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Frankowi O’Connorowi



PRZEDMOWA
W 35 ROCZNICĘ UKAZANIA SIĘ POWIEŚCI

Ayn Rand utrzymywała, że sztuka jest „odtwarzaniem rzeczywistości na podstawie metafizycznego 
wartościowania  artysty”.  Powieść zatem (podobnie  jak  rzeźba  lub symfonia)  nie  wymaga i  nie 
toleruje przedmowy wyjaśniającej;  jest samowystarczalnym wszechświatem, którego nie ima się 
komentarz, kuszącym czytelnika, by wszedł, zobaczył i zareagował.
Ayn Rand nigdy nie zaaprobowałaby dydaktycznej (ani pochwalnej) przedmowy do swojej książki 
— i nie mam zamiaru sprzeciwiać się jej życzeniom. Zamiast tego dopuszczę do głosu ją samą, 
prezentując czytelnikowi wybrane przemyślenia, które towarzyszyły jej w trakcie przygotowań do 
pisania Atlasa zbuntowanego.
Przed rozpoczęciem tworzenia każdej powieści Ayn Rand pisała obszernie w swoich dziennikach o 
jej temacie, fabule i postaciach. Nie czyniła tego dla ewentualnych czytelników, lecz wyłącznie dla 
siebie,  pragnąc  w  ten  sposób  uporządkować  myśli.  Dzienniki,  w  których  mowa  o  Atlasie  
zbuntowanym,  są  niezwykle  wyrazistymi  przykładami  pracy  jej  umysłu,  pewnego  siebie  nawet 
wtedy, gdy poszukuje; zmierzającego do celu nawet wtedy, gdy utknął; jaskrawo elokwentnego, 
nawet  gdy snuł  nie  uporządkowane rozważania.  Dzienniki  te  stanowią  także  fascynujący  zapis 
stopniowych narodzin nieśmiertelnego dzieła.
Ostatecznie wszystkie pisma Ayn Rand zostaną opublikowane. Dla tego jubileuszowego wydania 
Atlasa zbuntowanego  wybrałem jednak, jako premię,  którą już teraz będą się  mogli  cieszyć jej 
wielbiciele, cztery typowe fragmenty jej dzienników. Muszę jednak ostrzec nowych czytelników, że 
zdradzają one fabułę i zepsują lekturę każdemu, kto je przeczyta, zanim pozna książkę.
O ile pamiętam, powieść otrzymała swój obecny tytuł dopiero w 1956 roku, na podstawie pomysłu 
męża Ayn Rand. Roboczy tytuł brzmiał The Strike (Strajk).
Pierwsze zapiski autorki dotyczące powieści Strike pojawiły się w dzienniku 1 stycznia 1945 roku, 
mniej  więcej  rok  po  publikacji  Źródła.  Rzecz  jasna,  myślała  wtedy  głównie  o  tym,  jak  nowa 
powieść ma się różnić od swojej poprzedniczki.

T e m a t . Co się dzieje ze światem, gdy jego siły sprawcze podejmują strajk. 
Czyli - obraz świata z odłączonym silnikiem. Pokazać: co, jak i dlaczego. Poszczególne etapy i 
zdarzenia - w kategoriach osób, ich kondycji duchowej, motywów, psychiki i czynów - a w dalszej 
kolejność, wychodząc od osób, w kategoriach historii, społeczeństwa i świata.
Temat  wymaga:  pokazania,  kim są siły  sprawcze  i  dlaczego oraz  jak  funkcjonują.  Kim są  ich 
wrogowie  i  dlaczego,  jakie  są  motywy  nienawiść,  do  sił  sprawczych  i  chęci  ich  zniewolenia. 
Ukazania natury przeszkód rzucanych im pod nogi i ich przyczyn.
Ten ostatni  akapit  jest  w pełni zawarty w  Źródle.  Dokładnie demonstrują go postacie  Roarka i 
Tooheya.  Nie  będzie  to  zatem główny  temat  Strike’u,  lecz  część  tematu,  którą  trzeba  mieć  w 
pamięci i jeszcze raz (choć pokrótce) opisać, by temat był jasny i kompletny.
Pierwsze pytanie brzmi, na kogo trzeba położyć nacisk: na siły sprawcze, pasożytów czy świat? 
Odpowiedź brzmi: na świat. Historia musi być przede wszystkim obrazem całości.
W tym sensie  Strike  będzie  w  znacznie  większym stopniu  powieścią  „społeczną”  niż  Źródło.  
Źródło  opowiadało  o  „indywidualizmie  i  kolektywizmie  w duszy  ludzkiej”;  ukazywało  istotę  i 
funkcję twórcy i powielacza. Podstawową kwestią było ukazanie, kim są Roark i Toohey. Pozostałe 
postacie  były  wariacjami  na  temat  stosunku  do  cudzego  ego  -  mieszanką  obu  skrajności,  obu 
biegunów: Roarka i Tooheya. W tamtej historii chodziło przede wszystkim o postacie, o ludzi jako 
takich - o ich naturę. Ich wzajemne stosunki - czyli społeczeństwo, stosunki międzyludzkie - były 
kwestią drugorzędną, nieuniknioną, bezpośrednią konsekwencją zmagań Roarka z Tooheyem. Nie 
taki był jednak temat.
Teraz tematem  muszą  być  właśnie  s  t  o  s  u  n  k  i.  To,  co  osobiste,  staje  się  zatem  kwestią 
drugorzędną, konieczną tylko o tyle, by je wyjaśnić. W Źródle pokazałam, że Roark napędza świat - 
że  Keatmgowie  zerują  na  nim i  nienawidzą  go  za  to,  a  Tooheyowie  świadomie  dążą  do  jego 



zniszczenia. Tematem był jednak Roark — nie jego stosunki ze światem. Teraz będą nim stosunki.
Innymi słowy, muszę pokazać, w jaki konkretny, szczególny sposób światem kierują twórcy. Jak 
dokładnie  powielacze  żerują  na  twórcach.  Zarówno  w  kwestiach  duchowych,  jak  i  (przede 
wszystkim) w kwestii konkretnych, fizycznych zdarzeń. (Koncentruj się na konkretnych, fizycz-
nych zdarzeniach — ale nie zapominaj ani przez chwilę, że to, co fizyczne, wywodzi się od tego, co 
duchowe). [...]
W przypadku tej opowieści nie zaczynam jednak od pokazania, j a k powielacze żerują na siłach 
sprawczych  w istniejącej,  codziennej  rzeczywistości,  ani  od  pokazania  normalnego  świata.  (To 
pojawia się jedynie w formie koniecznej retrospekcji  lub poprzez implikację zawartą w samych 
zdarzeniach).  Zaczynam  od  fantastycznego  założenia,  że  siły  sprawcze  podejmują  strajk.  To 
założenie jest osią powieści. Różnica, której trzeba skrupulatnie przestrzegać: moim zamiarem nie 
jest gloryfikacja siły sprawczej (to uczyniłam w Źródle). Jest nim pokazanie, jak rozpaczliwie świat 
potrzebuje sił sprawczych i jak nikczemnie je traktuje. Pokazuję to na hipotetycznym przykładzie: 
co się dzieje ze światem bez nich.
W  Źródle  nie ukazałam, jak rozpaczliwie świat potrzebuje Roarka — jedynie przez implikację. 
Pokazałam, jak podle świat go traktował i dlaczego. Demonstrowałam głównie, kim jest Roark. 
Była  to  historia  Roarka.  Ta  historia  musi  być  historią  świata  —  w  odniesieniu  do  jego  sił 
sprawczych.  (Niemal  — historią  ciała  w  odniesieniu  do  swojego  serca;  ciała  umierającego  na 
anemię).
Nie  pokazuję  wprost,  co  robią  siły  sprawcze  — jedynie  pośrednio.  Pokazuję  natomiast,  co się 
dzieje, gdy tego nie robią. (Dzięki temu ma się obraz tego, co robią, ich miejsca i roli). (To bardzo 
ważny przewodnik po konstrukcji całej historii).

Aby opracować fabułę,  Ayn Rand musiała  dokładnie zrozumieć,  dlaczego ludzie  będący siłami 
sprawczymi  pozwalają,  by  powielacze  na  nich  żerowali  —  dlaczego  nigdy  dotąd  twórcy  nie 
zastrajkowali —jakie błędy popełniali nawet najlepsi z nich, oddając się w ten sposób we władanie 
najgorszych.  Część odpowiedzi  ukazana jest  na przykładzie  postaci  Dagny Taggart,  dziedziczki 
przedsiębiorstwa kolejowego, która wypowiada strajkującym wojnę. Oto kilka uwag na temat jej 
psychiki, zanotowanych 18 kwietnia 1946:
Jej  błędem — i  przyczyną  odmowy przyłączenia  się  do  strajku  — jest  przesadny optymizm i 
przesadna pewność siebie (szczególnie to ostatnie).
Przesadny optymizm — bo myśli, że ludzie są lepsi, niż są w istocie, nie rozumie ich i jest wobec 
nich wspaniałomyślna.
Przesadna pewność siebie — bo myśli, że może zrobić więcej, niż jednostka istotnie może. Myśli, 
że może kierować koleją  (lub światem) w pojedynkę,  że może nakłonić ludzi do robienia tego, 
czego sama pragnie lub potrzebuje, co jest słuszne, wyłącznie mocą swojego talentu; oczywiście nie 
poprzez zmuszanie ich, zniewalanie i wydawanie rozkazów, lecz jedynie poprzez ogrom własnej 
energii; że może ich uczyć i nakłaniać, bo jest tak uzdolniona, że i im się to udzieli. (A więc nadal 
wierzy w ich racjonalność, w nieograniczoną potęgę rozumu. Błąd? Rozum nie jest automatyczny. 
Tych, którzy się go wyrzekają, nie można zdobyć za jego pomocą. Nie licz na nich. Zostaw ich 
samym sobie).
W tych dwóch aspektach Dagny popełnia poważny (ale wybaczalny i zrozumiały) błąd w ocenie, 
często popełniany przez indywidualistów i  twórców. Błąd ten wynika z tego,  co w ich naturze 
najlepsze i z właściwej zasady, która jednak zostaje zastosowana do niewłaściwych osób. [...]
A oto ten błąd: w naturze twórcy leży optymizm, w najgłębszym, najbardziej podstawowym sensie, 
twórca wierzy bowiem w życzliwy wszechświat i działa na podstawie tej przesłanki. Błędem jest 
natomiast  rozciąganie  tego  na  poszczególnych  ludzi.  Po  pierwsze,  nie  jest  to  konieczne,  życie 
twórcy  i  natura  wszechświata  nie  wymagają  tego,  jego  życie  nie  zależy  od innych.  Po drugie, 
człowiek jest istotą posiadającą wolną wolę, a zatem każda jednostka ludzka jest potencjalnie dobra 
lub zła i tylko od niej (od jej myślącego umysłu) zależy, którą drogę wybierze. Decyzja ta będzie 
miała wpływ jedynie na nią i nie stanowi (nie może i nie powinna stanowić) głównego przedmiotu 



troski żadnego innego człowieka.
Zatem, choć twórca czci i musi czcić Człowieka (co oznacza własny najwyższy potencjał i jest jego 
naturalnym stanem samouwielbienia), nie może popełniać błędu w postaci myślenia, że oznacza to 
konieczność czczenia Ludzkości (jako kolektywu). Są to dwie zupełnie różne rzeczy o zupełnie 
różnych (całkowicie i diametralnie przeciwnych) następstwach.
Człowiek, w swojej najwyższej postaci, realizuje się wewnątrz każdego twórcy. [...] To, czy twórca 
jest sam, znajduje tylko garstkę takich jak on czy też należy do większości, nie ma znaczenia ani 
następstw; liczby nie mają tu nic do rzeczy. On sam albo on i kilku jemu podobnych są ludzkością 
— we właściwym sensie, to znaczy: dowodem tego, czym istotnie jest człowiek, człowiek w swoim 
najlepszym  wydaniu,  kwintesencja  człowieka,  człowiek  wykorzystujący  swój  potencjał  do 
maksimum. (Istota r o z u m n a, działająca zgodnie z własną naturą).
Dla twórcy nie powinno mieć znaczenia, czy ktokolwiek, milion ludzi lub wszyscy wokół niego 
zdradzili ideał Człowieka; niech on sam żyje na podstawie tego ideału; to mu wystarczy za cały 
potrzebny mu „optymizm” dotyczący Człowieka. Jest to jednak rzecz trudno uchwytna — i na-
turalne jest,  że Dagny zawsze będzie popełniać błąd w postaci  wiary, iż inni są lepsi,  niż są w 
istocie  (albo  że  staną  się  lepsi,  albo  że  ona  ich  nauczy,  jak  być  lepszymi,  albo  po  prostu  tak 
rozpaczliwie będzie pragnęła, by byli lepsi) — i ta nadzieja będzie ją przywiązywała do świata.
Właściwe jest, by twórca miał nieograniczone zaufanie do siebie i swoich umiejętności, pewność, 
że może dostać od życia wszystko, czego chce, że może osiągnąć wszystko, co osiągnąć postanowi, 
i że tylko od niego to zależy. (Czuje to, bo jest człowiekiem rozumu...) Ale oto, co trzeba zawsze 
mieć  w pamięci:  to  prawda,  że  twórca  może  osiągnąć  wszystko,  czego sobie  zażyczy  — jeśli 
funkcjonuje zgodnie z ludzką naturą, ze wszechświatem i właściwą człowiekowi moralnością, to 
znaczy, jeśli nie umieszcza swojego życzenia przede wszystkim wewnątrz innych osób i nie zabiega 
ani nie pragnie niczego o charakterze kolektywnym, niczego, co dotyczy przede wszystkim innych 
lub jest uzależnione głównie od ich woli. (To pragnienie lub usiłowanie byłoby niemoralne, a więc 
sprzeczne z naturą twórcy).  Jeśli  podejmuje taką próbę,  opuszcza sferę twórcy,  przechodząc do 
świata kolektywisty i powielacza.
Nie wolno mu zatem nigdy mieć pewności, że może cokolwiek zrobić innym lub za pośrednictwem 
innych.  (Nie  może — i  nie  powinien nawet  chcieć  tego próbować —już samo usiłowanie  jest 
niewłaściwe). Nie wolno mu myśleć, że może... w jakiś sposób przetransmitować swoją energię i 
inteligencję na nich i w ten sposób sprawić, by nadawali się do jego celów. Musi widzieć innych 
takimi, jacy są, uznając ich za jednostki z natury niezależne i niepodatne na jego fundamentalny 
wpływ; [musi] wchodzić z nimi w kontakty jedynie na własnych, niezależnych zasadach; z tymi, 
których ocenia jako nadających się do jego celów lub potrafiących żyć na podstawie jego kryteriów 
(samodzielnie i z własnej woli, niezależnie od niego) — i nie oczekiwać niczego od pozostałych. 
[...]
Dagny rozpaczliwie pragnie kierować Taggart Transcontinental. Widzi, że nie ma wokół niej ludzi 
nadających  się  do  jej  celów,  ludzi  zdolnych,  niezależnych  i  kompetentnych.  Myśli,  że  może 
kierować  firmą  wraz  z  innymi,  z  niekompetentnymi  i  pasożytami,  szkoląc  ich  albo  po  prostu 
traktując jak roboty, które będą spełniały jej rozkazy i funkcjonowały bez osobistej inicjatywy i 
odpowiedzialności;  czyli,  w  efekcie,  to  ona  będzie  źródłem  inicjatywy  i  osobą  ponoszącą 
odpowiedzialność za cały kolektyw. Tego się nie da zrobić. To jej fundamentalny błąd. I dlatego 
przegrywa.

Podstawowym  zamiarem  Ayn  Rand  jako  powieściopisarki  nie  było  przedstawianie  postaci 
negatywnych  ani  nawet  bohaterów  pozytywnych,  lecz  popełniających  błędy,  ale  człowieka 
idealnego — konsekwentnego, całkowicie spójnego, perfekcyjnego. W  Atlasie zbuntowanym  jest 
nim John Galt, postać napędzająca świat i fabułę książki, a jednak wkraczająca na scenę dopiero w 
trzeciej części. Z racji swojej natury (i natury opowiadanej historii) Galt stanowi centralną postać w 
życiu wszystkich bohaterów. W notce „Galt w odniesieniu do innych” z 27 czerwca 1946 roku Ayn 
Rand określa zwięźle, czym jest Galt dla każdej z tych postaci:



Dla Dagny — ideałem. Odpowiedzią na dwojakiego rodzaju poszukiwania: człowieka geniuszu i 
ukochanego mężczyzny. Pierwsze dążenie przejawia się w poszukiwaniu wynalazcy silnika. Drugie 
— w jej narastającym przekonaniu, że nigdy się nie zakocha. [...]
Dla Reardena — przyjacielem. Zrozumieniem i szacunkiem, którego zawsze pragnął, choć o tym 
nie wiedział (lub sądził, że je ma — próbował je otrzymać od otaczających go osób, od żony, matki, 
brata i siostry).
Dla Francisca d’Anconia — arystokratą. Jedynym człowiekiem stanowiącym wyzwanie i bodziec 
— niemal „właściwą” publiczność, wartą zaskakiwania dla samej radości i kolorytu życia.
Dla Danneskjölda — kotwicą. Jedynym symbolem ziemi i korzeni dla niestrudzonego, śmiałego 
wędrowca,  celem zmagań,  portem u  kresu  burzliwego  rejsu  — jedynym człowiekiem,  którego 
potrafi szanować.
Dla kompozytora —natchnieniem i idealną publicznością.
Dla filozofa —wcieleniem jego abstrakcji.
Dla  ojca  Amadeusza  —źródłem konfliktu.  Niepokojącą  świadomością,  że  Galt  jest  celem jego 
wysiłków, człowiekiem cnoty, idealnym człowiekiem — i że jego środki nie zmierzają do tego celu 
(i że niszczy swój ideał na rzecz tych, którzy stanowią zło).
Dla Jamesa Taggarta — wiecznym zagrożeniem. Ukrytym koszmarem. Wyrzutem sumienia. Winą 
(jego własną). Taggart nie jest w żaden konkretny sposób powiązany z Galtem, czuje jednak ciągły, 
bezprzyczynowy, bezimienny, histeryczny lęk. Rozpoznaje go, gdy słyszy przemówienie radiowe 
Galta i gdy po raz pierwszy widzi go na własne oczy.
Dla  profesora  —  własnym  sumieniem.  Wyrzutem  sumienia  i  przypomnieniem.  Duchem 
nawiedzającym go we wszystkim,  co robi,  bez  chwili  wytchnienia.  Czymś,  co  mówi  „N i  e!” 
całemu jego życiu.

Kilka wyjaśnień do powyższego: siostra Reardena, Stacy, była uboczną postacią, w późniejszym 
czasie usuniętą z powieści.
W pierwszych latach imię „Francisco” pisane było jako „Francesco”, a imię Danneskjölda brzmiało 
Ivar,  prawdopodobnie po Ivarze Kreugerze,  szwedzkim „królu zapałczanym”,  który posłużył za 
wzór postaci Bjorna Faulknera w Night of January 16th.
Ojciec Amadeusz był spowiednikiem Jamesa Taggarta. Miała to być postać pozytywna, szczerze 
oddana dobru, lecz konsekwentnie uprawiająca moralność miłosierdzia. Ayn Rand powiedziała mi, 
że  usunęła  z  powieści  tę  postać,  gdy doszła  do  wniosku,  że  niemożliwe  jest  jej  przekonujące 
przedstawienie.
Profesor to Robert Stadler.
I  ostatni  fragment.  Z  powodu  jej  umiłowania  idei  często  pytano  Ayn  Rand,  czy  jest  przede 
wszystkim filozofem, czy powieściopisarką. W późniejszych czasach niecierpliwiło ją to pytanie, 
ale samej sobie udzieliła na nie odpowiedzi w zapisku z 4 maja 1946 roku. Szerszym kontekstem 
były rozważania na temat natury twórczości.

Wydaje  się,  że  jestem zarówno filozofem teoretycznym,  jak  i  autorką  beletrystyki.  Najbardziej 
interesuje mnie jednak to ostatnie; pierwsze jest tylko środkiem wiodącym do ostatniego, środkiem 
absolutnie koniecznym, lecz jednak środkiem; celem jest opowieść fikcyjna. Bez zrozumienia i wy-
rażenia  właściwej zasady filozoficznej  nie mogę stworzyć właściwej  opowieści,  ale odkrywanie 
zasady interesuje mnie jedynie jako odkrywanie właściwej wiedzy, którą będę stosować w swoim 
życiowym celu, a moim życiowym celem jest kreacja takiego świata (ludzi i zdarzeń), który mi się 
podoba — to znaczy: świata człowieka perfekcyjnego.
Do  zdefiniowania  owej  perfekcji  potrzebna  jest  wiedza  filozoficzna.  Nie  zamierzam  jednak 
poprzestawać na definicji; zamierzam ją zastosować w swojej twórczości (jak również w swoim 
życiu osobistym — ale osią, ogniskiem i celem mojego życia osobistego, całego mojego życia, jest 



moja praca).
Dlatego właśnie, jak sądzę, znudził mnie pomysł napisania niefikcyjnej książki filozoficznej. Celem 
takiej  książki byłoby w istocie nauczanie innych, przedstawianie swojej  idei innym. W utworze 
fikcyjnym celem jest  tworzenie,  dla siebie,  świata,  jakiego pragnę,  i  życie w nim podczas jego 
tworzenia, a potem, jako drugorzędna konsekwencja, pozwolenie, by cieszyli się nim inni, jeśli i jak 
dalece potrafią.
Można powiedzieć, że pierwszym celem książki filozoficznej jest krystalizacja lub zdefiniowanie 
swojej nowej wiedzy przed samym sobą, a dopiero potem zaprezentowanie tej wiedzy innym. W 
moim przypadku jednak różnica jest następująca: muszę uzyskać i określić przed sobą wiedzę lub 
zasadę,  którą  zastosowałam,  by  napisać  utwór  fikcyjny  będący  jej  wcieleniem  i  ilustracją;  nie 
zamierzam  tworzyć  opowieści  na  temat  lub  na  poparcie  starej  wiedzy,  wiedzy  określonej  lub 
odkrytej przez kogoś innego, czyli cudzej filozofii (te filozofie są bowiem błędne). O tyle tylko 
jestem filozofem abstrakcyjnym (chcę  prezentować perfekcyjnego  człowieka  i  jego  perfekcyjne 
życie, muszę więc także odnaleźć własną definicję perfekcji).
Kiedy i  jeśli  odkryłam tę  nową wiedzę,  nie  interesuje  mnie już ujmowanie jej  w abstrakcyjną, 
ogólną formę, czyli w formę wiedzy. Interesuje mnie jej używanie, stosowanie — czyli ujęcie jej w 
konkretną formę ludzi i zdarzeń, w formę fikcyjnej opowieści.  Moim ostatecznym celem jest to 
ostatnie;  wiedza  lub  odkrycie  filozoficzne  jest  jedynie  wiodącym do  niego  środkiem.  Mojemu 
celowi nie służy jednak niefikcyjna forma abstrakcyjnej wiedzy, lecz ostateczna, praktyczna forma 
fikcyjnej opowieści. (I tak określam tę wiedzę przed sobą, ale ostateczny wyraz daję jej w formie 
pełnego cyklu, wiodącego z powrotem do człowieka).
Zastanawiam się, do jakiego stopnia jestem w tym aspekcie zjawiskiem szczególnym. Sądzę, że 
jestem wcieleniem właściwej,  spójnej,  pełnej  istoty  ludzkiej.  Tak czy  owak,  taka  powinna  być 
postać  Johna  Galta.  On  także  stanowi  kombinację  abstrakcyjnego  filozofa  i  praktycznego  wy-
nalazcy; myśliciela i człowieka czynu [...]
Ucząc się, wywodzimy abstrakcje od konkretnych przedmiotów i zdarzeń. Tworząc, wymyślamy 
własne  konkretne  przedmioty  i  zdarzenia  na  podstawie  abstrakcji;  sprowadzamy  abstrakcję  z 
powrotem do jej konkretnego znaczenia, ale to ona pomaga nam stworzyć taki konkret,  jakiego 
pragniemy. Pomaga nam tworzyć — przekształcać świat w taki sposób, by służył naszym celom.
Nie mogę się oprzeć zacytowaniu jeszcze jednego akapitu. Pojawia się on kilka stron dalej, w tych 
samych rozważaniach:

Nawiasem mówiąc: jeśli tworzenie fikcji jest procesem przekładania abstrakcji na konkrety, istnieją 
trzy możliwe etapy takiego tworzenia: przekładanie starej (znanej) abstrakcji (tematu lub tezy) za 
pomocą starych środków (czyli  postaci,  zdarzeń lub sytuacji  stosowanych już wcześniej  w tym 
samym celu; ten sam przekład) — tu należy większość popularnego chłamu; przekładanie starej 
abstrakcji  za pomocą nowych, oryginalnych środków — tu należy większość dobrej literatury; i 
wreszcie — tworzenie nowych, oryginalnych abstrakcji i przekładanie ich nowymi, oryginalnymi 
środkami. To, o ile mi wiadomo, robię tylko ja — to mój rodzaj tworzenia fikcji. Niech mi Bóg 
przebaczy (przenośnia!), jeśli jest to zarozumiały błąd! W tej chwili jednak nie sądzę, by tak było. 
(Czwarta możliwość — przekładanie nowych abstrakcji za pomocą starych środków — jest z defi-
nicji niemożliwa: skoro abstrakcja jest nowa, nikt dotąd nie mógł używać środków pozwalających 
na jej przełożenie).

Czy jej wniosek był „zarozumiałym błędem”? Minęło czterdzieści pięć lat od chwili, gdy Ayn Rand 
napisała te słowa. Trzymasz w rękach jej arcydzieło.
Decyzja należy do ciebie.

Leonard Peikoff 
wrzesień 1991



Część pierwsza
SPRZECZNOŚCI NIE ISTNIEJĄ

Rozdział I
TEMAT

— Kim jest John Galt?
Światło dogasało i Eddie Willers nie widział dokładnie twarzy włóczęgi, który wymówił te słowa 
zwyczajnie, bez emocji. Ale promienie słońca zachodzącego na odległym krańcu ulicy odbijały się 
w oczach tamtego żółtymi iskrami, a oczy te patrzyły wprost na Eddiego, kpiące i nieruchome, jak 
gdyby pytanie adresowane było do bezprzyczynowego niepokoju wewnątrz niego.
— Dlaczego pan to powiedział? — zapytał nerwowym tonem Eddie Willers.
Włóczęga stał oparty o framugę drzwi; klin rozbitego światła za jego plecami odbijał metaliczną 
żółć nieba.
— Dlaczego to pana niepokoi? — zapytał.
— Wcale nie — fuknął Eddie Willers, sięgając pospiesznie do kieszeni.
Włóczęga zaczepił go, prosząc o dziesięć centów, i nie przestawał mówić, jakby chciał zabić czas i 
odwlec moment kolejnej prośby. Uliczna żebranina była wówczas zjawiskiem tak nagminnym, że 
nie potrzeba było słuchać wyjaśnień, on zaś nie miał najmniejszej ochoty zostawać powiernikiem 
nieszczęść tego akurat włóczęgi.
— Nie pan sobie kupi kawę — powiedział, wręczając monetę cieniowi bez twarzy.
— Dziękuję panu — odrzekł mu beznamiętny głos, a twarz na moment wychyliła się z cienia. Była 
ogorzała od wiatru, poorana bruzdami znużenia i cynicznej rezygnacji; oczy zdradzały inteligencję.
Eddie  Willers  poszedł  dalej,  zastanawiając  się,  dlaczego  zawsze  o  tej  porze  dnia  odczuwa 
niezrozumiały strach. Nie, pomyślał, nie strach, nie ma się czego bać: po prostu bezprzedmiotową, 
pozbawioną źródła obawę. Przyzwyczaił się do tego uczucia, nie potrafił jednak znaleźć dla niego 
wytłumaczenia; a przecież włóczęga rozmawiał z nim tak, jakby wiedział, że Eddie to czuje; jakby 
sądził, że powinno się to czuć, a co więcej: jakby znał przyczynę.
Eddie Willers zmusił się do wyprostowania ramion. Muszę się tego pozbyć, pomyślał; zaczynam 
fantazjować. Czy zawsze to odczuwał? Miał teraz trzydzieści dwa lata. Spróbował wrócić pamięcią 
do przeszłości. Nie, nie zawsze; nie pamiętał jednak, kiedy to się zaczęło. Uczucie nachodziło go 
znienacka,  w  różnych  odstępach  czasowych;  ostatnio  coraz  częściej.  To  zmierzch,  pomyślał. 
Nienawidzę zmierzchu.
Chmury i przecinające je linie drapaczy chmur brązowiały jak stare, blaknące malowidło olejne. 
Długie smugi brudu biegły spod szczytów w dół wysmukłych, przeżartych sadzą ścian. Wysoko na 
ścianie  wieży  widniała  szczelina  w  kształcie  nieruchomej  błyskawicy  długości  dziesięciu 
kondygnacji. Niebo ponad dachami przecinał postrzępiony obiekt: była to połówka iglicy, wciąż 
unosząca na sobie blask zachodzącego słońca; z drugiej połowy dawno już zeszła złota glazura. 
Łuna była czerwona i nieruchoma, niczym odbicie ognia — nie aktywnego, lecz dogorywającego, 
na którego podtrzymanie jest zbyt późno.
Nie, pomyślał Eddie Willers, w widoku miasta nie ma nic niepokojącego. Wygląda tak, jak zawsze 
wyglądało.
Poszedł dalej, napominając się, że jest już spóźniony do biura. Nie podobało mu się zadanie, które 
czekało go po powrocie,  ale trzeba je było wykonać. Nie próbował więc odwlekać powrotu do 
pracy, lecz zmusił się, by iść szybciej.
Skręcił za róg. W wąskiej przestrzeni pomiędzy sylwetkami dwóch budynków, niczym przez szparę 
w drzwiach, zobaczył stronę gigantycznego kalendarza zawieszonego na niebie.
Był  to  kalendarz,  który  burmistrz  Nowego  Jorku kazał  w ubiegłym roku wznieść  na  szczycie 
budynku,  aby  mieszkańcy  mogli  odczytywać  dzień  miesiąca  tak,  jak  odczytywali  godziny, 
podnosząc wzrok na wieżę miejską. Tego wieczoru, w rdzawym świetle zachodu, prostokąt głosił: 2 



września.
Eddie Willers odwrócił wzrok. Nigdy nie lubił widoku tego kalendarza. Widok ów niepokoił go w 
sposób, którego nie potrafił  wyjaśnić ani zdefiniować, lecz który wydawał się współgrać z jego 
wieczornym niepokojem: oba uczucia miały jakąś wspólną cechę.
Pomyślał  nagle,  że  istnieje  jakieś  zdanie,  jakiś  cytat  wyjaśniający  to,  co  kalendarz  wydaje  się 
sugerować. Ale nie mógł go sobie przypomnieć. Szedł, szukając po omacku sentencji zawieszonej 
w umyśle jako pusty kształt. Nie potrafił go ani wypełnić, ani oddalić. Obejrzał się za siebie. Biały 
prostokąt górował nad dachami, głosząc niewzruszenie: 2 września.
Eddie Willers przeniósł wzrok na ulicę, na wózek z warzywami stojący obok schodów wejściowych 
kamienicy  z  piaskowca.  Zobaczył  stertę  złocistych  marchewek  i  świeżych  zielonych  cebulek. 
Zobaczył  czystą białą  firankę powiewającą w otwartym oknie.  Zobaczył  autobus wprawną ręką 
przeprowadzany  przez  zakręt.  Zastanawiał  się,  dlaczego  poczuł  się  lepiej  —  a  zaraz  potem, 
dlaczego  ogarnęło  go  nagłe,  niewyjaśnione  pragnienie,  aby  wszystkich  tych  rzeczy  nie 
pozostawiano na otwartej przestrzeni, bezbronnych wobec rozciągającej się ponad nimi pustki.
Kiedy  dotarł  do  Piątej  Alei,  nie  odrywał  wzroku  od  wystaw  mijanych  sklepów.  Niczego  nie 
potrzebował ani nie pragnął kupić, lubił jednak przyglądać się ekspozycji towarów, jakichkolwiek 
towarów, przedmiotów wytwarzanych przez ludzi i przeznaczonych na użytek ludzi. Lubił widok 
bogatej  ulicy;  nie  więcej  niż  jedna  czwarta  sklepów  była  zamknięta,  witając  go  pustką  w 
nieoświetlonych oknach.
Nie  wiedział,  dlaczego  nagle  pomyślał  o  starym  dębie.  Nie  wydarzyło  się  nic,  co  mogłoby 
przywieść mu go na myśl. Pomyślał o nim jednak, a razem z nim o letnich wakacjach, które spędzał 
w posiadłości Taggartów. Spędził większość dzieciństwa, bawiąc się z dziećmi Taggartów, a teraz 
pracował dla nich tak samo, jak jego ojciec i dziadek pracowali dla ich ojca i dziadka.
Wielki dąb stał samotnie na wzgórzu nad rzeką Hudson, na terenie posiadłości. Siedmioletni Eddie 
Willers lubił wchodzić na wzgórze i przyglądać się drzewu. Stało tam od setek lat i wydawało mu 
się, że będzie tak stało zawsze. Jego korzenie ściskały wzgórze jak pięść, z palcami wbitymi w 
ziemię, i Eddie wyobrażał sobie, że gdyby jakiś olbrzym chciał wyrwać drzewo, chwytając je za 
koronę, nie byłby w stanie tego zrobić, choćby rozkołysał wzgórze i całą ziemię niczym piłkę na 
sznurku. Czuł się bezpieczny w obecności drzewa; było dla niego największym symbolem siły, 
rzeczą, której nic nie zdoła zmienić i której nic nie może zagrozić.
Pewnej nocy w dąb uderzył piorun. Następnego ranka Eddie zobaczył drzewo rozłupane na pół. 
Wnętrze  pnia  wyglądało jak wylot  czarnego tunelu.  Pień był jedynie pustą skorupą; jego serce 
przegniło dawno temu, w środku była tylko pustka i odrobina szarego pyłu, który teraz pozwalał się 
rozsiewać dookoła najlżejszym podmuchom wiatru. Siły witalne opuściły drzewo, a pusty kształt, 
który pozostawiły, nie potrafił przetrwać bez nich.
Wiele  lat  później  usłyszał,  że  dzieci  należy  chronić  przed  szokiem  pierwszego  spotkania  ze 
śmiercią, bólem czy strachem. Te rzeczy jednak nigdy go nie przerażały. Szok przyszedł, gdy stał w 
milczeniu, spoglądając w czarną dziurę pnia. Była to wielka zdrada; tym większa, że nie potrafił 
zrozumieć, co zostało zdradzone. Wiedział, że nie chodzi o niego ani o jego zaufanie, lecz o coś 
innego.  Przez  jakiś  czas  stał  tam,  nie  wydając  z  siebie  dźwięku.  Potem wrócił  do  domu.  Nie 
powiedział o tym nikomu ani wtedy, ani nigdy później.
Eddie Willers potrząsnął głową, gdy zgrzyt zardzewiałego mechanizmu zmieniającego światło na 
skrzyżowaniu zatrzymał go na krawężniku. Był zły na siebie. Nie było powodu, dla którego miałby 
myśleć tego wieczoru o dębie.  Tamto nic już dla niego nie znaczyło;  teraz był to tylko ledwie 
uchwytny cień smutku — i kropelka bólu, która przetoczyła się gdzieś wewnątrz niego i znikła 
niczym kropla deszczu na szybie. Jej szlak wykreślał znak zapytania.
Nie chciał, by jego dzieciństwo łączyło się z jakimkolwiek smutkiem; kochał swoje wspomnienia: 
każdy dzień, który wspominał, wydawał się zalany nieruchomym, radosnym blaskiem słońca. Miał 
wrażenie, że kilka promieni przedarło się do teraźniejszości: nie, nie promienie, raczej maleńkie 
reflektory,  które od czasu do czasu przydawały blasku jego pracy,  pustemu mieszkaniu,  cichej, 
skrupulatnie postępującej egzystencji.
Pomyślał o pewnym letnim dniu, który przeżył, gdy miał dziesięć lat. To właśnie wtedy na polance 



w lesie najdroższa przyjaciółka lat dziecinnych powiedziała mu, co będą robić, gdy dorosną. Słowa 
były szorstkie i lśniące niczym promienie słońca; słuchał ich z podziwem i zdumieniem. Zapytany, 
co chciałby robić, odpowiedział bez namysłu:
— To, co jest słuszne. — I dodał: — Musimy robić coś wielkiego... My dwoje, razem.
— Co? — zapytała.
— Nie wiem — odparł. — Tego właśnie musimy się dowiedzieć. Nie tylko to, co przed chwilą 
powiedziałaś. Nie tylko biznes i zarabianie na życie. Coś jak wygrywanie bitew, ratowanie ludzi z 
pożarów albo wspinanie się na szczyty gór.
— Po co? — zapytała.
— Pastor powiedział, że zawsze musimy dążyć do tego, co w nas najlepsze — powiedział. — Jak 
myślisz, co w nas jest najlepsze?
— Nie wiem.
— Musimy się dowiedzieć.
Nie odpowiedziała. Odwróciła się od niego, patrząc na tory kolejowe w oddali.
Eddie Willers uśmiechnął się. „To, co jest słuszne” — powiedział dwadzieścia dwa lata temu. Od 
tamtej pory ani razu nie zakwestionował tej deklaracji. Inne pytania zatarły się w jego umyśle; był 
zbyt zajęty, by je sobie zadawać. Nadal jednak uważał za rzecz oczywistą, że człowiek powinien 
robić  to,  co  jest  słuszne;  nigdy  się  nie  dowiedział,  jak  ludzie  mogą  chcieć  robić  coś  innego; 
dowiedział się jedynie, że to robią. Nadal wydawało mu się to proste i niezrozumiałe: proste, że 
wszystko powinno być jak należy, niezrozumiałe, że nie jest. Wiedział, że nie jest. Myślał o tym, 
kiedy skręcił za róg i jego oczom ukazał się budynek Taggart Transcontinental.
Budynek  górował  nad  ulicą,  był  jej  najwyższą,  najbardziej  dumną  konstrukcją.  Eddie  Willers 
zawsze uśmiechał się na jego widok. Długie wstęgi okien pięły się w górę nieprzerwanym ciągiem, 
kontrastując  z  oknami  sąsiednich  budynków;  wznoszące  się  linie  przecinały  niebo.  Żadnych 
sypiących się narożników czy startych rogów. Budynek sprawiał wrażenie całkowicie odpornego na 
działanie czasu, zawieszonego gdzieś ponad nim. Zawsze będzie tu stał, pomyślał Eddie Willers.
Kiedykolwiek wkraczał do budynku Taggart Transcontinental,  doznawał uczucia ulgi i poczucia 
bezpieczeństwa. To miejsce kojarzyło się z kompetencją i władzą. Podłogi korytarzy były lustrami 
zrobionymi z marmuru. Matowe prostokąty lamp — płytami litego światła. Za ogromnymi szybami 
przy maszynach do pisania siedziały rzędy dziewcząt;  klekot przycisków brzmiał jak stukot kół 
pędzącego  pociągu.  I  niczym  echo,  co  jakiś  czas  przebiegało  przez  ściany  wątłe  drżenie, 
wydobywające  się  spod budynku,  z  tuneli  wielkiego  dworca,  z  którego  wyruszały  pociągi,  by 
przemierzać  kontynent,  i  do  którego  wracały,  przemierzywszy  go  z  powrotem.  Tak  było  od 
pokoleń. Taggart Transcontinental, pomyślał Eddie Willers, od oceanu do oceanu — dumny slogan 
jego dzieciństwa, o ileż jaśniejszy i świętszy od wszystkich przykazań Biblii. Od oceanu do oceanu, 
na  wieki,  myślał  Eddie  Willers,  jak  gdyby  powtarzał  wyuczoną  modlitwę,  przemierzając 
nieskazitelne korytarze wiodące do serca budynku, do gabinetu Jamesa Taggarta, prezesa Taggart 
Transcontinental.
James Taggart siedział przy swoim biurku. Wyglądał jak człowiek zbliżający się do pięćdziesiątki, 
który przeskoczył  w ten wiek wprost  z  wieku dorastania,  z  pominięciem młodości.  Miał  małe, 
nadąsane  usta  i  cienkie  włoski  przyklejone  do  łysego  czoła.  Charakteryzowała  go  bezwładna, 
niedbała  postawa,  sprawiająca  wrażenie  buntu  przeciwko  wysokiej,  szczupłej  sylwetce,  której 
wrodzona elegancja  domagała  się  dumnej  pozy arystokraty,  lecz  obrócona została  w prostacką 
niezgrabność. Skórę twarzy miał bladą i miękką, oczy szkliste i zamglone, a spojrzenie poruszało 
się ospale, nigdy nie zatrzymując się na dobre, prześlizgując po rzeczach w wiecznym żalu o to, że 
istnieją. Wyglądał na upartego i wypalonego. Miał trzydzieści dziewięć lat.
Na dźwięk otwierających się drzwi podniósł głowę zirytowany.
— Nie przeszkadzać, nie przeszkadzać, nie przeszkadzać — odezwał się.
Eddie Willers podszedł do biurka.
— To ważne, Jim — powiedział, nie podnosząc głosu.
— W porządku, w porządku, o co chodzi?
Eddie Willers popatrzył na mapę zawieszoną na ścianie gabinetu. Kolory wyblakły pod szkłem; 



zadał  sobie  pytanie,  ilu  prezesów  zasiadało  już  przed  tą  mapą  i  od  ilu  lat.  Koleje  Taggart 
Transcontinental, sieć czerwonych linii przecinających wyblakły rysunek kraju od Nowego Jorku 
po  San  Francisco,  wyglądały  niczym  układ  krwionośny  —  jakby  kiedyś,  dawno  temu,  krew 
wystrzeliła  z  głównej  arterii  i  pod  ciśnieniem  własnego  nadmiaru  wylewała  się  na  boki  w 
przypadkowych punktach, tworząc kanały obejmujące cały kraj. Jeden z nich wił się od Cheyenne 
poprzez Wyoming po El Paso w Teksasie — była to linia Rio Norte. Niedawno naniesiono nowy 
fragment, wydłużając czerwoną linię na południe, poza El Paso — Eddie Willers jednak odwrócił 
się pospiesznie, gdy dotarł wzrokiem do tego miejsca.
Przeniósł oczy na Jamesa Taggarta.
— Chodzi o linię Rio Norte — powiedział. Zauważył, jak spojrzenie Taggarta wędruje w dół, ku 
skrajowi biurka. — Mamy kolejną katastrofę.
— Wypadki kolejowe zdarzają się codziennie. Czy musisz mi zawracać tym głowę?
— Wiesz, co mam na myśli, Jim. To koniec Rio Norte. Całe szyny są zniszczone.
— Będziemy zakładać nowe.
Eddie Willers kontynuował, jakby nie słyszał odpowiedzi:
— Szyny są zniszczone. Nie ma sensu próbować posyłać tamtędy pociągów. Ludzie przestają z 
nich korzystać.
— Nie sądzę, żeby istniało w kraju jakiekolwiek przedsiębiorstwo kolejowe, które nie posiadałoby 
kilku linii przynoszących straty. Nie jesteśmy jedyni. Taki jest stan kraju — chwilowy stan kraju.
Eddie patrzył na niego w milczeniu. Tym, czego Taggart nie lubił w Eddiem Willersie, był jego 
zwyczaj  patrzenia  ludziom prosto w oczy.  Oczy Eddiego były niebieskie,  duże i  pytające;  miał 
jasne włosy i kwadratową twarz, w której nie było nic szczególnego poza wyrazem sumiennego 
skupienia i jawnej konsternacji.
— Czego chcesz? — żachnął się Taggart.
— Przyszedłem, żeby powiedzieć ci  coś,  co musisz wiedzieć,  bo od kogoś wreszcie  musisz to 
usłyszeć.
— Ze mieliśmy kolejny wypadek?
— Że nie możemy zrezygnować z linii Rio Norte.
James Taggart rzadko podnosił głowę; kiedy patrzył na ludzi, czynił to, unosząc ciężkie powieki i 
gapiąc się spode łba.
— A kto mówi o rezygnacji z Rio Norte? — zapytał. — Nawet mi to w głowie nie postało. Mam 
żal do ciebie, że to powiedziałeś. Wielki żal.
— Od sześciu miesięcy nie jeździmy według rozkładu. Nie było kursu, który zakończyłby się bez 
jakiejś awarii, większej lub mniejszej. Jak długo możemy przetrwać?
— Jesteś pesymistą, Eddie. Brak ci wiary. To właśnie podkopuje morale organizacji.
— Chcesz przez to powiedzieć, że nic nie zrobisz w sprawie Rio Norte?
— Tego nie powiedziałem. Tego bynajmniej nie powiedziałem. Jak tylko dostaniemy nowe szyny...
— Jim, nie będzie żadnych nowych szyn. — Powieki  Taggarta  uniosły się wolno.  — Wracam 
właśnie z biura Associated Steel. Rozmawiałem z Orrenem Boyle’em.
— Co powiedział?
— Mówił przez półtorej godziny i ani razu nie powiedział nic konkretnego.
— Po co zawracałeś mu głowę? Zdaje się, że pierwsze zamówienie ma być zrealizowane dopiero w 
przyszłym miesiącu.
— W poprzedniej wersji miało być gotowe trzy miesiące temu.
— Nieprzewidziane okoliczności. Absolutnie niezależne od Orrena.
— A w jeszcze wcześniejszej sześć miesięcy wcześniej. Jim, od trzynastu miesięcy czekamy na 
dostawę z Associated Steel.
— Co, twoim zdaniem, mam robić? Nie rządzę firmą Orrena Boyle’a.
— Chcę, żebyś zrozumiał, że nie możemy czekać.
Powoli, na wpół kpiącym, na wpół ostrożnym tonem, Taggart zapytał:
— Co powiedziała moja siostra?
— Wraca dopiero jutro.



— Co zatem proponujesz?
— Sam musisz zdecydować.
— Cokolwiek  jeszcze  zechcesz  powiedzieć,  jest  jedna  rzecz,  o  której  nie  waż  się  wspominać. 
Rearden Steel.
Eddie nie odpowiedział od razu.
— W porządku, Jim — powiedział po chwili cicho. — Nie wspomnę o nim.
— Orren jest moim przyjacielem. — Nie było odpowiedzi. — Uraziłeś mnie swoją postawą. Orren 
Boyle dostarczy szyny najszybciej, jak tylko to będzie możliwe. Dopóki nie może tego zrobić, nikt 
nie może nas winić.
— Jim! O czym ty mówisz? Czy nie rozumiesz, że Rio Norte się sypie niezależnie od tego, czy nas 
ktoś wini czy nie?!
— Ludzie wytrzymaliby to — musieliby — gdyby nie Phoenix-Durango. — Widział,  jak twarz 
Eddiego  ściąga  się.  — Nikt  nigdy  nie  narzekał  na  Rio  Norte,  dopóki  na  scenę  nie  wkroczyli 
Phoenix-Durango.
— Robią świetną robotę.
—  To  niewyobrażalne,  żeby  coś  zwanego  Phoenix-Durango  rywalizowało  z  Taggart 
Transcontinental! Dziesięć lat temu było lokalną linią
przewożącą mleko.
—  Obecnie  kontroluje  większość  przewozów  towarowych  w  Arizonie,  Kolorado  i  Nowym 
Meksyku. — Taggart nie odpowiedział. — Jim, nie możemy stracić Kolorado. To nasza ostatnia 
nadzieja.  To ostatnia nadzieja wszystkich. Jeśli nie weźmiemy się w garść, stracimy wszystkich 
większych  klientów  w  tym  stanie  na  korzyść  Phoenix-Durango.  Straciliśmy  już  pola  naftowe 
Wyatta.
— Nie rozumiem, dlaczego wszyscy wciąż gadają o polach naftowych Wyatta.
— Bo Ellis Wyatt jest geniuszem, który...
— Do diabła z Ellisem Wyattem!
Czy  te  pola  naftowe,  pomyślał  nagle  Eddie,  nie  mają  czegoś  wspólnego  z  naczyniami 
krwionośnymi na mapie? Czy nie tak właśnie czerwony strumień Taggart Transcontinental rozlał 
się przed laty po kraju, choć dziś taki wyczyn wydawałby się niemożliwy? Pomyślał o odwiertach 
naftowych strzelających czarnym strumieniem, który pędzi przez kontynent, niemal prześcigając 
wiozące go pociągi Phoenix-Durango. Pole było kamienistą połacią ziemi w górach Kolorado, na 
której  dawno  temu  postawiono krzyżyk,  uznając  ją  za  wyeksploatowaną.  Ojciec  Ellisa  Wyatta 
zdołał jako tako wyżyć z niego do końca swoich dni, który był także końcem starych odwiertów. 
Teraz było tak, jakby ktoś wtłoczył w serce góry zastrzyk adrenaliny, serce zaczęło pompować i ze 
skał wytrysnęła czarna krew — oczywiście, że to krew, myślał Eddie Willers, bo właśnie krew daje 
pokarm i życie, a to uczyniły pola naftowe Wyatta. Wstrząsnęły pustymi zboczami, przywracając je 
życiu, zrodziły nowe miasta, nowe elektrownie, nowe fabryki w regionie, którego nikt dotąd nie 
zauważał  na  mapie.  Nowe  fabryki,  myślał  Eddie  Willers,  w  czasach,  w  których  dochody  z 
przewozów dla wszystkich ważnych gałęzi  przemysłu maleją  z roku na rok; nowe, bogate pole 
naftowe,  kiedy na wszystkich innych liczących się  polach pompy stają  jedna po drugiej;  nowy 
przemysłowy stan w miejscu, w którym nikt dotąd nie oczekiwał niczego poza bydłem i burakami. 
Dokonał tego jeden człowiek — w ciągu ośmiu lat. To było jak jedna z tych historii, o których 
Eddie Willers czytał w podręcznikach szkolnych i nigdy do końca w nie nie wierzył — historii o 
ludziach, którzy żyli w czasach narodzin tego kraju. Chciałby poznać Ellisa Wyatta. Wiele o nim 
mówiono, ale niewielu mogło się poszczycić znajomością z nim. Rzadko bywał w Nowym Jorku. 
Mówiono,  że  ma  trzydzieści  trzy  lata  i  porywczą  naturę.  Odkrył  jakiś  sposób  na  ożywienie 
wyeksploatowanych odwiertów naftowych i nadal je ożywiał.
— Ellis Wyatt to chciwy drań, którego interesują wyłącznie pieniądze — stwierdził James Taggart. 
— Ja zaś sądzę, że są w życiu rzeczy ważniejsze niż nabijanie kabzy.
— O czym ty mówisz, Jim? Co to ma wspólnego z...
— Poza tym wyrolował nas. Pracowaliśmy dla Wyatt Oil przez wiele lat i robiliśmy to dobrze. W 
czasach starego Wyatta przewoziliśmy pociąg ropy tygodniowo.



— Czasy starego Wyatta  minęły,  Jim. Phoenix-Durango przewozi dwa pociągi  ropy dziennie.  I 
kursują planowo.
— Gdyby tylko dał nam czas na rozbudowanie się razem z nim...
— Nie ma czasu do stracenia.
— Czego on oczekuje? Że porzucimy wszystkich innych klientów,  poświęcimy interesy całego 
kraju i damy mu wszystkie swoje pociągi?
— Skąd. On niczego nie oczekuje. Po prostu współpracuje z Phoenix-Durango.
—  Moim  zdaniem,  to  niszczycielski,  pozbawiony  skrupułów  rozbójnik.  Nieodpowiedzialny, 
wysoce przereklamowany ważniak. — Zdumiewająca była ta nagła emocja w bezbarwnym zwykle 
głosie Jamesa Taggarta. — Nie jestem przekonany, czy te jego pola rzeczywiście są tak korzystnym 
przedsięwzięciem.  Wydaje  mi  się  raczej,  że  nadszarpnął  gospodarkę  całego  kraju.  Nikt  się  nie 
spodziewał, że Kolorado stanie się stanem przemysłowym. Jak możemy się czuć bezpieczni lub 
planować cokolwiek, gdy wszystko ciągle się zmienia?
— Na Boga, Jim! On...
— Tak, wiem, wiem, robi pieniądze. Nie wydaje mi się jednak, aby to było kryterium, na podstawie 
którego mierzy się wartość człowieka dla społeczeństwa. Co zaś się tyczy jego ropy, przyszedłby 
do nas na kolanach i czekał na swoją kolej razem z innymi klientami, nie oczekując niczego poza 
swoim sprawiedliwym udziałem w transporcie, gdyby nie Phoenix-Durango. Nie można wygrać z 
tak niszczycielską konkurencją. Nikt nie może nas winić.
Ten ciężar w moich piersiach i skroniach, myślał Eddie Willers, to ciężar wysiłku. Przyszedł tu z 
postanowieniem, by wreszcie na dobre wyjaśnić sprawę, i sprawa była jasna, tak jasna, że nic nie 
mogło zapobiec zrozumieniu jej przez Taggarta, chyba żeby sam Eddie nie zdołał odpowiednio jej 
przedstawić.  Starał  się  więc,  jak  mógł,  ale  przegrywał,  tak  jak  przegrywał  we  wszystkich 
dyskusjach z Taggartem: cokolwiek powiedział, zawsze wydawało się, że mówią o dwóch różnych 
sprawach.
— Jim,  co  ty  opowiadasz?  Czy  to  ma  jakieś  znaczenie,  że  nikt  nas  nie  wini,  skoro  linia  się 
rozsypuje?
James Taggart uśmiechnął się; był to wątły uśmiech, rozbawiony i zimny zarazem.
— To wzruszające,  Eddie — powiedział  — to twoje poświęcenie dla Taggart  Transcontinental. 
Jeśli nie będziesz uważał, staniesz się sługą doskonałym.
— Tym właśnie jestem, Jim.
— Pozwól  mi  zatem spytać,  czy  do  twoich  obowiązków należy  dyskutowanie  ze  mną  o  tych 
sprawach?
— Nie.
— Dlaczego więc nie przyjmiesz do wiadomości, że mamy odpowiednie działy, które zajmują się 
odpowiednimi rzeczami? Dlaczego nie składasz tego sprawozdania tam, gdzie składać je należy? 
Dlaczego nie wypłakujesz się na ramieniu mojej drogiej siostry?
— Słuchaj, Jim, wiem, że nie jestem upoważniony, by z tobą rozmawiać. Ale nie mogę zrozumieć, 
co się dzieje. Nie wiem, co ci mówią twoi doradcy ani dlaczego nie potrafią ci otworzyć oczu. Więc 
pomyślałem, że spróbuję sam to zrobić.
— Doceniam twoją  przyjaźń  z  dzieciństwa,  Eddie,  ale  czy  uważasz,  że  upoważnia  cię  ona do 
wchodzenia tu bez zapowiedzi, kiedykolwiek przyjdzie ci na to ochota? Biorąc pod uwagę twoją 
własną rangę, czy nie powinieneś pamiętać, że to ja jestem prezesem Taggart Transcontinental?
Nic  z  tego.  Eddie  Willers  patrzył  na  niego  swoim zwykłym wzrokiem,  nie  urażony,  zaledwie 
skonsternowany.
— A zatem nie zamierzasz nic zrobić w sprawie Rio Norte? — zapytał.
— Tego nie powiedziałem. — Taggart patrzył na mapę, na czerwoną linię na południe od El Paso. 
— Tego bynajmniej nie powiedziałem. Jak tylko ruszą kopalnie San Sebastian i nasza meksykańska 
filia zacznie przynosić zyski...
— Zostawmy ten temat, Jim.
Taggart  oderwał  wzrok od  mapy,  zaskoczony bezprecedensowym zjawiskiem nieprzejednanego 
gniewu w głosie Eddiego.



— O co chodzi?
— Dobrze wiesz o co. Twoja siostra powiedziała...
— Do diabła z moją siostrą! — prychnął James Taggart.
Eddie  Willers  nie  poruszył  się.  Nie  odpowiedział.  Stał  i  patrzył  wprost  przed  siebie,  nie 
dostrzegając ani Jamesa Taggarta, ani niczego innego w pomieszczeniu.
Po chwili skłonił się i opuścił gabinet.
Po południu urzędnicy z osobistego personelu Jamesa Taggarta wyłączali światła, szykując się do 
opuszczenia  budynku. Pop Harper,  główny urzędnik,  wciąż jednak siedział  przy swoim biurku, 
kręcąc dźwigniami na wpół rozebranej maszyny do pisania. Wszyscy w firmie mieli wrażenie, że 
Pop  Harper  urodził  się  w  tym  konkretnym  kącie,  przy  tym  konkretnym  biurku,  i  nigdy  nie 
zamierzał go opuścić. Był głównym urzędnikiem w czasach ojca Jamesa Taggarta.
Pop Harper  spojrzał  na Eddiego Willersa,  gdy ten wyszedł z gabinetu prezesa.  Było to  mądre, 
powolne spojrzenie;  wydawało się mówić, że Pop wie, iż wizyta Eddiego w tej części budynku 
oznacza kłopoty na linii, wie, iż z wizyty nic nie wynikło, i cała ta wiedza jest mu kompletnie obo-
jętna. Była to ta sama cyniczna obojętność, którą Eddie widział w oczach włóczęgi na rogu ulicy.
— Nie wiesz, Eddie, gdzie można kupić wełniane podkoszulki? — zapytał. — Szukałem ich po 
całym mieście, ale nigdzie nie ma.
— Nie wiem — powiedział Eddie, przystając. — Dlaczego mnie o to pytasz?
— Pytam wszystkich. Może ktoś będzie wiedział.
Eddie niepewnym wzrokiem przyglądał się beznamiętnej, wychudzonej twarzy i siwym włosom.
— Zimno tu w tej budzie — rzekł Pop Harper. — Zimą będzie jeszcze zimniej.
— Co robisz? — zapytał Eddie, wskazując części maszyny do pisania.
— To cholerstwo znowu się zepsuło. Nie ma sensu wysyłać go do naprawy, ostatnim razem zabrało 
im to trzy miesiące. Pomyślałem sobie, że sam naprawię. Pewnie nie na długo. — Opuścił pięść na 
przyciski. — Szykuj się na złom, siostrzyczko. Twoje dni są policzone.
Eddie  wzdrygnął  się.  To  było  to  zdanie,  które  próbował  sobie  przypomnieć:  Twoje  dni  są 
policzone. Nie pamiętał jednak, w związku z czym usiłował je sobie przypomnieć.
— To nie ma sensu, Eddie — powiedział Pop Harper.
— Co nie ma sensu?
— Nic. Wszystko.
— O co chodzi, Pop?
— Nie będę zamawiał  nowej  maszyny.  Robią je teraz z blachy.  Kiedy stare  przestaną działać, 
skończy się pisanie na maszynie. Dzisiaj rano był wypadek w metrze, hamulce nie zadziałały. Idź 
do domu, Eddie, włącz sobie radio i posłuchaj dobrej tanecznej muzyki. Zapomnij o tym, chłopcze. 
Twój problem leży w tym, że nigdy nie miałeś żadnego hobby. Dzisiaj znowu ktoś ukradł żarówki z 
klatki schodowej w moim bloku. Kłuje mnie w piersiach. Nie mogłem dostać żadnych kropli na 
kaszel, apteka na rogu zbankrutowała w zeszłym tygodniu. Koleje Texas-Western zbankrutowały w 
zeszłym miesiącu. Wczoraj zamknęli most Queensborough z powodu remontu. Gdzie tu sens? Kim 
jest John Galt?

Siedziała przy oknie pociągu z odchyloną w tył głową i rozprostowaną, sięgającą wolnego siedzenia 
naprzeciwko  nogą.  Rama okna  drżała  od  pędu,  szyba  wisiała  nad  pustą  ciemnością,  a  plamki 
światła od czasu do czasu przebiegały przez szkło niczym błyskawice.
Jej noga, zamknięta ciasno w połysku pończochy, tworząca ponad wypukłą podłogą długą, prostą 
linię, zakończoną czubkiem obutej w czółenko na wysokim obcasie stopy, miała w sobie kobiecą 
elegancję, która wydawała się nie na miejscu w tym zakurzonym wagonie kolejowym, a przy tym 
dziwnie kontrastowała z resztą jej osoby. Szczupłe, nerwowe ciało okrywało niegdyś drogie, dziś 
sfatygowane futro z wielbłąda, podniesiony kołnierz dotykał ukośnego ronda kapelusza, czupryna 
brązowych  włosów odrzuconych  do  tyłu  sięgała  niemal  do  ramion.  Twarz  tworzyły  regularne 
płaszczyzny przecięte wyraziście zarysowaną linią zmysłowych, nieskazitelnie idealnych ust. Ręce 



trzymała  w  kieszeniach  futra,  spięta,  jakby  nie  mogła  znieść  bezruchu,  i  niekobieca,  jakby 
nieświadoma własnego ciała i tego, iż jest to ciało kobiety.
Słuchała muzyki. Była to symfonia triumfu. Nuty wzbijały się w górę, opowiadając o wznoszeniu i 
będąc nim, stanowiąc istotę i formę wznoszenia; wydawały się mieścić w sobie każdy ludzki czyn i 
myśl dążącą ku górze. Była to eksplozja dźwięku, wyrywająca się z ukrycia na wolność. Miała w 
sobie swobodę wolności i upór dążenia. Zmiatała wszystko na swojej drodze, nie pozostawiając nic 
oprócz  radości  wysiłku,  który pędzi  do przodu,  nie  napotykając  przeszkód.  Jedynie  słabe  echo 
ukryte  w dźwiękach mówiło  o  tym,  od  czego uciekła  muzyka;  mówiło  to  jednak  w radosnym 
zdumieniu odkryciem, że nie ma żadnej brzydoty ani bólu — i nigdy nie musiało być. Była to pieśń 
bezbrzeżnego wyzwolenia.
Na  te  kilka  chwil,  pomyślała,  póki  to  trwa,  wolno  mi  poddać  się  całkowicie,  zapomnieć  o 
wszystkim i po prostu czuć. Leć, pomyślała; puść stery; to jest to.
Gdzieś na skraju świadomości,  tam,  gdzie  kończyła  się  muzyka,  wciąż słychać było stukot  kół 
pociągu. Wybijały równy rytm, akcentując co czwarte uderzenie, jak gdyby podkreślały świadomy 
cel. Mogła się rozluźnić, ponieważ słyszała ten stukot. Słuchała muzyki i myślała: oto, dlaczego 
koła muszą biec, i oto, dokąd biegną.
Nigdy  przedtem  nie  słyszała  tej  symfonii,  wiedziała  jednak,  że  napisał  ją  Richard  Halley. 
Rozpoznawała  tę  gwałtowność  i  cudowną  intensywność.  Rozpoznawała  styl  tematu;  była  to 
wyrazista, skomplikowana melodia — w czasach, w których nikt już nie tworzył melodii...  Sie-
działa wpatrzona w sufit wagonu, nie widząc go jednak i nie pamiętając, gdzie się znajduje. Nie 
wiedziała, czy słucha całej orkiestry, czy tylko jednej partii; być może instrumentacja odbywała się 
wyłącznie w jej umyśle.
Myślała mgliście, że zapowiedzi tego tematu można było usłyszeć we wszystkich dziełach Halleya, 
przez wszystkie lata jego długich zmagań, do dnia,  w którym będąc w sile wieku, został  nagle 
porażony  i  powalony  przez  sławę.  To,  myślała,  przysłuchując  się  symfonii,  było  celem  jego 
zmagań. Pamiętała na wpół udane próby, frazy, które to obiecywały, połamane kawałki melodii, 
która rozpoczynała się i nie kończyła. Pisząc ten utwór, Richard Halley... Wyprostowała się nagle. 
Kiedy właściwie Halley to napisał?
W tym samym momencie uświadomiła sobie, gdzie jest, i po raz pierwszy zadała sobie pytanie, 
skąd dobiega ta muzyka.
Kilka  kroków  od  niej,  na  końcu  wagonu,  młody,  jasnowłosy  hamulcowy  regulował  kontrolki 
ogrzewania, gwiżdżąc temat symfonii. Zrozumiała, że cała muzyka, której przysłuchiwała się od 
dłuższego czasu, była właśnie tym.
Przez chwilę przyglądała mu się z niedowierzaniem.
— Czy może mi pan powiedzieć, co pan gwiżdże? — zapytała w końcu.
Chłopak odwrócił się w jej stronę. Napotkała jego spojrzenie i szczery, radosny uśmiech,  jakby 
powierzał tajemnicę przyjacielowi.  Spodobała jej się ta twarz — jej linie były napięte i mocne, 
pozbawione  luźnych  mięśni  uciekających  od  odpowiedzialności  kształtu,  których  nauczyła  się 
oczekiwać od ludzkich twarzy.
— To koncert Halleya — odparł z uśmiechem.
— Który?
— Piąty —
Minęła chwila, zanim się odezwała.
— Richard Halley napisał tylko cztery koncerty — powiedziała wolno i ostrożnie.
Uśmiech zniknął z twarzy chłopca. Sprawiało to wrażenie, jakby został wepchnięty z powrotem do 
rzeczywistości, tak samo, jak przed chwilą ona. Jakby spuszczono kurtynę, pozostawiając twarz bez 
wyrazu, bezosobową, beznamiętną i pustą.
— Tak, rzeczywiście — powiedział. — Pomyliłem się.
— A zatem co to było?
— Jakaś zasłyszana melodia.
— Jaka?
— Nie wiem.



— Gdzie pan ją usłyszał?
— Nie pamiętam.
Zamilkła bezradnie. Chłopak stracił zainteresowanie rozmową i odwrócił się od niej.
— To brzmiało jak Halley — powiedziała. — Ale znam każdą nutę tego, co kiedykolwiek napisał, 
a tego nie napisał nigdy.
Jego twarz nadal nic nie wyrażała, była jedynie odrobinę bardziej uważna.
— Lubi pani muzykę Halleya? — zapytał, odwracając się do niej.
— Tak — powiedziała. — Bardzo.
Patrzył  na nią  przez chwilę,  jakby z wahaniem; potem odwrócił  się i  wrócił  do swego zajęcia. 
Obserwowała profesjonalną sprawność jego ruchów. Pracował w milczeniu.
Nie spała już dwie noce, ale nie mogła sobie pozwolić na sen; miała zbyt wiele problemów do 
rozważenia i zbyt mało czasu: pociąg miał być w Nowym Jorku wczesnym rankiem. Potrzebowała 
czasu,  a zarazem pragnęła,  by pociąg jechał  szybciej;  ale  to była  Kometa Taggarta,  najszybszy 
ekspres w kraju.
Próbowała myśleć; na skraju jej świadomości wciąż jednak brzmiała muzyka. Słyszała ją w pełnych 
akordach, jak nieubłagane kroki ku czemuś, czego nie można powstrzymać. Potrząsnęła głową ze 
złością, zrzuciła kapelusz i zapaliła papierosa.
Nie  zasnę,  pomyślała,  potrafię  wytrzymać  do  jutrzejszego  wieczoru...  Koła  pociągu  wybijały 
akcentowany rytm. Była z nimi tak oswojona, że nie zauważała tego dźwięku, a jednak przynosił jej 
ukojenie. Gdy tylko wypaliła papierosa, wiedziała, że będzie potrzebowała następnego; pomyślała 
jednak, że poczeka minutę, kilka minut, zanim po niego sięgnie...
Zasnęła. Obudziła się nagle, wiedząc, że coś jest nie tak, zanim jeszcze uświadomiła sobie, gdzie 
się  znajduje:  koła  zamilkły.  Wagon  stał  bezdźwięczny  i  niewyraźny  w  świetle  nocnych  lamp. 
Spojrzała na zegarek — nie było powodu, dla którego miałby się zatrzymać. Wyjrzała przez okno, 
pociąg stał nieruchomo w szczerym polu. Usłyszała czyjeś kroki na korytarzu.
— Jak długo już stoimy? — zapytała.
— Około  godziny  — odparł  beznamiętnie  męski  głos.  Mężczyzna  spoglądał  za  nią  w sennym 
zdumieniu, kiedy zerwała się na równe nogi i wybiegła z przedziału.
Na dworze wiał zimny wiatr. Pod pustym niebem rozciągała się pusta połać ziemi. W ciemnościach 
słychać  było  szelest  traw.  Daleko  w  przodzie  zobaczyła  sylwetki  mężczyzn  stojących  obok 
lokomotywy — a ponad nimi zawieszone na niebie czerwone światło semafora.
Podeszła  do nich pospiesznie,  mijając nieruchome koła.  Nikt nie zwrócił  na nią  uwagi.  Załoga 
pociągu  i  kilku  pasażerów  stłoczyło  się  pod  czerwonym  światłem.  Milczeli  w  pokornym 
oczekiwaniu.
— Co się stało? — zapytała.
Maszynista spojrzał na nią zdumiony. Pytanie zabrzmiało jak rozkaz, nie jak amatorska ciekawość 
pasażerki. Stała z rękoma w kieszeniach, z podniesionym kołnierzem; szarpane wiatrem kosmyki 
włosów smagały ją po twarzy.
— Czerwone światło — powiedział, wskazując kciukiem semafor.
— Od jak dawna?
— Od godziny.
— Nie jesteśmy na głównym torze, prawda?
— Zgadza się.
— Dlaczego?
— Nie wiem.
— Nie wydaje mi się — odezwał się konduktor — żeby celowo wysłali nas na boczny tor. Tamten 
semafor źle działał, a ten nie działa wcale. — Machnął głową w kierunku światła. — Nie sądzę, 
żeby sygnał miał się zmienić. Wygląda na to, że jest do niczego.
— Więc co zamierzacie robić?
— Czekać, aż się zmieni.
Zdumienie i gniew na chwilę odebrały jej głos.
— W zeszłym tygodniu  — zachichotał  palacz  — specjalny  ekspres  Atlantic  Southern  stał  na 



bocznicy przez dwie godziny, bo coś się komuś pomyliło.
— To jest Kometa Taggarta — powiedziała. — Kometa jeszcze nigdy się nie spóźniła.
— Jako jedyna w kraju — rzekł maszynista.
— Zawsze musi być pierwszy raz — powiedział palacz.
— Nie zna się pani na kolejach — odezwał się jeden z pasażerów. — W tym kraju nie ma semafora 
ani zwrotnicy, które byłyby coś warte.
Nie zaszczyciła go spojrzeniem. Zamiast tego zwróciła się do maszynisty:
— Skoro pan wie, że semafor jest zepsuty, co ma pan zamiar robić?
Nie  podobał  mu  się  jej  ton  wyższości  i  nie  mógł  pojąć,  dlaczego  przybiera  go  w sposób tak 
naturalny. Wyglądała jak młoda dziewczyna: tylko jej usta i oczy świadczyły o tym, że jest kobietą 
po trzydziestce.  Ciemnoszare oczy były bezpośrednie i niepokojące,  jak gdyby przewiercały się 
przez  rzeczy,  odrzucając  na bok to,  co nieistotne.  Twarz wydawała mu się  jakby znajoma,  nie 
pamiętał jednak, gdzie ją widział.
— Droga pani, nie mam zamiaru nadstawiać karku — powiedział.
— Chodzi mu o to — rzekł palacz — że naszym zadaniem jest czekać na rozkazy.
— Waszym zadaniem jest prowadzić pociąg.
— Nie wbrew czerwonemu światłu. Jeśli światło każe nam stać, stoimy.
— Czerwone światło oznacza niebezpieczeństwo — dodał jeden z pasażerów.
— Nie będziemy ryzykować — rzekł maszynista. — Ktokolwiek jest za to odpowiedzialny, zrzuci 
winę na nas, jeśli ruszymy. Nie zrobimy więc tego, dopóki ktoś nam nie każe.
— A jeśli nikt wam nie każe?
— Prędzej czy później ktoś się pojawi.
— Jak długo ma pan zamiar czekać? 
Maszynista wzruszył ramionami.— Kim jest John Galt?
—  Chodzi  mu  o  to  —  rzekł  palacz  —  żeby  nie  zadawać  pytań,  na  które  nikt  nie  potrafi 
odpowiedzieć.
Popatrzyła na czerwone światło i na tory biegnące w ciemną, niezgłębioną dal.
— Proszę ostrożnie jechać do następnego semafora.  Jeśli  będzie działał,  skręcić na główny tor. 
Potem zatrzymać się na pierwszej czynnej stacji.
— Tak? A kto tak mówi?
— Ja.
— To znaczy kto?
To była  tylko  sekundowa przerwa,  moment  zdumienia  wobec  pytania,  którego  nie  oczekiwała, 
maszynista zdążył jednak lepiej przyjrzeć się jej twarzy.
— Dobry Boże! — wykrztusił w tej samej chwili, w której padła odpowiedź.
Ona zaś, bez urazy, po prostu jak osoba, która nieczęsto słyszy to pytanie, odpowiedziała:
— Dagny Taggart.
— A niech mnie... — zaczął palacz. Potem i on zamilkł.
— Proszę wrócić na główny tor i zatrzymać pociąg na pierwszej czynnej stacji — kontynuowała 
tym samym władczym, lecz pozbawionym wyższości tonem.
— Tak jest, panno Taggart.
— Będzie pan musiał nadrobić opóźnienie. Ma pan na to resztę nocy. Kometa musi przybyć na 
czas.
— Tak jest, panno Taggart.
Odwracała się, by odejść, gdy maszynista zapytał:
— Czy bierze pani na siebie odpowiedzialność za ewentualne kłopoty, panno Taggart?
— Tak — odparła.
Konduktor szedł za nią, gdy wracała do swojego przedziału.
— Jak to? — mówił zdumiony. — Miejsce siedzące w zwykłym wagonie? Dlaczego nas pani nie 
zawiadomiła?
Uśmiechnęła się bezpretensjonalnie.
— Nie było czasu  na  formalności.  Miałam własny wagon w pociągu numer dwadzieścia  dwa, 



którym  wyjechałam  z  Chicago,  ale  wysiadłam  w  Cleveland.  Pociąg  miał  opóźnienie,  więc 
pozwoliłam mu odjechać i wsiadłam w Kometę, która jechała za nim. Nie było już miejsc w wago-
nach sypialnych.
Konduktor potrząsnął głową.
— Pani brat nie podróżowałby w ten sposób.
— To prawda — zaśmiała się.
Ludzie  stojący  wokół  lokomotywy przyglądali  jej  się,  gdy  odchodziła.  Był  wśród  nich  młody 
hamulcowy.
— Kto to jest? — zapytał.
— Osoba, która rządzi  Taggart  Transcontinental  — rzekł maszynista ze szczerym respektem w 
głosie. — Wiceprezes do spraw transportu.
Kiedy pociąg ruszył,  a jego zamierający  gwizd rozwiewał  się nad polami,  usiadła  przy oknie i 
zapaliła kolejnego papierosa.  Wszystko rozpada się w strzępy, myślała;  tak jest w całym kraju, 
można tego oczekiwać w każdym miejscu i o każdym czasie. Nie czuła jednak gniewu ani niepo-
koju; nie miała na to czasu.
To była po prostu jeszcze jedna sprawa, którą należało załatwić razem z innymi.  Wiedziała,  że 
dyrektor okręgu w Ohio jest  do niczego i  że jest  przyjacielem Jamesa Taggarta.  Przez lata nie 
upierała się przy wyrzuceniu go tylko dlatego, że nie miała kim go zastąpić. Dobrych fachowców 
dziwnie trudno było znaleźć. Teraz jednak pomyślała, że trzeba będzie się go pozbyć i dać tę pracę 
Owenowi  Kelloggowi,  młodemu  inżynierowi,  który  doskonale  się  sprawdzał  jako  jeden  z 
asystentów dyrektora dworca w Nowym Jorku; tak naprawdę to on kierował dworcem. Od pewnego 
czasu  obserwowała  jego  pracę.  Zawsze  poszukiwała  iskier  kompetencji  niczym  diamentów  na 
pustyni. Kellogg był zbyt młody, by mianować go dyrektorem okręgu; chciała dać mu jeszcze rok, 
ale nie było czasu. Będzie musiała z nim porozmawiać, gdy tylko dotrze na miejsce.
Pas ziemi, ledwie widoczny z okna, biegł teraz szybciej, zmieniając się w szary strumień. Pośród 
chłodnych  kalkulacji,  które  odbywały  się  w jej  głowie,  dostrzegła,  że  jednak  ma czas,  by  coś 
odczuwać: była to twarda, radosna przyjemność działania.

Z pierwszym gwiżdżącym porywem powietrza, gdy Kometa wjechała do tunelu Dworca Taggarta 
usytuowanego w podziemiach Nowego Jorku, Dagny wstała. Zawsze, kiedy pociąg wjeżdżał pod 
ziemię,  ogarniało ją to uczucie zapału,  nadziei i  tajemniczego podniecenia;  tak jakby codzienne 
życie  było  fotografią  bezkształtnych  przedmiotów  w  kiepskich  kolorach,  to  zaś  szkicem 
wykonanym kilkoma gwałtownymi ruchami, które sprawiały, że rzeczy wydawały się jasne i istotne 
— i warte czynienia.
Obserwowała przelatujące tunele: nagie, betonowe ściany, sieć rur i przewodów, pajęczynę szyn 
znikających w czarnych dziurach,  w których niczym odległe  kolorowe krople  wisiały  zielone  i 
czerwone światła. Nie było nic innego, nic, co mogłoby to rozcieńczyć; można było podziwiać nagi 
cel i geniusz, który go osiągnął. Pomyślała o budynku Taggart Transcontinental, który znajdował 
się  teraz  ponad  jej  głową,  wznosząc  się  wprost  do  nieba.  To  były  korzenie  tego  budynku; 
wydrążone, wijące się pod ziemią, karmiące miasto korzenie.
Kiedy pociąg się zatrzymał, a ona wysiadła i stanęła na betonie peronu, poczuła się lekka, radosna, 
gotowa do działania.  Ruszyła szybko przed siebie, jak gdyby prędkość jej kroków mogła nadać 
formę rzeczom, które odczuwała. Dopiero po dłuższej chwili uświadomiła sobie, że gwiżdże jakąś 
melodię — i że jest to temat z piątego koncertu Halleya.
Poczuła, że ktoś ją obserwuje, i odwróciła się. Młody hamulcowy przyglądał się jej w napięciu.

Siedziała na oparciu dużego krzesła stojącego przed biurkiem Jamesa Taggarta, w rozpiętym futrze, 
spod którego wyzierał zmięty kostium podróżny. Po drugiej stronie pokoju, od czasu do czasu coś 



notując,  siedział  Eddie Willers.  Jego oficjalny tytuł  brzmiał  „specjalny asystent  wiceprezesa do 
spraw transportu”, a jego głównym zadaniem było chronić ją przed marnowaniem czasu. Życzyła 
sobie, aby był obecny przy tego rodzaju spotkaniach, ponieważ dzięki temu nigdy nie musiała mu 
potem nic wyjaśniać. James Taggart siedział przy biurku z głową wtuloną w ramiona.
— Linia  Rio Norte  jest  kupą złomu na całej  długości  — mówiła.  — Jest  znacznie  gorzej,  niż 
sądziłam. Ale musimy ją uratować.
— Oczywiście — powiedział James Taggart.
— Część szyn jeszcze trochę wytrzyma.  Niewiele  i  niedługo.  Zaczniemy kładzenie  nowych od 
terenów górzystych. Najpierw Kolorado. Nowe szyny będą gotowe za dwa miesiące.
— O, czyżby Orren Boyle powiedział, że...
— Zamówiłam je w Rearden Steel.
Cichy, zduszony odgłos, który dobiegł od strony Eddiego Willersa, był stłumionym wiwatem.
James Taggart nie odpowiedział od razu.
— Dagny, dlaczego nie usiądziesz na krześle, tak jak to jest powszechnie przyjęte? — spytał w 
końcu obrażonym tonem.”— Nikt w ten sposób nie prowadzi rozmów służbowych.
— Ja tak. Czekała.
— Powiedziałaś, że zamówiłaś szyny u Reardena? — zapytał, unikając jej wzroku.
— Wczoraj wieczorem. Zadzwoniłam do nich z Cleveland.
— Przecież zarząd tego nie zatwierdził. Ja nie zatwierdziłem. Nie konsultowałaś się ze mną.
Wyciągnęła rękę, podniosła słuchawkę stojącego na biurku telefonu i podała mu.
— Zadzwoń i odwołaj — powiedziała. James Taggart odsunął się.
— Tego nie powiedziałem — rzekł ze złością. — Tego bynajmniej nie powiedziałem.
— A zatem zostaje?
— Tego też nie powiedziałem. Odwróciła się.
— Eddie, powiedz im, żeby przygotowali umowę z Rearden Steel. Jim ją podpisze. — Wyjęła z 
kieszeni zmięty kawałek papieru i rzuciła mu. — Tu są liczby i warunki.
— Ale zarząd nie... — zaczął James Taggart.
— Zarząd nie ma z tym nic wspólnego. Upoważnili cię do zakupu szyn trzynaście miesięcy temu. 
To, od kogo je kupisz, zależy od ciebie.
— Nie  uważam,  aby  właściwe  było  podejmowanie  takiej  decyzji  bez  dania  zarządowi  szansy 
wyrażenia opinii. I nie rozumiem, dlaczego miałbym brać na siebie odpowiedzialność.
— Ja ją biorę.
— A co z kosztami, które...
— Rearden ma niższe ceny niż Orren Boyle Associated Steel.
— No właśnie, co z Orrenem Boyle’em?
— Zerwałam umowę. Mieliśmy prawo ją zerwać już sześć miesięcy temu.
— Kiedy to zrobiłaś?
— Wczoraj.
— Nie dzwonił do mnie z prośbą o potwierdzenie.
— Nie zrobi tego.
Taggart siedział z oczyma wlepionymi w biurko. Dagny zastanawiała się, dlaczego jest tak urażony 
koniecznością współpracy z Reardenem i dlaczego jest w tej urazie coś dziwnego, wymijającego. 
Rearden Steel było głównym dostawcą Taggart  Transcontinental  od dziesięciu lat,  od momentu 
uruchomienia  pierwszego  pieca  Reardena,  w  czasach,  kiedy  przedsiębiorstwem  kolejowym 
kierował ich ojciec. Od dziesięciu lat większość ich szyn pochodziła z Rearden Steel. W kraju nie 
było zbyt wielu firm, które dostarczały to, co zamówiono, w terminie, na który to zamówiono, i w 
formie, w jakiej miały to dostarczyć. Rearden Steel było jedną z takich firm. Gdybym oszalała, 
myślała  Dagny,  uznałabym,  że  mój  brat  nienawidzi  współpracować  z  Reardenem,  ponieważ 
Rearden tak doskonale wykonuje swoją pracę. Nie przyjęła jednak tej linii rozumowania, sądziła 
bowiem, że takie uczucie nie mieści się w granicach ludzkich możliwości.
— To niesprawiedliwe — rzekł James Taggart.
— Co jest niesprawiedliwe?



— Zawsze  tylko  Rearden  i  Rearden.  Wydaje  mi  się,  że  powinniśmy dać  szansę  także  innym. 
Rearden Steel nas nie potrzebuje; są silni i bez tego. Powinniśmy pomagać w rozwoju mniejszym 
firmom. W przeciwnym wypadku popieramy monopolistów.
— Nie bredź, Jim.
— Dlaczego zawsze bierzemy towar od Reardena?
— Bo zawsze go dostajemy.
— Nie lubię tego faceta.
— A ja tak. Ale jakie to ma znaczenie? Potrzebujemy szyn, a on może nam je dać.
— Element ludzki jest bardzo istotny. Ty w ogóle nie masz poczucia elementu ludzkiego.
— Rozmawiamy o ratowaniu linii kolejowej, Jim.
— Tak, oczywiście, oczywiście. Ale jednak nie masz poczucia elementu ludzkiego.
— Zgadza się. Nie mam.
— Jeżeli Rearden otrzyma od nas tak duże zamówienie na stalowe szyny...
— Nie będą stalowe. Będą zrobione z metalu Reardena.
Zawsze  unikała  reakcji  emocjonalnych,  ale  mina  Taggarta  zmusiła  ją  do  złamania  tej  zasady. 
Wybuchnęła śmiechem.
Metal Reardena był nowym stopem, wyprodukowanym przez Henry’ego Reardena po dziesięciu 
latach eksperymentów. Niedawno trafił na rynek. Na razie nie było na niego chętnych.
Taggart  nie potrafił  zrozumieć nagłego przeskoku od śmiechu do tonu, który teraz zabrzmiał w 
głosie Dagny, zimnego i oschłego.
— Nie wysilaj  się, Jim. Wiem dokładnie,  co zamierzasz powiedzieć.  Jeszcze nigdy nikt go nie 
stosował. Nikt nie popiera metalu Reardena. Nikt nie jest nim zainteresowany. Nikt go nie chce. 
Mimo to nasze szyny będą zrobione z metalu Reardena.
— Ale... — wyjąkał Taggart — ale... ale jeszcze nigdy nikt go nie stosował!
Zaobserwował z zadowoleniem, że gniew odebrał jej  głos. Lubił  obserwować emocje:  były jak 
czerwone latarnie rozwieszone wzdłuż niezgłębionych mroków cudzej osobowości, znaczące czułe 
punkty. Ale to, jak ktoś może odczuwać emocje w stosunku do stopu metali i na co wskazują te 
emocje, było dla niego niepojęte, nie potrafił więc wykorzystać swojego odkrycia.
— Opinia najwyższych autorytetów w dziedzinie metalurgii — powiedział — wydaje się wysoce 
sceptyczna wobec metalu Reardena, głosząc...
— Dość tego, Jim.
— Czyjej opinii zasięgałaś?
— Nie zasięgam opinii.
— Czym zatem się kierujesz?
— Oceną.
— Czyją oceną?
— Swoją własną.
— Ale z kim się konsultowałaś w tej sprawie?
— Z nikim.
— Więc co, u diabła, możesz wiedzieć o metalu Reardena?
— Że to najdoskonalsza rzecz, jaka kiedykolwiek znalazła się na rynku.
— Dlaczego?
— Bo jest twardsza niż stal, tańsza niż stal i bardziej wytrzymała niż jakikolwiek inny metal.
— Ale kto tak twierdzi?
— Jim, studiowałam inżynierię w college’u. Kiedy patrzę na rzeczy, widzę je.
— I co zobaczyłaś?
— Formułę Reardena i testy, które mi pokazał.
— Gdyby to było coś warte, ktoś by to zastosował, a nikt tego nie zrobił. — Zobaczył błysk gniewu 
i kontynuował nerwowo: — Skąd możesz wiedzieć, że jest dobre? Skąd możesz mieć pewność? Jak 
możesz decydować?
— Ktoś musi decydować o takich rzeczach, Jim. Kto?
— Nie rozumiem, dlaczego to my mamy być pierwsi. Zupełnie tego nie rozumiem.



— Chcesz uratować linię Rio Norte czy nie? Nie odpowiedział.
— Gdyby kolej  mogła  sobie  na  to  pozwolić,  zerwałabym każdy kawałek  szyn w całej  sieci  i 
zastąpiła go metalem Reardena. Cały ten szmelc wymaga wymiany. Nie pociągnie już długo. Ale 
nie stać nas na to. Musimy się najpierw wygrzebać z wielkiego dołu. Chcesz tego czy nie?
— Nadal jesteśmy najlepszym przedsiębiorstwem kolejowym w kraju. Innym powodzi się dużo 
gorzej.
— Więc chcesz, żebyśmy pozostali w dole?
— Nic takiego nie powiedziałem! Dlaczego zawsze wszystko upraszczasz? A jeśli martwisz się o 
pieniądze, nie rozumiem, dlaczego chcesz je marnować na linię Rio Norte, skoro Phoenix-Durango 
już nas ograbiło z całej klienteli, jaką tam mieliśmy. Po co wydawać pieniądze, skoro nie mamy 
żadnej ochrony przed konkurencją, która zrujnuje naszą inwestycję?
— Ponieważ Phoenix-Durango jest świetną firmą, a ja zamierzam uczynić linię Rio Norte jeszcze 
świetniejszą.  Ponieważ zamierzam pokonać Phoenix-Durango, jeśli  będzie  trzeba — tyle że nie 
będzie trzeba, bo starczy miejsca dla dwóch, a nawet trzech firm, na zrobienie fortuny w Kolorado. 
Ponieważ jestem gotowa zastawić całą sieć, by doprowadzić kolej w pobliże Ellisa Wyatta.
— Niedobrze mi się robi na dźwięk tego nazwiska.
Nie spodobał mu się sposób, w jaki przeniosła na niego wzrok i przez chwilę mu się przyglądała.
— Nie widzę najmniejszej potrzeby natychmiastowego działania — powiedział z urazą w głosie. — 
Co właściwie uważasz za tak alarmujące w obecnej sytuacji Taggart Transcontinental?
— Konsekwencje twojej polityki, Jim.
— Jakiej polityki?
—  Na  przykład  tego  trzynastomiesięcznego  eksperymentu  z  Associated  Steel.  A  także  twojej 
meksykańskiej katastrofy.
— Zarząd zatwierdził  umowę z Associated  Steel  — rzucił  pospiesznie.  — Zarząd głosował  za 
budową linii San Sebastian. Nie rozumiem zresztą, dlaczego nazwałaś ją katastrofą.
— Ponieważ meksykański rząd wkrótce znacjonalizuje twoją linię.
— To kłamstwo! — Taggart prawie krzyczał. — To po prostu wredne plotki! Wiem z całkowicie 
wiarygodnego źródła, że...
— Nie pokazuj po sobie, że się boisz, Jim — rzekła drwiąco. Nie odpowiedział.
— Nie ma sensu teraz panikować — powiedziała. — Wszystko, co możemy zrobić, to postarać się 
zamortyzować cios. A nie będzie to łatwe. Czterdzieści milionów dolarów to strata, po której nie od 
razu się pozbieramy. Ale Taggart Transcontinental przetrwało już wiele ciężkich ciosów. Dopilnuję, 
żeby i ten przetrwało.
— Odmawiam rozważania tej możliwości. Absolutnie odmawiam rozważania możliwości, że linia 
San Sebastian może zostać znacjonalizowana!
— W porządku. Nie rozważaj jej. To było wszystko.
— Nie rozumiem — powiedział obronnym tonem — dlaczego tak się palisz do tego, by dać szansę 
Ellisowi Wyattowi, a jednocześnie uważasz, że nie należy pomagać w rozwoju biednemu krajowi, 
któremu nie dano szansy.
— Ellis Wyatt nie prosi nikogo o dawanie mu szansy. A ja nie zajmuję się rozdawaniem szans. 
Zarządzam siecią kolei.
— Moim zdaniem to wyjątkowo ograniczony punkt widzenia. Nie rozumiem, dlaczego powinniśmy 
pomagać jednemu człowiekowi zamiast całemu narodowi.
— Nie interesuje mnie pomaganie komukolwiek. Interesuje mnie robienie pieniędzy.
— Jesteś niepraktyczna. Samolubna żądza zysku przeszła już do historii. Uznano powszechnie, że 
interes całego społeczeństwa musi stać na pierwszym miejscu w każdym przedsięwzięciu, które...
— Jak długo zamierzasz tak gadać, by uciec od problemu, Jim?
— Jakiego problemu?
— Zamówienia na metal Reardena.
Nie  odpowiedział.  Siedział,  przyglądając  się  jej  w milczeniu.  Jej  smukłe  ciało,  do  cna  niemal 
wyczerpane,  trzymało  się  pionowo dzięki  prostej  linii  ramion,  które  z  kolei  utrzymywał  w tej 
pozycji świadomy wysiłek woli. Niewielu ludziom podobała się jej twarz: była zbyt zimna, oczy 



zaś zbyt wyraziste; nic nie potrafiło nadać jej uroku łagodnego spojrzenia. Piękne nogi, spływające 
ukośnie z oparcia krzesła w centrum jego pola widzenia, denerwowały go, nie pasując do reszty 
obrazu.
Ponieważ milczała, poczuł się zmuszony zapytać:
— I tak po prostu, pod wpływem chwili, postanowiłaś go zamówić przez telefon?
— Postanowiłam to sześć miesięcy temu. Czekałam, aż Hank Rearden będzie gotów, by ruszyć z 
produkcją.
— Nie nazywaj go Hankiem. To takie pospolite.
— Wszyscy go tak nazywają. Nie zmieniaj tematu.
— Dlaczego musiałaś zadzwonić do niego właśnie wczoraj wieczorem?
— Wcześniej nie udało mi się go złapać.
— Dlaczego nie zaczekałaś, aż wrócisz do Nowego Jorku i...
— Bo zobaczyłam linię Rio Norte.
— Będę potrzebował czasu, by to przemyśleć, przedstawić propozycję zarządowi, skonsultować się 
z najlepszymi...
— Nie ma czasu.
— Nie dałaś mi szansy na sformułowanie opinii.
— Mam gdzieś twoją opinię. Nie zamierzam dyskutować z tobą, z twoim zarządem ani z twoimi 
profesorami. Masz dokonać wyboru i dokonasz go teraz. Powiedz tylko tak lub nie.
— Co za niedorzeczny, władczy i arbitralny sposób...
— Tak czy nie?
— To cały kłopot z tobą. Zawsze tylko „tak” lub „nie”. Rzeczy nigdy nie są tak absolutne. Nic nie 
jest absolutne.
— Szyny tak. I to, czy je dostaniemy czy nie.
Czekała. Nie odpowiedział.
— No więc? — zapytała.
— Bierzesz na siebie odpowiedzialność?
— Tak.
— W porządku, — I dodał: — Robisz to na własne ryzyko. Nie odwołam zamówienia,  ale nie 
oczekuj, że będę nakłaniał zarząd.
— Nie obchodzi mnie, co im powiesz.
Wstała, by odejść. Pochylił się ku niej poprzez biurko, niechętny tak zdecydowanemu zakończeniu 
rozmowy.
— Oczywiście, zdajesz sobie sprawę, że potrzeba będzie długotrwałej procedury, by to zatwierdzić. 
— W jego słowach brzmiała niemal nadzieja. — To nie jest aż tak proste.
— Oczywiście — powiedziała. — Wyślę ci szczegółowy raport, który Eddie przygotuje i którego 
nie przeczytasz. Eddie pomoże ci go opracować. Dziś wieczorem jadę do Filadelfii spotkać się z 
Reardenem. Mamy wiele do zrobienia. To jest proste, Jim — dodała.
Odwróciła się, by odejść, gdy przemówił znowu. To, co powiedział, wydawało się zdumiewająco 
nie na temat.
— Dla ciebie wszystko jest proste, bo masz szczęście. Inni tak nie potrafią.
— Jak?
—  Inni  są  ludźmi.  Posiadają  wrażliwość.  Nie  potrafią  poświęcić  całego  życia  metalom  i 
lokomotywom. Ale tobie się udało. Ty nigdy niczego nie czułaś.
Stała i patrzyła na niego, a w jej popielatych oczach zdumienie stopniowo przechodziło w bezruch, 
potem zaś w dziwny wyraz, który mógłby uchodzić za znużenie, gdyby nie fakt, iż wydawał się 
odzwierciedlać coś o wiele większego niż przeżycia tej jednej chwili.
— Nie, Jim — powiedziała cicho — chyba nigdy niczego nie czułam. Eddie Willers podążył za nią 
do  jej  gabinetu.  Kiedykolwiek  wracała,  czuł,  że  świat  znowu  staje  się  prosty,  przejrzysty, 
zrozumiały, i zapominał o chwilach bezkształtnej obawy. Był jedyną osobą, która za całkowicie 
naturalny uważała fakt, iż to właśnie ona, kobieta, jest wiceprezesem do spraw transportu wielkiego 
przedsiębiorstwa kolejowego. Kiedy miał  dziesięć lat,  powiedziała  mu, że w przyszłości będzie 



kierowała koleją. Teraz nie zdumiewało go to tak bardzo jak wtedy, gdy słuchał tych słów na leśnej 
polanie.
Kiedy weszli do gabinetu, kiedy widział ją przeglądającą wiadomości, które dla niej zostawił, czuł 
się tak, jak czuł się w swoim samochodzie, gdy silnik zapalił i można było ruszyć.
Już miał opuścić gabinet, kiedy przypomniał sobie o sprawie, o której dotąd nie wspominał.
— Owen Kellogg z dworca prosił o spotkanie z tobą — powiedział. Podniosła głowę zdumiona.
— To zabawne. Właśnie zamierzałam po niego posłać. Niech przyjdzie. Chcę się z nim zobaczyć. 
Eddie — dodała nagle — zanim zacznę, poproś, żeby mnie połączyli z Ayersem z Ayers Music 
Publishing Company.
— Music Publishing Company? — powtórzył z niedowierzaniem.
— Tak. Muszę go o coś spytać.
Pan Ayers, kurtuazyjnie gorliwy, zapytał, czym może jej służyć:
— Czy to prawda, że Richard Halley napisał nowy koncert fortepianowy, piąty?
— Piąty koncert, panno Taggart? Nie, skąd.
— Jest pan pewien?
— Całkowicie, panno Taggart. Nie napisał niczego od ośmiu lat.
— Ale wciąż żyje?
—  Hm,  tak...  to  znaczy,  nie  mam  stuprocentowej  pewności,  wycofał  się  zupełnie  z  życia 
publicznego... ale jestem pewien, że gdyby zmarł, usłyszelibyśmy o tym.
— I gdyby coś napisał, także wiedziałby pan o tym?
— Oczywiście. Pierwsi byśmy o tym wiedzieli. Publikujemy wszystkie jego dzieła. Ale przestał 
pisać.
— Rozumiem. Dziękuję panu.
Kiedy Owen Kellogg wszedł do gabinetu, spojrzała na niego z zadowoleniem. Cieszyło ją, że nie 
myliła się w swoim mglistym wspomnieniu jego wyglądu: jego twarz miała w sobie tę samą cechę 
co  twarz  młodego  kolejarza,  którego  spotkała  w  pociągu.  Była  to  twarz  człowieka,  z  którym 
potrafiła rozmawiać.
— Proszę usiąść, panie Kellogg — powiedziała, on jednak stał dalej przed jej biurkiem.
— Kiedyś poprosiła mnie pani, żebym panią zawiadomił, jeśli kiedykolwiek postanowię zmienić 
pracę — rzekł. — Przyszedłem więc, by powiedzieć, że odchodzę.
Spodziewała się wszystkiego, tylko nie tego; dopiero po chwili zdołała zapytać cicho:
— Dlaczego?
— Z przyczyn osobistych.
— Czy był pan niezadowolony z pracy u nas?
— Nie.
— Czy otrzymał pan lepszą propozycję?
— Nie.
— Do jakich kolei pan przechodzi?
— Nie przechodzę do żadnych kolei, panno Taggart.
— A zatem gdzie będzie pan pracował?
— Jeszcze nie podjąłem decyzji.
Obserwowała go, czując się odrobinę nieswojo. W jego twarzy nie było wrogości; patrzył wprost na 
nią i odpowiadał prosto, zwyczajnie, jak ktoś, kto nie ma nic do ukrycia ani do okazania; jego twarz 
była uprzejma i pozbawiona wyrazu.
— Dlaczego zatem chce pan odejść?
— To sprawa osobista.
— Problemy zdrowotne?
— Nie.
— Wyjeżdża pan z miasta?
— Nie.
— Otrzymał pan spadek, który pozwala panu zrezygnować z pracy?
— Nie.



— Zamierza pan dalej pracować na własne utrzymanie?
— Tak.
— Ale nie w Taggart Transcontinental?
— Nie.
— W takim razie musiało wydarzyć się tu coś, co spowodowało pańską decyzję. Co to było?
— Nic, panno Taggart.
— Chciałabym, aby mi pan o tym powiedział. Jest powód, dla którego chcę to wiedzieć.
— Czy wystarczy pani moje słowo, panno Taggart?
— Tak.
— Żadna osoba, sprawa ani wydarzenie związane z moją pracą tutaj nie miały wpływu na moją 
decyzję.
— Nie ma pan żadnych szczególnych zastrzeżeń do Taggart Transcontinental?
— Żadnych.
— Myślę zatem, że mógłby pan rozważyć ponownie swoją decyzję po usłyszeniu mojej propozycji.
— Przykro mi, panno Taggart. Nie mogę.
— Czy jednak wysłucha jej pan?
— Tak, jeśli takie jest pani życzenie.
— Czy uwierzy mi pan na słowo, że postanowiłam zaoferować panu stanowisko, które zamierzałam 
zaoferować, zanim poprosił pan o spotkanie ze mną? Chcę wiedzieć.
— Zawsze będę wierzył w pani słowo, panno Taggart.
— Chodzi o posadę dyrektora okręgu w Ohio. Jeśli tylko pan zechce, jest pańska.
Jego twarz nie wyrażała żadnej reakcji, jak gdyby słowa, które padły, nie znaczyły dla niego więcej 
niż dla dzikusa, który nigdy nie słyszał o kolejach.
— Nie chcę jej, panno Taggart.
Minęła chwila, nim odezwała się ponownie. W jej głosie brzmiało napięcie.
—  Przedstaw  swoje  warunki,  Kellogg.  Podaj  cenę.  Chcę,  żebyś  został.  Cokolwiek  może  ci 
zaoferować inna kolej, mogę i ja.
— Nie zamierzam pracować dla innej kolei.
— Myślałam, że kochasz swoją pracę.
Był to pierwszy objaw emocji z jego strony — zaledwie lekkie rozszerzenie źrenic i dziwnie cicha 
emfaza w głosie, który powiedział:
— To prawda.
— Więc powiedz mi, co mam robić, by cię zatrzymać?!
Było to spontaniczne i tak jaskrawo szczere, że spojrzał na nią tak, jakby coś się w nim poruszyło.
— Być może jestem niesprawiedliwy, przychodząc tu i mówiąc pani, że odchodzę, panno Taggart. 
Wiem,  że  prosiła  mnie  pani,  żebym to  zrobił,  bo  chciała  pani  mieć  szansę  przedstawienia  mi 
kontrpropozycji. Skoro więc przyszedłem, wyglądało na to, że jestem gotów się targować. Ale tak 
nie jest. Przyszedłem, bo... bo chciałem dotrzymać danego pani słowa.
Ten krótki moment utraty kontroli nad głosem był niczym nagły rozbłysk, uświadamiający jej, jak 
wiele znaczyły dla niego jej zainteresowanie i propozycja i jak trudno mu było podjąć tę decyzję.
— Czy naprawdę nie mogę panu nic zaoferować? — zapytała.
— Nic, panno Taggart. Zupełnie nic.
Odwrócił się, by odejść. Po raz pierwszy w całym swoim życiu czuła się bezsilna i pokonana.
—  Dlaczego?  —  zapytała,  nie  zwracając  się  do  niego. Przystanął.  Wzruszył  ramionami  i 
uśmiechnął się. Przez tę jedną chwilę był żywy. Był to najbardziej  zdumiewający uśmiech, jaki 
kiedykolwiek widziała: miał w sobie sekretne rozbawienie, rozpacz i nieskończoną gorycz.
— Kim jest John Galt? — odpowiedział.

Rozdział II



ŁAŃCUCH

Zaczynało się od kilku świateł.  Kiedy pociąg sieci  Taggarta toczył się w kierunku Filadelfii,  w 
ciemnościach pojawiało się kilka jasnych, rozproszonych światełek; wydawały się bezcelowe na tej 
pustej równinie, a zarazem zbyt silne, by nie mieć celu. Pasażerowie przyglądali im się leniwie, bez 
ciekawości.
Potem był czarny kształt konstrukcji, ledwie widoczny na tle nieba, dalej wielki budynek w pobliżu 
torów; budynek był nieoświetlony, refleksy świateł pociągu smagały lite szkło ścian niczym pędzle.
Nadjeżdżający pociąg towarowy przesłonił widok, wypełniając okna mechanicznym hałasem. W 
nagłej  przerwie pomiędzy wagonami-platformami pasażerowie  widzieli  odległe  konstrukcje  pod 
nikłą, czerwonawą poświatą na niebie; poświata poruszała się w nieregularnych parkosyzmach, jak 
gdyby konstrukcje oddychały.
Kiedy pociąg towarowy zniknął, zobaczyli kanciaste budowle spowite w kłęby pary. Przez kłęby 
prostymi snopami przerzynały się promienie kilku mocnych świateł. Para, podobnie jak niebo, była 
czerwona.
To,  co  pojawiało  się  później,  nie  wyglądało  jak  budynek,  ale  jak  klosz  kraciastego  szkła 
zamykający dźwigary, dźwigi i kratownice w litej ścianie oślepiającego pomarańczowego blasku.
Pasażerowie nie potrafili  ogarnąć złożoności tego, co wydawało się rozległym na mile miastem, 
żywym pomimo braku śladów ludzkiej  obecności.  Widzieli  wieże wyglądające  jak  powyginane 
drapacze  chmur,  mosty  zawieszone  w  powietrzu  i  nagłe  rany  plujące  ogniem  z  litych  ścian. 
Widzieli  pas  przesuwających  się  wśród  nocy  rozżarzonych  cylindrów:  był  to  rozgrzany  do 
czerwoności metal.
Niedaleko  torów  pojawił  się  biurowiec.  Wielki  neon  na  jego  dachu  oświetlił  wnętrza 
przejeżdżających wagonów. REARDEN STEEL — głosił.
Jeden z pasażerów, profesor ekonomii, tak skomentował widok:
—  Jakież  znaczenie  ma  jednostka  wśród  gigantycznych  kolektywnych  osiągnięć  naszej 
przemysłowej ery?
Inny,  dziennikarz,  poczynił  w  notatniku  taką  uwagę,  do  późniejszego  wykorzystania  w  swojej 
kolumnie:
„Hank Rearden jest typem człowieka, który odciska swoje nazwisko na wszystkim, czego dotknie. 
To pozwala nam wysnuć pewne wnioski co do charakteru Hanka Reardena”.
Pociąg  pędził  dalej  w  ciemność,  gdy  spoza  długiej  konstrukcji  wystrzelił  w  niebo  czerwony 
płomień. Pasażerowie nie zwrócili nań uwagi: kolejna porcja płynnej stali nie była wydarzeniem, 
które nauczono by ich zauważać.
Był to pierwszy wytop dla pierwszego zamówienia na metal Reardena.
Dla  mężczyzn  stojących  przy  otworze  spustowym  pieca  w  walcowni  wybicie  się  na  wolność 
pierwszej porcji płynnego metalu było niczym szok nagłego poranka. Wąska smuga przedzierająca 
powietrze miała czysty, biały kolor światła słonecznego. Czarne kłęby pary przetkane fioletowawą 
czerwienią gotując się, wzlatywały w niebo. Fontanny iskier tryskały niczym krew z przeciętych 
tętnic. Powietrze wydawało się rozdarte na strzępy, odbijając nieistniejący dziki płomień; czerwone 
plamy wirowały i cięły przestrzeń, jak gdyby nie chciały dać się zamknąć w konstrukcji stworzonej 
przez człowieka, lecz miały pożreć kolumny, dźwigary i zawieszone wysoko mosty żurawi. Ale 
płynny  metal  nie  miał  w  sobie  tej  gwałtowności.  Był  długą,  białą  krzywą  o  fakturze  atłasu  i 
przyjaznym  blasku  uśmiechu.  Płynął  posłusznie  glinianą  rynną,  ograniczony  dwoma  kruchymi 
brzegami,  i  spadał  do  położonej  dwadzieścia  stóp  niżej  kadzi  o  objętości  dwustu  ton.  Nad 
strumieniem  wisiała  strużka  wyskakujących  z  jego  spokojnej,  gładkiej  powierzchni  gwiazd, 
sprawiających wrażenie delikatnych jak koronka i niewinnych jak zimne ognie. Dopiero po bliż-
szym wejrzeniu można było dostrzec, że biały atłas wrze. Od czasu do czasu rozpryski strzelały w 
górę i opadały na ziemię: był to metal, stygnący po zetknięciu z glebą i wybuchający płomieniem.
Dwa tysiące ton metalu, który będzie twardszy niż stal, płynące’ w temperaturze czterech tysięcy 
stopni, miały siłę zdolną zniszczyć każdą ścianę konstrukcji i każdego człowieka pracującego w 
pobliżu strumienia. Ale każdy cal ich drogi, każdy funt ciśnienia i zawartość każdej cząsteczki były 



kontrolowane i stworzone przez świadomy zamiar człowieka, któremu zabrało to dziesięć lat.
Rozkołysany czerwony blask raz po raz dosięgał twarzy mężczyzny stojącego w odległym krańcu 
hali.  Mężczyzna przyglądał się, oparty o kolumnę. Blask oświetlił  na moment jego oczy koloru 
bladoniebieskiego lodu, potem czarną pajęczynę metalowej kolumny i kosmyki jasnopopielatych 
włosów,  wreszcie  pasek  płaszcza  i  kieszenie,  w  których  trzymał  ręce.  Figurę  miał  wysoką  i 
ascetyczną; zawsze był zbyt wysoki dla tych, którzy go otaczali. Twarz przecinały wydatne kości 
policzkowe i kilka wyrazistych linii;  nie były wyryte przez wiek, miał je zawsze; sprawiały,  że 
wyglądał staro, mając lat dwadzieścia, a młodo teraz, gdy miał czterdzieści pięć. Zawsze, odkąd 
pamiętał, mówiono mu, że jego twarz jest brzydka, gdyż była nieporuszona, i okrutna, gdyż była 
pozbawiona wyrazu. Teraz, gdy patrzył na metal, także niczego nie wyrażała. Tym mężczyzną był 
Hank Rearden.
Metal  podnosił  się  do  brzegu  kadzi,  przelewając  się  z  aroganckim  marnotrawstwem.  Potem 
oślepiająco białe strumyczki przybierały kolor lśniącego brązu, a chwilę później były już czarnymi 
soplami metalu i zaczynały odpadać. Żużel tworzył grube, brązowe skiby, wyglądające jak skorupa 
ziemska.  W miarę jak skorupa stawała się grubsza,  kilka kraterów otwarło się,  ukazując  wciąż 
wrzącą białą ciecz.
Jakiś  człowiek  przepłynął  w  powietrzu  w  zawieszonej  wysoko  kabinie  dźwigu.  Swobodnym 
ruchem jednej ręki pociągnął dźwignię: stalowe haki zjechały na łańcuchu, złapały uchwyty kadzi, 
podniosły ją bez trudu, jak wiadro mleka — i dwieście ton metalu popłynęło w przestrzeni ku 
rzędowi form oczekujących na wypełnienie.
Hank Rearden oparł  się o kolumnę i  zamknął  oczy.  Kolumna drżała  w takt  dudnienia  dźwigu. 
Zrobione, pomyślał.
Robotnik zobaczył go i wyszczerzył zęby w porozumiewawczym uśmiechu, jakby obaj brali udział 
w wielkim święcie; jak ktoś, kto wie, dlaczego ta wysoka, jasnowłosa postać musi być tu obecna tej 
‘nocy. Rearden odwzajemnił uśmiech: to był jedyny salut, jaki otrzymał. Potem, już z kamienną 
twarzą, ruszył z powrotem do swojego gabinetu.
Był późny wieczór, kiedy Hank Rearden wyszedł z biura znajdującego się na terenie zakładów i 
powędrował do domu. Był to kilkumilowy spacer przez pustą okolicę, ale miał na niego ochotę, 
choć nie wiedział dlaczego.
Szedł, trzymając jedną rękę w kieszeni, z palcami zaciśniętymi na bransoletce w kształcie łańcucha, 
wykonanej z metalu Reardena. Poruszał palcami, od czasu do czasu wyczuwając fakturę. Zrobienie 
tej bransoletki zajęło mu dziesięć lat. Dziesięć lat, pomyślał, to bardzo wiele.
Droga była ciemna, pobocza wysadzone drzewami. Spoglądając w górę, widział nieliczne liście na 
tle  gwiazd;  były  powyginane  i  suche,  gotowe,  by  spaść.  W oknach  rozproszonych  po  okolicy 
domów widać było odległe światełka; sprawiały one jednak, że droga wydawała się jeszcze bardziej 
samotna.
Nigdy nie odczuwał samotności, z wyjątkiem chwil, w których czuł się szczęśliwy. Od czasu do 
czasu odwracał głowę, by spojrzeć na czerwony blask nieba ponad hutą.
Nie  myślał  o  tych  dziesięciu  latach.  Dziś  pozostało  z  nich  tylko  uczucie,  którego  nie  potrafił 
nazwać, wiedząc jedynie, że jest ciche i uroczyste. Uczucie było sumą, i nie potrzebował na nowo 
liczyć  składników, które się  na nią  złożyły.  Ale te  składniki,  nawet  nie  przywołane,  były tam, 
wewnątrz uczucia. Były tam noce spędzone przy rozpalonych piecach w zakładowym laboratorium;
— noce spędzone w domowym warsztacie nad arkuszami papieru wypełnionymi wzorami, które 
następnie darł ze złością;
— dni, podczas których młodzi naukowcy spośród nielicznego personelu, który wybrał do asysty, 
czekali na instrukcje jak żołnierze gotowi do beznadziejnej bitwy, wyczerpawszy cały swój geniusz, 
wciąż  chętni,  lecz  milczący,  z  wiszącym  w  powietrzu  nie  wypowiedzianym  zdaniem:  „Panie 
Rearden, tego się nie da zrobić”;
— metale  porzucane  w nagłym rozbłysku  nowego pomysłu,  pomysłu,  który  trzeba  realizować 
natychmiast, próbować, testować, pracować nad nim miesiącami, a potem odrzucać jako kolejną 
porażkę;
— momenty podkradane z konferencji, kontraktów, obowiązków dyrektora największej huty żelaza 



w kraju, podkradane niemal ze wstydem, jak ukrywana miłość;
— jedna myśl, obecna niewzruszenie przez wszystkie te lata pod powierzchnią wszystkiego, co 
robił i widział, obecna w jego umyśle, gdy patrzył na budynki miasta, na szyny kolejowe, na światła 
w oknach domu na odległej farmie, na nóż w rękach pięknej kobiety odkrawającej na przyjęciu 
kawałek  owocu,  myśl  o  stopie  metali,  który  dokona więcej,  niż  kiedykolwiek  dokonała  stal,  o 
metalu, który będzie dla stali tym, czym stal dla żelaza;
— momenty udręki, gdy porzucał nadzieję lub próbkę, nie dopuszczając do świadomości myśli, że 
jest  zmęczony,  nie  dając  sobie  czasu,  by  czuć,  przechodząc  przez  potworną  torturę  kolejnego: 
„niedobre... wciąż’ nie dość dobre...” — i brnąc dalej, ze świadomością, że to się da zrobić, jako 
jedyną siłą napędową;
— a potem dzień, kiedy to zostało zrobione, a wynik ochrzczono metalem Reardena;
— to były rzeczy, które doprowadziły do białego żaru, zmieszały się i spoiły wewnątrz niego, i to 
właśnie ten stop tworzył owo dziwne, spokojne uczucie, które kazało mu uśmiechać się do tonącej 
w ciemnościach pustej okolicy i zastanawiać, dlaczego szczęście potrafi boleć.
Po jakimś czasie uświadomił sobie, że myśli o przeszłości, jak gdyby niektóre jej dni rozpościerały 
się przed nim, żądając, by się im przyjrzał raz jeszcze. Nie chciał tego robić: gardził wspominkami, 
uważając je za bezcelowe słabości. Potem jednak zrozumiał, że myśli o tym wszystkim w ramach 
hołdu składanego kawałkowi metalu w swojej kieszeni. Wtedy dopiero pozwolił sobie patrzeć.
Zobaczył dzień, w którym stał na półce skalnej, czując, jak po skroniach i karku ścieka mu pot. 
Miał  czternaście  lat  i  był  to  pierwszy dzień  jego  pracy  w kopalni  rudy żelaza  w Minnesocie. 
Próbował nauczyć się oddychać, ignorując bolesny żar w piersiach. Stał, przeklinając siebie, gdyż 
wcześniej obiecał sobie, że nie będzie czuł zmęczenia. Po chwili podjął na nowo swoje zadanie, 
uznając, że ból nie jest wystarczającym powodem, by je porzucić.
Zobaczył dzień, w którym stał przy oknie swego gabinetu, patrząc na kopalnię: tamtego ranka stał 
się jej właścicielem. Miał trzydzieści lat. To, co się wydarzyło pomiędzy tymi dwiema chwilami, 
nie miało znaczenia,  tak jak nie miał go ból.  Pracował w kopalniach,  w odlewniach,  w hutach 
żelaza na północy, przybliżając się do celu, który sobie wyznaczył. Wszystko, co zapamiętał z tych 
prac, to fakt, iż wydawało się, że otaczający go ludzie nigdy nie wiedzą, co robić, podczas gdy on 
wiedział to zawsze. Pamiętał, jak zastanawiał się, dlaczego zamyka się tyle kopalń żelaza, tak samo, 
jak omal nie zamknięto tej, nim ją przejął. Patrzył na skalne półki w oddali. Robotnicy przybijali 
nad bramą nowy szyld: REARDEN ORE.
Zobaczył  wieczór, podczas którego siedział  w swoim gabinecie z głową złożoną bezwładnie na 
biurku. Było późno i personel rozszedł się już do domów, mógł więc tak leżeć, niezauważony przez 
nikogo. Był zmęczony. Czuł się, jakby uczestniczył w wyścigu z własnym ciałem, a wieloletnie 
wyczerpanie, którego uparcie nie dostrzegał, teraz złapało go i rozpłaszczyło o blat biurka. Nie czuł 
nic z wyjątkiem pragnienia, by się nie ruszać. Nie miał siły czuć nic innego — nawet cierpienia. 
Wszystko, co mogło się wypalić wewnątrz niego, wypaliło się; rozrzucił tyle iskier, by rozpocząć 
tyle rzeczy — a teraz zastanawiał się, czy jest ktoś, kto może dać mu iskrę, której potrzebuje, teraz, 
gdy on sam czuł się niezdolny nawet do wstania. Zadał sobie pytanie, kto go uruchomił i utrzymuje 
w ruchu. Potem uniósł głowę. Powoli, w największym wysiłku swojego życia, zmusił swoje ciało 
do podnoszenia się, aż udało mu się usiąść prosto, wspierając się o biurko tylko jedną drżącą ręką. 
Nigdy więcej nie zadał sobie tego pytania.
Zobaczył dzień, w którym stał na wzgórzu, spoglądając na ponurą ruinę konstrukcji, które niegdyś 
były hutą żelaza. Zamknięto ją i opuszczono. Poprzedniego wieczoru kupił to miejsce. Wiał silny 
wiatr, spomiędzy chmur z trudem wydostawało się szare światło. W tym świetle widział brązowawą 
czerwień rdzy, przypominającą zaschniętą krew, na stali ogromnych dźwigów — i żywe, zielone 
chwasty,  podobne  do  wypasionych  kanibali,  porastające  sterty  rozbitego  szkła  u  stóp  ścian 
złożonych z pustych ram. Przy bramie w oddali dostrzegł czarne sylwetki ludzi. Byli to bezrobotni 
z  gnijących  ruder  tego,  co  kiedyś  było  dobrze  prosperującym  miastem.  Stali  w  milczeniu, 
spoglądając  na  lśniący  samochód,  który  zostawił  przed  bramą  zakładu;  zastanawiali  się,  czy 
człowiek na wzgórzu to ten Hank Rearden, o którym wszyscy mówią i czy rzeczywiście zakłady 
będą ponownie uruchomione. „Historyczny cykl wyrobu stali w Pensylwanii bez wątpienia dobiega 



końca — napisano w jednej z gazet — i eksperci są zgodni, że przedsięwzięcie Hanka Reardena nie 
rokuje nadziei. Wkrótce będziemy świadkami wielkiego upadku wielkiego Henry’ego Reardena”.
To było dziesięć lat temu. Dziś chłodny wiatr na twarzy przypominał mu tamten wiatr. Odwrócił 
się.  Widok czerwonego  blasku strzelającego  z  huty  w niebo  był  równie  życiodajny  jak  widok 
wschodu słońca.
Takie były jego przystanki, stacje, do których ekspres dojeżdżał i pędził dalej. Spośród tego, co 
wydarzyło  się  pomiędzy  nimi,  nie  pamiętał  nic  konkretnego;  wszystkie  te  lata  były  zamazane 
niczym widok z okna pędzącego pojazdu.
Dotknął bransoletki w kieszeni. Zrobił ją z pierwszego odlewu nowego metalu. Była prezentem dla 
jego żony.
Dotykając go, uświadomił sobie nagle, że myśli o abstrakcji pod tytułem „moja żona”, nie zaś o 
kobiecie, której jest poślubiony. Poczuł ukłucie żalu, że w ogóle zrobił tę bransoletkę; potem falę 
wyrzutów sumienia z powodu tego żalu.
Potrząsnął głową. To nie był dobry czas na stare wątpliwości. Czuł, że może przebaczyć wszystko i 
wszystkim, bo nic lepiej nie oczyszcza niż szczęście. Tego wieczoru miał niezachwianą pewność, 
że  każda  żywa  istota  dobrze  mu  życzy.  Miał  ochotę  z  kimś  się  spotkać,  spojrzeć  w  twarz 
pierwszemu  napotkanemu  nieznajomemu,  chciał  stanąć  przed  nim  bezbronny  i  otwarty  i 
powiedzieć: „Patrz!” Ludzie, myślał,  są równie spragnieni widoku radości jak ja; równie mocno 
pragną tej  chwilowej ulgi  od szarego balastu cierpienia,  które zdaje się tak niewytłumaczalne i 
niepotrzebne. Nigdy nie potrafił pojąć, dlaczego ludzie mieliby być nieszczęśliwi.
Czarna droga niespodziewanie dotarła do szczytu wzgórza. Przystanął i odwrócił się. Czerwona 
łuna była wąskim paskiem daleko na zachodzie; ponad nim, niewielkie z tej odległości, widniały 
zawieszone na czarnym niebie słowa neonu: REARDEN STEEL.
Stał wyprostowany, jakby patrzyła na niego ława przysięgłych. Myślał o innych szyldach płonących 
w  innych  punktach  kraju:  RUDY  REARDENA  —  WĘGIEL  REARDENA  —  WAPIEŃ 
REARDENA. Myślał o dniach poza nim. Pomyślał, że chciałby i nad nimi zapalić neon głoszący: 
ŻYCIE REARDENA.
Obrócił  się  szybko i  ruszył  dalej.  Im bardziej  zbliżał  się do domu, tym bardziej  dostrzegał,  że 
zwalnia kroku i że z jego nastroju coś uchodzi. ‘ Czuł mglistą niechęć przed wejściem do domu; 
niechęć, której nie chciał czuć. Nie, myślał, nie dziś; dziś zrozumieją. Nie wiedział jednak — nigdy 
nie potrafił tego zdefiniować — cóż to jest takiego, czego zrozumienia tak bardzo od nich pragnie.
Zbliżając się, dostrzegł światła w oknach salonu. Dom stał na wzgórzu, wyrastając przed nim jak 
wielka biała masa; stał nagi, z kilkoma półkolonialnymi kolumnami niechętnego ornamentu; miał 
smętny wygląd nagości niewartej odkrywania.
Nie był pewien, czy żona zauważyła jego wejście do salonu. Siedziała przy kominku, rozmawiając i 
z gracją wymachując rękaw celu przydania emfazy swoim słowom. Usłyszał sekundową zmianę w 
jej  głosie  i  pomyślał,  że  go  dostrzegła;  nie  podniosła  jednak  głowy  i  płynnie  kontynuowała 
rozmowę. Nie miał pewności.
— Rzecz  w tym,  że człowieka  kulturalnego  nudzą rzekome cuda natury  czysto materialnej  — 
mówiła. — On po prostu nie potrafi się emocjonować hydrauliką.
Po  tych  słowach  odwróciła  głowę,  spojrzała  na  stojącego  w  cieniu  na  drugim  końcu  pokoju 
Reardena i rozpostarła ramiona niczym dwie łabędzie szyje.
— Och, mój drogi — zaszczebiotała — czyż nie jest jeszcze za wcześnie na powrót do domu? Czy 
nie było już więcej żużla do pozamiatania ani dysz do wypolerowania?
Wszyscy  odwrócili  się  i  patrzeli  na  niego  — jego  matka,  brat  Philip  i  Paul  Larkin,  ich  stary 
przyjaciel.
— Przepraszam — powiedział. — Wiem, że się spóźniłem.
— Nie  mów „przepraszam”  — powiedziała  matka.  — Mogłeś  zadzwonić.  — Patrzył  na  nią, 
zastanawiając się nad czymś mgliście. — Obiecałeś, że będziesz dziś na kolacji.
— To prawda. Obiecałem. Przepraszam. Ale właśnie dziś odlewaliśmy... — Zamilkł. Nie wiedział, 
co sprawiło, że nie mógł wydobyć z siebie tej jednej rzeczy, z zamiarem powiedzenia której tu 
przyszedł. — Po prostu zapomniałem — dodał tylko.



— O to właśnie mamie chodzi — rzekł Philip.
— Och, dajcie mu czas na pozbieranie się, niezupełnie się jeszcze odnalazł, myślami ciągle jest w 
hucie — powiedziała wesoło żona. — Zdejmijże chociaż płaszcz, Henry.
Paul Larkin wpatrywał się w niego wiernymi oczyma onieśmielonego psa.
— Witaj, Paul — rzekł Rearden. — Kiedy przyjechałeś?
— Och, dopiero co, jechałem tym, który wyrusza z Nowego Jorku o piątej  trzydzieści  pięć. — 
Larkin uśmiechał się, wdzięczny za dostrzeżenie go.
— Kłopoty?
— Kto ich dziś nie ma? — Uśmiech Larkina wyrażał teraz rezygnację, która miała wskazywać, że 
to tylko filozoficzna uwaga. — Ale nie, tym razem nie chodzi o jakiś szczególny kłopot. Po prostu 
pomyślałem, że wpadnę was odwiedzić.
Żona Reardena zaśmiała się.
— Rozczarowałeś  go,  Paul.  — Odwróciła  się  do Reardena.  — Czy to  kompleks  niższości  czy 
wyższości, Henry? Czy sądzisz, że nikt nie może chcieć spotkać się z tobą dla ciebie samego, czy 
też, że nikt nie poradzi sobie bez twojej pomocy?
Chciał zaprotestować ze złością, ona jednak uśmiechała się, jakby to był tylko niewinny żart, on zaś 
nie potrafił prowadzić rozmów, które nie toczyły się na serio. Milczał więc. Stał i patrzył na nią, 
zastanawiając się nad rzeczami, których nigdy nie zdołał pojąć.
Lillian Rearden powszechnie uchodziła za kobietę ładną. Miała wysoką, pełną wdzięku sylwetkę, 
dobrze  prezentującą  się  w obcisłych  w talii  sukniach  w stylu  imperium napoleońskiego,  które 
zwykle  nosiła.  Jej  doskonały  profil  należał  do  kamei  z  tej  samej  epoki:  czyste,  dumne  linie  i 
błyszczące,  jasnobrązowe  fale  włosów,  noszonych  z  klasyczną  prostotą,  sugerowały  surowe, 
imperialne  piękno.  Kiedy  jednak  odwracała  się  przodem,  ludzie  doznawali  drobnego  szoku 
rozczarowania. Jej twarz nie była piękna. Przyczyna tkwiła w oczach: były niewyraźne i blade, ani 
zdecydowanie szare, ani brązowe, pozbawione wyrazu i życia.  Rearden zawsze się zastanawiał, 
dlaczego, mimo iż tak często wydaje się rozbawiona, w jej twarzy nie ma wesołości.
— Spotkaliśmy  się  już,  złotko  — powiedziała  w  odpowiedzi  na  jego  milczące  oględziny.  — 
Chociaż wydajesz się tego nie pamiętać.
— Jadłeś kolację, Henry? — zapytała matka z wymówką w głosie, jak gdyby jego głód był dla niej 
osobistą zniewagą.
— Tak... Nie... Nie byłem głodny.
— Zadzwonię, żeby przynieśli...
— Nie, mamo, nie teraz, to nieważne.
— To właśnie cały kłopot z tobą. — Nie patrzyła na niego, recytowała te słowa w przestrzeń. — 
Nie ma sensu próbować robić czegoś dla ciebie, bo i tak tego nie docenisz. Nigdy nie zdołałam cię 
nauczyć porządnie się odżywiać.
— Za ciężko pracujesz, Henry — rzekł Philip. — To cię wykańcza. Rearden zaśmiał się.
— Lubię to.
— Wmawiasz to sobie. To rodzaj neurozy. Kiedy człowiek zagrzebuje się w pracy, to znaczy, że 
próbuje przed czymś uciec. Powinieneś mieć jakieś hobby.
— Na Boga, Phil! — uniósł się i zaraz pożałował irytacji w swoim głosie.
Philip  zawsze  był  wątłego  zdrowia,  choć  lekarze  nie  zdołali  dopatrzyć  się  w  jego  luźnym, 
tyczkowatym ciele żadnego konkretnego defektu. Miał trzydzieści osiem lat, ale jego chroniczne 
zmęczenie sprawiało, że ludziom wydawało się niekiedy, iż jest starszy od brata.
— Powinieneś się nauczyć korzystać z życia — ciągnął Philip.  — Inaczej staniesz się nudny i 
ograniczony. Monotematyczny, rozumiesz. Powinieneś wyjść ze swojej małej skorupy i rozejrzeć 
się po świecie. W przeciwnym wypadku życie przemknie ci koło nosa.
Walcząc z gniewem, Rearden powtarzał sobie, że to po prostu sposób, w jaki Philip okazuje mu 
troskę. Powtarzał sobie, że niesprawiedliwie byłoby czuć urazę: wszyscy oni starali się okazać mu 
troskę — tyle że troszczyli się o niewłaściwe rzeczy.
— Świetnie się dziś bawiłem, Phil — odpowiedział z uśmiechem i zastanawiał się, dlaczego Philip 
nie pyta go o szczegóły.



Pragnął, żeby któreś z nich zapytało. Nie mógł się skoncentrować. Obraz płynącego metalu wciąż 
wypalony był w jego umyśle, wypełniając świadomość i nie pozostawiając miejsca na nic innego.
—  Mógłbyś  przynajmniej  przeprosić,  chociaż  powinnam  już  wiedzieć,  że  nie  należy  tego 
oczekiwać. — Odwrócił się na dźwięk głosu matki: patrzyła na niego skrzywdzonym wzrokiem 
wyrażającym niewyczerpaną cierpliwość bezbronnej istoty.
— Pani Beacham była dziś na kolacji — powiedziała z wyrzutem.
— Słucham?
— Pani Beacham. Moja przyjaciółka.
— No i?
— Tyle razy ci o niej opowiadałam, ale ty nigdy nie pamiętasz nic z tego, co mówię. Bardzo chciała 
cię poznać, ale musiała wyjść zaraz po kolacji. Pani Beacham jest bardzo zapracowaną osobą. Tak 
bardzo  chciała  ci  opowiedzieć  o  naszej  wspaniałej  pracy  w  szkółce  parafialnej,  o  zajęciach  z 
obróbki metali i o klamkach z żelaza zgrzewnego, które robią dzieci ze slumsów.
— Przykro mi, jeśli cię rozczarowałem, mamo — odrzekł na pozór beznamiętnie, w rzeczywistości 
zaś z wysiłkiem, który pochłonął całą jego zdolność empatii.
— Wcale  nie  jest  ci  przykro.  Gdybyś  tylko  się  postarał,  przyszedłbyś  na  kolację.  Ale  czy  ty 
kiedykolwiek  wysiliłeś  się  dla  kogokolwiek  oprócz  siebie?  Nie  interesujesz  się  ani  nami,  ani 
niczym,  co  robimy.  Myślisz,  że  płacenie  rachunków  to  wszystko?  Pieniądze!  Tylko  to  cię 
interesuje. Nie dajesz nam nic oprócz pieniędzy. Czy kiedykolwiek poświęciłeś nam choć trochę 
czasu?
Jeśli  to  oznaczało,  że  jej  go  brakuje,  oznaczało  to  uczucie;  a  jeśli  oznaczało  to  uczucie,  był 
niesprawiedliwy, nosząc w sobie ten ponury ciężar, który zmuszał go do milczenia, aby jego głos 
nie zdradził, że to, co czuje, jest niesmakiem.
— Nic cię nie obchodzi — kontynuowała matka na wpół oskarżycielsko, na wpół błagalnie. — 
Lillian potrzebowała cię dzisiaj w bardzo ważnej sprawie, ale powiedziałam jej, że nie ma sensu 
omawiać tego z tobą.
— Och, mamo, to wcale nie jest takie ważne — powiedziała wesoło Lillian; nie potrafił odczytać, 
czy  jej  ton  jest  przepraszający  czy  chełpliwy.  —  To  nie  interesy.  Chodzi  o  coś  czysto 
niekomercyjnego.
— Co to takiego?
— Przyjęcie, które zamierzam wydać.
— Przyjęcie?
— Nie bądź taki przestraszony, to jeszcze nie jutro. Wiem, że jesteś teraz bardzo zajęty,  ale to 
będzie  dopiero  za  trzy  miesiące  i  chcę,  żeby  było  wielkim,  szczególnym  wydarzeniem.  Czy 
mógłbyś mi więc obiecać, że będziesz wtedy tutaj, a nie w Minnesocie, Kolorado czy Kalifornii?
Patrzyła na niego dziwnie, mówiąc zbyt lekko, a zarazem ze zbyt wielką determinacją, podkreślając 
uśmiechem błahość sytuacji i sugerując obecność jakiegoś ukrytego w rękawie dżokera.
— Za trzy miesiące?  — powiedział.  — Wiesz przecież,  że nie potrafię  przewidzieć,  czy jakaś 
ważna sprawa nie zmusi mnie wtedy do wyjazdu z miasta.
—  Och,  tak,  wiem.  Ale  może  mogłabym  oficjalnie  umówić  się  z  tobą  na  spotkanie,  tak  jak 
przedsiębiorstwo  kolejowe,  producent  samochodów  czy  handlarz  żelastwa...  to  znaczy  złomu? 
Mówią, że jesteś niezawodny. Oczywiście, pozwolę ci wybrać datę, która będzie ci pasowała. — Jej 
spojrzenie  uzyskiwało  jakiś  specyficznie  kobiecy  wyraz  dzięki  temu,  że  wznosiło  się  spod 
opuszczonego czoła wysoko w górę. — Chciałabym, aby to był dziesiąty grudnia, ale jeśli wolisz, 
może być dziewiąty lub jedenasty — powiedziała nieco zbyt swobodnie i zarazem zbyt ostrożnie.
— Nie robi mi to różnicy.
— Dziesiąty grudnia to rocznica naszego ślubu, Henry — napomknęła łagodnie.
Wszyscy patrzeli teraz na jego twarz, jak gdyby oczekiwali, że ujrzą na niej poczucie winy; zamiast 
tego zobaczyli lekki uśmiech rozbawienia. Niemożliwe, żeby zaplanowała to jako pułapkę, myślał, 
bo przecież tak łatwo mógł jej uniknąć, nie biorąc na siebie winy za zapominalstwo i odtrącając ją 
wiedziała, że jego uczucie do niej jest jej jedyną bronią. A zatem była to dumnie otwarta próba 
przetestowania jego uczuć i wyznania własnych. Przyjęcie nie było jego formą świętowania, lecz 



jej.  W świecie  jego wartości nie oznaczało nic;  dla  niej  było największym hołdem, jaki  mogła 
złożyć jemu i ich małżeństwu. Pomyślał, że musi uszanować jej intencje, nawet jeśli nie podziela jej 
kryteriów, nawet jeśli nie wie, czy wciąż jeszcze zależy mu na jej hołdzie. Musiał dać jej wygrać, 
bo zdała się na jego łaskę.
Uśmiechnął się szczerze, bez urazy, obwieszczając tym uśmiechem jej zwycięstwo.
— W porządku, Lillian — powiedział cicho. — Obiecuję być tu wieczorem dziesiątego grudnia.
— Dziękuję, kochanie. — Jej uśmiech miał w sobie coś tajemniczego; Rearden zastanawiał się, 
dlaczego przez moment zdawało mu się, że rozczarował wszystkich swoim zachowaniem.
Jeśli  mu  ufa,  jeśli  jej  uczucia  do  niego  są  wciąż  żywe,  odwzajemni  to  zaufanie.  Musiał  to 
powiedzieć; słowa były soczewkami ogniskującymi ludzki umysł i tylko w tym celu potrafił ich 
dziś używać.
— Przepraszam, że się spóźniłem, Lillian, ale dziś odlewaliśmy pierwszą partię metalu Reardena.
Przez chwilę panowała cisza.
— To fajnie — powiedział Philip. Reszta milczała.
Włożył rękę do kieszeni. Kiedy dotknął bransoletki, realność jej istnienia zmiotła wszystko inne; 
poczuł się tak jak wtedy, gdy płynny metal spadał w powietrzu przed jego oczami.
— Przyniosłem ci prezent.
Nie  zdawał  sobie  sprawy z tego,  że  stoi  wyprostowany i  że  ruch,  którym rzucił  jej  na kolana 
metalowy  łańcuszek,  jest  gestem  krzyżowca  powracającego  z  wyprawy  i  ofiarującego  swoje 
trofeum ukochanej.
Lillian Rearden chwyciła  bransoletkę czubkami  dwóch wyprostowanych palców i  uniosła ją  ku 
światłu. Ogniwa łańcucha były ciężkie i surowe; lśniący metal miał osobliwy, zielonkawoniebieski 
odcień.
— Co to? — zapytała.
— Pierwsza rzecz wykonana z pierwszego odlewu metalu Reardena.
—  Chcesz  przez  to  powiedzieć  —  zapytała  —  że  jest  równie  drogocenna  jak  kawałek  szyn 
kolejowych?
Patrzył na nią beznamiętnie.
Potrząsnęła bransoletką, która zamigotała w świetle lamp.
— Henry, to absolutnie cudowne! Cóż za oryginalność! Zrobię furorę w Nowym Jorku, nosząc 
biżuterię  zrobioną  z  tego  samego  tworzywa  co  dźwigary  mostów,  silniki  ciężarówek,  piece 
kuchenne, maszyny do pisania i — o czym to jeszcze wspominałeś, kochanie? — czajniki?
— Jezu, Henry, aleś ty zarozumiały! — powiedział Philip. Lillian zaśmiała się.
— Jest sentymentalny. Jak wszyscy mężczyźni. Ale naprawdę to doceniam, kochanie. Nie prezent 
się liczy, lecz intencja.
— Intencja to czysty egoizm, jeśli kogoś interesuje moje zdanie — powiedziała matka Reardena. — 
Inny  mężczyzna  ofiarowałby  żonie  bransoletkę  z  diamentów,  bo  myślałby  o  tym,  co  sprawi 
przyjemność jej, a nie jemu. Ale Henry uważa, że skoro wymyślił nowy rodzaj blachy, wszyscy 
będą  ją  cenić  bardziej  niż  diamenty,  bo  to  właśnie  on  ją  wymyślił.  Już  mając  pięć  lat,  był 
najbardziej  zarozumiałym bachorem, jakiego w życiu widziałam,  i  wiedziałam,  że wyrośnie  na 
najbardziej samolubne stworzenie na całym Bożym świecie.
— Nie,  to wspaniałe  — rzekła  Lillian.  — Czarujące.  — Upuściła  bransoletkę  na stół.  Wstała, 
położyła  ręce  na  ramionach  Reardena  i,  stanąwszy  na  palcach,  ucałowała  go  w  policzek.  — 
Dziękuję, mój drogi.
Nie poruszył się, by pochylić ku niej głowę.
Po chwili odwrócił się, zdjął płaszcz i usiadł przy kominku, z dala od pozostałych. Nie czuł nic z 
wyjątkiem ogromnego wyczerpania.
Nie przysłuchiwał się ich rozmowie. Słyszał tylko, że Lillian wykłóca się z matką w jego obronie.
— Znam go lepiej niż ty — mówiła matka. — Hanka Reardena nie interesuje żadna osoba, zwierzę 
ani chwast, który nie byłby w jakiś sposób ‘ powiązany z jego pracą. Nic innego go nie obchodzi. 
Przez całe życie robiłam, co mogłam, żeby go nauczyć odrobiny pokory, ale na próżno.
Oferował matce nieograniczone środki, aby mogła żyć, jak i gdzie zechce; nie wiedział, dlaczego 



uparła się, by mieszkać razem z nim. Nie sądził, aby jego sukces cokolwiek dla niej znaczył; jeśli 
jednak  znaczył,  byłaby  to  jedyna  więź  pomiędzy  nimi,  jaką  potrafił  dostrzec.  Skoro  pragnęła 
miejsca w domu odnoszącego sukcesy syna, nie mógł jej tego odmówić.
— Nie  ma sensu próbować zrobić  z  Henry’ego świętego,  mamo — mówił  Philip.  — Nie jest 
stworzony do tej roli.
— Ależ mylisz się, Philip! — zaprotestowała Lillian. — Henry ma wszelkie zadatki na świętego. W 
tym właśnie kłopot.
Czego oni chcą ode mnie?, myślał Rearden. O co im chodzi? Nigdy ich o nic nie prosił; to oni 
chcieli  mieć  go dla  siebie,  oni  uzurpowali  sobie  prawo do niego — a prawo to wydawało się 
przybierać formę uczucia, lecz była to forma trudniejsza do zniesienia niż najgłębsza nienawiść. 
Nienawidził bezprzyczynowej miłości równie mocno, jak nienawidził bogactwa osiągniętego bez 
wysiłku. Z jakiegoś niezrozumiałego powodu wszyscy oni deklarowali miłość do niego, ignorując 
wszystkie rzeczy, za które pragnąłby być kochany. Zastanawiał się, co mieli nadzieję otrzymać w 
zamian — jeśli w ogóle chcieli otrzymać coś w zamian. A przecież muszą chcieć, myślał; inaczej 
czemuż służyłyby te ciągłe narzekania, te niemilknące oskarżenia o obojętność? Skąd ta chroniczna 
podejrzliwość, jak gdyby czekali tylko na to, by ich zranił? Nigdy nie chciał ich ranić, wciąż jednak 
czuł ich defensywne, pełne wyrzutu oczekiwanie; wydawali się zranieni wszystkim, co mówił; nie 
chodziło jednak o jego słowa ani czyny, było to niemal... niemal tak, jakby ich ranił sam fakt jego 
istnienia. Przestań wyobrażać sobie takie brednie, skarcił się surowo, usiłując się zmierzyć z za-
gadką  za  pomocą  chłodnego  osądu.  Nie  mógł  ich  potępiać,  nie  rozumiejąc;  nie  potrafił  także 
zrozumieć.
Czy ich lubił? Nie, pomyślał; kiedyś chciał ich lubić, ale to nie to samo. Chciał tego w imię jakiejś 
nienazwanej ukrytej siły, którą kiedyś miał nadzieję odnaleźć w każdej ludzkiej istocie. Teraz nie 
czuł do nich nic, nic z wyjątkiem bezlitosnego zera obojętności; nie miał nawet żalu ani poczucia, 
że coś utracił. Czy potrzebował do życia kogokolwiek? Czy brakowało mu uczucia, które kiedyś 
chciał odczuwać? Nie, pomyślał. Czy kiedykolwiek tęsknił za nim? Tak, pomyślał,  w młodości; 
teraz już nie.
Jego poczucie wyczerpania wzmagało się; uświadomił sobie, że jest znudzony. Pomyślał, że jest im 
winien uprzejmość ukrycia tego — siedział więc nieruchomo, wałcząc z pragnieniem snu, które 
przechodziło w fizyczny ból.
Już prawie zamknął oczy, gdy nagle jego dłoni dotknęły czyjeś miękkie, wilgotne palce — Paul 
Larkin postawił obok niego swoje krzesło i szykował się do prywatnej rozmowy.
— Nie obchodzi mnie, co mówią w branży, Hank. Metal Reardena to świetny produkt, doskonały, 
przyniesie ci fortunę, jak wszystko, czego się dotkniesz.
— Tak — powiedział Rearden.
— Ja tylko... mam nadzieję, że nie wpakujesz się w kłopoty.
— Jakie kłopoty?
Larkin siedział zgarbiony, spoglądając w górę swoimi łagodnymi, błagalnymi oczyma. Jego niska, 
pulchna postać zawsze wydawała się bezbronna i niekompletna, jak gdyby potrzebował muszli, by 
ukryć się przed najlżejszym dotykiem. Zastępowały tę muszlę tęskne oczy i zagubiony, bezradny, 
proszący  uśmiech,  rozbrajający  jak  uśmiech  chłopca  rzucającego  się  na  łaskę  nieogarnionego 
kosmosu. Miał pięćdziesiąt trzy lata.
— Nie cieszysz się dobrą opinią w społeczeństwie,  Hank — powiedział.  — Zawsze miałeś  złą 
prasę.
— Co z tego?
— Nie jesteś popularny, Hank.
— Klienci się nie skarżą.
—  Nie  o  to  mi  chodzi.  Powinieneś  wynająć  dobrego  agenta  prasowego,  żeby  cię  sprzedał 
społeczeństwu.
— W jakim celu? Sprzedaję stał, nie siebie.
— Nie wiesz, co to znaczy mieć przeciwko sobie opinię publiczną. Opinia publiczna wiele może.
— Nie sądzę, by była przeciwko mnie. A jeśli nawet, nie sądzę, by miało to jakieś znaczenie.



— Gazety są przeciwko tobie.
— Bo mają czas na bzdury. Ja nie.
— Nie podoba mi się to, Hank. To nie wygląda dobrze.
— Co?
— To, co o tobie piszą.
— A co piszą?
— Przecież wiesz. Że jesteś nieugięty. Bezwzględny. Że nikomu nie wolno powiedzieć słowa na 
temat twojego zarządzania zakładami. Że twoim jedynym celem jest robienie stali i pieniędzy.
— Przecież to szczera prawda.
— Ale nie powinieneś tego mówić.
— Dlaczego? A co mam mówić?
— No, nie wiem... Ale twoje zakłady...
— Przecież są moje, zgadza się?
— Tak, ale... Nie powinieneś przypominać ludziom o tym tak głośno... Wiesz, jak to dzisiaj jest... 
Będą myśleli, że jesteś aspołeczny.
— Guzik mnie obchodzi, co myślą. Paul Larkin westchnął.
— O co chodzi, Paul? Do czego zmierzasz?
—  Nie...  do  niczego  konkretnego.  Tyle  tylko,  że  człowiek  nigdy  nie  wie,  co  mu  się  może 
przydarzyć w takich czasach. Trzeba bardzo uważać...
Rearden parsknął śmiechem.
— Chyba nie próbujesz się o mnie martwić, co?
— Po prostu jestem twoim przyjacielem, Hank. Jestem twoim przyjacielem. Wiesz, jak bardzo cię 
podziwiam.
Paul Larkin nigdy nie miał szczęścia. Nic, czego się tknął, nie wychodziło tak, jak powinno; nic też 
nie przyniosło pełnej klapy. Był biznesmenem, ale w żadnej branży nie utrzymywał się zbyt długo. 
Obecnie zmagał się z małą fabryką produkującą sprzęt górniczy.
Od wielu lat kurczowo trzymał się Reardena, bezgranicznie go podziwiając. Przychodził do niego 
po radę, a niekiedy, lecz nieczęsto, także po pożyczki, które były niewielkie i zawsze spłacane, choć 
nie zawsze na czas. Jego przywiązanie było jak przywiązanie anemika, który czerpie coś na kształt 
transfuzji krwi z samego widoku osoby posiadającej nadmiar nieokiełznanych sił witalnych.
Obserwując wysiłki Larkina, Rearden czuł to samo, co czuł na widok mrówki próbującej wydostać 
się spod ciężaru zapałki. To dla niego takie trudne, myślał, a dla mnie takie łatwe. Udzielał więc rad 
i gdy tylko mógł, poświęcał mu swoją uwagę i okazywał taktowne, cierpliwe zainteresowanie.
— Jestem twoim przyjacielem, Hank. Rearden patrzył na niego pytająco.
Larkin odwrócił wzrok, jakby nad czymś rozmyślał.
— Jak tam twój człowiek w Waszyngtonie? — zapytał po chwili ostrożnie.
— Chyba w porządku.
— Powinieneś mieć pewność. To ważne. — Podniósł oczy na Reardena i powtórzył kilkakrotnie, z 
uporem, jakby spełniał bolesny obowiązek moralny: — To bardzo ważne, Hank.
— Pewnie tak.
— Tak naprawdę właśnie to przyjechałem ci powiedzieć.
— Z jakiegoś szczególnego powodu?
Larkin zastanowił się i doszedł do wniosku, że spełnił już obowiązek.
— Nie — powiedział.
Reardenowi nie  podobał się ten temat.  Wiedział,  że konieczne jest  posiadanie  człowieka,  który 
będzie go chronił przed prawem: wszyscy przemysłowcy musieli takich zatrudniać. Nigdy jednak 
nie  poświęcał  wiele  uwagi  temu aspektowi  swojej  działalności;  nie  potrafił  w pełni  przekonać 
siebie,  iż  jest  to  konieczne.  Kiedykolwiek  próbował  to  uczynić,  powstrzymywał  go 
niewytłumaczalny niesmak, mieszanina odrazy i znudzenia.
— Problem w tym, Paul — powiedział, myśląc na głos — że ludzie, których trzeba wybierać do tej 
roboty, są takimi miernotami.
— Takie jest życie. — Larkin odwrócił wzrok.



— Niby dlaczego? Możesz mi to wyjaśnić? Co się dzieje z tym światem?
Larkin wzruszył melancholijnie ramionami.
— Po co zadawać bezużyteczne pytania? Jak głęboki jest ocean? Jak wysokie jest niebo? Kim jest 
John Galt?
Rearden wyprostował się na krześle.
— Nie — powiedział zdecydowanie. — Nie. Nie ma powodu tak czuć.
Wstał. Jego wyczerpanie ustąpiło, gdy mówił o swojej pracy. Czuł nagły poryw buntu, potrzebę 
odzyskania i zdecydowanego wyrażenia  swojej  wizji  istnienia;  uczucia,  które władało nim, gdy 
wracał do domu tego wieczoru, a teraz w jakiś nienazwany sposób wydawało się zagrożone.
Przemierzył pokój energicznym krokiem. Popatrzył na swoją rodzinę. To ogłupiałe, nieszczęśliwe 
dzieci,  myślał;  wszyscy,  nawet  matka,  i  głupotą  jest  mieć  do  nich  żal  o  niekompetencję;  to 
bezradność jest jej przyczyną, nie złośliwość. To on powinien nauczyć się ich rozumieć, bo prze-
cież ma tak wiele do ofiarowania, a oni nie umieją korzystać z jego radosnej, bezgranicznej siły.
Przyglądał  im się przez pokój.  Matka i  Philip  zajęci  byli  jakąś  zapalczywą dyskusją;  zauważył 
jednak, że tak naprawdę nie ma w nich zapału, lecz niepokój. Philip siedział na niskim krzesełku, z 
brzuchem wypiętym do przodu, wsparty na łopatkach,  jak gdyby ponura niewygoda tej  pozycji 
miała być karą dla obserwatorów.
— Co jest, Phil? — zapytał Rearden, podchodząc do niego. — Wyglądasz na zmarnowanego.
— Miałem ciężki dzień — powiedział ponuro Philip.
— Nie jesteś jedynym, który ciężko pracuje — wtrąciła  się matka.  — Inni też mają problemy, 
nawet jeśli nie są to wielkie transkontynentalne problemy warte miliardy dolarów, jak twoje.
— Hm, to dobrze. Zawsze uważałem, że Phil powinien się czymś zainteresować.
— Dobrze? To znaczy, że podoba ci się widok twojego brata zaharowującego się na śmierć? Bawi 
cię to, nieprawdaż? Zawsze tak przypuszczałam.
— Skąd, nie, mamo. Chętnie pomogę.
— Nie musisz nam pomagać. W ogóle nie musisz nic do nas czuć.
Rearden nigdy nie zdołał się dowiedzieć, co właściwie robi lub chciałby robić jego brat. Przepchnął 
Phila przez college, ten jednak nigdy nie miał żadnych konkretnych ambicji. Według standardów 
Reardena było coś nie w porządku z człowiekiem, który nie szukał zatrudnienia, nie chciał jednak 
narzucać Philipowi swoich kryteriów; mógł sobie pozwolić na utrzymywanie brata, nie zauważając 
nawet uszczerbku na swoich finansach. Niech dojrzeje, myślał Rearden przez lata, niech ma szansę 
wyboru zawodu bez konieczności zarabiania na utrzymanie.
— Co dziś robiłeś, Phil? — zapytał cierpliwie.
— Nie zainteresuje cię to.
— Oczywiście, że mnie interesuje. Dlatego pytam.
— Musiałem się spotkać z dwudziestoma osobami w okolicy, od Redding po Wilmington.
— W jakiej sprawie?
— Próbuję zebrać fundusze na Przyjaciół Globalnego Postępu. Rearden nigdy nie był na bieżąco ze 
wszystkimi organizacjami, do których należał jego brat, ani też nie miał zbyt jasnego wyobrażenia o 
ich działalności. Przez ostatnie sześć miesięcy słyszał czasem, jak Philip opowiada ogólnikowo o 
tym stowarzyszeniu. Wyglądało na to, że zajmuje się dawaniem darmowych wykładów na temat 
psychologii, muzyki ludowej i spółek rolniczych. Rearden czuł pogardę dla tego typu ugrupowań i 
nie widział powodu zagłębiania się w ich naturę.
Milczał więc. Philip jednak nie potrzebował zachęty.
— Potrzebujemy dziesięć tysięcy dolarów na ważny program, ale próba ich zebrania to robota dla 
męczennika.  W  ludziach  nie  ma  już  ani  krzty  sumienia  społecznego.  Kiedy  pomyślę  o  tych 
wszystkich  nadętych  skarbonach,  które  dziś  widziałem...  Wydają  więcej  na  pierwszą  lepszą 
zachciankę, ale ja nie mogłem wydobyć z żadnego z nich nawet stu dolców. Tylko o tyle prosiłem. 
Nie mają poczucia obowiązku moralnego, żadnej... Z czego się śmiejesz? — zapytał ostro.
Rearden stał przed nim, wyszczerzony od ucha do ucha.
To tak dziecinnie wyraziste, myślał Rearden, ta wskazówka i obelga rzucone jednocześnie. Byłoby 
tak  łatwo  znokautować  Philipa,  odpowiadając  obelgą—  obelgą,  która  byłaby  śmiertelna,  bo 



prawdziwa — że nie potrafił się zmusić do zrobienia tego. Biedny głupiec wie, że jest zdany na 
moją łaskę, myślał; wie, że odsłonił pierś, by przyjąć cios, więc nie muszę tego robić, i właśnie 
niezrobienie  tego będzie  moją najlepszą odpowiedzią,  przed którą nie  zdoła  umknąć.  Musi  być 
strasznie nieszczęśliwy, skoro dał się tak omotać.
Nagle  Reardenowi  przyszło  do  głowy,  że  mógłby  raz  przerwać  to  chroniczne  niezadowolenie 
Philipa,  dostarczyć  mu  szoku  przyjemności,  nieoczekiwanego  spełnienia  beznadziejnego 
pragnienia.  Co  mnie  obchodzi  natura  jego  pragnień?,  myślał.  Należą  do  niego,  tak  jak  metal 
Reardena należał do mnie — muszą znaczyć dla niego tyle samo, ile on znaczył dla mnie — niech 
raz poczuje  się szczęśliwy, może to go czegoś  nauczy — czyż nie  powiedziałem, że szczęście 
oczyszcza? — ja dziś świętuję, niechże i on ma w tym swój udział — dla niego to tyle znaczy, a dla 
mnie tak mało.
— Philip — powiedział z uśmiechem — zadzwoń jutro do mojego biura, do panny Ives. Będzie 
miała dla ciebie czek na dziesięć tysięcy dolarów.
Philip wpatrywał się w niego bez wyrazu. Nie był to ani szok, ani radość; po prostu puste spojrzenie 
szklistych oczu.
— Och — powiedział. I dodał: — Będziemy niezmiernie wdzięczni.
W jego głosie nie było emocji, nawet tak prostych jak zachłanność.
Rearden  nie  mógł  zrozumieć  własnych uczuć:  czuł  się  tak,  jakby wewnątrz  niego spadało  coś 
ołowianego  i  pustego;  odczuwał  ciężar  i  pustkę  jednocześnie.  Wiedział,  że  to  rozczarowanie; 
zastanawiał się jednak, dlaczego jest tak szare i brzydkie.
— Bardzo  to  miłe  z  twojej  strony,  Henry  — powiedział  matowym głosem Philip.  — Jestem 
zdumiony. Nie spodziewałem się tego.
— Nie rozumiesz, Phil? — powiedziała Lillian dziwnie czystym i śpiewnym głosem. — Henry 
odlewał  dziś  swój  metal.  — Odwróciła  się  do  Reardena.  — Czy ogłosimy święto  państwowe, 
kochanie?
— Dobry z ciebie człowiek, Henry — powiedziała matka. I dodała: — Choć nie dość często.
Rearden stał, patrząc na Philipa, jakby na coś czekał. Philip odwrócił się, potem podniósł oczy i 
pochwycił spojrzenie Reardena. Przez chwilę mierzyli się wzrokiem.
— Nie obchodzi cię pomoc upośledzonym społecznie, prawda? — zapytał Philip.
Rearden nie mógł uwierzyć w to, że słyszy w jego głosie ton wymówki.
— Nie, Phil, ani trochę mnie nie obchodzi. Chciałem tylko, żebyś był szczęśliwy.
— Ale przecież to nie dla mnie. Nie zbieram tych pieniędzy na żaden osobisty cel. Nie ma w tej 
sprawie żadnego egoistycznego motywu. — Jego głos był zimny, lekko zaprawiony dumą z własnej 
szlachetności.
Rearden odwrócił się, czując nagłe obrzydzenie: nie dlatego, że słowa Philipa były obłudne, lecz 
dlatego, że były szczere. On naprawdę tak myślał.
— Przy okazji, Henry — dodał Philip — czy będzie ci przeszkadzało, jeśli poproszę pannę Ives o 
wydanie mi pieniędzy w gotówce? — Rearden spojrzał na niego zdumiony. — Widzisz, Przyjaciele 
Globalnego  Postępu  to  bardzo  postępowa  grupa,  ciebie  zaś  uważali  zawsze  za  najczarniejszy 
element reakcji społecznej w kraju, więc bylibyśmy w niezręcznej sytuacji, mając twoje nazwisko 
na listach sponsorów, bo ktoś mógłby nas oskarżyć, że jesteśmy pachołkami Hanka Reardena.
Miał  ochotę  uderzyć  Philipa  w  twarz.  Zamiast  tego  nieznośna  niemal  pogarda  zmusiła  go  do 
zamknięcia oczu.
— W porządku — powiedział cicho. — Dostaniesz je w gotówce. Oddalił się ku najdalszemu oknu 
pokoju i stał, patrząc na blask huty w oddali.
— Niech to diabli, Hank, nie powinieneś był mu ich dawać! — usłyszał za sobą głos Larkina.
Odpowiedział mu głos Lillian, chłodny i wesoły:
— Ależ mylisz się, Paul, bardzo się mylisz! Co stałoby się z próżnością Henry’ego, gdyby od czasu 
do czasu nie rzucił nam jałmużny? Co by się stało z jego siłą, gdyby nie miał pod sobą słabszych? 
Co zrobiłby ze sobą, nie mając nas jako swoich poddanych? Oczywiście, niczego nie krytykuję, to 
zupełnie normalne, takie są prawa ludzkiej natury.
Uniosła metalową bransoletkę ku światłu lampy i patrzyła, jak lśni.



— Łańcuch — powiedziała. — Pasuje, co? To łańcuch, którym skrępował nas wszystkich.

Rozdział III
GÓRA I DÓŁ

Sufit był jak w piwnicy, tak ciężki i niski, że ludzie musieli się schylać, przechodząc przez salę, jak 
gdyby ciężar sklepienia spoczywał na ich barkach. Okrągłe budki z czarnej skóry wbudowane były 
w kamienne ściany, które sprawiały wrażenie przeżartych czasem i wilgocią. Nie było okien, tylko 
łaty  niebieskiego  światła  wyzierające  ze  szczelin  w kamieniu;  martwego,  niebieskiego  światła, 
jakiego  używa  się  podczas  zaciemnień.  Aby  tam  wejść,  trzeba  było  pokonać  wąskie  schodki 
wiodące w dół, jak gdyby się schodziło głęboko pod ziemię. Był to najdroższy bar w Nowym Jorku 
i mieścił się na dachu drapacza chmur.
Przy stoliku siedziało czterech mężczyzn. Wyniesieni sześćdziesiąt pięter ponad ziemię, nie mówili 
głośno, jak ludzie, którzy znajdują się wysoko, na otwartej przestrzeni; ich głosy były ciche, jakby 
siedzieli w piwnicy.
— Warunki i okoliczności, Jim — mówił Orren Boyle. — Całkowicie niezależne od nas. Mieliśmy 
wszystko gotowe, żeby ruszyć z odlewem tych szyn, ale przeszkodził nam nieoczekiwany rozwój 
wypadków. Gdybyś tylko dał nam szansę, Jim.
—  Brak  jedności  —  rzekł  przeciągle  James  Taggart  —  wydaje  się  podstawową  przyczyną 
wszystkich  problemów  społecznych.  Moja  siostra  ma  pewne  wpływy  w  pewnych  kręgach,  z 
których wywodzą się niektórzy nasi udziałowcy. Ich destruktywne techniki nie zawsze udaje się 
przezwyciężyć.
— Tak jak mówisz, Jim. Brak jedności, w tym cały kłopot. Moim zdaniem, to oczywiste, że w 
naszym  skomplikowanym,  uprzemysłowionym  społeczeństwie  żadne  przedsiębiorstwo 
przemysłowe nie może przetrwać, nie dzieląc ciężaru problemów innych przedsiębiorstw.
Taggart pociągnął łyk ze szklaneczki i odstawił ją.
— Powinni wyrzucić tego barmana — powiedział.
—  Weźmy na przykład  Associated Steel.  Mamy najnowocześniejszy zakład w kraju i najlepszą 
organizację.  Ten  fakt  wydaje  mi  się  niekwestionowany,  skoro  w  ubiegłym roku  otrzymaliśmy 
Nagrodę Wydajności Przemysłowej magazynu „Globe”. Możemy więc powiedzieć, że zrobiliśmy, 
co w naszej mocy, i nikt nie może mieć do nas pretensji. Ale nie możemy nic poradzić na to, że 
sytuacja rud żelaza jest problemem ogólnokrajowym. Nie dostaliśmy rudy, Jim.
Taggart  milczał.  Siedział  z łokciami rozłożonymi na stole,  który był  niewygodnie mały,  to zaś 
czyniło go jeszcze mniejszym, ale trzej  kompani Taggarta nie wydawali  się kwestionować jego 
przywileju.
— Nikt już nie może zdobyć rudy — mówił Boyle. — Wyczerpanie zasobów kopalni, zniszczony 
sprzęt, brak materiałów, trudności w transporcie i inne nieuniknione problemy.
— Przemysł rud upada. To właśnie zabija firmy produkujące sprzęt dla górnictwa — powiedział 
Paul Larkin.
— Zostało  dowiedzione,  że  każda gałąź przemysłu jest  zależna  od wszystkich innych — rzekł 
Orren Boyle — więc wszyscy powinni dzielić ciężary wszystkich innych.
— Sądzę, że to prawda — powiedział Wesley Mouch. Ale nikt nigdy nie zwracał uwagi na to, co 
mówi Wesley Mouch.
— Moim celem — ciągnął Orren Boyle — jest ratowanie wolnej gospodarki. Panuje powszechne 
mniemanie,  że  wolna  gospodarka  jest  dziś  zagrożona.  Jeśli  nie  dowiedzie  swojej  wartości 
społecznej i nie weźmie na siebie obowiązków społecznych, ludzie nie będą jej bronić. Jeśli nie 
rozwinie w sobie ducha społecznego, jest skończona, to pewne.
Orren  Boyle  pojawił  się  znikąd  pięć  lat  temu  i  od  tamtej  pory  nie  schodził  z  okładek 
ogólnokrajowych magazynów informacyjnych. Zaczął od stu tysięcy dolarów własnego majątku i 
dwustumilionowej pożyczki rządowej. Teraz stał na czele olbrzymiego koncernu, który wchłonął 



wiele mniejszych firm. To, lubił mówić, dowodziło, że indywidualny talent wciąż miał szansę na 
odniesienie sukcesu.
—  Jedynym  uzasadnieniem  istnienia  własności  prywatnej  —  powiedział  —  jest  służba 
społeczeństwu.
— Sądzę, że to niewątpliwe — rzekł Wesley Mouch.
Orren  Boyle  głośno pociągnął  ze  szklanki.  Był  wysokim mężczyzną  o  zamaszystych,  męskich 
ruchach.  Wszystko w nim kipiało hałaśliwym życiem. Wszystko z wyjątkiem czarnych szparek 
oczu.
— Jim — powiedział — metal Reardena wygląda mi na kolosalny szwindel.
— Mhm — przytaknął Taggart.
— Słyszałem, że nie ma ani jednego eksperta, który wydałby o nim pozytywną opinię.
— Ani jednego.
— Od pokoleń ulepszamy szyny stalowe i zwiększamy ich wagę. Czy to prawda, że szyny z metalu 
Reardena mają być lżejsze od najtańszej stali?
— Zgadza się — powiedział Taggart. — Lżejsze.
— Przecież to śmieszne, Jim. To fizycznie niemożliwe. Dla twojej wysokowydajnej, szybkobieżnej 
głównej linii?
— Zgadza się.
— Ależ ty wprost się prosisz o katastrofę.
— Nie ja. Moja siostra.
Taggart bawił się trzymaną w palcach słomką. Przez chwilę panowała cisza.
— Krajowa Rada Przemysłów Metalowych — powiedział Orren Boyle
— wydała postanowienie o powołaniu komitetu, który zbada sprawę metalu Reardena w zakresie 
tego, czy jego zastosowanie może stanowić zagrożenie społeczne.
— Sądzę, że to rozsądne — powiedział Wesley Mouch.
—  Skoro  wszyscy  są  zgodni  —  głos  Taggarta  stał  się  nagle  piskliwy  —  skoro  wszyscy  są 
jednomyślni,  jak  jeden  człowiek  śmie  się  przeciwstawiać?  Jakim  prawem?  To  właśnie  chcę 
wiedzieć: jakim prawem?
Boyle rzucił spojrzenie na Taggarta, ale słabe oświetlenie nie pozwalało dokładnie widzieć twarzy: 
dostrzegał tylko bladą, niebieskawą plamę.
— Kiedy pomyśli  się  o  zasobach naturalnych w czasach  krytycznego niedoboru — powiedział 
miękko  Boyle  —  kiedy  pomyśli  się  o  deficytowych  surowcach,  marnowanych  na 
nieodpowiedzialne prywatne eksperymenty, kiedy pomyśli się o rudach...
Nie dokończył.  Ponownie zerknął  na Taggarta.  Wyglądało na to,  że ten wie,  że Boyle czeka,  i 
rozkoszuje się ciszą.
— Społeczeństwo ma ogromny udział w zasobach naturalnych, Jim, takich jak rudy żelaza. Nie 
może pozostać obojętne na bezmyślne, egoistyczne marnotrawstwo aspołecznej jednostki. W końcu 
własność prywatna to jedynie zarząd nad dobrami w imię interesów całego społeczeństwa.
Taggart zerknął na Boyle’a i uśmiechnął się. Uśmiech był znaczący, wydawał się wskazywać, że 
coś w jego słowach jest odpowiedzią na coś w słowach Boyle’a.
— Drinki, które tu serwują, to pomyje. Odnoszę wrażenie, że jest to cena, którą musimy zapłacić za 
nietłoczenie  się  wśród  hołoty.  Chciałbym  jednak,  żeby  zrozumieli,  że  mają  do  czynienia  z 
ekspertami. A ponieważ dbam o swój portfel, spodziewam się odzyskać moje pieniądze z nawiązką.
Boyle nie odpowiedział; jego twarz ściągnęła się.
— Słuchaj, Jim... — zaczął z trudem. Taggart uśmiechnął się.
— Słucham.
— Jim, jestem pewien, że się zgodzisz, iż nie ma nic bardziej destrukcyjnego niż monopol.
— Tak — odrzekł Taggart — z jednej strony. Z drugiej zaś nieograniczona konkurencja.
— Święte słowa. Właściwa ścieżka biegnie zawsze pośrodku. A zatem obowiązkiem społeczeństwa 
jest eliminowanie skrajności, nieprawdaż?
— Tak — powiedział Taggart. — Zgadza się.
— Rozważmy sytuację przemysłu rud żelaza. Produkcja krajowa spada w zastraszającym tempie, 



zagrażając  istnieniu  całego  hutnictwa.  W  całym  kraju  zamyka  się  huty.  Jest  tylko  jedno 
przedsiębiorstwo górnicze, którego nie dotyka powszechna tendencja. Produkuje dużo i zawsze na 
czas. Kto jednak na tym korzysta? Nikt oprócz właściciela. Czy uważasz, że to uczciwe?
— Nie — rzekł Taggart — to nie jest uczciwe.
— Większość z nas nie posiada na własność kopalń rud żelaza. Jak możemy współzawodniczyć z 
człowiekiem,  który  ma  kontrolę  nad  zasobami  naturalnymi?  Czy  to  dziwne,  że  zawsze  może 
dostarczyć stal, podczas gdy my musimy walczyć, czekać, tracić klientów i wypadać z gry?
— Nie — rzekł Taggart — to nie jest dziwne.
— Wydaje mi się, że polityka państwowa powinna dążyć do dania każdemu szansy sprawiedliwego 
udziału w rudach żelaza, jeśli chce się ocalić przemysł jako całość. Nie uważasz tak?
— Uważam. Boyle westchnął.
— Zdaje  mi  się  jednak  — powiedział  ostrożnie  — że  niewielu  ludzi  w Waszyngtonie  potrafi 
zrozumieć postępową politykę społeczną.
— Są  tacy  — rzekł  powoli  Taggart.  — Niewielu  i  niełatwo  się  do  nich  dostać,  ale  istnieją. 
Mógłbym porozmawiać z którymś z nich.
Boyle  uniósł  drinka  i  wypił  go  jednym  haustem,  jak  gdyby  usłyszał  już  wszystko,  co  chciał 
usłyszeć.
— Mówiąc zaś o postępowej polityce, Orren — rzekł Taggart — mógłbyś zadać sobie pytanie, czy 
w czasach  trudności  z  transportem, kiedy tyle  przedsiębiorstw kolejowych bankrutuje  i  wielkie 
obszary pozostają bez kolei, w interesie publicznym leży tolerowanie bezużytecznego dublowania 
usług i destrukcyjnej konkurencji nowicjuszy na terytoriach, na których dawno już istniejące firmy 
mają historyczny priorytet.
— No cóż — powiedział z zadowoleniem Boyle — sprawa wydaje się interesująca. Mógłbym ją 
przedyskutować z kilkoma przyjaciółmi w Krajowym Zjednoczeniu Kolei.
— Przyjaźnie — odezwał się Taggart tonem leniwej abstrakcji — więcej są warte niż złoto. Nie 
sądzisz, Paul? — zwrócił się nieoczekiwanie do Larkina.
— No... owszem — zdumiał się Larkin. — Oczywiście.
— Liczę na twoją.
— Że co?
— Liczę na wiele twoich przyjaźni.
Wszyscy zdawali się rozumieć, dlaczego Larkin nie odpowiedział od razu; jego ramiona skurczyły 
się, niemal znikając pod stołem.
— Gdyby wszyscy potrafili dążyć do wspólnego celu, nikogo nie trzeba by krzywdzić! — krzyknął 
nagle  tonem  absurdalnej  rozpaczy;  zobaczył,  że  Taggart  go  obserwuje,  i  dodał  błagalnie:  — 
Chciałbym, żebyśmy nie musieli nikogo krzywdzić.
— Cóż za aspołeczne nastawienie — zakpił Taggart. — Ludzie, którzy boją się kogoś poświęcić, 
nie powinni mówić o wspólnym celu.
—  Studiuję  historię  —  zastrzegł  się  Larkin  pospiesznie.  —  Potrafię  rozpoznać  konieczność 
historyczną.
— To dobrze — rzekł Taggart.
— Nie  mogę  przecież  odpowiadać  za  powszechne  tendencje,  prawda?  — Larkin  wydawał  się 
błagać, lecz nie było adresata tego błagania. — Prawda?
— Prawda, panie Larkin — powiedział Wesley Mouch. — Pana i mnie nie będzie można winić, 
jeśli...
Larkin odwrócił się gwałtownie, zadrżał niemal; nie mógł znieść widoku Moucha.
— Dobrze się bawiłeś w Meksyku, Orren? — zapytał Taggart niespodziewanie głośno i swobodnie. 
Cała czwórka zdawała się mieć poczucie, że cel ich spotkania został osiągnięty i że zrozumieli już 
wszystko, co było do zrozumienia.
— Wspaniałe miejsce — odparł pogodnie Boyle. — Bardzo inspirujące i skłaniające do myślenia. 
Żywią tam wszakże nie najlepiej. Rozchorowałem się. Ale pracują ciężko, żeby postawić swój kraj 
na nogi.
— Jak się tam mają sprawy?



— Na moje oko świetnie. Teraz wprawdzie...  Ale liczy się przyszłość. Meksykańska Republika 
Ludowa ma przed sobą wielką przyszłość. Jeszcze parę lat i nas prześcigną.
— Widziałeś kopalnie San Sebastian?
Cztery  postacie  przy  stoliku  wyprostowały  się  i  pochyliły  ku  sobie  — wszyscy  zainwestowali 
wielkie pieniądze w kopalnie San Sebastian.
Boyle  nie  odpowiedział  od  razu,  kiedy  więc  w  końcu  to  zrobił,  jego  głos  wydawał  się 
nieoczekiwany i nienaturalnie głośny:
— No jasne, przecież głównie po to tam pojechałem.
— No i?
— No i co?
— Jak się sprawy mają?
— Świetnie.  Doskonale. Wygląda na to, że ta góra mieści  w sobie największe złoża miedzi na 
ziemi!
— Robota się kręci?
— Wprost wre.
— Co robili, kiedy tam byłeś?
— No cóż, niewiele mogłem zrozumieć z tego, co mi mówił ten ich dyrektor, ale roboty mają co 
niemiara.
— Jakieś kłopoty?
— Kłopoty? Nie w San Sebastian.  To własność prywatna,  ostatni  jej  skrawek, jaki  pozostał  w 
Meksyku, i bardzo wyraźnie to widać.
—  Orren  —  zaczął  ostrożnie  Taggart  —  a  te  plotki,  że  kopalnie  San  Sebastian  mają  być 
znacjonalizowane?
— Oszczerstwo — odrzekł ze złością Boyle — czyste oszczerstwo. Wiem to na pewno. Jadłem 
kolację z ministrem kultury i obiady z resztą chłopaków.
—  Powinna  istnieć  ustawa  zakazująca  rozsiewania  nieodpowiedzialnych  plotek  —  powiedział 
ponuro Taggart. — Napijmy się jeszcze.
Kiwnął  niecierpliwie  na kelnera.  W ciemnym kącie  sali  mieścił  się  mały  bar,  za  którym stary, 
pomarszczony  barman  potrafił  godzinami  stać  bez  ruchu.  Kiedy  go  zawołano,  poruszał  się 
pogardliwie wolno. Jego zadaniem było służyć ludziom w chwilach wypoczynku i zażywania przy-
jemności,  czynił  to  jednak  w sposób przywodzący na  myśl  zgorzkniałego  konowała  leczącego 
chorobę weneryczną.
Czterej mężczyźni siedzieli w milczeniu, póki nie wrócił z drinkami. Szklanki, które postawił na 
stole,  wyglądały jak cztery blade jasnoniebieskie plamki,  lekko błyszczące w półmroku niczym 
cztery wątłe ogniki palników gazowych. Taggart sięgnął po swoją i uśmiechnął się nagle.
— Wypijmy za poświęcenia na rzecz konieczności historycznej — rzekł, spoglądając na Larkina.
Nastąpiła sekundowa przerwa, którą w oświetlonej sali wypełniłaby walka dwóch spojrzeń; tutaj 
ledwie dostrzegali swoje oczodoły. Po chwili Larkin podniósł szklankę.
— To moje przyjęcie, chłopcy — powiedział Taggart, spełniając toast. Nikt nie miał nic więcej do 
powiedzenia, dopóki Boyle nie odezwał
się z obojętną ciekawością:
— Powiedz, Jim, już dawno miałem cię o to zapytać, co, u diabła, dzieje się z twoimi kursami na 
linii San Sebastian?
— Co masz na myśli? Co z nimi nie tak?
— No, nie wiem, ale jeden pociąg pasażerski dziennie to chyba trochę za...
— Jeden pociąg?!
— ...trochę za mało, jak sądzę, i do tego jaki pociąg! Chyba odziedziczyłeś te wagony po swoim 
pradziadku, który w dodatku ostro je eksploatował. I skąd, u diabła, wytrzasnąłeś tę lokomotywę 
opalaną drewnem?
— Drewnem?!
— Przecież mówię, drewnem, nigdy dotąd takiej nie widziałem, chyba że na zdjęciach. Z jakiego 
muzeum ją wywlokłeś? No, nie udawaj, że o tym nie wiedziałeś, po prostu powiedz mi, co to za 



dowcip.
— Ja... jasne, że wiedziałem — pospieszył z zapewnieniem Taggart.
— Po prostu... Po prostu wybrałeś się tam akurat wtedy, kiedy miałem trochę kłopotów z mocą 
napędową — nowe lokomotywy są zamówione, ale trochę się spóźniają — wiesz, jakie problemy 
mamy z producentami lokomotyw — ale to tylko chwilowe.
— Jasne — rzekł Boyle. — Na opóźnienia nic nie można poradzić. Ale to najdziwniejszy pociąg, 
jakim w życiu jechałem, wiesz. Prawie wytrząsł mi flaki.
Przez  następne  kilka  minut  Taggart  milczał.  Wyglądał  na  przytłoczonego  nowym problemem. 
Potem wstał nagle, bez przeprosin; pozostali, uznając to za komendę, poszli w jego ślady.
— Miło było, Jim — wymamrotał Larkin z wymuszonym uśmiechem. — Tak właśnie rodzą się 
nowe projekty: przy drinku z przyjaciółmi.
— Reformy społeczne przebiegają powoli — rzekł Taggart chłodno.
— Należy być cierpliwym i ostrożnym. — Po raz pierwszy zwrócił się do Wesleya Moucha: — To, 
co mi się w tobie podoba, Mouch, to, że nie gadasz zbyt wiele.
Wesley Mouch był człowiekiem Reardena w Waszyngtonie.
Gdy  Taggart  i  Boyle  znaleźli  się  na  ulicy  w  dole,  na  niebie  wciąż  widniały  resztki  łuny  po 
zachodzie słońca. Zmiana była nieco szokująca — zamknięta sala barowa sprawiała, że oczekiwało 
się, iż na zewnątrz będzie już zupełnie ciemno. Wysoki budynek odcinał się od nieba, prosty i ostry 
jak wzniesiony miecz. Wysoko ponad nim wisiał kalendarz.
Było chłodno; Taggart nerwowo zapinał kołnierz płaszcza. Nie planował powrotu do biura tego 
wieczoru, teraz jednak wiedział, że musi to zrobić. Musi zobaczyć się z siostrą.
— ...trudne zadanie przed nami, Jim — mówił Boyle — przy tych wszystkich niebezpieczeństwach 
i komplikacjach, i ileż ryzykujemy!
— Cała rzecz w tym — odrzekł powoli James Taggart — żeby się dowiedzieć, kto sprawia, że to 
jest możliwe. Tego właśnie trzeba się dowiedzieć: dzięki komu to jest możliwe.

Dagny Taggart  miała  dziewięć  lat,  kiedy postanowiła,  że  pewnego dnia  będzie  kierować siecią 
Taggart  Transcontinental.  Powiedziała  to sobie,  stojąc samotnie pomiędzy szynami i  patrząc na 
dwie  proste  stalowe  linie,  które  biegły  w  dal  i  spotykały  się  w  jednym  punkcie.  Odczuwała 
wyniosłą przyjemność na widok toru wdzierającego się w las:  nie pasował do tych wiekowych 
drzew, do gałęzi,  które  zwieszały się,  by dotknąć zielonej  trawy i  samotnych czubków dzikich 
kwiatów — a jednak był tam. Dwie stalowe linie lśniły w słońcu, a czarne podkłady były niczym 
szczeble drabiny, po której musiała się wspiąć.
Nie była to nagła decyzja, raczej ostateczne przypieczętowanie czegoś, o czym wiedziała od dawna. 
W  niewypowiedzianym  zrozumieniu,  jakby  połączyło  ich  ślubowanie,  którego  nigdy  nie  było 
potrzeby składać, ona i Eddie Willers oddali się we władanie kolei od pierwszych świadomych dni 
swojego dzieciństwa.
Najbliższe otoczenie nudziło ją; zarówno inne dzieci, jak i dorośli byli jej obojętni. Uwięzienie w 
tym nieciekawym świecie przyjmowała jako nieprzyjemny wypadek, który przez jakiś czas trzeba 
będzie cierpliwie znosić. Ujrzała bowiem przebłysk innego świata i wiedziała, że on gdzieś istnieje; 
świata, który tworzy pociągi, mosty, przewody telegraficzne i semafory mrugające w nocy. Muszę 
zaczekać, myślała, i dorosnąć do tego świata.
Nigdy nie próbowała wyjaśniać, dlaczego lubi kolej. Cokolwiek czuli inni, wiedziała, że nie ma w 
nich odpowiednika ani odpowiedzi na to uczucie. To samo czuła w szkole na lekcjach matematyki, 
jedynych,  które  lubiła:  emocje  związane  z  rozwiązywaniem  zadań,  bezczelną  rozkosz  po-
dejmowania wyzwania i sprostania mu bez wysiłku, by sięgnąć zachłannie po kolejne, trudniejsze. 
Odczuwała zarazem coraz większy szacunek dla przeciwnika, dla tej czystej, wyrazistej, jaskrawo 
racjonalnej nauki. Jak wspaniale, że ludzie to wymyślili, myślała po prostu, ucząc się matematyki, i 
że ja jestem w tym taka dobra. Radość podziwu i radość z własnych umiejętności rozwijały się w 
niej jednocześnie.  Uczucie w stosunku do kolei było takie samo: podziw dla talentu, który tego 



dokonał,  dla  wielkości  czyjegoś  jasnego,  rozumnego  umysłu;  podziw,  który  niósł  ze  sobą 
tajemniczy uśmiech poczucia, że któregoś dnia ona będzie potrafiła to zrobić lepiej. Kręciła się przy 
torach i lokomotywowniach jak pokorna uczennica, lecz pokora ta miała w sobie ziarno przyszłej 
dumy; dumy, na którą miała sobie zasłużyć.
„Jesteś  nieznośnie  zarozumiała”  —  brzmiało  jedno  ze  zdań,  które  słyszała  przez  całe  swoje 
dzieciństwo, mimo iż nigdy nie przechwalała się swoimi zdolnościami. Drugie brzmiało: „Jesteś 
samolubna”. Pytała, co to znaczy, nigdy jednak nie otrzymała odpowiedzi. Patrzyła na dorosłych i 
nie  umiała  pojąć,  jak  mogą  sobie  wyobrażać,  że  będzie  się  czuła  winna  w  obliczu 
niezdefiniowanego oskarżenia.
Gdy miała dwanaście lat, powiedziała Eddiemu Willersowi, że kiedy dorośnie, będzie zarządzała 
kolejami. Gdy miała piętnaście, po raz pierwszy przyszło jej do głowy, że kobiety nie zarządzają 
kolejami i że ludzie mogą oponować. Do diabła z tym, pomyślała — i nigdy więcej nie martwiła się 
o to.
Mając lat szesnaście, zaczęła pracować dla Taggart Transcontinental. Ojciec nie protestował: był 
rozbawiony i odrobinę ciekaw. Zaczęła jako dyspozytor na małej wiejskiej stacyjce. Przez pierwsze 
kilka lat musiała pracować nocami, w dzień bowiem studiowała inżynierię w college’u.
James Taggart zaczął pracę w tym samym czasie. Miał dwadzieścia jeden lat. Rozpoczął od posady 
w dziale kreowania wizerunku firmy.
Kariera  Dagny  wśród  personelu  Taggart  Transcontinental  była  szybka  i  niekwestionowana. 
Zajmowała coraz ważniejsze stanowiska, gdyż nie było nikogo innego, kto mógłby je zajmować. 
Było  wokół  niej  kilku  utalentowanych  ludzi,  z  każdym  rokiem  jednak  ich  liczba  malała.  Jej 
zwierzchnicy, którzy dzierżyli władzę, sprawiali wrażenie bojących się z niej korzystać, zajmując 
się głównie unikaniem decyzji; mówiła więc ludziom, co mają robić, a oni to robili. Za każdym 
razem, zanim oficjalnie awansowała na dane stanowisko, dawno już wykonywała tę pracę. Było to 
jak przechodzenie przez puste pokoje. Nikt się jej nie sprzeciwiał, nikt też nie był zadowolony z jej 
kariery.
Ojciec wydawał się zdumiony i dumny, milczał jednak, a kiedy patrzył na nią w biurze, w jego 
oczach  czaił  się  smutek.  Miała  dwadzieścia  dziewięć  lat,  kiedy  zmarł.  „Zawsze  był  wśród 
Taggartów ktoś, kto potrafił kierować koleją” — to były jego ostatnie słowa wypowiedziane do 
niej. Spoglądał na nią dziwnym wzrokiem: był w nim hołd i współczucie zarazem.
Zwierzchnictwo nad Taggart Transcontinental przeszło w ręce Jamesa Taggarta. Miał trzydzieści 
cztery  lata,  kiedy został  prezesem kolei.  Dagny spodziewała  się,  że  zarząd go wybierze,  nigdy 
jednak nie mogła zrozumieć, dlaczego uczynił to z takim zapałem. Członkowie zarządu mówili o 
tradycji, o tym, że prezesem był zawsze najstarszy spośród Taggartów; wybrali Jamesa Taggarta w 
taki sam sposób, w jaki spluwa się przez lewe ramię na widok czarnego kota, aby odwrócić fatum. 
Mówili o jego umiejętności „popularyzacji kolei”, jego „dobrej prasie” i „żyłce waszyngtońskiej”. 
Wyglądało  na  to,  że  ma  niezwykły  talent  do  zdobywania  sobie  przychylności  ciała 
ustawodawczego.
Dagny nie miała „żyłki waszyngtońskiej”;  nie wiedziała nawet, co oznacza to określenie.  Żyłka 
owa wydawała się jednak niezbędna; wytłumaczyła więc sobie, że jest wiele rodzajów pracy, które 
są  brudne,  lecz  konieczne,  takich  jak  oczyszczanie  ścieków;  ktoś  musiał  je  wykonywać,  a  Jim 
wydawał się to lubić.
Nigdy  nie  miała  aspiracji  do  bycia  prezesem,  interesował  ją  wyłącznie  dział  transportu.  Gdy 
wyjeżdżała w teren, starzy kolejarze, którzy nienawidzili Jamesa, mówili do niej: „Zawsze będzie 
wśród Taggartów ktoś, kto będzie umiał kierować koleją”, patrząc na nią tak, jak patrzył ojciec. Jej 
bronią przeciwko Jimowi było przekonanie, że nie jest dość inteligentny, by za bardzo zaszkodzić 
kolei, i że zawsze będzie potrafiła naprawić poczynione przez niego szkody.
W  wieku  szesnastu  lat,  siedząc  przy  biurku  dyspozytora  i  obserwując  oświetlone  okna 
przejeżdżających  pociągów Taggart  Transcontinental,  myślała  o  tym,  że  znalazła  się  w  swoim 
świecie. W następnych latach dowiedziała się, że wcale tak nie jest. Przeciwnik, z którym zmuszona 
była  walczyć,  nie  był jej  godny:  nie  była  to  bowiem wyższa umiejętność,  której  z  szacunkiem 
stawiłaby czoło, lecz beztalencie — szare pole bawełny, miękkiej i bezkształtnej, która wydawała 



się niezdolna do stawienia  oporu komukolwiek i  czemukolwiek,  a jednak potrafiła  być dla niej 
barierą. Stała przed tą zagadką bezradna, nie mogąc odgadnąć, co czyni tę sytuację możliwą. Nie 
zdołała znaleźć odpowiedzi.
Tylko przez kilka pierwszych lat rozpaczliwie pragnęła ujrzeć przebłysk ludzkiego talentu, jeden 
błysk  czystej,  surowej,  promiennej  kompetencji.  Przeżywała  porywy  bolesnej  tęsknoty  za 
przyjacielem lub wrogiem o umyśle lepszym niż jej własny. Ale tęsknota mijała. Miała pracę do 
wykonania. Nie było czasu na odczuwanie bólu — w każdym razie nieczęsto.
Pierwszym etapem polityki, jaką przyjął James Taggart w zarządzaniu koleją, była budowa linii San 
Sebastian. Odpowiedzialnych za to było wielu ludzi; dla Dagny jednak było to przede wszystkim 
jedno nazwisko,  nazwisko,  które  zmiatało  wszystkie  inne,  kiedykolwiek  się  pojawiało.  Wisiało 
ponad  pięcioletnimi  zmaganiami,  ponad  milami  zniszczonych  torów,  ponad  słupkami  cyfr 
wyrażających straty Taggart Transcontinental,  niczym czerwona strużka płynąca z niegojącej się 
rany  — widniało  na  taśmie  perforowanej  każdej  giełdy  papierów  wartościowych,  jaka  jeszcze 
istniała  w  świecie,  na  kominach  w  czerwonym  blasku  produkujących  miedź  pieców,  w 
skandalizujących  nagłówkach,  na  pergaminowych  zwojach  rejestrujących  szlacheckie  rody,  na 
kartkach  przypiętych  do  kwiatów  w  buduarach  kobiet  rozsianych  na  przestrzeni  trzech 
kontynentów.
Nazwisko to brzmiało: Francisco d’Anconia.
W wieku dwudziestu trzech lat, kiedy odziedziczył fortunę, Francisco d’Anconia znany był jako 
największy  magnat  miedziowy  świata.  Teraz,  mając  lat  trzydzieści  sześć,  znany  był  jako 
najbogatszy człowiek i najbardziej spektakularnie bezwartościowy playboy na ziemi. Był ostatnim 
potomkiem jednego z najświetniejszych rodów Argentyny. Posiadał hodowle bydła, plantacje kawy 
i większość kopalń miedzi w Chile. Był właścicielem połowy Ameryki Południowej i wszelkiego 
typu drobnych kopalń rozsianych po Stanach Zjednoczonych.
Kiedy Francisco d’Anconia niespodziewanie kupił mile nagich gór w Meksyku, poszła fama, że 
odkrył  tam  wielkie  złoża  miedzi.  Nie  musiał  się  wysilać,  by  sprzedać  akcje  swojego 
przedsiębiorstwa: błagano go o nie, on zaś decydował jedynie, kogo spośród ubiegających się chce 
nimi zaszczycić. Jego talent finansowy okrzyknięto fenomenalnym; nikt nigdy nie pokonał go w 
żadnej  transakcji:  każdy  kontrakt  i  każde  posunięcie,  jeśli  tylko  zachciało  mu  sieje  wykonać, 
powiększały jego niewiarygodną fortunę. Ci, którzy najbardziej go potępiali, pierwsi skorzystali z 
szansy uszczknięcia  odrobiny jego nowej fortuny. James Taggart,  Orren Boyle i  ich przyjaciele 
należeli  do  najważniejszych  udziałowców  projektu,  który  Francisco  d’Anconia  ochrzcił  jako 
kopalnie San Sebastian.
Dagny nigdy nie dowiedziała się, za czyim podszeptem James Taggart zdecydował się wykupić 
linię kolejową wiodącą z Teksasu na pustkowia San Sebastian. Całkiem możliwe było, że nawet on 
sam tego nie wiedział: był jak nieogrodzone pole, otwarty na każdy podmuch wiatru, a ostateczna 
suma była  wynikiem przypadku.  Niewielu  spośród członków zarządu  Taggart  Transcontinental 
miało  zastrzeżenia  do  tego  pomysłu.  Firma  potrzebowała  wszystkich  swoich  środków  na 
przebudowę linii Rio Norte; nie było jej stać na obie inwestycje. Ale to James Taggart był nowym 
prezesem kolei. Był to pierwszy rok jego rządów. Wygrał.
Meksykańska Republika  Ludowa była  chętna  do współpracy  i  podpisała  kontrakt  gwarantujący 
Taggart Transcontinental dwustuletnie prawo własności do linii kolejowej w kraju, w którym żadne 
prawa własności nie istniały. Francisco d’Anconia otrzymał taką samą rękojmię dla swoich kopalń.
Dagny  walczyła  przeciwko  budowie  linii  San  Sebastian.  Walczyła  przy  pomocy  każdego,  kto 
zechciał jej wysłuchać, ale była tylko asystentką w dziale transportu, zbyt młodą, nie posiadającą 
autorytetu, więc nie znalazła słuchaczy.
Ani wtedy, ani nigdy później  nie potrafiła  zrozumieć,  co powodowało tymi,  którzy postanowili 
wybudować linię.  Siedząc jako bezradny widz,  przedstawiciel  mniejszości,  na jednym z zebrań 
zarządu, miała wrażenie,  że wszystko jest jakieś strasznie wymijające: każda wypowiedź,  każda 
dyskusja,  cały  nastrój  tego  spotkania,  tak  jakby  prawdziwy  powód  decyzji  nigdy  nie  został 
zwerbalizowany, choć był jasny dla wszystkich oprócz niej.
Mówili  o  tym,  jak  ważny  będzie  w  przyszłości  handel  z  Meksykiem,  o  obfitym  strumieniu 



towarów,  o  wielkich  dochodach,  które  przypadną  w  udziale  jedynemu  przewoźnikowi 
niewyczerpanych  dostaw  miedzi.  Dowodzili  tego,  przedstawiając  wcześniejsze  osiągnięcia 
Francisca  d’Anconii.  Nie  przytoczyli  żadnych  danych  mineralogicznych  na  temat  kopalń  San 
Sebastian.  Znano  niewiele  faktów;  informacje,  które  rozpowszechnił  d’Anconia,  nie  były  zbyt 
szczegółowe; zarząd jednak wydawał się nie potrzebować faktów.
Wiele mówiono o biedzie Meksykanów i ich dramatycznej potrzebie posiadania kolei. „Nigdy nie 
dano  im  szansy”.  „Naszym  obowiązkiem  jest  pomoc  w  rozwoju  społecznie  upośledzonemu 
narodowi. Każdy kraj, jak mi się zdaje, powinien być opiekunem swoich sąsiadów”.
Siedziała,  przysłuchując  się  temu,  i  myślała  o  wszystkich  liniach,  z  których  Taggart 
Transcontinental musiało zrezygnować. Dochody wielkiej kompanii od wielu lat stopniowo malały. 
Myślała o złowieszczej i złowieszczo zaniedbywanej w całej sieci potrzebie napraw. Ich polityka 
dotycząca  konserwacji  nie  była  polityką,  lecz  grą,  w  którą  wydawali  się  grać  rozciąganym  w 
nieskończoność kawałkiem gumy.
„Meksykanie,  jak  mi  się  zdaje,  są  bardzo  pracowitym  narodem,  stłamszonym  przez  swoją 
prymitywną gospodarkę. Jak mogą się uprzemysłowić, skoro nikt im nie pomaga?” „Rozważając 
inwestycję,  powinniśmy,  w  moim  odczuciu,  myśleć  o  ludziach,  a  nie  o  czynnikach  stricte 
materialnych”.
Dagny myślała o lokomotywie leżącej w rowie obok linii Rio Norte z powodu pęknięcia nakładki. 
O  pięciu  dniach,  podczas  których  ruch  na  Rio  Norte  był  wstrzymany,  gdyż  zawalił  się  mur 
oporowy, zarzucając szyny tonami skały.
„Jako że człowiek musi myśleć o dobru swoich braci, zanim pomyśli o własnym, naród, jak mi się 
zdaje, musi myśleć o swoich sąsiadach, zanim pomyśli o sobie”.
Myślała o nowicjuszu Ellisie Wyatcie, któremu ludzie zaczynali się przyglądać, bo jego działalność 
była pierwszym strumyczkiem powodzi towarów, która miała wkrótce popłynąć z umierających 
obszarów Kolorado. Linię  Rio Norte skazywano na powolną śmierć dokładnie w momencie,  w 
którym jej pełna wydajność miała być potrzebna i wykorzystana.
„Zachłanność  materialna  to  nie  wszystko.  Istnieją  niematerialne  ideały,  które  musimy mieć  na 
uwadze”. „Przyznaję, że ogarnia mnie wstyd na myśl, iż mamy tu wielką sieć połączeń kolejowych, 
podczas gdy naród meksykański nie ma nic z wyjątkiem jednej czy dwóch kiepskich linii”. „Stara 
teoria samowystarczalności gospodarczej dawno już się skompromitowała.  Nie jest możliwe, by 
jeden kraj mógł prosperować w środku głodującego świata”.
Myślała o tym, że aby na powrót uczynić Taggart Transcontinental tym, czym było kiedyś, dawno 
temu, potrzebny jest każdy dostępny kawałek szyn, każdy hak i każdy dolar — i jak rozpaczliwie 
niewiele ich jest.
Na tej samej sesji, podczas tych samych przemówień, wypowiadano się także o sprawności rządu 
meksykańskiego, który miał całkowitą kontrolę nad wszystkim. Mówiono, że Meksyk ma przed 
sobą wielką przyszłość i za kilka lat stanie się groźnym konkurentem. „Meksyk ma dyscyplinę”, 
powtarzali członkowie zarządu z nutką zazdrości w głosach.
James Taggart dał do zrozumienia — w niedokończonych zdaniach i niesprecyzowanych aluzjach 
— że jego przyjaciele w Waszyngtonie, których nie wymienił z nazwiska, chcą, aby w Meksyku 
powstała linia kolejowa, że taka linia będzie wielką pomocą dla dyplomacji międzynarodowej i że 
przychylność światowej opinii publicznej spłaci inwestycję z nawiązką.
Głosowanie przesądziło o budowie linii San Sebastian nakładem trzydziestu milionów dolarów.
Kiedy Dagny opuściła salę zebrań i znalazła się na ulicy, wdychając chłodne, czyste powietrze, 
słyszała  w głowie  dwa słowa,  uparcie  i  wyraziście  dzwoniące  w drętwej  próżni:  odejdź  stąd... 
odejdź stąd... odejdź stąd...
Wsłuchiwała się przerażona. Myśl o opuszczeniu Taggart Transcontinental była jedną z tych, które 
nigdy dotąd nie postały jej w głowie. Odczuwała grozę, nie z powodu samej myśli, ale z powodu 
pytania, co ją do tej myśli przywiodło. Potrząsnęła głową ze złością, mówiąc sobie, że teraz Taggart 
Transcontinental będzie jej potrzebować bardziej niż kiedykolwiek.
Dwóch dyrektorów zrezygnowało; to samo uczynił  wiceprezes do spraw transportu. Zastąpił  go 
przyjaciel Jamesa Taggarta.



Meksykańską pustynię przecięły stalowe szyny — na linii Rio Norte wydano polecenie redukcji 
prędkości  pociągów  z  powodu  złego  stanu  torów.  Wśród  pyłu  niebrukowanego  placu 
meksykańskiej  wioski  wyrastał  dworzec  z  betonu  zbrojonego,  z  marmurowymi  kolumnami  i 
lustrami — na linii Rio Norte pociąg przewożący ropę spadł z nasypu z powodu pęknięcia szyny, 
zmieniając  się  w płonącą  kupę  złomu.  Ellis  Wyatt  nie  czekał,  aż  sąd zadecyduje,  czy  Taggart 
Transcontinental ponosi winę za wypadek. Zlecił przewozy swojej ropy firmie Phoenix-Durango, 
nieznanemu  przedsiębiorstwu  kolejowemu,  małemu  i  zmagającemu  się  z  konkurencją,  ale  wy-
chodzącemu z tych zmagań zwycięsko, do czego wydatnie przyczynił się ten właśnie kontrakt. Od 
tego czasu firma rosła w siłę wraz z Ellisem Wyattem i wyrastającymi w okolicznych dolinach 
fabrykami. W Meksyku zaś, pnąc się przez ubogie pola kukurydzy w tempie dwóch mil na miesiąc, 
rosła linia San Sebastian.
Dagny w wieku trzydziestu dwóch lat  powiedziała  Jamesowi Taggartowi,  że odchodzi z pracy. 
Przez ostatnie trzy lata kierowała działem transportu bez tytułu, uznania ani autorytetu. Pokonało ją 
obrzydzenie godzinami, dniami i nocami strwonionymi na omijaniu przeszkód stawianych jej na 
drodze przez przyjaciela Jamesa noszącego tytuł wiceprezesa do spraw transportu. Człowiek ów nie 
miał  żadnej  polityki  i  każda  decyzja,  jaką  podejmował,  była  w  rzeczywistości  jej  decyzją; 
podejmował ją jednak dopiero wtedy, gdy wyczerpał już wszystkie pomysły na uniemożliwienie 
tego. Kiedy postawiła bratu ultimatum, wykrztusił: „Ależ, Dagny, przecież jesteś kobietą! Kobieta 
wiceprezesem do spraw transportu? To niesłychane! Zarząd nie zechce tego rozważyć!” „A zatem 
rezygnuję” — odpowiedziała.
Nie  zastanawiała  się  nad  tym,  co  zrobi  z  resztą  swojego  życia.  Myśl  o  odejściu  z  Taggart 
Transcontinental  była  jak  czekanie  na  amputację  nóg.  Uznała,  że  przejdzie  przez  to,  a  potem 
spróbuje pozbierać to, co z niej zostało.
Nigdy nie zrozumiała, dlaczego zarząd jednogłośnie wybrał ją wiceprezesem do spraw transportu.
To właśnie ona w końcu doprowadziła do uruchomienia linii San Sebastian. Kiedy przejęła stery, 
budowa  trwała  od  trzech  lat,  położono  jedną  trzecią  torów,  a  koszty  przekroczyły  już  sumę 
zatwierdzoną na budowę całej linii. Wyrzuciła przyjaciół Jima i zleciła pracę firmie, która skoń-
czyła ją w ciągu roku.
Obecnie  linia  San Sebastian  działała.  Przez  granicę  nie  przejeżdżały  jednak  ani  stosy towarów 
handlowych, ani składy załadowane miedzią.
Od czasu do czasu przetaczało się pomiędzy górami San Sebastian kilka klekoczących wagonów. 
Kopalnie,  mówił Francisco d’Anconia, wciąż jeszcze są w fazie rozwojowej. Kryzys w Taggart 
Transcontinental trwał.
Teraz siedziała przy biurku w swoim gabinecie, jak przez wiele innych wieczorów, głowiąc się nad 
tym, które linie zdołają uratować sieć i na jak długo.
Linia Rio Norte, jeśli zostanie odremontowana, uratuje resztę. Patrząc na listy cyfr informujących o 
stratach  i  jeszcze  większych  stratach,  nie  myślała  o  bezsensownej  agonii  meksykańskiego 
przedsięwzięcia.  Myślała  o  rozmowie  telefonicznej.  „Hank,  możesz  nas  uratować?  Dostarczysz 
nam szyny w najkrótszym terminie i płatne najpóźniej, jak tylko to możliwe?” „Oczywiście” — 
odparł spokojny, pewny głos.
Ta myśl była punktem zaczepienia. Dagny pochyliła się nad arkuszami papieru na biurku, czując, 
że nagle łatwiej jej się skoncentrować. Istniała przynajmniej jedna rzecz, na którą mogła liczyć, że 
nie rozleci się, gdy będzie potrzebna.
James Taggart przemierzał poczekalnię gabinetu Dagny z tą samą pewnością siebie, którą czuł pół 
godziny wcześniej wśród swoich kompanów w barze. Kiedy otworzył drzwi, pewność wyparowała. 
Podszedł do biurka jak dziecko wezwane na dywanik i obiecujące sobie, że zapamięta tę zniewagę.
Zobaczył  głowę  pochyloną  na  arkuszami  papieru,  światło  lampki  lśniące  na  kosmykach 
rozczochranych włosów i przyklejoną do ramion białą koszulę o luźnych fałdach, które zdradzały 
szczupłość ciała.
— Co jest, Jim?
— Co ty kombinujesz z linią San Sebastian?
Uniosła głowę.



— Kombinuję? Dlaczego?
— Jaki rozkład tam mamy i jakie pociągi? Zaśmiała się, jej śmiech był wesoły i nieco zmęczony.
— Powinieneś od czasu do czasu czytać raporty przesyłane do biura prezesa, Jim.
— Co chcesz przez to powiedzieć?
— Ten rozkład obowiązuje od trzech miesięcy.
— Jeden pociąg osobowy dziennie?!
— Rano. I co drugą noc towarowy.
— Jezu! Na takiej ważnej linii?
— Tej ważnej linii nie stać nawet na te dwa pociągi.
— Ale naród meksykański oczekuje od nas prawdziwych usług!
— Z pewnością.
— Potrzebują pociągów!
— Po co?
— Po to, żeby... żeby im pomogły rozwinąć lokalny przemysł. Jak mogą się rozwijać, nie mając 
transportu?
— Nie oczekuję, że będą się rozwijać.
— To tylko twoja osobista opinia. Nie wiem, jakim prawem samodzielnie podejmujesz decyzje o 
zmniejszeniu liczby kursów. Same przewozy miedzi zrekompensują wszystko.
— Kiedy?
Popatrzył na nią, przyjmując wyraz twarzy kogoś, kto wie, że to, co zaraz powie, zaboli.
— Chyba nie wątpisz w sukces tych kopalń, co? Przecież to Francisco d’Anconia nimi kieruje. — 
Zaakcentował nazwisko, przyglądając się jej.
— Może jest twoim przyjacielem — powiedziała — ale...
— Moim? Myślałem, że to twój przyjaciel.
— Nie przez ostatnie dziesięć lat — odrzekła niewzruszenie.
— Szkoda,  nieprawdaż?  Nadal  jednak  jest  jednym  z  najlepszych  przedsiębiorców  na  świecie. 
Wszystko,  do  czego  się  bierze,  udaje  się  —  mam  na  myśli  sprawy  zawodowe  —  a  w  tych 
kopalniach utopił miliony z własnej kieszeni, możemy więc polegać na jego sądzie.
— Kiedy wreszcie zrozumiesz, że Francisco d’Anconia stał się nic niewartym próżniakiem?
— Jeśli chodzi o charakter — zachichotał — dla mnie był nim zawsze. Ale ty nie podzielałaś mojej 
opinii. Twoja była wręcz odwrotna. Ach, jakże odwrotna! Z pewnością pamiętasz nasze kłótnie w 
tej materii? Czy mam zacytować kilka spośród twoich opinii? Tego, co robiłaś, mogę się jedynie 
domyślać.
— Przyszedłeś tu po to, żeby rozmawiać o Franciscu d’Anconii? Jego twarz zdradzała gniew z 
powodu porażki — ponieważ jej własna nie zdradzała niczego.
—  Cholernie  dobrze  wiesz,  po  co  przyszedłem!  — wykrzyknął.  —  Słyszałem  niewiarygodne 
historie o naszych pociągach w Meksyku.
— Jakie historie?
— Jakiego taboru tam używasz?
— Najgorszego, jaki mogłam znaleźć.
— Przyznajesz się do tego?
— Pisałam o tym w raportach, które ci wysyłałam.
— Czy to prawda, że używamy lokomotyw opalanych drewnem?
— Eddie znalazł je dla mnie w jakiejś opuszczonej lokomotywowni w Luizjanie. Nie zdołał nawet 
się dowiedzieć, co to za linia.
— I takie coś jeździ jako pociągi Taggarta?
— Tak.
— Co, u diabła, chcesz przez to osiągnąć? Natychmiast mi powiedz, o co tu chodzi.
Mówiła spokojnie, patrząc wprost na niego:
—  Jeśli  chcesz  wiedzieć,  zostawiłam  na  linii  San  Sebastian  jedynie  złom,  i  to  jak  najmniej. 
Wywiozłam z Meksyku wszystko,  co się  dało:  lokomotywy manewrowe,  narzędzia  naprawcze, 
nawet maszyny do pisania i lustra.



— Dlaczego, na Boga?
— Żeby grabieżcy nie mieli co kraść, kiedy linia zostanie znacjonalizowana.
Skoczył na równe nogi.
— Nie ujdzie ci to na sucho! Tym razem ci nie ujdzie! Żeby mieć czelność zrobić coś tak podłego, 
idiotycznego, z powodu jakichś podłych plotek, kiedy mamy kontrakt na dwieście lat i...
— Jim — powiedziała powoli — w całej sieci nie ma ani jednego wagonu, lokomotywy czy tony 
węgla, które moglibyśmy poświęcić.
—  Nie  pozwolę  na  to,  absolutnie  nie  pozwolę  na  tak  oburzającą  politykę  w  stosunku  do 
przyjaznego  narodu,  który  potrzebuje  naszej  pomocy.  Materialna  zachłanność  to  nie  wszystko. 
Istnieją jeszcze aspekty niematerialne, choć ty nie jesteś w stanie ich pojąć!
Wysunęła do przodu notes i sięgnęła po ołówek.
— W porządku, Jim. He pociągów ma jeździć na linii San Sebastian?
— Hm? — zdziwił się.
— Które kursy i na których liniach mam zlikwidować, żeby zdobyć diesle i stalowe wagony?
— Niczego nie każę ci likwidować!
— To skąd mam wziąć sprzęt dla Meksyku?
— Sama musisz to wykombinować. To twoja robota.
— Nie potrafię tego dokonać. Ty musisz zdecydować.
— To twoja zwykła wredna sztuczka: przerzucanie odpowiedzialności na mnie.
— Czekam na rozkazy, Jim.
— Nie pozwolę się w ten sposób omotać! Odłożyła ołówek.
— W takim razie rozkład linii San Sebastian pozostanie taki, jaki jest.
— Zaczekaj do najbliższego spotkania zarządu. Zażądam konkretnej i wiążącej decyzji w sprawie 
tego,  jak  daleko  może  się  posuwać  władza  działu  transportu.  Będziesz  musiała  się  z  tego 
wytłumaczyć.
— Zrobię to.
Wróciła do swoich obliczeń, zanim za Jamesem Taggartem zamknęły się drzwi.
Kiedy skończyła, odłożyła papiery na bok i podniosła głowę. Niebo za oknem było czarne, a miasto 
zmieniło się w lśniącą masę świecącego szkła pozbawioną śladu kamienia. Wstała z ociąganiem. 
Nie lubiła drobnych porażek w postaci zmęczenia, a tego wieczoru musiała się przyznać do jednej z 
nich.
Biuro na zewnątrz było ciemne i puste; personel rozszedł się do domów. Tylko Eddie Willers wciąż 
siedział przy swoim biurku w oszklonej klitce, wyglądającej jak kostka światła w rogu wielkiego 
pokoju. Pomachała mu na pożegnanie.
Nie zjechała windą do holu budynku, lecz do hali dworca. Lubiła tamtędy przechodzić w drodze do 
domu.
Zawsze miała uczucie,  że hala wygląda jak świątynia.  Podnosząc wzrok ku odległemu sufitowi, 
widziała niewyraźne sklepienie podparte olbrzymimi granitowymi kolumnami i szczyty ogromnych 
okien w glazurze ciemności. Sklepienie miało w sobie uroczysty spokój katedry, wzniesionej, by 
chronić kipiącą w dole pracę ludzi.
W centrum hali,  ignorowany przez przyzwyczajonych do jego widoku podróżnych, stał  pomnik 
założyciela kolei, Nathaniela Taggarta. Dagny była jedyną osobą, która pozostawała świadoma jego 
obecności i nie umiała przyjąć jej za rzecz oczywistą. Spoglądanie na pomnik za każdym razem, 
gdy przechodziła przez halę, było jedynym rodzajem modlitwy, jaki znała.
Nathaniel  Taggart był pionierem bez grosza przy duszy, który w czasach pierwszych stalowych 
szyn przybył z jakiegoś zakątka Nowej Anglii i wybudował linię kolejową przecinającą kontynent. 
Jego kolej wciąż istniała; jego bitwa o nią przerodziła się w legendę, ludzie bowiem woleli jej nie 
rozumieć ani nie uważać za możliwą.
Był człowiekiem, który nigdy nie zaakceptował poglądu, że ktokolwiek ma prawo go powstrzymać. 
Wyznaczył sobie cel i zdążał ku niemu drogą równie prostą jak szyny, które kładł. Nigdy nie starał 
się o żadne pożyczki, obligacje, dotacje, przydziały ziemi ani przychylność ustawodawczą rządu. 
Dostawał pieniądze od ludzi,  którzy je posiadali,  chodząc od drzwi do drzwi — począwszy od 



mahoniowych wrót bankierów, a skończywszy na zbitych z desek drzwiach samotnych domów na 
farmach. Nigdy nie mówił o interesie społecznym. Po prostu mówił ludziom, że zrobią pieniądze na 
tej  inwestycji,  i  tłumaczył,  jak i  dlaczego.  Miał  słuszność.  Przez wszystkie  następne pokolenia 
Taggart  Transcontinental  było  jednym  z  nielicznych  przedsiębiorstw  kolejowych,  które  nie 
zbankrutowały, i jedynym, którym w dalszym ciągu zarządzali potomkowie założyciela.
Za życia Nat, Taggart cieszył się sławą, lecz była to zła sława; jego nazwisko powtarzano nie z 
czcią,  lecz  z  urażoną  ciekawością;  jeśli  zaś  ktokolwiek  go  podziwiał,  to  tak,  jak  się  podziwia 
znającego swój fach bandytę. A przecież żaden grosz z jego majątku nie został zdobyty siłą ani 
oszustwem; nie był winien niczego z wyjątkiem tego, że sam zrobił fortunę i nigdy nie zapomniał, 
że należy ona do niego.
Krążyło o nim wiele  opowieści.  Mówiono, że na pustkowiu Środkowego Zachodu zamordował 
radnego, który usiłował cofnąć wydane mu zezwolenia, gdy w połowie stanu położono już tory; 
niektórzy radni planowali  się wzbogacić na taborze Taggarta,  sprzedając go po zaniżonej cenie. 
Przeciwko Taggartowi wniesiono sprawę o morderstwo, nigdy jednak nie zdołano go dowieść. Od 
tamtej pory nie miał kłopotów z legislaturą.
Mówiono, że wielokrotnie ryzykował życie w imię kolei. Nie zawsze było to jego własne życie. 
Rozpaczliwie potrzebując funduszy, gdy budowa jego linii stanęła, zrzucił z wysokości trzech pięter 
dystyngowanego dżentelmena, który zaoferował mu kredyt rządowy. Następnie użył swojej żony 
jako rękojmi  za pożyczkę od milionera,  który go nienawidził,  ale  podziwiał  jej  urodę.  Zwrócił 
pożyczkę  w terminie,  nie  tracąc  rękojmi.  Umowa została  zawarta  za  zgodą żony.  Była  piękną 
kobietą,  pochodzącą  z  najświetniejszego  rodu na  Południu,  i  została  wydziedziczona  za  to,  że 
uciekła z Natem Taggartem, gdy ten był jeszcze młodym, obdartym poszukiwaczem przygód.
Dagny  żałowała  niekiedy,  że  Nat  Taggart  był  jej  przodkiem.  Nie  był  to  żal  wynikający  ze 
wstydliwych sentymentów rodzinnych. Nie chciała, aby jej uczucie było przywiązaniem, jakiego 
oczekiwano od ludzi w stosunku do wujków i dziadków. Niezdolna była kochać żadnego obiektu, 
którego sama sobie nie wybrała, i oburzało ją domaganie się takich uczuć. Gdyby jednak można 
było  wybierać  sobie  przodków,  wybrałaby  Nata  Taggarta,  z  własnej  woli  i  z  całą  swą 
wdzięcznością.
Pomnik Nata Taggarta skopiowano ze szkicu, który był jego jedynym istniejącym wizerunkiem. Żył 
długo, nikt jednak nie potrafił wyobrażać go sobie inaczej niż jako młodego człowieka, którym był 
na tym szkicu. Kiedy Dagny była dzieckiem, ten pomnik stał się jej pierwszym wyobrażeniem tego, 
czym jest chwała. Słysząc to słowo w szkole lub kościele, myślała o pomniku i sądziła, że wie, o 
czym mowa.
Pomnik przedstawiał  młodego mężczyznę  o wysokiej,  ascetycznej  sylwetce i  kanciastej  twarzy, 
trzymającego głowę tak, jak gdyby stawiał czoło wyzwaniu i znajdował w tym rozkosz. Wszystko, 
czego Dagny pragnęła w życiu, dało się zamknąć w pragnieniu trzymania głowy w ten sposób.
Tego wieczoru, przechodząc obok, także rzuciła okiem na pomnik. Poczuła chwilowe wytchnienie, 
jakby ktoś zdjął z jej barków nienazwany ciężar, a jej czoła dotknęła lekka bryza.
W rogu  hali,  obok  głównego  wejścia,  mieścił  się  mały  kiosk.  Właściciel,  spokojny,  uprzejmy 
starszy pan o nienagannych manierach, stał za tą ladą od dwudziestu lat. Niegdyś był właścicielem 
fabryki  papierosów, ta  jednak zbankrutowała,  on zaś usunął  się  w cień samotnego stoiska oto-
czonego permanentnym wirem obcych twarzy. Nie miał wśród żywych przyjaciół ani krewnych. 
Miał  tylko  hobby,  które  było jego  jedyną przyjemnością:  zbierał  papierosy z  całego świata  do 
swojej prywatnej kolekcji; znał każdą markę, jaką kiedykolwiek produkowano.
Dagny lubiła zatrzymywać się przy kiosku. Jego właściciel wydawał się częścią dworca, jak stary 
pies podwórzowy, zbyt słaby, by bronić domu, lecz pokrzepiający poprzez samą obecność. On zaś 
lubił ją tam widywać, gdyż bawiła go świadomość, że on jeden wie, jak ważną osobą jest ta młoda 
kobieta w sportowej kurtce i ukośnym kapeluszu, przedzierająca się pospiesznie przez nieświadomy 
tłum.
Tego wieczoru zatrzymała się jak zwykle, by kupić paczkę papierosów.
— Jak tam kolekcja? — zapytała. — Jakieś nowości? Uśmiechnął się ze smutkiem, potrząsając 
głową.



— Nie,  panno Taggart.  Już  nigdzie  na  świecie  nie  robią  nowych marek.  Nawet  stare  znikają. 
Zostało tylko pięć czy sześć rodzajów. Kiedyś były ich dziesiątki. Ludzie nie robią już nic nowego.
— Będą robić. To przejściowe. Popatrzył na nią i nie odpowiedział.
— Lubię papierosy, panno Taggart — rzekł po chwili. — Lubię myśleć o ogniu w ludzkiej dłoni. 
Ogień, niebezpieczna siła, okiełznany przez koniuszki ludzkich palców. Często myślę o chwilach, 
w których człowiek siedzi samotnie, przyglądając się smużce dymu i rozmyślając. Zastanawiam się, 
jakie wielkie rzeczy zrodziły się w takiej chwili. Kiedy człowiek myśli, w jego głowie też płonie 
ogień, a płonący koniuszek papierosa jest dla tego odpowiednim symbolem.
— A czy oni w ogóle myślą? — zapytała bez zastanowienia, po czym zamilkła. To pytanie dręczyło 
ją bardziej niż cokolwiek innego i nie chciała o tym rozmawiać.
Starszy  człowiek  chyba  dostrzegł,  jak  nagle  zamilkła,  i  zrozumiał  sens;  nie  zaczął  jednak 
dyskutować.
— Nie podoba mi się to, co się dzieje, panno Taggart — powiedział zamiast tego.
— Co?
— Nie wiem. Ale przyglądam im się od dwudziestu lat i zauważyłem zmianę. Kiedyś miło było 
patrzeć, jak pędzą. Wyglądali jak ludzie, którzy wiedzą, dokąd pędzą, i pędzą tam z radością. Teraz 
pędzą, ponieważ się boją. Nie cel nimi kieruje, lecz strach. Nie zmierzają donikąd, lecz uciekają. I 
nie sądzę, żeby wiedzieli,  przed czym. Nie patrzą na siebie. Wzdrygają się, gdy ktoś się o nich 
otrze.  Uśmiechają  się  zbyt  często,  ale  jest  to  brzydki  uśmiech:  nie  ma  w  nim  radości,  lecz 
usprawiedliwianie się. Nie mam pojęcia, co się dzieje z tym światem. — Wzruszył ramionami. — 
No cóż, kimże jest John Galt?
—  Jest  tylko  retorycznym  pytaniem!  —  Przestraszyła  się  ostrości  swego  głosu  i  dodała 
przepraszająco: — Nie podoba mi się ten bezsensowny slogan. Co on oznacza? Skąd się wziął?
— Nikt nie wie — odrzekł powoli.
— Dlaczego ludzie ciągle go powtarzają? Nikt nie potrafi wytłumaczyć, co oznacza, ale wszyscy go 
używają, jakby znali znaczenie.
— Dlaczego to panią niepokoi? — zapytał.
— Nie podoba mi się to, co mają na myśli, gdy to mówią.
— Mnie także, panno Taggart.

Eddie  Willers  jadał  kolacje  w  barze  dla  pracowników,  mieszczącym  się  na  terenie  Dworca 
Taggarta. W budynku była restauracja, w której jadali wysocy urzędnicy Taggarta, on jednak za 
nianie przepadał. Bar wydawał się częścią kolei i Eddie czuł się tu bardziej swojsko.
Bar  znajdował  się  pod  ziemią.  Była  to  duża  sala  o  ścianach  wyłożonych  białymi  kafelkami, 
błyszczącymi w świetle lamp niczym srebrzysty brokat. Miała wysoki sufit, połyskujące lady ze 
szkła i chromu i dawała poczucie przestrzeni i jasności.
Eddie Willers  często spotykał w barze pewnego kolejarza.  Podobała mu się jego twarz. Kiedyś 
przypadkiem zaczęli rozmawiać i od tamtej pory jadali razem, ilekroć się spotkali.
Eddie nie pamiętał, czy kiedykolwiek zapytał kolejarza, jak się nazywa i co robi; przypuszczał, że 
nic wielkiego, bo jego ubranie było wyświechtane i poplamione smarem. Człowiek ów nie był dla 
niego  osobą,  lecz  jedynie  milczącą  obecnością  kumulującą  w  sobie  niespotykanie  intensywne 
zainteresowanie  jedyną  rzeczą,  która  stanowiła  sens  jego  własnego  życia:  kolejami  Taggart 
Transcontinental.
Dziś, przychodząc do baru późnym wieczorem, Eddie zobaczył kolejarza przy narożnym stoliku 
opustoszałej już niemal sali. Uśmiechnął się radośnie, pokiwał mu i powędrował z tacką do jego 
stolika.
W prywatności tego kącika Eddie czuł się swobodnie, odpoczywając po długim i męczącym dniu. 
Potrafił  mówić tak, jak nie mówił do nikogo, wyznawać rzeczy,  których nie wyznałby nikomu, 
myśleć głośno, patrząc w uważne oczy robotnika po drugiej stronie stołu.
— Linia Rio Norte to nasza ostatnia nadzieja — powiedział.  — Ale ona nas uratuje. Będziemy 



mieli  przynajmniej  jedną gałąź w dobrym stanie,  tam,  gdzie  jest  to  najbardziej  potrzebne,  a  to 
pomoże uratować resztę. To dziwne — prawda? — mówić o ostatniej nadziei Taggart Transconti-
nental.  Czy wziąłby pan to poważnie, gdyby ktoś panu powiedział,  że meteor wkrótce zniszczy 
ziemię...?  Ja  też  nie...  „Od  oceanu  do  oceanu,  na  zawsze”  — oto,  co  słyszeliśmy  przez  całe 
dzieciństwo, ona i ja. Nie, nie mówili „na zawsze”, ale to właśnie mieli na myśli. Wie pan, nie 
jestem typem wielkiego człowieka.  Nie potrafiłbym wybudować linii  kolejowej.  Jeśli  runie,  nie 
potrafię też jej podźwignąć. Będę musiał to znieść... Proszę nie zwracać na mnie uwagi. Nie wiem, 
dlaczego  panu  to  wszystko  mówię.  Chyba  jestem  dzisiaj  trochę  zmęczony...  Tak,  długo 
pracowałem. Nie prosiła mnie, żebym został, ale światło w jej gabinecie paliło się długo po tym, jak 
wszyscy poszli do domów... Tak, też już poszła... Kłopoty? Och, w biurze zawsze są jakieś kłopoty. 
Ale ona się nie martwi. Wie, że potrafi nas z tego wyciągnąć... Oczywiście, że źle się dzieje. Mamy 
o wiele więcej wypadków niż te, o których pan słyszał. W zeszłym tygodniu znowu straciliśmy dwa 
diesle.  Jednego ze  starości,  drugiego  w  zderzeniu  czołowym...  Tak,  złożyliśmy  zamówienie  w 
United  Locomotive  Works,  ale  czekamy  już  dwa lata.  Nie  wiem,  czy  w końcu  je  dostaniemy 
czynie... Boże, jakże są nam potrzebne! Moc napędowa: nie wyobraża pan sobie, jakie to ważne. To 
serce wszystkiego...  Dlaczego się pan uśmiecha...? No więc, jak mówiłem, nie jest dobrze. Ale 
przynajmniej  sprawa Rio Norte jest  załatwiona.  Za kilka tygodni dostaniemy pierwszą dostawę 
szyn. Za rok pierwszy pociąg ruszy po nowym torze. Tym razem nic nam nie przeszkodzi. Pewnie, 
że wiem, kto będzie kładł szyny. McNamara z Cleveland. Ta sama firma, która kończyła dla nas 
San  Sebastian.  Jest  więc  przynajmniej  jeden  człowiek,  który  zna  się  na  swojej  pracy.  Z  nim 
jesteśmy  bezpieczni.  Nie  zawiedzie  nas.  Nie  zostało  już  wiele  dobrych  firm  budowlanych. 
Spieszymy się jak diabli, ale ja to lubię. Przychodzę do biura godzinę wcześniej niż zwykle, ale ona 
i tak jest tam przede mną. Zawsze jest tam pierwsza... Słucham...? Nie, nie wiem, co robi wieczo-
rami. Niewiele, jak sądzę... Nie, nigdy z nikim nie wychodzi. Głównie siedzi w domu, słuchając 
płyt... Jakich płyt? Po co chce pan to wiedzieć? Richarda Halleya. Kocha muzykę Richarda Halleya. 
Poza koleją to jedyna rzecz, którą kocha.

Rozdział IV
PRAPRZYCZYNA

Moc napędowa, myślała Dagny, patrząc o zmierzchu na budynek Taggart  Transcontinental,  jest 
jego  podstawową  potrzebą;  moc  napędowa,  by  ten  budynek  mógł  stać;  ruch,  by  mógł  stać 
nieporuszony.  Nie  spoczywał  na  palach  wbitych  w  granit,  lecz  na  lokomotywach 
przemieszczających się przez kontynent.
Odczuwała lekki niepokój.  Wróciła  właśnie z podróży do fabryki United Locomotive Works w 
New Jersey, gdzie osobiście spotkała się z prezesem. Nie dowiedziała się niczego: ani tego, jaki jest 
powód opóźnień, ani kiedy można się spodziewać dieslowskich lokomotyw. Prezes mówił przez 
dwie  godziny  i  nie  udzielił  żadnej  odpowiedzi  na  jej  pytania.  Kiedykolwiek  Dagny próbowała 
sprowadzić  rozmowę  na  bardziej  konkretne  tory,  w  jego  tonie  pojawiała  się  protekcjonalna 
wymówka, tak jakby dawała dowód złego wychowania, łamiąc kodeks znany wszystkim oprócz 
niej samej.
Przechodząc przez fabrykę, zobaczyła porzucony w kącie podwórza ogromny kawał maszynerii. 
Kiedyś było to precyzyjne urządzenie,  takie, jakie teraz niełatwo było gdziekolwiek dostać. Nie 
było wysłużone, lecz zniszczone przez zaniedbanie, przeżarte rdzą i czarnymi plamami brudnego 
oleju. Odwróciła głowę, by na nie nie patrzeć. Tego rodzaju widok zawsze doprowadzał ją do ślepej 
furii. Nie wiedziała dlaczego; nie potrafiła zdefiniować tego uczucia; wiedziała tylko, że jest w nim 
krzyk protestu przeciwko niesprawiedliwości, jak gdyby chodziło o coś dużo ważniejszego niż stara 
maszyna.
Kiedy  weszła  do  poczekalni  swojego  gabinetu,  z  całego  personelu  pozostał  tam jedynie  Eddie 
Willers.  Czekał na nią.  Od razu wiedziała,  że coś się stało;  odczytała  to z jego spojrzenia i ze 



sposobu, w jaki w milczeniu poszedł za nią do gabinetu.
— Co jest, Eddie?
— McNamara zrezygnował. 
Patrzyła na niego, nie rozumiejąc.
— Co to znaczy: zrezygnował?
— Odszedł. Zamknął firmę. Wycofał się.
— McNamara, nasz przedsiębiorca budowlany?
— Tak.
— Ależ to niemożliwe!
— Wiem.
— Co się stało? Dlaczego?
— Nikt nie wie.
Celowo  przedłużając  oczekiwanie,  rozpięła  płaszcz,  usiadła  przy  biurku  i  zaczęła  zdejmować 
rękawiczki.
— Zacznij  od  początku,  Eddie  — powiedziała  wreszcie.  — Usiądź.  Mówił  spokojnie,  lecz  na 
stojąco.
— Rozmawiałem przez telefon z jego głównym inżynierem. Zadzwonił  z Cleveland,  żeby nam 
powiedzieć. Nie wiedział nic ponad to.
— Co powiedział?
— Że McNamara zamknął interes i wyjechał.
— Dokąd?
— Nie wiedział. Nikt nie wie.
Zauważyła, że wciąż trzyma palcami jednej ręki dwa puste palce rękawiczki, którą zaczęła ściągać 
z drugiej i w połowie czynności zapomniała o tym. Zdjęła rękawiczkę i rzuciła ją na biurko.
— Wycofał się z szeregu kontraktów wartych fortunę — rzekł Eddie.
— Miał listę oczekujących klientów na następne trzy lata. — Milczała. — Nie bałbym się, gdybym 
potrafił to zrozumieć — dodał Eddie cicho. — Ale coś, co nie ma żadnej wyobrażalnej przyczyny... 
— Nadal milczała.
— Był najlepszym przedsiębiorcą w kraju.
Popatrzeli na siebie. „O Boże, Eddie!” — chciała powiedzieć, ale zamiast tego rzekła spokojnie:
— Nie martw się. Znajdziemy innego budowniczego dla linii Rio Norte.
Było już późno, gdy wychodziła z biura. Zatrzymała się na chodniku przed budynkiem, patrząc na 
ulice. Nagle poczuła się pozbawiona energii, celu i pragnienia, jak gdyby silnik zakaszlał i zgasł.
Blada jasność wylewała się zza budynków w niebo; były to refleksy tysięcy nieznajomych świateł, 
elektryczny oddech miasta. Chciała odpocząć. Odpocząć, myślała, i znaleźć radość w czymkolwiek.
Jej praca była wszystkim, co posiadała i czego pragnęła. Były jednak chwile, takie jak ta, kiedy 
czuła tę nagłą, osobliwą pustkę, która nie była pustką, lecz ciszą; nie rozpaczą, lecz bezruchem, tak 
jakby nic wewnątrz niej nie uległo zniszczeniu, lecz wszystko się zatrzymało. Wtedy odczuwała 
chęć  znalezienia  chwilowej  przyjemności  na  zewnątrz,  zatrzymania  się  jako  bierny  widz przed 
jakimś wielkim dziełem lub widokiem. Nie robić, myślała, lecz przyjmować; nie zaczynać,  lecz 
odpowiadać; nie tworzyć, lecz podziwiać. Potrzebuję tego, by przetrwać, myślała, bo radość jest 
paliwem człowieka.
Zawsze — zamknęła oczy z bladym uśmiechem rozbawienia i bólu — sama była siłą napędową 
swojego szczęścia. Teraz chciała przez chwilę dać się ponieść sile cudzego osiągnięcia. Tak jak 
ludzie na ciemnej prerii lubili widok oświetlonych okien przejeżdżającego pociągu, jej osiągnięcia, 
obrazu siły i celu, który dawał im pokrzepienie wśród mil pustki i nocy — i ona chciała przez 
chwilę poczuć to krótkie pozdrowienie, jeden rzut oka, tylko tyle, by pomachać ręką i powiedzieć: 
ktoś dokądś zmierza.
Powoli  ruszyła  do  przodu,  z  rękoma  w  kieszeniach  płaszcza,  połową  twarzy  ukrytą  w  cieniu 
ukośnego kapelusza.  Budynki  wokół  niej  wznosiły  się tak wysoko, że nie  widziała  nieba.  Tyle 
czasu zajęła budowa tego miasta, pomyślała; powinno mieć tak wiele do zaoferowania.
Zawieszona ponad drzwiami sklepu czarna dziura głośnika wypluwała na ulicę dźwięki. Były to 



nuty koncertu symfonicznego odbywającego się gdzieś w mieście. Brzmiały jak długi, bezkształtny 
skrzek;  jak  wydzierane  na  chybił  trafił  kawałki  materiału  i  ciała.  Rozpadały  się,  pozbawione 
melodii,  harmonii  czy  rytmu,  który  trzymałby  je  razem.  Jeśli  muzyka  była  emocją,  a  emocja 
pochodziła z myśli, to, co teraz słyszała Dagny, było rykiem chaosu, irracjonalności, bezradności i 
rezygnacji z człowieczeństwa.
Szła dalej.  Przystanęła przed wystawą księgarni. Stała tam piramida prostokątów w brązowawo-
fioletowych okładkach, na których widniał tytuł: Hiena linieje. „Powieść stulecia — głosił afisz. — 
Studium chciwości biznesmena. Śmiała demaskacja ludzkiej nieprawości”.
Minęła  kino.  Jego  światła  zmieniały  pół  ulicy  w  białą  dziurę,  pozostawiając  jedynie  wielką 
fotografię  i  kilka  liter  zawieszonych  w  rozjarzonym  powietrzu.  Fotografia  przedstawiała 
uśmiechniętą kobietę;  patrząc na jej  twarz,  odczuwało się znużenie kogoś, kto ogląda ją od lat, 
nawet jeśli widziało się japo raz pierwszy. Litery głosiły: „...w doniosłym dramacie udzielającym 
odpowiedzi na wielkie pytanie: Czy kobieta powinna powiedzieć?”
Minęła drzwi nocnego klubu. Jakaś para zataczając się, szła do taksówki. Dziewczyna miała mętny 
wzrok, spoconą twarz, czapkę z gronostaja i piękną suknię,  która zsunęła się jej z ramienia jak 
szlafrok niechlujnej gospodyni domowej, zbyt mocno odsłaniając pierś, nie w sposób wyzywający, 
lecz z krowią bezmyślnością. Towarzysz prowadził ją, ściskając za nagie ramię; wyraz jego twarzy 
nie  przywodził  na  myśl  mężczyzny  oczekującego  romantycznej  przygody,  lecz  urwisa 
przymierzającego się do pisania świństw na murach.
Na co liczyłam?, zastanawiała się, idąc dalej. Tak żyli ludzie, takie były ich dusze, ich kultura, ich 
rozrywki. Od wielu lat nie widziała nigdzie nic innego.
Na rogu ulicy, na której mieszkała, kupiła gazetę i udała się do domu.
Jej  mieszkanie  składało  się  z  dwóch pokoi  i  mieściło  na  najwyższym piętrze  drapacza  chmur. 
Wielkie szyby w narożnym oknie salonu przywodziły na myśl dziób płynącego statku, a światła 
miasta były niczym fosforyzujące iskry na czarnych falach stali i kamienia. Kiedy zapalała światło, 
długie trójkąty cienia przecinały nagie ściany geometrycznym wzorem promieni poprzerywanych 
kilkoma kanciastymi meblami.
Stała  pośrodku pokoju,  samotna  pomiędzy  niebem a  miastem.  Istniała  tylko  jedna  rzecz,  która 
mogła jej dać to, co pragnęła poczuć tego wieczoru, jedyna dostępna forma radości. Podeszła do 
gramofonu i nastawiła płytę z muzyką Richarda Halleya.
Był to jego czwarty koncert, ostatni utwór, jaki napisał. Uderzenie początkowych akordów zmiotło 
z  pamięci  Dagny widok ulic.  Koncert  był  wielkim krzykiem buntu,  wielkim „Nie!”  rzuconym 
jakiemuś wielkiemu procesowi tortur, odrzuceniem cierpienia; odrzuceniem, które niosło ze sobą 
mękę walki o oswobodzenie. Dźwięki były niczym głos mówiący: „Nie ma potrzeby cierpieć — 
dlaczego zatem największe cierpienie zarezerwowane jest dla tych, którzy nie uznają tej potrzeby? 
— my, którzy znamy miłość i tajemnicę radości, na jaką karę zostaliśmy skazani i przez kogo?” 
Dźwięki udręki zmieniały się w wyzwanie, a wyraz męki w hymn na cześć odległej wizji, w imię 
której warto było znieść wszystko, nawet to. Była to pieśń buntu i rozpaczliwego dążenia.
Siedziała nieruchomo, z zamkniętymi oczyma, słuchając.
Nikt nie wiedział, co się stało z Richardem Halleyem ani dlaczego. Historia jego życia była niczym 
streszczenie napisane po to, by przekląć wielkość, pokazując cenę, jaką trzeba za nią zapłacić. Była 
to  procesja  lat  spędzonych  na  strychach  i  w  piwnicach,  lat  koloru  szarych  ścian  więżących 
człowieka,  którego  muzyka  kipiała  gwałtownymi  kolorami.  Była  to  szarość  walki  przeciwko 
długim piętrom nieoświetlonych schodów tanich czynszówek, zamarzniętym rurom, cenie kanapki 
w śmierdzących delikatesach, twarzom ludzi beznamiętnie przysłuchujących się muzyce. Była to 
walka pozbawiona przynoszącej ulgę gwałtowności i rozpoznania świadomego wroga, polegająca 
jedynie  na  waleniu  głową  w  głuchy  mur,  najdoskonalej  dźwiękoszczelny,  bo  wypełniony 
obojętnością, która pochłaniała uderzenia, akordy i krzyki — bitwa z ciszą dla człowieka, który 
potrafił nadać dźwiękom elegancję większą, niż kiedykolwiek posiadały — z ciszą anonimowości, 
samotności,  nocy,  podczas  których  jakaś  wyśmienita  orkiestra  grała  jedno  z  jego  dzieł,  a  on 
wpatrywał się w ciemność, wiedząc, że jego dusza drżącymi, rozszerzającymi się kręgami wybiega 
z wieży radiowej na miasto, tam zaś nie ma nikogo, kto by ją usłyszał.



„Muzyka  Richarda  Halleya  ma  w  sobie  heroizm  —  mówił  jeden  krytyk.  —  Nasza  epoka  ją 
przerosła”.  „Muzyka Halleya  nie  współgra z  naszymi  czasami  — mówił  inny.  — Ma w sobie 
ekstazę. Kto dziś pragnie ekstazy?”
Jego  życie  było  streszczeniem  życia  wszystkich  ludzi,  których  nagrodą  jest  pomnik  w  parku 
miejskim, postawiony o sto lat za późno — tyle tylko, że Richard Halley nie umarł dostatecznie 
wcześnie. Żył dość długo, by zobaczyć wieczór, którego zgodnie z prawami historii zobaczyć nie 
powinien. Miał wtedy czterdzieści trzy lata, a wieczór ów był wieczorem premiery Faetona, opery, 
którą napisał jako dwudziestoczterolatek. Przekształcił starożytny grecki mit tak, by się zgadzał z 
jego celem i przesłaniem: Faeton, młody syn Heliosa, który ukradł rydwan swego ojca i z ambitną 
zuchwałością  usiłował  przeciągnąć  słońce poprzez  niebo,  w jego operze nie  ginął,  lecz  odnosił 
sukces.  Operę  wystawiono raz,  dziewiętnaście  lat  wcześniej,  i  przestano ją  grać  po pierwszym 
przedstawieniu, które zakończyło się gwizdami i buczeniem. Tamtej nocy Richard Halley do rana 
spacerował po ulicach, próbując znaleźć odpowiedź na pewne pytanie i nie znajdując jej.
Kiedy po dziewiętnastu latach operę wystawiono ponownie, ostatnie dźwięki zlały się z największą 
owacją, jaka kiedykolwiek miała miejsce w tej operze. Wiekowe mury nie zdołały zatrzymać jej dla 
siebie,  pozwalając,  by  dźwięk  rozlał  się  po  holach  i  schodach  i  wylał  na  ulice,  docierając  do 
chłopca, który wędrował tamtędy dziewiętnaście lat temu.
Dagny  była  na  sali  w  tamten  wieczór.  Była  jedną  z  pierwszych  osób,  które  poznały  muzykę 
Halleya, ale jego samego nie widziała nigdy wcześniej. Teraz oglądała go na scenie, stawiającego 
czoło szaleństwu wiwatujących rąk i głów. Stał bez ruchu, wysoki, chudy, siwiejący. Nie kłaniał 
się,  nie  uśmiechał;  po  prostu  stał  i  patrzył  na  tłum — spokojnym,  szczerym wyrazem twarzy 
człowieka wpatrującego się w pytanie.
„Muzyka  Richarda  Halleya  —  napisał  następnego  ranka  krytyk  —  należy  do  ludzkości.  Jest 
produktem i wyrazem wielkości rodzaju ludzkiego”. „Życie Richarda Halleya — mówił pastor — 
to inspirująca lekcja.
Słuszne  i  sprawiedliwe  jest,  byśmy  znosili  cierpienia,  niesprawiedliwość  i  wyzysk  ze  strony 
naszych  braci,  aby  potem  móc  wzbogacić  ich  życie  i  nauczyć  ich  doceniać  piękno  wielkiej 
muzyki”.
Następnego dnia po premierze Richard Halley przestał komponować.
Nie udzielił żadnego wyjaśnienia. Powiedział jedynie swojej wytwórni płytowej, że kończy karierę. 
Za skromną sumę sprzedał im prawa do swoich dzieł, mimo iż wiedział, że tantiemy przyniosłyby 
mu fortunę. Wyjechał, nie zostawiając adresu. Było to osiem lat temu; od tamtej pory nikt go nie 
widział.
Dagny wsłuchiwała  się  w czwarty  koncert  z  zamkniętymi  oczyma i  odrzuconą do tyłu  głową. 
Siedziała  rozparta  w  rogu  kanapy,  swobodna  i  nieruchoma;  a  jednak  w  kształcie  jej  ust, 
zmysłowych i ściągniętych tęsknotą, malowało się napięcie.
Po chwili otworzyła oczy. Dostrzegła gazetę, którą przedtem rzuciła na kanapę. Sięgnęła po nią 
odruchowo, by usunąć sprzed oczu bezsensowne tytuły. Gazeta otworzyła się. Dagny zobaczyła 
fotografię znajomej twarzy i nagłówek. Z trzaskiem zamknęła gazetę i odrzuciła na bok.
Była to twarz Francisca d’Anconia. Nagłówek głosił, że przybył do Nowego Jorku. No i co z tego?, 
pomyślała. To jeszcze nie znaczy, że będę musiała go zobaczyć.
Nie widziała go od lat.
Siedziała, wpatrując się w gazetę na podłodze. Nie czytaj, myślała, nie patrz. Myślała także o tym, 
że twarz się nie zmieniła. Jak mogła pozostać taka sama, gdy wszystko inne znikło? Żałowała, że 
fotograf uchwycił go w chwili, gdy się uśmiechał. Ten rodzaj uśmiechu nie pasował do stron gazet. 
Był to uśmiech człowieka, który potrafi dostrzegać, poznawać i tworzyć chwałę własnego istnienia; 
kpiący, wyzywający uśmiech błyskotliwej inteligencji.  Nie czytaj tego, myślała; nie teraz — nie 
przy tej muzyce — nie, nie przy tej muzyce!
Sięgnęła po gazetę i otworzyła ją.
Artykuł  głosił,  iż  Francisco  d’Anconia  spotkał  się  z  dziennikarzami  w swoim apartamencie  w 
hotelu  Wayne-Falkland.  Powiedział,  że  do  Nowego  Jorku  przywiodły  go  dwie  ważne  sprawy: 
szatniarka z Cub Clubu i wątrobianka z Delikatesów Moe na Trzeciej Alei. Na temat zbliżającej się 



rozprawy rozwodowej  państwa Vailow nie  miał  nic  do  powiedzenia.  Pani  Vail,  dama wysoko 
urodzona i niezwykle urodziwa, kilka miesięcy temu postrzeliła swego dystyngowanego młodego 
męża, oświadczając publicznie, że chciała się go pozbyć z powodu swojego kochanka, Francisca 
d’Anconia. Złożyła prasie szczegółowe sprawozdanie z potajemnego romansu, włącznie z opisem 
ubiegłego sylwestra, spędzonego w andyjskiej willi d’Anconia. Jej mąż wylizał się z ran i złożył 
pozew o rozwód. Odpowiedzią był jej pozew o połowę milionów męża, zawierający opis jego życia 
prywatnego, przy którym, jak twierdziła, jej własne było zupełnie niewinne. Gazety rozpisywały się 
o sprawie tygodniami. Senor d’Anconia, indagowany przez dziennikarzy, nie miał jednak na ten 
temat nic do powiedzenia. Zapytany, czy zaprzecza opowieści pani Vail, odrzekł: „Nigdy niczemu 
nie  zaprzeczam”.  Jego nagłe przybycie  do miasta  zdumiało dziennikarzy;  sądzili,  że nie będzie 
chciał tu przebywać w chwili, kiedy największy skandal miał się właśnie rozlać po stronach gazet. 
„Miałem ochotę obejrzeć tę farsę” — powiedział.
Dagny upuściła gazetę na podłogę. Siedziała pochylona, z głową wspartą na rękach. Nie poruszała 
się; przez kosmyki jej włosów opadające na ramiona przechodziło jednak od czasu do czasu nagłe 
drżenie.
Monumentalne akordy muzyki Halleya brzmiały dalej, wypełniając pokój, dziurawiąc szkło szyb i 
przedzierając się na ulicę. Muzyka była w niej. To była jej krucjata, jej krzyk.

James Taggart  rozglądał się po pokoju gościnnym swojego mieszkania, zastanawiając się, która 
może być godzina; nie miał ochoty się poruszyć, by znaleźć zegarek. Siedział w fotelu, ubrany w 
pogniecioną  piżamę,  bosy;  szukanie  wydawało  mu się  zbyt  męczące.  Światło  szarego nieba  w 
oknach raniło jego wciąż senne oczy. Wewnątrz czaszki czuł nieprzyjemny ciężar, który wkrótce 
miał się przerodzić w ból głowy. Zastanawiał się ze złością, po co w ogóle przyczłapał do tego 
pokoju. Ach tak, chciał spojrzeć na zegar.
Przechylił się przez ramię fotela i spojrzał na zegar na odległym budynku: dwadzieścia minut temu 
minęło południe.
Przez otwarte drzwi sypialni słyszał, jak Betty Pope myje zęby w łazience po drugiej stronie. Jej 
gorset leżał na podłodze, obok krzesła, na którym spoczywała reszta rzeczy. Miał kolor wyblakłego 
różu i pozrywane gumki.
— Pospiesz się! — krzyknął do niej ze złością. — Muszę się ubrać.
Nie odpowiedziała. Drzwi łazienki były otwarte i dobiegało zza nich gulgotanie.
Dlaczego ja to wszystko robię?, zadawał sobie pytanie, rozpamiętując minioną noc. Ale szukanie 
odpowiedzi było zbyt męczące.
Betty  Pope  weszła  do  salonu,  ciągnąc  za  sobą  fałdy  atłasowego  szlafroka  w  pomarańczowo-
fioletową kratę, przypominającego kostium Arlekina. Fatalnie wygląda w tym szlafroku, pomyślał 
Taggart;  znacznie lepiej prezentuje się w stroju do jazdy konnej na plotkarskich stronach gazet. 
Była  chudą,  kościstą  dziewczyną,  której  luźne  stawy  poruszały  się  jak  nienaoliwione.  Miała 
pospolitą  twarz,  brzydką  cerę  i  spojrzenie  pełne  impertynenckiego  protekcjonalizmu,  którego 
przyczyną był fakt, iż wywodziła się z jednego z najlepszych rodów.
— O cholera — powiedziała, nie mając na myśli nic konkretnego, i przeciągnęła się. — Jim, gdzie 
trzymasz nożyczki do paznokci? Muszę przyciąć paznokcie u nóg.
— Nie wiem. Głowa mnie boli. Zrób to w domu.
— Wyglądasz nieapetycznie o poranku — powiedziała beznamiętnie. — Jak ślimak.
— Zamknij się.
Snuła się bez celu po pokoju.
— Nie chcę iść  do domu — powiedziała  bez szczególnych  emocji.  — Nienawidzę  poranków. 
Kolejny dzień bez żadnego zajęcia.  Po południu idę na podwieczorek do Liz Blane.  No, może 
nawet być wesoło, bo Liz to dziwka. — Podniosła szklankę i łyknęła zwietrzałą resztkę drinka. — 
Dlaczego nie każesz naprawić klimatyzacji? Śmierdzi tu.
— Skończyłaś już z łazienką? — zapytał. — Muszę się ubrać. Mam dzisiaj ważne spotkanie.



— Zmieścimy się oboje. Nienawidzę poganiania.
Goląc się, widział przez otwarte drzwi sypialni, jak Betty Pope się ubiera. Długo trwało, nim wbiła 
się  w  gorset,  przypięła  pończochy,  włożyła  drogą,  niegustowną  tweedową  suknię.  Szlafrok 
Arlekina, wybrany z oferty w najelegantszym żurnalu, był niczym mundur, o którym wiedziała, że 
należy go wkładać na pewne okazje. Wkładała go zatem zgodnie z etykietą, a potem wyrzucała.
Ich  związek  miał  taki  sam  charakter.  Nie  było  w  nim  namiętności,  pożądania,  rzeczywistej 
przyjemności,  nawet  poczucia  wstydu.  Stosunek  płciowy  nie  był  dla  nich  ani  rozkoszą,  ani 
grzechem. Nie był niczym. Usłyszeli kiedyś, że mężczyźni i kobiety zwykli ze sobą sypiać, więc to 
czynili.
— Jim, może zabrałbyś mnie dziś wieczorem do armeńskiej restauracji? — zapytała. — Uwielbiam 
kebab.
— Nie mogę — odparł gniewnie poprzez pianę. — Mam przed sobą ciężki dzień.
— Nie możesz tego odwołać?
— Czego?
— Cokolwiek to jest.
— To jest niezmiernie ważne, moja droga. Zebranie zarządu.
—  Och,  nie  bądź  taki  oficjalny  z  tą  swoją  koleją.  To  nudy.  Nienawidzę  biznesmenów.  To 
sztywniacy.
Nie odpowiedział.
Zerknęła na niego ukradkiem.
— Jock Benson mówi, że i tak nie masz tam nic do roboty, bo wszystkim kieruje twoja siostra — 
powiedziała z żywszą nutką w głosie.
— Tak powiedział?
— Uważam, że twoja siostra jest straszna. To obrzydliwe, żeby kobieta pracowała jako smoluch i 
pozowała na wielką urzędniczkę. To takie niekobiece. Co ona sobie wyobraża?
Taggart wyszedł na próg. Oparty o framugę przyglądał się Betty Pope. Po jego twarzy błąkał się 
blady uśmieszek, sarkastyczny i pewny siebie. Coś jednak nas łączy, pomyślał.
— Być może zainteresuje cię, kochanie — powiedział — że dziś po południu zamierzam podciąć 
skrzydła mojej siostrzyczce.
— No nie — zainteresowała się — serio?
— I właśnie dlatego to zebranie jest takie ważne.
— Naprawdę chcesz ją wykopać?
— Nie. To niepotrzebne i niewskazane. Po prostu pokażę jej, gdzie jest jej miejsce. Długo czekałem 
na tę szansę.
— Masz coś na nią? Jakiś skandal?
— Nie, nie. Nie zrozumiałabyś tego. Chodzi o to, że tym razem posunęła się za daleko i będzie 
musiała za to beknąć. Popełniła niewybaczalne szaleństwo, nie pytając nikogo o zgodę. To poważne 
przestępstwo przeciwko naszym meksykańskim sąsiadom. Kiedy zarząd o tym usłyszy, podejmie 
kilka nowych uchwał w sprawie działu transportu, które nieco ujarzmią moją siostrę.
— Cwaniak z ciebie, Jim — powiedziała.
— Lepiej się ubiorę. — Wydawał się zadowolony. Odwrócił się do umywalki, dodając wesoło: — 
Może jednak zabiorę cię na ten kebab dziś wieczorem.
Zadzwonił telefon.
Taggart podniósł słuchawkę. Centrala zapowiedziała rozmowę z Mexico City.
Histeryczny  głos,  który  zabrzmiał  po  drugiej  stronie  kabla,  należał  do  jego  przedstawiciela 
politycznego w Meksyku.
— Nie mogłem nic zrobić, Jim! —jęczał. — Nie mogłem! Nikt nas nie ostrzegł, przysięgam na 
Boga, nikt się tego nie spodziewał! Zrobiłem, co było w mojej mocy, nie możesz mieć do mnie 
pretensji, Jim, to był grom z jasnego nieba! Dekret wyszedł rano, dosłownie pięć minut temu,
bez żadnej zapowiedzi! Rząd Meksykańskiej Republiki Ludowej zracjonalizował kopalnie i linię 
kolejową San Sebastian!



—  ...mogę  zatem  zapewnić  szanownych  państwa,  że  nie  ma  powodu  do  paniki.  Dzisiejsze 
wydarzenie  jest  wypadkiem niefortunnym,  mam jednak całkowitą  pewność — opartą  na  mojej 
znajomości wewnętrznych procesów kształtujących naszą politykę w Waszyngtonie — że nasz rząd 
podejmie negocjacje w sprawie sprawiedliwego porozumienia z rządem Meksykańskiej Republiki 
Ludowej i że otrzymamy całkowitą i uczciwą rekompensatę za utracone dobra. — James Taggart 
stał u szczytu długiego stołu, przemawiając do zarządu. Jego głos był precyzyjny i uspokajająco 
monotonny. — Z radością jednak donoszę, że przewidziałem możliwość takiego obrotu sprawy i 
podjąłem wszelkie środki ostrożności mające na celu ochronę interesów Taggart Transcontinental. 
Kilka miesięcy temu wydałem działowi transportu instrukcje zmniejszenia liczby kursów na linii 
San Sebastian do jednego dziennie oraz wycofania stamtąd naszej najlepszej mocy napędowej i 
taboru,  jak również wszelkiego sprzętu,  którego przeniesienie  było możliwe. Rząd meksykański 
wzbogacił  się jedynie o kilka drewnianych wagonów i jedną przedpotopową lokomotywę. Moja 
decyzja oszczędziła przedsiębiorstwu wiele milionów dolarów — wkrótce zostanie sporządzone i 
przedstawione państwu szczegółowe wyliczenie. Przypuszczam jednak, że nasi akcjonariusze mają 
prawo  oczekiwać,  iż  ci,  którzy  ponoszą  największą  odpowiedzialność  za  to  przedsięwzięcie, 
poniosą  również  konsekwencje.  Proponowałbym  zatem,  byśmy  poprosili  o  rezygnację  panów 
Clarence’a  Eddingtona,  naszego  konsultanta  ekonomicznego  i  pomysłodawcę budowy linii  San 
Sebastian, oraz Julesa Motta, naszego przedstawiciela w Mexico City.

Kiedy Taggart wrócił do swego gabinetu, czekał tam na niego Orren Boyle. Gdy tylko zostali sami, 
zachowanie  Taggarta  uległo  zmianie.  Opadł  ciężko  na  biurko,  rozluźniając  mięśnie  pobladłej 
twarzy.
— No? — zapytał.
Boyle bezradnie rozłożył ręce.
— Sprawdziłem, Jim — powiedział. — Wszystko się zgadza: d’Anconia stracił na tych kopalniach 
piętnaście milionów dolarów. Nie, nie było w tym żadnej sztuczki, nie zastawił na nas pułapki, 
włożył w to własne pieniądze i stracił je.
— I co ma zamiar zrobić w tej sprawie?
— Tego nie wiem. Nikt nie wie.
— Z pewnością nie zamierza tak tego zostawić. Na to jest zbyt cwany. Musi mieć coś w zanadrzu.
— Mam taką nadzieję.
—  Przechytrzał  najbardziej  cwanych  kombinatorów  tego  świata.  Nie  wierzę,  żeby  garstka 
Latynosów potrafiła go pokonać za pomocą jakiegoś dekretu. Musi coś na nich mieć, i to on będzie 
się śmiał ostatni, a my musimy dopilnować tego, żebyśmy się śmiali razem z nim.
— To już twoje zadanie, Jim. To ty jesteś jego kumplem.
— Kumplem! Nienawidzę go.
Nacisnął przycisk przywołujący sekretarza. Sekretarz wszedł niepewnie, z nieszczęśliwą miną był 
to  młody  człowiek,  lecz  już  nie  młodzieniec,  o  bladej  twarzy  i  dobrych  manierach  ubogiego 
eleganta.
— Załatwiłeś mi spotkanie z d’Anconia?
— Nie, proszę pana.
— Do diabła, przecież kazałem ci zadzwonić...
— Próbowałem, proszę pana.
— Próbuj dalej.
— Chodzi o to, że nie udało mi się umówić pana na spotkanie, panie Taggart.
— A to dlaczego?
— Odmówił.
— Odmówił spotkania się ze mną?!



— Tak, proszę pana.
— Nie chce się ze mną spotkać?!
— Nie, proszę pana.
— Czy rozmawiałeś z nim osobiście?
— Nie, proszę pana, z jego sekretarzem.
— I co ci powiedział? — Młody człowiek zawahał się, przybierając jeszcze bardziej nieszczęśliwy 
wyraz twarzy. — Co mówił?
— Powiedział, że senor d’Anconia mówi, iż pan go nudzi, panie Taggart.

Projekt,  który  złożyli,  znany  był  pod  nazwą  uchwały  o  zakazie  nieuczciwej  konkurencji. 
Głosowanie odbywało się o późnojesiennym zmierzchu w wielkiej  sali.  Członkowie Krajowego 
Zrzeszenia Kolei nie patrzyli na siebie.
Krajowe Zrzeszenie Kolei było organizacją powołaną, jak twierdzono, w celu ochrony interesów 
przemysłu  kolejowego.  Miano to  osiągnąć  za pomocą rozwoju metod kooperacji  w dążeniu do 
wspólnego celu, dzięki składanemu przez wszystkich członków przyrzeczeniu poświęcenia włas-
nych interesów na rzecz interesów przemysłu jako całości; o tym, co leży w interesie przemysłu 
jako  całości,  miała  decydować  większość,  a  każdy  z  członków  musiał  się  tej  decyzji 
podporządkować.
„Przedstawiciele  tego  samego zawodu lub tego samego przemysłu winni  trzymać się razem — 
głosili twórcy zrzeszenia. — Wszyscy mamy te same problemy, te same interesy i tych samych 
wrogów. Marnujemy energię, zwalczając się nawzajem, zamiast stworzyć jednolity front. Możemy 
się  rozwijać  i  prosperować razem, jeśli  tylko połączymy wysiłki”.  „Przeciwko komu mamy się 
organizować?”  —  zapytał  jakiś  sceptyk.  „Nie  chodzi  o  to,  byśmy  byli  przeciwko  komuś  — 
odpowiedziano mu — ale jeśli już musi pan tak to nazywać, jesteśmy przeciwko klientom, prze-
woźnikom i  wszystkim  innym,  którzy  chcieliby  nas  wykorzystać.  Przeciwko  komu tworzy  się 
jakikolwiek związek?” „To właśnie chciałbym wiedzieć” — odrzekł tamten.
Poddanie uchwały o zakazie  nieuczciwej  konkurencji  głosowaniu,  w którym mieli  uczestniczyć 
wszyscy  członkowie  zrzeszenia  podczas  swego  dorocznego  zjazdu,  było  pierwszą  publiczną 
wzmianką o tym projekcie. Wszyscy należący do zrzeszenia słyszeli jednak o nim wcześniej; od 
dłuższego czasu uchwała była obiektem prywatnych dyskusji, które nasiliły się w ciągu ostatnich 
kilku  miesięcy.  Ludzie  zasiadający  w  wielkiej  sali  zebrań  byli  prezesami  przedsiębiorstw 
kolejowych. Uchwała nie podobała im się i mieli nadzieję, że nigdy nie zostanie poddana głosowa-
niu; gdy jednak to nastąpiło, głosowali za jej przyjęciem.
W  przemówieniach  poprzedzających  głosowanie  nie  wymieniono  z  nazwy  żadnego 
przedsiębiorstwa. Rozwodzono się głównie nad interesem społecznym. Mówiono, że w tym samym 
czasie,  gdy  cięcia  w  sferze  transportowej  zagrażają  dobru  publicznemu,  koleje  niszczą  się 
nawzajem  poprzez  niepohamowaną  rywalizację,  określaną  mianem  „brutalnej,  niszczycielskiej 
konkurencji”; że obok obszarów klęski, na których zarzucono kursy kolei, istnieją wielkie połacie 
kraju,  na  których  dwa  lub  więcej  przedsiębiorstw  rywalizuje  o  pracę  ledwie  wystarczającą  dla 
jednego; że dla młodych firm istnieje wielkie pole do popisu na terenach pozbawionych kolei. To 
prawda,  mówiono,  że  takie  tereny  nie  oferują  obecnie  wielkiego  bodźca  ekonomicznego,  ale 
przedsiębiorstwo mające poczucie więzi społecznej chętnie podejmuje się zapewnienia transportu 
zmagającym się  z  trudami  życia  mieszkańcom,  podstawowym celem kolei  jest  bowiem służba 
społeczeństwu, nie zaś zysk.
Mówiono też,  że  wielkie,  mające  ugruntowaną  pozycję  sieci  kolejowe  są  niezbędne  dla  dobra 
publicznego, że upadek jednej z nich równałby się katastrofie w skali całego kraju i że jeśli jedno z 
takich  przedsiębiorstw  doznało  druzgoczących  strat  z  powodu  podjętego  w  słusznym  porywie 
dobrej woli przedsięwzięcia, ma prawo do otrzymania pomocy, która pomoże mu przetrwać ten 
cios.
Nie  wymieniono  z  nazwy  ani  jednego  przedsiębiorstwa.  Kiedy  jednak  prowadzący  spotkanie 



podniósł rękę w uroczystym sygnale, że należy rozpocząć głosowanie, wszyscy spojrzeli na Dana 
Conwaya, prezesa Phoenix-Durango.
Tylko pięć  osób głosowało  przeciw.  Gdy jednak prowadzący  ogłosił,  że  uchwałę  przyjęto,  nie 
rozległ się aplauz, lecz zaległa ciężka cisza. Do ostatniej minuty wszyscy liczyli na to, że ktoś ich 
przed tym uchroni.
Uchwała  o  zakazie  nieuczciwej  konkurencji  określana  była  jako  środek  „ochotniczej 
samoregulacji”,  mającej  służyć  „lepszemu  wdrażaniu”  dawno  już  wprowadzonych  przez  rząd 
przepisów. Na mocy uchwały członkom Krajowego Zrzeszenia Kolei nie wolno było angażować się 
w  praktyki  określone  mianem  „niszczycielskiej  konkurencji”,  w  rejonach  uznanych  za  strefy 
ograniczone nie mogło działać więcej niż jedno przedsiębiorstwo, pierwszeństwo zaś przysługiwało 
w  takich  sytuacjach  najstarszej  firmie  istniejącej  na  tych  terenach.  Nowicjusze,  którzy 
niesprawiedliwie wkroczyli na ich terytorium, mieli w ciągu dziewięciu miesięcy od otrzymania 
polecenia  zawiesić  kursy.  O  tym,  które  rejony  miały  zostać  uznane  za  strefy  ograniczone, 
decydował według własnego uznania zarząd wykonawczy Krajowego Zrzeszenia Kolei.
Po zakończeniu spotkania wszyscy rzucili się do wyjścia. Nie było żadnych prywatnych dyskusji 
czy przyjacielskich pogawędek. Jeszcze nigdy wielka sala nie opustoszała tak szybko jak tamtego 
dnia. Na Dana Conwaya nikt nawet nie spojrzał, nie mówiąc o tym, żeby ktoś się do niego odezwał.
W holu budynku James Taggart spotkał Orrena Boyle’a. Nie umawiali się, Taggart zobaczył jednak 
niezgrabną sylwetkę na tle marmurowej ściany i wiedział,  na kogo patrzy,  zanim jeszcze ujrzał 
twarz. Podeszli do siebie.
— Swoje zrobiłem — rzekł Boyle, uśmiechając się mniej kojąco niż zwykle. — Teraz twoja kolej.
— Nie musiałeś tu przychodzić — mruknął ponuro Taggart. — Dlaczego to zrobiłeś?
— Chciałem się pośmiać — odrzekł Boyle.
Dan Conway siedział samotnie pomiędzy rzędami pustych krzeseł. Siedział tak, dopóki nie przyszła 
sprzątaczka i nie wygoniła go. Wstał posłusznie i powlókł się ku drzwiom. Mijając ją w przejściu, 
wyjął z kieszeni banknot pięciodolarowy i wręczył jej w milczeniu,  pokornie, nie patrząc jej w 
twarz. Nie wydawał się świadom tego, co robi; zachował się tak, jakby sądził, że znajduje się w 
jakimś miejscu, w którym hojność wymaga pozostawienia przed wyjściem napiwku.
Dagny wciąż siedziała przy biurku, gdy drzwi jej gabinetu otworzyły się gwałtownie i do środka 
wparował James Taggart. Nigdy przedtem nie wchodził tam w taki sposób. Miał rozgorączkowaną 
twarz.
Nie widzieli  się od czasu znacjonalizowania  linii  San Sebastian.  On nie  próbował  z nią o tym 
rozmawiać, ona zaś nie miała nic do powiedzenia. Uważała, że dowiodła swoich racji w sposób tak 
wymowny, iż wszelkie komentarze są zbędne. Uczucie, które w połowie składało się z uprzejmości, 
a  w  drugiej  połowie  z  litości,  powstrzymało  ją  od  głośnego  wypowiadania  wniosków,  które 
wynikały z  przebiegu zdarzeń.  Rozsądek i  sprawiedliwość nie pozostawiały żadnych wniosków 
oprócz  jednego.  Gdy  dowiedziała  się  o  jego  przemówieniu  na  zebraniu  zarządu,  wzruszyła 
ramionami w pogardliwym rozbawieniu: jeśli przywłaszczanie sobie jej osiągnięć służy jego celom, 
jakiekolwiek są, myślała, to dla własnej korzyści, jeśli już nie ma po temu innych powodów, da jej 
wolną rękę w ich osiąganiu.
— A więc uważasz, że jesteś jedyną osobą, która robi coś dla kolei? Patrzyła na niego w zdumieniu. 
Jego głos i cała postać kipiały podnieceniem.
— A więc uważasz, że zniszczyłem tę firmę? — wykrzyknął triumfalnie. — I że tylko ty możesz ją 
postawić na nogi? Że nie mam swoich sposobów na powetowanie strat poniesionych w Meksyku?
— Czego chcesz? — zapytała powoli.
—  Przekazać  ci  pewną  wiadomość.  Pamiętasz  ten  projekt  uchwały  o  zakazie  nieuczciwej 
konkurencji, o którym ci mówiłem wiele miesięcy temu? Nie podobał ci się. Ani trochę ci się nie 
podobał.
— Pamiętam. I co?
— Przyjęta.
— Co przyjęte?
— Uchwała  o  zakazie  nieuczciwej  konkurencji.  Kilka  minut  temu.  Na spotkaniu.  Za  dziewięć 



miesięcy w Kolorado nie będzie już linii Phoenix-Durango!
Zerwała się na równe nogi, z trzaskiem upuszczając na biurko szklaną popielniczkę.
— Dranie!
Stał bez ruchu, promieniejąc.
Zdawała  sobie  sprawę,  że  drży  i  że  on  to  widzi,  że  napawa się,  widząc  ją  bezbronną,  ale  nie 
obchodziło jej to. Potem zobaczyła jego uśmiech .— i oślepiająca furia nagle ją opuściła. Nie czuła 
nic. Studiowała jego uśmiech z chłodną, bezosobową ciekawością.
Stali,  mierząc  się  wzrokiem.  Taggart  wyglądał,  jakby po raz pierwszy w życiu  się  jej  nie  bał. 
Triumfował. To wydarzenie znaczyło dla niego dużo więcej niż tylko zniszczenie konkurencji. Nie 
było  to  zwycięstwo  nad  Danem Conwayem,  lecz  nad  nią.  Nie  wiedziała,  dlaczego  ani  w jaki 
sposób, była jednak pewna, że on wie.
Przez ułamek sekundy przebiegło jej przez myśl, że tu, przed nią, w osobie Jamesa Taggarta i w 
przyczynie jego uśmiechu tkwi sekret, którego istnienia nigdy nie podejrzewała, a jego zrozumienie 
jest dla niej sprawą ogromnej wagi. Myśl jednak przemknęła i znikła.
Podeszła do szafki i wyjęła płaszcz.
— A ty dokąd? — Z głosu Taggarta zniknął triumf; zastąpiło go rozczarowanie i lekki niepokój.
Wybiegła z biura bez słowa.

— Dan,  musisz z  nimi walczyć.  Pomogę ci.  Będę o ciebie  walczyć  wszelkimi  środkami,  jakie 
posiadam.
Dan Conway potrząsnął głową.
Siedział  przy swoim biurku; przed nim leżał arkusz wyblakłej  bibuły; w rogu pokoju paliła  się 
jedna  mizerna  lampka.  Dagny  przybiegła  prosto  do  nowojorskiego  biura  Phoenix-Durango. 
Znalazła Conwaya siedzącego nieruchomo; kiedy weszła, uśmiechnął się i powiedział bezbarwnym 
głosem: „To zabawne, przypuszczałem, że przyjdziesz”. Nie znali się dobrze, ale kilka razy spotkali 
się w Kolorado.
— Nie — powiedział. — To nie ma sensu.
— Dlatego, że podpisałeś deklarację zrzeszenia? To nie przejdzie. To, co oni chcą zrobić, to zwykła 
konfiskata.  Żaden  sąd  tego  nie  uzna.  A  jeśli  Jim  będzie  próbował  się  ukryć  za  tradycyjnym 
sloganem grabieżców pod tytułem „dobro publiczne”, stanę na miejscu dla świadka i przysięgnę, że 
Taggart  Transcontinental  nie  poradzi  sobie  z  obsługą  całego  Kolorado.  Jeśli  jakikolwiek  sąd 
zadecyduje na twoją niekorzyść, możesz się odwołać i odwoływać przez następne dziesięć lat.
— Tak — powiedział — mógłbym... Nie jestem pewien, czybym wygrał, ale mógłbym próbować i 
utrzymać linię przez kilka następnych lat, tyle że... Nie, to nie kwestie prawne mnie powstrzymują.
— A co?
— Nie chcę z tym walczyć, Dagny.
Patrzyła na niego z niedowierzaniem. Była pewna, że jeszcze nigdy w życiu nie wymówił tego 
zdania; było niemożliwe, żeby człowiek w jego wieku mógł się tak drastycznie zmienić.
Dan Conway zbliżał się do pięćdziesiątki. Miał kwadratową, zimną i upartą twarz, pasującą raczej 
do  twardego  maszynisty  niż  do  dyrektora  przedsiębiorstwa;  twarz  boksera  o  młodej,  opalonej 
skórze i siwiejących włosach. Przejął małą, chylącą się ku upadkowi linię kolejową w Arizonie, 
której dochody były mniejsze niż dochody dobrze prosperującego sklepu spożywczego, i zrobił z 
niej  najlepszą kolej  Południowego Zachodu. Mówił  niewiele,  równie niewiele  czytał,  nigdy nie 
studiował. Był całkowicie obojętny na wszelkie ludzkie pasje z wyjątkiem jednej; nie miał poczucia 
tego, co ludzie nazywali kulturą. Ale znał się na kolejach.
— Dlaczego nie chcesz walczyć?
— Bo mieli do tego prawo.
— Dan — zapytała — odbiło ci?
— Nigdy w życiu nie cofnąłem raz wypowiedzianego słowa — powiedział głucho. —Nie obchodzi 
mnie, co postanowią sądy. Przyrzekłem podporządkować się większości i muszę to zrobić.



— Czy spodziewałeś się, że większość podejmie taką decyzję?
— Nie. — Przez jego nieruchomą twarz przebiegło lekkie drżenie. Mówił łagodnie, nie patrząc na 
nią, wciąż pełen bezsilnego zdumienia. — Nie spodziewałem się tego. Od ponad roku słyszałem, 
jak o tym mówią, ale nie wierzyłem. Nawet wtedy, gdy już głosowali.
— Czego się spodziewałeś?
— Myślałem... Mówili, że wszyscy mamy dbać o wspólne dobro. Myślałem, że to, co zrobiłem dla 
Kolorado, jest dobre. Dobre dla wszystkich.
— Och, ty przeklęty głupcze! Czy nie pojmujesz, że właśnie dlatego ponosisz karę — ponieważ 
było to dobre?
Potrząsnął głową.
— Nie rozumiem tego — powiedział. — Ale nie widzę wyjścia.
— Czy przyrzekłeś im, że zgodzisz się na to, by cię zniszczyli?
— Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli jakiekolwiek wyjście.
— Co chcesz przez to powiedzieć?
— Dagny, cały świat jest teraz w strasznym stanie. Nie wiem, co się z nim dzieje, ale wiem, że to 
coś potwornego. Wszyscy musimy się zebrać i znaleźć jakieś wyjście. Ale kto ma decydować o 
tym, jakie działania podjąć, jeśli nie większość? To chyba jedyna uczciwa metoda podejmowania 
decyzji,  nie  widzę  innej.  Kogoś  trzeba  poświęcić.  Skoro  to  musiałem być  ja,  nie  mam prawa 
narzekać. Racja jest po ich stronie. Trzeba współdziałać.
Nie próbowała nawet mówić spokojnie, trzęsła się ze złości.
— Jeżeli taka jest cena współdziałania, to niech mnie diabli, jeśli mam ochotę żyć na tej planecie z 
innymi  istotami  ludzkimi!  Jeśli  cała  reszta  może  przeżyć  tylko  dzięki  zniszczeniu  nas,  po  co 
mielibyśmy chcieć, by przeżyli? Nic nie może usprawiedliwić samospalenia. Nic nie może dać im 
prawa  do  robienia  z  ludzi  kozłów  ofiarnych.  Nic  nie  może  uczynić  moralnym  niszczenia 
najlepszych. Nie można nikogo karać za to, że jest dobry. Za to, że jest zdolny. Jeśli to jest słuszne, 
lepiej zacznijmy od razu się zarzynać, bo w takim świecie nie istnieją żadne prawa!
Nie odpowiadał. Patrzył na nią bezradnie.
— Jeśli ten świat jest właśnie taki, jak możemy w nim żyć? — zapytała.
— Nie wiem... — wyszeptał.
— Dan, czy ty naprawdę uważasz,  że to słuszne? Czy szczerze,  w głębi  duszy,  uważasz to za 
słuszne?
Zamknął oczy.
—  Nie  —  powiedział.  Potem  popatrzył  na  nią  i  po  raz  pierwszy  dostrzegła  w  jego  oczach 
cierpienie.  — To  właśnie  próbuję  zrozumieć,  siedząc  tu.  Wiem,  że  powinienem to  uważać  za 
słuszne. Ale nie potrafię. Czuję się tak, jakby język stawał mi kołkiem, gdy chcę to powiedzieć. 
Staje mi przed oczami każdy podkład kolejowy tam na południu, każdy semafor, każdy most, każdy 
wieczór, kiedy... — Głowa opadła mu na ręce. — Boże, to takie niesprawiedliwe!
— Dan — wycedziła przez zęby. — Walcz z tym. Uniósł głowę. Jego oczy były puste.
— Nie — powiedział. — To nie byłoby słuszne. Jestem po prostu samolubny.
— Och, daj spokój tym bredniom! Wiesz, że to idiotyczne!
— Nie wiem... — W jego głosie brzmiało wielkie zmęczenie. — Siedzę tu i próbuję o tym myśleć. 
Nie wiem już, co jest dobre... I chyba nie obchodzi mnie to — dodał.
Zrozumiała nagle, że wszystkie dalsze słowa są bezużyteczne i że Dan Conway nigdy już nie będzie 
człowiekiem czynu. Nie wiedziała, co daje jej tę pewność.
— Nigdy dotąd się nie poddałeś — rzekła w zamyśleniu.
— Rzeczywiście, chyba nigdy... — mówił z cichym, beznamiętnym zdumieniem. — Walczyłem z 
burzami, powodziami, osunięciami skał,
pękniętymi szynami... Wiedziałem, jak to robić, i lubiłem to. Ale tego rodzaju bitwy nie potrafię 
wygrać.
— Dlaczego?
— Nie wiem. Kto wie, dlaczego świat jest taki, jaki jest? Kim jest John Galt?
Zmarszczyła brwi.



— Więc co zamierzasz robić?
— Nie wiem.
— Chodzi mi o... — Zamilkła. Wiedział, o co jej chodzi.
— Och, zawsze jest coś do roboty. — Mówił bez przekonania. — Myślę, że tylko Kolorado i Nowy 
Meksyk zostaną ogłoszone strefami ograniczonymi.  Pozostaje mi jeszcze linia w Arizonie...  Jak 
dwadzieścia lat temu — dodał. — Więc będę miał zajęcie. Jestem zmęczony, Dagny. Nie miałem 
czasu tego zauważyć, ale chyba tak jest.
Nie mogła wykrztusić słowa.
— Nie zamierzam budować linii  na obszarach klęski — powiedział  tym samym beznamiętnym 
głosem.  —  Oferowali  mi  to  jako  rekompensatę,  ale  to  chyba  tylko  puste  słowa.  Nie  można 
wybudować kolei na obszarze, na którym na przestrzeni setek mil nie ma nic z wyjątkiem paru far-
merów, których plony nie wystarczają im nawet, by się wyżywić. Taka kolej nie będzie rentowna, a 
jeśli ona na siebie nie zarobi, to kto ci zapłaci? To bez sensu. Nie wiedzieli, co mówią.
— Do diabła z obszarami klęski! Chodzi mi o ciebie. — Musiała to powiedzieć. — Co zamierzasz 
zrobić ze sobą?
— Nie wiem... Jest wiele rzeczy, na które nigdy nie miałem czasu. Na przykład chodzenie na ryby. 
Zawsze lubiłem łowić. Może zacznę czytać, zawsze chciałem się do tego zabrać. Myślę, że teraz 
będę żył spokojnie. Będę chodził na ryby. W Arizonie jest tyle pięknych miejsc, spokojnych, gdzie 
możesz wędrować milami, nie spotykając człowieka... — Podniósł głowę, popatrzył na nią i dodał: 
— Zapomnij o tym. Dlaczego miałabyś się o mnie martwić?
— To nie o ciebie, to... Dan — powiedziała nagle — mam nadzieję, że wiesz, iż nie o twoją osobę 
mi chodziło, gdy oferowałam ci pomoc.
Uśmiechnął się; był to wątły, przyjazny uśmiech.
— Wiem — powiedział.
— To nie  litość,  dobroczynność  czy  inny podobnie  wstrętny  powód.  Chciałam zgotować ci  w 
Kolorado bitwę twojego życia. Zamierzałam wedrzeć się w twój biznes, przyprzeć cię do muru i, 
gdyby było trzeba, wygnać stamtąd.
Zachichotał cicho, z uznaniem.
— Z pewnością bardzo byś się postarała, żeby i to ostatnie osiągnąć.
— Tyle,  że  nie  sądziłam,  iż  będzie  to konieczne.  Uważałam,  że jest  tam dość miejsca dla nas 
obojga.
— Tak — powiedział. — Było.
— Gdybym jednak stwierdziła, że tak nie jest, walczyłabym z tobą, a gdybym potrafiła zbudować 
lepsze tory, zniszczyłabym cię i nic by mnie nie obchodziło, co się z tobą stanie. Ale to... Dan, ja 
nawet nie mam ochoty widzieć teraz naszego Rio Norte. Jezu, Dan, nie chcę być grabieżcą!
Przez chwilę patrzył na nią w milczeniu.  Było to dziwne spojrzenie;  sprawiało wrażenie,  jakby 
rzucał je z bardzo daleka.
— Powinnaś była się urodzić sto lat temu, mała — powiedział miękko. — Wtedy miałabyś swoją 
szansę.
— Do diabła z tym. Zamierzam sama stworzyć sobie szansę.
— Ja też zamierzałem, gdy byłem w twoim wieku.
— Udało ci się.
— Czyżby?
Siedziała bez ruchu, jakby nagle opadły z niej wszystkie siły. Wyprostował się i powiedział ostro, 
prawie tak, jakby wydawał rozkazy:
— Lepiej  przyjrzyj  się  tej  swojej  linii  Rio  Norte,  i  to  jak  najszybciej.  Przygotuj  ją,  zanim się 
wyniosę, bo jeśli tego nie zrobisz, będzie to koniec Ellisa Wyatta i ich wszystkich tam na południu, 
a to najlepsi ludzie, jacy zostali w tym kraju. Nie możesz na to pozwolić. Wszystko spoczywa teraz 
na twoich barkach. Nie ma sensu wyjaśniać twojemu bratu, że bez mojej obecności to wszystko 
będzie  dla  ciebie  znacznie  trudniejsze.  Ale  my  dwoje  to  wiemy.  Więc  zabierz  się  do  roboty. 
Cokolwiek zrobisz, nie będziesz grabieżcą. Żaden grabieżca nie stworzyłby kolei w tamtej części 
kraju i nie utrzymał jej. Cokolwiek tam zrobisz, będzie to okupione ciężką pracą. Gnidy pokroju 



twego brata się nie liczą. Teraz wszystko zależy od ciebie.
Siedziała,  spoglądając  na  niego  i  zastanawiając  się,  co  zdołało  pokonać  takiego  człowieka. 
Wiedziała, że nie był to James Taggart.
Zauważyła,  że patrzy na nią,  jakby i  on zmagał  się z jakąś zagadką.  Potem uśmiechnął  się i  z 
niedowierzaniem odczytała w tym uśmiechu smutek i litość.
— Lepiej  niech  ci  nie  będzie  mnie  żal  — powiedział.  — Myślę,  że  z  nas  dwojga  to  ty  masz 
najgorsze przed sobą. I myślę, że będzie to dla ciebie gorsze, niż było dla mnie.
Zadzwoniła  do  huty  i  umówiła  się  na  popołudnie  z  Hankiem  Reardenem.  Ledwie  odłożyła 
słuchawkę  i  pochyliła  się  nad  mapami  linii  Rio  Norte,  otworzyły  się  drzwi.  Podniosła  głowę 
zdumiona; nie było przyjęte, by drzwi jej gabinetu otwierały się bez zapowiedzi.
Twarz człowieka, który wszedł, nie była jej znajoma. Był młody, wysoki i miał w sobie coś, co 
sugerowało  gwałtowność,  chociaż  nie  potrafiłaby  powiedzieć,  co  to  takiego,  bo  najpierw 
dostrzegało  się  w  nim  opanowanie  zakrawające  niemal  na  arogancję.  Miał  ciemne  oczy  i 
rozczochrane włosy oraz drogie ubranie, które nosił tak, jakby nie obchodziło go, co ma na sobie.
— Ellis Wyatt — rzucił w ramach autoprezentacji.
Odruchowo zerwała się na równe nogi, rozumiejąc już, dlaczego w sąsiednim pomieszczeniu nie 
zdołano go zatrzymać.
— Proszę usiąść, panie Wyatt — powiedziała z uśmiechem.
— To nie będzie konieczne. — Nie odwzajemnił uśmiechu. — Nie prowadzę długich konferencji.
Powoli, celowo przedłużając tę czynność, usiadła z powrotem i popatrzyła na niego.
— Słucham — powiedziała.
— Przyszedłem do pani, bo wnioskuję, iż jest pani jedyną osobą w tej parszywej bandzie, która ma 
jakikolwiek rozum.
— Czym mogę panu służyć?
— Może pani  wysłuchać  ultimatum.  — Mówił  wyraźnie,  niezwykle  czysto wymawiając  każdą 
sylabę.  —  Oczekuję,  by  za  dziewięć  miesięcy  pociągi  Taggart  Transcontinental  w  Kolorado 
jeździły  tak,  jak  tego  wymaga  mój  biznes.  Jeśli  ta  wredna  zagrywka,  za  pomocą  której 
wysiudaliście  Phoenix-Durango,  miała  służyć  zaoszczędzeniu  sobie  wysiłków,  przyjmijcie  do 
wiadomości, że to wam się nie uda. Nie stawiałem żądań, gdy nie potrafiliście zapewnić mi obsługi, 
jakiej potrzebowałem. Znalazłem kogoś, kto mógł to zrobić. Teraz chcecie mnie zmusić do układów 
z  wami.  Oczekujecie,  że  brak  wyboru  pozwoli  wam  dyktować  mi  warunki.  Że  obniżę  swoją 
produkcję do poziomu waszej niekompetencji. Otóż przeliczyliście się.
— Czy mam panu powiedzieć, co zamierzam zrobić w sprawie naszej sieci w Kolorado? — Mówiła 
powoli, z wysiłkiem.
— Nie.  Nie  interesują  mnie  dyskusje  i  intencje.  Interesuje  mnie  transport.  Co zrobicie,  by  go 
zapewnić, i jak to zrobicie, to już wasza sprawa. Ja tylko was ostrzegam. Ci, którzy chcą ze mną 
współpracować, muszą to robić na moich warunkach lub wcale. Nie współpracuję z miernotami. Je-
śli chcecie zarobić na przewozie mojej ropy, musicie być tak dobrzy w swoim fachu jak ja w moim. 
Chcę, żeby to zostało zrozumiane.
— Rozumiem — powiedziała cicho.
—  Nie  będę  marnował  czasu  na  tłumaczenie,  dlaczego  należy  potraktować  moje  ultimatum 
poważnie. Jeśli ma pani dość inteligencji, by utrzymać w ruchu tę skorumpowaną machinę, sama 
pani osądzi. Oboje wiemy, że gdyby pociągi Taggart Transcontinental jeździły w Kolorado tak, jak 
jeździły pięć lat temu, zrujnowałyby mnie. Wiem, że właśnie to zamierzacie zrobić. Oczekujecie, że 
wyssiecie ze mnie, co się da, a potem zabierzecie się do innej padliny. Taka jest dziś polityka całej 
ludzkości. A oto moje ultimatum: teraz możecie mnie zniszczyć; być może będę musiał odejść; ale 
jeśli to się stanie, postaram się, abyście i wy poszli razem ze mną.
Gdzieś  w  głębi  siebie,  pod  pokrywą  odrętwienia,  które  pozwalało  jej  spokojnie  przyjmować 
uderzenia, czuła lekki ból, palący niczym dotyk gorącego żelaza. Chciała mu opowiedzieć o latach 
spędzonych na szukaniu takich ludzi jak on, by z nimi pracować; chciała mu powiedzieć, że jego 
wrogowie są jej  wrogami,  że walczy w tej samej bitwie;  chciała krzyczeć: „Nie jestem jedną z 
nich!”  Ale  wiedziała,  że  nie  może  tego  zrobić.  Ponosiła  odpowiedzialność  za  Taggart 



Transcontinental i za wszystko, co zrobiono w imieniu tej firmy; w tej chwili nie miała prawa się 
usprawiedliwiać.
Siedząc prosto, spoglądając na niego równie otwarcie, jak on na nią, odpowiedziała spokojnie:
— Będzie pan miał transport, jakiego pan potrzebuje, panie Wyatt. Zobaczyła w jego twarzy lekkie 
zdumienie. Ani odpowiedź, ani styl, w jakim jej udzielono, nie były tym, czego się spodziewał. Być 
może najbardziej zdumiało go to, czego nie powiedziała: nie broniła się ani nie tłumaczyła.
— W porządku — powiedział szorstko. — Dziękuję. Miłego dnia. Skłoniła głowę. Wyatt ukłonił 
się i wyszedł z gabinetu.

— Oto cała historia, Hank. Opracowałam prawie niewykonalny plan ukończenia linii Rio Norte w 
ciągu dwunastu miesięcy. Teraz muszę to zrobić w dziewięć. Miałeś dostarczyć nam szyny w ciągu 
roku.  Czy  możesz  to  zrobić  w ciągu  dziewięciu  miesięcy?  Jeśli  leży  to  w granicach  ludzkich 
możliwości, zrób to. Jeśli nie, będę musiała znaleźć jakiś inny sposób, by to dokończyć.
Rearden  siedział  za  biurkiem.  Jego  zimne,  niebieskie  oczy  tworzyły  dwie  poziome  szczeliny 
przecinające ascetyczne płaszczyzny twarzy; pozostawały poziome, chłodne, na wpół zamknięte.
— Zrobię to — powiedział spokojnie, bez nacisku.
Dagny odchyliła się na swoim krześle. To krótkie zdanie zaszokowało ją. Nie była to zwykła ulga, 
lecz  nagłe  uświadomienie  sobie,  iż  nie  potrzebuje  żadnych  innych  gwarancji,  że  to  zostanie 
zrobione. Nie potrzebowała dowodów, wyjaśnień; cały skomplikowany problem mógł swobodnie 
spocząć na tych dwóch słowach wypowiedzianych przez człowieka, który wiedział, co mówi.
— Nie pokazuj po sobie, że ci ulżyło — rzekł kpiąco. — Nie tak wyraziście. — Jego zwężone oczy 
obserwowały  ją  z  nieodgadnionym  uśmiechem.  —  Mógłbym  pomyśleć,  że  los  Taggart 
Transcontinental jest w moich rękach.
— Przecież to wiesz.
— Tak. I zamierzam to wykorzystać.
— Nie sądziłam, że będzie inaczej. He?
— Dwadzieścia dolarów ekstra za tonę od każdej dostawy, począwszy od jutra.
— To sporo, Hank. Czy to najlepsza cena, jaką możesz mi zaoferować?
— Nie. Ale taka jest moja cena. Mógłbym zażądać dwa razy więcej i też byś zapłaciła.
— Tak. Mógłbyś. I zapłaciłabym. Ale nie zrobisz tego.
— Dlaczego?
— Bo potrzebujesz linii Rio Norte. To twój pierwszy pokaz metalu Reardena.
Zaśmiał się.
—  Zgadza  się.  Lubię  negocjować  z  ludźmi,  którzy  nie  mają  złudzeń,  że  wyświadcza  się  im 
przysługę.
— Wiesz, co sprawiło mi ulgę, kiedy postanowiłeś wykorzystać sytuację?
— Co?
— Że chociaż raz mam do czynienia z kimś, kto nie udaje, że wyświadcza mi przysługę.
Tym razem jego uśmiech był przejrzysty, było w nim zadowolenie.
— Zawsze grasz w otwarte karty, prawda? — zapytał.
— Nigdy nie zauważyłam, abyś ty czynił inaczej.
— Myślałem, że jestem jedynym, który może sobie na to pozwolić.
— W tym sensie nie jestem bankrutem, Hank.
— Sądzę, że kiedyś przywiodę cię do tego.
— Dlaczego?
— Zawsze chciałem.
— Czy nie masz wokół siebie dosyć tchórzy?
— Dlatego właśnie z przyjemnością próbuję tego z tobą — bo jesteś jedynym wyjątkiem. A zatem 
uważasz, że to słuszne, abym wykorzystywał twoją sytuację, by wydusić z ciebie, ile się da?
— Jasne. Nie jestem głupia. Nie sądzę, że pracujesz dla naszej wygody.



— A nie chciałabyś, żeby tak było?
— Nie jestem żebraczką, Hank.
— Nie będzie ci ciężko tyle zapłacić?
— To już mój problem. Chcę dostać te szyny.
— Płacąc po dwadzieścia dolarów ekstra za tonę?
— W porządku, Hank.
—  Dobrze.  Dostaniesz  szyny.  Ja  zaś  dostanę  swoją  wygórowaną  sumę,  chyba  że  Taggart 
Transcontinental padnie, zanim ją zobaczę.
— Jeśli nie wybuduję tej linii w ciągu dziewięciu miesięcy — powiedziała poważnie — Taggart 
Transcontinental z pewnością padnie.
— Nie, dopóki ty nim kierujesz.
Kiedy się nie uśmiechał, jego twarz pozbawiona była oznak życia; tylko oczy pozostawały żywe, 
wypełnione chłodną, promienną czystością postrzegania. Ale uczuć, które budzą w nim postrzegane 
rzeczy, nikt nie ma prawa poznać, pomyślała; być może nawet on sam.
— Zrobili wszystko, by ci to utrudnić, prawda? — zapytał.
— Tak. Liczyłam na to, że Kolorado uratuje sieć Taggarta.  Teraz muszę ratować Kolorado. Za 
dziewięć miesięcy Dan Conway zlikwiduje swoją linię. Jeśli moja nie będzie gotowa, nie będzie po 
co jej kończyć. Tych ludzi nie można pozostawić bez transportu nawet na jeden dzień, nie mówiąc 
już o tygodniu czy miesiącu.  Przy tempie,  w jakim się rozwijają,  nie  możesz zatrzymać ich w 
miejscu,  a  potem  oczekiwać,  że  będą  działać  dalej.  To  jak  gwałtowne  naciśnięcie  hamulców 
lokomotywy pędzącej z szybkością dwustu mil na godzinę.
— Wiem.
— Potrafię zarządzać dobrą koleją. Nie potrafię prowadzić jej przez kontynent rolników, którzy nie 
umieją nawet wyhodować porządnej rzepy. Potrzebuję ludzi pokroju Ellisa Wyatta, żeby mieć co 
wozić swoimi pociągami. Więc muszę zapewnić mu pociąg i tory za dziewięć miesięcy, nawet jeśli 
oznacza to wysłanie do diabła wszystkich innych!
Uśmiechnął się rozbawiony.
— Bardzo to przeżywasz, prawda?
— A ty nie?
Milczał, nie przestając się uśmiechać.
— Ty się nie niepokoisz? — zapytała niemal ze złością.
— Nie.
— A więc nie rozumiesz, co to znaczy?
— Rozumiem tylko, że mam ci dostarczyć szyny i że za dziewięć miesięcy masz mieć gotowe tory.
Uśmiechnęła się z ulgą, znużeniem i lekkim poczuciem winy.
— Tak. Wiem, że tak będzie. Wiem, że to bez sensu denerwować się z powodu ludzi pokroju Jima i 
jego przyjaciół. Nie mamy na to czasu. Najpierw muszę naprawić to, co oni zepsuli. A potem... — 
umilkła, zamyślając się na chwilę, potem potrząsając głową i wzruszając ramionami — ...potem już 
nie będą się liczyli.
— To prawda. Kiedy słyszę o tym ich „zakazie nieuczciwej konkurencji”, robi mi się niedobrze. 
Ale  nie  przejmuj  się  tymi  parszywymi draniami.  — Dwa ostatnie  słowa zabrzmiały  szokująco 
gwałtownie, zwłaszcza że twarz i głos pozostały spokojne. — Ty i ja zawsze będziemy na miejscu, 
by ratować kraj przed konsekwencjami ich działań. — Wstał i zaczął się przechadzać po pokoju. — 
Kolorado się nie zatrzyma. Ty je przepchniesz. Potem wróci Dan Conway i inni. To całe szaleństwo 
jest  przejściowe.  Nie może trwać.  Jest  chore  i  samo się  wykończy.  Po prostu  przez jakiś  czas 
będziemy musieli pracować odrobinę ciężej.
Przyglądała się jego wysokiej sylwetce, kiedy spacerował po gabinecie. Pomieszczenie pasowało 
do  niego:  nie  było  w  nim  nic  oprócz  kilku  niezbędnych  mebli,  surowych,  lecz  zrobionych  z 
niezwykle drogiego tworzywa i zaprojektowanych przez najlepszych fachowców. Pokój wyglądał 
jak silnik umieszczony w szklanej gablocie szerokich okien. Zauważyła jednak jeden zdumiewający 
szczegół:  nefrytowy wazon stojący na szczycie  regału.  Zrobiony był  z  litego,  ciemnozielonego 
kamienia podzielonego na proste płaszczyzny; faktura łagodnych krzywizn wywoływała nieodparte 



pragnienie dotknięcia go. Wydawał się nie na miejscu, nieprzystający do surowości reszty gabinetu: 
była w nim zmysłowość.
— Kolorado to wspaniałe miejsce — powiedział. — Kiedyś będzie najwspanialszym w kraju. Nie 
jesteś  pewna,  czy  niepokoję  się  o  nie?  Jeśli  czytasz  raporty  dotyczące  swoich  przewozów 
towarowych, powinnaś wiedzieć, że ten stan robi się jednym z moich najlepszych klientów.
— Wiem. Czytam je.
— Zamierzam za kilka lat wybudować tam swój zakład. Żeby im zaoszczędzić kosztów transportu. 
— Zerknął na nią. — Jeśli to zrobię, stracisz mnóstwo przewozów stali.
— Nie krępuj się. Będę zadowolona, przewożąc twoje surowce, żywność dla twoich pracowników i 
towary zakładów, które wyrosną tam w ślad za twoim. Może nawet nie będę miała czasu zauważyć, 
że straciłam twoją stal... Z czego się śmiejesz?
— To wspaniałe.
— Co?
— Że reagujesz zupełnie inaczej niż wszyscy inni w tych czasach.
—  Cóż,  muszę  jednak  przyznać,  że  w  tej  chwili  jesteś  najważniejszym  klientem  Taggart 
Transcontinental.
— Czy sądzisz, że o tym nie wiem?
— Nie rozumiem więc, dlaczego Jim... — Urwała.
— ...próbuje mi zaszkodzić? Bo twój brat Jim jest głupcem.
— To fakt. Ale to coś więcej. Jest w tym coś gorszego niż głupota.
— Nie marnuj czasu na próby zrozumienia go. Niech sobie pluje. Nie jest niebezpieczny. Ludzie 
pokroju Jamesa Taggarta tylko zagracają świat.
— Chyba tak.
— Przy okazji, co byś zrobiła, gdybym powiedział, że nie mogę dostarczyć szyn wcześniej?
— Zerwałabym bocznice albo zlikwidowała którąś boczną linię, którąkolwiek, i użyła tych szyn do 
ukończenia na czas Rio Norte.
Parsknął śmiechem.
—  Oto,  dlaczego  nie  niepokoję  się  o  Taggart  Transcontinental.  Ale  nie  będziesz  musiała 
odzyskiwać szyn z bocznic. Nie, dopóki ja pracuję w tym interesie.
Pomyślała nagle, że myliła się, posądzając go o brak emocji: pod powierzchnią tego beznamiętnego 
głosu  kryło  się  zakamuflowane  zadowolenie.  Uświadomiła  sobie,  że  w jego  obecności  zawsze 
odczuwa jakąś lekkość i że on podziela to uczucie. Był jedynym znanym jej człowiekiem, z którym 
potrafiła  rozmawiać bez napięcia  czy wysiłku.  Był to umysł,  który szanowała,  przeciwnik wart 
pojedynku.  Zawsze  jednak  istniał  pomiędzy  nimi  jakiś  dystans,  poczucie  zamkniętych  drzwi. 
Rearden zachowywał się nieco bezosobowo, nie odsłaniając swojego wnętrza.
Przystanął przy oknie. Przez chwilę wyglądał na zewnątrz.
— Czy wiesz, że dziś dostarczamy ci pierwszą partię szyn? — zapytał.
— Oczywiście.
— Podejdź tutaj.
Podeszła.  W  milczeniu  wskazał  coś  ręką.  W  oddali,  za  budynkami  huty,  zobaczyła  sznur 
oczekujących  na  bocznicy  wagonów.  Na  niebie  ponad  nimi  wisiał  most  wysokiego  dźwigu. 
Poruszał się. Jego olbrzymi magnes unosił ładunek szyn. Na zachmurzonym niebie nie było śladu 
słońca, a jednak szyny lśniły, jakby wysysały światło z powietrza. Metal był zielonkawoniebieski. 
Wielki łańcuch zatrzymał się nad wagonem, opadł w dół, zakołysał się gwałtownie i umieścił szyny 
w środku. Dźwig cofnął się z majestatyczną obojętnością; wyglądał jak olbrzymi rysunek twier-
dzenia matematycznego, unoszący się ponad ludźmi i ziemią.
Stali przy oknie, milczący i skupieni. Nie odezwała się, póki na tle nieba nie pojawiła się kolejna 
partia  zielononiebieskiego  metalu.  Pierwsze  słowa,  jakie  wtedy wymówiła,  nie  dotyczyły  szyn, 
torów ani dostawy na czas.
— Metal Reardena... — powiedziała, jak gdyby witała nowe zjawisko natury.
Zauważył to, ale nie skomentował. Zerknął na nią, a potem przeniósł wzrok z powrotem na widok 
za oknem.



— Hank, to wspaniałe.
— Tak.
Powiedział  to zwyczajnie,  szczerze.  W jego głosie nie było ani zadowolenia z pochlebstwa, ani 
skromności. Wiedziała, że to właśnie jest jego hołd dla niej, najbardziej niezwykła rzecz, jaką jeden 
człowiek  może  dać  drugiemu:  hołd  w  postaci  swobodnego  wyznawania  własnej  wielkości  z 
pewnością, że zostanie się zrozumianym.
— Kiedy myślę o tym, czego ten metal potrafi dokonać — powiedziała — co umożliwi... Hank, to 
najważniejsza rzecz, jaka się dziś dzieje na świecie, a nikt o tym nie wie.
— My wiemy.
Nie  patrzeli  na  siebie.  Stali,  przyglądając  się  dźwigowi.  Na czole  odległej  lokomotywy Dagny 
dostrzegała literki TT. Dostrzegała też tory najbardziej oblężonej bocznicy sieci Taggarta.
— Jak tylko znajdę fabrykę, która potrafi to zrobić — powiedziała — zafunduję sobie diesle z 
metalu Reardena.
— Będą ci potrzebne. Jak szybko jeżdżą pociągi na Rio Norte?
— Teraz? Mamy szczęście, jeśli uda nam się przejechać dwadzieścia mil w godzinę.
Pokazał ręką wagony.
— Kiedy szyny będą gotowe, będziesz jeździła dwieście pięćdziesiąt, jeśli zechcesz.
— Będę.  Za kilka  lat,  kiedy będziemy mieli  wagony z metalu  Reardena,  które  będą o połowę 
lżejsze od stali i dwa razy bezpieczniejsze.
— Pomyśl  też  o  liniach  lotniczych.  Pracujemy nad samolotem z  metalu  Reardena.  Nie  będzie 
prawie nic ważył, a uniesie wszystko. Nastaną czasy długodystansowych przewozów powietrznych 
dla ciężkich towarów.
— Myślę o tym, co ten metal może zrobić dla silników, wszelkich silników, i jakie rzeczy człowiek 
może teraz projektować.
— Pomyślałaś, co zrobi dla siatki drucianej? Zwykłe płoty z siatki drucianej, zrobione z metalu 
Reardena,  będą kosztowały kilka pensów i  wytrzymywały dwieście  lat.  I  sztućce,  kupowane w 
tanich sklepikach i przechodzące z pokolenia na pokolenie. I okręty, które nie dadzą się uszkodzić 
torpedzie.
— Czy mówiłam ci, że testuję przewody telefoniczne z metalu Reardena?
— Przeprowadzam tyle  testów, że chyba nigdy nie  dobrnę do końca pokazywania ludziom, co 
można z tym zrobić i jak.
Mówili o metalu i o jego możliwościach, które zdawały się niewyczerpane, jakby stali na szczycie 
góry, patrząc na bezkresną równinę w dole i drogi biegnące we wszystkich kierunkach. A przecież 
mówili tylko o liczbach, wagach, ciśnieniu, oporze i kosztach.
Zapomniała o swoim bracie i jego Krajowym Zrzeszeniu. Zapomniała o wszystkich problemach, 
osobach  i  minionych  wydarzeniach;  te  sprawy  zawsze  były  w  jej  głowie  niewyraźne,  szybko 
znikające,  odrzucane na bok, nigdy ostateczne,  nigdy całkowicie  rzeczywiste.  To jest  rzeczywi-
stość, myślała, to poczucie wyraźnych konturów, celu, lekkości, nadziei. Tak właśnie chciała żyć — 
nie spędzając godziny ani nie dokonując czynu, które znaczyłyby mniej niż to.
Spojrzała na niego w tym samym momencie, w którym on obrócił spojrzenie ku niej. Stali bardzo 
blisko siebie. Widziała w jego oczach, że czuje to samo co ona. Jeśli radość jest rdzeniem i sensem 
istnienia, pomyślała, i jeśli to, co ma moc dać człowiekowi radość, jest zawsze trzymane w naj-
większym sekrecie, to w tym momencie stali naprzeciw siebie nadzy.
Cofnął się o krok.
— Jesteśmy parą czarnych charakterów, co? — powiedział dziwnym tonem beznamiętnej uwagi.
— Dlaczego?
— Nie mamy żadnych duchowych celów ani cech. Interesują nas tylko rzeczy materialne.
Patrzyła na niego, nie mogąc zrozumieć. On jednak spoglądał na dźwig w oddali. Żałowała, że to 
powiedział. Nie martwiło jej oskarżenie; nigdy nie myślała o sobie w taki sposób i była całkowicie 
niezdolna do odczuwania fundamentalnej winy. Czuła jednak mglistą obawę, której nie potrafiła 
zdefiniować, sugestię, że w tym, co kazało mu wyrzec te słowa,
jest  coś  o  ogromnych  konsekwencjach,  coś  niebezpiecznego  dla  niego.  Nie  powiedział  tego 



swobodnie.  W jego  głosie  nie  było  jednak  emocji  — ani  błagania,  ani  wstydu.  Powiedział  to 
beznamiętnie, jakby stwierdzał fakt.
Potem, gdy mu się przyglądała, obawa znikła. Patrzył na hutę za oknem; w jego twarzy nie było 
winy ani wątpliwości, nic oprócz spokoju niezmąconej pewności siebie.
— Dagny — powiedział — czymkolwiek jesteśmy, to właśnie my napędzamy świat; i to my go 
uratujemy.

Rozdział V
CHLUBA RODU D’ANCONIA

Pierwszą rzeczą,  jaką  zauważyła,  była  gazeta.  Dopiero  potem pojawił  się  ściskający  ją  w ręku 
Eddie. Zerknęła na jego twarz — malowało się na niej napięcie i konsternacja.
— Jesteś zajęta, Dagny?
— Dlaczego?
— Wiem, że nie lubisz o nim rozmawiać. Ale jest coś, co moim zdaniem powinnaś zobaczyć.
W milczeniu wyciągnęła rękę po gazetę.
Artykuł na pierwszej stronie donosił,  że po przejęciu kopalń San Sebastian rząd Meksykańskiej 
Republiki Ludowej odkrył, iż są bezużyteczne — rażąco, totalnie, beznadziejnie bezużyteczne. Nie 
było  tam  nic,  co  usprawiedliwiałoby  pięć  lat  pracy  i  utopione  miliony;  nic  oprócz  pustych 
wykopów, które musiały kosztować wiele mozolnej pracy. Szczątkowe ilości miedzi nie były warte 
wysiłku ich wydobywania. Nie istniały tam ani nie mogły istnieć żadne wielkie złoża, nie było też 
nic,  co  pozwalałoby  komuś  mieć  nadzieję  na  ich  odnalezienie.  Rząd Meksykańskiej  Republiki 
Ludowej,  oburzony i zbulwersowany, zbierał  się na specjalnych posiedzeniach;  czuli,  że zostali 
oszukani.
Obserwując ją,  Eddie  wiedział,  że  dawno już przeczytała  artykuł,  a  mimo to wciąż  siedziała  i 
wpatrywała  się  w  gazetę.  Wiedział,  że  nie  mylił  się  w  swoim niepokoju,  choć  nie  potrafiłby 
powiedzieć, co w tej historii napawało go lękiem.
Czekał. Dagny podniosła głowę. Nie patrzyła na niego. Jej oczy były skupione w jednym punkcie, 
jak gdyby próbowała rozpoznać coś z wielkiej odległości.
— Francisco nie jest  głupcem — powiedział  cicho Eddie.  — Kimkolwiek innym może być, w 
jakiekolwiek zepsucie popadł — przestałem już rozmyślać nad tym dlaczego — nie jest głupcem. 
Nie mógłby popełnić takiego błędu. To niemożliwe. Nie rozumiem tego.
— A ja zaczynam rozumieć.
Wyprostowała się nagle, jak pod wpływem elektrowstrząsu.
— Zadzwoń do Wayne-Falkland i powiedz temu bydlakowi, że chcę go widzieć — zażądała.
— Dagny — powiedział smutno, z wymówką— to Frisco d’Anconia.
— Był nim.

Szła ulicami, na których powoli zapadał zmierzch, ku hotelowi Wayne-Falkland. „Powiedział, że 
kiedy tylko zechcesz” — przekazał jej Eddie. W kilku oknach wysoko pod chmurami pojawiły się 
pierwsze światła. Wieżowce wyglądały jak opuszczone latarnie morskie wysyłające blade, niknące 
sygnały w puste morze,  po którym nie pływały już żadne statki.  Obok ciemnych okien pustych 
sklepów przemknęło kilka płatków śniegu, by wtopić się w błoto chodników. Ulicę przecinał sznur 
czerwonych latarń, odchodzący w siną dal.
Zastanawiała się, dlaczego ma ochotę biec, dlaczego czuje, że powinna biec; nie, nie wzdłuż tej 
ulicy — w dół zielonego wzgórza tonącego w blasku słońca, ku drodze nad brzegiem Hudsonu, u 
stóp  posiadłości  Taggartów.  Tak  właśnie  zawsze  biegła,  gdy  Eddie  wykrzykiwał:  „To  Frisco 
d’Anconia!” i oboje rzucali się w dół ku nadjeżdżającemu samochodowi.



Był  jedynym  gościem,  którego  przybycie  stanowiło  w  ich  dzieciństwie  wielkie  wydarzenie. 
Największe wydarzenie. Bieg na przywitanie stał się częścią rywalizacji pomiędzy całą trójką. Na 
zboczu  wzgórza,  w  połowie  drogi  między  szosą  a  ich  domem,  rosła  brzoza;  Dagny  i  Eddie 
próbowali ją minąć, zanim Francisco wspiął się na wzgórze, by ich przywitać. Nigdy jednak nie 
udało im się dotrzeć do drzewa; Francisco zawsze był tam pierwszy i zatrzymywał ich, dawno już 
minąwszy brzozę. Francisco zawsze zwyciężał, tak jak zwyciężał we wszystkim innym.
Jego rodzice byli starymi przyjaciółmi rodziny Taggartów. Był ich jedynym synem i w dzieciństwie 
jeździł  po  całym  świecie;  mówiono,  że  jego  ojciec  chce,  by  uważał  świat  za  swoje  przyszłe 
królestwo. Dagny i Eddie nigdy nie mogli być pewni, gdzie spędzi zimę; ale raz do roku, każdego 
lata, surowy latynoski guwerner przywoził go na miesiąc do posiadłości Taggartów.
Francisco uważał za rzecz naturalną, że jego towarzyszami powinny być dzieci Taggartów: były 
najważniejszymi spadkobiercami Taggart
Transcontinental,  podobnie  jak  on  był  spadkobiercą  korporacji  miedziowej  rodu  d’Anconia  — 
d’Anconia  Copper.  „Jesteśmy  jedyną  arystokracją,  jaka  pozostała  na  ziemi  —  arystokracją 
pieniądza”  —  powiedział  kiedyś  do  Dagny,  gdy  miał  czternaście  lat.  „To  jedyna  prawdziwa 
arystokracja — gdyby ludzie rozumieli, co znaczy to słowo, ale nie rozumieją”.
Miał swój własny system kastowy: dziećmi Taggartów nie byli dla niego Jim i Dagny, lecz Dagny i 
Eddie. Nieczęsto decydował się zauważać istnienie Jima. „Francisco, należysz do jakiejś wielkiej 
szlachty,  prawda?” — zapytał  go kiedyś Eddie.  „Jeszcze nie” — odpowiedział.  „Powodem, dla 
którego moja rodzina przetrwała tak długo, jest to, że żadnemu z nas nie pozwala się myśleć, iż 
urodził  się  jako  d’Anconia.  Oczekuje  się,  że  dopiero  się  nimi  staniemy”.  Wymawiał  swoje 
nazwisko tak, jakby chciał, by jego brzmienie poraziło i uwzniośliło słuchaczy.
Sebastian d’Anconia, jego przodek, wyjechał z Hiszpanii wiele wieków temu, w czasach, kiedy 
Hiszpania  była  najpotężniejszym państwem na  ziemi,  on  zaś  był  jedną  z  jej  najświetniejszych 
postaci.  Wyjechał,  ponieważ Wielki  Inkwizytor nie pochwalał  jego sposobu myślenia i  podczas 
królewskiego bankietu zasugerował mu, że powinien go zmienić. Sebastian d’Anconia wylał mu na 
twarz zawartość kieliszka, który trzymał w ręku, i uciekł, zanim zdążono go schwytać. Zostawił 
swoją fortunę, ziemię, marmurowy pałac, ukochaną kobietę i wyruszył do nowego świata.
Jego pierwszą posiadłością w Argentynie była drewniana szopa u podnóża Andów. Słońce płonęło 
niczym światło  sygnalizacyjne  na  srebrnym herbie  rodu d’Anconia,  kiedy Sebastian  d’Anconia 
przekopywał ziemię w poszukiwaniu miedzi. Spędził lata z kilofem w dłoni, rozbijając skały od 
świtu  po  zmrok  w  asyście  paru  włóczęgów:  dezerterów  z  armii  jego  rodaków,  zbiegłych 
skazańców, głodujących Indian.
Piętnaście lat po opuszczeniu Hiszpanii Sebastian d’Anconia posłał po swoją ukochaną. Czekała na 
niego. Kiedy przybyła, ujrzała srebrny herb ponad bramą marmurowego pałacu, ogrody wielkiej 
posiadłości i góry poprzecinane wykopami wypełnionymi czerwoną rudą. Przeniósł ją na rękach 
przez próg swego domu. Wyglądał młodziej, niż kiedy widziała go poprzednio.
— Nasi przodkowie — powiedział Francisco do Dagny — polubiliby się.
Przez wszystkie lata dzieciństwa Dagny żyła przyszłością. Żyła w świecie, który spodziewała się 
znaleźć, w świecie, w którym nie musiałaby czuć pogardy ani nudy. Ale przez jeden miesiąc w roku 
była wolna. Przez jeden miesiąc mogła żyć w teraźniejszości. Kiedy pędziła w dół wzgórza, by po-
witać Francisca d’Anconia, pozostawiała więzienie za sobą.
— Cześć, Ślimaku!
— Cześć, Frisco!
Początkowo oboje mieli do siebie żal za te przezwiska.
— Co chcesz przez to powiedzieć? — zapytała gniewnie.
— Gdybyś przypadkiem nie wiedziała, „ślimak” to wielki ogień w skrzyni ogniowej lokomotywy.
— Gdzie się tego nauczyłeś?
— Od dżentelmenów z pociągów Taggarta.
Władał  pięcioma  językami  i  mówił  po  angielsku  z  odrobiną  obcego  akcentu;  celowo  mieszał 
precyzyjny,  kulturalny język ze slangiem. Dagny zemściła  się,  nazywając go Frisco.  Śmiał  się, 
rozbawiony i rozgniewany.



— Jeśli  już wy, barbarzyńcy, musieliście zdegradować nazwy swoich wielkich miast,  mogłabyś 
przynajmniej powstrzymać się od robienia tego samego ze mną.
W końcu jednak polubili swoje przezwiska.
Podczas ich drugiego wspólnego lata, kiedy Francisco miał dwanaście lat, a Dagny dziesięć, Frisco 
zaczął znikać każdego ranka. Nikt nigdy nie wiedział, dokąd chodzi. Wyjeżdżał na rowerze przed 
świtem i wracał na czas, by zasiąść do obiadu przy białym kryształowym stole zastawionym na 
tarasie, doskonale punktualny i z miną niewiniątka. Kiedy Dagny i Eddie próbowali coś z niego 
wyciągnąć, śmiał się i milczał.  Pewnego razu usiłowali go śledzić, ale zgubił im się w mroku i 
musieli się poddać: nikt nie potrafił go wytropić, gdy nie chciał, by go wytropiono.
Po  pewnym  czasie  pani  Taggart  zaczęła  się  niepokoić  i  rozpoczęła  śledztwo.  Nigdy  się  nie 
dowiedziała,  jak  zdołał  ominąć  wszystkie  prawa dotyczące  zatrudniania  dzieci,  ale  znalazła  go 
pracującego — na mocy nieoficjalnej umowy z dyspozytorem—jako gońca na odległej o dziesięć 
mil stacji rozrządowej Taggart Transcontinental. Dyspozytor był oszołomiony jej wizytą, nie miał 
pojęcia,  że jego pracownik jest  osobistym gościem Taggartów. Miejscowe załogi znały go jako 
Frankiego i pani Taggart wolała ich nie oświecać co do pełnego brzmienia jego imienia. Wyjaśniła 
jedynie,  że  chłopiec  pracuje  bez  zezwolenia  swoich  rodziców  i  musi  natychmiast  odejść. 
Dyspozytor bardzo żałował straty: Frankie był najlepszym gońcem, jakiego kiedykolwiek miał.
— Naprawdę chciałbym go zatrzymać — powiedział. —. Może moglibyśmy się dogadać z jego 
rodzicami?
— Obawiam się, że to niemożliwe — odrzekła słabym głosem pani Taggart.
Po powrocie do domu zapytała:
— Francisco, co powiedziałby na to twój ojciec?
— Zapytałby, czy dobrze pracowałem. Nic innego nie chciałby wiedzieć.
— Daj spokój. Mówię poważnie.
Francisco patrzył  na nią uprzejmie,  z kurtuazją  kogoś,  kto ma za sobą pokolenia  szlachectwa i 
salonów; ale coś w jego oczach sprawiało, że nie do końca była pewna tej uprzejmości.
—  Zeszłej  zimy  —  powiedział  —  zaciągnąłem  się  jako  chłopiec  kabinowy  na  parowcu 
przewożącym miedź d’Anconia. Ojciec szukał mnie przez trzy miesiące, a kiedy wróciłem, zapytał 
tylko o to.
— A, więc to tak spędzasz zimy? — spytał Jim Taggart z cieniem triumfu, jakby znalazł sobie 
powód, by czuć pogardę.
—  To  było  ostatniej  zimy  —  odpowiedział  uprzejmie  Francisco,  nie  zmieniając  niewinnego, 
swobodnego tonu. — Poprzednią spędziłem w Madrycie, w domu księcia Alby.
— Dlaczego chciałeś pracować na kolei? — zapytała Dagny.
Stali, patrząc na siebie: jej spojrzenie wyrażało podziw, jego było lekko kpiące; nie była to jednak 
złośliwa kpina, lecz hołd oddany za pomocą śmiechu.
— Żeby się dowiedzieć, jak to jest, Ślimaku — odparł — i powiedzieć ci, że pracowałem w Taggart 
Transcontinental przed tobą.
Dagny i Eddie spędzali zimy, próbując nauczyć się czegoś nowego, by móc choć raz zaskoczyć i 
pokonać  Francisca.  Nigdy  im  się  nie  udało.  Kiedy  mu  pokazali,  jak  uderza  się  piłkę  kijem 
baseballowym, czego nigdy przedtem nie robił,  obserwował ich przez kilka minut,  a potem po-
wiedział:
— Chyba już wiem, o co chodzi. Dajcie spróbować.
Wziął kij i posłał piłkę poza linię dębów rosnących na odległym krańcu pola.
Kiedy Jim dostał na urodziny motorówkę, wszyscy stali na przystani i przyglądali się, jak instruktor 
uczy go nią kierować. Żadne z nich nigdy nie kierowało motorówką. Bryzgająca pianą biała łódź, 
kształtem  przypominająca  nabój,  kołysała  się  niezdarnie  na  wodzie,  zarzucana  czkawką, 
zostawiając  za  sobą  długi,  rozedrgany  ślad,  podczas  gdy  siedzący  obok  Jima  instruktor  wciąż 
zabierał  mu ster  z  rąk.  Bez  żadnego wyraźnego powodu Jim podniósł  nagle  głowę i  ryknął  w 
kierunku Francisca:
— Myślisz, że potrafisz to zrobić lepiej?!
— Potrafię to zrobić.



— To spróbuj!
Kiedy łódź wróciła i Jim wraz z instruktorem wyszli na brzeg, Francisco wskoczył za ster.
— Chwileczkę — rzekł do instruktora, który pozostał na brzegu. — Niech no się temu przyjrzę.
I zanim tamten zdążył zareagować, łódź wyskoczyła na środek rzeki jak wystrzelona z rewolweru. 
Oddalała się tak szybko, że nie mieli czasu zrozumieć, czego są świadkami. Gdy nikła w dali i w 
blasku słońca, kojarzyła Dagny z trzema prostymi liniami, obrazującymi jej ślad, równy ryk motoru 
i cel sternika.
Zauważyła  dziwny  wyraz  twarzy  swojego  ojca,  gdy  ten  spoglądał  na  znikającą  łódź.  Nic  nie 
powiedział; po prostu stał i patrzył. Pamiętała, że już raz widziała go patrzącego w ten sposób. Było 
to wtedy, gdy dokonywał oględzin skomplikowanego systemu krążków linowych, który Francisco, 
mający wtedy dwanaście lat, wzniósł, by zbudować windę na szczyt skały, ucząc Dagny i Eddiego 
skakać z urwiska do Hudsonu. Notatki i obliczenia Francisca wciąż jeszcze leżały rozproszone na 
ziemi; pan Taggart podniósł je, przejrzał i zapytał:
— Francisco, od ilu lat uczysz się algebry?
— Od dwóch.
— Kto cię tego nauczył?
— Och, tak jakoś to wykombinowałem.
Nie  wiedziała,  że  zmięte  kartki,  które  ojciec  trzyma w dłoniach,  zawierają  uproszczoną wersję 
równania różniczkowego.
Dziedzicami Sebastiana d’Anconia byli zawsze najstarsi synowie rodu, którzy wiedzieli, jak należy 
nosić  to  nazwisko.  Było  rodzinną  tradycją,  że  człowiek,  który  umrze,  nie  pomnażając  fortuny 
d’Anconia, przyniesie im hańbę. Nigdy jednak się to nie zdarzyło. Argentyńska legenda głosiła, że 
ręka d’Anconia ma cudowną moc — tyle tylko, że nie była to moc uzdrawiająca, lecz produkująca.
Dziedzice d’Anconia byli ludźmi o niezwykłych zdolnościach, ale żaden z nich nie dorównywał 
temu, ku czemu wydawał się zmierzać Francisco. Wyglądało to tak, jakby wieki przesiały cechy 
rodu przez czułe sitko, odrzucając to, co niepasujące, nieistotne, słabe, i nie przepuszczając niczego 
poza czystym talentem; jak gdyby ten jeden raz losowi udało się wykreować jednostkę pozbawioną 
przypadkowości.
Francisco potrafił zrobić wszystko, do czego się zabrał, lepiej niż ktokolwiek inny i bez wysiłku. W 
jego zachowaniu i  świadomości  nie było samochwalstwa ani  porównywania się z  innymi.  Jego 
nastawieniem nie było: „Potrafię to zrobić lepiej niż ty”, lecz po prostu: „Potrafię to zrobić”. Przez 
„zrobić” rozumiał „zrobić doskonale”.
Niezależnie od tego, jakiej dyscypliny wymagał od niego edukacyjny plan ojca, niezależnie od tego, 
jakiego przedmiotu kazano mu się uczyć,
Francisco  opanowywał  go  z  pozbawionym  wysiłku  rozbawieniem.  Ojciec  go  uwielbiał,  lecz 
starannie  to  ukrywał,  tak  samo,  jak  ukrywał  dumę  ze  świadomości,  iż  wychowuje 
najinteligentniejszego przedstawiciela  wyjątkowo inteligentnego rodu. O Franciscu mówiono, że 
będzie chlubą rodu d’Anconia.
— Nie wiem, jakie motto mają d’Anconia na swoim herbie — powiedziała raz pani Taggart — ale 
jestem pewna, że Francisco je zmieni.
— Po co?
Było to pierwsze pytanie, jakie zadawał w kwestii jakiejkolwiek czynności, którą mu proponowano 
— i nic nie zmusiło go do jej wykonania, póki nie znalazł zadowalającej odpowiedzi. Przelatywał 
przez dni letniego miesiąca jak rakieta, ale zatrzymany w locie zawsze potrafił określić cel każdego 
dowolnie wybranego momentu. Dwie rzeczy były dla niego niemożliwe: stać bez ruchu i poruszać 
się bez celu.
„Dowiedzmy się” — taki był motyw, który oferował Dagny i Eddiemu, gdy podejmował jakieś 
przedsięwzięcie. Albo: „Zróbmy to”. Tylko w ten sposób mógł się dobrze bawić.
—  Potrafię  to  zrobić  —  mówił,  budując  swoją  windę,  przymocowując  ją  do  zbocza  skały, 
wwiercając  w skałę  metalowe  kliny,  poruszając  ramionami  z  wprawą eksperta,  podczas  gdy z 
bandaża na nadgarstku ściekały niezauważone krople krwi. — Nie, Eddie, nie będziemy się zmie-
niać, nie jesteś jeszcze dość duży, by trzymać młotek. Wyrywaj chwasty i toruj mi drogę, ja zrobię 



resztę... Jaka krew? Och, to nic wielkiego, wczoraj się trochę skaleczyłem. Dagny, leć do domu i 
przynieś mi czysty bandaż.
Jim obserwował ich.  Zostawiali  go w spokoju,  ale  często widzieli,  jak stoi  w oddali  i  dziwnie 
intensywnie przygląda się Franciscowi.
Rzadko odzywał się w jego obecności. Zamiast tego przyłapywał Dagny na osobności i uśmiechał 
się szyderczo, mówiąc: „Te wszystkie pozy, które przybierasz, udając, że jesteś żelazną damą, która 
ma  własny  rozum!  Jesteś  szmatą  bez  żadnych  zasad  i  tyle.  To  obleśne,  jak  pozwalasz  temu 
zarozumiałemu śmieciowi rozstawiać cię po kątach.  Może cię owinąć wokół małego palca.  Nie 
masz żadnej dumy. Wystarczy, że zagwiżdże, a już lecisz mu usługiwać! Dlaczego nie czyścisz mu 
butów?” „Bo mi nie kazał” — odpowiadała.
Francisco  potrafiłby  wygrać  każdą  grę  w  lokalnych  zawodach.  Nigdy  jednak  w  nich  nie 
uczestniczył. Mógłby być prezesem klubu młodzieży. Nigdy nie pojawił się nawet w pobliżu klubu, 
ignorując jego żarliwe wysiłki zwerbowania najsłynniejszego dziedzica świata. Dagny i Eddie byli 
jego  jedynymi  przyjaciółmi.  Nie  wiedzieli,  czy  to  on  do  nich,  czy  oni  do  niego  należą  w stu 
procentach; nie miało to znaczenia, bo każda z tych wersji ich uszczęśliwiała.
Każdego  ranka  cała  trójka  wyruszała  na  spotkanie  osobliwych  przygód.  Pewnego  razu  starszy 
nauczyciel literatury, znajomy pani Taggart, zobaczył ich na szczycie sterty złomu, rozbierających 
wrak samochodu. Przystanął, potrząsnął głową i powiedział do Francisca:
— Młody człowiek o twojej pozycji powinien spędzać czas w bibliotekach, wchłaniając kulturę 
świata.
— A jak pan myśli, co ja robię? — zapytał Francisco.
W pobliżu nie  było fabryk,  ale Francisco nauczył  Dagny i  Eddiego jeździć  na gapę pociągami 
Taggarta  do  odległych  miast,  gdzie  wkradali  się  przez  płoty  na  podwórza  hut  albo  wisieli  na 
parapetach, oglądając maszyny, tak jak inne dzieci oglądają filmy. „Kiedy będę szefem d’Anconia 
Copper...”  — mawiał  Francisco.  Nigdy nie  musieli  tłumaczyć  sobie  reszty,  każde z  nich znało 
zamiary i motywy pozostałych.
Od czasu do czasu łapali ich konduktorzy. Zawiadowca stacji oddalonej o sto mil dzwonił wtedy do 
pani Taggart: „Mam tu trójkę młodych włóczęgów, którzy twierdzą, że są...” „Tak — wzdychała 
pani Taggart — są. Proszę ich przysłać z powrotem”.
—  Francisco  — zapytał  kiedyś  Eddie,  gdy  stali  obok  torów  stacji  Taggarta  — byłeś  prawie 
wszędzie na świecie. Jaka jest najważniejsza rzecz na ziemi?
— To — odrzekł Francisco,  wskazując emblemat  TT na czole lokomotywy. — Szkoda, że nie 
mogłem poznać Nata Taggarta.
Pochwycił spojrzenie, które w tym momencie rzuciła mu Dagny. Nie powiedział nic więcej. Ale 
kilka minut później,  kiedy szli przez las wąską ścieżką pełną wilgotnej ziemi,  paproci i słońca, 
powiedział:
— Dagny,  zawsze będę się  kłaniał  herbom. Zawsze będę czcił  symbole szlachectwa.  Czyż nie 
oczekuje  się  po  mnie,  że  będę  arystokratą?  Tyle  że  nie  obchodzą  mnie  wyżarte  przez  mole 
wieżyczki ani jednorożce z dziesiątej ręki. Herby naszych czasów znajdują się na billboardach i w 
ogłoszeniach popularnych czasopism.
— Co masz na myśli? — zapytał Eddzie.
— Znaki firmowe, Eddie — odpowiedział. Tamtego lata Francisco miał piętnaście lat.
„Kiedy  będę  zarządzał  d’Anconia  Copper...”,  „Studiuję  górnictwo  i  mineralogię,  bo  muszę  się 
przygotować  do  zarządzania  d’Anconia  Copper...”,  „Studiuję  inżynierię  elektryczną,  bo 
przedsiębiorstwa energetyczne są najlepszymi klientami d’Anconia Copper...”, „Muszę się zabrać 
do filozofii, bo jest mi potrzebna do ochrony d’Anconia Copper...”
— Czy kiedykolwiek myślisz o czymś innym niż d’Anconia Copper?
— zapytał go kiedyś Jim.
— Nie.
— Moim zdaniem, są jeszcze inne rzeczy na świecie.
— Niech inni o nich myślą.
— Czy to nie samolubne nastawienie?



— W rzeczy samej.
— Do czego zmierzasz?
— Do pieniędzy.
— Czy nie masz ich dość?
— Każdy z moich przodków za swojego życia zwiększał produkcję korporacji o prawie dziesięć 
procent. Ja zamierzam ją zwiększyć o sto.
— Po co? — zapytał Jim, sarkastycznie imitując głos Francisca.
— Kiedy umrę, mam nadzieję pójść do nieba — cokolwiek to, u diabła, jest — i chcę, żeby mnie 
było stać na zapłacenie wstępu.
— Ceną wstępu jest cnota — rzekł Jim wyniośle.
— To właśnie mam na myśli, James. Chcę zasłużyć na miano najbardziej cnotliwego ze wszystkich 
ludzi: człowieka, który zrobił pieniądze.
— Byle łapówkarz może zrobić szmal.
— James, powinieneś któregoś dnia odkryć, że słowa mają swoje dosłowne znaczenia.
Francisco uśmiechnął się. Był to uśmiech promiennej drwiny. Obserwując ich, Dagny pomyślała 
nagle o różnicy pomiędzy Franciskiem a jej bratem. Obydwaj uśmiechali się drwiąco; Francisco 
jednak wydawał się śmiać z rzeczy dlatego, że widział coś o wiele większego, Jim zaś tak, jakby 
chciał, by nic nie pozostało wielkie.
Po raz kolejny zauważyła osobliwą cechę uśmiechu Francisca pewnego wieczoru, kiedy siedziała z 
nim  i  Eddiem  przy  ognisku,  które  zbudowali  w  lesie.  Blask  ognia  otaczał  ich  parkanem 
połamanych, ruchomych pasów, które składały się z fragmentów pni drzew, konarów i odległych 
gwiazd.  Miała  uczucie,  że  poza  tym  parkanem  nie  ma  nic,  nic  z  wyjątkiem  czarnej  pustki 
mieszczącej  w  sobie  zapowiedź  jakiejś  zapierającej  oddech,  przerażającej  obietnicy...  jak 
przyszłość. Ale przyszłość, pomyślała, będzie taka jak uśmiech Francisca; tu leży klucz do niej, 
ostrzeżenie  przed  jej  istotą  — w jego twarzy w świetle  ognia  pod gałęziami  sosen — i  nagle 
poczuła nieznośne szczęście,  nieznośne, gdyż było zbyt wszechogarniające,  by potrafiła znaleźć 
sposób na wyrażenie go. Zerknęła na Eddiego. Patrzył na Francisca. Na swój spokojny sposób czuł 
to samo.
— Za co lubisz Francisca? — zapytała go kilka tygodni później, po wyjeździe przyjaciela.
Eddie wydawał się zdumiony; nigdy nie przyszło mu do głowy, że będzie musiał odpowiadać na 
takie pytanie.
— Przy nim czuję się bezpieczny — powiedział.
— A ja czuję się podekscytowana i oczekuję niebezpieczeństwa.
Podczas następnych wakacji, kiedy Francisco miał szesnaście lat, pewnego dnia stali we dwoje na 
brzegu urwiska nad rzeką, w podartych przy wspinaczce spodenkach i koszulkach. Spoglądali w dół 
na Hudson; słyszeli,  że  w pogodne dni można stąd dostrzec Nowy Jork.  Widzieli  jednak tylko 
mgiełkę utkaną z trzech różnych rodzajów światła: rzeki, nieba i morza.
Przyklękła  na  skale,  wychylając  się  naprzód  i  próbując  uchwycić  jakiś  ślad  miasta.  Targane 
wiatrem włosy zakrywały jej oczy. Obejrzała się przez ramię do tyłu — i zobaczyła, że Francisco 
nie patrzy w dal: patrzył na nią. Było to dziwne spojrzenie, skupione i poważne. Przez chwilę po-
została nieruchoma, z rękoma rozpostartymi na skale, naprężonymi, by utrzymać ciężar ciała; w 
niewytłumaczalny sposób jego spojrzenie wzbudziło w niej świadomość własnej pozycji, nagiego 
ramienia odsłoniętego przez podartą koszulę, długich, podrapanych, opalonych nóg, opadających ze 
skały  ku  ziemi.  Wstała  gniewnie  i  odsunęła  się  od  niego.  Kiedy  unosiła  dumnie  głowę, 
przeciwstawiając jego surowym oczom pełne urazy spojrzenie, przekonana, że jej wzrok wyraża 
potępienie i wrogość, usłyszała własny, radośnie wyzywający głos:
— Co ci się tak we mnie podoba?
Zaśmiał się, ona zaś zapytywała siebie w zdumieniu, co jej kazało wypowiedzieć te słowa.
— To — odpowiedział, wskazując lśniące szyny stacji Taggarta w oddali.
— To nie moje — rzekła rozczarowana.
— Ale będzie. Uśmiechnęła się, przyznając mu zwycięstwo otwartym okazaniem zadowolenia. Nie 
wiedziała, dlaczego tak dziwnie na nią patrzy; czuła jednak, że dostrzegł jakiś nieuchwytny dla niej 



związek  pomiędzy  jej  ciałem a  czymś  wewnątrz  niej,  co  kiedyś  da  jej  siłę,  by  kierować  tymi 
kolejami.
— Sprawdźmy, czy zdołamy zobaczyć Nowy Jork — powiedział szorstko, chwytając ją za ramię i 
popychając ku skrajowi urwiska. Pomyślała, że chyba nie jest świadom faktu, iż wykręcił jej rękę w 
szczególny sposób, przyciskając na całej długości do swego boku i sprawiając, że stała przyciśnięta 
do  niego,  czując  dotyk  jego  nagrzanych  słońcem nóg.  Wpatrywali  się  w  dal,  lecz  nie  zdołali 
zobaczyć nic z wyjątkiem światła.
Tego  lata,  kiedy  Francisco  wyjechał,  pomyślała,  że  jego  odjazd  był  jak  przekroczenie  bariery 
zamykającej  ich  dzieciństwo:  tej  jesieni  miał  pójść  na  studia.  Niedługo  i  ją  to  czeka.  Czuła 
niecierpliwe, zaprawione odrobiną ekscytującego lęku pragnienie,  jak gdyby Francisco wyruszył 
właśnie ku jakiemuś nieznanemu niebezpieczeństwu. Przypominało to chwilę sprzed kilku lat, gdy 
zobaczyła  go skaczącego z urwiska i  nurkującego w wodach Hudsonu. Patrzyła,  jak znika pod 
czarną taflą, wiedząc, że za chwilę znów się pojawi i że wtedy ona będzie musiała skoczyć.
Odsuwała  od  siebie  lęk:  dla  Francisca  niebezpieczeństwa  były  jedynie  okazjami  do  kolejnego 
błyskotliwego wystąpienia; nie było bitew, które mógłby przegrać, ani wrogów, którzy mogliby go 
pokonać. Potem pomyślała o uwadze, którą usłyszała kilka lat wcześniej. Była to dziwna uwaga — 
i równie dziwne było, że słowa pozostały w jej pamięci, chociaż w tamtym czasie wydawały jej się 
absurdalne. Wypowiedział je stary profesor matematyki, przyjaciel jej ojca, który przyjechał do ich 
wiejskiego domu tylko na jedną wizytę. Podobała jej się jego twarz i do dziś miała przed oczami 
dziwny smutek, z którym pewnego wieczoru mówił do jej ojca, siedząc na tarasie w gasnącym 
świetle i wskazując sylwetkę Francisca w ogrodzie:
— Tego  chłopca  łatwo  będzie  zranić.  Ma zbyt  wielką  zdolność  do  radości.  Co z  nią  zrobi  w 
świecie, w którym tak niewiele jest do niej okazji?
Francisco pojechał  do świetnej  amerykańskiej  szkoły, którą już dawno wybrał dla niego ojciec. 
Była  to  najznamienitsza  uczelnia,  jaka  jeszcze  pozostała  w  świecie:  Uniwersytet  Patricka 
Henry’ego w Cleveland. Nie odwiedził jej zimą w Nowym Jorku, mimo iż znajdował się jedynie o 
noc drogi. Nie pisali do siebie; nigdy tego nie robili. Ale wiedziała, że latem znów się zobaczą.
Owej zimy od czasu  do czasu odczuwała  nieokreśloną  obawę:  jej  pamięć  przywoływała  słowa 
profesora niczym ostrzeżenie, którego nie potrafiła wyjaśnić. Odsuwała je od siebie. Kiedy myślała 
o  Franciscu,  odczuwała  uspokajającą  pewność,  że  oto  przeżyje  kolejny  miesiąc  zaglądania  w 
przyszłość, potwierdzania, że świat, którego oczekuje, jest prawdziwy, nawet jeśli nie jest to świat 
tych, którzy ją otaczają.
— Cześć, Ślimaku!
— Cześć, Frisco!
Stojąc na zboczu wzgórza, kiedy nadjeżdżał, dokładnie w momencie, gdy się pojawił, nagle pojęła 
charakter świata, który oni dwoje przeciwstawiali wszystkim innym. Była to tylko niedostrzegalna 
pauza. Czuła uderzenia bawełnianej spódnicy o kolana, słońce na powiekach i ogromną, niemal 
unoszącą  ją  w niebo ulgę,  która  sprawiała,  że  musiała  mocno wbijać  stopy w trawę,  żeby nie 
wzlecieć.
Było to nagłe poczucie wolności i bezpieczeństwa — ponieważ uświadomiła sobie, że nic nie wie o 
jego  życiu,  nigdy  nie  wiedziała  i  nie  będzie  musiała  wiedzieć.  Świat  przypadków  —  rodzin, 
posiłków, szkół, pozbawionych celu ludzi unoszących na barkach ciężar niewiadomej winy — nie 
był ich światem, nie mógł go zmienić, nie mógł nic znaczyć. Nigdy nie rozmawiali o rzeczach, 
które im się przydarzały, a jedynie o tym, co myślą i co będą robić. Patrzyła na niego w milczeniu, 
jak gdyby jakiś głos wewnątrz niej mówił: Nie to, co jest, ale to, czego my dokonamy... Nas dwojga 
nie można powstrzymać... Wybacz mi mój strach, jeśli sądziłam, że mogę cię stracić na ich rzecz — 
wybacz mi moje wątpliwości, oni nigdy cię nie dosięgną — już nigdy nie będę się o ciebie bała...
On także przez chwilę przyglądał jej się w milczeniu — i miała wrażenie, że nie jest to przywitanie 
po długiej nieobecności, lecz spojrzenie kogoś, kto myślał o niej każdego dnia minionego roku. Nie 
mogła być pewna: to była tylko chwila, tak krótka, że ledwie ją pochwyciła, on już wskazywał 
brzozę za plecami i mówił tonem z dzieciństwa:
— Mogłabyś się nauczyć szybciej biegać. Zawsze będę musiał na ciebie czekać.



— A będziesz czekał? — zapytała wesoło.
— Zawsze — odrzekł bez uśmiechu.
Kiedy pięli się w górę ku domowi, Francisco rozmawiał z Eddiem, a ona szła obok w milczeniu. 
Czuła, że narodził się pomiędzy nimi jakiś nowy rodzaj milczenia, który, paradoksalnie, oznaczał 
nowy rodzaj zażyłości.
Nie wypytywała go o uniwersytet. Dopiero kilka dni później zapytała, czy mu się tam podoba.
— Uczą dzisiaj mnóstwa bzdur — powiedział — ale jest parę zajęć, które lubię.
— Masz jakichś przyjaciół?
— Dwóch.
Nie powiedział nic więcej.
Jim  miał  właśnie  zacząć  ostatni  rok  nauki  w  college’u  w  Nowym  Jorku.  Na  studiach  nabrał 
dziwnej, nerwowej wojowniczości, jak gdyby odkrył nową broń. Pewnego razu, nie sprowokowany, 
zatrzymał Francisca na środku trawnika i odezwał się tonem agresywnej pychy:
—  Uważam,  że  teraz,  kiedy  osiągnąłeś  wiek  studencki,  powinieneś  dowiedzieć  się  czegoś  o 
ideałach.  Czas, żebyś zapomniał o swojej samolubnej chciwości i zaczął myśleć o obowiązkach 
społecznych. Uważam bowiem, że te miliony, które odziedziczysz, nie mają służyć twojej osobistej 
przyjemności,  lecz ubogim i upośledzonym społecznie.  Uważam, że osoba, która sobie tego nie 
uświadamia, jest najbardziej zdemoralizowanym rodzajem istoty ludzkiej.
— Niewskazane jest udzielanie rad, o które nikt nie prosił, James — odparł uprzejmie Francisco. — 
Powinieneś  oszczędzić  sobie  zażenowania  wywołanego  odkryciem  przez  słuchacza  ich 
rzeczywistego znaczenia.
Kiedy się oddalali, Dagny zapytała:
— Czy na świecie jest wielu takich ludzi jak Jim?
— Mnóstwo — zaśmiał się Francisco.
— Przeszkadzają ci?
— Nie. Nie muszę mieć z nimi do czynienia. Dlaczego pytasz?
— Bo myślę, że w jakiś sposób są niebezpieczni... Nie wiem, w jaki...
— Jezu,  Dagny! Oczekujesz,  że  będę się  bał kogoś takiego jak James? Kilka dni później,  gdy 
wędrowali we dwoje lasem wzdłuż brzegu rzeki, zapytała:
— Francisco, jaki człowiek jest najbardziej zdemoralizowany?
— Ten, który nie ma celu.
Patrzyła na proste pnie drzew na tle rozległej  otwartej  przestrzeni  poza nimi.  Las był ciemny i 
chłodny,  ale  zewnętrzne  gałęzie  wyciągały  z  wody  gorące,  srebrzyste  promienie  słońca. 
Zastanawiała się, dlaczego ten widok sprawia jej przyjemność, skoro nigdy nie zwracała uwagi na 
otaczający ją krajobraz; dlaczego tak głęboko odczuwa tę przyjemność, swoje ruchy, posuwające 
się naprzód ciało.  Nie chciała  patrzeć na Francisca.  Był bardziej  rzeczywisty,  gdy nie patrzyła, 
prawie jakby to z niego płynęła jej samoświadomość — tak jak blask słońca wynurzał się z wody.
— Myślisz, że jesteś dobra, co? — zapytał.
— Zawsze tak myślałam — odparła bojowo, nie odwracając głowy.
— Cóż,  pozwól  mi  to  sprawdzić.  Niech  zobaczę,  jak  wysoko  potrafisz  się  wspiąć  w  Taggart 
Transcontinental. Nieważne, jaka jesteś dobra, będę od ciebie oczekiwał, że staniesz na głowie, by 
być jeszcze lepsza. A kiedy już się namęczysz i osiągniesz cel, będę oczekiwał, że zaczniesz dążyć 
do kolejnego.
— Dlaczego myślisz, że zależy mi na udowadnianiu ci czegokolwiek? — zapytała.
— Mam odpowiedzieć?
— Nie — szepnęła, wpatrzona w drugi brzeg rzeki w oddali. Usłyszała jego śmiech.
— Dagny — powiedział po chwili — w życiu nie ma nic ważnego z wyjątkiem tego, jak dobrze 
wykonuje się swoją pracę. Nic. Tylko to. Wszystko inne, czym jesteś, pochodzi od tego. To jedyna 
miara wartości ludzkiej. Wszystkie kodeksy moralne, które próbują nam wepchnąć do gardła, są jak 
papierowe  pieniądze  wypuszczane  przez  fałszerzy,  by  oskubać  ludzi  z  ich  cnót.  Kodeks 
kompetencji  jest  jedynym systemem moralnym o standardzie  złota.  Kiedy dorośniesz,  będziesz 
wiedziała, co mam na myśli.



— Już to wiem. Ale... Francisco, dlaczego ty i ja jesteśmy jedynymi, którzy wydają się to wiedzieć?
— Dlaczego mieliby cię obchodzić inni?
— Bo lubię rozumieć sprawy, a w ludziach jest coś, czego nie rozumiem.
— Co?
— No, zawsze byłam nielubiana w szkole i nie przejmowałam się tym, ale teraz odkryłam powód. 
Wydaje się niemożliwy. Nie lubią mnie nie dlatego, że robię coś źle, ale dlatego, że robię wszystko 
dobrze. Nie lubią mnie, bo zawsze miałam najlepsze stopnie w klasie. Nawet nie muszę się uczyć. 
Zawsze dostaję szóstki.  Myślisz, że powinnam zacząć dla odmiany zbierać jedynki, żeby zostać 
najpopularniejszą dziewczyną w szkole?
Francisco zatrzymał się, popatrzył na nią i uderzył ją w twarz.
To, co poczuła, było skondensowane w jednym momencie, w którym ziemia zachwiała się jej pod 
stopami, w pojedynczej fali emocji. Wiedziała, że gdyby uderzył ją ktoś inny, zabiłaby go; poczuła 
gwałtowną furię,  która  dałaby  jej  siłę,  by  to  zrobić  — i  gwałtowną przyjemność,  że  zrobił  to 
właśnie on. Czerpała tę przyjemność z tępego, palącego bólu policzka i smaku krwi w kąciku ust; z 
tego, czego nagle dowiedziała się o nim, o sobie i o powodzie, dla którego to zrobił.
Napięła mięśnie stóp, by powstrzymać oszołomienie, uniosła wysoko głowę i stała, patrząc na niego 
ze świadomością nowej siły, po raz pierwszy czując, że jest mu równa, i spoglądając nań z kpiącym 
uśmiechem triumfu.
— Aż tak cię zraniłam? — zapytała.
Wyglądał na zdumionego; to pytanie i uśmiech nie pasowały do dziecka.
— Tak — powiedział —jeśli ci to sprawi przyjemność.
— Sprawia.
— Nigdy więcej tego nie rób. To nie był dobry dowcip.
— Nie bądź idiotą. Co pozwoliło ci myśleć, że zależy mi na popularności?
— Kiedy dorośniesz, zrozumiesz, jak straszną rzecz powiedziałaś.
— Już to rozumiem.
Odwrócił się gwałtownie, wyjął chusteczkę i umoczył ją w rzece.
— Chodź tu — rozkazał. Zaśmiała się, robiąc krok w tył.
— O, nie. Chcę to zachować tak, jak jest. Mam nadzieję, że strasznie spuchnie. Podoba mi się to.
Patrzył na nią przez długą chwilę.
— Dagny — powiedział powoli, z wielką powagą — jesteś wspaniała.
— Myślałam, że zawsze tak uważałeś — odparła z bezczelną swobodą.
Kiedy wróciła do domu, powiedziała matce, że skaleczyła wargę, upadłszy na skałę. Było to jedyne 
kłamstwo, jakie wypowiedziała w życiu. Nie zrobiła tego, by chronić Francisca. Zrobiła to, bo z 
jakiegoś  powodu,  którego  nie  potrafiła  zdefiniować,  czuła,  że  to  zdarzenie  jest  sekretem zbyt 
cennym, by go z kimkolwiek dzielić.
Następnego lata, gdy przyjechał Francisco, miała szesnaście lat. Zaczęła biec w dół wzgórza, by go 
powitać, lecz nagle się zatrzymała. Zauważył to, zatrzymał się również, i przez chwilę stali, patrząc 
na siebie poprzez długie, zielone zbocze. To on w końcu podszedł do niej, bardzo powoli, podczas 
gdy ona stała i czekała.
Kiedy się zbliżał, uśmiechała się niewinnie, jakby nie miała poczucia, że zaplanowała lub wygrała 
jakieś zawody.
— Może cię zainteresuje — powiedziała — że mam pracę na kolei. Nocny operator w Rockdale.
Zaśmiał się.
—  W  porządku,  Taggart  Transcontinental,  rozpoczynamy  wyścig.  Zobaczymy,  kto  przyniesie 
większą chwałę, ty — Natowi Taggartowi, czyja — Sebastianowi d’Anconia.
Tamtej zimy okroiła swoje życie do czystej prostoty rysunku geometrycznego złożonego z kilku 
prostych linii: każdego dnia droga do college’u inżynieryjnego i z powrotem, każdej nocy do pracy 
na  stacji  Rockdale  i  z  powrotem,  i  zamknięty  krąg  pokoju  zarzuconego  schematami  silników, 
odbitkami konstrukcji stalowych i rozkładami jazdy.
Pani Taggart obserwowała córkę z nieszczęśliwym oszołomieniem. Potrafiłaby wybaczyć wszystkie 
uchybienia  z  wyjątkiem  jednego  — Dagny  nie  wykazywała  zainteresowania  mężczyznami  ani 



żadnych romantycznych inklinacji. Pani Taggart nie popierała skrajności, zniosłaby jednak, gdyby 
było trzeba, skrajność przeciwną; odkryła, że to jest gorsze.
Czuła się zażenowana,  gdy przyznawała,  że jej  siedemnastoletnia już córka nie ma ani jednego 
wielbiciela.
— Dagny i Francisco d’Anconia? — mówiła ze smutnym uśmiechem w odpowiedzi na ciekawość 
przyjaciółek.  — O nie,  to  nie  romans.  To  międzynarodowy  kartel  przemysłowy.  Tylko  o  tym 
wydają się myśleć.
Pewnego wieczoru pani Taggart usłyszała, jak James mówi w obecności gości, z jakąś osobliwą 
satysfakcją w głosie:
— Dagny, chociaż otrzymałaś imię po słynnej piękności, która była żoną Nata Taggarta, bardziej 
przypominasz jego niż ją.
Pani Taggart nie wiedziała, co obraziło ją bardziej: fakt, iż James to powiedział, czy zadowolenie 
Dagny, która przyjęła to jako komplement.
Stwierdziła, że nigdy nie będzie miała szansy sformułować opinii o swojej córce. Dagny była tylko 
postacią wybiegającą i wbiegającą do domu, szczupłą sylwetką w skórzanej kurtce z podniesionym 
kołnierzem i w krótkiej spódniczce, o długich nogach tancerki. Chodziła szybko, gwałtownie, po 
męsku, ale miała  w sobie jakąś szczególną grację,  zdawkową, napiętą  i  osobliwie,  wyzywająco 
kobiecą.
Niekiedy, rzucając okiem na twarz Dagny, pani Taggart udawało się uchwycić wyraz, którego nie 
potrafiła określić: było to coś o wiele większego niż zadowolenie, wyraz tak nietkniętej czystości i 
radości, że uznawała go za nienormalny: żadna młoda dziewczyna nie mogła być tak niewrażliwa, 
by nie dostrzegać w życiu żadnego smutku. Doszła  do wniosku, że jej  córka jest  niezdolna do 
odczuwania emocji.
— Dagny — zapytała kiedyś — czy nie masz czasem ochoty przeżyć czegoś przyjemnego?
Dagny spojrzała na nią z niedowierzaniem i odparła:
— A jak myślisz, co teraz przeżywam?
Decyzja, żeby zorganizować córce formalny debiut, kosztowała panią Taggart wiele niespokojnych 
myśli. Nie wiedziała, czy wprowadza do towarzystwa nowojorskiego pannę Dagny Taggart, której 
nazwisko  figuruje  w  rejestrze  społecznym,  czy  nocną  operatorkę  ze  stacji  w  Rockdale.  Przy-
puszczała, że bardziej prawdziwe jest to ostatnie, a do tego była przekonana, że Dagny odmówi. 
Zdumiała  się,  gdy  ta  przyjęła  propozycję  z  niewytłumaczalnym,  niespotykanym  u  siebie 
dziecinnym zapałem.
Kolejnym szokiem był widok Dagny w stroju balowym. Był to pierwszy naprawdę kobiecy strój, 
jaki  kiedykolwiek  włożyła:  długa  suknia  z  białego  szyfonu  z  wielką,  unoszącą  się  jak  obłok 
spódnicą. Pani Taggart spodziewała się, że Dagny będzie dla niej niedorzecznym kontrastem. Uj-
rzała piękność. Dagny wyglądała na starszą i zarazem bardziej promiennie niewinną niż zwykle; 
stojąc przed lustrem, trzymała głowę tak, jak trzymałaby ją żona Nata Taggarta.
— Dagny — powiedziała z łagodną wymówką pani Taggart — jesteś piękna.
— Tak — odrzekła Dagny bez najmniejszego zdziwienia.
Sala balowa hotelu Wayne-Falkland została udekorowana ściśle według wskazówek pani Taggart, 
która miała zmysł artystyczny, a tego wieczoru stworzyła swoje arcydzieło.
— Dagny — powiedziała — są rzeczy, które powinnaś nauczyć się dostrzegać. Światła, kolory, 
kwiaty, muzyka. Nie są tak nieważne, jak mogłoby ci się zdawać.
— Nigdy nie uważałam, że są nieważne — odrzekła radośnie Dagny. Ten jeden raz pani Taggart 
poczuła jakąś więź pomiędzy nimi. Dagny patrzyła na nią z wdzięcznym zaufaniem dziecka.
— Istnieją rzeczy,  które czynią życie pięknym — powiedziała pani Taggart.  — Chcę, żeby ten 
wieczór  był  dla  ciebie  piękny,  Dagny.  Pierwszy bal  to  najbardziej  romantyczne  wydarzenie  w 
życiu.
Dla pani Taggart  największą niespodzianką był moment,  w którym Dagny stała  pod światłami, 
spoglądając na salę. To nie było dziecko, dziewczyna, lecz kobieta o tak świadomej, niebezpiecznej 
sile,  że matka wpatrywała się w nią ze zdumionym podziwem. W epoce swobodnej, cynicznej, 
beznamiętnej rutyny, pośród ludzi, którzy zachowywali się, jakby ich tworzywem było nie ciało, 



lecz  metal,  postawa  Dagny  wydawała  się  niemal  nieprzyzwoita,  bo  była  to  postawa,  którą 
przybrałaby  w  sali  balowej  kobieta  sprzed  kilku  wieków,  kiedy  akt  wystawienia  na  podziw 
mężczyzn półnagiego ciała był aktem wyzywającym, gdy coś znaczył, a znaczył wtedy tylko jedno: 
wielką odwagę. Oto, myślała z uśmiechem pani Taggart, dziewczyna, którą miałam za pozbawioną 
seksualności.  Poczuła  olbrzymią  ulgę  i  lekkie  rozbawienie  na  myśl,  że  tego  rodzaju  odkrycie 
przynosi jej ulgę.
Ulga trwała zaledwie kilka godzin. Pod koniec balu zobaczyła Dagny w kącie sali,  siedzącą na 
balustradzie,  jakby był  to  płot,  i  dyndającą  nogami  w szyfonowej  sukni,  jakby miała  na  sobie 
spodnie. Rozmawiała z kilkoma bezradnymi młodzieńcami. Jej twarz była pogardliwie pusta.
Gdy  jechały  razem  do  domu,  żadna  nie  odezwała  się  słowem.  Ale  kilka  godzin  później,  pod 
wpływem nagłego impulsu, pani Taggart weszła do pokoju córki. Dagny stała przy oknie, wciąż 
ubrana w balową suknię, która wyglądała teraz jak obłok utrzymujący zbyt szczupłe dla niego, małe 
ciało  z  opuszczonymi  ramionami.  Za  oknem wisiały  szare,  zwiastujące  rychłe  nadejście  świtu 
chmury.
Kiedy Dagny się odwróciła, matka zobaczyła na jej twarzy tylko bezradną konsternację. Twarz była 
spokojna, ale miała w sobie coś, co sprawiło, że pani Taggart pożałowała swojego pragnienia, by jej 
córka odkryła smutek.
— Mamo, czy oni sądzą, że jest dokładnie na odwrót? — zapytała Dagny.
— Z czym? — zdziwiła się pani Taggart.
— Z tymi rzeczami, o których mówiłaś. Światłami i kwiatami. Czy oczekują, że te rzeczy uczynią 
ich romantycznymi zamiast odwrotnie?
— Co masz na myśli, kochanie?
— Tam nie było ani jednej osoby, która by się dobrze bawiła — powiedziała pustym głosem — ani 
która by cokolwiek myślała  lub czuła.  Kręcili  się,  gadając te same nudne rzeczy,  które mówią 
wszędzie. Może myśleli, że światła uczynią je olśniewającymi.
— Kochanie, bierzesz wszystko zbyt poważnie. Na balu nie należy być intelektualnym. Na balu 
trzeba po prostu być wesołym.
— Jak? Poprzez bycie głupim?
— Hm, na przykład, czy nie było ci przyjemnie rozmawiać z młodymi mężczyznami?
— Z jakimi mężczyznami? Nie było tam ani jednego mężczyzny, którego nie potrafiłabym zapędzić 
w kozi róg.
Kilka dni później,  siedząc przy swoim biurku na stacji Rockdale i czując się lekka i swobodna, 
Dagny przypomniała sobie bal i wzruszyła ramionami w pogardzie dla własnego rozczarowania. 
Podniosła głowę — była wiosna, na gałęziach drzew w ciemności rodziły się liście; powietrze było 
nieruchome i ciepłe. Zapytała samą siebie, czego się spodziewała po balu. Nie wiedziała. Teraz 
jednak,  siedząc  zgarbiona  nad  zniszczonym  biurkiem  i  wpatrując  się  w  ciemność,  poczuła  to 
znowu: oczekiwanie bez przedmiotu, przebiegające powoli w górę ciała jak ciepła ciecz. Rozłożyła 
się leniwie na biurku, nie czując ani zmęczenia, ani chęci do pracy.
Latem, kiedy przyjechał Francisco, opowiedziała mu o balu i o swoim rozczarowaniu. Słuchał w 
milczeniu, po raz pierwszy patrząc na nią zwykle zarezerwowanym dla innych wzrokiem pełnym 
nieruchomej kpiny; wzrokiem, który wydawał się tak wiele dostrzegać. Miała wrażenie, jakby jej 
słowa mówiły mu więcej, niż sama wiedziała.
To samo spojrzenie ujrzała w jego oczach pewnego wieczoru, gdy zbyt wcześnie się z nim rozstała. 
Siedzieli we dwoje na brzegu rzeki. Miała być w Rockdale dopiero za godzinę. Na niebie widniały 
długie, cienkie paski ognia, a po wodzie dryfowały leniwie czerwone iskry. Milczeli od dłuższej 
chwili, gdy nagle Dagny zerwała się, mówiąc, że musi już iść. Nie próbował jej zatrzymać: odchylił 
się do tyłu, z łokciami zanurzonymi w trawie, i patrzył na nią nieruchomo; jego spojrzenie zdawało 
się mówić, że zna przyczynę. Gniewnie pnąc się na wzgórze ku domowi, Dagny zastanawiała się, 
co kazało jej odejść. Nie wiedziała. Był to nagły niepokój pochodzący z uczucia, którego do tej 
chwili nie zidentyfikowała — oczekiwania.
Każdego wieczoru przemierzała samochodem pięć mil z domu wiejskiego do Rockdale. Wracała o 
świcie, spała kilka godzin i wstawała z resztą domowników. Nie była zmęczona. Rozbierając się 



przy  pierwszych  promieniach  słońca,  czuła  napiętą,  radosną,  bezprzyczynową  niecierpliwość 
pragnienia, by stawić czoło wstającemu dniowi.
Po raz kolejny ujrzała kpiące spojrzenie Francisca poprzez siatkę kortu tenisowego. Nie pamiętała 
początku tej gry: często grywali w tenisa i zawsze on wygrywał. Nie wiedziała, kiedy postanowiła, 
że tym razem go pokona. Kiedy to sobie uświadomiła, nie była to już decyzja czy pragnienie, ale 
rosnąca  wewnątrz  niej  milcząca  furia.  Nie  wiedziała,  dlaczego  musi  wygrać;  nie  wiedziała, 
dlaczego wydaje jej się to tak absolutnie konieczne; wiedziała tylko, że musi i że to uczyni.
Gra wydawała się łatwa; Dagny miała wrażenie, że ona sama znikła, a zamiast niej gra cudza siła. 
Obserwowała sylwetkę Francisca — wysoką, szybko poruszającą się postać w białej, kontrastującej 
z  opalenizną  ramion  koszulce.  Z  arogancką  przyjemnością  patrzyła  na  jego  wprawne  ruchy, 
wiedząc, że jej zwycięstwo będzie zwycięstwem nad każdym z nich, a zatem każda udana zagrywka 
z jego strony stawała się jej zwycięstwem, a jego wspaniałe umiejętności triumfem jej własnych.
Czuła narastający ból wyczerpania  — nie wiedząc,  że  to  ból,  świadoma jedynie  nagłych ukłuć 
przypominających  jej  o  istnieniu  jakiejś  części  ciała,  o  której  w  następnej  sekundzie  znów 
zapominała:  stawu ramienia — łopatek — bioder z przyklejonymi do nich białymi szortami — 
mięśni nóg, kiedy rzucała się na spotkanie piłki, ale nie pamiętała chwili, gdy ponownie zderzyła 
się z ziemią — powiek, gdy niebo stawało się purpurowe, a piłka leciała ku niej jak wirujący biały 
płomień — gorącej rakiety, która wystrzelała z wysokości kostki na wysokość pleców, by potem ze 
świstem  przeciąć  powietrze,  wysyłając  piłkę  ku  sylwetce  Francisca.  Odczuwała  niebotyczną 
przyjemność — ponieważ każde ukłucie bólu, które rozpoczynało się w jej ciele, musiało mieć swój 
koniec w jego ciele, ponieważ jego wyczerpanie było tak wielkie jak jej — to, co robiła sobie, 
robiła także jemu — to właśnie czuł — do tego go doprowadziła — to nie swój ból czuła i nie 
swoje ciało, lecz jego.
W chwilach,  w  których  dostrzegała  jego  twarz,  widziała,  że  się  śmieje.  Patrzył  na  nią,  jakby 
rozumiał. Nie chodziło mu o to, by wygrać, lecz by utrudnić jej zwycięstwo — wysyłając piłki w 
odległe krańce kortu, żeby musiała za nimi biegać; tracąc punkty, żeby zobaczyć ją skręcającą się w 
zabójczym bekhendzie; stojąc nieruchomo i pozwalając jej myśleć, że straci punkt, tylko po to, by 
w ostatniej chwili swobodnie wyciągnąć ramię i odbić piłkę z taką siłą, że wiedziała, iż nie zdoła jej 
obronić. Czuła się tak, jakby już nigdy w życiu nie miała się ruszyć — i ze zdumieniem widziała, 
jak nagle ląduje po drugiej stronie kortu i uderza piłkę, jakby chciała ją roznieść na strzępy. Jakby 
chciała, żeby to była twarz Francisca.
Jeszcze tylko raz, myślała, nawet jeśli następne uderzenie miałoby strzaskać jej kości... Tylko raz, 
nawet  jeśli  powietrze,  które  z  trudem  wdychała  przez  ściśnięte  gardło,  miałoby  się  w  ogóle 
zatrzymać...  Potem  nie  czuła  już  nic,  ani  bólu,  ani  mięśni,  tylko  myśl,  że  musi  go  pokonać, 
zobaczyć  go  wyczerpanego,  zobaczyć,  jak  upada,  a  wtedy  będzie  mogła  spokojnie  umrzeć  w 
następnej sekundzie.
Wygrała. Być może to jego śmiech sprawił, że ten jeden raz nie udało mu się zwyciężyć. Podszedł 
do siatki, podczas gdy ona stała bez ruchu, i rzucił rakietę przez kort do jej stóp, jak gdyby wiedział, 
że tego właśnie pragnie. Zszedł z kortu i padł na trawę, wyczerpany, z ręką pod głową.
Podeszła  do  niego  wolno.  Stała  nad  nim,  spoglądając  na  rozpostarte  u  jej  stóp  ciało,  na 
przesiąkniętą  potem  koszulkę  i  strąki  włosów  przyklejone  do  ramienia.  Podniósł  głowę.  Jego 
spojrzenie  powędrowało  wolno  wzdłuż  jej  nóg,  szortów,  bluzki  aż  do  oczu.  Było  to  drwiące 
spojrzenie,  które  zdawało  się  prześwietlać  jej  ubranie  i  umysł  —  i  mówić,  że  to  on  tu  jest 
zwycięzcą.
Tej nocy siedziała przy swoim biurku w Rockdale, samotna w starym budynku stacji, spoglądając 
na niebo za oknem. Była to godzina, którą lubiła najbardziej, kiedy górne szyby okien stawały się 
jaśniejsze, a w dolnych pojawiały się niewyraźne srebrne nitki szyn. Zgasiła lampę i obserwowała 
bezdźwięczną wędrówkę światła przez nieruchomą ziemię. Wszystko stanęło, ani jeden listek nie 
zadrżał na gałęzi drzewa, kiedy niebo powoli traciło swoją barwę i upodabniało się do wielkiej tafli 
lśniącej wody.
O tej godzinie telefon milczał, prawie tak, jakby w całej sieci wstrzymano ruch. Nagle usłyszała na 
zewnątrz zbliżające się szybko kroki. W drzwiach stanął Francisco. Nigdy wcześniej tu nie był, ale 



nie była zdumiona jego widokiem.
— Co robisz na nogach o tej porze? — zapytała.
— Nie chciało mi się spać.
— Jak tu dotarłeś? Nie słyszałam samochodu.
— Przyszedłem pieszo.
Dopiero po jakimś czasie zdała sobie sprawę, że nie zapytała go, dlaczego przyszedł, i że nie chce o 
to pytać.
Przechadzał  się  po  pokoju,  przyglądając  się  ścianom  obwieszonym  listami  przewozowymi  i 
kalendarzem z widokiem rozpędzonej Komety Taggarta, uchwyconej od frontu. Zachowywał się 
jak u siebie, jakby czuł, że to miejsce należy do nich, tak jak czuli się wszędzie, gdzie znaleźli się 
razem. Nie zdradzał jednak ochoty do rozmowy. Zapytał ją o kilka szczegółów związanych z pracą, 
a potem oboje zamilkli.
W miarę jak na zewnątrz robiło się jaśniej,  zwiększał się ruch na linii  i  ciszę zaczął przerywać 
dźwięk telefonu. Wróciła do pracy. On zaś siedział w kącie, z jedną nogą przerzuconą przez poręcz 
krzesła, i czekał.
Pracowało jej się lekko; w głowie miała niespotykaną jasność. Szybkość i precyzja własnych rąk 
sprawiała jej przyjemność. Skupiała się na ostrym, żywym dzwonku telefonu, na cyfrach numerów 
pociągów, numerów wagonów, numerów porządkowych. O niczym innym nie myślała.
Kiedy jednak spadł na podłogę cienki arkusz papieru, a ona schyliła się, by go podnieść, pojawiła 
się w niej nagła, równie wyrazista świadomość tego momentu, własnego ciała i ruchu. Widziała 
swoją spódnicę z szarego lnu, podwinięty rękaw szarej bluzki i nagą rękę sięgającą po papier. Miała 
wrażenie,  że  na moment,  bez przyczyny,  jakby w nagłym oczekiwaniu,  przestało  jej  bić  serce. 
Podniosła kartkę i odwróciła się z powrotem do biurka.
Było  już  prawie  całkiem  jasno.  Jakiś  pociąg  minął  stację,  nie  zatrzymując  się.  W  czystości 
porannego światła długa linia dachów wagonów zlała się w srebrną nitkę, a cały pociąg wydawał 
się  zawieszony  ponad  ziemią,  tylko  ją  muskający,  a  tak  naprawdę  unoszący  się  w  powietrzu. 
Podłoga stacji  zadrżała,  a szyby w oknach zadźwięczały.  Dagny z uśmiechem podekscytowania 
obserwowała lot pociągu. Zerknęła na Francisca: z takim samym uśmiechem patrzył na nią.
Kiedy przybył  dzienny operator,  przekazała  mu stery,  sama zaś wyszła  z  Franciskiem w chłód 
poranka. Słońce jeszcze nie wzeszło, ale powietrze wydawało się świecić zamiast niego. Nie czuła 
zmęczenia. Czuła się tak, jakby właśnie wstawała.
Ruszyła w stronę samochodu, ale Francisco ją powstrzymał.
— Chodźmy pieszo — powiedział. — Później wrócimy po samochód.
— W porządku.
Nie była zdumiona i nie miała nic przeciwko perspektywie pięciomilowego spaceru. Wydawało się 
to naturalne, naturalne dla osobliwej rzeczywistości tej chwili, niezwykle wyrazistej, lecz odciętej 
od  wszystkiego,  bezpośredniej,  lecz  odseparowanej,  jak  jasna  wysepka  w  ścianie  gęstej  mgły; 
wyższej, niekwestionowanej rzeczywistości, podobnej do tej, którą czuje człowiek pijany.
Droga  wiodła  przez  las.  Zeszli  z  szosy  na  starą,  wijącą  się  między  drzewami  przez  mile 
nietkniętego obszaru ścieżkę.  Wokół nich nie było śladów ludzkiego istnienia.  Stare,  zarośnięte 
chwastami koleiny czyniły owo istnienie jeszcze bardziej odległym, dodając do oddalenia w prze-
strzeni  oddalenie  w  czasie.  Poranna  mgiełka  wciąż  unosiła  się  nad  ziemią,  ale  w  przerwach 
pomiędzy  pniami  drzew  skupiska  liści  tworzyły  plamy  świetlistej  zieleni,  które  zdawały  się 
rozjaśniać las. Liście wisiały bez ruchu. Tylko oni szli, samotni w nieruchomym świecie. Nagle 
zdała sobie sprawę, że od dłuższego czasu milczą.
Dotarli do polanki. Była to mała kotlinka otoczona ścianami skalistych wzgórz. Wśród traw wił się 
strumyk, a gałęzie drzew wisiały nisko przy ziemi niczym kurtyna zielonego płynu. Szum wody 
uwydatniał  ciszę.  Odległy  wycinek otwartego nieba  sprawiał,  że  miejsce  wydawało się  jeszcze 
bardziej  ukryte.  Wysoko  w  górze,  na  grzbiecie  wzgórza,  jedno  z  drzew  pochwyciło  pierwsze 
promienie słońca.
Zatrzymali  się i patrzeli  na siebie. W chwili,  w której  to zrobił,  pojęła,  że wiedziała,  iż tak się 
stanie. Obejmował ją, czuła jego usta na swoich wargach, ramiona przyciskające go w żywiołowej 



reakcji, i po raz pierwszy zdała sobie sprawę, jak bardzo pragnęła, by to zrobił.
Na krótką chwilę poczuła bunt i ukłucie strachu. Trzymał ją, przyciskając całe jej ciało do swojego, 
mocno, uporczywie, z premedytacją, jego ręka wędrowała po jej piersiach, jak gdyby badał swoje 
terytorium,  z  szokującą  zażyłością,  która  nie  wymagała  jej  zgody.  Próbowała  się  wyrwać,  ale 
zamiast tego odsunęła się od niego akurat na tyle, by spojrzeć mu w twarz i ujrzeć uśmiech — 
uśmiech, który powiedział jej, że już dawno dała mu na to zgodę. Myślała, że powinna uciekać; 
zamiast tego sama przygarnęła do siebie jego głowę, szukając ust.
Wiedziała, że lęk jest bezsensowny, że on i tak zrobi to, czego chce, że decyzja należy do niego, że 
nie pozostawił jej niczego z wyjątkiem tego, czego pragnęła najbardziej — poddania się. W jej 
świadomości nie było wyraźnego obrazu jego zamiarów, jej mglista wiedza o nich została zmie-
ciona, nie miała siły, by wierzyć w to jasno, teraz, wierzyć, że dzieje się to z nią; wiedziała tylko, że 
się boi — a jednak to, co czuła, było wołaniem do niego: Nie proś mnie o to — tylko nie proś — 
zrób to!
Napięła na moment mięśnie stóp, by się bronić, ale jej usta przyciśnięte były do jego ust i opadli 
razem na ziemię, ani na chwilę ich nie rozdzielając. Leżała bez ruchu — nieruchomy, potem drżący 
obiekt  aktu,  którego on dokonał  zwyczajnie,  bez wahania,  jakby egzekwował  prawo — prawo 
nieznośnej przyjemności doznanej przez oboje.
Pierwsze słowa, jakie potem wypowiedział, nazwały wszystko. „Musieliśmy nauczyć się tego od 
siebie” — rzekł. Patrzyła na jego długą sylwetkę rozpostartą na trawie, w czarnych spodniach i 
czarnej koszuli; jej wzrok zatrzymał się na pasku zaciśniętym wokół jego szczupłej talii i poczuła 
nagłe ukłucie dumy — dumy z zawładnięcia jego ciałem. Leżała na plecach, patrząc w niebo i nie 
mając ochoty się poruszać, myśleć ani wiedzieć, że istnieje cokolwiek poza tą chwilą.
Kiedy wróciła  do  domu,  kiedy leżała  w łóżku naga,  bo  jej  ciało  stało  się  czymś nieznanym i 
cennym, zbyt cennym dla dotyku koszuli nocnej — bo sprawiało jej przyjemność uczucie nagości i 
wrażenie dotyku ciała Francisca na białej pościeli łóżka — kiedy myślała, że nie może spać, bo nie 
chce  stracić  najwspanialszego  wycieńczenia,  jakiego  kiedykolwiek  zaznała,  jej  ostatnia  myśl 
dotyczyła czasów, w których nie znajdowała sposobu, by wyrazić nagły atak uczucia większego niż 
szczęście, uczucia, że błogosławi się cały świat, uczucia zakochania w fakcie, że się istnieje i że 
istnieje się w takim świecie; pomyślała, że to, czego się dziś nauczyła, jest sposobem wyrażania 
tego uczucia. Jeśli była to myśl najwyższej wagi, Dagny nie wiedziała o tym; nic nie mogło mieć 
wielkiej wagi w świecie, z którego wymazano pojęcie bólu; nie do niej należało szacowanie wagi 
tego  wniosku;  spała,  z  lekkim uśmiechem  na  ustach,  w  cichym,  jasnym pokoju  wypełnionym 
światłem poranka.
Tamtego  lata  spotykała  się  z  nim  w  lesie,  w  ukrytych  zakątkach  nad  rzeką,  na  podłodze 
opuszczonej  szopy,  w piwnicy  domu.  To  były  jedyne  chwile,  w których rozumiała,  czym jest 
piękno: doświadczała go, patrząc na stare drewniane krokwie lub stalową płytę klimatyzatora, który 
ciężko, rytmicznie  wirował nad ich głowami.  Nosiła spodnie albo letnie  bawełniane sukienki, a 
jednak  nigdy nie  była  bardziej  kobieca  niż  wtedy,  gdy stawała  przed  nim,  by  zatonąć  w jego 
ramionach, poddać się wszystkiemu, czego pragnął, otwarcie przyznając, że ma władzę zredukować 
ją do bezradności za pomocą rozkoszy, którą potrafi jej dać. Nauczył ją każdej formy zmysłowości, 
jaką zdołał wymyślić. „Czy to nie wspaniałe, że nasze ciała potrafią nam dać tyle przyjemności?” 
—  zapytał  kiedyś  zwyczajnie.  Byli  szczęśliwi  i  promiennie  niewinni.  Żadnemu  z  nich  nie 
przyszłoby do głowy, że rozkosz może oznaczać grzech.
Ukrywali swój sekret niejako wstydliwą winę, lecz jako coś, co należało tylko do nich i czego nikt 
inny nie miał prawa dyskutować ani osądzać. Znała powszechnie panujący, wyznawany w ten czy 
inny sposób przez większość ludzi pogląd, że seks jest brzydką słabością niższej natury człowieka i 
należy go traktować jako zło konieczne. Doświadczała uczucia czystości, które polegało na tym, że 
wzdragała się nie wskutek żądz własnego ciała, lecz w wyniku jakiegokolwiek kontaktu z umysłami 
wyznającymi tę doktrynę.
Tej  zimy  Francisco  odwiedzał  ją  w  Nowym  Jorku  ze  zmienną  częstotliwością.  Niekiedy 
przylatywał  z  Cleveland  co  dwa  tygodnie,  zawsze  nie  zapowiedziany,  innym razem znikał  na 
miesiące. Siedziała na podłodze w swoim pokoju, otoczona wykresami i kopiami. „Jestem zajęta” 



— rzucała  na  dźwięk  pukania,  by  usłyszeć  kpiące:  „Naprawdę?”  i  rzucić  się  ku  drzwiom na 
powitanie go. Szli wtedy do małego mieszkanka w spokojnej dzielnicy, które wynajmował.
— Francisco — zapytała go kiedyś, zdumiona myślą, która nagle przyszła jej do głowy — jestem 
twoją kochanką, prawda?
— W rzeczy samej — zaśmiał się.
Poczuła  dumę, jakiej  można by oczekiwać od kobiety obdarzonej  właśnie zaszczytnym tytułem 
żony.
W  ciągu  wielu  miesięcy  jego  nieobecności  nigdy  się  nie  zastanawiała,  czy  jest  jej  wierny; 
wiedziała, że tak. Wiedziała, nawet jeśli była zbyt młoda, by znać przyczynę, że tylko ci, którzy 
uważają seks i siebie samych za złych, są zdolni do uprawiania go z byle kim i byle jak.
Niewiele wiedziała  o życiu Francisca.  Był to jego ostatni  rok w college’u;  rzadko opowiadał o 
studiach, a ona nigdy go nie pytała. Przypuszczała, że pracuje zbyt ciężko, widywała bowiem w 
jego  oczach  nienaturalnie  jasne  spojrzenie,  spojrzenie  radosnego  podniecenia,  płynącego  z 
przekroczenia granic wytrzymałości.  Pewnego razu wypomniała mu żartobliwie, że podczas gdy 
ona  jest  już  doświadczoną  pracownicą  Taggart  Transcontinental,  on  sam  nie  zaczął  jeszcze 
pracować na swoje utrzymanie.
—  Ojciec  nie  pozwala  mi  zacząć  pracy  w  d’Anconia  Copper,  póki  nie  skończę  studiów  — 
powiedział.
— Kiedyż to nauczyłeś się posłuszeństwa?
—  Muszę  respektować  jego  życzenia.  Jest  właścicielem  korporacji...  Jednak  nie  wszystkie 
przedsiębiorstwa miedziowe na świecie należą do niego — zakończył z uśmiechem, w którym kryło 
się tajemnicze rozbawienie.
Nie dowiedziała się o całej sprawie aż do następnej jesieni, kiedy Francisco skończył studia i wrócił 
do  Nowego Jorku po  odwiedzeniu  ojca  w Buenos  Aires.  Powiedział  jej,  że  w ciągu  ostatnich 
czterech lat pobierał nauki w dwóch miejscach: na Uniwersytecie Patricka Henry’ego i w odlewni 
miedzi na peryferiach Cleveland. „Lubię się uczyć sam dla siebie” — powiedział. Zaczął pracować 
w odlewni jako chłopiec piecowy, gdy miał szesnaście lat, a teraz, jako dwudziestolatek, był jej 
właścicielem, pierwszy tytuł własności, z pomocą drobnej nieścisłości w dacie urodzenia, uzyskał 
tego samego dnia, w którym odebrał dyplom uniwersytecki, i wysłał oba ojcu.
Pokazał  jej  fotografię  swojej  odlewni.  Było  to  niewielkie,  brudne  miejsce,  stare  i  godne 
pożałowania,  zniszczone przez lata przegrywanej walki; ponad wejściem, niczym nowa flaga na 
maszcie opuszczonego budynku, wisiał szyld: d’Anconia Copper.
Specjalista od kreowania wizerunku publicznego w nowojorskim przedstawicielstwie jego ojca był 
przerażony i wściekły.
— Francisco, nie możesz tego zrobić! Co pomyślą ludzie? Takie nazwisko na tej kupie złomu?
— To moje nazwisko — odparł Francisco.
Kiedy wszedł  do gabinetu  ojca  w Buenos  Aires,  wielkiego,  surowego i  nowoczesnego niczym 
laboratorium pokoju, udekorowanego jedynie fotografiami posiadłości korporacji — największych 
kopalń,  portów  przeładunku  rudy  i  odlewni  na  świecie  —  zobaczył  na  honorowym  miejscu, 
naprzeciw biurka ojca, fotografię odlewni w Cleveland z nowym szyldem nad bramą.
Oczy ojca przeniosły się z fotografii na stojącego przed biurkiem Francisca.
— Czy nie jest trochę za wcześnie? — zapytał.
— Nie zniósłbym czterech lat złożonych wyłącznie z wykładów.
— Jak zdobyłeś pieniądze na pierwszą ratę?
— Wygrałem na giełdzie papierów wartościowych.
— Co? Kto cię tego nauczył?
— Nietrudno ocenić, które przedsiębiorstwa odniosą sukces, a które nie.
— Skąd miałeś pieniądze, by zacząć grać?
— Z kieszonkowego, które mi przysyłałeś, i z własnych zarobków.
— Kiedy miałeś czas przyglądać się giełdzie?
— Kiedy pisałem pracę na  temat  wpływu arystotelesowskiej  teorii  praprzyczyny na  późniejsze 
systemy metafizyczne.



Pobyt Francisca w Nowym Jorku tej jesieni był krótki. Ojciec wysyłał go do Montany jako zastępcę 
dyrektora kopalni należącej do d’Anconia Copper.
— Cóż — mówił do Dagny z uśmiechem — ojciec nie  uważa za wskazane pozwolić  mi zbyt 
szybko się wznieść. Nie będę go prosił, by mi zawierzył. Skoro chce sam zobaczyć, co potrafię, 
podporządkuję się.
Przez kolejne dwa lata rzadko go widywała. Następnego dnia po każdym spotkaniu nie wiedziała, 
gdzie jest, w którym mieście ani na którym kontynencie. Zawsze przyjeżdżał niespodziewanie — i 
lubiła to, bo czyniło jego obecność w jej życiu nieprzerwaną, niczym ukryty promień światła, który 
w każdej chwili może się pojawić i spocząć na niej.
Kiedykolwiek  widziała  go w jego gabinecie,  myślała  o  rękach na sterze motorówki:  prowadził 
interesy z tą samą gładką, niebezpieczną, w pełni okiełznaną szybkością. W jej umyśle pozostał 
jednak pewien drobny, lecz szokujący incydent,  który do niego nie pasował. Pewnego wieczoru 
zobaczyła  go stojącego w oknie gabinetu  i  spoglądającego na  brązowy zmierzch  nad  miastem. 
Przez  dłuższy  czas  się  nie  ruszał.  Twarz  miał  poważną  i  napiętą;  było  w  niej  uczucie,  które 
wydawało się u niego niemożliwe: uczucie gorzkiego, bezradnego gniewu.
— Coś jest złego w tym świecie — powiedział. — Zawsze było. Coś, czego nikt nigdy nie zdołał 
nazwać ani wyjaśnić.
Nie powiedział jej, co to takiego.
Kiedy zobaczyła go ponownie, nie pozostał w nim żaden ślad tamtego incydentu. Była wiosna, a 
oni stali razem na tarasie widokowym restauracji.  Lekki jedwab jej sukni wieczorowej, miotany 
wiatrem, uderzał o jego szczupłe ciało w czarnym smokingu. Patrzyli na miasto. W salonie za ich 
plecami brzmiała  etiuda Richarda  Halleya;  niewiele  osób słyszało wtedy o Halleyu,  oni jednak 
odkryli i pokochali jego muzykę.
— Nie musimy szukać drapaczy chmur w oddali, prawda? — rzekł Francisco. — Dosięgliśmy ich.
—  Myślę,  że  je  mijamy  —  odparła  z  uśmiechem.  —  Prawie  się  boję...  Jesteśmy  w  jakiejś 
rozpędzonej windzie.
— Jasne. Czego się boisz? Niech pędzi. Dlaczego miałoby istnieć ograniczenie?
Kiedy miał dwadzieścia trzy lata, zmarł jego ojciec. Francisco pojechał do Buenos Aires, by przejąć 
d’Anconia Copper. Nie widzieli się przez następne trzy lata.
Początkowo pisywał  do niej  nieregularnie.  Pisał  o  korporacji,  o  rynku światowym, o sprawach 
mających wpływ na interesy Taggart Transcontinental. Listy były krótkie i pisane ręcznie, zwykle 
nocą.
Nie była nieszczęśliwa podczas jego nieobecności. Ona również czyniła swoje pierwsze kroki w 
kierunku przejęcia władzy nad przyszłym królestwem. Z ust przodowników przemysłu, przyjaciół 
ojca, słyszała opinie, że należy obserwować młodego d’Anconia: o ile korporacja już przedtem była 
wielka, teraz rozniesie cały świat — tak przynajmniej sugerowały jego dotychczasowe poczynania. 
Dagny uśmiechała się bez zdziwienia. Były chwile, kiedy odczuwała nagłą, gwałtowną tęsknotę za 
nim, ale była to tylko niecierpliwość, nie ból. Odpędzała ją od siebie, pewna, że oboje zmierzają do 
przyszłości, która przyniesie im wszystko, czego pragną, także siebie.
Potem Francisco przestał pisać.
Miała  dwadzieścia  cztery  lata,  kiedy  pewnego  dnia  na  jej  biurku  w  Taggart  Transcontinental 
zadzwonił telefon.
— Dagny — powiedział  głos, który od razu rozpoznała.  — Jestem w Wayne-Falkland. Przyjdź 
zjeść ze mną kolację. O siódmej. — Powiedział to bez przywitania, tak jakby rozstali się zaledwie 
wczoraj.
Ponieważ  dłuższą  chwilę  zabrało  jej  przypomnienie  sobie  sztuki  oddychania,  po  raz  pierwszy 
uświadomiła sobie, jak wiele dla niej znaczy ten głos.
— Dobrze... Francisco — odpowiedziała.
Nie musieli mówić nic więcej. Odkładając słuchawkę, myślała, że jego powrót jest naturalny i że 
zawsze go oczekiwała; tyle że nie spodziewała się swojej nagłej potrzeby wymówienia jego imienia 
ani ukłucia szczęścia, które poczuła, wymawiając je.
Kiedy wieczorem weszła do jego apartamentu, zamarła. Stał pośrodku pokoju, patrząc na nią— i 



widziała, że uśmiech pojawia się na jego twarzy powoli, niechętnie, jak gdyby zatracił zdolność do 
uśmiechu i był zdumiony tym, że potrafi ją odzyskać. Patrzył na nią z niedowierzaniem, jakby nie 
był pewien, kim jest i jakie są jego uczucia do niej. Jego spojrzenie było niczym błaganie, krzyk o 
pomoc człowieka, który nigdy nie potrafił krzyczeć. Kiedy weszła, chciał przywitać ją ich starym 
powitaniem.
— Cześć... — zaczął, ale umilkł. — Dagny, jesteś piękna — rzekł po chwili.
Powiedział to tak, jakby te słowa sprawiały mu ból.
— Francisco...
Potrząsnął  głową, zakazując jej  wymawiać słów, których nigdy do siebie nie  wyrzekli  — choć 
oboje wiedzieli, że w tej chwili mówią je i słyszą.
Podszedł, wziął ją w ramiona, pocałował w usta i długo trzymał w objęciach. Kiedy spojrzała mu w 
twarz, uśmiechał się pewnie, kpiąco. Ten uśmiech powiedział jej, że odzyskał kontrolę nad sobą, 
nad nią, nad wszystkim, i że każe jej zapomnieć o tym, co zobaczyła w pierwszej chwili.
— Cześć, Ślimaku — powiedział.
Niepewna niczego z wyjątkiem tego, że nie wolno jej o nic pytać, uśmiechnęła się i odpowiedziała:
— Cześć, Frisco.
Potrafiłaby  zrozumieć każdą zmianę,  tylko nie  to,  co zobaczyła.  W jego twarzy nie było śladu 
życia,  odrobiny  rozbawienia;  stała  się  nieprzejednana.  Błaganie,  które  ujrzała  w  pierwszym 
uśmiechu,  nie  było  błaganiem  słabości;  miał  teraz  w  sobie  determinację,  która  zdawała  się 
bezlitosna.  Zachowywał się jak człowiek, który stoi prosto, dźwigając ciężar nie do utrzymania. 
Zobaczyła  coś,  co  dotąd  nie  wydawało  jej  się  możliwe:  bruzdy zgorzknienia  na jego  twarzy  i 
straszliwe cierpienie.
— Dagny, nie bądź zdumiona niczym, co zrobię — powiedział. — Teraz ani w przyszłości.
Było to jedyne wyjaśnienie, jakiego jej udzielił, po czym zaczął się zachowywać tak, jakby nie było 
nic do wyjaśniania.
Nie potrafiła czuć nic z wyjątkiem lekkiego niepokoju; odczuwanie strachu o niego lub w jego 
obecności było niemożliwe. Kiedy się śmiał, miała uczucie, że znów są w lesie nad Hudsonem: nie 
zmienił się i nigdy nie miał się zmienić.
Kolację podano w jego pokoju. Bawiło ją siedzenie naprzeciw niego przy stole nakrytym z chłodną, 
adekwatną do zbyt wysokiej  ceny formalnością,  w pokoju hotelowym o wystroju europejskiego 
pałacu.
Wayne-Falkland  był  najbardziej  wytwornym  hotelem,  jaki  jeszcze  istniał  na  ziemi.  Jego  styl 
leniwego  luksusu,  aksamitnych  zasłon,  rzeźbionej  boazerii  i  świec  wydawał  się  celowym 
kontrastem dla jego funkcji: na zatrzymanie się w nim nie mógł sobie pozwolić nikt z wyjątkiem 
osób,  które  przybywały  do  Nowego  Jorku,  by  prowadzić  transakcje  dotyczące  całego  świata. 
Zauważyła, że zachowanie kelnerów podających im kolację sugeruje szczególną estymę dla tego 
konkretnego gościa i że Francisco tego nie dostrzega. Zachowywał się jak w domu. Dawno już 
zdążył przyzwyczaić się do faktu, że jest senorem d’Anconia z d’Anconia Copper.
Wydało jej  się jednak dziwne,  że nie  wspomina o swojej  pracy.  Spodziewała się,  że  będzie  to 
jedyna zaprzątająca go rzecz, pierwsza, jaką się z nią podzieli. Nie wspomniał o niej. Zamiast tego 
chciał,  żeby  opowiedziała  mu  o  swojej  pracy,  postępach,  o  uczuciu,  jakim  darzy  Taggart 
Transcontinental.  Rozmawiała z nim tak, jak czyniła to zawsze, wiedząc, że jest jedynym, który 
rozumie jej namiętne poświęcenie. Nic nie powiedział, ale przysłuchiwał się uważnie.
Nie zwracali uwagi na radio, które kelner włączył, by muzyka przygrywała im do kolacji. Nagle 
jednak huk dźwięku niemal zdruzgotał  pokój, sprawiając wrażenie,  jakby budynkiem wstrząsnął 
podziemny wybuch. Nie natężenie dźwięku jednak spowodowało ten wstrząs, lecz jego charakter. 
Był to nowy koncert Halleya, czwarty, dopiero co napisany.
Siedzieli  w  milczeniu,  wsłuchując  się  w  tę  deklarację  buntu  — hymn  triumfu  wielkich  ofiar, 
odmawiających poddania się cierpieniu. Francisco przyglądał się miastu.
Nie zmieniając pozycji, bez ostrzeżenia, zapytał nagle dziwnie pozbawionym nacisku głosem:
— Dagny, co byś powiedziała,  gdybym cię poprosił,  żebyś opuściła Taggart  Transcontinental  i 
pozwoliła mu iść do diabła, co z pewnością nastąpi, gdy przejmie je twój brat?



—  A  co  bym  powiedziała,  gdybyś  mnie  poprosił  o  rozważenie  propozycji  samobójstwa?  — 
odpowiedziała gniewnie.
Nie odezwał się.
— Dlaczego to powiedziałeś? — rzuciła. — Nie spodziewałam się po tobie takich żartów.
W jego twarzy nie było śladu wesołości.
— Nie — odpowiedział cicho, z powagą. — Przepraszam. Nie powinienem.
Zmusiła się do zapytania o jego pracę. Odpowiadał krótko, nie dodając nic od siebie. Powtórzyła 
mu komentarze przemysłowców o świetnych perspektywach korporacji pod jego kierownictwem.
— To prawda — powiedział głucho.
Ogarnięta nagłym niepokojem, nie wiedząc, co nią kieruje, zapytała:
— Francisco, po co przyjechałeś do Nowego Jorku?
— Zobaczyć się z przyjacielem, który mnie wezwał — rzekł z ociąganiem.
— Interesy?
Patrząc w dal, jakby odpowiadał na jakąś własną myśl, z bladym uśmiechem gorzkiego rozbawienia 
na twarzy, lecz głosem dziwnie miękkim i smutnym, odparł:
— Tak.
Było dobrze po północy, gdy przebudziła się w łóżku u jego boku. Miasto w dole milczało.  W 
pokoju  panowała  cisza,  sprawiająca  wrażenie,  jakby  czas  na  chwilę  się  zatrzymał.  Swobodna, 
szczęśliwa i całkowicie wyczerpana, Dagny odwróciła się, by spojrzeć na niego. Leżał na plecach, 
częściowo wsparty na poduszce. Ujrzała jego profil na tle mglistej poświaty nocnego nieba w oknie. 
Nie  spał.  Oczy miał  otwarte,  usta  zaś  zaciśnięte  jak  ktoś,  kto poddał  się  nieznośnemu bólowi, 
znosząc go i nie próbując ukrywać.
Była zbyt przerażona, by się ruszyć. Wyczuł jej spojrzenie i obrócił ku niej twarz. Zadrżał nagle, 
odrzucił koc, popatrzył na jej nagie ciało, a potem opadł i ukrył twarz między jej piersiami. Objął ją 
za  ramiona,  przylegając  do  niej  konwulsyjnie.  Słyszała  słowa,  przytłumione,  wyrzucane  z  ust 
przyciśniętych do jej skóry:
— Nie mogę się tego wyrzec! Nie potrafię!
— Czego? — wyszeptała.
— Ciebie.
— Dlaczego miałbyś...
— I wszystkiego.
— Dlaczego miałbyś się tego wyrzekać?
— Dagny! Pozwól mi pozostać. Oprzeć się. Nawet jeśli wiem, że on ma rację!
— Oprzeć się czemu, Francisco? — zapytała spokojnie.
Nie odpowiedział, jeszcze mocniej wtulając twarz w jej ciało.
Leżała  nieruchomo,  wiedząc  jedynie,  że  musi  być bardzo ostrożna.  Z jego głową na piersiach, 
uspokajającym  gestem  głaszcząc  go  po  włosach,  leżała  wpatrzona  w  sufit  pokoju,  w  ledwo 
widoczne w ciemności rzeźbione girlandy, i czekała, zesztywniała z przerażenia.
— To słuszne, ale takie trudne! — jęknął. — Boże, jakież to trudne! Po chwili uniósł głowę. Usiadł. 
Przestał drżeć.
— Co się stało, Francisco?
— Nie mogę ci powiedzieć. — Jego głos był naturalny, otwarty, nie próbujący ukryć cierpienia, ale 
już posłuszny właścicielowi. — Nie jesteś gotowa, by to usłyszeć.
— Chcę ci pomóc.
— Nie możesz.
— Mówiłeś, że mam ci pomóc odmówić.
— Nie mogę odmówić.
— Więc pozwól mi dzielić to z tobą. Potrząsnął głową.
Siedział,  patrząc  na  nią,  jakby  rozważał  jakieś  pytanie.  Potem,  odpowiadając  sobie,  ponownie 
pokręcił głową.
— Skoro nie jestem pewien, czyja potrafię to znieść — w jego głosie dało się słyszeć coś dziwnego, 
nowego; była to czułość — jak ty byś mogła?



— Francisco — powiedziała powoli, z wysiłkiem, próbując powstrzymać się od krzyku — muszę 
wiedzieć.
— Czy mi przebaczysz? Wiem, że jesteś przerażona i że to okrutne. Ale czy zrobisz to dla mnie? Po 
prostu zapomnisz o tym i nie będziesz o nic pytać?
— Ja...
— Tylko tyle możesz dla mnie zrobić. Zrobisz to?
— Tak, Francisco.
— Nie bój się o mnie. To był jedyny raz. Nigdy więcej mi się to nie przydarzy. Później będzie 
znacznie łatwiej.
— Gdybym mogła...
— Nie. Spij, najdroższa.
Po raz pierwszy odezwał się do niej tym słowem.
Rano otwarcie stawił jej czoło, nie unikając, ale i nie komentując jej zaniepokojonego spojrzenia. 
W  jego  twarzy  dostrzegła  spokój  i  cierpienie;  razem  wzięte,  sprawiały  wrażenie  bolesnego 
uśmiechu,  choć  w  rzeczywistości  Francisco  się  nie  uśmiechał.  Co  dziwne,  wyglądał  teraz  na 
młodszego. Nie wyglądał jak ktoś, kto znosi męczarnie, lecz jak ktoś, kto widzi cel, dla którego 
warto je znosić.
Nie wypytywała go. Zanim wyszła, spytała tylko:
— Kiedy znowu cię zobaczę?
— Nie wiem — odparł. — Nie czekaj na mnie, Dagny. Następnym razem, kiedy się spotkamy, nie 
będziesz chciała mnie widzieć. Będę miał powody, by robić rzeczy, które będę robił. Ale nie mogę 
ci  ich  zdradzić  i  będziesz  miała  rację,  potępiając  mnie.  Nie  popełnię  godnego  pogardy  aktu 
proszenia  cię,  byś  mi  zawierzyła.  Musisz kierować się  własną  wiedzą  i  sądem.  Będziesz  mnie 
przeklinać. Będziesz zraniona. Postaraj się nie pozwolić, by zraniło cię to zbyt mocno. Pamiętaj, że 
ci to powiedziałem i że to było wszystko, co mogłem powiedzieć.
Przez następny rok nie miała o nim wiadomości. Kiedy zaczęły do niej docierać plotki i sensacyjne 
artykuły w gazetach, początkowo nie wierzyła, że dotyczą Francisca d’Anconia. Po jakimś czasie 
była zmuszona uwierzyć.
Przeczytała opowieść o przyjęciu, które wydał na swoim jachcie, na przystani w Valparaiso; goście 
paradowali  w  kostiumach  kąpielowych,  a  na  pokład  przez  całą  noc  padał  sztuczny  deszcz  z 
szampana i płatków kwiatów.
Przeczytała  opowieść  o  przyjęciu,  które  wydał  w  kurorcie  na  algierskiej  pustyni;  wybudował 
pawilon z cienkich płyt lodu i ofiarował każdej uczestniczce pelerynę z gronostaja,  którą miała 
nosić podczas imprezy, pod warunkiem, że zdejmie ją, potem suknię, a na końcu wszystko inne, w 
miarę topnienia lodu.
Czytała  sprawozdania  z  przedsięwzięć  zawodowych,  które  z  rzadka  podejmował;  były 
spektakularnie  udane i  rujnowały jego rywali,  ale traktował je  jako okazjonalny sport,  atakując 
nagle, a potem znikając na rok lub dwa z przemysłowej sceny i pozostawiając d’Anconia Copper w 
rękach swoich podwładnych.
Przeczytała wywiad, w którym mówił: „Dlaczego miałbym chcieć zarabiać pieniądze? Mam ich 
dość, by trzy pokolenia moich potomków mogły się bawić równie dobrze jak ja”.
Spotkała go raz, na przyjęciu wydanym w Nowym Jorku przez jednego z ambasadorów. Skłonił się 
wytwornie, uśmiechnął i obdarzył ją spojrzeniem, w którym nie istniała przeszłość. Odciągnęła go 
na bok.
— Francisco, dlaczego? — zapytała tylko.
— Co dlaczego? — odpowiedział pytaniem. Odwróciła się od niego.
— Ostrzegałem cię — powiedział.
Od tamtej pory nie próbowała się z nim spotkać.
Przeżyła.  Potrafiła  to  przeżyć,  bo  nie  wierzyła  w  cierpienie.  Ze  zdumionym  niesmakiem 
obserwowała  fakt  odczuwania  bólu,  nie  zgadzając  się,  by  coś  znaczył.  Cierpienie  było 
bezsensownym incydentem, nie należącym do życia, które znała. Nie mogła pozwolić, by stało się 
ważne. Nie potrafiła zdefiniować stawianego przez siebie oporu ani uczucia, które go rodziło; ale 



słowa stanowiące jego ekwiwalent w jej głowie brzmiały: To się nie liczy — tego nie należy brać 
serio. Pamiętała je nawet w chwilach, w których nie było w niej nic oprócz krzyku i w których 
pragnęła zatracić świadomość, aby ta nie mówiła jej, że to, co nie może być prawdą, jest nią. Nie 
brać tego serio — powtarzała niezmienna pewność wewnątrz niej  — bólu i brzydoty nigdy nie 
należy brać serio.
Walczyła z tym. Wyzdrowiała.  Lata  pomogły jej  doczekać dnia,  w którym mogła beznamiętnie 
stawiać czoło wspomnieniom, a potem dnia, w którym w ogóle nie czuła potrzeby stawiania im 
czoła. Tamto się skończyło i nie miało już dla niej znaczenia.
W jej życiu nie było innych mężczyzn. Nie wiedziała, czy ją to unieszczęśliwia. Nie miała czasu 
tego roztrząsać. Znalazła czysty, jaskrawy sens życia, którego pragnęła — w swojej pracy. Kiedyś 
Francisco  dawał  jej  to  samo uczucie,  współgrające  z  jej  pracą  i  światem.  Mężczyźni,  których 
spotykała później, przypominali tych z pierwszego balu.
Wygrała  bitwę  ze  wspomnieniami.  Ale  jedno  cierpienie  pozostało,  nie  zaleczone  przez  czas: 
cierpienie zawarte w słowie „dlaczego?”
Niezależnie  od tego,  jaka tragedia  go spotkała,  dlaczego wybrał  najohydniejszą  drogę ucieczki, 
równie żałosną jak droga ohydnego pijaństwa? Chłopak, którego znała, nie mógł się przeobrazić w 
bezwartościowego tchórza. Niezrównany umysł nie mógł się poświęcić wymyślaniu topniejących 
sal balowych. A jednak to zrobił i nie istniało wyjaśnienie, które uczyniłoby to wyobrażalnym i 
pozwoliło jej spokojnie o nim zapomnieć. Nie mogła wątpić w to, czym był kiedyś, ani w to, czym 
stał się teraz; a jednak jedno wykluczało drugie. Chwilami niemal wątpiła we własny rozsądek i w 
istnienie rozsądku w ogóle, ale nie była to wątpliwość, na którą by komukolwiek pozwalała. Mimo 
to nie było wyjaśnienia, powodu, nawet hipotezy — i przez wszystkie dni tych dziesięciu lat nie 
wpadła na żaden trop odpowiedzi.
Nie,  myślała,  idąc  wśród szarego  zmierzchu  obok wystaw opuszczonych  sklepów ku  hotelowi 
Wayne-Falkland; nie może istnieć żadna odpowiedź. Nie będę jej szukała. To już nie ma znaczenia.
Resztka  furii,  uczucie  narastające  wewnątrz  niej  w  formie  lekkiego  drżenia,  nie  dotyczyło 
mężczyzny,  z  którym  miała  się  spotkać.  Był  to  krzyk  protestu  przeciwko  świętokradztwu  — 
przeciwko zniszczeniu tego, co kiedyś było wielkością.
W  szczelinie  pomiędzy  budynkami  zobaczyła  wieżyczki  hotelu  Wayne-Falkland.  Lekkie 
szarpnięcie w płucach i nogach zmusiło ją do zatrzymania się na chwilę; potem pewnym krokiem 
ruszyła naprzód.
Kiedy szła przez marmurowy hol, wsiadała do windy, a potem przemierzała wyłożone aksamitem, 
bezszmerowe korytarze hotelu Wayne-Falkland, nie czuła już nic z wyjątkiem zimnego gniewu, 
który z każdym krokiem stawał się coraz zimniejszy.
Pukając do drzwi jego pokoju, całkowicie ufała temu gniewowi. Usłyszała głos mówiący: „Proszę”, 
pchnęła drzwi i znalazła się w środku.
Francisco Domingo Carlos Andres Sebastian siedział na podłodze, grając w kulki.
Nikt nigdy się nie zastanawiał, czy Francisco d’Anconia jest przystojny. Wydawało się to nie na 
miejscu — kiedy wchodził do pomieszczenia, nie sposób było patrzeć na kogokolwiek innego. Jego 
wysoka, szczupła sylwetka była zbyt autentycznie arystokratyczna, by pasować do teraźniejszości, a 
poruszał  się  jak  bohater  powieści  płaszcza  i  szpady.  Chcąc  go  opisać,  ludzie  mówili,  że  ma 
witalność zdrowego zwierzęcia, mgliście zdając sobie sprawę, że nie jest to adekwatne określenie. 
Miał witalność zdrowej istoty ludzkiej,  cechę tak rzadką, że nikt nie potrafił jej zidentyfikować. 
Miał siłę pewności.
Nikt nie określał jego wyglądu jako latynoskiego, choć pasowało do niego słowo „łaciński” — nie 
w  znaczeniu  mieszkańca  Ameryki  Łacińskiej,  lecz  w  swojej  oryginalnej,  odwołującej  się  do 
starożytnego  Rzymu  wymowie.  Jego  ciało  wydawało  się  zaprojektowane  jako  ćwiczenie  w 
spójności stylu — stylu prezentującego ascetyczną budowę, napiętą skórę, długie nogi i zwinne 
ruchy. Jego rysy miały wyborną precyzję rzeźby. Włosy miał czarne, proste, zaczesane do tyłu. 
Opalenizna  skóry  uwydatniała  zdumiewający  kolor  oczu:  czysty,  wyrazisty  błękit.  Twarz  miał 
szczera, jej wyraz zmieniał się szybko w zależności od tego, co czuł, jak gdyby nie miał nic do 
ukrycia. Błękitne oczy były nieruchome i niezmienne, nigdy nie zdradzając, co myśli.



Siedział  na  podłodze  salonu,  ubrany  w  piżamę  z  cienkiego  czarnego  jedwabiu.  Rozsypane  po 
dywanie kulki zrobione były z półszlachetnych kamieni, pochodzących z jego ojczyzny: karneolu i 
kryształu górskiego. Nie podniósł się, gdy weszła. Siedział, patrząc na nią, a z dłoni wypadła mu, 
niczym  łza,  kryształowa  kulka.  Uśmiechnął  się  niezmienionym,  bezczelnym,  promiennym 
uśmiechem z dzieciństwa.
— Cześć, Ślimaku!
Usłyszała swój głos, niepowstrzymany, bezsilny i szczęśliwy:
— Cześć, Frisco!
Miała przed sobą znajomą twarz. Nie było na niej śladu życia, które prowadził, ani tego, co ujrzała 
podczas ich ostatniej wspólnej nocy. Nie nosiła śladów tragedii, goryczy, napięcia — tylko radosną 
kpinę, dojrzałą i pogłębioną, wyraz niebezpiecznie nieprzewidywalnego rozbawienia i wielkiego, 
bezgrzesznego spokoju ducha. Pomyślała, że to niemożliwe; było to bardziej  szokujące niż cała 
reszta.
Przyglądał jej  się,  taksując wzrokiem rozpięty,  ześlizgujący się z ramion sfatygowany płaszcz i 
szczupłą sylwetkę w szarym, wyglądającym jak mundurek biurowy kostiumie.
— Jeśli  przyszłaś  tu  ubrana  w  ten  sposób  po  to,  żebym nie  zauważył,  jaka  jesteś  śliczna  — 
powiedział  —  przeliczyłaś  się.  Jesteś  śliczna.  Chciałbym  móc  ci  powiedzieć,  jaką  ulgę  daje 
oglądanie twarzy, która jest inteligentna, mimo iż należy do kobiety. Ale nie chcesz tego słuchać. 
Nie po to przyszłaś.
Jego słowa były niewłaściwe z wielu powodów, ale wypowiedział je tak lekko, że przywiodły ją z 
powrotem do rzeczywistości, do gniewu i do celu tej wizyty. Pozostała w pozycji stojącej, patrząc 
na niego z góry, z beznamiętną twarzą, nie pozwalając sobie na żadne osobiste wyznanie, nawet w 
formie obrazy.
— Przyszłam, by cię o coś zapytać — powiedziała.
— Pytaj —
— Kiedy powiedziałeś tym reporterom, że przybyłeś do Nowego Jorku, by obejrzeć farsę, którą z 
fars miałeś na myśli?
Roześmiał się głośno, jak ktoś, kto rzadko miewa okazję do nieoczekiwanej wesołości.
— To właśnie w tobie lubię, Dagny. W Nowym Jorku żyje obecnie siedem milionów ludzi. Spośród 
tych siedmiu milionów jesteś jedyną osobą, której przyszło do głowy, że nie mówię o skandalu z 
rozwodem Vailow.
— A o czym mówiłeś?
— A jaka inna możliwość przyszła ci do głowy?
— Fiasko San Sebastian.
— To znacznie bardziej zabawne niż skandal z rozwodem Vailow, prawda?
Uroczystym, bezlitosnym tonem prokuratora powiedziała:
— Zrobiłeś to świadomie, z zimną krwią i w sposób całkowicie zamierzony.
— Nie uważasz, że byłoby lepiej, gdybyś zdjęła płaszcz i usiadła?
Wiedziała,  że  popełniła  błąd,  zdradzając  zbyt  wielkie  napięcie.  Obróciła  się  obojętnie,  zdjęła 
płaszcz i odrzuciła na bok. Nie wstał, by jej pomóc. Usiadła w fotelu. On pozostał na podłodze, w 
pewnej odległości, sprawiając jednak wrażenie, jakby siedział u jej stóp.
— Cóż takiego uczyniłem w sposób całkowicie zamierzony? — zapytał.
— Cały szwindel związany z San Sebastian.
— A jaki był mój ostateczny zamiar?
— To właśnie chcę wiedzieć.
Zaśmiał  się,  jakby  go  poprosiła  o  zwięzłe  wytłumaczenie  skomplikowanej  nauki,  wymagającej 
trwających całe życie studiów.
— Wiedziałeś, że kopalnie San Sebastian są bezwartościowe — powiedziała. — Wiedziałeś o tym, 
zanim założyłeś cały ten poroniony interes.
— To po co go zakładałem?
— Nie  wmawiaj  mi,  że  nic  na  tym nie  zyskałeś.  Wiem o  tym.  Wiem,  że  straciłeś  piętnaście 
milionów dolarów z własnej kieszeni. A jednak zrobiłeś to celowo.



— Czy przychodzi ci do głowy jakikolwiek powód, dla którego mógłbym chcieć to zrobić?
— Nie. To niewyobrażalne.
— Czyżby? Przyjmujesz, że mam wielki umysł, wielką wiedzę i wielki talent produkcyjny, więc 
wszystko, do czego się wezmę, musi się udać. A potem mówisz, że nie miałem zamiaru trwonić 
moich największych wysiłków na rzecz Meksykańskiej Republiki Ludowej. Niewyobrażalne, co?
— Zanim kupiłeś ten teren, wiedziałeś, że Meksyk jest rządzony przez grabieżców. Nie musiałeś 
budować u nich sieci kopalń.
— Nie, nie musiałem.
— Ale meksykański rząd ani trochę cię nie obchodził, bo...
— Tu się mylisz.
— ...bo wiedziałeś, że prędzej czy później przejmie te kopalnie. Tym, co cię obchodziło, byli twoi 
amerykańscy akcjonariusze.
— To prawda. — Patrzył jej prosto w oczy, szczerze i z powagą. — Część prawdy.
— A jaka jest reszta?
— Nie tylko to mnie obchodziło.
— Co jeszcze?
— Sama musisz do tego dojść.
— Przyszłam tu, bo chciałam, żebyś wiedział, że zaczynam rozumieć twoje zamiary.
Uśmiechnął się.
— Gdyby tak było, nie przyszłabyś.
— To prawda. Nie rozumiem i chyba nigdy nie zdołam zrozumieć. Zaczynam jedynie dostrzegać 
ich część.
— Którą część?
— Wyczerpałeś wszystkie inne rodzaje rozpusty, więc znalazłeś sobie nową rozrywkę w postaci 
nabijania w butelkę ludzi pokroju Jima i jego przyjaciół, żeby patrzeć, jak skomlą. Nie wiem, jak 
straszne zepsucie może doprowadzić człowieka do czerpania radości z takich rzeczy, ale właśnie to 
jest ta farsa, w celu obejrzenia której przyjechałeś do Nowego Jorku.
— Istotnie, dali wielki koncert skomlenia. W szczególności twój braciszek Jim.
— Są żałosnymi durniami, ale w tym przypadku jedyną ich zbrodnią było to, że ci zaufali. Zaufali 
twojemu nazwisku i honorowi.
Ponownie zobaczyła na jego twarzy wyraz szczerości i także tym razem bez wątpienia wiedziała, że 
jest autentyczny.
— Tak — powiedział. — Wiem o tym.
— I bawi cię to?
— Nie. Ani trochę.
Cały czas bawił się kulkami, rutynowo, beznamiętnie, od czasu do czasu pstrykając którąś z nich. 
Nagle dostrzegła bezbłędną celność jego uderzeń, zręczność rąk. Wystarczyło, że zgiął nadgarstek, 
a  już  szklana  kulka  pędziła  przez  pokój,  by  trafić  drugą.  Pomyślała  o  jego  dzieciństwie  i 
przepowiedniach, że wszystko, do czego się weźmie, będzie zrobione doskonale.
— Nie — powtórzył. — Nie bawi mnie to. Twój brat James i jego kompani nie wiedzieli nic o 
przemyśle  wydobycia  miedzi.  Nie  uważali  za  stosowne  się  dowiedzieć.  Uważali  wiedzę  za 
zbyteczną, a ocenę za nieistotną. Zauważyli, że istnieję i że przyjmuję za punkt honoru wiedzieć. 
Sądzili, że mogą ufać mojemu honorowi. Nie zawodzi się tego rodzaju zaufania, prawda?
— A zatem zawiodłeś je celowo?
— Sama musisz to ocenić. To ty mówiłaś o ich zaufaniu i moim honorze. Ja nie myślę już w takich 
kategoriach... — Wzruszył ramionami, dodając: — Mam gdzieś twojego brata i jego kolegów. Ich 
teoria nie była nowa, funkcjonuje już od wieków. Ale nie jest odporna na głupotę. Przegapili tylko 
jedno. Myśleli,  że bezpiecznie jest żerować na moim umyśle, przyjęli  bowiem, że celem moich 
działań jest bogactwo. Ich kalkulacje opierały się na przesłance, że chcę zarobić pieniądze. A jeśli 
tak nie było?
— Jeśli nie tego chciałeś, to czego?
— Oni nigdy mnie o to nie zapytali. Kluczowym elementem ich teorii jest nie wnikać w moje cele, 



motywy ani pragnienia.
— Jeśli nie chciałeś zarabiać pieniędzy, jakiż mogłeś mieć motyw?
— Jakikolwiek. Mogłem na przykład chcieć je wydać.
— Na pewną, totalną klapę?!
— Skąd miałem wiedzieć, że te kopalnie będą pewną, totalną klapą?
— Jak mógłbyś tego nie wiedzieć?
— Zwyczajnie. Nie myśląc o tym.
— Rozpocząłeś inwestycję, nie myśląc o niej?!
— Nie, niezupełnie. Przypuśćmy jednak, że się pomyliłem? Jestem tylko człowiekiem. Popełniłem 
błąd.  Przegrałem.  Zawaliłem sprawę.  — Zgiął  nadgarstek  i  kryształowa  kulka  popędziła  przez 
dywan, iskrząc się, by z całej siły uderzyć w brązową na drugim końcu pokoju.
— Nie wierzę w to — powiedziała.
— Nie? Czyż nie  mam prawa być tym, co dziś  powszechnie  uważa się  za istotę  ludzką? Czy 
powinienem płacić za cudze błędy i nigdy nie pozwalać sobie na własne?
— To nie w twoim stylu.
— Nie? — Rozwalił się leniwie na dywanie. — Czy chciałaś, bym zauważył, że skoro myślisz, iż 
zrobiłem to  celowo,  ciągle  uważasz,  że  mam jakiś  cel?  Ciągle  nie  potrafisz  widzieć  we  mnie 
próżniaka?
Zamknęła  oczy.  Usłyszała  jego  śmiech;  było  to  najradośniejszy  dźwięk  na  świecie.  Szybko 
otworzyła oczy, ale w jego twarzy nie było śladu okrucieństwa; tylko czysta wesołość.
— Mój motyw, Dagny? Nie uważasz, że jest najprostszy z możliwych: chwilowa zachcianka?
Nie, pomyślała, to nieprawda; nie, jeśli śmieje się w ten sposób, jeśli wygląda tak, jak wygląda. 
Zdolność  do  niezmąconej  radości  nie  jest  udziałem  nieodpowiedzialnych  głupców;  niezłomny 
spokój ducha nie jest  osiągnięciem ludzi pozbawionych celu;  zdolność do takiego śmiechu jest 
końcowym wynikiem najgłębszego, najwznioślejszego myślenia.
Niemal beznamiętnie, patrząc na jego sylwetkę rozpostartą na dywanie u jej stóp, zaobserwowała 
wspomnienie,  jakie  wywołał  w  niej  ten  widok:  czarna  piżama  uwydatniała  długie  linie  ciała, 
odpięty kołnierz odsłaniał gładką, młodą, opaloną skórę — wszystko to przywiodło jej na myśl po-
stać w czarnych spodniach i koszuli, rozciągniętą obok niej na trawie o wschodzie słońca. Wówczas 
odczuwała dumę; dumę, której źródłem była świadomość, że jego ciało należy do niej. Nadal ją 
czuła. Nagle przypomniała sobie momenty ich nieskończonej bliskości; ich pamięć powinna teraz 
budzić w niej odrazę, ale tak nie było. To ciągle była duma, bez żalu ani nadziei; uczucie, które nie 
było zdolne jej dotknąć, a ona nie była zdolna go zniszczyć.
W dziwny sposób to zdumiewające uczucie przypomniało jej  coś, co ostatnio przywiodło ją do 
radości równie wszechogarniającej jak ta, którą on teraz okazywał.
— Francisco — usłyszała swój łagodny głos — oboje kochaliśmy muzykę Richarda Halleya...
— Ja nadal ją kocham.
— Spotkałeś go kiedyś?
— Tak. Dlaczego?
— Nie wiesz przypadkiem, czy skomponował piąty koncert? Zamarł w bezruchu. Sądziła, że jest 
całkowicie niepodatny na szok;
a jednak nie. Nie potrafiła odgadnąć, dlaczego spośród wszystkich rzeczy, które wypowiedziała, ta 
jedna go dosięgła. Trwało to tylko moment; później zapytał spokojnie:
— Skąd ci to przyszło do głowy?
— Skomponował czy nie?
— Przecież wiesz, że są tylko cztery koncerty Halleya.
— Tak. Ale zastanawiałam się, czy przypadkiem nie napisał kolejnego.
— Przestał komponować.
— Wiem.
— Więc dlaczego zadałaś to pytanie?
— Tak tylko mi przyszło do głowy. Co on teraz robi? Gdzie jest?
— Nie wiem. Dawno go nie widziałem. Skąd ci przyszło do głowy, że może istnieć piąty koncert?



— Nie powiedziałam, że istnieje. Po prostu pytałam.
— Dlaczego właśnie teraz przyszedł ci do głowy Richard Halley?
— Bo — czuła, że jej panowanie nad sobą jest odrobinę zagrożone — bo mój umysł nie potrafi 
przeskoczyć od muzyki Halleya do... do pani Vail.
Roześmiał się z ulgą.
— A, to? Nawiasem mówiąc, jeśli śledzisz mój rozgłos, czy zauważyłaś w opowieści pani Vail 
drobną, zabawną nieścisłość?
— Nie czytam tego.
— Powinnaś. Przedstawiła taki piękny opis ostatniego sylwestra, który spędziliśmy we dwoje w 
mojej  willi  w Andach. Światło  księżyca na szczytach gór, krwistoczerwone kwiaty zwisające z 
winorośli za otwartymi oknami... Dostrzegasz jakiś błąd w tym obrazie?
— To ja powinnam zadać to pytanie — powiedziała cicho — ale nie mam zamiaru tego robić.
— Och, ja tu nie widzę żadnego błędu... z wyjątkiem tego, że podczas ostatniego sylwestra byłem 
w El Paso w Teksasie,  przewodnicząc otwarciu należącej  do Taggart  Transcontinental  linii  San 
Sebastian, co powinnaś pamiętać, nawet jeśli nie uważałaś za stosowne się tam pojawić. Zrobiono 
mi zdjęcie, jak stoję, obejmując ramionami twego brata Jamesa i senora Orrena Boyle’a.
Wciągnęła spazmatycznie powietrze, przypominając sobie, że tak było, i wspominając opowieść 
pani Vail w gazetach.
— Francisco, co... co to wszystko znaczy? Zaśmiał się.
—  Wyciągnij  własne  wnioski...  Dagny  —  spoważniał  nagle  —  dlaczego  myślisz  o  Halleyu 
piszącym piąty koncert? Dlaczego nie nową symfonię albo operę? Dlaczego właśnie koncert?
— Dlaczego cię to niepokoi?
— Nie niepokoi mnie. — I dodał łagodnie: — Nadal kocham jego muzykę, Dagny. — Dalej mówił 
już lekkim tonem. — Ale ona należała do innej epoki. Nasza wymaga innego rodzaju rozrywek.
Przekręcił się na plecy i leżał z rękoma splecionymi pod głową, patrząc w sufit, jakby oglądał na 
nim czarną komedię.
— Dagny, czy nie bawiło cię przedstawienie, jakie dał rząd Meksykańskiej Republiki Ludowej w 
odniesieniu do sprawy kopalń San Sebastian? Czy czytałaś ich przemówienia i artykuły redakcyjne 
w gazetach? Mówią tam, że jestem oszustem bez skrupułów, który ich okradł. Spodziewali się, że 
przejmują kontrolę nad świetnie prosperującym koncernem kopalnianym. Nie miałem prawa tak ich 
rozczarować. Czytałaś o tym zawszonym małym biurokracie, który żądał pozwania mnie do sądu?
Śmiał się, leżąc płasko na brzuchu, z szeroko rozpostartymi ramionami, tak że jego ciało tworzyło 
znak krzyża; wydawał się bezbronny, swobodny i młody.
—  To  było  warte  wszystkiego,  co  straciłem.  Było  mnie  stać  na  to  przedstawienie.  Gdybym 
rzeczywiście wystawił je celowo, prześcignąłbym samego Nerona. Czymże jest płonące miasto w 
porównaniu z rozerwaniem pokrywy piekła i pokazaniem ludziom, co jest w środku?
Podniósł się, wziął w rękę kilka kulek i potrząsał nimi bezwiednie; stukotały miękkim, czystym 
dźwiękiem dobrego kamienia.  Dagny nagle  zdała  sobie  sprawę,  że  ta  zabawa kulkami  nie  jest 
celową afektacją, lecz niecierpliwością. Nie potrafił długo usiedzieć bez ruchu.
— Rząd Meksykańskiej Republiki Ludowej — mówił dalej — wydał odezwę, w której prosi naród 
o uzbrojenie się w cierpliwość w znoszeniu kryzysu, który może potrwać nieco dłużej. Wygląda na 
to, że fortuna miedziowa kopalń San Sebastian stanowiła część planów centralnej rady planowania. 
Miała  podnieść  powszechny  standard  życia  i  zapewnić  pieczeń  wieprzową  w  każdą  niedzielę 
każdemu żywemu i  nieżywemu obywatelowi Meksykańskiej  Republiki  Ludowej.  Teraz planiści 
proszą lud,  by nie  winił  rządu,  lecz zepsucie  bogaczy,  gdyż okazałem się  nieodpowiedzialnym 
playboyem, a nie, jak oczekiwali,  zachłannym kapitalistą. Skąd mogli wiedzieć, że ich zawiodę, 
pytają. Fakt. Skąd mogli wiedzieć?
Zwróciła  uwagę na sposób,  w jaki  Francisco bawi się kulkami.  Nie był  tego świadom, patrzył 
gdzieś w dal, ona jednak była przekonana, że ta zabawa, być może przez kontrast, przynosi mu 
ulgę. Jego palce poruszały się powoli, ze zmysłową przyjemnością wyczuwając fakturę kamieni. 
Nie wydało jej się to jednak prymitywne, lecz dziwnie pociągające — jak gdyby, pomyślała nagle, 
zmysłowość w ogóle nie była czymś fizycznym, lecz manifestacją uznania płynącą z ducha.



— Ale to nie wszystko, czego nie wiedzieli — ciągnął. — Czeka ich jeszcze parę rozczarowań. Na 
przykład to osiedle mieszkaniowe dla pracowników San Sebastian.  Kosztowało osiem milionów 
dolarów.  Domy o stalowych szkieletach,  z  bieżącą  wodą,  elektrycznością  i  lodówkami.  Szkoła, 
kościół, szpital i kino. Osiedle wybudowane dla ludzi, którzy mieszkali w szopach zrobionych z 
drewna wyłowionego z morza i metalowych pojemnikach. Moją nagrodą za wybudowanie go było 
uratowanie skalpu, co nastąpiło tylko dzięki temu, że nie jestem obywatelem Meksyku. To osiedle 
też było częścią ich planu. Modelowym przykładem postępowego budownictwa państwowego. Cóż, 
te  stalowe szkielety  składają  się głównie z  tektury pokrytej  dobrym szelakiem imitującym.  Nie 
wytrzymają do przyszłego roku. Rury wodociągowe — podobnie jak większość sprzętu górniczego 
— zostały zakupione od dealerów, których głównym źródłem zaopatrzenia są wysypiska miejskie 
Buenos Aires i Rio de Janeiro. Daję im jakieś pięć miesięcy, a systemowi elektrycznemu sześć. 
Wspaniałe drogi, które doprowadziliśmy dla ludu meksykańskiego na wysokość czterech tysięcy 
stóp, nie przetrzymają więcej niż
kilka zim: to tani cement bez podbudowy, a usztywnienie na niebezpiecznych zakrętach zrobiono z 
pomalowanych desek. Poczekaj na jedno porządne osunięcie się ziemi. Kościół chyba wytrzyma. 
Będzie im potrzebny.
— Francisco — wyszeptała — tyś to zrobił celowo?
Uniósł głowę; ze zdumieniem ujrzała w jego oczach nieskończone znużenie.
— Może celowo — powiedział — a może przez zaniedbanie lub głupotę. Czyż nie rozumiesz, że to 
nie ma znaczenia? Zabrakło tego samego elementu.
Drżała.  Wbrew  wszystkim  swoim  postanowieniom  i  narzuconej  sobie  powściągliwości 
wykrzyknęła:
— Francisco! Jeśli widzisz, co się dzieje ze światem, jeśli rozumiesz to wszystko, co powiedziałeś, 
nie może cię to śmieszyć! To właśnie ty, spośród wszystkich ludzi, powinieneś z nimi walczyć!
— Z kim?
—  Z  grabieżcami  i  tymi,  którzy  umożliwiają  grabież  na  skalę  światową.  Z  meksykańskimi 
planistami i ludźmi ich pokroju.
Jego uśmiech miał w sobie coś niebezpiecznego.
— Nie, moja droga. To z tobą muszę walczyć. Patrzyła na niego, nie rozumiejąc.
— Co chcesz przez to powiedzieć?
— Chcę przez to powiedzieć, że osiedle San Sebastian kosztowało osiem milionów dolarów — 
powiedział powoli, z naciskiem. — Cena, którą zapłaciłem za tekturowe domy, była tą samą, za 
którą kupiłbym konstrukcje stalowe. Podobnie z każdym innym elementem. Pieniądze trafiły do 
ludzi,  którzy  bogacą  się  takimi  metodami.  Tacy  ludzie  niedługo  pozostają  bogaci.  Pieniądze 
popłyną  kanałami,  które  zaniosą  je  nie  do  najbardziej  produktywnych,  lecz  do  najbardziej 
skorumpowanych. Zgodnie z normami naszej epoki człowiek, który ma najmniej do zaoferowania, 
wygrywa. Pieniądze zostaną utopione w projektach typu kopalnie San Sebastian.
— I o to ci chodzi? — zapytała z wysiłkiem.
— Tak.
— I to cię bawi?
— Tak.
— Myślę o  twoim nazwisku — powiedziała,  podczas  gdy reszta  umysłu krzyczała  do niej,  że 
wymówki są bezużyteczne. — Było tradycją rodową, że d’Anconia zawsze pozostawiał po sobie 
fortunę większą niż ta, którą odziedziczył.
— O tak, moi przodkowie mieli wielki talent do robienia właściwych rzeczy we właściwym czasie 
— i do dobrych inwestycji. Rzecz jasna, „inwestycja” to określenie względne. Zależy od tego, co 
się  chce  osiągnąć.  Weźmy  na  przykład  San  Sebastian.  Kosztowało  mnie  piętnaście  milionów 
dolarów,  ale  te  piętnaście  milionów  spowodowało  zaprzepaszczenie  czterdziestu  milionów 
należących do Taggart Transcontinental, trzydziestu pięciu milionów należących do akcjonariuszy, 
takich jak James Taggart i Orren Boyle, i setek milionów, które zostaną utracone jako pośrednia 
konsekwencja. To chyba niezły zwrot inwestycji, co, Dagny?
Siedziała wyprostowana.



— Czy zdajesz sobie sprawę z tego, co mówisz?
— Och, całkowicie! Czy mam cię uprzedzić i wyliczyć ci konsekwencje, które zamierzasz mi teraz 
wypomnieć? Po pierwsze, nie sądzę, że Taggart Transcontinental zdoła się podnieść po stratach 
spowodowanych budową tej niedorzecznej linii San Sebastian. Myślisz, że to się uda, ale tak nie 
będzie. Po drugie, San Sebastian pomogło twojemu bratu zniszczyć Phoenix-Durango, które było 
nieomal jedynym dobrym przedsiębiorstwem kolejowym, jakie jeszcze istniało na świecie.
— Jesteś świadom tego wszystkiego?
— I wielu innych rzeczy.
— Znasz — nie wiedziała, dlaczego musi to powiedzieć; może dlatego, że wspomnienie tamtej 
twarzy o ciemnych, gwałtownych oczach wydawało się wpatrywać w nią tymi oczyma — znasz 
Ellisa Wyatta?
— Jasne.
— Wiesz, co to może być dla niego?
— Tak. On będzie następny.
— I... i uważasz to za... zabawne?
— Znacznie bardziej niż klęskę meksykańskich planistów. Wstała. Od lat nazywała go zepsutym; 
bała się tego, myślała o tym,
próbowała zapomnieć; nigdy jednak nie podejrzewała, jak daleko zaszło owo zepsucie.
Nie patrzyła na niego; nie zdawała sobie sprawy, że mówi to głośno, kiedy cytowała jego słowa z 
przeszłości: „...kto przyniesie większą chlubę, ty — Natowi Taggartowi, czy ja — Sebastianowi 
d’Anconia...”
—  Nie  rozumiesz,  że  nazwałem  te  kopalnie  na  cześć  mojego  wielkiego  przodka?  Sądzę,  że 
spodobałby mu się ten hołd.
Oślepiona tym uderzeniem, po raz pierwszy w życiu pojęła, co ludzie mają na myśli, mówiąc o 
bluźnierstwie, i co czuje człowiek, który się z nim spotkał. Chwilę trwało, nim odzyskała wzrok.
On  tymczasem podniósł  się  i  stał  kurtuazyjnie,  uśmiechając  się  do  niej  z  góry;  był  to  zimny 
uśmiech, bezosobowy i nic nie mówiący.
Drżała, ale to się nie liczyło. Nie obchodziło jej, co on widzi, co odgaduje ani z czego się śmieje.
— Przyszłam tu, bo chciałam poznać powód tego, co zrobiłeś ze swoim życiem — powiedziała 
bezbarwnie, bez gniewu.
— Podałem ci powód — odrzekł z powagą — ale ty nie chcesz w niego wierzyć.
— Zachowałam obraz ciebie takiego, jaki byłeś. Nie potrafiłam go zapomnieć. To, że mógłbyś się 
stać tym, kim jesteś... to się nie mieści w ramach racjonalnego wszechświata.
— Nie? A świat, który widzisz wokół siebie, mieści się?
— Nie należałeś do ludzi, których potrafi złamać jakikolwiek rodzaj świata.
— To prawda.
— A zatem — dlaczego? Wzruszył ramionami.
— Kim jest John Galt?
— Och, nie przemawiaj językiem rynsztoka!
Zerknął  na nią.  Na jego ustach  błąkała  się  iskierka  uśmiechu,  ale  spojrzenie  było nieruchome, 
szczere i, przez tę jedną chwilę, niepokojąco baczne.
— Dlaczego? — powtórzyła.
Odpowiedział jej tak, jak odpowiedział tamtej nocy, w tym samym hotelu, dziesięć lat wcześniej:
— Nie jesteś gotowa, by to usłyszeć.
Nie odprowadził jej do drzwi. Z ręką na klamce odwróciła się jeszcze — i zamarła. Stał po drugiej 
stronie pokoju, wpatrzony w nią spojrzeniem ogarniającym całą postać; wiedziała, co oznacza to 
spojrzenie, i to ją zatrzymało.
— Nadal chcę z tobą sypiać — powiedział. — Ale nie jestem dość szczęśliwy, by to robić.
— Nie dość szczęśliwy? — powtórzyła w kompletnym oszołomieniu. Zaśmiał się.
— Czy wypada ci odpowiadać na coś takiego? — Milczała. — Ty też tego chcesz, prawda?
Już miała odpowiedzieć „Nie”, kiedy sobie uświadomiła, że prawda jest gorsza.
— Tak — powiedziała zimno — ale to nie ma znaczenia. Uśmiechnął się, nie kryjąc podziwu, z 



uznaniem dla siły, której potrzebowała, by wyrzec te słowa.
Ale kiedy otwierała drzwi, by wyjść, odezwał się już bez uśmiechu:
— Masz wiele odwagi, Dagny. Przyjdzie czas, w którym będziesz miała dość.
— Czego? Odwagi?
On jednak nie odpowiedział.

Rozdział VI
NIEKOMERCYJNOŚĆ

Rearden przycisnął czoło do lustra i próbował nie myśleć.
To jedyny sposób, w jaki mogę przez to przejść, mówił sobie. Koncentrował się na uldze, jaką 
dawał  chłodny  dotyk  lustra,  zastanawiając  się,  jak  człowiek  może  zmusić  swój  umysł  do 
wyłączenia  się,  szczególnie  jeśli  przeżył  całe  dotychczasowe życie  na podstawie  aksjomatu,  że 
ciągłe,  najjaśniejsze,  najbardziej  absolutne  funkcjonowanie  rozumu  jest  jego  głównym 
obowiązkiem.  Zastanawiał  się,  dlaczego  nigdy  dotąd  żaden  wysiłek  nie  wydawał  mu  się  zbyt 
wielki,  a teraz nie może wykrzesać z siebie siły, by przypiąć do wykrochmalonej białej  koszuli 
kilka czarnych perłowych zapinek.
Była to rocznica jego ślubu i od trzech miesięcy wiedział, że przyjęcie odbędzie się właśnie tego 
wieczoru, tak jak tego chciała Lillian. Obiecał jej to w poczuciu, że do przyjęcia zostało jeszcze 
mnóstwo czasu i że — kiedy przyjdzie pora — podejdzie do niego tak, jak podchodzi do każdego 
innego  zajęcia  w swoim przeładowanym rozkładzie  dnia.  Potem,  na  trzy  miesiące  wypełnione 
trwającą po osiemnaście godzin na dobę pracą, z radością zapomniał o przyjęciu — aż tu nagle, pół 
godziny temu, kiedy pora kolacji dawno minęła, do jego gabinetu weszła sekretarka i powiedziała 
stanowczo: „Pańskie przyjęcie, panie Rearden”. „Wielki Boże!” — wykrzyknął, zrywając się na 
równe nogi; popędził do domu, wbiegł po schodach, zdarł z siebie robocze ubranie i włożył strój 
wieczorowy,  nieświadom  celu,  a  jedynie  konieczności  pośpiechu.  Kiedy  niespodziewana 
świadomość celu uderzyła go niczym obuch, opadł z sił.
„Nie obchodzi cię nic oprócz pracy” — te słowa, wypowiadane jako wyraz potępienia, słyszał przez 
całe życie. Zawsze miał świadomość, że pracę traktuje się jako praktykowany w sekrecie wstydliwy 
kult, którego nie wolno narzucać niewinnym laikom; że ludzie myślą o niej jako o nieprzyjemnej 
konieczności,  którą trzeba się zajmować, ale nie należy o niej  mówić; że rozmowa o sprawach 
zawodowych jest obrazą dla wyższych uczuć; że przed wejściem do salonu należy usunąć z umysłu 
plamę pracy, tak jak usuwa się brud z rąk. Nigdy nie wyznawał tej zasady, przyjął jednak za rzecz 
naturalną, że wyznaje ją cała jego rodzina. Żył w tym przekonaniu od dzieciństwa, z nienazwanym i 
niekwestionowanym uczuciem, że — niczym męczennik jakiejś mrocznej religii — poświęcił się w 
służbie wiary, która jest jego namiętną miłością, ale czyni zeń wyrzutka pośród ludzi, w związku z 
czym nie ma co liczyć na ich współczucie.
Przyjął pogląd, że jego obowiązkiem jest ofiarować żonie jakiś rodzaj życia nie związany z pracą. 
Nigdy jednak nie znalazł w sobie zdolności do tego; nie umiał nawet odczuwać winy. Nie potrafił 
ani się zmienić, ani winić jej za to, że go potępia.
Od miesięcy nie poświęcił jej ani chwili. Od miesięcy? Nie, pomyślał, od lat; przez osiem lat ich 
małżeństwa.  Nie  obchodziły  go  jej  zainteresowania;  nawet  ich  nie  znał.  Miała  rozległy  krąg 
przyjaciół, którzy podobno należeli do śmietanki kulturalnej kraju, nigdy jednak nie miał czasu ich 
poznać ani nawet dowiedzieć się, czym sobie zasłużyli na przynależność do elity. Wiedział tylko, 
że często widuje ich nazwiska na okładkach magazynów w kioskach. Jeśli Lillian miała do niego 
żal, myślał, miała rację. Jeśli odnosiła się do niego w niewłaściwy sposób, zasługiwał na to. Jeśli 
jego rodzina twierdziła, że jest bez serca, pewnie tak było.
Nigdy, w żadnej sytuacji,  nie próbował chronić swojej osoby. Kiedy w hucie pojawiał się jakiś 
problem, w pierwszej kolejności starał się dociec, jaki popełnił błąd; nie szukał cudzej winy, lecz 
własnej; to od siebie wymagał perfekcji. Nie miał dla siebie litości: akceptował winę. Ale tam, w 



hucie,  prowadziło  to  do  natychmiastowej  próby  naprawienia  błędu;  tutaj  nie  odnosiło  skutku. 
Jeszcze kilka minut, myślał, stojąc z zamkniętymi oczyma, oparty o lustro.
Nie  potrafił  zatrzymać  w głowie  tej  rzeczy,  która  rzucała  w niego słowami;  było to  jak próba 
zatkania  gołymi  rękami  dziurawego  hydrantu.  Bolesne  strumienie,  półsłowa,  półobrazy  nie 
przestawały bombardować jego mózgu. Godziny, myślał, godziny strawione na patrzeniu w oczy 
gości zachodzące mgłą znudzenia, jeśli będą trzeźwi, lub otumanienia, jeśli nie; na udawaniu, że nie 
dostrzega ani jednego, ani drugiego; na wysilaniu się, by wymyślić coś, co mógłby im powiedzieć, 
podczas gdy nie ma nic do powiedzenia — gdy potrzebował godzin starań, by znaleźć kogoś na 
miejsce kierownika walcowni, który nieoczekiwanie, bez wyjaśnienia, wymówił posadę — musiał 
to  zrobić  natychmiast  —  ludzi  tego  formatu  tak  trudno  było  znaleźć  —  a  jeśli  cokolwiek 
zatrzymałoby pracę  walcowni — walcowano tam właśnie  szyny dla  Taggart  Transcontinental... 
Wspomniał milczącą wymówkę, wyraz oskarżenia, wyczerpującej się cierpliwości i pogardy, który 
widział w oczach swoich domowników zawsze, gdy znajdowali jakiś dowód jego namiętności do 
wykonywanej  pracy  — i  nieskuteczność  własnego  milczenia;  nadziei,  że  nie  będą  myśleli,  iż 
Rearden Steel znaczy dla niego tyle, ile znaczyło w rzeczywistości —jak pijak udający obojętność 
wobec  alkoholu  wśród  ludzi  przyglądających  mu  się  z  pogardliwym  rozbawieniem,  z  pełną 
świadomością jego wstydliwej słabości. „Przyszedłeś wczoraj do domu o drugiej w nocy. Gdzie 
byłeś?” — pytała przy stole matka, a Lillian odpowiadała:  „Jak to, oczywiście w hucie”,  takim 
tonem, jakim żona innego powiedziałaby: „W barze na rogu”. Albo Lillian pytająca z namiastką 
wszechwiedzącego  uśmiechu:  „Co  robiłeś  wczoraj  w  Nowym  Jorku?”  „Miałem  bankiet  z 
chłopakami”.  „Interesy?”  „Tak”.  „No  jasne!”  —  i  odchodząca,  podczas  gdy  on  ze  wstydem 
uświadamiał sobie, że prawie miał nadzieję, iż będzie myślała, że był na jakimś nieprzyzwoitym 
wieczorze  kawalerskim.  Statek  transportowy  zatonął  podczas  sztormu  na  jeziorze  Michigan, 
zabierając na dno tysiące ton rudy Reardena — te łajby rozlatywały się, a on musiał pomagać je 
łatać — w przeciwnym razie właściciele linii zbankrutowaliby, a na jeziorze Michigan nie została 
już żadna inna... „Ten układ?” — pytała Lillian, wskazując ustawienie sof i stolików do kawy w 
salonie. „Nie, Henry, nie jest nowy, ale pewnie powinno mi pochlebiać, że dostrzeżenie go zajęło ci 
zaledwie trzy tygodnie. To moja własna adaptacja pokoju porannego znanego francuskiego pałacu 
— ale takie rzeczy z pewnością cię nie interesują kochanie, nie mają żadnego związku z giełdą 
papierów wartościowych...” Zamówienie  na miedź,  które złożył  sześć miesięcy temu,  dotąd nie 
zostało  zrealizowane.  Trzy  razy  przekładano  datę  dostawy  — „Nie  możemy  nic  zrobić,  panie 
Rearden” — będzie musiał znaleźć innego kontrahenta, z zaopatrzeniem w miedź są coraz większe 
trudności... Philip nie uśmiechał się, kiedy podniósł głowę w środku monologu wygłaszanego do 
jakiejś przyjaciółki matki na temat kolejnej organizacji, do której wstąpił, ale było coś sugerującego 
uśmiech  wyższości  w obwisłych  mięśniach  jego  twarzy,  gdy mówił:  „Nie,  ty  byś  się  tym nie 
zajmował, Henry, to nie żaden biznes, to czysto niekomercyjne przedsięwzięcie...” Ten wykonawca 
robót w Detroit, przebudowujący wielką fabrykę, brał pod uwagę użycie kształtowników z metalu 
Reardena — powinien tam polecieć i porozmawiać z nim — powinien był to zrobić tydzień temu 
— mógłby to zrobić dziś... „Nie słuchasz” — mówiła przy śniadaniu matka, kiedy rozmyślał nad 
cenami węgla, podczas gdy ona opowiadała mu sen, który jej się przyśnił ostatniej nocy. „Ty nigdy 
nikogo nie  słuchasz.  Interesujesz się wyłącznie  samym sobą.  Nic cię  nie  obchodzi,  żaden inny 
człowiek, żadna inna istota na całym Bożym świecie...” Zadrukowane kartki leżące na jego biurku 
zawierały  raporty  z  prób  silnika  samolotowego  wykonanego  z  metalu  Reardena  — być  może 
spośród wszystkich rzeczy na świecie tym, co najbardziej  pragnął w tej  chwili  zrobić,  było ich 
przeczytanie — leżały na biurku nietknięte od trzech dni, nie miał czasu do nich zajrzeć — mógłby 
je teraz przeczytać i...
Potrząsnął gwałtownie głową, otwierając oczy i odsuwając się od lustra.
Próbował sięgnąć po spinki. Zamiast tego zobaczył, jak jego ręka sięga po stertę poczty na toaletce. 
Była to poczta uznana za pilną, którą musiał przeczytać dzisiaj, ale nie zdążył tego zrobić w biurze. 
Sekretarka wepchnęła mu ją do kieszeni, gdy wychodził. Wyciągnął ją stamtąd, przebierając się.
Na podłogę  sfrunął  wycinek  z  gazety.  Był  to  artykuł  redakcyjny,  zaznaczony  przez  sekretarkę 
gniewną skośną kreską czerwonej kredki. Nosił tytuł „Wyrównanie szans”. Musiał go przeczytać, 



zbyt wiele mówiono o tej sprawie w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Złowróżbnie wiele.
Z dołu dobiegały głosy i sztuczny śmiech, przypominając mu, że schodzą się goście, że przyjęcie 
już się rozpoczęło i że kiedy zejdzie, będzie musiał stawić czoło gorzkim, urażonym spojrzeniom 
domowników.
Artykuł głosił, że w czasach zmniejszającej się produkcji, kurczących się rynków i zanikających 
szans zarobienia na życie niesprawiedliwością jest pozwalanie, by jeden człowiek miał w rękach 
kilka przedsiębiorstw, podczas gdy inni nie mają nic; destrukcyjnie jest pozwalać, żeby parę osób 
miało  w  rękach  wszystkie  surowce,  nie  pozostawiając  innym  żadnych  szans;  rywalizacja  w 
społeczeństwie jest nieodzowna, a obowiązkiem społeczeństwa jest nie pozwolić, by jeden z rywali 
wzniósł  się poza zasięg pozostałych.  Artykuł przewidywał,  że wkrótce wejdzie w życie  ustawa 
zabraniająca jednej osobie lub korporacji posiadania więcej niż jednego koncernu.
Wesley Mouch, człowiek Reardena w Waszyngtonie, powiedział mu, żeby się nie obawiał. Walka 
będzie  twarda,  ale  w końcu  projekt  zostanie  odrzucony.  Rearden  nie  znał  się  na  tego  rodzaju 
walkach.  Pozostawiał  je Mouchowi i  jego ludziom. Ledwie znajdował  czas,  by pobieżnie  prze-
glądać sprawozdania z Waszyngtonu i podpisywać czeki, których Mouch żądał na bitwę.
Rearden nie wierzył, że ustawa może wejść w życie. Nie był zdolny w to uwierzyć. Mając przez 
całe życie do czynienia z czystą rzeczywistością metali, technologii i produkcji, nabrał pewności, że 
człowiek musi się skupiać na tym, co racjonalne, a nie szalone — że musi szukać tego, co słuszne, 
bo słuszna sprawa zawsze zwycięża — że to, co bezsensowne, błędne, koszmarnie niesprawiedliwe 
nie może funkcjonować, nie może zwyciężyć, może jedynie pokonać samo siebie. Bitwa przeciwko 
czemuś  takiemu  jak  ten  projekt  wydawała  mu  się  niedorzeczna  i  nieco  żenująca,  jak  gdyby 
poproszono  go  nagle,  by  walczył  z  kimś,  kto  zestawia  mieszanki  stalowe  na  podstawie  zasad 
numerologii.
Mówił  sobie,  że  sprawa  jest  niebezpieczna.  Ale  nawet  najgłośniejszy  wrzask  najbardziej 
histerycznego  dziennikarza  nie  wzbudzał  w  nim  krzty  emocji,  podczas  gdy  na  widok  kropki 
dziesiętnej w raporcie z prób laboratoryjnych nad metalem Reardena podskakiwał z podniecenia lub 
przestrachu. Na inne rzeczy nie marnował energii.
Zmiął artykuł i wyrzucił do kosza. Czuł w sobie ołowiany zwiastun wyczerpania, którego nigdy nie 
odczuwał w pracy; wyczerpania zdającego się czyhać za rogiem, by go pochwycić,  kiedy tylko 
zwróci się ku innym sprawom. Miał wrażenie, że nie jest zdolny odczuwać żadnego pragnienia z 
wyjątkiem rozpaczliwej potrzeby snu.
Tłumaczył sobie, że musi wziąć udział w przyjęciu — że jego rodzina ma rację, żądając tego — że 
musi się nauczyć lubić ich przyjemności, nie dla siebie, lecz dla nich.
Zastanawiał  się,  dlaczego  ta  motywacja  nie  ma  siły  do  niczego  go  zmusić.  Przez  całe  życie, 
kiedykolwiek  nabierał  przekonania,  że  jakaś  droga  jest  słuszna,  pragnienie  podążenia  nią 
przychodziło  automatycznie.  Co  się  ze  mną  dzieje?,  zastanawiał  się.  Ten  niepojęty  konflikt 
polegający na odczuwaniu niechęci wobec czynienia tego, co słuszne — czy nie to jest podstawą 
zepsucia  moralnego?  Być  świadomym  własnej  winy,  lecz  nie  czuć  nic  z  wyjątkiem  chłodnej, 
głębokiej obojętności — czy to nie zdrada wobec tego, co dotąd było motorem jego życia i źródłem 
dumy?
Nie dał sobie czasu na poszukiwanie odpowiedzi. Szybko, bezlitośnie dokończył ubieranie.
Trzymając się prosto, z wyważoną, niespieszną pewnością kogoś, kto przywykł do sprawowania 
władzy, z białą chusteczką w butonierce czarnej marynarki, zszedł powoli po schodach, wyglądając 
— ku satysfakcji zgromadzonych wdów —jak doskonały okaz wielkiego przemysłowca.
U  stóp  schodów  zobaczył  Lillian.  Arystokratyczne  linie  cytrynowej  sukni  w  stylu  imperium 
francuskiego podkreślały jej zgrabną figurę. Wyglądała jak dumna gospodyni na swoich włościach. 
Uśmiechnął się. Był zadowolony, widząc ją szczęśliwą; to w jakiś sposób usprawiedliwiało całe 
przyjęcie.
Zbliżył się do niej — i znieruchomiał. Zawsze wykazywała się dobrym gustem w wyborze biżuterii, 
nigdy  nie  nakładając  jej  zbyt  wiele.  Tego  wieczoru  natomiast  miała  na  sobie  ostentacyjną 
ekspozycję: naszyjnik z diamentów, kolczyki, pierścionki i broszki. Jej ramiona, poprzez kontrast, 
wydawały  się  przesadnie  obnażone.  Na  prawym  nadgarstku,  jako  jedyny  ornament,  widniała 



bransoletka  z  metalu  Reardena.  Lśniące  klejnoty  sprawiały,  że  wyglądała  jak  brzydki  kawałek 
groszowej biżuterii.
Kiedy przeniósł spojrzenie z nadgarstka na twarz, napotkał jej wzrok. Miała zmrużone oczy i nie 
potrafił  odgadnąć ich wyrazu; spojrzenie wydawało się zarazem nieodgadnione i wymowne; jak 
gdyby coś ukrywało i obnosiło się ze świadomością, że sekret jest bezpieczny.
Miał  ochotę  zedrzeć  jej  z  ręki  bransoletkę.  Zamiast  tego,  posłuszny  przedstawiającemu  go 
wesołemu głosowi, skłonił się stojącej obok wdowie o beznamiętnym obliczu.
— Człowiek? A cóż to jest człowiek? To jedynie zbiór substancji chemicznych, mający złudzenie 
wielkości — mówił do grupy gości zgromadzonych w drugim końcu pokoju profesor Pritchett.
Profesor  wziął  kanapkę  z  kryształowego  półmiska,  potrzymał  ją  w  czubkach  dwóch 
wyprostowanych palców i włożył w całości do ust.
— Jego metafizyczne aspiracje — kontynuował — są niedorzeczne. Nędzny kawałek protoplazmy, 
pełen brzydkich małych myśli i podłych małych emocji — i wyobraża sobie, że jest kimś ważnym! 
W tym właśnie, mili państwo, leży podstawa wszystkich nieszczęść tego świata.
— W takim razie jakie myśli nie są brzydkie ani małe, profesorze? — zapytała stateczna matrona, 
której mąż był właścicielem fabryki samochodów.
— Nie ma takich — odparł profesor. — Nie w granicach ludzkich możliwości.
Jakiś młody człowiek zapytał z wahaniem:
— Skoro jednak nie mamy żadnych dobrych myśli, skąd wiemy, że te, które mamy, są złe? Jakimi 
normami kierujemy się w ocenie?
— Nie ma żadnych norm.
To zamknęło usta słuchaczom.
—  Filozofowie  przeszłości  byli  powierzchowni  —  ciągnął  profesor  Pritchett.  —  Do  naszego 
stulecia  należy  przedefiniowanie  celu  filozofii.  Celem  filozofii  nie  jest  pomoc  ludziom  w 
odnalezieniu sensu życia, lecz udowodnienie im, że taki nie istnieje.
Atrakcyjna młoda dama, której ojciec był właścicielem kopalni węgla, zapytała z oburzeniem:
— I kto nam to udowodni?
—  Ja  próbuję  —  powiedział  profesor  Pritchett.  Od  trzech  lat  kierował  katedrą  filozofii  na 
Uniwersytecie Patricka Henry’ego.
Lillian Rearden zbliżyła się do nich, połyskując klejnotami. Leciutki uśmiech przyklejony do jej ust 
harmonizował z lekko podkręconymi włosami.
— To właśnie upieranie się człowieka przy znaczeniu czyni go tak trudnym — mówił profesor 
Pritchett. — Kiedy już zda sobie sprawę, że nie odgrywa absolutnie żadnej roli w rozległym planie 
wszechświata, że jego działalności nie można przypisywać żadnego znaczenia, że nie jest ważne, 
czy żyje, czy też nie, stanie się znacznie łatwiejszy w obsłudze.
Wzruszył ramionami i sięgnął po kolejną kanapkę.
— Pytałem  tylko  — powiedział  niepewnie  biznesmen  — co  pan  myśli  o  projekcie  ustawy  o 
wyrównaniu szans.
—  A,  to?  —  powiedział  profesor  Pritchett.  —  Ależ  wydaje  mi  się,  że  wyraźnie  dałem  do 
zrozumienia, iż ją popieram, gdyż popieram gospodarkę rynkową. Gospodarka rynkowa nie może 
istnieć bez rywalizacji.  A zatem trzeba ludzi zmusić, by rywalizowali.  Musimy więc sprawować 
władzę nad ludźmi, by ich zmusić do bycia wolnymi.
— Ależ... czy nie ma w tym sprzeczności?
—  Nie  w  wyższym  sensie  filozoficznym.  Muszą  państwo  nauczyć  się  sięgać  poza  statyczne 
definicje staromodnego myślenia. We wszechświecie nic nie jest statyczne. Wszystko płynie.
— Ależ to logiczne, że jeśli...
— Logika, mój drogi przyjacielu, jest najbardziej naiwnym ze wszystkich przesądów. Przynajmniej 
to zostało już w naszej epoce powszechnie przyjęte.
— Nie do końca jednak rozumiem, jak możemy...
— Jest pan ofiarą powszechnego złudzenia, polegającego na wierze, że wszystko można zrozumieć. 
Nie potrafi pan pojąć, że cały wszechświat jest jedną wielką sprzecznością.
— Sprzecznością z czym? — zapytała matrona.



— Z samym sobą.
— Ja... jak to?
—  Moja  droga  pani,  zadaniem  myślicieli  nie  jest  wyjaśniać,  lecz  demonstrować,  że  niczego 
wyjaśnić się nie da.
— Tak, oczywiście... ale...
— Zadaniem filozofii  nie jest  szukanie wiedzy,  lecz dowodzenie,  że wiedza jest  dla człowieka 
nieosiągalna.
— A kiedy już tego dowiedziemy — zapytała młoda kobieta — co nam zostanie?
— Instynkt — oznajmił uroczyście profesor Pritchett.
Na  drugim  końcu  pokoju  grupka  słuchaczy  zgromadziła  się  wokół  Balpha  Eubanka.  Siedział 
wyprostowany na skraju fotela,  zwalczając w ten sposób tendencję  swojej  twarzy i sylwetki do 
rozlewania się, którą przejawiały, gdy się ich nie trzymało w ryzach.
— Literatura przeszłości — mówił Balph Eubank — była płytkim oszustwem. Wybielała życie, by 
zadowolić burżujów, którym służyła. Moralność, wolna wola, osiągnięcia, szczęśliwe zakończenia, 
człowiek jako istota heroiczna — dla nas to wszystko brednie. Nasza epoka jest pierwszą, która 
nadała literaturze głębię, ukazując prawdziwą istotę istnienia.
—  Co  jest  prawdziwą  istotą  istnienia,  panie  Eubank?  —  zapytała  nieśmiało  bardzo  młoda 
dziewczyna w białej sukni.
— Cierpienie — oznajmił Balph Eubank. — Klęska i cierpienie.
— Ale... ale dlaczego? Ludzie bywają szczęśliwi... niekiedy... prawda?
— To złudzenie tych, których uczucia są płytkie.
Dziewczyna zarumieniła się. Bogata dama, która odziedziczyła rafinerię ropy, zapytała z poczuciem 
winy:
— Co powinniśmy robić, by podnieść w ludziach poziom gustu literackiego, panie Eubank?
— To wielki  problem społeczny — rzekł  Balph Eubank.  Cieszył  się  opinią  czołowego literata 
epoki,  nigdy  jednak  nie  napisał  książki,  która  sprzedałaby  się  w  więcej  niż  trzech  tysiącach 
egzemplarzy. — Osobiście wierzę, że ustawa o wyrównaniu szans na terenie literatury byłaby do-
brym rozwiązaniem.
— Och, a zatem popiera pan ustawę dla przemysłu? Przyznam, że sama nie wiem, co o niej myśleć.
— Oczywiście, że ją popieram. Nasza kultura pogrąża się w bagnie materializmu. Ludzie zatracili 
wartości duchowe w pogoni za produkcją dóbr materialnych i sztuczkami technicznymi. Są zbyt 
wygodni. Powrócą do szlachetniejszego życia, gdy nauczymy ich znosić niedostatki. Powinniśmy 
więc ograniczyć ich chciwość.
— Nie myślałam o tym w ten sposób — rzekła kobieta przepraszająco.
— Ale jak zamierzacie wprowadzić w życie ustawę o wyrównaniu szans dla literatury, Ralph? — 
zapytał Mort Liddy. — Pierwszy raz słyszę o tym projekcie.
— Mam na imię Balph — powiedział ze złością Eubank. — A o projekcie pierwszy raz słyszysz, 
bo sam go wymyśliłem.
— W porządku, w porządku. Nie kłócę się, prawda? Po prostu pytam. — Mort Liddy uśmiechnął 
się.  Spędzał  większość czasu na rozdawaniu nerwowych uśmiechów. Był  kompozytorem,  który 
pisał staromodną muzykę do filmów i nowoczesne symfonie dla nielicznej publiczności.
— To bardzo proste — rzekł Balph Eubank. — Powinno istnieć prawo ograniczające nakład każdej 
książki do dziesięciu tysięcy egzemplarzy. To otworzyłoby rynek literacki na młode talenty, świeże 
pomysły i twórczość niekomercyjną. Jeśli zabroni się ludziom kupować miliony egzemplarzy tego 
samego szmelcu, będą zmuszeni kupować lepsze książki.
— Coś w tym jest  — przyznał Mort Liddy. — Ale czy nie ucierpiałyby na tym zbytnio konta 
bankowe pisarzy?
— Tym lepiej. Pisać wolno byłoby tylko tym, których celem nie jest nabijanie kabzy.
— Panie Eubank — zapytała dziewczyna w białej sukni — a co, jeśli więcej niż dziesięć tysięcy 
osób zechce kupić daną książkę?
— Dziesięć tysięcy to dość dla każdej książki.
— Nie o to mi chodzi. Chodzi o to, co będzie, jeśli będą chcieli ją kupić?



— To nie ma związku ze sprawą.
— Ale jeśli książka opowiada ciekawą historię, która...
— Fabuła w literaturze to wulgarny prymitywizm — oświadczył z pogardą Balph Eubank.
Profesor Pritchett, przechodzący właśnie przez pokój, zatrzymał się i powiedział:
— Święta racja. Tak samo, jak logika w filozofii.
— Albo melodia w muzyce — dodał Mort Liddy.
— O co  ten  cały  hałas?  — zapytała  Lillian  Rearden,  która  nadeszła,  połyskując  klejnotami,  i 
zatrzymała się przy nich.
— Lillian, aniołku — rzekł przeciągle Balph Eubank — czy już ci mówiłem, że dedykuję ci swoją 
nową powieść?
— Dziękuję, mój drogi.
— Jaki jest tytuł pańskiej nowej powieści? — zapytała bogata dama.
— Miód z serca.
— O czym opowiada?
— O frustracji.
— Ależ, panie Eubank — zapytała dziewczyna w białej sukni, rumieniąc się rozpaczliwie — jeśli 
wszystko jest frustracją, po co w ogóle żyjemy?
— W imię miłości bliźniego — odrzekł ponuro Balph Eubank. Bertram Scudder stał rozparty przy 
barze.  Jego pociągła,  szczupła twarz wyglądała,  jakby się zapadła do środka, z wyjątkiem ust i 
gałek  ocznych,  które  pozostały  w przodzie,  wystając  niczym trzy  miękkie  piłki.  Był  wydawcą 
magazynu „Przyszłość”, w którym napisał artykuł o Hanku Reardenie, zatytułowany Ośmiornica.
Bertram Scudder uniósł pustą szklankę i w milczeniu pchnął ku barmanowi, by ten ją napełnił. 
Pociągnął łyk nowego drinka, dostrzegł pustą
szklankę stojącego obok Philipa Reardena i wskazał ją kciukiem barmanowi. Zignorował natomiast 
pustą szklankę Betty Pope, stojącej przy drugim boku Philipa.
— Słuchaj, chłopie — mówił Bertram Scudder, wlepiając w Philipa wybałuszone oczy — czy ci się 
to podoba czy nie, ustawa o wyrównaniu szans stanowi wielki krok do przodu.
— Dlaczego pan sądzi, że to mi się nie podoba, panie Scudder? — zapytał pokornie Philip.
— No  cóż,  trochę  cię  to  dotknie,  nieprawdaż?  Długie  ramię  społeczeństwa  przytnie  odrobinę 
rachunek za te tu przystawki. — Machnął ręką w kierunku baru.
— Dlaczego pan zakłada, że będę się temu sprzeciwiał?
— A nie sprzeciwiasz się? — zapytał bez ciekawości Bertram Scudder.
— Nie!  — zapewnił  gorliwie  Philip.  — Zawsze  stawiałem dobro  publiczne  ponad osobistymi 
celami. Ofiarowałem swój czas i pieniądze Przyjaciołom Globalnego Postępu w ich krucjacie na 
rzecz ustawy o wyrównaniu szans. Uważam, że to całkowicie niesprawiedliwe, by jeden człowiek 
miał wszystkie szanse, a inni żadnej.
Bertram Scudder przyjrzał mu się z zastanowieniem, ale bez wielkiego zainteresowania.
— No cóż, to niezwykle miłe z twojej strony — powiedział.
— Niektórzy ludzie naprawdę traktują kwestie moralne poważnie — rzekł Philip głosem, w którym 
pobrzmiewała duma.
— O czym on gada, Philip? — zapytała Betty Pope. — Nie znamy nikogo, kto byłby właścicielem 
więcej niż jednego koncernu, prawda?
— Och, zamknij się — powiedział Scudder znudzonym głosem.
— Nie rozumiem, po co to całe gadanie  na temat  ustawy o wyrównaniu szans — powiedziała 
agresywnie  Betty  Pope  tonem  eksperta  w  dziedzinie  ekonomii.  —Nie  rozumiem,  dlaczego 
biznesmeni się jej sprzeciwiają. Jeśli wszyscy inni będą biedni, nie będzie żadnego rynku dla ich 
towarów. Ale jeśli przestaną być samolubni i podzielą się towarami, które zgromadzili, będą mieć 
szansę ciężej popracować i więcej wyprodukować.
—  Ja  zaś  nie  rozumiem,  dlaczego  w  ogóle  mamy  brać  pod  uwagę  przemysłowców  —  rzekł 
Scudder. — Kiedy masy są pozbawione środków do życia, a towary dostępne, idiotyczne jest, by 
ludzi powstrzymywał jakiś strzęp papieru pod tytułem akt własności. Prawo własności to przesąd. 
Człowiek zachowuje własność jedynie dzięki uprzejmości tych, którzy mu jej nie odbierają. Mogą 



ją odebrać w każdym momencie. Jeżeli mogą, dlaczego nie mieliby tego zrobić?
— Powinni — powiedział Claude Slagenhop. — Potrzebują jej. Potrzeba to jedyne, co trzeba mieć 
na uwadze. Jeżeli ludzie są w potrzebie, musimy najpierw odbierać rzeczy, a potem dopiero o tym 
gadać.
Claude  Slagenhop  podszedł  do  baru  i  zdołał  się  wepchnąć  pomiędzy  Philipa  i  Scuddera, 
niezauważalnie spychając na bok tego ostatniego. Nie był wysoki ani ciężki, ale miał twarde, zbite 
cielsko i złamany nos. Był prezesem Przyjaciół Globalnego Postępu.
— Głód nie będzie czekał — mówił. — Idee to tylko jałowa gadka. Pusty żołądek to namacalny 
fakt. We wszystkich swoich przemówieniach mówię, że nie należy za dużo mówić. Społeczeństwo 
cierpi obecnie z powodu braku możliwości rozwoju biznesu, więc mamy święte prawo korzystać z 
istniejących szans. Słuszne jest to, co dobre dla społeczeństwa.
— Sam nie wykopał tej  rudy, prawda? — wrzasnął  nagle Philip piskliwym głosem. — Musiał 
zatrudnić tysiące robotników. Oni ją wykopali. Dlaczego wydaje mu się, że jest taki dobry?
Dwaj mężczyźni spojrzeli na niego, Scudder z uniesioną brwią, Slagenhop bez wyrazu.
— O rany! — powiedziała Betty Pope, przypominając sobie.
Hank Rearden stał przy oknie w ciemnej wnęce na końcu salonu. Miał nadzieję, że przez kilka 
minut nikt go nie zauważy. Uciekł właśnie od jakiejś damy w średnim wieku, która opowiadała mu 
o  swoich  doświadczeniach  parapsychologicznych.  Wyglądał  przez  okno.  Daleko  na  niebie 
poruszała się czerwona łuna Rearden Steel. Przez chwilę spoglądał na nią z ulgą.
Odwrócił się, by popatrzeć na salon. Nigdy nie podobał mu się jego dom; to Lillian go wybrała. 
Dziś jednak zmieniające się kolory strojów wieczorowych przyćmiły wygląd pokoju, nadając mu 
posmak promiennej wesołości. Lubił, kiedy ludzie byli weseli, nawet jeśli nie rozumiał przyczyny 
ich wesołości.
Patrzył  na kwiaty,  na iskry światła  na kryształowych kieliszkach,  na nagie  ramiona  kobiet.  Na 
dworze wiał  zimny wiatr,  przetaczając się ze świstem przez puste połacie  ziemi.  Zobaczył,  jak 
skręcają się cienkie gałązki drzewa, niczym ręce wymachujące w prośbie o pomoc. Drzewo stało na 
tle blasku huty.
Nie  potrafił  nazwać  tego  nagłego  uczucia.  Nie  znajdował  słów,  by  określić  jego  przyczynę, 
charakter,  znaczenie.  Po  części  było  radością,  ale  była  to  radość  uroczysta,  jak  pokłon  — nie 
wiedział, komu złożony.
Kiedy dołączył do pozostałych, uśmiechał się. Uśmiech jednak zniknął nagle z jego twarzy, gdy 
zobaczył kolejnego gościa: była nim Dagny Taggart.
Lillian ruszyła ku niej,  przyglądając się jej ciekawie. Spotykały się już wcześniej,  nieczęsto i w 
nieoficjalnych okolicznościach; widok Dagny Taggart w sukni wieczorowej wydał jej się dziwny. 
Suknia  była  czarna,  jej  górna  część  opadała  na  jedno  ramię  w formie  pelerynki,  drugie  pozo-
stawiając nagim; to ono było jedynym ornamentem sukni. Widząc Dagny Taggart w strojach, które 
zwykle  nosiła,  nie  myślało  się  o  jej  ciele.  Czarna  suknia  wydawała  się  obnażać  ją  w  sposób 
szczególny  — zdumiewające  było  bowiem  odkrycie,  że  linie  jej  ręki  są  delikatne  i  piękne,  a 
diamentowy  łańcuszek  na  nadgarstku  nadawał  jej  szczególnie  kobiecy  wygląd:  wygląd  istoty 
przykutej.
— Panno Taggart, jakaż to wspaniała niespodzianka móc panią tu gościć — powiedziała Lillian 
Rearden,  układając mięśnie twarzy w uśmiech.  — Nie śmiałam się łudzić,  że moje zaproszenie 
oderwie panią od pani jakże ważnych zadań. Proszę mi pozwolić czuć się zaszczyconą.
James  Taggart  pojawił  się  w  salonie  razem  z  siostrą.  Lillian  posłała  mu  uśmiech  w  formie 
pospiesznego postscriptum, jakby dopiero teraz go dostrzegła.
—  Witaj,  James.  To  twoja  pokuta  za  popularność:  łatwo  cię  stracić  z  oczu,  kiedy  jest  się 
zdumionym widokiem twojej siostry.
— Popularnością nikt nie może dorównać tobie, Lillian — odparł ze słabym uśmiechem — ani też 
nie da się stracić cię z oczu.
— Mnie? Och, ja jestem całkowicie pogodzona z życiem w cieniu swojego męża. Mam pokorną 
świadomość, że żona wielkiego człowieka musi się zadowolić rolą zwierciadła jego sławy — nie 
sądzi pani, panno Taggart?



— Nie — odrzekła Dagny. — Nie sądzę.
— Czy to komplement czy wymówka, panno Taggart? Proszę jednak mi wybaczyć, jeśli przyznam, 
że jestem bezradna. Kogo mogę pani przedstawić? Obawiam się, że nie mam w ofercie nikogo z 
wyjątkiem pisarzy i artystów, a oni z pewnością pani nie zainteresują.
— Chciałabym znaleźć Hanka i przywitać się z nim.
— Ależ oczywiście. James, pamiętasz, że chciałeś poznać Balpha Eubanka? A tak, jest tutaj — 
powiem mu, że piałeś z zachwytu nad jego ostatnią książką podczas kolacji u pani Whitcomb!
Przemierzając pokój, Dagny zastanawiała się, dlaczego powiedziała, że chce znaleźć Hanka; co ją 
powstrzymało przed przyznaniem, że zobaczyła go, kiedy tylko przestąpiła próg.
Rearden stał na drugim krańcu długiego pokoju, patrząc na nią. Obserwował, jak się zbliża, sam 
jednak nie ruszył jej na spotkanie.
— Witaj, Hank.
— Dobry wieczór.
Skłonił  się  uprzejmie,  bezosobowo,  dostosowując  ruchy  do  wytwornej  formalności  stroju.  Nie 
uśmiechał się.
— Dziękuję za zaproszenie — powiedziała wesoło.
— Nie będę twierdził, że o nim wiedziałem.
— Ach, tak? W takim razie cieszę się, że pani Rearden o mnie pomyślała. Chciałam zrobić wyjątek.
— Wyjątek?
— Nieczęsto chadzam na przyjęcia.
— Cieszę się, że wybrałaś do zrobienia wyjątku właśnie tę okazję. Brzmiało to prawie tak, jakby 
powiedział: „Cieszę się, że wybrała pani
tę okazję, panno Taggart”.
Jego oficjalne zachowanie było tak nieoczekiwane, że nie potrafiła się do niego dostosować.
— Chciałam świętować.
— Rocznicę mojego ślubu?
— A więc to rocznica twojego ślubu? O tym nie wiedziałam. Gratulacje, Hank.
— Cóż zatem chciałaś świętować?
— Pomyślałam, że pozwolę sobie na odpoczynek. Moje własne święto — ku czci twojej i mojej.
— Z jakiej okazji?
Myślała o nowych szynach na skalistych zboczach gór Kolorado, pnących się powoli ku odległemu 
celowi pól naftowych Wyatta. Miała przed oczami zielonkawoniebieski blask szyn na zamarzniętej 
ziemi, pośród uschniętych chwastów, nagich głazów i gnijących slumsów przymierających głodem 
wiosek.
— Na cześć sześćdziesięciu mil szyn z metalu Reardena — odpowiedziała.
— Doceniam to. — Ton jego głosu brzmiał, jak by mówił: „Nigdy o tym nie słyszałem”.
Nic więcej do powiedzenia nie przychodziło jej do głowy. Czuła się, jakby rozmawiała z obcym.
— Panna Taggart! — przerwał ich milczenie wesoły okrzyk. — To właśnie mam na myśli, kiedy 
mówię, że Hank Rearden potrafi dokonać cudów!
Podszedł do nich znajomy biznesmen, w rozradowanym zdumieniu uśmiechając się do Dagny. Cała 
trójka często się spotykała na nadzwyczajnych posiedzeniach dotyczących przewozu stali.  Teraz 
patrzył na nią twarzą,  na której  wypisany był komentarz  na temat  zmiany jej  aparycji;  zmiany, 
której Rearden pewnie nie zauważył.
Zaśmiała się w odpowiedzi na powitanie, nie dając sobie czasu na dostrzeżenie nieoczekiwanego 
ukłucia rozczarowania, myśli, do której się nie przyznawała przed sobą — że wolałaby zobaczyć 
ten sam wyraz na twarzy Reardena. Wymieniła z nowym rozmówcą kilka zdań. Kiedy rozejrzała się 
dookoła, Reardena już nie było.
— A więc to jest pańska sławna siostra? — mówił Balph Eubank do Jamesa Taggarta, patrząc na 
nią przez pokój.
— Nie wiedziałem, że moja siostra jest sławna — rzekł z lekka zgryźliwie James Taggart.
— Ależ, mój dobry człowieku, to tak niezwykły fenomen w dziedzinie ekonomii,  że należy się 
spodziewać,  iż ludzie będą o niej  mówić.  Pańska siostra jest  objawem choroby naszego wieku. 



Dekadenckim  produktem  epoki  maszyn.  Maszyna  zniszczyła  w  człowieku  ludzkie  uczucia, 
oderwała  go  od  ziemi,  obrabowała  z  naturalnych  umiejętności,  zabiła  duszę  i  zamieniła  go  w 
pozbawionego  wrażliwości  robota.  Oto  przykład  tego:  kobieta,  która  kieruje  przedsiębiorstwem 
kolejowym, zamiast praktykować piękną sztukę tkactwa i rodzenia dzieci.
Rearden kręcił się pomiędzy gośćmi, starając się nie zostać wciągnięty w rozmowę. Rozejrzał się 
po pokoju: nie widział nikogo, z kim miałby ochotę rozmawiać.
— Wie pan, panie Hank Rearden, kiedy już znalazłem się w paszczy lwa, widzę, że nie taki z pana 
zły  gość,  jak  się  zdawało.  Powinien  pan od  czasu  do czasu  zezwolić  na  konferencję  prasową, 
miałby nas pan po swojej stronie.
Rearden  obrócił  się  i  z  niedowierzaniem  patrzył  na  mówiącego.  Był  to  młody  dziennikarz  o 
nieprzyjemnym  wyglądzie,  pracujący  w  radykalnym  brukowcu.  Obcesowość  w  jego  głosie 
sugerowała,  że postanowił być nieuprzejmy dla Reardena,  gdyż wiedział,  że Rearden nigdy nie 
powinien sobie pozwolić na kontakty z człowiekiem jego pokroju.
Rearden nigdy nie wpuściłby go do huty, ale tutaj ten człowiek był gościem Lillian; powstrzymał 
się więc i zapytał oschle:
— Czego pan chce?
— Nie jest  pan taki  zły.  Ma pan talent.  Talent  techniczny.  Ale, oczywiście,  nie zgadzam się z 
panem co do metalu Reardena.
— Nie prosiłem pana, żeby się pan zgadzał.
— No, Bertram Scudder powiedział, że pańska polityka... — zaczął bojowo tamten, wskazując ręką 
bar, ale zamilkł, jakby zapuścił się dalej, niż zamierzał.
Rearden popatrzył na niechlujną sylwetkę rozpartą przy barze. Lillian przedstawiła ich sobie, ale 
nie zwrócił uwagi na nazwisko. Odwrócił się gwałtownie i odszedł w sposób, który nie pozwalał 
obślizgłemu młodzieńcowi podążyć za nim.
Lillian podniosła głowę, kiedy Rearden do niej podszedł, i bez słowa odeszła na bok, gdzie mogli 
porozmawiać na osobności.
— Czy to ten Scudder z „Przyszłości”? — zapytał, wskazując palcem.
— No, tak.
Patrzył  na  nią  w milczeniu,  niezdolny  w to  uwierzyć,  niezdolny  uchwycić  wątek  myśli,  która 
pozwoliłaby mu zacząć rozumieć. Lillian wpatrywała się w niego.
— Jak mogłaś go tu zaprosić? — zapytał.
— Ojej,  Henry,  nie  bądź  śmieszny.  Nie  jesteś  chyba uprzedzony,  co?  Musisz tolerować  cudze 
opinie i respektować wolność słowa.
— W moim domu?
— Och, nie bądź staromodny!
Nie odezwał się, bo całą jego świadomość zajmowały nie spójne stwierdzenia, lecz dwa obrazy, 
które wydawały się wpatrywać w niego uporczywie. Jednym z nich był artykuł Bertrama Scuddera 
Ośmiornica,  nie będący wyrażeniem poglądów, lecz opróżnionym publicznie wiadrem szlamu — 
nie zawierał ani jednego faktu, nawet zmyślonego, lecz strumień szyderstw i epitetów, w których 
nic  nie  było  jasne  z  wyjątkiem  brudnej  złośliwości  potępienia,  które  nie  uważa  za  stosowne 
przytaczać  dowodów.  Drugim  obrazem  były  linie  profilu  Lillian,  dumna  czystość,  której 
poszukiwał w małżeństwie z nią.
Kiedy  dostrzegł  ją  ponownie,  zdał  sobie  sprawę,  że  ta  wizja  profilu  tkwi  w  jego  umyśle,  w 
rzeczywistości bowiem zwrócona była do niego przodem. Powróciwszy nagle do rzeczywistości, 
pomyślał; że tym, co widzi w jej oczach, jest radość. W następnej chwili powiedział sobie, że jest 
zdrowy na umyśle i że coś takiego nie jest możliwe.
— Po raz pierwszy zaprosiłaś tego — tu z pozbawioną emocji precyzją użył obscenicznego słowa 
— do mojego domu. I po raz ostatni.
— Jak śmiesz używać takich...
— Nie dyskutuj, Lillian. Jeśli zaczniesz, wyrzucę go.
Dał jej chwilę na odpowiedź, na protest, na to, by na niego nakrzyczała, jeśli ma ochotę. Milczała, 
nie  patrząc  na  niego;  tylko  jej  gładkie  policzki  wydawały  się  odrobinę  zapadnięte,  jakby  ktoś 



wypuścił z nich powietrze.
Poruszając się na oślep wśród kręgów światła,  głosów i perfum, czuł  zimny dotyk przerażenia. 
Wiedział, że powinien myśleć o Lillian i próbować znaleźć rozwiązanie zagadki jej charakteru, bo 
było to objawienie, którego nie mógł zignorować; nie myślał jednak o niej — przerażenie zaś brało 
się z wiedzy, iż owo rozwiązanie już dawno przestało mieć znaczenie.
Ponownie zaczął go zalewać potop znużenia. Niemal go widział, jak nadchodzi coraz większymi 
falami;  nie wewnątrz  niego,  lecz na zewnątrz,  rozlewając się po pokoju.  Przez chwilę czuł się, 
jakby był sam na wielkiej pustyni, potrzebując pomocy i wiedząc, że ta nie nadejdzie.
Zatrzymał  się  jak  wryty.  W  oświetlonych  drzwiach,  oddzieloną  od  niego  długością  pokoju, 
dostrzegł  wysoką,  arogancką sylwetkę człowieka,  który przystanął na moment,  nim przekroczył 
próg. Nigdy przedtem nie spotkał tego mężczyzny, ale ze wszystkich twarzy o złej sławie, które 
zaśmiecały strony gazet, tą właśnie pogardzał najbardziej. W drzwiach stał Francisco d’Anconia.
Rearden nigdy nie poświęcał wiele uwagi ludziom pokroju Bertrama Scuddera. Ale każdą godziną 
swego życia, wysiłkiem i dumą z każdej chwili, w której jego mięśnie lub głowa bolały od wysiłku, 
każdym krokiem uczynionym ku wzniesieniu  się  z  kopalń  Minnesoty  i  przemienieniu  swojego 
wysiłku w złoto, całym swoim głębokim szacunkiem dla pieniędzy i tego, co oznaczały, gardził 
człowiekiem  trwoniącym  bezmyślnie  wielki  podarunek  w  postaci  odziedziczonego  bogactwa. 
Francisco d’Anconia był dla niego najbardziej nienawistnym ucieleśnieniem tego gatunku.
Widział go, jak wchodzi, kłania się Lillian, a potem wstępuje w tłum jak ktoś, kto jest właścicielem 
tego pokoju, choć nigdy przedtem tu nie był. Głowy odwracały się, by na niego spojrzeć, jak gdyby 
trzymał je wszystkie na sznurkach.
Ponownie  podchodząc  do  Lillian,  Rearden  powiedział  bez  gniewu,  głosem,  w którym pogarda 
przeobraziła się w rozbawienie:
— Nie wiedziałem, że i tego znasz.
— Spotkałam go na kilku przyjęciach.
— To także jeden z twoich przyjaciół?
— Oczywiście, że nie! — Nagła uraza w jej głosie była szczera.
— Więc dlaczego go zaprosiłaś?
— No, nie można przecież wydać przyjęcia — liczącego się przyjęcia — nie zapraszając go, kiedy 
jest w kraju. Jeśli przyjdzie, jest niewygodny, a jeśli nie, to plama na honorze społecznym.
Rearden zaśmiał się. Nie panowała nad sobą— w normalnej sytuacji nie przyznawała się do takich 
rzeczy.
— Posłuchaj — rzekł zmęczonym głosem — nie chcę zepsuć twojego przyjęcia. Ale trzymaj go 
ode mnie z daleka. Nie próbuj nas sobie przedstawiać. Nie zamierzam zawierać z nim znajomości. 
Nie wiem, jak to zrobisz, ale jesteś doskonałą gospodynią, więc jakoś to wykombinujesz.
Dagny zamarła w bezruchu, widząc zbliżającego się ku niej Francisca.
Skłonił się jej, przechodząc obok. Nie przystanął, ale wiedziała, że ten moment zapisał się w jego 
umyśle. Zobaczyła jego lekki uśmiech, celowo podkreślający to, co rozumiał, lecz czego nie uznał 
za  stosowne  odwzajemnić.  Odwróciła  się.  Miała  nadzieję,  że  uda  jej  się  unikać  go  do  końca 
przyjęcia.
Balph Eubank, który przyłączył się do grupy otaczającej profesora Pritchetta, mówił ponuro:
— ...nie, nie można oczekiwać od ludzi, by rozumieli wyższe cele filozofii. Kulturę powinno się 
chronić przed tymi, którzy gonią za pieniądzem. Potrzebujemy dotacji rządowych na literaturę. To 
niegodne, żeby artyści byli traktowani jak handlarze, a dzieła sztuki musiały być sprzedawane jak 
mydło.
— Rozumiem, że ma pan raczej pretensje o to, iż nie sprzedają się jak mydło? — zapytał Francisco 
d’Anconia.
Nie zauważyli,  kiedy podszedł;  rozmowa ucichła,  jakby ją  ktoś  uciął  nożem; większość z  nich 
nigdy wcześniej go nie spotkała, ale twarz rozpoznali od razu.
— Chodziło mi o to... — zaczął gniewnie Eubank i zamilkł. Zobaczył gorliwe zainteresowanie na 
twarzach słuchaczy; nie było to już jednak zainteresowanie filozofią.
— O, witam, profesorze! — rzekł Francisco, kłaniając się Pritchettowi.



Profesor Pritchett  nie wydawał się  zbyt szczęśliwy,  odpowiadając na pozdrowienie  i  dokonując 
prezentacji.
— Dyskutowaliśmy właśnie na niezmiernie interesujący temat — powiedziała czcigodna matrona. 
— Profesor Pritchett wyjaśniał nam, że nic nie jest niczym.
— Na ten temat z pewnością wie więcej niż ktokolwiek — rzekł z powagą Francisco.
— Nigdy bym nie pomyślała, że tak dobrze zna pan profesora Pritchetta, senor d’Anconia — rzekła 
matrona, zastanawiając się, dlaczego ta uwaga wydaje się wcale nie cieszyć profesora.
—  Jestem  absolwentem  prześwietnej  szkoły,  która  obecnie  zatrudnia  profesora,  Uniwersytetu 
Patricka Henry’ego. Studiowałem jednak pod kierunkiem jednego z jego poprzedników — Hugh 
Akstona.
— Hugh Akstona! — wykrztusiła atrakcyjna moda dama. — Ależ to niemożliwe, senor d’Anconia! 
Jest pan zbyt młody. Sądziłam, że Akston był jednym z wielkich nazwisk... ubiegłego wieku.
— Być może duchem, madame. Lecz nie de facto.
— Sądziłam jednak, że zmarł dawno temu.
— Ależ nie. Nadal żyje.
— Dlaczego zatem nic się o nim nie słyszy?
— Odszedł na emeryturę. Dziewięć lat temu.
— Czy to nie dziwne? Kiedy polityk albo gwiazda filmowa kończy karierę,  czytamy o tym na 
pierwszych stronach gazet. Ale kiedy to samo czyni filozof, ludzie nawet tego nie zauważają.
— W końcu zauważają.
— Sądziłem — rzekł zdumiony młody człowiek — że Hugh Akston to jeden z tych klasyków, 
których już nikt nie studiuje, chyba że na zajęciach z historii filozofii. Czytałem niedawno artykuł, 
w którym pisano o nim jako o ostatnim z wielkich orędowników rozumu.
— Czego konkretnie nauczał Hugh Akston? — zapytała matrona.
— Nauczał — odrzekł Francisco — że wszystko jest czymś.
—  Pańska  lojalność  wobec  pańskiego  nauczyciela  jest  godna  pochwały,  senor  d’Anconia  — 
odezwał się oschle profesor Pritchett. — Czy mamy rozumieć, że jest pan przykładem praktycznych 
wyników jego nauk?
— Jestem.
James Taggart podszedł do grupy i czekał, aż zostanie zauważony.
— Witaj, Francisco.
— Dobry wieczór, James.
— Co za wspaniały zbieg okoliczności spotkać cię tutaj! Zależy mi na rozmowie z tobą.
— To nowość. Nie zawsze byłeś do niej taki chętny.
— Jak zwykle żartujesz.  — Taggart  powoli,  jakby od niechcenia,  odsuwał się od grupy, mając 
nadzieję, że pociągnie za sobą Francisca. — Dobrze wiesz, że nie ma w tym pokoju osoby, która 
nie chciałaby z tobą porozmawiać.
— Czyżby? Podejrzewałbym raczej coś przeciwnego. — Francisco posłusznie podążał za nim, ale 
zatrzymał się w miejscu, w którym wciąż jeszcze byli słyszani przez pozostałych.
— Próbowałem się z tobą skontaktować na wszystkie możliwe sposoby — rzekł Taggart — ale... 
ale okoliczności nie pozwoliły mi tego dokonać.
— Czy próbujesz ukryć przede mną fakt, że odmawiałem spotkania z tobą?
— No... to znaczy... No właśnie, dlaczego odmawiałeś?
— Nie wiedziałem, o czym mógłbyś chcieć ze mną rozmawiać.
— O kopalniach San Sebastian, rzecz jasna! — Głos Taggarta stał się nieco głośniejszy.
— No, co z nimi?
.— Ależ... Słuchaj, Francisco, to poważna sprawa. To katastrofa, bezprecedensowa katastrofa — i 
nikt nie potrafi nic z niej zrozumieć. Ja sam nie wiem, co myśleć. Kompletnie tego nie pojmuję. 
Mam prawo wiedzieć.
— Prawo? Czy aby nie jesteś nieco staroświecki? Co konkretnie chcesz wiedzieć?
— Cóż, najpierw nacjonalizacja: co zamierzasz w tej sprawie zrobić?
— Nic.



— Nic?!
— Ależ ty z pewnością nie chcesz, żebym cokolwiek robił.  Moje kopalnie i twoja linia zostały 
przejęte wolą ludu. Nie chcesz chyba, żebym się opierał woli ludu, prawda?
— Francisco, to nie jest śmieszne!
— Nigdy nie uważałem, że jest.
—  Jestem  upoważniony  do  usłyszenia  wyjaśnień!  Jesteś  winien  swoim  akcjonariuszom 
sprawozdanie z tej całej niechlubnej afery! Dlaczego wybrałeś bezwartościową kopalnię? Dlaczego 
zmarnowałeś te wszystkie miliony? Co to był za parszywy szwindel?
Francisco stał, spoglądając na niego w uprzejmym zdumieniu.
— Hm, James — powiedział. — Sądziłem, że ci się to spodoba.
— Spodoba?!
— Sądziłem, że uznasz kopalnie San Sebastian za wcielenie w życie ideału najwyższego porządku 
moralnego.  Pamiętając,  jak  często  nie  zgadzaliśmy  się  w  przeszłości,  sądziłem,  że  będziesz 
usatysfakcjonowany, widząc, że działam zgodnie z twoimi zasadami.
— O czym ty gadasz? Francisco z żalem potrząsnął głową.
— Nie wiem, dlaczego nazywasz moje postępowanie parszywym. Sądziłem, że rozpoznasz w nim 
mój szczery wysiłek wcielenia w życie tego, czego dziś uczą na całym świecie. Czyż nie uważa się 
powszechnie,  że  bycie  samolubnym jest  złe?  W kwestii  projektu San Sebastian wykazałem się 
całkowitą  bezinteresownością.  Czyż  nie  jest  złem dążenie  do  realizacji  osobistych  celów?  Nie 
miałem w tym projekcie żadnego osobistego celu. Nie pracowałem dla zysku — poniosłem straty. 
Czyż nie uważa się powszechnie, że celem i usprawiedliwieniem przedsięwzięcia przemysłowego 
nie  jest  produkcja,  lecz  zapewnienie  bytu  pracownikom?  Kopalnie  San  Sebastian  były  zatem 
najbardziej udanym przedsięwzięciem w historii przemysłu: nie wydobywały miedzi, ale zapewniły 
byt  tysiącom ludzi,  którzy  przez  całe  życie  nie  osiągnęliby  tego,  co  dostawali  za  jeden  dzień 
niewykonywania  pracy.  Czyż  nie  uważa  się  powszechnie,  że  właściciel  jest  pasożytem  i 
wyzyskiwaczem, a pracownicy tymi, którzy wykonują
całą pracę i umożliwiają istnienie produktu? Ja nikogo nie wyzyskiwałem. Nie obciążałem kopalń 
San Sebastian swoją niepotrzebną obecnością; zostawiłem je w rękach ludzi, którzy się liczą. Nie 
szacowałem wartości nieruchomości. Zwróciłem się z tym do specjalisty od górnictwa. Nie jest to 
zbyt dobry specjalista, ale bardzo potrzebował pracy. Czyż nie uważa się powszechnie, że kiedy 
najmuje się człowieka do pracy, liczą się jego potrzeby, a nie umiejętności? Czyż nie sądzi się, że 
aby otrzymać  towary,  wystarczy  ich  potrzebować?  Dochowałem wierności  wszystkim zasadom 
moralnym  epoki.  Oczekiwałem  wdzięczności  i  pochwały.  Nie  rozumiem,  dlaczego  się  mnie 
potępia.
Wobec milczenia  wszystkich,  którzy się temu przysłuchiwali,  jedynym komentarzem był nagły, 
piskliwy chichot  Betty  Pope:  nic  nie zrozumiała,  ale  zobaczyła  wyraz bezsilnej  furii  na twarzy 
Jamesa Taggarta.
Ludzie patrzeli na Taggarta, oczekując odpowiedzi. Byli obojętni na istotę sprawy, bawił ich jednak 
spektakl czyjegoś zażenowania. Taggart zdobył się na protekcjonalny uśmiech.
— Nie oczekujesz chyba, że potraktuję to poważnie? — zapytał.
— Był czas — odrzekł Francisco — kiedy nie oczekiwałem, że ktokolwiek potraktuje to poważnie. 
Myliłem się.
— To oburzające! — mówił coraz głośniej Taggart. — To całkowicie oburzające traktować swoje 
obowiązki społeczne z tak bezmyślną beztroską! — Odwrócił się i odszedł pospiesznie.
Francisco wzruszył ramionami, rozkładając ręce.
— Widzisz? Miałem rację,  sądząc,  że  nie  chcesz ze mną rozmawiać.  Rearden stał  samotnie  w 
odległym kącie pokoju. Philip zauważył go, podszedł i kiwnął na Lillian.
— Lillian, nie wydaje mi się, by Henry dobrze się bawił — powiedział z uśmiechem; trudno było 
ocenić, czy kpina w tym uśmiechu przeznaczona jest dla Lillian czy dla Reardena. — Czy możemy 
temu jakoś zaradzić?
— Och, bzdury! — rzekł Rearden.
— Chciałabym wiedzieć, jak temu zaradzić, Philip — powiedziała Lillian. — Zawsze chciałam, 



żeby Henry nauczył się być na luzie. Jest tak diabelnie poważny w każdej sprawie. Tak sztywno 
purytański. Zawsze chciałam zobaczyć go pijanego, choćby raz. Ale poddałam się. Co proponujesz?
— Och, nie wiem! Ale nie powinien stać tu sam jak kołek.
— Daj  spokój  — rzekł Rearden.  Myśląc mgliście,  że nie  chce zranić  ich uczuć,  nie  zdołał  się 
powstrzymać od dodania:  — Wiesz dobrze,  jak  bardzo się staram,  żeby pozostawiono mnie w 
spokoju.
— A widzisz? — Lillian uśmiechnęła się do Philipa. — Cieszyć się
życiem i  towarzystwem ludzi  nie jest  tak łatwo, jak odlać  tonę stali.  Rozrywek intelektualnych 
człowiek nie uczy się na targu. Philip zachichotał.
— To  nie  rozrywki  intelektualne  mnie  niepokoją.  Jak  bardzo  jesteś  pewna  tego  purytanizmu, 
Lillian? Na twoim miejscu nie zostawiałbym go samego, żeby mógł się rozglądać. Jest tu zbyt wiele 
pięknych kobiet.
— Henry bawiący się myślą o niewierności? Pochlebiasz mu, Philip. Przeceniasz jego odwagę. — 
Uśmiechnęła się do Reardena zimnym uśmiechem, który utrzymał się na jej ustach przez krótką, 
napiętą chwilę, po czym oddaliła się.
Rearden spojrzał na brata.
— Co ty, u diabła, sobie wyobrażasz?
— Och, przestań udawać purytanina! Na żartach się nie znasz? Snując się bez celu pośród tłumu, 
Dagny  zastanawiała  się,  dlaczego  przyjęła  zaproszenie.  Odpowiedź  zdumiała  ją:  zrobiła  to, 
ponieważ  chciała  zobaczyć  Hanka  Reardena.  Obserwując  go  w  tłumie,  po  raz  pierwszy 
uświadomiła sobie kontrast. Twarze pozostałych wyglądały jak zbiory wymiennych rysów, każda z 
nich rozpływająca się, by przelać się w tygiel  anonimowości, jaką zapewniało podobieństwo do 
wszystkich  pozostałych.  Wszystkie  one  sprawiały  wrażenie  topniejących.  Twarz  Reardena,  ze 
swoimi wyrazistymi rysami, bladoniebieskimi oczyma, popielatymi włosami, była twarda jak lód; 
bezkompromisowa klarowność jej linii sprawiała, że na tle innych wyglądał, jakby poruszał się we 
mgle, uderzony promieniem światła.
Jej wzrok powracał do niego mimowolnie. Nigdy nie przyłapała go na patrzeniu w jej stronę. Nie 
mogła uwierzyć, że celowo jej unika; nie istniał żaden wyobrażalny powód, dla którego miałby to 
robić; a jednak miała pewność, że tak właśnie jest. Chciała podejść do niego i przekonać się, że jest 
w błędzie. Coś jednak ją powstrzymywało; nie potrafiła zrozumieć własnego oporu.
Rearden  cierpliwie  znosił  rozmowę  z  matką  i  dwiema  damami,  które  postanowiła  zabawić 
historyjkami  o  jego  młodości  i  zmaganiach.  Podporządkował  się,  tłumacząc  sobie,  że  na  swój 
sposób jest z niego dumna. Czuł jednak, że coś w jej zachowaniu sugeruje, iż to ona opiekowała się 
nim  podczas  tych  zmagań  i  stanowiła  źródło  jego  sukcesu.  Był  szczęśliwy,  kiedy  wreszcie 
pozwoliła mu odejść. Raz jeszcze schronił się we wnęce przy oknie.
Stał tam przez chwilę, opierając się na poczuciu prywatności tak, jakby to była fizyczna podpora.
—  Panie  Rearden  —  zabrzmiał  obok  niego  dziwnie  cichy  głos  —  proszę  pozwolić  mi  się 
przedstawić. Nazywam się d’Anconia.
Rearden odwrócił się zdumiony; głos i zachowanie miały w sobie cechę, z którą nieczęsto dotąd się 
spotykał: rys autentycznego szacunku.
— Witam pana — powiedział. Jego głos był szorstki i oschły; odpowiedział jednak.
— Zauważyłem, że pani Rearden usiłuje uniknąć konieczności przedstawienia nas sobie, i myślę, że 
znam powód. Czy wolałby pan, żebym opuścił pański dom?
Nazywanie rzeczy po imieniu  zamiast  dążenia  do jak największego ich zawoalowania  było tak 
niepodobne  do  zwyczajowego  zachowania  wszystkich  znanych  mu  osób  i  stanowiło  tak 
niespodziewaną,  zdumiewającą  ulgę,  że  Rearden  milczał  przez  chwilę,  przypatrując  się  twarzy 
d’Anconia. Francisco powiedział to w sposób bardzo prosty, nie będący wymówką ani błaganiem, 
lecz osobliwie podkreślający zarówno godność Reardena, jak i jego własną.
— Nie — odrzekł Rearden. — Cokolwiek innego pan przypuszcza, nie powiedziałem tego.
— Dziękuję. W takim razie pozwoli mi pan na chwilę rozmowy.
— Dlaczego miałby pan chcieć ze mną rozmawiać?
— W chwili obecnej moje pobudki leżą poza zasięgiem pańskich zainteresowań.



— Rozmowa ze mną w ogóle nie leży w kręgu pańskich zainteresowań.
— Myli się pan co do jednego z nas, panie Rearden, albo co do obu. Przyszedłem tutaj wyłącznie 
po to, by pana poznać.
Wcześniej w głosie Reardena pobrzmiewała nutka rozbawienia; teraz zmieniła się w twardą nutę 
pogardy.
— Na początku grał pan w otwarte karty. Proszę się tego trzymać.
— Czynię to.
— Dlaczego chciał mnie pan poznać? Po to, żeby mnie skłonić do pozbycia się pieniędzy?
Francisco patrzył mu prosto w oczy.
— W ostatecznym rozrachunku — tak.
— Co to ma być tym razem? Kopalnia złota?
Francisco powoli pokręcił głową, świadome namaszczenie, z jakim wykonywał ten ruch, nadało mu 
posmak czegoś na kształt smutku.
— Nie — powiedział — nie chcę panu niczego sprzedawać. Ściśle rzecz biorąc, nie zamierzałem 
też sprzedawać kopalni miedzi Jamesowi Taggartowi. Sam się do mnie o to zwrócił. Pan tego nie 
uczyni.
Rearden zaśmiał się.
—  Jeśli  pan  to  rozumie,  mamy  przynajmniej  jakąś  rozsądną  podstawę  do  rozmowy.  Proszę 
kontynuować. Jeśli nie chodzi panu o jakąś pokrętną inwestycję, po co chciał mnie pan poznać?
— Żeby się z panem zaznajomić.
— To nie jest odpowiedź. To po prostu inny sposób powiedzenia tego samego.
— Niezupełnie, panie Rearden.
— Chyba że chce pan przez to powiedzieć: żeby zdobyć moje zaufanie?
— Nie. Nie lubię ludzi, którzy mówią lub myślą w kategoriach zdobywania czyjegoś zaufania. Jeśli 
czyjeś  działania  są uczciwe,  nie potrzebuje zawczasu zaufania  innych, jedynie ich racjonalnego 
postrzegania.  Osoba,  która pragnie tego rodzaju moralnego czeku in blanco,  ma nieuczciwe za-
miary, niezależnie od tego, czy przyznaje się przed sobą do tego czy nie.
Zaskoczony wzrok, jakim wpatrywał się w niego Rearden, był niczym mimowolny wyrzut ręki 
rozpaczliwie szukającej oparcia. Wzrok ów zdradzał, jak bardzo Rearden pragnął znaleźć człowieka 
pokroju  tego,  który  zdawał  się  stać  teraz  przed  nim.  Potem  Rearden  opuścił  oczy,  niemal  je 
zamykając, wyłączając powoli tę wizję i swoją potrzebę. Jego twarz była nieprzejednana. Miała w 
sobie  surowość,  wewnętrzną  surowość  skierowaną  ku  sobie  samemu.  Wyglądała  ascetycznie  i 
samotnie.
— W porządku — rzekł beznamiętnie. — Czego zatem pan chce, jeśli nie mojego zaufania?
— Chcę się nauczyć pana rozumieć.
— Po co?
— Dla własnego celu, który obecnie nie musi pana interesować.
— Co pan chce we mnie zrozumieć?
Francisco w milczeniu wpatrywał się w mrok za oknem. Ogień nad hutą gasł.  Na skraju ziemi 
pozostała  jedynie  odrobina  czerwieni,  tylko  tyle,  by  obramować  skrawki  chmur,  oderwane  w 
straszliwej bitwie burzy, która rozgrywała się na niebie. W powietrzu wciąż jeszcze przelatywały i 
znikały mgliste kształty: były to gałęzie, wyglądały jednak jak ucieleśnienie furii wiatru.
—  To  straszna  noc  dla  każdego  pozbawionego  schronienia  zwierzęcia,  dopadniętego  na  tej 
równinie — rzekł Francisco d’Anconia. — W takiej chwili powinno się doceniać znaczenie bycia 
człowiekiem.
Rearden  przez  chwilę  nie  odpowiadał;  potem odezwał  się  z  nutką  zdziwienia  w głosie,  jakby 
odpowiadał samemu sobie:
— Zabawne...
— Co?
— Powiedział mi pan coś, o czym sam przed chwilą pomyślałem...
— Naprawdę?
— ...tyle że nie znajdowałem na to słów.



— Czy mam panu dopowiedzieć pozostałe?
— Niech pan mówi.
— Stał pan tutaj, obserwując burzę z największą dumą, jaką potrafi odczuwać człowiek — bo w 
taką noc może pan mieć w swoim domu letnie kwiaty i półnagie kobiety, jako manifestację swojego 
zwycięstwa  nad  burzą.  Gdyby  nie  pan,  większość  tych,  którzy  tu  przebywają,  pozostawałaby 
bezsilna na łasce wiatru pośrodku tej czy innej równiny.
— Skąd pan to wszystko wie?
W chwili,  w której  zadawał  to pytanie,  Rearden uświadomił  sobie,  że rozmówca wypowiedział 
głośno nie jego myśli,  lecz najgłębiej  ukryte,  najbardziej  osobiste uczucie;  i  że on, który nigdy 
nikomu nie wyznawał swoich uczuć, wyznał je tym pytaniem. Zobaczył w oczach Francisca ledwo 
uchwytną iskierkę, mogącą oznaczać uśmiech lub aprobatę.
— Co taki ktoś jak pan może wiedzieć o takiej dumie? — zapytał gwałtownie Rearden, jak gdyby 
pogarda zawarta w drugim pytaniu mogła wymazać wyznanie zawarte w pierwszym.
— Odczuwałem ją kiedyś, gdy byłem młodszy.
Rearden popatrzył na niego. W twarzy Francisca nie było ani kpiny, ani użalania się nad sobą. 
Pięknie wyrzeźbione rysy i szczere niebieskie oczy były łagodne i opanowane. Twarz miał otwartą, 
wystawioną na każdy cios, nieugiętą.
—  Dlaczego  mi  pan  to  mówi?  —  zapytał  Rearden  pod  wpływem  chwilowego,  niechętnego 
współczucia.
— Powiedzmy — w ramach wdzięczności, panie Rearden.
— Wdzięczności dla mnie?
— Jeśli zechce ją pan przyjąć.
— Nie prosiłem o wdzięczność. — Głos Reardena nabrał oschłości. — Nie potrzebuję jej.
— Nie powiedziałem, że jej pan potrzebuje. Ale spośród wszystkich, których ratuje pan dziś przed 
burzą, tylko ja jeden ją panu oferuję.
Po chwili milczenia Rearden zapytał głosem, w którym brzmiała niemal groźba:
— Co pan próbuje zrobić?
— Zwrócić pańską uwagę na charakter tych, dla których pan pracuje.
— Tylko ktoś, kto nie przepracował uczciwie ani jednego dnia w swoim życiu, mógł to powiedzieć. 
— Pogarda w głosie Reardena miała w sobie rys ulgi; wcześniej wątpliwości co do oceny, jaką 
wystawił  swemu  przeciwnikowi,  uczyniły  go  bezradnym;  teraz  znowu  czuł  pewność.  —  Nie 
zrozumiałby  pan,  gdybym  powiedział,  że  człowiek  pracuje  dla  siebie,  nawet  jeśli  przy  okazji 
dźwiga całą parszywą bandę takich jak pan. Niech teraz na odmianę ja odgadnę, co pan myśli: 
proszę bardzo, niech pan powie, że to złe, że jestem samolubny, zarozumiały, bez serca, okrutny. 
Jestem. Nie mam ochoty słuchać tych bzdur na temat pracy dla innych. Ja tego nie robię.
Po raz pierwszy dostrzegł w oczach Francisca osobistą reakcję, obraz jakiegoś żaru i młodości.
— Jedyną złą rzeczą w tym, co pan powiedział — odrzekł Francisco — jest to, iż pozwala pan 
komukolwiek nazywać się samolubnym. — W przerwie wywołanej niedowierzającym milczeniem 
Reardena Francisco wskazał tłum w salonie. — Dlaczego chce pan ich dźwigać?
— Bo są bandą nieszczęsnych dzieciaków, którzy walczą o pozostanie przy życiu, rozpaczliwie i 
bardzo nieporadnie, podczas gdy ja... ja nawet nie zauważam ciężaru.
— Dlaczego im pan tego nie powie?
— Czego?
— Że pracuje pan dla siebie, nie dla innych.
— Wiedzą o tym.
— O tak, wiedzą. Wie o tym każdy z nich. Nie sądzą jednak, że i pan to wie. A celem ich wysiłków 
jest ukrycie przed panem tej wiedzy.
— Dlaczego miałoby mnie obchodzić, co myślą?
— Bo jest to bitwa, w której trzeba się jasno określić.
— Bitwa? Jaka znowu bitwa? To ja trzymam w ręku bat. Nie walczę z bezbronnymi.
— Sądzi pan, że są bezbronni? Mają broń przeciwko panu. To ich jedyna broń, ale za to straszliwa. 
Niech pan sobie kiedyś zada pytanie, co to takiego.



— Gdzie pan widzi jakikolwiek dowód tego?
— W niewybaczalnym fakcie, iż jest pan tak nieszczęśliwy, jak pan jest.
Rearden potrafiłby zaakceptować każdą formę wymówki, obelgi,  przekleństwa, jakie ktokolwiek 
zechciałby na niego rzucić:  jedyną ludzką reakcją,  jakiej  zaakceptować nie potrafił,  była litość. 
Ukłucie zimnego, buntowniczego gniewu przywróciło mu pełen kontekst tej chwili. Odezwał się, 
walcząc, by nie okazać natury uczucia, które w nim narasta.
— Na jakąż to bezczelność pan sobie pozwala? Jaki zamiar panu przyświeca?
— Powiedzmy — zamiar ofiarowania panu słów, których pan potrzebuje, na czas, kiedy będzie ich 
pan potrzebował.
— Dlaczego miałby pan chcieć rozmawiać ze mną na ten temat?
— W nadziei, że pan to zapamięta.
Rearden pomyślał, że to, co czuje, jest złością spowodowaną niezrozumiałym faktem, iż pozwolił 
sobie na czerpanie  przyjemności  z tej  rozmowy. Miał mgliste  poczucie  zdrady i  niewiadomego 
niebezpieczeństwa.
— Czy oczekuje pan, że zapomnę, kim pan jest? — zapytał, wiedząc, że o tym właśnie zapomniał.
— Nie oczekuję, że w ogóle będzie pan o mnie myślał. Przykryte gniewem uczucie, do którego 
Rearden się nie przyznawał, pozostało nieokreślone i niedopuszczone do świadomości; odnajdywał 
je jedynie w postaci namiastki bólu. Gdyby się z nim zmierzył, wiedziałby, że wciąż słyszy słowa 
Francisca: „Jestem jedynym, który ją panu oferuje... jeśli zechce ją pan przyjąć”. Słyszał te słowa, 
dziwnie uroczystą zmianę tonu tego cichego głosu i niewyjaśnioną odpowiedź w sobie samym, coś 
w głębi siebie, co chciało krzyczeć: „Tak!”, przyjąć, powiedzieć temu człowiekowi, że przyjmuje, 
że  tego  potrzebuje  — choć nie  było słowa na określenie  tego,  czego potrzebował,  nie  była  to 
wdzięczność i wiedział, że tamten nie miał na myśli wdzięczności. Na głos zaś powiedział:
— Nie zamierzałem z panem rozmawiać. Sam pan jednak o to prosił i usłyszy pan to. Dla mnie 
istnieje tylko jeden rodzaj zdemoralizowanej istoty ludzkiej: człowiek pozbawiony celu.
— To prawda.
— Mogę wybaczyć wszystkim innym. Nie są podli, jedynie bezradni. Ale pan... pan należy do tych, 
którym nie wolno przebaczać.
— To właśnie przed grzechem przebaczania chciałem pana przestrzec.
— Miał pan życiową szansę. Co pan z nią  zrobił? Jeśli  ma pan umysł zdolny pojąć wszystkie 
rzeczy, które pan powiedział, jak pan może w ogóle ze mną rozmawiać? Jak pan może spojrzeć 
komukolwiek w twarz po tym nieodpowiedzialnym marnotrawstwie, którego dopuścił się pan w 
swoim meksykańskim przedsięwzięciu?
— Ma pan prawo mnie za to potępiać, jeśli pan chce.
Dagny stała na skraju wnęki, przysłuchując się. Nie dostrzegli jej. Podeszła, kiedy zobaczyła ich 
razem, wiedziona impulsem, którego nie potrafiła wyjaśnić ani mu się oprzeć; miała wrażenie, że 
to, co mówią do siebie ci dwaj mężczyźni, jest dla niej niezmiernie ważne:
Usłyszała ich ostatnie zdania. Nigdy nie wydawało jej się możliwe, że kiedykolwiek zobaczy, jak 
Francisco obrywa. Potrafił zmiażdżyć przeciwnika w każdym rodzaju potyczki. A jednak stał tam, 
nie broniąc się. Wiedziała, że to nie obojętność: znała jego twarz dostatecznie dobrze, by dostrzec, 
ile go kosztuje ten spokój — zobaczyła na jego policzku słabo widoczną linię napiętego mięśnia.
—  Spośród  wszystkich,  którzy  żyją  z  cudzych  umiejętności  —  mówił  Rearden  —  pan  jest 
największym pasożytem.
— Dałem panu podstawy do takiego myślenia.
— A zatem jakie ma pan prawo rozmawiać ze mną o sensie człowieczeństwa? To pan go zdradził.
— Przykro mi, jeśli pana uraziłem czymś, co ma pan prawo uważać za arogancję.
Francisco skłonił się i odwrócił, by odejść. Nie wiedząc, że to pytanie przeczy jego gniewowi, że 
jest błaganiem, które ma zatrzymać tego człowieka, nie pozwolić mu się oddalić, Rearden zapytał 
mimowolnie:
— Co chciał pan we mnie zrozumieć?
Francisco odwrócił się. Na jego twarzy nadal malował się wyraz uprzejmego, szczerego szacunku.
— Już to zrozumiałem — odparł.



Rearden stał, przyglądając się, jak tamten odchodzi w tłum. Sylwetki kamerdynera z kryształowym 
półmiskiem  i  profesora  Pritchetta,  schylającego  się  po  kanapkę,  ukryły  Francisca  przed  jego 
wzrokiem. Rearden wyjrzał na zewnątrz, w mrok: nie było tam nic oprócz wiatru.
Dagny  zrobiła  krok  do  przodu,  kiedy  wychodził  z  wnęki;  uśmiechnęła  się,  próbując  nawiązać 
rozmowę. Zatrzymał się. Miała wrażenie, że zrobił to niechętnie. Odezwała się pospiesznie, chcąc 
przerwać ciszę:
— Hank, dlaczego masz tu tylu orędowników grabieży? Ja bym ich nie wpuściła do swojego domu.
Nie  to  zamierzała  powiedzieć.  Nie  wiedziała  jednak,  co  chce  powiedzieć;  nigdy  przedtem nie 
brakowało jej słów w jego obecności. Zobaczyła, jak jego oczy się zwężają, jakby zamykał jakieś 
drzwi.
— Nie widzę powodu, dla którego nie miałbym ich zaprosić na przyjęcie — odparł chłodno.
— Och, nie miałam zamiaru krytykować twojego doboru gości. Ale... mam nadzieję, że uda mi się 
nie dowiedzieć, który z nich jest Bertramem Scudderem. Jeśli się dowiem, dam mu w twarz. — 
Starała się brzmieć swobodnie. — Nie chcę robić sceny, ale nie jestem pewna, czy zdołam nad sobą 
zapanować. Nie mogłam uwierzyć, gdy ktoś mi powiedział, że pani Rearden go zaprosiła.
— To ja go zaprosiłem.
— Ależ... — Nie potrafiła dokończyć. — Dlaczego?
— Nie przywiązuję żadnej wagi do takich okazji.
— Przepraszam, Hank. Nie wiedziałam, że jesteś taki tolerancyjny. Ja nie.
Milczał.
— Wiem, że nie lubisz przyjęć. Ja też nie. Ale czasem się zastanawiam... być może to właśnie my 
jesteśmy jedynymi, którzy zostali stworzeni, by potrafić się nimi cieszyć.
— Obawiam się, że nie jestem do tego zdolny.
—  Nie  do  tego.  Czy  jednak  sądzisz,  że  ktokolwiek  spośród  tych  ludzi  dobrze  się  tu  bawi? 
Wychodzą z siebie, żeby być bardziej bezsensownymi i bezcelowymi niż zwykle. Być lekkimi i 
nieważnymi...  Wiesz,  myślę,  że  tylko wtedy,  gdy człowiek  czuje  się  niezmiernie  ważny,  może 
naprawdę czuć się lekki.
— Trudno mi powiedzieć.
— To tylko taka myśl, która od czasu do czasu mnie niepokoi. Myślałam tak o moim pierwszym 
balu...  Nadal  uważam,  że  przyjęcia  z  założenia  mają  być  świętami,  a  święta  powinny  być 
przeznaczone tylko dla tych, którzy mają co świętować.
— Nigdy się nad tym nie zastanawiałem.
Nie potrafiła przystosować swoich słów do sztywnej formalności jego zachowania; nie do końca 
wierzyła  w  to,  co  widzi.  Kiedy  spotykali  się  w  jego  gabinecie,  zawsze  byli  swobodni.  Teraz 
zachowywał się jak człowiek w kaftanie bezpieczeństwa.
— Spójrz na to, Hank. Gdybyś nie znał nikogo spośród tych ludzi,  czy to nie wydawałoby się 
piękne? Te światła, stroje i wyobraźnia, która to umożliwiła...  — Przyglądała się pokojowi. Nie 
zauważyła, że jego spojrzenie nie podążyło w tym samym kierunku. Patrzył w dół, na cienie na jej 
nagim ramieniu, łagodne, błękitne cienie rzucone przez światło, które padało poprzez kosmyki jej 
włosów. — Dlaczego pozostawiliśmy to wszystko głupcom? To powinno należeć do nas.
— Jak?
— Nie  wiem...  Zawsze  oczekiwałam,  że  przyjęcia  będą  ekscytujące  i  wspaniałe  niczym  jakiś 
wyborny drink. — Zaśmiała się z nutką smutku w głosie. — Ale nie piję. To jeszcze jeden symbol, 
który nie oznacza tego, co miał oznaczać. — Milczał. — Może coś przegapiliśmy — dodała.
— Nie mam takiego uczucia.
W  przebłysku  nagłej,  rozpaczliwej  pustki  odczuła  zadowolenie,  że  jej  nie  zrozumiał  ani  nie 
odpowiedział,  czując  mgliście,  że  zdradziła  zbyt  wiele,  a  zarazem  nie  wiedząc,  co  właściwie 
zdradziła. Wzruszyła ramionami, poruszając nimi niczym w konwulsjach.
— To tylko jakieś moje stare złudzenie — rzekła obojętnie. — Nastrój, który raz na rok czy dwa 
mnie ogarnia. Niech tylko zobaczę najnowszy indeks cen stali, a już o wszystkim zapomnę.
Oddaliła się od niego, nieświadoma, że jego wzrok podąża za nią.
Szła  wolno  przez  pokój,  nie  patrząc  na  nikogo.  Dostrzegła  małą  grupkę,  skuloną  wokół  nie 



rozpalonego kominka. W pokoju nie było zimno, a jednak siedzieli tak, jakby ich pocieszała myśl o 
nieistniejącym ogniu.
— Nie wiem dlaczego, ale coraz bardziej boję się ciemności.  Nie, nie teraz, tylko kiedy jestem 
sama. To, co mnie przeraża, to noc. Noc jako taka.
Mówiącą była stara panna,  której  maniera  sugerowała dobre wychowanie i  porzuconą nadzieję. 
Grupę  tworzyły  trzy  kobiety  i  dwaj  mężczyźni;  wszyscy  byli  dobrze  ubrani,  o  gładkiej, 
wypielęgnowanej cerze, ale jakaś niespokojna czujność kazała im mówić o ton ciszej niż normalnie 
i  zacierała  różnice wieku, nadając wszystkim ten sam szary,  zmarnowany wygląd.  Tak właśnie 
wyglądali teraz porządni ludzie. Dagny zatrzymała się i słuchała.
— Ależ, moja droga — zapytał ktoś z rozmówców — dlaczego noc miałaby panią przerażać?
— Nie wiem — odrzekła stara panna. — Nie boję się napadów, rabunków ani niczego takiego. Ale 
przez całą noc nie mogę spać. Zasypiam dopiero, gdy zaczyna świtać. To bardzo dziwne. Każdego 
wieczoru, gdy się ściemnia, nachodzi mnie uczucie, że tym razem to już na zawsze, że dzień nie 
wróci.
— Moja kuzynka, która mieszka na wybrzeżu Maine, napisała mi to samo — rzekła inna kobieta.
— Zeszłej nocy — mówiła stara panna — nie spałam z powodu wystrzałów. Przez całą noc na 
morzu było słychać wystrzały.  Żadnych błysków ani  nic,  tylko te  detonacje,  raz  na jakiś  czas, 
gdzieś we mgle nad Atlantykiem.
— Czytałam coś o tym w gazecie dziś rano. Jakieś ćwiczenia straży przybrzeżnej.
— Ależ skąd — rzekła beznamiętnie stara panna. — Wszyscy na wybrzeżu wiedzą, co to było. 
Ścigali Ragnara Danneskjölda.
— Ragnar Danneskjöld był w zatoce Delaware? — wykrztusiła jedna z kobiet.
— O, tak. I to podobno nie pierwszy raz.
— Złapali go?
— Nie.
— Nikt nie potrafi go złapać — powiedział jeden z mężczyzn.
— Norweska Republika Ludowa wyznaczyła za jego głowę milion dolarów nagrody.
— To wielka suma jak na głowę pirata.
— Ale jak mamy mieć jakikolwiek porządek, bezpieczeństwo czy planowanie na świecie, skoro 
jakiś pirat hula sobie swobodnie po siedmiu morzach?
—  Wie  pani,  co  wczoraj  zagarnął?  —  zapytała  stara  panna.  —  Wielki  statek  z  pomocą  dla 
Francuskiej Republiki Ludowej.
— W jaki sposób pozbywa się dóbr, które zagarnia?
— Tego nie wie nikt.
— Kiedyś spotkałem marynarza ze statku, który zaatakował. Widział go osobiście. Powiedział, że 
Ragnar  Danneskjöld  ma  szczerozłote  włosy  i  najbardziej  przerażającą  twarz  na  świecie,  twarz 
pozbawioną jakichkolwiek oznak uczuć. Powiedział, że jeśli kiedykolwiek urodził się człowiek bez 
serca, to jest nim właśnie on.
— Mój siostrzeniec widział pewnej nocy statek Ragnara Danneskjölda u wybrzeży Szkocji. Napisał 
mi,  że  nie  mógł  uwierzyć  swoim oczom.  Statek  był  lepszy  od  wszystkich,  które  pływają  pod 
banderą Angielskiej Republiki Ludowej.
— Mówią,  że ukrywa się w jednym z norweskich fiordów, gdzie nie znajdzie  go ani Bóg, ani 
ludzie. W średniowieczu ukrywali się tam wikingowie.
— Portugalska Republika Ludowa też wyznaczyła nagrodę za jego głowę. I Turecka Republika 
Ludowa.
— Mówią, że w Norwegii to narodowy skandal. Danneskjöld pochodzi z jednego z najlepszych 
rodów. Utracili majątek wiele pokoleń temu, ale nazwisko należy do najszlachetniejszych. Ruiny 
ich zamku wciąż stoją. Jego ojciec jest biskupem. Wydziedziczył go i ekskomunikował. Ale to nie 
przyniosło skutku.
— Wiedzieli państwo, że Ragnar Danneskjöld chodził do szkoły w naszym kraju? Ależ tak. Na 
Uniwersytet Patricka Henry’ego.
— Coś podobnego!



— To szczera prawda. Może pan to sprawdzić.
— Niepokoi mnie, że... Wiecie, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się, że pojawia się tutaj, na 
naszych  wodach.  Myślałem,  że  takie  rzeczy  mogą  się  zdarzać  tylko  na  pustkowiach.  Tylko  w 
Europie. Ale żeby w naszych czasach działał w Delaware taki szalejący banita!
— Widziano go też w pobliżu Nantucket. I w Bar Harbor. Polecono dziennikarzom, by o tym nie 
pisali.
— Dlaczego?
— Nie chcą, żeby naród wiedział, że marynarka nie może sobie z nim poradzić.
— Nie podoba mi się to. To dziwaczne. Przypomina średniowiecze. Dagny podniosła głowę. W 
odległości  kilku  kroków  ujrzała  Francisca  d’Anconia.  Przyglądał  jej  się  z  otwartą,  kpiącą 
ciekawością.
— Dziwny ten nasz świat — powiedziała cicho stara panna.
— Czytałam artykuł — odezwała się beznamiętnie jedna z kobiet — w którym napisano, że ciężkie 
czasy są dla nas dobre. To dobrze, że ludzie biednieją. Akceptacja niedostatku jest cnotą.
— Pewnie tak — odrzekła bez przekonania druga.
— Nie wolno nam się martwić. Słyszałam przemówienie, w którym mówili, że nie ma sensu się 
martwić  ani  kogokolwiek  winić.  Nikt  nie  może  nic  poradzić  na  to,  co  robi.  Tak  już  został 
skonstruowany. Nic nie możemy zrobić w żadnej sprawie. Musimy się nauczyć to znosić.
— Po co? Jakie jest przeznaczenie człowieka? Czyż nie było nim zawsze mieć nadzieję, lecz nigdy 
nie osiągać? Mądry człowiek to ten, który nie próbuje mieć nadziei.
— Oto właściwe nastawienie.
— Nie wiem... Nie wiem już, co jest właściwe... Skąd możemy to wiedzieć?
— No tak, kim jest John Galt?
Dagny odwróciła się gwałtownie i zaczęła się od nich oddalać. Jedna z kobiet podążyła za nią.
— Ależ ja to wiem! — powiedziała  cichym, tajemniczym tonem kogoś,  kto chce się podzielić 
sekretem.
— Co pani wie?
— Wiem, kim jest John Galt.
— Kim? — zapytała w napięciu Dagny, zatrzymując się.
— Znałam  kiedyś  człowieka,  który  znał  osobiście  Johna  Galta.  Był  to  stary  przyjaciel  mojej 
stryjecznej prababki. Był tam i widział to wszystko. Czy zna pani legendę o Atlantydzie?
— O czym?
— O Atlantydzie.
— Hm... trochę.
— Wyspy Błogosławionych. Tak nazywali je Grecy, tysiące lat temu. Mówili, że Atlantyda jest 
miejscem,  gdzie  bohaterskie  duchy  żyją  w  szczęściu  nieznanym  reszcie  świata.  Miejscem,  do 
którego mogą wejść tylko dusze bohaterów i docierają tam, nie umierając, bo zabierają ze sobą 
tajemnicę życia. Nawet wtedy Atlantyda była już stracona dla ludzkości. Ale Grecy wiedzieli, że 
kiedyś istniała. Próbowali ją odnaleźć.
Niektórzy twierdzili,  że leży we wnętrzu ziemi. Większość z nich uważała jednak, że to wyspa. 
Świetlista wyspa na zachodnim oceanie. Być może mieli na myśli Amerykę. Nigdy jej nie znaleźli. 
Przez następne stulecia ludzie twierdzili, że była to tylko legenda. Nie wierzyli w nią, ale nigdy nie 
przestali jej szukać, bo wiedzieli, że jest właśnie tym, co muszą znaleźć.
— No, a co z Johnem Galtem?
— Znalazł ją. Ciekawość Dagny znikła.
— Kim był?
— Milionerem,  człowiekiem o  niezmierzonym bogactwie.  Pewnej  nocy  płynął  swoim jachtem 
pośrodku Atlantyku, wałcząc z najgorszym sztormem, jaki kiedykolwiek szalał na ziemi, i wtedy 
właśnie ją znalazł. Zobaczył ją w głębinach, gdzie schroniła się przed zasięgiem ludzi. Zobaczył 
wieże Atlantydy lśniące na dnie oceanu. Był to widok, po zobaczeniu którego człowiek nie chce już 
patrzeć na resztę świata. John Galt zatopił swój statek i poszedł na dno z całą załogą. Wszyscy 
uczynili to z własnej woli. Mój znajomy był jedynym, który przeżył.



— Jakież to zajmujące.
— Mój znajomy widział to na własne oczy — powiedziała kobieta urażona. — To się stało wiele lat 
temu. Ale rodzina Johna Galta wyciszyła sprawę.
— A co się stało z jego fortuną? Nie przypominam sobie, bym kiedykolwiek słyszała o fortunie 
Galta.
— Zatonęła wraz z nim. — I kobieta dodała bojowo: — Nie musi mi pani wierzyć.
— Panna Taggart nie wierzy — odezwał się Francisco d’Anconia. — Ja tak.
Obejrzały się. Francisco przyszedł za nimi i stał, przyglądając im się z bezczelną otwartością.
— Czy pan kiedykolwiek w cokolwiek wierzył, senor d’Anconia? — zapytała gniewnie kobieta.
— Nie, madame.
Skwitował śmiechem jej pospieszne odejście.
— Co to za żart? — zapytała chłodno Dagny.
— Ta naiwna kobieta nie ma pojęcia, że mówiła prawdę.
— Oczekujesz, że w to uwierzę?
— Nie.
— Więc co cię tak śmieszy?
— Och, śmieszy mnie tu wiele rzeczy. A ciebie nie?
— Nie.
— Hm, to właśnie jest jedną z rzeczy, które mnie śmieszą.
— Francisco, czy mógłbyś mnie zostawić w spokoju?
— Ależ zrobiłem to. Nie zauważyłaś, że to ty pierwsza się dziś do mnie odezwałaś?
— Dlaczego wciąż mnie obserwujesz?
— Ciekawość.
— Ciekawość czego?
— Twojej reakcji na rzeczy, które cię nie śmieszą.
— Dlaczego miałaby cię interesować moja reakcja na cokolwiek?
— To  mój  sposób  na  dobrą  zabawę,  która,  nawiasem mówiąc,  nie  jest  dziś  twoim udziałem, 
prawda, Dagny? Poza tym jesteś tu jedyną kobietą, której warto się przyglądać.
Stała wyzywająco nieruchomo, bo sposób, w jaki na nią patrzył, domagał się gniewnej ucieczki. 
Stała  w  swój  zwykły  sposób,  wyprostowana  i  napięta,  z  niecierpliwie  uniesioną  głową,  w 
niekobiecej pozie urzędniczki. Ale jej nagie ramię zdradzało kruchość ukrytego pod czarną suknią 
ciała, a postawa czyniła ją kobietą w najgłębszym tego słowa znaczeniu. Dumna siła stawała się 
wyzwaniem dla większej siły przeciwnika, a kruchość — przypomnieniem, że może dać radę temu 
wyzwaniu. Nie była tego świadoma. Nie spotkała nikogo, kto by to dostrzegał.
— Dagny, cóż za cudowne marnotrawstwo! — powiedział, mierząc wzrokiem jej ciało.
Musiała się odwrócić i uciec. Czuła, jak po raz pierwszy od wielu lat się rumieni — nagle bowiem 
uświadomiła sobie, że zdanie, które wypowiedział, wyraża to, co czuła przez cały wieczór.
Biegła,  starając się nie myśleć. Zatrzymała ją muzyka,  która nagle buchnęła z radia.  Zobaczyła 
Morta Liddy’ego, stojącego przy odbiorniku, machającego rękoma do przyjaciół i wrzeszczącego:
— To jest to! To jest to! Musicie to usłyszeć!
Wielki  huk na początku stanowiły pierwsze akordy czwartego koncertu Halleya.  Wznosił  się w 
pełnym cierpienia  triumfie,  głosząc swoje odrzucenie  bólu,  swój hymn na cześć odległej  wizji. 
Potem dźwięki  się  załamywały,  jakby rzucono w muzykę garść błota  i  kamieni,  zagłuszając  ją 
odgłosami  miażdżenia  i  kapania.  Był  to  koncert  Halleya  przerobiony  na  popularną  muzyczkę, 
rozerwana melodia z dziurami zapchanymi czknięciami. Wielka deklaracja radości przemieniła się 
w barowy chichot. A jednak nadal to właśnie melodia Halleya nadawała jej formę, spinając całość 
niczym rdzeń kręgowy.
— No i jak? — Mort Liddy uśmiechał się dumnie i nerwowo do swoich przyjaciół. — Niezłe, co? 
Najlepszy temat filmowy roku. Dostałem za niego nagrodę i długoterminowy kontrakt. Taaa, to 
moja muzyka do Niebo jest na twoim podwórku.
Dagny stała, wpatrując się w pokój, jak gdyby jeden zmysł mógł zastąpić drugi, jak gdyby to, co 
widzi, mogło wymazać to, co słyszy. Powoli rozglądała się, próbując znaleźć gdzieś punkt oparcia. 



Zobaczyła Francisca opartego o kolumnę z założonymi rękami i patrzącego wprost na nią. Śmiał 
się.
Nie drżyj tak, napominała siebie. Wyjdź stąd. Wiedziała, że zbliża się gniew, nad którym nie będzie 
potrafiła zapanować. Nic nie mów, myślała. Idź prosto. Wydostań się.
Ostrożnie, bardzo wolno zaczęła się posuwać do przodu. Usłyszała słowa Lillian i zatrzymała się. 
Lillian powiedziała to już wiele razy tego wieczoru, w odpowiedzi na to samo pytanie, ale Dagny 
usłyszała to po raz pierwszy.
—  To?  —  mówiła  Lillian,  wyciągając  w  kierunku  dwóch  eleganckich  dam  rękę  z  metalową 
bransoletką. — Nie, nie pochodzi ze sklepu z żelastwem, to bardzo wyjątkowy prezent od mojego 
męża. Och, tak, oczywiście, że jest wstrętny. Ale czy nie rozumiecie? On uważa, że jest bezcenny. 
Oczywiście, w każdej chwili zamieniłabym go na zwykłą bransoletkę z diamentów, ale jakoś nikt 
mi nie proponuje takiej zamiany, mimo iż ta rzecz jest tak bardzo, bardzo wartościowa. Dlaczego? 
Moja droga, to pierwsza rzecz zrobiona z metalu Reardena.
Dagny nie widziała już pokoju. Nie słyszała muzyki. Czuła nacisk martwej ciszy na bębenki uszu. 
Nie wiedziała,  co działo się chwilę  wcześniej  ani co się wydarzy za chwilę.  Nie rozpoznawała 
nikogo,  nawet  samej  siebie,  ani  Lillian,  ani  Reardena,  ani  znaczenia  własnego  czynu.  Był  to 
pojedynczy,  wyrwany  z  kontekstu  moment.  Usłyszała.  Patrzyła  na  bransoletkę  z 
zielononiebieskiego metalu.
Poczuła  szarpnięcie  na  przegubie  ręki  i  usłyszała  pośród  wielkiej  ciszy  własny  głos,  bardzo 
spokojny, odarty z emocji i lodowato zimny.
— Jeśli nie jest pani tchórzem, za jakiego panią mam, wymieni ją pani.
W otwartej dłoni podawała Lillian swoją bransoletkę z diamentów.
— Pani chyba żartuje, panno Taggart? — odezwał się kobiecy głos. Nie był to głos Lillian. Oczy 
Lillian patrzyły prosto na nią. Widziała je. Lillian wiedziała, że propozycja jest poważna.
— Proszę mi dać tę bransoletkę — powiedziała Dagny, unosząc wyżej dłoń, na której błyszczała 
bransoletka z diamentów.
— To okropne! — wykrzyknęła jakaś kobieta. Okrzyk zabrzmiał dziwnie donośnie. Dagny zdała 
sobie sprawę, że dookoła nich stoją ludzie i że stoją w absolutnym milczeniu. Teraz słyszała już 
dźwięki, nawet muzykę; gdzieś w oddali wciąż brzmiał zniekształcony koncert Halleya.
Zobaczyła twarz Reardena, wyglądającą, jakby coś wewnątrz niego także zostało zniekształcone; 
nie wiedziała, co tego dokonało. Przyglądał im się.
Usta Lillian ułożyły się w skierowany do góry rogalik, przypominający uśmiech. Nagłym ruchem 
odpięła metalową bransoletkę, rzuciła ją na dłoń Dagny i zabrała stamtąd diamentowy łańcuszek.
— Dziękuję, panno Taggart — powiedziała.
Palce Dagny zacisnęły się na metalu. Czuła tylko to i nic innego.
Lillian odwróciła się do Reardena, który podszedł do niej. Wziął diamentową bransoletkę, zapiął na 
nadgarstku żony, uniósł do ust jej dłoń i ucałował.
Na Dagny nie spojrzał.
Lillian zaśmiała się wesoło, swobodnie, powabnie, przywracając salonowi jego zwykły nastrój.
— Kiedy zmieni pani zdanie, panno Taggart — powiedziała — może ją pani odzyskać.
Dagny odwróciła się. Czuła się spokojna i wolna. Napięcie znikło. Pragnienie, by stąd odejść, także 
minęło.
Zatrzasnęła  na  ręku  metalową  bransoletkę.  Jej  ciężki  dotyk  na  skórze  wywoływał  przyjemne 
uczucie.  Z niewyjaśnionych przyczyn po raz pierwszy w życiu ogarnęła ją kobieca próżność — 
pragnienie, by widziano ją przyozdobioną w ten klejnot.
Z oddali dobiegały ją strzępy oburzonych komentarzy: „Najbardziej obraźliwy gest, jaki w życiu 
widziałem...” „To było podłe...” „Cieszę się, że Lillian przystała na jej propozycję...” „Sama sobie 
winna, jeśli ma ochotę wyrzucać w błoto tysiące dolarów...”
Przez resztę wieczoru Rearden pozostawał przy boku żony. Brał udział w jej rozmowach, śmiał się 
z jej przyjaciółkami; nagle przemienił się w pełnego poświęcenia, troskliwego i kochającego męża.
Przechodził właśnie przez pokój, niosąc tackę drinków na prośbę którejś z przyjaciółek Lillian — 
nigdy dotąd nie widziano go robiącego rzeczy tak nieprzystające do jego pozycji — kiedy podeszła 



do  niego  Dagny.  Zatrzymała  się  i  patrzyła  na  niego,  jak  gdyby  znajdowali  się  sami  w  jego 
gabinecie. Stała jak urzędniczka, z uniesioną głową. Pochylił głowę, by na nią spojrzeć. Jego wzrok 
przesuwał się od palców ręki Po twarz, ogarniając fragment ciała, który zdobiła jedynie metalowa 
bransoletka.
— Przykro mi, Hank — powiedziała — ale musiałam to zrobić. Jego oczy nadal nic nie wyrażały. 
A jednak nagle poczuła pewność, że wie, co się dzieje wewnątrz niego: miał ochotę uderzyć ją w 
twarz.
— To nie było konieczne — powiedział chłodno i oddalił się.
Było bardzo późno, gdy Rearden wszedł do sypialni żony. Nie spała jeszcze. Na stoliku przy łóżku 
paliła się lampka.
Leżała  w  łóżku,  wsparta  o  poduszki  w  jasnozielonych  powłokach.  Na  koszulę  nocną  miała 
narzucony  krótki  szlafrok  z  jasnozielonego  atłasu,  leżący  na  niej  perfekcyjnie,  niczym  na 
manekinie;  jego  lśniące  fałdy  wyglądały,  jakby  wciąż  tkwiła  między  nimi  bibuła.  Światło, 
przyćmione do koloru kwiatu jabłoni, padało na stolik, na którym spoczywała książka, szklaneczka 
soku owocowego i srebrne przyrządy kosmetyczne, błyszczące niczym narzędzia chirurgiczne. Jej 
ramiona  miały  odcień  porcelany.  Na  ustach  pozostała  odrobina  jasnoróżowej  szminki.  Nie 
wykazywała wyczerpania przyjęciem — ani żadnej oznaki życia. Całe miejsce wyglądało niczym 
dekoracja sceny ukazującej szykującą się do snu damę, której nie należy przeszkadzać.
On wciąż miał na sobie ubranie wieczorowe; krawat wisiał luźno, na twarz opadał kosmyk włosów. 
Patrzyła  na niego bez zdumienia,  jakby wiedziała,  co  zrobiła  z  nim ostatnia  godzina  spędzona 
samotnie w pokoju.
Patrzył na nią w milczeniu. Od dawna nie wchodził do jej sypialni. Teraz stał tam i żałował, że do 
niej wszedł.
— Czyż nie leży w zwyczaju porozmawiać, Hank?
— Jeśli chcesz.
— Chciałabym, żebyś przysłał  któregoś z twoich ekspertów z huty, by obejrzał  nasz piec.  Czy 
wiesz, że zgasł podczas przyjęcia i Simons z wielkim trudem rozpalił go na nowo...? Pani Weston 
mówi, że naszym największym osiągnięciem jest nasz kucharz — zachwyciła się przystawkami... 
Balph Eubank powiedział  o tobie zabawną rzecz: powiedział,  że jesteś krzyżowcem z dymem z 
komina fabrycznego zamiast hełmu... Cieszę się, że nie lubisz Francisca d’Anconia. Jest okropny.
Nie czuł potrzeby wyjaśniania swojej obecności, maskowania porażki ani przyznawania się do niej 
poprzez  opuszczenie  pokoju.  Nagle  przestało  mieć  dla  niego znaczenie,  co  czuje  lub  odgaduje 
Lillian. Podszedł do okna i stał, wyglądając na zewnątrz.
Dlaczego za niego wyszła? Nie zadał  sobie tego pytania  w dniu ich ślubu osiem lat  temu.  Od 
tamtego czasu, w dręczącej samotności, zadawał je sobie wielokrotnie. Nie znalazł odpowiedzi.
Wiedział,  że nie chodziło jej o jego pozycję ani pieniądze. Pochodziła ze starego rodu i miała i 
jedno,  i  drugie.  Jej  nazwisko rodowe nie  należało  do  najbardziej  znamienitych,  a  fortuna  była 
skromna,  ale  obie  te  rzeczy  wystarczały,  by  mogła  się  poruszać  w  najwyższych  sferach 
nowojorskiego życia towarzyskiego. Tam się poznali.  Dziewięć lat  temu Rearden pojawił  się w 
Nowym Jorku niczym eksplozja, w blasku sukcesu Rearden Steel,  uznanym przez ekspertów za 
niemożliwy. To jego obojętność uczyniła ów sukces spektakularnym. Nie wiedział, że oczekuje się 
po nim, iż będzie próbował wkupić się w towarzystwo, i że towarzystwo bawi się radosną myślą o 
odrzuceniu go. Nie miał czasu zauważyć ich rozczarowania.
Niechętnie pojawił się na kilku spotkaniach towarzyskich, zaproszony przez osoby, którym zależało 
na  jego  przychylności.  Nie  wiedział,  lecz  oni  wiedzieli,  że  jego  kurtuazyjna  uprzejmość  jest 
protekcjonalnością wobec tych, którzy mieli  nadzieję zrobić mu afront; tych, którzy uważali,  że 
epoka osiągnięć już minęła.
To surowość Lillian wzbudziła w nim zainteresowanie — a raczej konflikt między tą surowością a 
jej postępowaniem. Nigdy nikogo nie lubił ani nie oczekiwał, że będzie lubiany. Przyciągnął go 
spektakl w wykonaniu kobiety, która w sposób oczywisty zagięła na niego parol, czyniąc to jednak 
z  jaskrawą  niechęcią,  jak  gdyby  wbrew własnej  woli,  jakby  walczyła  z  pragnieniem,  które  ją 
obrażało.  To ona zaplanowała  ich  spotkanie,  a  potem chłodno stawiła  mu czoło,  jakby jej  nie 



obchodziło,  że on o tym wie. Mówiła niewiele;  otaczała  ją aura tajemnicy,  która wydawała się 
mówić  mu,  że  nigdy nie  przedrze  się  przez  jej  dumny dystans,  i  aura  rozbawienia  kpiącego z 
pożądania obojga.
Nie znał wielu kobiet. Brnął do swego celu, odrzucając na boki wszystko, co się z nim nie wiązało, 
w świecie i w sobie samym. Jego poświęcenie pracy było jak jeden z tych ogni, z którymi miał do 
czynienia,  ogień,  który  wypala  z  białego  strumienia  jednorodnego  metalu  każdy  pomniejszy 
pierwiastek,  każde  zanieczyszczenie.  Nie  był  zdolny  do  rozczulania  się  nad  sprawami,  które 
spotykał  po  drodze.  Zdarzały  się  jednak  chwile,  kiedy  ogarniało  go  nagłe  pożądanie,  tak 
gwałtowne, że nie można go było przypisać przypadkowemu spotkaniu. Uległ mu kilkakrotnie w 
ciągu tych wszystkich lat, z kobietami, o których sądził, że mu się podobają. Pozostawało mu po 
tych chwilach uczucie wielkiej pustki — pragnął bowiem aktu triumfu, choć nie wiedział,  co to 
miałby  być  za  triumf,  otrzymywał  zaś  jedynie  kobiecą  akceptację  codziennej  przyjemności, 
wiedząc  aż  nazbyt  dobrze,  że  jego  zwycięstwo  jest  bez  znaczenia.  To,  co  odczuwał,  nie  było 
uczuciem  zaspokojenia,  lecz  upodlenia.  Zaczął  nienawidzić  swego  pożądania.  Walczył  z  nim. 
Zaczął wierzyć w doktrynę głoszącą, że jego pożądanie jest czysto fizyczne, że nie jest to pożądanie 
całego jestestwa, lecz materii, i buntował się przeciw myśli, że jego ciało może mieć wolny wybór i 
że  ten wybór może być tak niepodatny na wolę umysłu.  Spędzał  życie  w kopalniach i  hutach, 
kształtując materię zgodnie ze swoją wolą, dzięki sile swojego umysłu — i nie potrafił znieść myśli, 
że  miałby  być  niezdolny  do  kontroli  nad  materią  własnego  ciała.  Walczył  z  nią.  Wygrywał 
wszystkie walki z materią nieożywioną; tę bitwę jednak przegrał.
Tym, co sprawiło, że zapragnął Lillian,  była trudność w jej  zdobyciu. Robiła wrażenie kobiety, 
która oczekuje piedestału i zasługuje nań; to sprawiało, że pragnął zaciągnąć ją do łóżka. Ściągnąć 
ją w dół, mówiły słowa w jego umyśle, sprawiając mu mroczną przyjemność: poczucie zwycięstwa, 
które warto odnieść.
Nie mógł pojąć, dlaczego — uważał to za niejasny konflikt,  oznakę jakiegoś ukrytego zepsucia 
wewnątrz  siebie  — dlaczego jednocześnie  czuje  głęboką dumę na  myśl  o  przyznaniu  kobiecie 
tytułu swojej żony. Uczucie to było wzniosłe i promienne, prawie takie, jakby chciał uhonorować 
kobietę poprzez fakt jej zdobycia. Lillian wydawała się odpowiadać wyobrażeniom, o których nie 
wiedział, że je ma ani że chce je mieć; widział w niej wdzięk, dumę i czystość; reszta leżała w nim; 
nie wiedział, że patrzy w swoje własne odbicie.
Pamiętał  dzień,  w którym Lillian  z  własnej  woli  przyjechała  z  Nowego Jorku do jego  biura  i 
poprosiła, by ją oprowadził po hucie. Kiedy wypytywała go o jego pracę i rozglądała się wokół, jej 
głos stawał się coraz bardziej miękki i cichy; podziw niemal zapierał jej dech. Patrzył na jej pełną 
wdzięku sylwetkę, poruszającą się na tle płomienia wydobywającego się z pieca i na lekkie, zwinne 
kroki wysokich obcasów, brnących przez nierówności i żwir. Kiedy spoglądała na odlewaną partię 
stali, w jej oczach odbijało się jego własne uczucie. Na niego spoglądała tak samo, lecz z jeszcze 
większą intensywnością, wyrażającą się bezradnością i milczeniem. Tego wieczoru, przy kolacji, 
poprosił ją, by za niego wyszła.
Musiało minąć trochę czasu, nim dopuścił do świadomości myśl, że to małżeństwo jest dla niego 
torturą. Do dziś pamiętał noc, podczas której przyznał się sobie do tego, myśląc — z napiętymi 
żyłami nadgarstków, stojąc nad łóżkiem i patrząc w dół na Lillian — że zasłużył na tę torturę i że ją 
zniesie. Lillian poprawiała sobie włosy, nie patrząc na niego.
— Mogę już iść spać? — zapytała.
Nigdy  nie  protestowała;  nigdy  niczego  mu  nie  odmawiała;  poddawała  się,  kiedykolwiek  tego 
zapragnął.  Poddawała  się  tak,  jakby  podporządkowywała  się  zasadzie  mówiącej,  że  jej 
obowiązkiem jest służyć od czasu do czasu jako nieożywiony przedmiot rozrywki męża.
Nie potępiała go. Wyraźnie dawała do zrozumienia, że jest dla niej oczywiste, iż mężczyźni mają 
poniżające instynkty, które składają się na ukrytą, brzydką stronę małżeństwa. Była pobłażliwie 
tolerancyjna.  W  odpowiedzi  na  intensywność  jego  przeżyć  uśmiechała  się  z  rozbawionym 
niesmakiem.
— To najbardziej niegodna rozrywka, o jakiej słyszałam — powiedziała mu kiedyś — ale nigdy nie 
miałam złudzenia, że mężczyźni są lepsi od zwierząt.



Jego pożądanie umarło w pierwszym tygodniu małżeństwa. Pozostała jedynie potrzeba, której nie 
potrafił  zniszczyć.  Nigdy  w życiu  nie  przestąpił  progu  domu  publicznego;  czasami  myślał,  że 
obrzydzenie  do  siebie,  którego  doznałby  tam,  nie  mogłoby  być  większe  niż  to,  które  czuł, 
przestępując próg sypialni własnej żony.
Często zastawał ją czytającą książkę. Odkładała ją na bok, używając jako zakładki białej wstążki. 
Gdy leżał wyczerpany, z zamkniętymi oczyma, wciąż spazmatycznie łapiąc powietrze, ona zapalała 
światło, podnosiła książkę i podejmowała lekturę.
Mówił sobie, że zasłużył na tę udrękę, ponieważ planował nigdy więcej jej nie tknąć i nie potrafił 
wytrwać w tym zamiarze.  Gardził sobą za to. Gardził  potrzebą, w której  nie było już ani krzty 
radości  czy  sensu;  przeobraziła  się  w  zwykłe  pragnienie  kobiecego  ciała,  anonimowego  ciała, 
należącego  do  kobiety,  o  której  musiał  zapomnieć,  gdy  je  trzymał  w  ramionach.  Nabrał 
przekonania, że jego pragnienie jest perwersyjne.
Nie potępiał  Lillian.  Czuł  dla niej  ponury,  beznamiętny  szacunek.  Jego nienawiść do własnego 
pożądania kazała mu zaakceptować doktrynę, że kobiety są czyste i że czysta kobieta to taka, która 
nie jest zdolna do fizycznej przyjemności.
Milczącej  udręce  lat  małżeństwa  towarzyszyła  jedna  myśl,  której  nie  pozwalał  sobie  brać  pod 
uwagę:  myśl  o niewierności.  Dał słowo. Zamierzał  go dotrzymać.  Nie była  to  lojalność wobec 
Lillian: to nie tę kobietę pragnął ochronić przed hańbą, lecz dobre imię swojej żony.
Rozmyślał  o  tym  wszystkim  teraz,  stojąc  przy  oknie.  Nie  zamierzał  wchodzić  do  jej  pokoju. 
Walczył z tym pragnieniem. Jeszcze bardziej zażarcie walczył, by nie dopuścić do świadomości 
przyczyny, dla której tej nocy nie zdoła się oprzeć. Potem, ujrzawszy ją, zrozumiał nagle, że jej nie 
tknie. Uniemożliwiał mu to ten sam powód, który kazał mu wejść do jej sypialni.
Stał  wyprostowany,  uwolniony od pożądania,  czując  ponurą ulgę obojętności  na zew własnego 
ciała, na ten pokój, nawet na swoją tu obecność. Odwrócił się od niej, by nie widzieć jej pozłacanej 
czystości. Myślał, że powinien odczuwać respekt; w rzeczywistości czuł odrazę.
—  ...ale  profesor  Pritchett  powiedział,  że  nasza  kultura  ginie,  bo  uniwersytety  muszą  żyć  z 
jałmużny pakowaczy mięsa, zgrzewaczy stali i dystrybutorów płatków owsianych.
Dlaczego za mnie wyszła?, zastanawiał się. Ten żwawy, rześki głos nie szczebiotał ot, tak sobie. 
Wiedziała,  dlaczego tu przyszedł.  Wiedziała,  co mu robi,  wyjmując srebrny pilnik i  zaczynając 
piłować sobie paznokcie, a jednocześnie nie przerywając wesołego szczebiotu. Mówiła o przyjęciu. 
Nie wspomniała jednak o Bertramie Scudderze — ani o Dagny Taggart.
Czego szukała w małżeństwie z nim? Czuł, że przyświecał jej jakiś zimny, wyrachowany cel — ale 
nie znalazł nic godnego potępienia. Nigdy nie próbowała go wykorzystać. Niczego od niego nie 
żądała. Nie znajdowała satysfakcji w prestiżu wielkiego przemysłowca — odtrącała go, preferując 
własny krąg znajomych. Nie chodziło jej o pieniądze — wydawała niewiele — była obojętna na 
ekstrawagancje,  na które  mógłby sobie  pozwolić.  Nie  miał  prawa jej  oskarżać;  nie  miał  nawet 
prawa złamać danego słowa. Była w małżeństwie kobietą honorową. Nie żądała od niego rzeczy 
materialnych.
Odwrócił się i popatrzył na nią znużonym wzrokiem.
— Następnym razem, kiedy zechcesz wydać przyjęcie — powiedział — ogranicz się do swoich 
przyjaciół. Nie zapraszaj tych, których uważasz za moich. Nie mam ochoty spotykać ich na gruncie 
towarzyskim.
Zaśmiała się zaskoczona i zadowolona.
— Nie winię cię za to, kochanie — rzekła. Wyszedł, nie mówiąc nic więcej.
Czego  ona  ode  mnie  chce?,  rozmyślał.  Czego  pragnęła?  W  świecie,  który  znał,  nie  istniała 
odpowiedź.

Rozdział VII
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Szyny wznosiły się poprzez skały do wież wiertniczych, a wieże wiertnicze wznosiły się do nieba. 
Dagny stała na moście, patrząc w górę, ku szczytowi wzgórza, na którym słońce uderzało w plamę 
metalu na wierzchołku najwyższej konstrukcji. Wyglądała jak biała pochodnia wzniesiona ponad 
śniegiem na grzbietach Wyatt Oil.
Do wiosny, pomyślała, tory spotkają się z linią biegnącą na ich spotkanie od strony Cheyenne. Jej 
wzrok podążył wzdłuż zielononiebieskich szyn, które zaczynały się przy wieżach, schodziły w dół, 
przechodziły przez most i mijały ją. Odwróciła głowę, by odprowadzić je poprzez mile czystego 
powietrza,  biegnące  zygzakami  po  zboczach  gór,  do  końca  nowej  linii,  gdzie  napięty  żuraw 
kolejowy, niczym ramię złożone z nagich kości i nerwów, przemierzał niebo.
Minął  ją  traktor  wyładowany  zielononiebieskimi  śrubami.  Z  dołu,  w  formie  nieprzerwanego 
drżenia, dochodził  odgłos wierteł; robotnicy kręcili się przy metalowych przewodach, wycinając 
prosty kamienny uskok w ścianie wąwozu, by wzmocnić boczne oparcia mostu. Na torach w dole 
także widać było pracujących ludzi, z zesztywniałymi od napięcia mięśni rękoma, trzymającymi 
podbijarki elektryczne.
— Mięśnie, panno Taggart — rzekł jej kiedyś Ben Nealy, wykonawca robót — tylko tego potrzeba, 
by zbudować cokolwiek na świecie.
Wydawało  się,  że  nie  istnieje  żaden  przedsiębiorca  budowlany,  który  mógłby  dorównać 
McNamarze. Zatrudniła najlepszego, jakiego udało jej się znaleźć. Żadnemu inżynierowi spośród 
personelu Taggarta nie można było zaufać jako kierownikowi robót: wszyscy byli sceptyczni wobec 
nowego metalu.
—  Szczerze  mówiąc,  panno  Taggart  —  powiedział  jej  główny  inżynier  —jako  że  jest  to 
eksperyment, którego nikt dotąd nie próbował przeprowadzić, nie uważam za uczciwe, żebym to ja 
miał brać na siebie odpowiedzialność.
— Ja ją biorę — odrzekła mu.
Był to człowiek po czterdziestce, wciąż zachowujący wyniesiony z college’u żwawy sposób bycia. 
Poprzedni główny inżynier Taggart Transcontinental, milczący, siwy samouk, który nie miał sobie 
równych w żadnym przedsiębiorstwie kolejowym, pięć lat temu porzucił pracę.
Spojrzała w dół. Stała na cienkim stalowym dźwigarze ponad wąwozem, który rozdzierał góry na 
głębokość tysiąca pięciuset stóp. Daleko w dole dostrzegała mgliste zarysy wyschniętego koryta 
rzeki, stosów głazów, poskręcanych przez czas drzew. Zastanawiała się, czy głazy, pnie drzew i 
mięśnie kiedykolwiek zdołają pokonać tę głębię. Nie miała pojęcia, dlaczego nagle pomyślała o 
nagich jaskiniowcach, którzy przez całe wieki mieszkali na dnie tego wąwozu.
Podniosła głowę, by popatrzeć na pola naftowe Wyatta. Ponad odwiertami tor rozjeżdżał się na 
liczne odnogi. Widziała małe punkciki zwrotnic na tle śniegu. Były metalowe, podobne do tysięcy 
innych, rozsianych po całym kraju i  przez nikogo nie zauważanych — te jednak skrzyły się w 
słońcu  zielonkawoniebieskim  blaskiem.  Dla  Dagny  ten  blask  oznaczał  wiele  godzin  cichego, 
spokojnego, cierpliwego przemawiania, mającego na celu trafienie do pozbawionej środka tarczy, 
jaką była osoba pana Mowena, prezesa Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Zwrotnic i Semaforów z 
Connecticut.
— Ależ, panno Taggart, moja droga panno Taggart! Moja firma służy pani firmie od pokoleń, w 
rzeczy samej, pani dziadek był pierwszym klientem mojego dziadka, więc nie może pani wątpić w 
naszą chęć uczynienia wszystkiego, o co poprosi; czy jednak powiedziała pani: zwrotnice z metalu 
Reardena?
— Tak.
— Ależ, panno Taggart! Niechże się pani zastanowi, jak wyglądałaby praca z tym metalem. Czy 
zdaje pani sobie sprawę, że to tworzywo topi się dopiero w temperaturze czterech tysięcy stopni? 
Świetnie? Cóż, może to i świetnie dla producentów silników, ale dla nas oznacza to nowy rodzaj 
pieca, zupełnie nowy proces, konieczność wyszkolenia ludzi, naruszenie terminów, rozbicie zasad 
pracy, totalny bałagan i tylko Bóg jeden wie, czy w końcu coś z tego wyjdzie! Pani wie? A skąd, 
panno Taggart? Skąd pani może to wiedzieć,  skoro nigdy przedtem tego nie robiono? Cóż, nie 
mogę powiedzieć, że ten metal jest dobry ani że jest zły... Nie, nie mogę stwierdzić, czy jest to 
produkt  geniusza,  jak pani  twierdzi,  czy też  jeszcze  jeden szwindel,  jak twierdzi  wielu,  bardzo 



wielu... Nie, nie powiem, żeby to miało znaczenie, bo kimże ja jestem, żeby brać na siebie takie 
ryzyko?
Podwoiła cenę zamówienia. Rearden przysłał dwóch metalurgów, żeby szkolili personel Mowena, 
uczyli, pokazywali i wyjaśniali każdy etap procesu. W trakcie szkolenia płacił pensje pracownikom 
Mowena.
Popatrzyła  na  haki  szynowe  u  swoich  stóp.  Oznaczały  dla  niej  wieczór,  podczas  którego 
dowiedziała  się,  że  Summit  Casting z  Illinois,  jedyna firma gotowa produkować haki  z  metalu 
Reardena,  zbankrutowała,  pozostawiając połowę zamówień nie  zrealizowanych.  Tej  samej  nocy 
poleciała do Chicago, wyciągnęła z łóżek trzech prawników, sędziego i prawodawcę stanowego, 
przekupiła dwóch z nich i zagroziła pozostałym, uzyskała dokument będący wydaną na mocy prawa 
awaryjną przepustką, którego nikt nie był w stanie rozwikłać, została wpuszczona za zamknięte na 
kłódkę drzwi fabryki Summit Casting — i, nim nastał świt, zdziesiątkowana, na wpół ubrana załoga 
pracowała  już  przy  piecach.  Załoga  pozostała  przy  pracy  pod  nadzorem  inżyniera  z  Taggart 
Transcontinental  i  metalurga  z  firmy  ardena.  Przebudowa  linii  Rio  Norte  była  kontynuowana. 
Przysłuchiwała  się  dźwiękowi  wierteł.  Ten  dźwięk  też  kiedyś  umilkł  wtedy,  gdy  zaprzestano 
wiercenia podpór mostu. — Nie mogłem temu zapobiec, panno Taggart — powiedział z urazą Ben 
Nealy. — Wie pani, jak szybko niszczą się głowice wierteł. Były zamówione, ale Incorporated Tool 
ma problemy i nie dało rady. Associated Steel spóźnia się z dostawą stali, więc mogą tylko czekać. 
Nie ma sensu się denerwować, panno Taggart. Robię, co w mojej mocy.
— Wynajęłam pana, żeby wykonał pan tę pracę, a nie robił, co w pańskiej mocy — cokolwiek to 
jest.
— Zabawne słowa. To niepopularne podejście, panno Taggart, wysoce niepopularne.
— Proszę zapomnieć o Incorporated Tool i o stali. Niech pan zamówi głowice z metalu Reardena.
— Co to, to nie. Dość już miałem kłopotu z tym przeklętym tworzywem w pani szynach. Nie mam 
zamiaru zniszczyć własnego sprzętu.
— Jedna głowica z metalu Reardena przetrwa dłużej niż trzy stalowe.
— Być może.
— Nakazuję panu je zamówić.
— A kto za to zapłaci?
— Ja.
— A kto znajdzie kogoś, kto je zrobi?
Zadzwoniła  do Reardena.  Znalazł  opuszczoną,  dawno już zamkniętą  fabrykę narzędzi.  W ciągu 
godziny zakupił ją od krewnych ostatniego właściciela. W ciągu doby fabryka została ponownie 
otwarta. W ciągu tygodnia głowice z metalu Reardena zostały dostarczone do Kolorado.
Popatrzyła na most. Jego problem został źle rozwiązany, ale z tym musiała się pogodzić. Most — 
dwanaście stóp stali ponad czarną przepaścią — został zbudowany w czasach syna Nata Taggarta. 
Dawno już przestał być bezpieczny; łatano go elementami usztywniającymi ze stali, potem z żelaza, 
potem z drewna;  prawie nie  warto było tego robić.  Zamierzała  zbudować nowy most  z metalu 
Reardena. Poprosiła głównego inżyniera o dostarczenie projektu i oszacowanie kosztów. Przyniósł 
jej schemat stalowego mostu o skali nieudolnie dostosowanej do większej wytrzymałości metalu; 
koszty czyniły budowę mostu niewykonalną.
— Bardzo mi przykro, panno Taggart — rzekł z urazą inżynier. — Nie rozumiem, co pani ma na 
myśli, mówiąc, że nie wziąłem pod uwagę metalu. Projekt jest adaptacją najlepszych istniejących 
mostów. Czego się pani spodziewała?
— Nowej metody konstrukcji.
— Co to znaczy: nowej metody?
— To znaczy, że kiedy pojawiła się stal konstrukcyjna, nie robiono stalowych kopii drewnianych 
mostów.  —  I  dodała  znużona:  —  Proszę  mi  przynieść  oszacowanie  kosztów  potrzebnych  na 
doprowadzenie starego mostu do stanu, w którym wytrzyma kolejne pięć lat.
— Dobrze, panno Taggart — powiedział wesoło. — Jeśli wzmocnimy go stalą...
— Wzmocnimy go metalem Reardena.
— Dobrze, panno Taggart — odrzekł chłodno.



Popatrzyła na pokryte śniegiem szczyty gór. Kiedy była w Nowym Jorku, praca niekiedy wydawała 
jej się trudna. Chwilami zatrzymywała się pośrodku gabinetu, sparaliżowana rozpaczą niemożności 
rozciągania czasu w nieskończoność — kiedy pilne spotkania następowały jedno po drugim; kiedy 
prowadziła  rozmowy  na  temat  zniszczonych  diesli,  próchniejących  wagonów  towarowych,  źle 
działających systemów semaforów, spadających dochodów; kiedy myślała o ostatnim awaryjnym 
zamówieniu  dla  linii  Rio  Norte;  kiedy  mówiła,  mając  w  oczach  wizję  dwóch  linii 
zielononiebieskiego  metalu  przerzynających  się  przez  jej  umysł;  kiedy  przerywała  rozmowy, 
uświadamiając  sobie  nagle,  dlaczego coś  ją  niepokoi  w najnowszych doniesieniach,  i  chwytała 
słuchawkę,  żeby  zamówić  rozmowę  międzymiastową  i  zapytać  przedsiębiorcę  budowlanego: 
„Gdzie  pan  kupuje  żywność  dla  swoich  ludzi...?  Tak  myślałam.  Barton  and  Jones  wczoraj 
zbankrutowało. Niech pan szybko poszuka lepszego dostawcy, jeśli nie chce pan klęski głodu w 
swoich szeregach”. Budowała linię, siedząc za biurkiem w Nowym Jorku. To wydawało się trudne. 
Teraz jednak patrzyła na tory. Rosły. Będą gotowe na czas.
Usłyszała  za  sobą  szybkie,  zdecydowane  kroki  i  odwróciła  się.  Wzdłuż  torów  nadchodził 
mężczyzna.  Był wysoki i młody, czarnowłosy,  z gołą głową na zimnym wietrze;  miał na sobie 
skórzaną kurtkę robotnika, ale nie wyglądał jak robotnik, była w nim zbyt władcza pewność siebie. 
Nie rozpoznała twarzy, póki nie podszedł bliżej. Był to Ellis Wyatt. Nie widziała go od czasu ich 
jedynego spotkania w jej gabinecie.
Podszedł do niej, przystanął, popatrzył na nią i uśmiechnął się.
— Witaj, Dagny — powiedział.
Wstrząśnięta nagłym porywem emocji, natychmiast zrozumiała wszystko, co te dwa słowa miały jej 
powiedzieć. Było w nich przebaczenie, zrozumienie i uznanie. Były niczym salut.
Zaśmiała się jak dziecko, szczęśliwa, że wszystko jest takie, jakie być powinno.
— Witaj — powiedziała, wyciągając rękę.
Trzymał  jej  dłoń  w swojej  o  moment  dłużej,  niż  wymagało  powitanie.  Był  to  ich  podpis  pod 
rachunkiem, który został wyrównany i zrozumiany.
—  Każ  Nealy’emu  postawić  nowe  zasłony  przeciwśnieżne  na  długości  półtorej  mili  wzdłuż 
przełęczy Granada — powiedział.  — Stare są spróchniałe.  Nie przetrzymają kolejnej  fali  zimy. 
Przyślij mu pług obrotowy. To, co tu ma, to kawał złomu, który nie odśnieżyłby nawet podwórza. 
W każdej chwili może nadejść wielka śnieżyca.
Przyglądała mu się przez chwilę.
— Od jak dawna to robisz? — zapytała.
— Co?
— Przychodzisz oglądać roboty.
— Od czasu do czasu. Kiedy go mam. Dlaczego?
— Byłeś tu tamtej nocy, kiedy osunęła się skała?
— Tak.
— Kiedy przysłano mi raporty, byłam zdumiona, jak szybko i dobrze oczyścili tory. Pomyślałam 
wtedy, że Nealy jest lepszym człowiekiem, niż sądziłam.
— Nie jest.
— To ty zorganizowałeś system transportu jego codziennych dostaw?
— Jasne. Ludzie spędzali połowę czasu pracy na wyławianiu rzeczy. Każ mu pilnować zbiorników 
wodnych. Którejś nocy zamarzną. Postaraj się załatwić mu nową koparkę. Nie podoba mi się ta, 
którą ma. Sprawdź instalację elektryczną.
Patrzyła na niego przez chwilę.
— Dzięki, Ellis — powiedziała.
Uśmiechnął się i ruszył w dalszą drogę. Patrzyła za nim, gdy przechodził przez most i rozpoczynał 
wspinaczkę ku wieżom.
— Myśli, że jest tu panem, co?
Odwróciła się zdumiona. Obok niej stał Ben Nealy, wskazując kciukiem Wyatta.
— Gdzie?
— Na linii kolejowej, panno Taggart. Na pani linii. Albo na całym świecie. Tak uważa.



Ben Nealy był niezgrabnym mężczyzną o miękkiej, ponurej twarzy. Oczy miał uparte i matowe. W 
niebieskawym blasku śniegu jego skóra przybrała kolor masła.
—  Po  diabła  ciągle  się  tu  kręci?  Tak,  jakby  nikt  się  nie  znał  na  swojej  robocie,  tylko  on. 
Przemądrzały ważniak. Co on sobie wyobraża?
— Idź do diabła — powiedziała Dagny spokojnie, nie podnosząc głosu.
Nealy nie mógł mieć pojęcia, dlaczego to powiedziała. A jednak jakaś jego część, w jakiś sposób, 
wiedziała to: zdumiewający był jego brak zdumienia. Nie odpowiedział.
— Chodźmy  do  pańskiego  gabinetu  — powiedziała  pozbawionym  wyrazu  głosem,  wskazując 
wagon kolejowy na bocznicy w oddali. — Niech pan weźmie kogoś, żeby robił notatki.
— Co do tych podkładów, panno Taggart — mówił pospiesznie, gdy ruszyli — pan Coleman z pani 
biura je zatwierdził. Nic nie powiedział na temat zbyt dużej ilości kory. Nie rozumiem, dlaczego 
pani uważa, że są...
— Kazałam panu je wymienić.
Kiedy  wyszła  z  wagonu,  wyczerpana  po  dwóch  godzinach  zmuszania  się  do  cierpliwości, 
instruowania  i  wyjaśniania,  zobaczyła  zaparkowany  na  brudnej,  dziurawej  drodze  w  dole 
samochód,  czarny,  dwuosobowy  model,  nowy  i  lśniący.  Widok  nowego  samochodu  budził 
zdumienie wszędzie; nie widywano ich często.
Rozejrzała się wokół i wstrzymała oddech na widok stojącej u podnóża mostu wysokiej sylwetki. 
Był to Hank Rearden; nie spodziewała się, że go zobaczy w Kolorado. Wydawał się pochłonięty 
obliczeniami,  w  ręku  trzymał  ołówek  i  notes.  Jego  ubranie  przyciągało  uwagę  z  tego  samego 
powodu co samochód: miał na sobie prosty trencz i kapelusz z pochyłym rondem, oba jednak były 
tak doskonałej jakości, tak rażąco drogie, że w każdym miejscu sprawiały wrażenie ostentacyjnych 
na tle wyświechtanych strojów tłumów; ostentacyjnych tym bardziej, że nosił je z taką swobodą.
Nagle zdała sobie sprawę, że biegnie do niego; całe jej  wyczerpanie  gdzieś się ulotniło.  Potem 
przypomniała sobie, że nie widzieli się od czasu przyjęcia. Przystanęła. Zobaczył ją i pomachał jej 
w geście radosnego, zdumionego powitania, po czym ruszył w jej kierunku. Uśmiechał się.
— Witaj — powiedział. — To twoja pierwsza podróż na miejsce budowy?
— Piąta w ciągu trzech miesięcy.
— Nie wiedziałem, że tu jesteś. Nikt mi nie powiedział.
— Przypuszczałam, że w końcu pękniesz.
— Pęknę?
— Na tyle, żeby przyjechać i to zobaczyć. Oto twój metal. Jak ci się podoba?
Rozejrzał się wokoło.
— Jeśli kiedyś postanowisz zrezygnować z pracy na kolei, daj mi znać.
— Dałbyś mi pracę?
— W każdej chwili.
Przez chwilę patrzyła na niego.
— Tylko w połowie żartujesz, Hank. Myślę, że podobałoby ci się, gdybym musiała cię prosić o 
pracę.  Wolałbyś mnie widzieć jako swoją podwładną niż klientkę.  Wydawać mi rozkazy,  które 
musiałabym wykonywać.
— Tak.
— Nie rezygnuj z hutnictwa — powiedziała z powagą. — Nie obiecam ci pracy na kolei.
Zaśmiał się.
— Nie próbuj tego.
— Czego?
— Wygrywać żadnej bitwy, w której ja ustalam reguły.
Nie  odpowiedziała.  Była  wstrząśnięta  uczuciem,  które  wzbudziły  w  niej  te  słowa;  nie  była  to 
emocja, lecz fizyczne doznanie przyjemności, której nie potrafiła nazwać ani zrozumieć.
— Nawiasem mówiąc — rzekł — nie jest to moja pierwsza podróż. Byłem tu wczoraj.
— Wczoraj? Po co?
— Przyjechałem do Kolorado w innej sprawie, więc postanowiłem przy okazji rzucić okiem i na to.
— Co ci chodzi po głowie?



— Dlaczego uważasz, że coś mi chodzi po głowie?
— Nie traciłbyś czasu na przyjeżdżanie tutaj tylko po to, by popatrzeć. Nie dwa razy.
— To prawda — zaśmiał się. — Oto, co mi chodzi po głowie. — Wskazał ręką most.
— Co z nim?
— Nadaje się na złom.
— Myślisz, że o tym nie wiem?
— Widziałem wyszczególnienie  twojego  zamówienia  na  elementy  z  metalu  Reardena  dla  tego 
mostu.  Marnujesz  pieniądze.  Różnica  między  tym,  co  planujesz  wydać  na  prowizorkę,  która 
wytrzyma parę lat, a budową nowego mostu z metalu Reardena jest tak niewielka, że nie rozumiem, 
dlaczego się upierasz przy zachowaniu tego eksponatu muzealnego.
— Myślałam o nowym moście z metalu Reardena. Poprosiłam inżynierów, żeby mi przygotowali 
oszacowanie kosztów.
— I co ci powiedzieli?
— Dwa miliony dolarów.
— Wielki Boże!
— A ty co byś powiedział?
— Osiemset tysięcy.
Popatrzyła na niego. Wiedziała, że nigdy nie rzuca słów na wiatr. Starając się opanować drżenie 
głosu, zapytała:
— Jak?
— Tak.
Pokazał  jej  swój  notes.  Zobaczyła  bezładne  notatki,  które  poczynił,  mnóstwo  liczb,  kilka 
prowizorycznych szkiców. Zrozumiała schemat, zanim skończył jej go wyjaśniać. Nie zauważyła, 
że usiedli na stosie zmarzniętego drewna, a przez jej cienkie pończochy przenika chłód. Siedzieli 
pochyleni  nad  kilkoma  skrawkami  papieru,  które  mogły  umożliwić  tysiącom  ton  towaru 
przelatywanie nad przepaścią. Jego głos, objaśniający napory, naciągi, obciążenia i parcie wiatru, 
brzmiał ostro i wyraziście.  Miał to być most o pojedynczym przęśle kratowym długości tysiąca 
dwustu stóp. Rearden wymyślił nowy rodzaj przęsła. Nigdy wcześniej go nie robiono i nie dało się 
go zrobić, nie używając elementów o sile i lekkości metalu Reardena.
— Hank — zapytała — wynalazłeś to w ciągu dwóch dni?
—  Nie,  do  diabła.  „Wynalazłem”  to  na  długo  przedtem,  zanim  otrzymałem  metal  Reardena. 
Opracowałem to,  gdy produkowałem stal  na  mosty.  Chciałem mieć  metal,  z  którego  da  się  to 
zrobić. Między innymi to. Przyjechałem tu tylko po to, żeby na własny użytek przyjrzeć się temu 
konkretnemu problemowi.
Zaśmiał się na widok powolnego ruchu ręki, jakim przetarła oczy, i wyrazu goryczy w układzie jej 
ust,  jak  gdyby próbowała  zetrzeć  wszystko,  przeciwko czemu toczyła  tę  wyczerpującą,  ponurą 
batalię.
— To tylko prowizoryczny szkic — powiedział — myślę jednak, że widzisz, co się da zrobić?
— Nie potrafię powiedzieć ci wszystkiego, co widzę, Hank.
— Nie trudź się. Wiem to.
— Po raz drugi ratujesz Taggart Transcontinental.
— Bywałaś lepszym psychologiem.
— Co chcesz przez to powiedzieć?
— Dlaczego miałoby mnie interesować ratowanie  Taggart  Transcontinental?  Nie rozumiesz,  że 
chcę mieć most z metalu Reardena, aby go pokazać całemu krajowi?
— Tak, Hank. Wiem to.
—  Jest  zbyt  wiele  osób,  które  wykrzykują,  że  szyny  z  metalu  Reardena  są  niebezpieczne. 
Pomyślałem więc, że dam im coś, nad czym naprawdę będą się mogli pastwić — most z metalu 
Reardena.
Popatrzyła na niego i zaśmiała się w radosnym zachwycie.
— A to co? — zapytał.
— Hank,  nie  znam  nikogo,  nikogo  na  całym  świecie,  kto  pomyślałby,  aby  dać  ludziom  taką 



odpowiedź w takich okolicznościach — z wyjątkiem ciebie.
— A ty? Chciałabyś odpowiedzieć im wraz ze mną i stawić czoło tym samym gromom?
— Wiedziałeś, że tak.
— Wiedziałem.
Zerknął na nią zmrużonymi oczyma; nie śmiał się tak, jak wcześniej ona, ale to spojrzenie było 
ekwiwalentem tamtego śmiechu.
Nagle  przypomniała  sobie  ich  poprzednie  spotkanie,  na  przyjęciu.  Wspomnienie  wydawało  się 
niewiarygodne. Ich swoboda, kiedy byli razem — to dziwne uczucie lekkości, w którym zawierała 
się  świadomość,  że  żadne z  nich nie  odnajdzie  go nigdzie  indziej  — czyniła  myśl  o  wrogości 
niemożliwą. Dagny wiedziała jednak, że przyjęcie się odbyło; on zaś zachowywał się, jakby nigdy 
nie miało miejsca.
Podeszli  do skraju wąwozu. Wspólnie przyglądali  się czarnej przepaści,  wznoszącym się za nią 
skałom, słońcu zawieszonemu wysoko na wieżach wiertniczych Wyatt  Oil.  Stała,  rozstawiwszy 
stopy na zamarzniętych kamieniach, stawiając czoło wiatrowi. Ich ciała się nie stykały, czuła jednak 
za plecami jego pierś. Miotany wiatrem płaszcz uderzał japo nogach.
— Hank, sądzisz, że zdołamy go zbudować na czas? Zostało tylko sześć miesięcy.
— Jasne.  Zabierze  to  mniej  czasu  i  pracy  niż  jakikolwiek  inny rodzaj  mostu.  Pozwól,  by moi 
inżynierowie  opracowali  i  dostarczyli  ci  podstawowy  schemat.  Żadnych  zobowiązań  z  twojej 
strony. Po prostu przyjrzysz mu się i sama zdecydujesz, czy możesz sobie na to pozwolić. A bę-
dziesz mogła. Potem możesz pozwolić swoim chłoptasiom z college’u opracować szczegóły.
— A co z metalem?
— Dostaniesz go, nawet jeśli będę musiał odrzucić wszystkie inne zamówienia.
— W tak krótkim czasie?
— Czy kiedykolwiek spóźniłem się z dostawą?
— Nie. Ale przy dzisiejszym stanie rzeczy możesz nie być w stanie temu zapobiec.
— Za kogo ty mnie bierzesz? Za Orrena Boyle’a? Roześmiała się.
— W porządku. Dostarcz mi rysunki w możliwie najkrótszym terminie. Obejrzę je i dam ci znać w 
ciągu czterdziestu ośmiu godzin. Co zaś do chłoptasiów z college’u... — Zamilkła, marszcząc brwi. 
— Hank, dlaczego tak trudno dziś znaleźć dobrych fachowców do jakiejkolwiek roboty?
— Nie wiem...
Wpatrywał się w linie gór wcinające się w niebo. Z odległej doliny unosiła się wąska smużka dymu.
— Widziałaś nowe miasta i fabryki w Kolorado? — zapytał.
— Tak.
—  To  wspaniałe,  prawda?  Widzieć  ludzi,  których  pozbierali  ze  wszystkich  zakątków  kraju. 
Wszyscy młodzi, wszyscy zaczynający od zera i przenoszący góry.
— A którą górę ty postanowiłeś przenieść?
— Dlaczego?
— Co robisz w Kolorado? Uśmiechnął się.
— Przyglądam się kopalni.
— Kopalni czego?
— Miedzi.
— Jezu, jeszcze ci mało roboty?
— Wiem, że to skomplikowana praca. Ale nie można już liczyć na terminowe dostawy miedzi. 
Wygląda na to, że w tym kraju nie pozostała już ani jedna solidna firma — a z d’Anconia Copper 
nie zamierzam współpracować. Nie ufam temu playboyowi.
— Nie winię cię — powiedziała, odwracając wzrok.
— Jeśli  więc nie  ma nikogo kompetentnego,  kto by to zrobił,  będę musiał  wydobywać własną 
miedź, tak jak wydobywam własne żelazo. Nie mogę ryzykować przestojów w pracy z powodu 
braku czy zmniejszenia dostaw. Potrzebuję mnóstwa miedzi, żeby produkować metal Reardena.
— Kupiłeś kopalnię?
— Jeszcze nie. Muszę najpierw rozwiązać kilka problemów. Zdobyć ludzi, sprzęt, transport.
— O...! — zaśmiała się. — Masz zamiar zwrócić się do mnie o budowę linii?



— Być może. Ten stan daje nieograniczone możliwości. Czy wiesz, że mają tu wszelkie możliwe 
zasoby naturalne, czekające, nietknięte? A te ich fabryki — jak rosną! Kiedy tu przyjeżdżam, czuję 
się o dziesięć lat młodszy.
— Ja nie. — Patrzyła na wschód, poza góry. — Myślę o kontraście, o całej reszcie sieci Taggarta. Z 
każdym rokiem ubywa ładunku. Jakby... Hank, co się dzieje z tym krajem?
— Nie wiem.
— Ciągle myślę o tym, jak nas uczono w szkole, że słońce traci energię i z każdym rokiem staje się 
coraz zimniejsze. Pamiętam, że zastanawiałam się, jak będą wyglądały ostatnie dni świata. Myślę, 
że to będzie... właśnie takie. Coraz zimniej, coraz wolniej, aż wreszcie wszystko się zatrzyma.
— Nigdy nie wierzyłem w tę historię. Myślałem zawsze, że do czasu, w którym zgaśnie słońce, 
ludzie znajdą jakiś substytut.
— Naprawdę? To zabawne. Ja też tak myślałam. Wskazał kolumnę dymu.
— Oto twoje nowe słońce. Wystarczy go, by zasilić całą resztę.
— Jeśli się nie zatrzyma.
— Myślisz, że można je zatrzymać? Popatrzyła na szyny w dole.
— Nie — powiedziała.
Uśmiechnął się. On także popatrzył na szyny, a potem powiódł wzrokiem wzdłuż torów, w górę 
zboczy,  ku odległemu dźwigowi.  Dostrzegała  dwa obrazy,  jakby na ten moment wszystko inne 
znikło z pola widzenia: linie jego profilu i zielononiebieski sznur ciągnący się poprzez przestrzeń.
— Zrobiliśmy to, prawda? — powiedział.
Ta chwila była całą zapłatą, jakiej kiedykolwiek pragnęła za każdy wysiłek, każdą nieprzespaną 
noc, każdą bezgłośną wojnę z rozpaczą.
— Tak. Zrobiliśmy to.
Popatrzywszy w drugą stronę, zauważyła na zboczu stary dźwig i pomyślała, że należy wymienić 
jego zużyte kable. Była w tym wielka jasność, płynąca ze znalezienia się poza zasięgiem emocji w 
następstwie nagrody, jaką stanowiło odczucie wszystkiego, co potrafiło się odczuć.
Ich osiągnięcie, myślała, i ten jeden moment podzielenia się nim, wspólnego posiadania go — czyż 
można  było  doświadczyć  większej  bliskości?  Teraz  mogła  swobodnie  zająć  się  najprostszymi, 
najzwyklejszymi problemami chwili, bo nic w zasięgu jej wzroku nie mogło być pozbawione zna-
czenia.
Zastanawiała się, skąd bierze się jej pewność, że on czuje to samo. Kiedy odwrócił się nagle i ruszył 
w stronę samochodu, podążyła za nim. Nie patrzeli na siebie.
—Za godzinę wyjeżdżam na wschód — powiedział.
— Gdzie go zdobyłeś? — zapytała, wskazując ręką samochód.
— Tutaj. To hammond. Produkt firmy Hammond z Kolorado. To jedyni ludzie, którzy nadal robią 
dobre samochody. Dopiero co go kupiłem, w tej podróży.
— Doskonała robota.
— Prawda?
— Jedziesz nim do Nowego Jorku? 
— Nie. Wysyłam go. Przyleciałem tu swoim samolotem.
— Naprawdę? Ja przyjechałam samochodem z Cheyenne — musiałam zobaczyć linię — ale chcę 
dotrzeć do domu najszybciej, jak się da. Zabrałbyś mnie? Mogę polecieć z tobą?
Nie umknęła jej uwagi chwila przerwy, która poprzedziła odpowiedź.
— Przykro mi — rzekł. Zastanawiała się, czy tylko jej się zdaje, że jego głos stał się oschły. — Nie 
wracam do Nowego Jorku. Lecę do Minnesoty.
— Trudno. Spróbuję się załapać na samolot pasażerski, o ile jakiś dziś kursuje.
Patrzyła,  jak  jego  samochód  odjeżdża  wijącą  się  drogą  i  znika.  Godzinę  później  pojechała  na 
lotnisko.  Było  to  małe  pole  na  dnie  otoczonej  opustoszałym łańcuchem gór  doliny.  Na zbitej, 
nierównej ziemi widniały połacie śniegu. Po jednej stronie stał słup latarni kierunkowej z kablami 
zwisającymi luźno ku ziemi; pozostałe latarnie zostały powalone przez burzę.
Wyszedł do niej samotny dyżurny.
— Nie, panno Taggart — powiedział z żalem. — Pierwszy samolot wystartuje dopiero pojutrze. 



Liniowce  transkontynentalne  latają  co  drugi  dzień,  a  ten,  który  miał  dziś  wylecieć,  utknął  w 
Arizonie. Kłopoty z silnikiem, jak zwykle. Szkoda, że nie dotarła tu pani trochę wcześniej — dodał. 
— Pan Rearden wyleciał do Nowego Jorku swoim prywatnym samolotem, dosłownie przed chwilą.
— Do Nowego Jorku?
— Tak mówił.
— Jest pan pewien?
— Mówił, że ma tam spotkanie dziś wieczorem.
Stała bez ruchu i patrzyła na wschodnie niebo, nie pojmując. Nie miała żadnej wskazówki, żadnego 
punktu zaczepienia, niczego, czym mogłaby to zmierzyć, zwalczyć lub zrozumieć.

— Cholerne ulice! — powiedział James Taggart. — Spóźnimy się.
Dagny zerknęła przed siebie zza pleców szofera. Poprzez półkole wykreślone przez wycieraczkę na 
zabryzganej mokrym śniegiem szybie widziała ciągnące się nieruchomą linią czarne, zniszczone, 
błyszczące dachy samochodów. Daleko w przodzie zawieszone nisko przy ziemi rozmyte czerwone 
światło informowało o robotach drogowych.
— Co druga ulica się sypie — wściekał się Taggart. — Dlaczego ktoś nie zrobi z tym porządku?
Oparła  się  z  powrotem w fotelu,  ściągając  mocniej  kołnierz  peleryny.  Czuła  się  wyczerpana  u 
schyłku dnia, który rozpoczęła przy biurku o siódmej rano, by następnie, nie ukończywszy pracy, 
pognać  do  domu po  suknię,  gdyż  obiecała  Jimowi,  że  wygłosi  przemówienie  na  kolacji  Rady 
Przedsiębiorców Nowego Jorku.
— Chcą, żebyśmy im opowiedzieli o metalu Reardena — powiedział. — Ty zrobisz to dużo lepiej 
niż ja. Musimy koniecznie przedstawić go z jak najlepszej strony. Jest mnóstwo kontrowersji wokół 
metalu Reardena.
Teraz,  siedząc obok niego w jego samochodzie,  żałowała,  że wyraziła  zgodę.  Patrzyła  na ulice 
Nowego Jorku i myślała o wyścigu pomiędzy metalem a czasem, pomiędzy szynami linii Rio Norte 
a płynącymi dniami. Miała wrażenie, że jej nerwy napinają się do bólu wskutek bezruchu samo-
chodu i poczucia winy płynącego ze świadomości marnowania całego wieczoru, kiedy nie mogła 
sobie pozwolić na zmarnowanie jednej godziny.
— Przy  tych  wszystkich  atakach  na  Reardena,  które  wszędzie  się  słyszy  — rzekł  Taggart  — 
wygląda na to, że może potrzebować paru przyjaciół.
Spojrzała na niego z niedowierzaniem.
— Chcesz powiedzieć, że staniesz po jego stronie?
Nie odpowiedział od razu; uczynił to w formie zadanego posępnym tonem pytania:
— Co sądzisz o tym raporcie specjalnego komitetu Krajowej Rady Przemysłów Metalowych?
— Wiesz, co o nim sądzę.
—  Napisali,  że  metal  Reardena  stanowi  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  publicznego.  Że  ma 
niewłaściwy  skład  chemiczny,  jest  słaby,  ulega  rozkładowi;  że  zacznie  pękać  nagle,  bez 
ostrzeżenia... — Zamilkł, jak gdyby błagał ją o odpowiedź. Nie otrzymał jej. — Nie zmieniłaś o 
nim zdania, prawda? — zapytał.
— O czym?
— O metalu.
— Nie, Jim, nie zmieniłam zdania.
— To jednak eksperci... ci z komitetu... Najwięksi eksperci... Główni metalurgowie największych 
korporacji,  z  szeregiem  tytułów  zdobytych  na  uczelniach  całego  kraju...  —  Mówił  to 
nieszczęśliwym głosem, jakby ją błagał, żeby mu pomogła zwątpić w tych ludzi i ich werdykt.
Obserwowała go skonsternowana; zachowywał się w nietypowy dla siebie sposób.
Samochód ruszył z szarpnięciem. Powoli przetoczył się przez szczelinę w barierze z desek, mijając 
dół  z  pękniętą  magistralą  wodną.  Obok rowu leżała  nowa rura;  widniał  na  niej  znak  firmowy 
odlewni Stocktona z Kolorado. Odwróciła się: wolałaby, by jej nie przypominano o Kolorado.
— Nie mogę tego pojąć... — powiedział żałośnie Taggart. — Najwięksi eksperci Krajowej Rady 



Przemysłów Metalowych...
— Kto jest prezesem Krajowej Rady Przemysłów Metalowych? Czy nie Orren Boyle?
Taggart nie spojrzał na nią, ale zaniemówił ze zdumienia.
— Jeśli ten gnojek wyobraża sobie, że może... — Nie dokończył. Podniosła wzrok ku latarni na 
rogu. Była to wypełniona światłem szklana kula.  Wisiała wysoko, bezpieczna od burzy; jedyny 
strażnik zabitych deskami okien i popękanych chodników. Na końcu ulicy, za rzeką, na tle łuny 
bijącej  od  fabryki,  dostrzegała  niewyraźną  sylwetkę  elektrowni.  Obok  przejechała  ciężarówka, 
zasłaniając widok. Była to ciężarówka-cysterna, z tych, które zaopatrują elektrownię; pokrywała ją 
świeża  farba  odporna  na  deszcz  i  śnieg,  zielona,  z  białymi  literami  głoszącymi:  Wyatt  Oil, 
Kolorado.
— Dagny, słyszałaś o tej dyskusji na zebraniu związku zawodowego robotników budowlanych w 
Detroit?
— Nie. Nad czym dyskutowali?
— Pisano o tym we wszystkich gazetach. Debatowali, czy członkom związku wolno pracować przy 
metalu  Reardena.  Nie  podjęli  decyzji,  ale  przedsiębiorca,  który  zamierzał  zaryzykować  użycie 
metalu, natychmiast wycofał zamówienie. Co będzie, jeśli... jeśli wszyscy będą przeciwko niemu? 
— Nie będą.
Ku szczytowi niewidocznej wieży wznosiła się prostą linią plamka światła. Była to winda wielkiego 
hotelu.  Samochód  minął  alejkę  przed  budynkiem.  Jacyś  ludzie  wynosili  z  ciężarówki  wielką 
skrzynię i nieśli do sutereny. Na skrzyni widniał napis: Nielsen Motors, Kolorado.
— Nie podoba mi się to zarządzenie wydane przez zjazd nauczycieli Nowego Meksyku — rzekł 
Taggart.
— Jakie zarządzenie?
—  Uznali,  że  dzieci  nie  powinny  dojeżdżać  do  szkół  nową  linią  Rio  Norte  Taggart 
Transcontinental, kiedy zostanie ukończona, bo będzie to niebezpieczne... Sprecyzowali wyraźnie, 
że chodzi o nową linię Taggart Transcontinental. Pisano o tym we wszystkich gazetach. To straszny 
cios  dla  naszego  wizerunku  publicznego...  Dagny,  jak  uważasz,  co  powinniśmy  zrobić  w 
odpowiedzi na to?
— Uruchomić pierwszy pociąg na nowej linii Rio Norte.
Milczał  przez  dłuższy  czas.  Wydawał  się  dziwnie  przygnębiony.  Nie  mogła  zrozumieć  jego 
zachowania: nie triumfował, nie rzucał jej w twarz opinii swoich ulubionych autorytetów, wydawał 
się błagać o wsparcie.
Minął ich rozpędzony samochód;  przez ułamek sekundy miała  przed oczami potęgę — płynny, 
pewny ruch i lśniącą karoserię. Poznała markę: Hammond, Kolorado.
— Dagny, czy... czy zbudujemy tę linię... na czas?
Dziwnie było słyszeć w jego głosie nutę czystej emocji,  nieskomplikowany dźwięk zwierzęcego 
strachu.
— Niech Bóg ma w opiece to miasto, jeśli tego nie zrobimy — powiedziała.
Samochód skręcił.  Ponad czarnymi dachami miasta Dagny ujrzała  uderzoną światłem reflektora 
stronę kalendarza. 29 stycznia, głosił.
— Dan Conway to drań!
Słowa wystrzeliły znienacka, jak gdyby nie potrafił już dłużej utrzymać ich w gardle.
Spojrzała na niego w oszołomieniu.
— Dlaczego?
— Odmówił sprzedania nam odcinka torów Phoenix-Durango w Kolorado.
— Ty chyba nie... — Musiała przerwać. Zaczęła od nowa, zmuszając się do beznamiętnego tonu, 
by nie zacząć krzyczeć. — Chyba nie złożyłeś mu takiej propozycji?
— Oczywiście, że tak!
— Nie oczekiwałeś chyba... że sprzedają... tobie?
— Dlaczego  nie?  — Histerycznie  wojowniczy  ton  powrócił.  — Zaoferowałem mu więcej  niż 
ktokolwiek inny. Nie musielibyśmy ponosić kosztów zrywania ich i wywożenia, moglibyśmy ich 
używać.  I  jakaż  świetna  byłaby  to  dla  nas  reklama  — że  zrezygnowaliśmy  z  szyn  z  metalu 



Reardena, stając po stronie opinii publicznej. Zyskalibyśmy na reputacji więcej, niż włożylibyśmy 
w ten interes! A ten sukinsyn odmówił. Obwieścił wręcz, że nie sprzeda Taggart Transcontinental 
ani cala szyn. Sprzedaje je po kawałku każdemu, kto się nawinie, jakimś ledwie zipiącym liniom z 
Arkansas  i  Dakoty  Północnej,  po  zaniżonych  cenach,  nieporównywalnych  z  tym,  co  mu 
zaproponowałem, drań! Nawet nie próbuje na tym zarobić! Powinnaś zobaczyć, jak te sępy zlatują 
się do niego! Wiedzą, że nigdzie indziej nie mieliby szans zdobyć szyn!
Siedziała z pochyloną głową. Nie mogła znieść jego widoku.
— Uważam, że to sprzeczne z ideą uchwały o zakazie nieuczciwej konkurencji — powiedział ze 
złością. — Uważam, że zamiarem i celem Krajowego Zrzeszenia Kolei była ochrona ważnych sieci, 
a nie kolejek z Dakoty Północnej! Ale nie mogę zmusić zrzeszenia, by podjęło głosowanie w tej 
sprawie, bo wszyscy tam siedzą i licytują szyny!
Powoli, jakby pragnęła, by istniały rękawiczki, którymi można by chwytać słowa, powiedziała:
— Rozumiem teraz, dlaczego chcesz, żebym broniła metalu Reardena.
— Nie wiem, o co ci...
— Zamknij się, Jim — powiedziała cicho.
Przez chwilę milczał. Potem złożył głowę na oparciu i rzekł bojowo:
— I lepiej dobrze się postaraj z tą obroną, bo Bertram Scudder ma żyłkę do sarkazmu.
— Bertram Scudder?
— On też będzie dziś przemawiał.
— Nie powiedziałeś mi, że będą inni mówcy.
— No... Ja... A co to za różnica? Chyba się go nie boisz, co?
— Rada Przedsiębiorców... a ty zapraszasz Bertrama Scuddera?
— Dlaczego nie? Nie sądzisz, że to spryciarz? Nie żywi żadnych złych uczuć w stosunku do ludzi 
biznesu, naprawdę. Przyjął zaproszenie. Chcemy mieć szerokie horyzonty, wysłuchać wszystkich 
stron; może uda nam się zdobyć jego przychylność...  Na co się tak gapisz? Chyba potrafisz go 
pokonać, co?
— Pokonać go?
—  W  eterze.  To  będzie  audycja  radiowa.  Będziesz  z  nim  dyskutować  na  temat:  „Czy  metal 
Reardena jest zabójczym produktem chciwości?”
Pochyliła się do przodu. Odsunęła szybę oddzielającą ją od przedniego siedzenia i zażądała:
— Proszę zatrzymać samochód!
Nie słyszała, co mówi Taggart. Jak przez mgłę słyszała, że jego głos zmienia się w krzyk:
— Oni czekają...! Pięćset osób na kolacji i audycja na cały kraj...! Nie możesz mi tego zrobić! — 
Chwycił ją za ramię, wrzeszcząc: — Ale dlaczego?!
— Ty przeklęty głupcze, czy sądzisz, że uważam tę kwestię za podlegającą dyskusji?
Samochód się zatrzymał. Wyskoczyła i pobiegła na oślep.
Pierwszą  rzeczą,  jaką  dostrzegła  po  chwili,  były  jej  pantofle.  Szła  wolno,  zwyczajnie,  i  dotyk 
zamarzniętego kamienia pod cienkimi podeszwami czarnych satynowych sandałów wydał jej się 
dziwny. Odgarnęła włosy z czoła i poczuła na dłoni topniejące płatki mokrego śniegu.
Była teraz spokojna; oślepiająca furia znikła. Nie czuła nic z wyjątkiem szarego znużenia i lekkiego 
bólu głowy. Zdała sobie sprawę, że jest głodna, i przypomniało jej się, że miała jeść kolację w 
Radzie  Przedsiębiorców.  Szła  dalej.  Nie  chciała  jeść.  Pomyślała,  że  wstąpi  gdzieś  na  filiżankę 
kawy, a potem weźmie taksówkę do domu.
Rozejrzała się wokół. W zasięgu wzroku nie było żadnej taksówki. Nie znała okolicy. Dzielnica nie 
wyglądała  na  najlepszą.  Po  drugiej  stronie  ulicy  widziała  połać  pustej  ziemi,  opuszczony  park 
otoczony  postrzępioną  linią,  która  zaczynała  się  jako  odległe  wieżowce  i  schodziła  w  dół  ku 
kominom fabrycznym, kilka świateł w oknach rozsypujących się domów, kilka małych, brudnych, 
zamkniętych już sklepików, a o dwie przecznice dalej niewyraźny zarys East River.
Ruszyła w powrotną drogę do centrum miasta. W pewnej chwili wyrósł przed nią czarny kształt 
zrujnowanego budynku. Kiedyś, dawno temu, był to biurowiec; teraz poprzez nagi szkielet widać 
było  niebo  i  kanciaste  pozostałości  pokruszonych  cegieł.  W cieniu  ruin,  niczym  źdźbło  trawy 
walczące o byt z korzeniami martwego olbrzyma, stał mały bar mleczny, kuszący jaskrawą wstęgą 



rozświetlonych okien. Weszła do środka.
Była tam czysta lada o brzegach otoczonych błyszczącym paskiem chromu i schludny metalowy 
bojler. W powietrzu unosił się zapach kawy. Przy barze siedziało kilku obdartusów, za nim zaś stał 
krępy starszy człowiek w czystej białej koszuli o rękawach podwiniętych do łokci. Ciepłe powietrze 
uświadomiło jej — w formie czystej wdzięczności — że zmarzła. Szczelnie owinęła się atłasową 
peleryną i usiadła przy barze.
— Poproszę o filiżankę kawy — powiedziała.
Mężczyźni  patrzeli  na  nią  obojętnie.  Nie  wydawali  się  zdumieni  widokiem  kobiety  w  stroju 
wieczorowym  w  kiepskim  barze;  w  tych  czasach  nic  już  nikogo  nie  zdumiewało.  Właściciel 
obsłużył ją beznamiętnie; w jego niewzruszonej obojętności był jakiś rodzaj miłosierdzia, które nie 
pozwala na zadawanie pytań.
Nie potrafiła odgadnąć, czy czwórka siedząca przy barze to żebracy czy robotnicy; w tych czasach 
ani  zachowanie,  ani  ubiór  nie  zdradzały  różnicy.  Właściciel  postawił  przed  nią  kubek  kawy. 
Otoczyła go obiema dłońmi, chłonąc przyjemne ciepło.
Rozejrzała się dookoła i pomyślała, ze swoją zwykłą zawodową kalkulacją, jakie to wspaniałe, że 
można  wybudować tak  wiele  za  parę  groszy.  Przeniosła  wzrok z  cylindra  z  nierdzewnej  stali, 
stanowiącego część bojlera do kawy, na żeliwną blachę do pieczenia, szklane półki, emaliowy zlew, 
wreszcie  na  chromowe ostrza  miksera.  Właściciel  robił  tosty.  Z  przyjemnością  przyglądała  się 
świetnie pomyślanej otwartej taśmie, która przesuwała się powoli, przenosząc kromki chleba obok 
rozżarzonych elektrycznych zwojów. Potem zobaczyła na tosterze znak firmowy: Marsh, Kolorado.
Głowa opadła jej na rękę opartą na ladzie.
— To nie ma sensu, proszę pani — powiedział siedzący obok niej stary obdartus.
Podniosła głowę. Nie mogła się powstrzymać od uśmiechu rozbawienia, wymierzonego zarówno w 
niego, jak i w siebie.
— Naprawdę? — zapytała.
— Naprawdę. Proszę o tym zapomnieć. Oszukuje się pani tylko.
— W jakiej kwestii?
— Że cokolwiek jest warte złamanego grosza. To wszystko pył, proszę pani, pył i krew. Proszę nie 
wierzyć w marzenia, którymi panią faszerują, a nie będzie pani cierpieć.
— Jakie marzenia?
— Te historyjki, które się słyszy, gdy jest się młodym. O duchu ludzkim. Nie ma żadnego ducha 
ludzkiego. Człowiek jest tylko zwierzęciem niższego rzędu, pozbawionym intelektu, duszy, cnót i 
wartości moralnych. Zwierzęciem, które potrafi robić tylko dwie rzeczy: jeść i rozmnażać się.
Jego wychudzona twarz o wyłupiastych oczach i  zatartych  rysach,  które  kiedyś były delikatne, 
zachowała resztki świetności. Wyglądał jak wrak kaznodziei albo profesora etyki, który spędził lata 
na  kontemplacji  w  trzeciorzędnych  muzeach.  Zastanawiała  się,  co  go  zniszczyło,  jaki  błąd 
popełniony gdzieś po drodze mógł przywieść człowieka do takiego stanu.
— Idzie pani przez życie, szukając piękna, wielkości, jakiegoś wspaniałego osiągnięcia — mówił 
dalej  —  a  co  pani  znajduje?  Same  cudowne  maszynki  do  robienia  tapicerki  i  materaców  ze 
sprężyną w środku.
— Co chcesz od materaców ze sprężyną w środku? — włączył się mężczyzna wyglądający na 
kierowcę ciężarówki. — Niech pani nie zwraca na niego uwagi. Lubi słuchać własnego gadania. 
Nie chciał pani urazić.
— Jedynym talentem człowieka jest jego niecny talent do zaspokajania potrzeb własnego ciała — 
kontynuował stary obdartus. — Nie wymaga to żadnej inteligencji. Proszę nie wierzyć w historyjki 
o ludzkim umyśle, duchu, ideałach i poczuciu nieograniczonej ambicji.
— Ja nie wierzę — powiedział  młody chłopak siedzący przy końcu baru. Miał na sobie kurtkę 
podartą na jednym ramieniu; jego kwadratowa twarz była zastygłym obrazem goryczy. — Duch? 
— spytał stary obdartus. — W produkcji ani w seksie nie bierze udziału żaden duch. A człowiek 
tylko tymi rzeczami się zajmuje. Jedyne, co dla niego istnieje, to materia. Wystarczy spojrzeć na 
nasz  wielki  przemysł  — jedyne  osiągnięcie  naszej  tak  zwanej  cywilizacji  — stworzony  przez 
wulgarnych materialistów o celach,  zainteresowaniach i  moralności wieprzy.  Nie potrzeba mieć 



moralności, by wyprodukować dziesięciotonową ciężarówkę na linii montażowej.
— A co to jest moralność? — zapytała.
— Umiejętność  odróżnienia  dobrego od  złego,  zdolność  widzenia  prawdy,  odwaga,  by działać 
zgodnie z nią, poświęcenie się temu, co dobre, uczciwość wytrwania przy dobru za każdą cenę. 
Tylko gdzie to znaleźć?
Młody chłopak wydał z siebie odgłos, będący na wpół chichotem, na wpół szyderczym śmiechem.
— Kim jest John Galt?
Piła  kawę,  nie  myśląc  o  niczym z  wyjątkiem przyjemności,  którą  dawało  jej  poczucie  ciepła, 
sprawiające wrażenie, jakby gorący płyn na nowo ożywiał arterie jej ciała.
— Mogę ci to powiedzieć — odezwał się mały, wysuszony obdartus w czapce spadającej mu na 
oczy. — Wiem to.
Nikt  nie  zwrócił  na  niego  uwagi.  Młody  chłopak  przyglądał  się  Dagny  z  jakąś  natrętną, 
bezsensowną intensywnością.
— Pani się nie boi — zwrócił się do niej nagle, bez wyjaśnienia; po prostu stwierdził to oschłym, 
pozbawionym życia głosem, który miał w sobie nutkę zdziwienia.
Popatrzyła na niego.
— Nie. Nie boję się.
— Wiem, kim jest John Galt — powiedział obdartus. — To tajemnica, ale ja to wiem.
— Kim? — zapytała bez ciekawości.
—  To  odkrywca  —  powiedział  obdartus.  —  Największy,  jaki  kiedykolwiek  żył  na  świecie. 
Człowiek, który znalazł fontannę młodości.
— Jeszcze jeden kubek. Czarnej — powiedział stary włóczęga, popychając swój kubek w kierunku 
barmana.
—  John  Galt  poszukiwał  jej  przez  wiele  lat.  Przemierzał  oceany  i  pustynie,  schodził  do 
zapomnianych  kopalń,  wiele  mil  pod  ziemię.  Ale  znalazł  ją  na  szczycie  góry.  Wejście  na  nią 
zabrało mu dziesięć lat. Połamał sobie wszystkie kości, zdarł skórę z rąk, utracił dom, nazwisko, 
miłość. Ale wspiął się na szczyt. Znalazł fontannę młodości, którą chciał zabrać na dół, do ludzi. 
Ale nigdy nie wrócił.
— Dlaczego? — zapytała.
— Bo odkrył, że nie można jej zabrać ze szczytu.

Człowiek  siedzący  przed  biurkiem  Reardena  miał  niewyraźne  rysy  i  zachowanie  pozbawione 
wszelkich emocji,  trudno więc było opisać dokładnie jego wygląd albo odkryć, co nim kieruje. 
Jedyną wyróżniającą go cechą wydawał się bulwiasty nos, odrobinę za duży w zestawieniu z resztą 
osoby.  Zachowywał  się  pokornie,  ale  w  jakiś  niedorzeczny  sposób,  implikujący  celowo 
zawoalowaną, a zarazem wyraźnie dawaną do zrozumienia groźbę. Przedstawiał się jako profesor 
Potter  i  zajmował  nieokreślone stanowisko w Państwowym Instytucie  Naukowym. Rearden nie 
mógł pojąć celu jego wizyty.
— Czego pan chce? — zapytał po raz trzeci.
— Proszę pana o rozważenie aspektu społecznego, panie Rearden — powiedział gość łagodnie. — 
Nakłaniam pana do wzięcia pod uwagę epoki, w której żyjemy. Nasza gospodarka nie jest na to 
gotowa.
— Na co?
— Nasza gospodarka znajduje się w stanie skrajnego zachwiania  równowagi.  Wszyscy musimy 
połączyć wysiłki, by ją ocalić przed upadkiem.
— Co zatem, pańskim zdaniem, mam zrobić?
— Polecono mi zwrócić pańską uwagę na tę kwestię. Jestem z Państwowego Instytutu Naukowego, 
panie Rearden.
— To już pan powiedział. Ale w jakiej sprawie chciał się pan ze mną spotkać?
— Państwowy Instytut Naukowy nie ma dobrego zdania na temat metalu Reardena.



— To też już pan powiedział.
— Czy nie jest to czynnik, który powinien pan wziąć pod uwagę?
— Nie.
Za wielkimi oknami gabinetu światło zmieniało się w szarówkę. Dni były teraz krótkie. Rearden 
widział nieregularny cień nosa na policzku gościa i przyglądające mu się blade oczy; spojrzenie 
było mgliste, ale zmierzało w konkretnym kierunku.
— Państwowy Instytut Naukowy stanowi reprezentację największych umysłów tego kraju, panie 
Rearden.
— Tak mówią.
— Z pewnością nie chce pan przeciwstawiać ich ocenie swojego prywatnego zdania?
— Chcę.
Mężczyzna patrzył na Reardena tak, jakby błagał o pomoc; jak gdyby ten złamał jakiś niepisany 
kodeks, zgodnie z którym powinien był już dawno wszystko zrozumieć. Rearden jednak nie udzielił 
mu pomocy.
— Czy to wszystko, co chciał pan wiedzieć? — zapytał.
— To tylko kwestia czasu, panie Rearden — powiedział gość pojednawczo. — Tylko tymczasowe 
odroczenie.  Tylko  tyle,  by  dać  naszej  gospodarce  szansę  na  stabilizację.  Gdyby  zechciał  pan 
poczekać te kilka lat...
Rearden zaśmiał się wesoło, kpiąco.
— A więc o to chodzi? Chcecie, żebym wycofał z rynku metal Reardena? Dlaczego?
— Tylko na kilka lat, panie Rearen. Tylko dopóki...
— Proszę posłuchać — rzekł Rearden.  — Teraz ja zadam panu pytanie:  czy pańscy naukowcy 
stwierdzili, że metal Reardena nie jest tym, czym według moich zapewnień jest?
— Tego nie uczyniliśmy.
— Czy stwierdzili, że nie jest dobry?
— Chodzi o oddziaływanie społeczne produktu. Myślimy kategoriami kraju jako całości, interesuje 
nas dobro społeczne i straszliwy kryzys obecnej chwili, który...
— Czy metal Reardena jest dobry czy nie?
— Jeśli oglądamy obraz przez pryzmat alarmującego wzrostu bezrobocia, które obecnie...
— Czy metal Reardena jest dobry?
— W czasach rozpaczliwego niedoboru stali nie możemy sobie pozwolić na tolerowanie ekspansji 
przedsiębiorstwa produkującego jej zbyt wiele, gdyż mogłoby to zniszczyć firmy, które produkują 
zbyt mało, tworząc tym samym niezrównoważoną gospodarkę, która...
— Czy odpowie pan na moje pytanie?
Mężczyzna wzruszył ramionami.
— Pytania o wartość są względne. Jeśli metal Reardena nie jest dobry, stanowi fizyczne zagrożenie 
dla społeczeństwa. Jeśli jest — stanowi zagrożenie społeczne.
— Jeżeli ma mi pan coś do powiedzenia na temat fizycznego zagrożenia, jakie może stanowić metal 
Reardena, proszę to powiedzieć. Resztę niech pan sobie daruje. Nie mówię tym językiem.
— Z pewnością jednak kwestie dobra społecznego...
— Daj pan spokój.
Mężczyzna sprawiał wrażenie oszołomionego i zagubionego, jakby grunt usunął mu się spod nóg. 
Po chwili zapytał bezradnie:
— Co w takim razie jest pana główną troską?
— Rynek.
— Co pan przez to rozumie?
— Istnieje rynek dla metalu Reardena i zamierzam w pełni wykorzystać ten fakt.
— Czy ów rynek nie  jest  cokolwiek hipotetyczny? Reakcja  społeczna na pański  metal  nie  jest 
zachęcająca.  Jeśli  nie  liczyć  zamówienia  Taggart  Transcontinental,  nie  miał  pan  żadnych 
większych...
— Jeśli sądzicie, że społeczeństwo nie będzie zainteresowane, co was tak niepokoi?
— Jeśli społeczeństwo nie będzie zainteresowane, bardzo wiele pan straci, panie Rearden.



— To mój problem, nie wasz.
— Podczas gdy, jeśli przystanie pan na współpracę i zgodzi się zaczekać kilka lat...
— Po cóż miałbym czekać?
— Wydaje mi się, że wyjaśniłem panu, iż Państwowy Instytut Naukowy nie popiera pojawienia się 
metalu Reardena na scenie metalurgicznej w obecnej chwili.
— Dlaczego miałoby mnie to obchodzić? Mężczyzna westchnął.
— Bardzo  trudny z  pana  człowiek,  panie  Rearden.  Późnopopołudniowe  niebo  robiło  się  coraz 
cięższe, jak gdyby napierało na szyby okienne. Kontury sylwetki gościa wydawały się rozlewać w 
niewyraźną plamę pośród ostrych, prostych linii otaczających go mebli.
— Zgodziłem się  na spotkanie  z  panem — rzekł  Rearden — ponieważ twierdził  pan,  że  chce 
przedyskutować sprawę ogromnej wagi. Jeśli to jest wszystko, co miał pan do powiedzenia, proszę 
mi wybaczyć. Mam mnóstwo pracy.
Mężczyzna na powrót usadowił się wygodnie na krześle.
— Podobno spędził pan dziesięć lat na badaniach nad metalem Reardena — powiedział. — Ile to 
pana kosztowało?
Rearden  podniósł  wzrok:  nie  rozumiał,  do  czego  zmierza  pytanie,  głos  rozmówcy  wskazywał 
jednak wyraźnie, że coś się za nim kryje. Brzmiał twardo.
— Półtora miliona dolarów — odparł.
— A za ile go pan sprzeda?
Rearden musiał odczekać chwilę. Nie mógł uwierzyć własnym uszom.
— Za ile sprzedam co? — zapytał, zniżając głos.
— Prawa do metalu Reardena.
— Radzę panu opuścić to pomieszczenie — rzekł Rearden.
— Nie ma potrzeby się unosić. Jest pan biznesmenem. Proponuję panu zrobienie interesu. Może 
pan zaproponować swoją cenę.
— Prawa do metalu Reardena nie są na sprzedaż.
— Upoważniono mnie do rozmawiania o dużych sumach pieniędzy. Rządowych pieniędzy.
Rearden siedział bez ruchu, ze ściągniętymi mięśniami policzków, ale jego wzrok był beznamiętny, 
nieznacznie tylko zabarwiony przewrotną ciekawością.
— Jest  pan  biznesmenem,  panie  Rearden.  Nie  może  pan  sobie  pozwolić  na  zignorowanie  tej 
propozycji.  W  jednej  wersji  wydarzeń  idzie  pan  pod  prąd,  stawia  czoło  nieprzychylnej  opinii 
publicznej  i  ryzykuje  utratę  każdego grosza,  jaki  pan włożył  w metal  Reardena.  W drugiej  — 
możemy  zdjąć  z  pańskich  barków  ryzyko  i  odpowiedzialność,  z  ogromnym  zyskiem, 
natychmiastowym zyskiem, o wiele większym niż ten, na który mógłby pan liczyć ze sprzedaży 
metalu przez następne dwadzieścia lat.
— Państwowy Instytut  Naukowy jest  instytucją  naukową,  nie  handlową  — rzekł  Rearden.  — 
Czego tak bardzo się boicie?
—  Używa  pan  nieprzyjemnych,  niepotrzebnych  słów,  panie  Rearden.  Sugeruję,  żebyśmy 
pozostawali w przyjaznych stosunkach. Sprawa jest poważna.
— Zaczynam to dostrzegać.
—  Oferujemy  panu  czek  in  blanco,  realizowany  z  konta,  które  jest,  jak  pan  chyba  rozumie, 
nieograniczone. Czego jeszcze pan chce? Proszę wymienić sumę.
— Sprzedaż praw do metalu Reardena nie wchodzi w grę. Jeśli ma pan do powiedzenia coś jeszcze, 
proszę to powiedzieć i wyjść.
Mężczyzna odchylił się do tyłu, przyjrzał się Reardenowi z niedowierzaniem i zapytał:
— Co pan próbuje osiągnąć?
— Ja? Co pan chce przez to powiedzieć?
— Pańskim zadaniem jest robienie pieniędzy, prawda?
— Prawda.
— Chce pan zarobić najwięcej, jak się da, prawda?
— Prawda.
— Dlaczego zatem chce pan toczyć wieloletnie zmagania,  wyciągając kilka marnych centów za 



tonę, zamiast przyjąć fortunę za prawa do metalu Reardena? Dlaczego?
— Bo jest mój. Nie rozumie pan tego słowa? Mężczyzna westchnął i podniósł się z krzesła.
— Mam nadzieję,  że  nie  będzie  pan  miał  powodu  żałować  swojej  decyzji,  panie  Rearden  — 
powiedział. Ton jego głosu sugerował coś dokładnie odwrotnego.
— Życzę miłego dnia — rzekł Rearden.
—  Muszę  pana  uprzedzić,  że  Państwowy  Instytut  Naukowy  może  wydać  oficjalną  opinię 
potępiającą metal Reardena.
— Ma taki przywilej.
— A to utrudni panu życie.
— Niewątpliwie.
— Co do dalszych konsekwencji... — Mężczyzna wzruszył ramionami. — To nie są dobre czasy 
dla  ludzi,  którzy  odmawiają  współpracy.  Dzisiaj  każdy  potrzebuje  przyjaciół.  Nie  jest  pan 
popularny, panie Rearden.
— Co pan próbuje mi powiedzieć?
— Myślę, że pan rozumie.
— Nie.
— Społeczeństwo to skomplikowana struktura. Jest tyle różnych spraw oczekujących na decyzję, 
od  której  wszystko  zależy.  Nie  jesteśmy w stanie  przewidzieć,  jaka  zapadnie  decyzja  w danej 
sprawie i co będzie czynnikiem, który przeważy szalę na delikatnej wadze. Czy wyrażam się jasno?
— Nie.
Czerwony  płomień  odlewanej  stali  przeciął  zmierzch.  Ciemnozłota  łuna  uderzyła  w  ścianę  za 
biurkiem Reardena. Przesuwała się łagodnie przez jego czoło, oświetlając twarz, na której malował 
się niezmącony spokój.
— Państwowy Instytut Naukowy jest organizacją rządową, panie Rearden. W legislatorze oczekują 
na  załatwienie  pewne  projekty  ustaw,  które  w  każdej  chwili  mogą  zostać  wprowadzone.  W 
dzisiejszych czasach przedsiębiorcy są szczególnie zagrożeni. Z pewnością rozumie mnie pan.
Rearden wstał. Uśmiechał się. Wyglądał, jakby uszło z niego całe napięcie.
— Nie, profesorze Potter — powiedział.  — Nie rozumiem. Gdybym rozumiał, musiałbym pana 
zabić.
Mężczyzna podszedł do drzwi, po czym zatrzymał się i spojrzał na Reardena wzrokiem, który, ten 
jeden raz, wyrażał zwykłą ludzką ciekawość. Rearden stał bez ruchu na tle przesuwającego się po 
ścianie blasku; stał swobodnie, trzymając ręce w kieszeniach.
— Czy powie mi pan — zapytał gość — tak między nami, tylko po to, by zaspokoić moją osobistą 
ciekawość — dlaczego pan to robi?
— Powiem — odrzekł  Rearden  cicho.  — Nie  zrozumie  pan.  Widzi  pan,  to  dlatego,  że  metal 
Reardena naprawdę jest dobry.

Dagny nie mogła pojąć, o co chodzi panu Mowenowi. Zjednoczone Przedsiębiorstwo Zwrotnic i 
Sygnalizacji nagle przesłało wiadomość, że nie zrealizuje zamówienia. Nic się nie wydarzyło, nie 
potrafiła znaleźć żadnej przyczyny, a oni nie podali wyjaśnienia.
Natychmiast pojechała do Connecticut, by osobiście spotkać się z panem Mowenem, ale jedynym 
efektem tego spotkania było jeszcze większe, cięższe i bardziej posępne oszołomienie. Pan Mowen 
oznajmił, że nie zamierza dalej produkować zwrotnic z metalu Reardena. Jedyny powód, jaki podał, 
nie patrząc jej w oczy, brzmiał:
— Zbyt wielu ludziom się to nie podoba.
— Co? Metal Reardena czy wasze zwrotnice?
— Jedno i drugie, jak sądzę. Ludziom się to nie podoba... Nie chcę żadnych kłopotów.
— Jakich kłopotów?
— Jakichkolwiek.
— Czy słyszał pan choć jedną złą opinię o metalu Reardena, która miałaby w sobie ziarno prawdy?



—  Któż  wie,  co  jest  prawdą?  Krajowa  Rada  Przemysłów  Metalowych  powiedziała  w  swoim 
oświadczeniu, że...
— Proszę posłuchać, przez całe życie zajmował się pan metalami. Przez ostatnie cztery miesiące 
zajmował  się  pan  metalem  Reardena.  Czy  pan  nie  widzi,  że  to  najwspanialsza  rzecz,  z  jaką 
kiedykolwiek miał pan do czynienia? — Nie odpowiedział.  — Czy nie widzi pan tego? — Od-
wrócił wzrok. — Czy nie wie pan, co jest prawdą?
— Do diabła, panno Taggart! Jestem przedsiębiorcą. Jestem tylko małym człowieczkiem. Jedyne, 
czego chcę, to zarabiać pieniądze.
— A jak, pańskim zdaniem, się to robi?
Wiedziała jednak, że to na nic. Patrząc na twarz pana Mowena, na uciekające przed jej spojrzeniem 
oczy,  czuła  się  tak  jak  wtedy,  kiedy  na  odludnym  odcinku  torów  burza  zerwała  przewody 
telefoniczne:  komunikacja  została  odcięta,  a  słowa zamieniły  się  w puste,  nie  niosące żadnego 
przekazu dźwięki.
Nie ma sensu dyskutować, myślała, ani próbować zrozumieć ludzi, którzy ani nie odrzucają, ani nie 
przyjmują argumentów. Siedząc niespokojnie w pociągu w drodze powrotnej do Nowego Jorku, 
przekonywała  siebie,  że  pan  Mowen  się  nie  liczy,  że  nie  liczy  się  teraz  nic  z  wyjątkiem 
konieczności znalezienia kogoś innego, kto wyprodukuje zwrotnice. Zmagała się z listą nazwisk w 
głowie, zastanawiając się, kogo najłatwiej będzie przekonać, ubłagać lub przekupić.
Ledwie weszła do poczekalni swojego gabinetu, wiedziała, że coś się stało. Zauważyła nienaturalny 
bezruch, a wszystkie twarze personelu zwróciły się ku niej, jak gdyby jej nadejście było chwilą, 
której oczekiwali w nadziei i przerażeniu.
Eddie Willers wstał i ruszył ku drzwiom gabinetu, jakby wiedział, że Dagny zrozumie i podąży za 
nim. Widziała to w jego twarzy. Cokolwiek to było, było jej przykro, że aż tak go zraniło.
— Państwowy Instytut Naukowy — powiedział cicho, gdy znaleźli się sami w gabinecie — wydał 
oświadczenie,  w którym przestrzega  ludzi  przed stosowaniem metalu  Reardena.  Nadawali  je  w 
radio — dodał. — Jest też w popołudniowych gazetach.
— Co powiedzieli?
— Dagny, oni tego nie powiedzieli! Nie powiedzieli tego — a jednak to tam jest! Jest i nie jest 
zarazem. To właśnie jest potworne.
Jego wysiłek skupiony był na kontroli poziomu głosu; słów nie potrafił już kontrolować. Wyrzucał 
je z siebie z niedowierzającym, oszołomionym oburzeniem dziecka, które po raz pierwszy w życiu 
zetknęło się ze złem.
— Co powiedzieli, Eddie?
— Oni... Musiałabyś to przeczytać. — Wskazał gazetę leżącą na jej biurku. — Nie powiedzieli, że 
metal Reardena jest zły. Nie powiedzieli, że nie jest bezpieczny. Oni po prostu... — Rozłożył ręce, 
a następnie opuścił je bezradnie.
Wystarczyło jedno spojrzenie, by wiedzieć, co zrobili. Zobaczyła zdania: „Istnieje możliwość, że po 
okresie intensywnej eksploatacji pojawi się nagłe pęknięcie, choć długości tego okresu nie da się 
przewidzieć... Możliwości reakcji cząsteczkowej, obecnie nie stwierdzonej, nie można całkowicie 
odrzucić... Choć wytrzymałość metalu na rozciąganie jest imponująca, nie można wyrokować, jak 
się  zachowa,  poddany szczególnie  wielkiemu naprężeniu...  Nie ma wprawdzie  dowodów, które 
pozwoliłyby na poparcie twierdzenia o konieczności wydania zakazu stosowania metalu, wskazana 
jest jednak kontynuacja badań nad jego własnościami...”
— Nie możemy z tym walczyć. Na to nie ma odpowiedzi — mówił powoli Eddie. — Nie możemy 
żądać  dementi.  Nie  możemy  pokazać  im  naszych  testów  ani  niczego  dowieść.  Niczego  nie 
powiedzieli. Niczego, co mogłoby zostać obalone i postawić ich w złym świetle jako ekspertów. To 
robota tchórzy. Czegoś takiego można by się spodziewać po oszuście lub szantażyście. Ale, Dagny, 
to jest Państwowy Instytut Naukowy!
Skinęła głową w milczeniu. Stała wpatrzona w jakiś odległy punkt za oknem. Na końcu ciemnej 
ulicy żarówki latarń zapalały się i gasły, jakby mrugały na nią złowieszczo.
Eddie zebrał całą swoją siłę i oznajmił tonem raportu wojskowego:
— Ceny akcji Taggart Transcontinental drastycznie spadły. Ben Nealy odszedł. Krajowy Związek 



Robotników Drogowych i Kolejowych zabronił swoim członkom pracować na linii Rio Norte. Jim 
wyjechał z miasta.
Zdjęła kapelusz i płaszcz, przeszła przez pokój i powoli, z wielkim namaszczeniem zasiadła przy 
biurku.
Zauważyła leżącą na nim brązową kopertę z nadrukiem Rearden Steel.
— Przywiózł ją specjalny kurier, zaraz po twoim wyjściu — rzekł Eddie.
Położyła dłoń na kopercie, nie otwierając jej jednak.
— Kto wydał oświadczenie? — zapytała po chwili.
Eddie zerknął na nią i przez usta przebiegł mu krótki, gorzki uśmiech. Potrząsnął głową.
— Nie — powiedział. — Mnie też to przyszło do głowy. Zadzwoniłem do instytutu i zapytałem. 
Wydało je biuro koordynatora, profesora Floyda Ferrisa.
Milczała.
— Ale mimo wszystko! Profesor Stadler jest dyrektorem instytutu. Instytut to on. Musiał o tym 
wiedzieć. Pozwolił na to. Skoro to zrobiono, zrobiono to w jego imieniu. Profesor Robert Stadler... 
Pamiętasz... Kiedy byliśmy na studiach... kiedy mówiliśmy o największych nazwiskach świata... o 
ludziach czystego rozumu... i zawsze wymienialiśmy go wśród tych nazwisk... i... — Umilkł. — 
Przepraszam, Dagny. Wiem, że nie ma sensu nic mówić. Tylko, że...
Siedziała z dłonią przyciśniętą do brązowej koperty.
— Dagny — zapytał, zniżając głos — co się dzieje z ludźmi? Dlaczego to oświadczenie przeszło? 
To takie oczywiste oszczerstwo, takie oczywiste i takie wstrętne. Można by pomyśleć, że porządny 
człowiek  wyrzuci  je  do  rynsztoka.  Jak  oni  mogli  —  głos  załamywał  mu  się  pod  naporem 
łagodnego,  rozpaczliwego,  buntowniczego  gniewu  — jak  oni  mogli  to  przyjąć?  Czy  tego  nie 
przeczytali? Nie widzieli? Czy oni nie myślą? Dagny! Co pozwala ludziom robić takie rzeczy — i 
jak my możemy z tym żyć?!
— Cicho, Eddie — powiedziała. — Cicho. Nie bój się.

Budynek  Państwowego  Instytutu  Naukowego  stał  na  samotnym  wzgórzu  nad  rzeką  New 
Hampshire,  w  pół  drogi  między  nią  a  niebem.  Z  daleka  wyglądał  jak  samotny  pomnik  w 
dziewiczym  lesie.  Drzewa  były  starannie  posadzone,  drogi  zaprojektowane  jak  w  parku,  a  w 
odległej  o  kilka  mil  dolinie  widać  było  dachy  budynków  małego  miasteczka.  Nie  pozwolono 
jednak, aby cokolwiek znalazło się dość blisko, by zakłócić surowy charakter budowli.
Biały  marmur  ścian  przydawał  im  klasycznej  okazałości;  kompozycja  prostokątnych  mas  — 
wyrazistości i uroku nowoczesnego zakładu produkcyjnego. Była to budowla natchniona. Ludzie z 
drugiej strony rzeki spoglądali na nią z niemym podziwem i uważali za pomnik ku czci żywego 
człowieka, którego charakter odznaczał się tą samą szlachetnością co linie budowli. Nad wejściem 
wykuto w marmurze dedykację: „Nieustraszonemu umysłowi. Niewzruszonej prawdzie”. W cichej 
nawie, w pustym korytarzu, mała tabliczka z brązu, taka sama jak dziesiątki tabliczek na innych 
drzwiach, głosiła: prof. Robert Stadler.
W  wieku  lat  dwudziestu  siedmiu  Robert  Stadler  napisał  rozprawę  na  temat  promieniowania 
kosmicznego, obalającą większość teorii jego poprzedników. Dla następców jego osiągnięcie stało 
się  podstawą wszelkiego rodzaju badań.  W wieku lat  trzydziestu uważany był za największego 
fizyka  swojej  epoki.  W  wieku  trzydziestu  dwóch  został  szefem  katedry  fizyki  Uniwersytetu 
Patricka Henry’ego. Było to w czasach, gdy poziom uniwersytetu wciąż jeszcze dorównywał jego 
sławie. To o Robercie Stadlerze jeden z pisarzy powiedział: „Być może wśród wszystkich zjawisk 
wszechświata, które studiuje, żadne nie jest równie niesamowite jak jego własny mózg”. To Robert 
Stadler poprawił kiedyś studenta:  „Nieskrępowane badania naukowe? Pierwszy przymiotnik jest 
zbędny”.
W wieku lat czterdziestu profesor Robert Stadler wygłosił do narodu przemówienie, nawołujące do 
założenia  Państwowego Instytutu  Naukowego. „Uwolnijmy naukę spod władzy dolara”,  mówił. 
Decyzja długo nie mogła zapaść; grupa mało znanych naukowców po cichu przepchnęła projekt 



przez  długą  drogę  do  drzwi  legislatury;  społeczeństwo  wciąż  żywiło  nie  skonkretyzowane 
wątpliwości i obawy. Nazwisko Roberta Stadlera działało na kraj  z siłą promieni kosmicznych, 
które badał:  pokonało każdą barierę.  Naród postawił  budowlę z białego marmuru jako osobisty 
prezent dla jednego ze swoich najwybitniejszych przedstawicieli.
Gabinet  profesora  Stadlera  w  instytucie  był  niewielkim  pokoikiem,  przypominającym  biuro 
księgowego  niedochodowej  firmy.  Stało  w  nim  tanie  biurko  z  brzydkiego,  żółtego  dębowego 
drewna, szafka na akta, dwa krzesła i tablica pokryta wzorami matematycznymi. Siedząc na jednym 
z  krzeseł  naprzeciwko  gołej  ściany,  Dagny  pomyślała,  że  biuro  jest  zarazem  ostentacyjne  i 
eleganckie: ostentacyjne, bo wydawało się sugerować, że jego właściciel jest dostatecznie wielki, 
by pozwolić sobie na tak skromną siedzibę; eleganckie, bo istotnie niczego więcej nie potrzebował.
Wcześniej kilkakrotnie spotkała profesora Stadlera na bankietach wydawanych z takiej czy innej 
ważnej okazji przez czołowych przemysłowców lub wielkie stowarzyszenia inżynierów. Pojawiał 
się tam równie niechętnie jak ona i zauważyła, że lubi z nią rozmawiać.
— Panno Taggart — powiedział jej kiedyś. — Nigdy nie oczekuję, że spotkam się z inteligencją. 
To, że spotykam ją właśnie tutaj, jest niewymowną i zdumiewającą ulgą.
Przybyła do jego biura, wspominając to zdanie. Siedziała, przyglądając mu się oczami naukowca: 
nie przyjmując żadnych założeń, odrzucając emocje, pragnąc tylko obserwować i zrozumieć.
— Panno Taggart — odezwał się pogodnie — zaciekawia mnie pani. Zawsze jestem zaciekawiony, 
gdy  zdarzy  się  cokolwiek  bezprecedensowego.  Zazwyczaj  petenci  stanowią  dla  mnie  bolesny 
obowiązek.  Jestem szczerze  zdumiony  faktem,  iż  widok  pani  sprawia  mi  tak  zwyczajną  przy-
jemność.  Czy pani  wie,  jak  to  jest,  gdy człowiek  nagle  poczuje,  że  może  mówić  bez  wysiłku 
towarzyszącego próbom wykrzesania odrobiny zrozumienia z próżni?
Siedział na skraju biurka, wesoło i swobodnie. Nie był wysoki, a szczupła sylwetka nadawała mu 
wygląd energicznego młodzieńca,  niemal  chłopca.  Jego wąska twarz nie  zdradzała  wieku;  była 
pospolita,  ale  wysokie  czoło  i  wielkie  szare  oczy  emanowały  tak  porażającą  inteligencją,  że 
wszystko inne przestawało być widoczne. W kącikach oczu miał wesołe zmarszczki, a w kącikach 
ust  —  lekko  zarysowane  linie  goryczy.  Nie  wyglądał  na  człowieka,  który  przekroczył 
pięćdziesiątkę; tylko lekko siwiejące włosy mogły zdradzać jego wiek.
— Proszę mi więcej o sobie opowiedzieć — kontynuował. — Zawsze chciałem panią zapytać, co 
pani  robi  w  tak  nieprawdopodobnej  branży  jak  przemysł  ciężki  i  jak  pani  może  znieść  tych 
wszystkich ludzi.
—  Nie  mogę  zabierać  panu  zbyt  wiele  czasu,  profesorze  Stadler.  —  Mówiła  z  uprzejmą, 
bezosobową precyzją. — A sprawa, o której chcę rozmawiać, jest niezmiernej wagi.
Roześmiał się.
— Oto, po czym poznać człowieka biznesu — od razu przechodzi do rzeczy. Dobrze zatem. Proszę 
jednak nie przejmować się moim czasem — w tej chwili należy on do pani. O czym to chciała pani 
rozmawiać? A tak. Metal Reardena. Nie jestem zbyt dobrze poinformowany w tej sprawie, ale jeśli 
cokolwiek mógłbym dla pani zrobić... — Gestem zaprosił ją do mówienia.
— Czy wie pan o oświadczeniu wydanym przez instytut w sprawie metalu Reardena?
Zmarszczył lekko brwi.
— Tak, słyszałem o nim.
— Czytał je pan?
— Nie.
— Jego celem było zapobieżenie stosowaniu metalu Reardena.
— Tak, tak, tyle to ja wiem.
— Czy może mi pan powiedzieć dlaczego?
Rozłożył ręce. Były to bardzo atrakcyjne ręce — długie i szczupłe, piękne, bo sugerujące nerwową 
energię i siłę.
— Naprawdę nie wiem. To działka profesora Ferrisa. Jestem pewien, że miał swoje powody. Może 
chciałaby pani z nim porozmawiać?
— Nie. Czy zna pan strukturę metalurgiczną metalu Reardena, profesorze Stadler?
— Cóż, wiem co nieco na ten temat. Proszę mi jednak powiedzieć, dlaczego interesuje panią ta 



sprawa?
Iskierka zdumienia zapaliła się w jej oczach i zgasła. Odpowiedziała, nie zmieniając beznamiętnego 
tonu.
— Stosuję szyny z metalu Reardena do budowy jednej z moich linii, ponieważ...
— Faktycznie! Słyszałem coś na ten temat. Proszę mi wybaczyć, nie czytuję gazet tak regularnie, 
jak powinienem. To pani przedsiębiorstwo buduje tę linię, czyż nie tak?
—  Od  jej  ukończenia  zależy  dalsze  istnienie  mojego  przedsiębiorstwa.  Myślę,  że  również,  w 
ostatecznym rozrachunku, istnienie tego kraju.
Zmarszczki rozbawienia wokół jego oczu pogłębiły się.
— Czy może pani z całym przekonaniem wygłosić takie stwierdzenie? Ja nie mógłbym tego zrobić.
— W tym wypadku?
— W żadnym wypadku. Nikt nie może przewidzieć, jaką drogą podąży kraj. Nie jest to kwestia 
dających się obliczyć trendów, lecz podlegającego regule chwili chaosu, w którym wszystko jest 
możliwe.
— Czy uważa pan, że produkcja jest konieczna dla istnienia państwa, profesorze Stadler?
— Hm, tak, bez wątpienia.
— Budowa naszej linii została powstrzymana w wyniku oświadczenia wydanego przez ten instytut.
Nie uśmiechnął się i nie udzielił odpowiedzi.
— Czy jest ono wyrazem pańskiej opinii o charakterze metalu Reardena? — zapytała.
— Powiedziałem już, że go nie czytałem. — W jego głosie zadźwięczała nieprzyjemna nuta.
Otworzyła torebkę, wyjęła wycinek z gazety i podała mu.
— Czy zechce pan to przeczytać i powiedzieć mi, czy to jest język, którym powinna się posługiwać 
nauka?
Prześliznął się wzrokiem po wycinku, uśmiechnął drwiąco i odrzucił go z niesmakiem.
— Wstrętne, prawda? Ale cóż można zrobić, gdy ma się do czynienia z ludźmi?
Patrzyła na niego, nie rozumiejąc.
— Czy to znaczy, że nie popiera pan tego oświadczenia? Wzruszył ramionami.
— To, czy popieram czy nie, nie ma tu żadnego znaczenia.
— Czy ma pan własną opinię na temat metalu Reardena?
— Cóż, metalurgia nie jest moją, nazwijmy to, specjalnością.
— Czy analizował pan jakiekolwiek dane dotyczące metalu Reardena?
— Panno Taggart, nie rozumiem celu pani pytań — rzekł z lekkim zniecierpliwieniem.
— Chciałabym usłyszeć pański osobisty werdykt w sprawie metalu Reardena.
— Po co?
— Żeby móc go przedstawić prasie. Wstał.
— To raczej niemożliwe.
Głosem napiętym z wysiłku, który niosła ze sobą próba zrozumienia tego, co usłyszała, rzekła:
— Dostarczę panu wszelkich informacji potrzebnych do wydania niezbitego sądu.
— Nie mogę wydawać publicznych oświadczeń w tej sprawie.
— Jak to?
— Sytuacja jest zbyt skomplikowana, żeby można ją było wyjaśnić w luźnej dyskusji.
—  Ale  gdyby  pan  stwierdził,  że  metal  Reardena  jest  w  istocie  niezmiernie  wartościowym 
produktem, który...
— To nie ma związku ze sprawą.
— Wartość metalu Reardena nie ma związku ze sprawą?!
— W grę wchodzą inne rzeczy, nie tylko fakty. Nie była pewna, czy dobrze go zrozumiała.
— Jakimi  innymi  rzeczami,  oprócz  faktów,  zajmuje  się  nauka?  Linie  goryczy  wokół  jego  ust 
uwydatniły się, sugerując uśmiech.
— Panno  Taggart,  pani  nie  rozumie  problemów  naukowców.  Powoli,  jakby  świadomość  tego 
docierała do niej jednocześnie z wypowiadanymi słowami, rzekła:
— Odnoszę wrażenie, że jednak zna pan prawdziwą wartość metalu Reardena.
Wzruszył ramionami.



— Tak. Znam. Informacje,  które posiadam, sugerują,  iż jest to rzecz godna uwagi. Błyskotliwe 
osiągnięcie,  jeśli chodzi o technologię.  — Przechadzał się niecierpliwie po pokoju. — Szczerze 
mówiąc, chciałbym kiedyś zlecić budowę specjalnego silnika laboratoryjnego, odpornego na tak 
wysokie  temperatury,  jakie  może  znieść  metal  Reardena.  Byłby  bardzo  przydatny  w  badaniu 
pewnych interesujących mnie zjawisk. Odkryłem, że kiedy przyspieszy się cząstki  do prędkości 
bliskiej prędkości światła...
— Profesorze Stadler — powiedziała powoli — zna pan prawdę, ale nie ujawni jej pan?
— Panno Taggart,  używa pani terminu abstrakcyjnego,  podczas  gdy rozmawiamy o konkretnej 
rzeczywistości.
— Rozmawiamy o nauce.
— O nauce? Czy przypadkiem nie pomieszały się pani normy? Prawda stanowi kryterium absolutne 
jedynie w nauce teoretycznej. Kiedy ma się do czynienia z nauką stosowaną, z technologią — ma 
się do czynienia z ludźmi. A kiedy ma się do czynienia z ludźmi, w grę wchodzą inne czynniki niż 
tylko prawda.
— Jakie czynniki?
— Nie jestem technologiem, panno Taggart. Nie mam talentu ani upodobania do zajmowania się 
ludźmi. Praktyka mnie nie dotyczy.
— Oświadczenie wydano w pańskim imieniu.
— Nie miałem z nim nic wspólnego!
— Ponosi pan odpowiedzialność za działania tego instytutu.
— To zupełnie bezpodstawne założenie.
— Ludzie uważają, że godność pańskiego nazwiska jest gwarancją słuszności każdego posunięcia 
instytutu.
— Nie mam wpływu na to, co myślą ludzie — jeśli w ogóle myślą.
— Przyjęli pańskie oświadczenie. A ono było kłamstwem.
— Jak można się zajmować prawdą, zajmując się społeczeństwem?
— Nie rozumiem pana — powiedziała bardzo cicho.
—  Prawda  nie  jest  kwestią  społeczną.  Żadne  zasady  nie  miały  nigdy  żadnego  wpływu  na 
społeczeństwo.
— Co zatem kieruje działaniami ludzkimi? Wzruszył ramionami.
— Potrzeba chwili.
— Profesorze Stadler — powiedziała — sądzę, że muszę panu wyjaśnić znaczenie i konsekwencje 
faktu przerwania budowy mojej linii kolejowej. Przerwano mi, w imię bezpieczeństwa publicznego, 
ponieważ stosuję najlepsze szyny, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. Za sześć miesięcy, jeśli nie 
ukończę  linii,  najlepszy  obszar  przemysłowy  kraju  zostanie  pozbawiony  transportu.  Zostanie 
zniszczony, ponieważ był najlepszy i ponieważ byli ludzie, którzy czuli potrzebę zagrabienia części 
jego bogactwa.
— Cóż, może to być nikczemne, niesprawiedliwe, katastrofalne — ale takie właśnie jest życie w 
społeczeństwie. Zawsze się kogoś poświęca, z reguły niesprawiedliwie; nie ma innego sposobu na 
życie wśród ludzi. Co może zrobić jednostka?
— Mógłby pan ogłosić prawdę o metalu Reardena. Nie odpowiedział.
— Mogłabym błagać, żeby pan to zrobił, by mnie ocalić. Mogłabym błagać, żeby pan to zrobił, by 
zapobiec katastrofie całego kraju. Ale nie będę. Te powody mogą nie być wystarczające. Jest tylko 
jeden powód: musi pan to powiedzieć, bo jest to prawda.
— Nie konsultowano się ze mną w sprawie tego oświadczenia! —
wybuchnął nagle. — Nie pozwoliłbym na to! Nie podoba mi się tak samo, jak i pani. Ale nie mogę 
wygłosić publicznego dementi!
— Nie konsultowano się z panem? Czy zatem nie powinien pan dociekać przyczyn, dla których 
wydano to oświadczenie?
— Nie mogę teraz zniszczyć instytutu!
— Czy nie powinien pan dociekać przyczyn?
— Znam przyczyny! Oni mi tego nie mówią, ale ja wiem. I nie mogę nawet powiedzieć, że ich 



winię.
— A czy mnie wyjawi pan przyczyny?
— Jeśli pani sobie tego życzy, proszę bardzo. Przecież chce pani znać prawdę, zgadza się? Profesor 
Ferris nie może nic zrobić, jeśli debile, którzy decydują o funduszach dla instytutu, upierają się przy 
tym, co nazywają wynikami. Nie są zdolni do wyobrażenia sobie czegoś takiego jak abstrakcyjna 
nauka. Oceniają ją jedynie w kategoriach najnowszego gadżetu, jaki dla nich wyprodukowała. Nie 
mam pojęcia, jakim sposobem Ferris zdołał utrzymać instytut przy życiu, mogę tylko podziwiać 
jego zdolności praktyczne. Nie wierzę, by kiedykolwiek był pierwszorzędnym naukowcem — ale 
cóż to za nieoceniony sługa nauki! Wiem, że ma ostatnio do czynienia z poważnym problemem. 
Trzyma mnie z dala od tego, chce mi tego oszczędzić, ale słyszę plotki. Ludzie krytykują instytut, 
bo, jak mówią, nie dość produkujemy. Społeczeństwo domaga się gospodarki. W takich czasach jak 
te,  kiedy  ich  tłustym,  konformistycznym  tyłkom  grozi  niewygoda,  może  pani  być  pewna,  że 
pierwszą rzeczą, jaką poświęcą, będzie nauka. To jedyna instytucja, jaka jeszcze pozostała. Właś-
ciwie nie istnieje już żadna prywatna fundacja badawcza. Proszę spojrzeć na tych chciwych zbirów, 
którzy kierują naszym przemysłem. Nie można oczekiwać, że będą finansować naukę.
— A kto was finansuje teraz? — zapytała cicho. Wzruszył ramionami.
— Społeczeństwo.
— Miał mi pan opowiedzieć o przyczynach wydania oświadczenia — przypomniała z wysiłkiem.
— Nie sądzę, by trudno je było wydedukować. Jeśli weźmie pani pod uwagę fakt, że od trzynastu 
lat w instytucie istnieje dział badań nad metalami, który kosztował ponad dwadzieścia milionów 
dolarów i nie wyprodukował nic z wyjątkiem nowego srebrnego środka do polerowania i nowego 
preparatu  antykorozyjnego,  który,  jak  mi  się  zdaje,  nie  dorównuje  starym,  może  pani  sobie 
wyobrazić, jak zareaguje społeczeństwo, gdy jakiś drobny wytwórca rzuci na rynek produkt, który 
zrewolucjonizuje całą metalurgię i odniesie sensacyjny sukces!
Opuściła głowę. Milczała.
— Nie winię naszego działu metalurgicznego! — powiedział gniewnie. — Wiem, że w tego rodzaju 
badaniach  nie  można  przewidzieć,  ile  trzeba  czasu,  by  dojść  do  konkretnych  wyników.  Ale 
społeczeństwo nie zrozumiałoby tego. Co zatem powinniśmy poświęcić? Genialny stop czy ostatnie 
centrum naukowe na ziemi, a wraz z nim całą przyszłość ludzkiej wiedzy? Oto alternatywa.
Siedziała, nie podnosząc głowy.
— W porządku, profesorze Stadler — powiedziała po chwili. — Nie będę dyskutować.
Przyglądał się, jak po omacku szuka torebki, jak gdyby usiłowała sobie przypomnieć, jakie ruchy 
trzeba wykonać, by wstać.
— Panno Taggart — powiedział cicho. Brzmiało to niemal jak błaganie. Uniosła głowę. Jej twarz 
była opanowana i pozbawiona wyrazu.
Przybliżył się do niej; oparł jedną rękę o ścianę ponad jej głową, niemal jakby chciał otoczyć ją 
ramieniem.
— Panno Taggart — odezwał się tonem łagodnej, gorzkiej perswazji — jestem od pani starszy. 
Proszę mi wierzyć, nie ma innego sposobu, by żyć na ziemi. Ludzie nie są otwarci na prawdę ani na 
rozsądek. Racjonalne argumenty do nich nie docierają. Umysł jest wobec nich bezradny. A jednak 
trzeba się z nimi zmagać. Jeśli chcemy cokolwiek osiągnąć, musimy ich podejść, by nam na to 
pozwolili. Albo zmusić. Niczego innego nie rozumieją. Nie możemy oczekiwać ich poparcia dla 
jakiegokolwiek  wysiłku  umysłu,  dla  jakiegokolwiek  dążenia  ducha.  To  tylko  dzikie  zwierzęta. 
Chciwi, konformistyczni, drapieżni łowcy dolarów, którzy...
— Ja też jestem łowcą dolarów, profesorze Stadler — powiedziała cicho.
— Pani jest  niezwykłym, błyskotliwym dzieckiem, które nie dość jeszcze przeżyło,  by w pełni 
pojąć  ogrom  ludzkiej  głupoty.  Ja  walczyłem  z  nią  przez  całe  życie.  Jestem  zmęczony...  — 
Szczerość w jego głosie była autentyczna.  Odsunął się o kilka kroków. — Był taki czas, kiedy 
spoglądałem na straszliwy bałagan, który oni uczynili z tej ziemi, i chciałem krzyczeć, błagać ich, 
żeby mnie wysłuchali — mógłbym ich nauczyć, jak żyć o niebo lepiej — ale nie było nikogo, kto 
by mnie wysłuchał, i nie mieli czym słuchać... Inteligencja? To taka rzadka, cudowna iskra, która 
czasem zabłyśnie na moment gdzieś pośród ludzi, by zaraz zniknąć. Nie można dociec jej natury 



ani przyszłości... ani śmierci...
Zaczęła się zbierać do wyjścia.
— Proszę nie odchodzić, panno Taggart. Chciałbym, żeby pani zrozumiała.
Uniosła ku niemu twarz, posłusznie i beznamiętnie. Nie była blada, ale miała dziwnie wyraziste 
rysy, jak gdyby się ich nie imał żaden cień.
—  Jest  pani  młoda  —  powiedział.  —  Gdy  byłem  w  pani  wieku,  miałem  tę  samą  wiarę  w 
nieograniczoną potęgę rozumu. Tę samą wspaniałą wizję człowieka jako istoty racjonalnej. Wiele 
widziałem od tamtego czasu. Tyle razy doznałem rozczarowania...  Chciałbym opowiedzieć pani 
tylko jedną historię.
Stał  przy  oknie  gabinetu.  Na  zewnątrz  zapadł  już  zmrok.  Ciemność  wydawała  się  wyrastać  z 
czarnego koryta płynącej daleko w dole rzeki. W wodzie odbijało się niewyraźnie kilka światełek, 
dochodzących spomiędzy wzgórz na drugim brzegu. Niebo wciąż jeszcze nie poddawało się nocy, 
zachowując ciemnoniebieski kolor. Samotna gwiazda, zawieszona wysoko nad ziemią, sprawiała 
wrażenie nienaturalnie wielkiej i czyniła niebo ciemniejszym.
— Kiedy pracowałem na Uniwersytecie Patricka Henry’ego — zaczął — miałem trzech studentów. 
Uczyłem już wiele zdolnej młodzieży, ale ta trójka była nagrodą, o jakiej marzy każdy nauczyciel. 
Jeśli tylko mogłem pragnąć prezentu w postaci genialnego umysłu ludzkiego, młodego i mającego 
mnie  za  przewodnika,  to  oni  stanowili  ten  prezent.  Posiadali  inteligencję,  po  której  można się 
spodziewać, że odmieni w przyszłości losy świata. Pochodzili z bardzo różnych środowisk, ale byli 
nierozłącznymi przyjaciółmi. Dokonali dziwnego wyboru przedmiotów, jako podstawowe kierunki 
wybierając  dwie  dziedziny:  moją  i  Hugh  Akstona.  Fizykę  i  filozofię.  Kombinacja  dziś 
niespotykana. Hugh Akston był człowiekiem niezwykłym, wielkim umysłem... w niczym niepodob-
nym do tej  niewiarygodnej  kreatury,  która  zajęła  jego  miejsce  na uniwersytecie.  ..  Akston i  ja 
byliśmy odrobinę  zazdrośni  o  tę  trójkę.  Był  to  rodzaj  rywalizacji  między nami,  przyjacielskiej 
rywalizacji, bo rozumieliśmy się nawzajem. Pewnego dnia usłyszałem, jak Akston mówi, że myśli 
o nich jako o swoich synach... Czułem się trochę urażony, bo i ja tak o nich myślałem...
Odwrócił się ku niej. Linie goryczy na jego twarzy, biegnące w poprzek policzków, rysowały się 
teraz wyraźnie.
—  Kiedy  zabiegałem  o  utworzenie  instytutu  —  ciągnął  —  jeden  z  nich  przeklął  mnie.  Nie 
widziałem  go  od  tamtej  chwili.  Przez  pierwsze  kilka  lat  przejmowałem  się  tym.  Czasami 
zastanawiałem się, czy nie miał racji... Ale już dawno przestałem o tym myśleć.
Uśmiechnął się. W jego uśmiechu i twarzy nie pozostało już nic z wyjątkiem goryczy.
— Ci trzej ludzie, w których leżała cała nadzieja, jaką kiedykolwiek niósł ze sobą dar inteligencji, 
ci trzej,  dla których widziałem tak wielką przyszłość...  Jednym z nich był Francisco d’Anconia, 
który  dziś  jest  zdeprawowanym  playboyem.  Drugim  był  Ragnar  Danneskjöld,  który  dziś  jest 
pospolitym bandytą. To tyle, jeśli chodzi o wiarę w ludzki umysł.
— Kim był trzeci? — zapytała. Wzruszył ramionami.
— Trzeci  nie  zdobył  nawet  tego  rodzaju  sławy.  Zniknął  bez  śladu,  pogrążając  się  w wielkiej, 
anonimowej nijakości. Pewnie pracuje gdzieś jako drugi zastępca głównego księgowego.

— To kłamstwo! Nie uciekłem! — wykrzyknął  James Taggart.  — Przyjechałem tu,  bo tak się 
złożyło, że zachorowałem. Zapytaj doktora Wilsona. To rodzaj grypy. Potwierdzi to. A tak w ogóle, 
to skąd wiedziałaś, że tu jestem?
Dagny stała pośrodku pokoju; na kołnierzu jej płaszcza i rondzie kapelusza topniały płatki śniegu. 
Rozglądała się wokół z uczuciem, które zidentyfikowałaby jako smutek, gdyby miała na to czas.
Pokój  mieścił  się  w starej  posiadłości  Taggartów  nad  brzegiem Hudsonu.  Jim odziedziczył  tę 
nieruchomość, ale rzadko tu przyjeżdżał. Kiedy byli dziećmi, w tym pokoju znajdowało się biuro 
ich  ojca.  Teraz  panował  w  nim  ponury  nastrój  pomieszczenia,  które  jest  używane,  lecz 
niezamieszkane. Wszystkie krzesła z wyjątkiem dwóch spowijały pokrowce, zimny kominek ustąpił 
pola smętnemu grzejnikowi elektrycznemu, którego kabel ciągnął  się po podłodze,  szklany blat 



biurka świecił pustkami.
Jim leżał  na kanapie z gardłem owiniętym ręcznikiem. Na krześle obok niego stała  śmierdząca 
popielniczka  pełna  niedopałków,  butelka  whisky i  sfatygowany papierowy kubek;  po podłodze 
walały się gazety sprzed dwóch dni. Nad kominkiem wisiał pełno wymiarowy portret ich dziadka 
na tle mostu kolejowego.
— Nie mam czasu na dyskusje, Jim.
— To był twój pomysł! Mam nadzieję, że przyznasz się do tego przed zarządem. To twój przeklęty 
metal  Reardena tak nas urządził!  Gdybyśmy zaczekali  na Orrena Boyle’a...  — Jego nieogolona 
twarz była zwierciadłem dziwnej mieszaniny uczuć: paniki, nienawiści, odrobiny triumfu, ulgi, że 
jest na kogo krzyczeć — i wreszcie wątłej, ostrożnej, błagalnej nadziei na ratunek.
Zamilkł niepewnie, ale nie otrzymał odpowiedzi. Stała z rękoma w kieszeniach płaszcza, patrząc na 
niego.
— Nic już nie możemy zrobić! —jęknął. — Próbowałem dzwonić do Waszyngtonu, zmusić ich, 
żeby zajęli  Phoenix-Durango i  przekazali  nam w ramach  wyższej  konieczności,  ale  nie  chcieli 
nawet o tym słyszeć! Zbyt wiele protestów, mówią, w obawie przed takim czy innym głupim prece-
densem!  Zmusiłem  Krajowe  Zrzeszenie  Kolei,  żeby  zawiesiło  ostateczny  termin  i  pozwoliło 
Conwayowi działać  jeszcze przez rok — to dałoby nam czas  — ale  on odmówił!  Próbowałem 
skłonić  Ellisa  Wyatta  i  jego  paczkę  w  Kolorado,  żeby  zmusili  Waszyngton  do  zażądania  od 
Conwaya kontynuacji  przewozów,  ale  ci  wszyscy  dranie  też  odmówili!  Ich  skóra  jest  bardziej 
zagrożona niż nasza, pójdą na dno jak nic — a oni odmawiają!
Przez twarz Dagny przemknął lekki uśmiech; milczała jednak.
— Teraz już nic nam nie zostało! Jesteśmy w pułapce. Nie możemy zrezygnować z tej linii i nie 
możemy jej  ukończyć.  Nie możemy przestać  ani  kontynuować.  Nie  mamy pieniędzy.  Nikt  nie 
będzie chciał mieć z nami do czynienia. Co nam pozostało bez linii Rio Norte? Ale nie możemy jej 
ukończyć.  Zbojkotowaliby  nas.  Wpisali  na  czarną  listę.  Związek  robotników  kolejowych 
zaskarżyłby nas. Mają prawo. Nie możemy kończyć tej linii! Chryste! Co my zrobimy?
Czekała.
— Skończyłeś, Jim? — zapytała chłodno. — Jeśli tak, powiem ci, co zrobimy.
Milczał, popatrując na nią spod ciężkich powiek.
— To  nie  jest  propozycja,  Jim.  To  ultimatum.  Masz  wysłuchać  i  zaakceptować.  Mam zamiar 
ukończyć  budowę linii  Rio  Norte.  Ja  osobiście,  nie  Taggart  Transcontinental.  Wezmę urlop ze 
stanowiska wiceprezesa.  Utworzę własną firmę. Twój zarząd przekaże mi linię Rio Norte. Będę 
działać  na  potrzeby  linii  również  jako  przedsiębiorstwo  budowlane.  Zdobędę  własne  fundusze. 
Przejmę pełną kontrolę i pełną odpowiedzialność. Ukończę linię w terminie. Kiedy już zobaczysz, 
jak się sprawują szyny z metalu Reardena, przekażę linię z powrotem Taggart Transcontinental i 
wrócę na swoje stanowisko. To wszystko.
Patrzył  na nią  w milczeniu,  kołysząc  pantoflem na czubku stopy.  Nigdy nie  przypuszczała,  że 
wyraz  nadziei  na  ludzkiej  twarzy  może  być  brzydki,  ale  tak  właśnie  było:  malowała  się  tam 
kombinacja  nadziei  i  cwaniactwa.  Odwróciła  wzrok,  zastanawiając  się,  jak  to  możliwe,  żeby 
pierwszą myślą człowieka w takiej chwili była myśl o tym, jak ją przechytrzyć.
Potem, paradoksalnie, odezwał się pełnym niepokoju głosem:
— Ale kto będzie  w tym czasie  zarządzał  Taggart  Transcontinental?  Zaśmiała  się;  ten  dźwięk 
zdumiał ją samą tyle w nim było zmęczenia i goryczy.
— Eddie Willers.
— O, nie! On nie potrafi!
Zaśmiała się znowu, równie szorstko i bez śladu radości.
—  Sądziłam,  że  na  tych  rzeczach  znasz  się  lepiej  niż  ja.  Eddie  otrzyma  tytuł  urzędującego 
wiceprezesa. Będzie zajmował moje biuro i siedział przy moim biurku. A jak myślisz, kto będzie 
zarządzał Taggart Transcontinental?
— Ale nie rozumiem, jak...
— Będę kursowała samolotem pomiędzy gabinetem Eddiego a Kolorado. Istnieją także telefony 
międzymiastowe. Będę robiła dokładnie to samo co dotychczas. Nic się nie zmieni, z wyjątkiem 



tego, że urządzisz dla swoich przyjaciół mały spektakl... i faktu, że będę miała trochę więcej roboty.
— Jaki spektakl?
— Wiesz dobrze, o co mi chodzi, Jim. Nie mam pojęcia, w jakie gierki jesteście uwikłani, ty i twój 
zarząd. Nie wiem, co kombinujecie przeciwko innym, co przeciwko sobie nawzajem, ile pozorów 
trzeba zachować i wobec kogo. Nie wiem i nie obchodzi mnie to. Wszyscy możecie się za mną 
ukryć.  Jeśli  się boicie,  bo macie  układy z przyjaciółmi,  którym zagraża metal  Reardena,  macie 
okazję im pokazać,  że was to nie dotyczy.  Nie wy to robicie,  lecz ja.  Możecie ich wspierać w 
przeklinaniu mnie i potępianiu.  Możecie zostać w domu, nie podejmować żadnego ryzyka i nie 
narobić sobie wrogów. Po prostu nie wchodźcie mi w drogę.
—  Hm...  —  powiedział  powoli  —  oczywiście,  problemy  związane  z  polityką  wielkiej  sieci 
kolejowej są skomplikowane... podczas gdy mała, niezależna firma, kierowana przez jedną osobę, 
mogłaby sobie pozwolić na...
— Tak,  Jim,  właśnie.  Wiem.  Kiedy  tylko  ogłosisz,  że  przekazujesz  mi  linię  Rio  Norte,  akcje 
Taggarta wzrosną. Pluskwy przestaną wypełzać z każdego zakątka, bo nie będą wiedziały, z której 
strony was ugryźć. Zanim wymyślą, co zrobić ze mną, linia będzie gotowa. Ze swej zaś strony nie 
chcę mieć na głowie ciebie i twojego zarządu, żeby nie musieć się spowiadać, kłócić ani błagać o 
pozwolenie na to czy tamto. Jeśli mam zrobić to, co musi zostać zrobione, nie ma czasu na takie 
rzeczy. Więc zrobię to sama.
— A... jeśli ci się nie uda?
— Jeśli przegram, przegram tylko ja.
— Rozumiesz, że w takiej sytuacji Taggart Transcontinental w żaden sposób nie będzie mogło ci 
pomóc?
— Rozumiem.
— Nie będziesz na nas liczyć?
— Nie.
— Zerwiesz  wszelkie  oficjalne  stosunki  z  nami,  żeby  twoja  działalność  nie  ciążyła  na  naszej 
reputacji?
— Tak.
— Myślę,  że  powinniśmy postanowić,  iż  w razie  porażki  lub publicznego skandalu twój  urlop 
stanie się permanentny... to znaczy, że w takim przypadku nie będziesz mogła wrócić na stanowisko 
wiceprezesa.
Zamknęła na moment oczy.
— W porządku, Jim. W takim przypadku nie wrócę.
— Zanim przekażemy ci linię Rio Norte, musimy spisać umowę, na mocy której zwrócisz nam linię 
i swoje w niej udziały po kosztach, jeśli wszystko dobrze się skończy. W przeciwnym razie mogła-
byś próbować wycisnąć z nas dużą sumkę, wiedząc, że potrzebujemy tej linii.
Wystarczył ułamek sekundy, by szok zniknął z jej twarzy, ustępując miejsca obojętności.
— Jak najbardziej, Jim — powiedziała, rzucając słowa jak jałmużnę. — Będziesz to miał na piśmie.
— Co zaś do twojego tymczasowego następcy…
— Tak?
— Chyba nie chcesz naprawdę, żeby nim został Eddie Willers?
— Tak. Chcę.
— Ale on nie potrafi nawet zachowywać się jak wiceprezes! Nie ma prezencji, manier...
— Zna się na swojej pracy i na mojej. Wie, czego chcę. Ufam mu. Będę potrafiła z nim pracować.
— Nie sądzisz, że byłoby lepiej, gdybyśmy wybrali jednego z bardziej dystyngowanych młodych 
ludzi, kogoś z dobrej rodziny, z lepszą pozycją społeczną i...
— Eddie Willers, Jim. Westchnął.
— W porządku. Tylko że... musimy być w tej sprawie bardzo ostrożni. Nie możemy pozwolić, by 
ktokolwiek podejrzewał, że to ty nadal kierujesz firmą. Nikt nie może o tym wiedzieć.
— Wszyscy będą o tym wiedzieć, Jim. Ale ponieważ nikt tego nie przyzna otwarcie, wszyscy będą 
zadowoleni.
— Ale musimy zachować pozory.



— Och, oczywiście! Nie musisz mnie poznawać na ulicy, jeśli nie chcesz. Możesz mówić, że nigdy 
przedtem mnie nie widziałeś, a ja będę mówić, że nigdy nie słyszałam o Taggart Transcontinental.
Nie odpowiedział. Próbował myśleć, gapiąc się w podłogę.
Odwróciła się, by popatrzeć na świat za oknem. Niebo przybrało typową dla zimy szarobiałą barwę. 
Daleko  w  dole,  nad  brzegiem  Hudsonu,  zobaczyła  drogę,  którą  niegdyś  przybywał  samochód 
przywożący Francisca. Zobaczyła klif, na który się wspinali, by popatrzeć na wieże Nowego Jorku. 
Gdzieś dalej, za lasem, znajdowały się tory wiodące do stacji Rockdale. Ziemia była teraz pokryta 
śniegiem,  a  to,  co  pozostało  widoczne,  wyglądało  niczym szkielet  okolicy,  którą  pamiętała  — 
kiepski  rysunek  nagich  gałęzi  wyrastających  ze  śniegu  ku  niebu,  szarobiały  niczym  martwa 
fotografia, którą zachowuje się w nadziei pamiętania, ale która nie ma dość mocy, by cokolwiek 
przypomnieć.
— Jak ją nazwiesz? Odwróciła się zaskoczona.
— Co?
— Jak nazwiesz swoją firmę?
— Och... no, chyba Linia Dagny Taggart.
—  Ale...  nie  sądzisz,  że  to  niemądre?  Ktoś  mógłby  to  źle  zrozumieć.  Mógłby  pomyśleć,  że 
„Taggart” oznacza...
— Jak zatem chcesz, żebym ją nazwała? — zniecierpliwiła się. — Panna Nikt? Pani X? A może 
John  Galt?  —  Umilkła.  Potem  nagle  uśmiechnęła  się  zimnym,  odkrywczym,  niebezpiecznym 
uśmiechem. — Tak właśnie ją nazwę: Linia Johna Galta.
— Wielki Boże, nie!
— Tak.
— Ale... to tylko kawał pospolitego slangu!
— Tak.
— Nie możesz sobie stroić żartów z tak poważnego projektu! Nie możesz być tak wulgarna i... 
pozbawiona godności!
— Czyżby?
— Ale dlaczego, na Boga?
— Dlatego, że zaszokuje to ich wszystkich tak samo jak ciebie.
— Nigdy nie widziałem cię próbującej kogoś szokować.
— Tym razem tak będzie.
— Ale...  — Jego głos  brzmiał  teraz  niemal  zabobonnie.  — Dagny,  to  może...  może  przynieść 
pecha... To oznacza...
— No właśnie, co to oznacza?
— Nie wiem... ale sposób, w jaki ludzie to mówią, tak jakby to robili z...
— Z lęku? Rozpaczy? Bezradności?
— Tak... właśnie.
— To właśnie chcę im rzucić w twarz!
Żywy, jarzący się w jej oczach gniew i przewrotna radość, którą ujrzał w nich po raz pierwszy, 
odkąd tu przyszła, uświadomiły mu, że powinien milczeć.
— Umieść na wszystkich dokumentach nazwę Linia Johna Galta — powiedziała.
Westchnął.
— No cóż, to twoja linia.
— A żebyś wiedział!
Zerknął  na nią  zdumiony.  Porzuciła  maniery  i  styl  wiceprezesa,  zastępując  je  radosnym luzem 
członka ekipy budowlanej.
— Co do papierów i strony prawnej — powiedział — mogą być pewne trudności. Musielibyśmy się 
zwrócić o zezwolenie do...
Odwróciła się ku niemu. W jej twarzy pozostało coś z ożywionego, niebezpiecznego spojrzenia — 
teraz  jednak nie  było  tam uśmiechu ani  wesołości.  Miała  w sobie  coś  dziwnego,  pierwotnego. 
Pomyślał, że nie ma ochoty nigdy więcej tego zobaczyć.
— Posłuchaj, Jim — zaczęła tonem, jakiego nigdy dotąd nie słyszał w żadnym ludzkim głosie. — 



Jest tylko jedna rzecz, którą możesz zrobić w ramach tego układu, i radzę ci ją zrobić: trzymaj z 
dala swoich kolesiów z Waszyngtonu. Dopilnuj, żeby dali mi wszystkie zezwolenia, uprawnienia i 
resztę  makulatury,  której  wymagają  ich przepisy.  Nie pozwól im próbować mnie powstrzymać. 
Jeśli spróbują... Jim, podobno nasz przodek, Nat Taggart, zabił polityka, który próbował odmówić 
mu zezwolenia na coś, co mu się bezwzględnie należało. Nie wiem, czy rzeczywiście to zrobił. Ale 
jedno  ci  powiem:  jeśli  tak  było,  wiem,  co  czuł.  Jeśli  nie  —  mogę  to  zrobić  za  niego,  żeby 
zadośćuczynić legendzie rodzinnej. Mówię poważnie, Jim.

Francisco d’Anconia siedział przed jej biurkiem. Jego twarz była beznamiętna i taka pozostała, gdy 
Dagny bezosobowym tonem spotkania służbowego opisywała mu zasady i cel istnienia swojego 
przedsiębiorstwa. Wysłuchał w milczeniu.
Nigdy nie widziała na jego twarzy wyrazu tak pozbawionej energii bierności. Nie było tam kpiny, 
rozbawienia, wrogości; sprawiała wrażenie, jakby jej właściciel w tych konkretnych chwilach nie 
istniał  i jakby nie można go było dosięgnąć. A jednak oczy Francisca patrzyły na nią z uwagą; 
wydawały się widzieć więcej, niż mogła podejrzewać; przywodziły na myśl jednostronne lustro, 
które wpuszcza wszystko, a nie wypuszcza nic.
— Francisco, poprosiłam cię o przyjście tutaj, bo chciałam się z tobą spotkać w swoim gabinecie. 
Nigdy przedtem tu nie byłeś. Kiedyś byłoby to dla ciebie ważne.
Powoli rozejrzał się po pomieszczeniu. Ściany były niemal gołe, z wyjątkiem trzech rzeczy: mapy 
Taggart  Transcontinental,  oryginalnego  portretu  Nata  Taggarta,  który  posłużył  za  model  jego 
pomnika, i wielkiego kalendarza kolejowego w wesołych barwach, takiego, jaki rozprowadzali co 
roku po wszystkich stacjach Taggarta, zmieniając tylko obrazek; podobnego do tego, który niegdyś 
wisiał w jej pierwszym miejscu pracy, w Rockdale.
Wstał.
— Dagny — powiedział cicho — ze względu na samą siebie i... tu nastąpiło ledwie dostrzegalne 
wahanie — i w imię litości, jaką mogłabyś dla mnie czuć, nie proś o to, o co zamierzasz poprosić. 
Nie rób tego. Pozwól mi odejść.
Nie było to do niego podobne i  nie  przypominało niczego,  co kiedykolwiek spodziewałaby się 
usłyszeć z jego ust.
— Dlaczego? — zapytała po chwili.
— Nie mogę ci odpowiedzieć. Nie mogę odpowiadać na żadne pytania. To jeden z powodów, dla 
których najlepiej będzie o tym nie dyskutować.
— Wiesz, o co zamierzam poprosić?
— Tak. — Sposób, w jaki na niego patrzyła, zawierał w sobie tak wymowne i rozpaczliwe pytanie, 
że musiał dodać: — I wiem, że odmówię.
— Dlaczego?
Uśmiechnął się posępnie, rozkładając ręce, jakby chciał jej pokazać, że tego właśnie się spodziewał 
i pragnął uniknąć.
— Muszę spróbować, Francisco — powiedziała cicho. — Muszę się zwrócić z tą prośbą. To moja 
rola.  To,  co  ty  z  tym  zrobisz,  należy  do  ciebie.  Ja  jednak  będę  wiedziała,  że  próbowałam 
wszystkiego.
Stał nadal, ale pochylił lekko głowę w geście przyzwolenia.
— Wysłucham, jeśli to ma ci pomóc — rzekł.
— Potrzebuję piętnastu milionów dolarów na ukończenie linii Rio
Norte. Uzyskałam siedem milionów za swoje akcje w Taggart Transcontinental. Więcej nie mogę 
zdobyć. Wypuszczę w imieniu nowej firmy obligacje na sumę ośmiu milionów. Spotkałam się z 
tobą, bo chcę cię prosić, żebyś je kupił. Milczał.
— Jestem zwykłą żebraczką,  Francisco, i  żebrzę u ciebie o pieniądze.  Zawsze uważałam, że w 
interesach się nie błaga. Myślałam, że wartość tego, co się ma do zaoferowania, gwarantuje uczciwą 
wymianę. Już tak nie jest, choć nie rozumiem, jak wobec tego możemy jeszcze przestrzegać ja-



kichkolwiek innych zasad i żyć. Sądząc na podstawie wszystkich faktów, linia Rio Norte będzie 
najlepszą linią kolejową w tym kraju. Sądząc na podstawie wszelkich znanych kryteriów, jest to 
najlepsza  inwestycja,  jaką  można sobie  wyobrazić.  I  właśnie  to  jest  moim przekleństwem.  Nie 
mogę zebrać pieniędzy, oferując ludziom dobry interes: fakt, iż jest dobry, sprawia, że odmawiają. 
Nie istnieje bank, który kupiłby moje obligacje. Nie mogę więc handlować. Mogę tylko błagać.
Jej głos wypowiadał słowa z bezosobową precyzją. Umilkła, czekając na odpowiedź. Nie otrzymała 
jej.
— Wiem, że nie mam ci nic do zaoferowania — powiedziała. — Nie mogę rozmawiać z tobą o 
inwestycjach. Nie interesuje cię zarabianie pieniędzy. Projekty przemysłowe dawno przestały cię 
obchodzić.  Nie będę więc udawać, że to uczciwa wymiana.  To po prostu żebranina.  — Wzięła 
oddech i dokończyła: — Daj mi te pieniądze jako jałmużnę, bo dla ciebie one nic nie znaczą.
— Przestań — powiedział cicho. Jego głos brzmiał dziwnie; nie wiedziała, czy to ból czy gniew. 
Wzrok miał spuszczony.
— Zrobisz to, Francisco?
— Nie.
Po chwili odezwała się ponownie:
— Zadzwoniłam do ciebie nie dlatego, że myślałam, iż się zgodzisz, tylko dlatego, że byłeś jedyną 
osobą, która mogła zrozumieć to, co mówię. Więc musiałam spróbować. — Mówiła coraz ciszej, 
jakby miała nadzieję, że zdoła w ten sposób ukryć emocje. — Widzisz, nie potrafię uwierzyć, że 
naprawdę  odszedłeś...  bo  wiem,  że  ciągle  potrafisz  mnie  słuchać.  Żyjesz  jak  człowiek 
zdeprawowany. Ale nie zachowujesz się tak. Nawet sposób, w jaki o tym mówisz, nie jest taki... 
Musiałam spróbować... Ale nie potrafię już usiłować cię zrozumieć.
— Udzielę ci wskazówki. Sprzeczności nie istnieją. Kiedykolwiek myślisz, że masz do czynienia ze 
sprzecznością, sprawdź przesłanki. Odkryjesz, że jedna z nich jest fałszywa.
— Francisco — szepnęła — dlaczego mi nie powiesz, czym była ta rzecz, która to z tobą zrobiła?
— Dlatego, że w obecnej chwili odpowiedź zraniłaby cię bardziej niż wątpliwość.
— Czy to takie straszne?
— Tej odpowiedzi sama musisz sobie udzielić. Potrząsnęła głową.
— Nie wiem, co ci zaoferować. Nie wiem już, co ma dla ciebie wartość. Czy nie widzisz, że nawet 
żebrak  musi  dać  coś  w zamian,  zaoferować powód,  dla  którego mógłbyś  chcieć  go wspomóc? 
Myślałam... Kiedyś tak wiele znaczył dla ciebie sukces. Sukces w przemyśle. Pamiętasz, jak o tym 
rozmawialiśmy? Byłeś bardzo surowy. Wiele ode mnie oczekiwałeś. Powiedziałeś mi, żebym się 
nie  ważyła  nie  spełnić  tych  oczekiwań.  Spełniłam  je.  Zastanawiałeś  się,  jak  wysoko  zajdę  w 
Taggart  Transcontinental.  — Jej  ręka  zatoczyła  łuk  po  pokoju.  —  Oto,  jak  wysoko  zaszłam. 
Pomyślałam więc... Jeśli pamięć tego, co kiedyś było dla ciebie ważne, wciąż jeszcze coś dla ciebie 
znaczy, choćby tyle, co zabawne wspomnienie, chwilowy smutek albo... albo położenie kwiatów na 
grobie... może zechcesz mi dać te pieniądze... w imię tego.
— Nie.
— Te pieniądze nic by dla ciebie nie znaczyły — powiedziała z wysiłkiem. — Straciłeś tyle na 
bezsensowne przyjęcia... Znacznie więcej utopiłeś w kopalniach San Sebastian...
Podniósł wzrok. Patrzył prosto na nią i po raz pierwszy ujrzała w jego oczach żywą iskrę,  coś 
jasnego, bezlitosnego i — niewiarygodnie — dumnego, jakby to oskarżenie dodało mu sił.
— A, tak — powiedziała, jakby odpowiadała jego myślom. — Jestem tego świadoma. Przeklęłam 
cię za te kopalnie. Potępiłam. Pogardzałam tobą w każdy możliwy sposób, a teraz przychodzę do 
ciebie po pieniądze. Jak Jim, jak każdy sęp, którego spotkałeś w życiu. Wiem, że to twój triumf. 
Wiem, że masz pełne prawo śmiać się ze mnie i pogardzać mną. Cóż, może właśnie to mogę ci 
zaoferować.  Jeśli  pragniesz  rozrywki,  jeśli  sprawiało  ci  przyjemność  patrzenie,  jak  Jim  i 
meksykańscy  planiści  czołgają  się  przed  tobą—  czy  nie  powinno  cię  rozbawić  to,  że  mnie 
złamałeś? Czy nie  sprawi ci  to przyjemności?  Czy nie chcesz usłyszeć,  jak przyznaję,  że mnie 
pokonałeś? Widzieć, jak czołgam się przed tobą? Powiedz mi, jak mam to zrobić, a zrobię to.
Poruszał się tak szybko, że nie zdążyła zauważyć, kiedy to się zaczęło; miała jedynie wrażenie, że 
najpierw zadrżał.  Okrążył biurko,  ujął  jej  dłoń i uniósł do swoich ust.  Na początku był to gest 



najgłębszego szacunku, jak gdyby pragnął w ten sposób dodać jej sił; ale kiedy przyciskał usta, a 
potem twarz do jej dłoni, wiedziała, że to on sam pragnie tam znaleźć siłę.
Puścił jej dłoń i patrzył w dół, na jej twarz, na nieruchome, zdjęte strachem oczy, i uśmiechnął się, 
nie próbując kryć, że ten uśmiech jest wyrazem cierpienia, gniewu i czułości.
— Dagny, ty chcesz się czołgać? Ty nawet nie wiesz, co to słowo znaczy, i nigdy nie będziesz 
wiedzieć.  Nikt  się  nie  czołga,  przyznając  to  tak otwarcie  jak ty.  Czy myślisz,  że  nie  wiem, iż 
błaganie mnie było największym aktem odwagi, na jaki mogłaś się zdobyć? Ale... nie proś mnie, 
Dagny.
— W imię wszystkiego, co kiedykolwiek dla ciebie znaczyłam... — wyszeptała — wszystkiego, co 
w tobie zostało...
W tej samej sekundzie, w której pomyślała, że widziała już to spojrzenie, że tak właśnie spoglądał 
na nocny blask miasta, gdy po raz ostatni leżał w łóżku obok niej — usłyszała jego krzyk, krzyk, 
jakiego nie wydarła z niego nigdy przedtem:
— Kochana moja, nie mogę!
Potem, kiedy patrzeli na siebie w milczeniu, wstrząśnięci, jego twarz się zmieniła. Zmieniła się tak 
gwałtownie, jakby przestawił zwrotnicę. Zaśmiał się, odsunął od niej i powiedział głosem drażniąco 
nieprzyjemnym poprzez fakt, iż był całkowicie swobodny.
— Wybacz, proszę, tę mieszankę stylów i ekspresji. Podobno mówiłem to wielu kobietom, choć w 
nieco innych okolicznościach.
Opuściła głowę i siedziała skulona, nie przejmując się, że on to widzi.  Kiedy podniosła wzrok, 
patrzyła na niego obojętnie.
—  W  porządku,  Francisco.  Dobrze  zagrałeś.  Uwierzyłam.  Jeśli  to  był  twój  sposób  przyjęcia 
rozrywki, którą ci oferowałam, udało się. Nie będę cię o nic prosić.
— Ostrzegałem cię.
— Nie wiedziałam, po której stronie cię umieścić. To wydawało się niemożliwe — ale jest to strona 
Orrena Boyle’a, Bertrama Scuddera i twojego dawnego profesora.
— Mojego profesora? — zapytał ostro.
— Roberta Stadlera. Zaśmiał się z ulgą.
— A, tego? To grabieżca, który uważa, że jego cel usprawiedliwia zajęcie moich środków. — I 
dodał: — Wiesz, Dagny, chciałbym zapamiętać, po której stronie mnie umieściłaś. Kiedyś ci to 
przypomnę i zapytam, czy zechciałabyś to powtórzyć.
— Nie będziesz musiał mi przypominać.
Odwrócił się, by odejść. Zasalutował żartobliwie i rzekł:
— Gdyby linia Rio Norte mogła zostać wybudowana, życzyłbym jej wszystkiego najlepszego.
— Zostanie wybudowana. I będzie nosiła nazwę Linii Johna Galta.
— Co?!
To był autentyczny wrzask. Zaśmiała się drwiąco.
— Linia Johna Galta.
— Dagny, na Boga, dlaczego?!
— Nie podoba ci się?
— Skąd wzięłaś ten pomysł?
— Brzmi lepiej niż pan Nemo albo pan Zero, prawda?
— Dagny, dlaczego właśnie to?
— Bo to cię przeraża.
— Co to, według ciebie, oznacza?
— Niemożliwe. Nieosiągalne. A wy wszyscy boicie się mojej  linii  tak samo, jak boicie się tego 
nazwiska.
Wybuchnął śmiechem. Śmiał się, nie patrząc na nią, i nagle ogarnęła ją pewność, że zapomniał ojej 
obecności, że śmieje się — śmiechem szaleńczo wesołym i gorzkim — z czegoś, co kompletnie jej 
nie dotyczy.
Kiedy odwrócił się do niej, rzekł z powagą:
— Dagny, na twoim miejscu nie robiłbym tego. 



Wzruszyła ramionami.
— Jimowi też nie podobała się ta nazwa.
— A co się w niej podoba tobie?
— Nienawidzę jej! Nienawidzę fatum, na które wszyscy czekacie, rezygnacji i tego bezsensownego 
pytania, które zawsze brzmi jak wołanie o pomoc. Dość mam słuchania suplikacji do Johna Galta. 
Zamierzam z nim walczyć.
— Robisz to — powiedział cicho.
— Zbuduję dla niego linię kolejową. Niech przyjdzie i upomni się o nią!
Uśmiechnął się smutno i pokiwał głową.
— Zrobi to.

Blask odlewanej  stali  przemknął  przez sufit  i  rozbił  się  o ścianę.  Rearden siedział  przy biurku 
oświetlonym jedną lampką. Poza jej zasięgiem ciemność pokoju zlewała się z ciemnością panującą 
na zewnątrz. Miał uczucie, że jest to pusta przestrzeń, w której światła pieców poruszają się na 
wezwanie;  że  biurko  jest  zawieszoną  w  powietrzu  tratwą,  unoszącą  dwoje  uwięzionych  w 
samotności ludzi. Dagny siedziała po drugiej stronie biurka.
Zsunęła płaszcz i siedziała na jego tle — szczupła, napięta postać w szarym kostiumie, przechylona 
ukośnie przez szeroki fotel. Tylko jedna z jej dłoni leżała w świetle, na skraju biurka; na dalszym 
planie dostrzegał słaby zarys twarzy, biel bluzki, trójkąt rozpiętego kołnierza.
— W porządku, Hank — powiedziała — zaczynamy budowę nowego mostu z metalu Reardena. 
Oto oficjalne zamówienie oficjalnego właściciela Linii Johna Galta.
Uśmiechnął się, patrząc na rozpostarte w świetle na biurku szkice mostu.
— Czy miałaś okazję przeanalizować dostarczony przez nas schemat?
— Tak. Nie potrzebujesz moich komentarzy ani komplementów. Zamówienie mówi samo za siebie.
— Świetnie. Dziękuję. Zacznę walcować metal.
— Nie zapytasz, czy Linię Johna Galta stać na składanie zamówień i na funkcjonowanie?
— Nie muszę. Twój przyjazd mówi sam za siebie. Uśmiechnęła się.
—  To  prawda.  Wszystko  załatwione,  Hank.  Przyjechałam,  żeby  ci  to  powiedzieć  i  osobiście 
przedyskutować szczegóły mostu.
— W porządku. Jestem ciekaw. Kim są właściciele obligacji Linii Johna Galta?
— Nie sądzę, by któregokolwiek z nich było na to stać. Wszyscy są w trakcie rozbudowy swoich 
przedsiębiorstw. Wszyscy potrzebowali tych pieniędzy na własne potrzeby. Ale potrzebowali linii i 
nie  prosili  nikogo  o  pomoc.  — Wyciągnęła  z  torebki  arkusz  papieru.  — Oto  lista  właścicieli 
obligacji — powiedziała, podając mu ją przez biurko.
Większość  nazwisk  na  liście  była  mu znana:  „Ellis  Wyatt,  Wyatt  Oil,  Kolorado.  Ted Nielsen, 
Nielsen  Motors,  Kolorado.  Lawrence  Hammond,  Hammond  Cars,  Kolorado.  Andrew Stockton, 
Odlewnia Stocktona, Kolorado”. Było też kilku z innych stanów; zwrócił uwagę na jedno nazwisko: 
„Kenneth  Danagger,  Danagger  Coal,  Pensylwania”.  Sumy  ich  wkładów  wahały  się  pomiędzy 
pięcio- i sześciocyfrowymi.
Sięgnął po pióro, dopisał na końcu listy: „Henry Rearden, Rearden Steel, Pensylwania — $ 1 000 
000” — i odrzucił jej listę.
— Hank — powiedziała cicho — nie chciałam cię w to wciągać. Zainwestowałeś tak wiele w metal 
Reardena, że jest to dla ciebie gorsze niż dla kogokolwiek z nas. Nie możesz sobie pozwolić na 
kolejne ryzyko.
— Nigdy się nie zgadzam, by mi wyświadczano przysługi — odparł zimno.
— Co chcesz przez to powiedzieć?
— Nie proszę ludzi, żeby podejmowali większe ryzyko w związku z moimi przedsięwzięciami niż 
ja sam. Jeśli to hazard, postawię tyle samo co każdy. Czy nie mówiłaś, że te szyny mają być moją 
pierwszą wizytówką?
Skłoniła głowę i rzekła z powagą:



— W porządku. Dziękuję.
— Nawiasem mówiąc, nie spodziewam się stracić tych pieniędzy. Jestem świadom warunków, na 
jakich te obligacje mogą się zamienić w akcje z korzyścią dla mnie. Oczekuję zatem, że zarobię na 
nich ogromne pieniądze — kosztem twojej pracy.
Zaśmiała się.
—  Boże,  Hank,  rozmawiałam  z  tyloma  tchórzliwymi  głupcami,  że  prawie  dałam  się  zarazić 
myśleniem o linii  jako spisanej na straty! Dzięki za przypomnienie.  Tak,  myślę,  że zarobię dla 
ciebie te twoje ogromne pieniądze.
— Gdyby nie ci tchórzliwi głupcy, nie byłoby żadnego ryzyka. Ale musimy ich pokonać. I zrobimy 
to. — Sięgnął po dwa telegramy, leżące wśród papierów na biurku. — Istnieje jeszcze na świecie 
paru ludzi. — Podał jej telegramy. — Myślę, że chciałabyś to przeczytać.
Jeden z telegramów głosił: „Zamierzałem to zrobić za dwa lata,  ale oświadczenie Państwowego 
Instytutu Naukowego zmusza mnie to natychmiastowego przejścia do rzeczy. Proszę traktować to 
jako oficjalne  zamówienie  na konstrukcję  dwunastocalowego rurociągu z metalu Reardena,  600 
mil, z Kolorado do Kansas City. Szczegóły wkrótce. Ellis Wyatt”.
Drugi zaś: „Dotyczy mojego zamówienia. Proszę kontynuować. Ken Danagger”.
— On też nie planował robić tego od razu — dodał wyjaśniająco. — To osiem tysięcy ton metalu 
Reardena. Metalu konstrukcyjnego. Do kopalni węgla.
Popatrzeli na siebie i uśmiechnęli się. Nie potrzebowali dalszych komentarzy.
Zerknął w dół, gdy oddawała mu telegramy. W świetle na skraju biurka skóra jej dłoni wyglądała 
przezroczyście, dziewczęco; długie, wąskie palce leżały przez moment odprężone i bezbronne.
— Odlewnia Stocktona z Kolorado — powiedziała — zrealizuje dla mnie resztę zamówienia, z 
którego  wycofało  się  Zjednoczone  Przedsiębiorstwo  Zwrotnic  i  Sygnalizacji.  Będą  się  z  tobą 
kontaktować w sprawie metalu.
— Już to zrobili. A co zrobiłaś w sprawie wykonawcy robót?
— Inżynierowie Nealy’ego, ci najlepsi, zostają. Większość brygadzistów także. Nie będzie trudno 
kontynuować pracy. Z Nealy’ego i tak był niewielki pożytek.
— A siła robocza?
— Więcej chętnych, niż mogę przyjąć. Nie sądzę, żeby związek miał się wtrącić. Większość podaje 
fałszywe nazwiska. Należą do związku. Rozpaczliwie potrzebują pracy. Będę miała na linii kilku 
strażników, ale nie spodziewam się kłopotów.
— Co z zarządem twojego brata Jima?
— Nic, tylko piszą oświadczenia do gazet, że nie mają nic wspólnego z Linią Johna Galta i jakie to 
skandaliczne przedsięwzięcie. Zgodzili się na wszystko, o co prosiłam.
Jej ramiona wyglądały na napięte, a zarazem swobodnie odrzucone do tyłu, jakby szykowała się do 
lotu. Napięcie wydawało się leżeć w jej naturze, nie będąc oznaką niepokoju, lecz radości; było to 
napięcie całego ciała, ukrytego pod szarym kostiumem, na wpół widocznego w mroku.
— Eddie  Willers  przejął  obowiązki  wiceprezesa  do  spraw transportu  — powiedziała.  — Jeśli 
będziesz czegoś potrzebował, skontaktuj się z nim. Dziś wieczorem wylatuję do Kolorado.
— Dziś wieczorem?
— Tak. Musimy nadrobić czas. Straciliśmy tydzień.
— Lecisz własnym samolotem?
— Tak. Wrócę za jakieś dziesięć dni. Zamierzam bywać w Nowym Jorku jeden do dwóch razy w 
miesiącu.
— Gdzie będziesz mieszkać?
— Na placu budowy. W moim własnym wagonie kolejowym — to znaczy, wagonie Eddiego, który 
pożyczyłam.
— Będziesz bezpieczna?
— Bezpieczna od czego? — Nagle zaśmiała się zdumiona. — O rany, Hank, pierwszy raz w życiu 
zauważyłeś, że nie jestem mężczyzną. Jasne, że będę bezpieczna.
Nie patrzył na nią; wpatrywał się w listę cyfr na biurku.
— Moi inżynierowie przygotowali zestawienie kosztów mostu — powiedział — i przybliżony czas 



budowy. To właśnie chciałem z tobą omówić.
Podał jej papiery. Usadowiła się z powrotem, żeby im się przyjrzeć.
Smuga światła przecinała jej twarz. Widział ostry kontur zdecydowanych, zmysłowych ust. Potem 
odchyliła się nieco i pozostał mu już tylko ich lekki zarys oraz ciemne linie opuszczonych powiek.
Czyja nie...?, pomyślał. Czy nie myślałem o tym od chwili, gdy zobaczyłem cię po raz pierwszy? 
Czy to nie jedyna rzecz, o której myślałem przez ostatnie dwa lata...? Siedział bez ruchu, patrząc na 
nią. Słyszał słowa, na ukształtowanie których nigdy dotąd nie dał sobie przyzwolenia, czując je, 
wiedząc,  ale  nie  dopuszczając  do siebie,  w nadziei,  że  uda mu sieje  zniszczyć,  jeśli  nigdy nie 
wypowie ich w swojej głowie. Teraz było to tak nieoczekiwane i nagłe, jak gdyby wypowiadał je 
do niej. Od chwili, gdy cię ujrzałem... Nic oprócz twojego ciała, twoich ust i tego, jak patrzyłyby na 
mnie  twoje  oczy,  gdyby...  W  każdym  zdaniu,  które  kiedykolwiek  do  ciebie  powiedziałem,  w 
każdym spotkaniu,  które  uważałaś  za  tak  bezpieczne,  we wszystkich  ważnych sprawach,  które 
omawialiśmy... Zaufałaś mi, prawda? Że rozpoznam twoją wielkość? Że będę myśleć o tobie tak, 
jak na to zasługujesz —jak gdybyś była mężczyzną...? Nie sądzisz, że wiem, jak wiele okazałem? 
Jedyne  cudowne  spotkanie  w  moim  życiu  —  jedyna  osoba,  którą  szanowałem  —  najlepszy 
przedsiębiorca, jakiego znam — mój sojusznik — mój wspólnik w rozpaczliwej bitwie... Najniższe 
ze wszystkich pragnień — jako moja odpowiedź na najwyższe, co spotkałem... Czy wiesz, czym 
jestem?  Pomyślałem  o  tym,  bo  to  powinno  być  nie  do  pomyślenia...  Tylko  wobec  ciebie 
odczuwałem tę poniżającą potrzebę, która nigdy nie powinna cię tknąć... Nie wiedziałem, co znaczy 
pragnąć, póki cię nie spotkałem. Myślałem: nie ja, mnie to nie może złamać... Od tamtej chwili... 
dwa lata... bez chwili wytchnienia... Czy wiesz, jak to jest tego pragnąć? Czy chciałabyś wiedzieć, o 
czym myślałem, gdy na ciebie patrzyłem... gdy nie mogłem spać w nocy... gdy słyszałem twój głos 
w słuchawce...  gdy pracowałem,  ale  nie  mogłem tego od siebie  odsunąć...?  Sprowadzić  cię  do 
poziomu rzeczy, których nie potrafisz sobie wyobrazić — i wiedzieć, że ja to zrobiłem. Zreduko-
wać cię do rozmiarów ciała, nauczyć zwierzęcej rozkoszy, widzieć, że jej potrzebujesz, widzieć, jak 
mnie o nią błagasz, widzieć, jak twój wspaniały duch uzależnia się od twojej podłej żądzy. Widzieć 
cię taką, jaka jesteś, patrzeć, jak stawiasz czoło światu swoją czystą, dumną siłą — a potem widzieć 
cię w moim łóżku, poddającą się każdej niskiej zachciance, jaką mógłbym wymyślić, wszystkiemu, 
co zechcę uczynić wyłącznie  po to,  by patrzeć na twoje upokorzenie,  a  ty się temu poddasz z 
powodu ohydnej żądzy... Pragnę cię — i niech będę przeklęty!
Czytała dokumenty, pogrążona w ciemnościach — widział odbicie ognia dotykające jej włosów, 
przesuwające się w stronę ramienia, ręki, nagiej skóry nadgarstka...
...Czy  wiesz,  o  czym  myślę  w  tej  chwili...?  Ten  twój  szary  kostium  i  rozpięty  kołnierzyk... 
wyglądasz tak młodo, tak surowo, tak pewnie...
Jaka byś była,  gdybym odrzucił  ci głowę do tyłu,  gdybym rzucił  cię na podłogę w tym twoim 
oficjalnym stroju, uniósł spódnicę...
Zerknęła na niego. Opuścił wzrok ku papierom leżącym na biurku.
— Rzeczywisty koszt jest niższy niż wcześniejsze oszacowanie — rzekł po chwili. — Zauważysz 
na pewno, że siła mostu pozwala na dodanie drugiego toru, którego powstanie, jak sądzę, już za 
kilka lat będzie wskazane. Jeśli rozłoży się koszty na okres...
Mówił,  a  ona  patrzyła  na  jego  twarz  w świetle  lampy,  na  tle  czarnej  pustki  gabinetu.  Lampa 
znajdowała  się  poza jej  polem widzenia,  wywołując  wrażenie,  że  to  twarz oświetla  papiery  na 
biurku. Jego twarz, pomyślała, i ta zimna, radosna przejrzystość głosu, umysłu, dążenia do jednego 
jedynego  celu.  Jego  twarz  była  jak  jego  słowa  — od  nieruchomego  spojrzenia  oczu,  poprzez 
wyraziste mięśnie policzków, po lekko wzgardliwą, skierowaną do dołu krzywiznę ust, przebiegała 
linia pojedynczego motywu — linia bezwzględnego ascetyzmu.

Dzień rozpoczął się od wieści o katastrofie: pociąg towarowy firmy Atlantic Southern na ostrym 
górskim zakręcie zderzył się czołowo z pociągiem pasażerskim, rozrzucając wagony po wszystkich 
stokach. Pociąg wiózł pięć tysięcy ton miedzi z kopalni w Arizonie do huty Reardena.



Rearden  zadzwonił  do  dyrektora  generalnego  Atlantic  Southern,  ale  odpowiedź,  jaką  otrzymał, 
brzmiała: „Boże, panie Rearden, skąd mamy wiedzieć? Skąd ktokolwiek może wiedzieć, ile czasu 
zabierze usunięcie tego wraka? Jedna z najgorszych katastrof, jakie kiedykolwiek mieliśmy... Nie 
wiem. panie Rearden. Na tym odcinku nie ma innych linii. Szyny są zerwane na długości tysiąca 
dwustu stóp. Nastąpiło osunięcie skał. Pociąg ratunkowy nie może się przedostać. Nie wiem, jak 
zdołamy kiedykolwiek sprowadzić te wagony z powrotem na tory, a tym bardziej kiedy. Na pewno 
nie wcześniej niż za dwa tygodnie... Trzy dni?! Niemożliwe, panie Rearden...! Ale my nie możemy 
nic na to poradzić...! Może pan chyba powiedzieć klientom, że chodzi o klęskę żywiołową! Co z te-
go, że ich pan przetrzyma? W takiej sytuacji nikt nie może pana winić!”
W ciągu następnych dwóch godzin,  z  pomocą swojej  sekretarki,  dwóch młodych inżynierów z 
działu transportu, mapy drogowej i telefonu, Rearden załatwił konwój ciężarówek, które miały się 
udać  na  miejsce  katastrofy,  i  skład  wagonów  samozsypnych,  które  miały  na  nie  czekać  na 
najbliższej  stacji  Atlantic  Southern.  Wagony pożyczono z Taggart  Transcontinental.  Ciężarówki 
ściągnięto z całego obszaru Nowego Meksyku,
Arizony  i  Kolorado.  Inżynierowie  Reardena  ścigali  telefonicznie  prywatnych  właścicieli 
ciężarówek i oferowali sumy, które ucinały wszelkie dyskusje.
Była to trzecia i ostatnia dostawa miedzi, na którą czekał. Dwie poprzednie także nie dotarły: jedna 
firma zaprzestała działalności, druga zaś wciąż prosiła o odroczenia, tłumacząc się „siłą wyższą”.
Zajmował się tą sprawą, nie odwołując żadnego z zaplanowanych spotkań, nie podnosząc głosu, nie 
zdradzając  oznak  napięcia,  niepewności  czy  obaw;  działał  z  błyskawiczną  precyzją  dowódcy 
wojskowego  w  obliczu  niespodziewanego  ataku  —  a  jego  najspokojniejszym  oficerem  była 
sekretarka, Gwen Ives. Była to dziewczyna zbliżająca się do trzydziestki, której nieprzenikniona, 
łagodnie  harmonijna  twarz  dorównywała  najlepiej  zaprojektowanemu  sprzętowi  biurowemu; 
należała do jego najbardziej  bezwzględnie kompetentnych pracowników; jej  sposób wypełniania 
obowiązków sugerował przejrzystość umysłu, który każdy element emocji w trakcie pracy traktuje 
jako niewybaczalnie niemoralny.
Kiedy sytuacja awaryjna została zażegnana, jej jedyny komentarz brzmiał:
— Panie Rearden,  myślę, że powinniśmy poprosić naszych dostawców, żeby korzystali  z usług 
Taggart Transcontinental.
— Ja też tak myślę — odparł. I dodał: — Zadzwoń do Wire’a Fleminga z Kolorado i powiedz mu, 
że kupuję tę kopalnię miedzi.
Siedział z powrotem przy biurku, rozmawiając z jednego telefonu z kierownikiem produkcji, a z 
drugiego z kierownikiem sprzedaży, sprawdzając każdy termin i każdą tonę rudy na składzie — nie 
mógł pozostawić w rękach przypadku ani innej osoby możliwości choćby godzinnej przerwy w 
pracy pieca:  odlewano właśnie ostatnią  partię  szyn dla  Linii  Johna Galta  — kiedy zadźwięczał 
brzęczyk i głos panny Ives oznajmił, że przyszła jego matka i żąda widzenia się z nim.
Prosił członków swojej rodziny, by nigdy nie przychodzili do huty bez zapowiedzi. Cieszył się, że 
nienawidzą tego miejsca i rzadko pojawiają się w jego gabinecie. Teraz ogarnęło go gwałtowne 
pragnienie wyproszenia matki z terenu zakładu.  Zamiast  tego, czyniąc wysiłek większy niż ten, 
którego wymagała od niego sprawa katastrofy kolejowej, powiedział spokojnie:
— Dobrze. Niech wejdzie.
Matka wkroczyła do gabinetu w nastroju bojowo-defensywnym. Rozejrzała się po pomieszczeniu, 
jakby wiedziała, ile ono dla niego znaczy, i miała za złe, że cokolwiek może być ważniejsze niż jej 
własna  osoba.  Długo sadowiła  się  na  krześle,  przekładając  torebkę,  rękawiczki  i  fałdy  sukni  z 
jednego miejsca na drugie.
— Co to za zwyczaje — ględziła przy tym — żeby matka musiała czekać w sekretariacie i prosić o 
pozwolenie stenografistkę, zanim jej pozwolą zobaczyć się z własnym synem, który...
— Czy to coś ważnego, mamo? Jestem dziś bardzo zajęty.
— Nie tylko ty masz problemy. Oczywiście,  że to ważne.  Myślisz,  że zadawałabym sobie trud 
przyjeżdżania tutaj, gdyby nie chodziło o coś ważnego?
— O co więc chodzi?
— O Philipa.



— Tak?
— Jest nieszczęśliwy.
— No i?
— Uważa, że nie powinien cały czas być na twojej łasce i żyć z jałmużny, nie mogąc liczyć na 
choćby jednego własnoręcznie zarobionego dolara.
— O! — powiedział z uśmiechem zdumienia. — Czekałem, aż to sobie uświadomi.
— To niewłaściwe, aby wrażliwy człowiek znajdował się w takim położeniu.
— Istotnie.
— Cieszę się, że się ze mną zgadzasz. Rozumiesz zatem, że musisz mu dać posadę.
— Co takiego?!
— Musisz mu dać pracę w hucie. Rzecz jasna, przyjemną, czystą pracę, z własnym gabinetem i 
przyzwoitą pensją, żeby nie musiał się stykać z twoimi robotnikami i śmierdzącymi piecami.
Nie mógł uwierzyć, że naprawdę to słyszy.
— Mamo, ty chyba nie mówisz poważnie.
— Oczywiście, że tak. Tak się składa, że wiem, iż tego właśnie pragnie, tyle że jest zbyt dumny, by 
cię o to poprosić. Ale jeśli zaproponujesz mu to w taki sposób, aby wyglądało, że to ty go prosisz o 
przysługę, wiem, że z radością przyjmie ofertę. Dlatego musiałam tu przyjść i porozmawiać z tobą. 
Nie chciałam, żeby się domyślił, że to ja cię namówiłam.
Natura jego świadomości nie była zdolna pojąć natury tego, co usłyszał. Tylko jedna myśl przecięła 
umysł niczym reflektor punktowy, czyniąc niepojętym fakt, iż ktokolwiek mógł to przeoczyć.
— Ależ on nie ma pojęcia o hutnictwie!
— Co to ma do rzeczy? Potrzebuje pracy.
— Ale nie potrafiłby jej wykonywać.
— Musi nabrać pewności siebie i poczuć się ważny.
— Ale nie byłoby z niego żadnego pożytku. 
— Musi poczuć, że jest potrzebny.
— Tutaj? Co mógłby dla mnie zrobić?
— Zatrudniasz wielu obcych.
— Zatrudniam ludzi, którzy produkują. Co on ma do zaoferowania?
— Jest twoim bratem, prawda?
— Co to ma do rzeczy?
Teraz ona oniemiała. Wpatrywała się w niego z niedowierzaniem. Przez chwilę patrzeli na siebie, 
jakby znajdowali się na odległych planetach.
— Jest twoim bratem — powiedziała, powtarzając jak płyta gramofonowa magiczną formułkę, na 
zwątpienie w którą nie mogła sobie pozwolić. — Potrzebuje pozycji w świecie. Potrzebuje pensji, 
żeby czuł, że otrzymuje pieniądze jako należność, a nie jako jałmużnę.
— Jako należność? Dla mnie nie byłby wart ani grosza.
— To o tym myślisz w pierwszej kolejności? O swoich pieniądzach? Ja cię proszę, żebyś pomógł 
bratu, a ty kombinujesz, ile mógłbyś z niego wycisnąć, i nie pomożesz mu, jeśli nie będziesz miał z 
tego zysku — a więc to tak? — Zobaczyła jego spojrzenie i odwróciła wzrok, trajkocząc dalej 
pospiesznie, coraz głośniej. — Tak, oczywiście, pomagasz mu — tak jak pomagałbyś pierwszemu 
lepszemu  żebrakowi  z  ulicy.  Pomoc  materialna  — to  jedyne,  co  znasz  i  potrafisz  pojąć.  Czy 
pomyślałeś o jego potrzebach duchowych i o tym, jak ta sytuacja wpływa na jego samoocenę? Nie 
chce żyć jak żebrak. Chce się od ciebie uniezależnić.
— Otrzymując ode mnie pensję, której nie potrafi zarobić, za pracę, której nie potrafi wykonać?
— Nie zbiedniejesz. Masz tu dość ludzi, którzy zarabiają dla ciebie pieniądze.
— Prosisz mnie, abym mu pomagał w oszustwie?
— Nie nazywaj tego w ten sposób.
— Czyż nie jest to oszustwo?
— Oto, dlaczego nie potrafię z tobą rozmawiać — nie jesteś człowiekiem. Nie masz żadnej litości, 
żadnych uczuć w stosunku do swojego brata, żadnego zrozumienia dla jego uczuć.
— Czy to jest oszustwo czy nie?



— Nie masz litości dla nikogo.
— Czy uważasz, że tego rodzaju oszustwo byłoby sprawiedliwe?
— Jesteś najbardziej niemoralnym człowiekiem na tej ziemi — nie myślisz o niczym z wyjątkiem 
sprawiedliwości! Nie ma w tobie krzty miłości!
Wstał  gwałtownie  i  zdecydowanie,  dając  do  zrozumienia,  że  uważa  rozmowę  za  skończoną  i 
nakazuje gościowi opuścić pomieszczenie.
— Jestem dyrektorem fabryki, a nie burdelu, mamo.
— Henry! — Oburzenie w jej głosie dotyczyło jedynie języka, którym się posłużył, niczego więcej.
— Nigdy więcej nie rozmawiaj ze mną na temat pracy dla Philipa. Nie zatrudniłbym go nawet jako 
zamiatacza  popiołu.  Nie  wpuściłbym  go  do  swoich  zakładów.  Chcę,  żebyś  raz  na  zawsze  to 
zrozumiała.  Możesz próbować mu pomóc,  jakkolwiek  zechcesz,  ale  nigdy więcej  nie  wolno ci 
traktować moich zakładów jako środka prowadzącego do tego celu.
Zmarszczki na jej miękkiej brodzie ułożyły się w kształt przypominający szyderstwo.
— Czym one są, te twoje zakłady? Jakąś świątynią?
— No... tak — powiedział, zdumiony tą myślą.
— Czy kiedykolwiek myślisz o ludziach i o swoich obowiązkach moralnych?
— Nie wiem, co nazywasz moralnością. Nie, nie myślę o ludziach — z wyjątkiem tego, że gdybym 
dał pracę Philipowi, nie potrafiłbym spojrzeć w oczy żadnemu kompetentnemu człowiekowi, który 
potrzebuje pracy i zasługuje na nią.
Wstała. Głowę miała wtuloną w ramiona, a oburzona gorycz głosu zdawała się pluć słowami w jego 
wysoką, wyprostowaną postać.
— Oto całe twoje okrucieństwo, podłość i egoizm! Gdybyś kochał swojego brata, dałbyś mu pracę, 
na  którą  nie  zasłużył,  właśnie  dlatego,  że  na  nią  nie  zasłużył  — to  byłaby prawdziwa miłość, 
życzliwość i braterstwo. Bo niby do czego służy miłość? Jeśli ktoś zasługuje na posadę, nie ma nic 
cnotliwego w tym, że mu się jada. Cnotą jest dawanie tym, którzy nie zasługują.
Patrzył  na  nią  jak  dziecko  spoglądające  na  koszmar,  z  którym  styka  się  po  raz  pierwszy,  a 
niedowierzanie ratuje je przed przerażeniem.
— Mamo — rzekł powoli — nie wiesz, co mówisz. Nie potrafię nawet gardzić tobą do tego stopnia, 
by wierzyć, że naprawdę tak myślisz.
Wyraz  jej  twarzy  zdumiał  go bardziej  niż  cała  reszta:  malowała  się  na  niej  klęska,  a  zarazem 
dziwna, wyrachowana, cyniczna przebiegłość,  jak gdyby przez chwilę odbijała się tam mądrość 
kpiącego z jego niewinności wielkiego świata.
Pamięć  tego  spojrzenia  pozostała  mu  w  głowie  niczym  sygnał  ostrzegawczy,  informujący,  że 
zetknął się z czymś, co będzie musiał zrozumieć. Nie potrafił jednak się z tym zmagać, nie potrafił 
zmusić umysłu do uznania tego za warte myślenia, nie potrafił znaleźć żadnego punktu zaczepienia 
z wyjątkiem zaniepokojenia i odrazy — i nie miał czasu o tym myśleć, bo przed jego biurkiem 
zasiadał już kolejny petent: człowiek, który błagał o życie.
Nie nazwał tego w ten sposób, ale Rearden wiedział, że to właśnie leży u podstaw jego wizyty. To, 
co petent wyraził słowami, było jedynie prośbą o pięćset ton stali.
Człowiek  nazywał  się  Ward  i  reprezentował  produkujące  kombajny  przedsiębiorstwo  Ward 
Harvester Company z Minnesoty. Była to bezpretensjonalna firma o nieposzlakowanej reputacji, z 
rodzaju tych, które rzadko osiągają wielkie rozmiary, ale nigdy nie upadają. Pan Ward należał do 
czwartego pokolenia rodu właścicieli firmy i robił dla niej wszystko, co leżało w granicach jego 
możliwości.
Był to człowiek po pięćdziesiątce, o kwadratowej, pozbawionej wyrazu twarzy. Patrząc na niego, 
wiedziało  się,  że  okazanie  cierpienia  byłoby dla  niego równie niemoralne  jak rozebranie  się  w 
miejscu publicznym.  Suchym, oficjalnym tonem wyjaśnił,  że zawsze,  podobnie jak kiedyś jego 
ojciec,  współpracował  z  jednym z  małych przedsiębiorstw stalowych,  obecnie  przejętych  przez 
Orren Boyle Associated Steel. Od roku czekał na realizację swojego ostatniego zamówienia. Od 
miesiąca starał się o spotkanie z Reardenem.
— Wiem, że pańska huta pracuje na pełnych obrotach, panie Rearden — mówił — i wiem, że nie 
może  pan  przyjmować  nowych  zamówień,  kiedy  pańscy  najwięksi,  najstarsi  klienci  czekają  w 



kolejce, ponieważ jest pan jedynym przyzwoitym — chciałem powiedzieć, jedynym wiarygodnym 
— producentem stali, jaki pozostał w tym kraju. Nie wiem, jaki mógłbym przedstawić panu powód, 
aby zdecydował się pan zrobić dla mnie wyjątek. Ale nie mogłem już zrobić nic innego, chyba że 
zamknąć na amen drzwi mojego zakładu, a ja — głos zadrżał mu lekko —jakoś nie bardzo sobie 
wyobrażam to zamknięcie... w tej chwili, więc pomyślałem, że porozmawiam z panem, nawet jeśli 
nie mam wielkich szans... po prostu musiałem spróbować wszystkiego, co możliwe.
Taki język Rearden rozumiał.
— Chciałbym móc panu pomóc — powiedział  — ale to dla mnie najgorszy moment, ponieważ 
realizuję właśnie bardzo wielkie i bardzo szczególne zamówienie, które ma pierwszeństwo przed 
wszystkimi innymi.
— Wiem. Czy jednak mnie pan wysłucha, panie Rearden?
— Oczywiście.
— Jeśli to kwestia pieniędzy, zapłacę, ile pan zażąda. Jeśli to sprawi, że będzie się panu opłacało 
dla mnie pracować, proszę podwyższyć cenę, o ile pan zechce, podwoić ją, bylebym tylko dostał 
stal.  Nie zmartwię się, jeśli w tym roku będę musiał sprzedawać kombajny po cenie niższej od 
kosztów  produkcji,  byle  tylko  fabryka  przetrwała.  Osobiście  mam dość  Pieniędzy,  żeby  sobie 
pozwolić na sprzedawanie towaru ze stratą przez kilka następnych lat, byle tylko przetrwać — bo 
nie wierzę, żeby taka sytuacja miała trwać jeszcze długo, warunki muszą się poprawić, muszą, bo 
inaczej... — Nie dokończył. — Muszą— powiedział stanowczo.
— Poprawią się — rzekł Rearden.
Myśl o Linii Johna Galta przemknęła przez jego głowę niczym harmonia kryjąca się w stanowczym 
brzmieniu  tych  słów.  Linia  rosła.  Ataki  na  jego  metal  umilkły.  Miał  wrażenie,  że  on i  Dagny 
Taggart, odlegli od siebie o wiele mil, stoją teraz na pustej przestrzeni, mając przed sobą wolną 
drogę, gotowi, by ukończyć dzieło. Dadzą nam spokój, żebyśmy je ukończyli, pomyślał. Brzmiało 
to w jego głowie jak hymn bitewny: Dadzą nam spokój.
— Wydajność naszego zakładu wynosi tysiąc kombajnów na rok — mówił dalej pan Ward. — W 
zeszłym  roku  wyprodukowaliśmy  trzysta.  Wygrzebywałem  stal  z  wyprzedaży  upadłych  firm, 
żebrałem tu i  ówdzie o parę ton,  krążąc niczym padlinożerca  po różnych nieprawdopodobnych 
miejscach... No, nie będę pana zanudzał szczegółami, ale nigdy nie myślałem, że dożyję czasów, w 
których będę musiał w ten sposób prowadzić interes. I przez cały ten czas pan Boyle przysięgał mi, 
że w przyszłym tygodniu dostarczy stal. Ale wszystko, co udało mu się wyprodukować, szło do 
jego nowych klientów, z przyczyn, o których nikt nie mówi, choć słyszałem pogłoski, że były to 
osoby o jakichś wpływach politycznych.  A teraz nie  mogę nawet dotrzeć do pana Boyle’a.  Od 
miesiąca siedzi w Waszyngtonie. A jego biuro tylko mi powtarza, że nie może nic na to poradzić, 
bo nie dostaje rudy.
— Proszę nie trwonić czasu na tę bandę — rzekł Rearden. — Nic pan tam nie wskóra.
—  Wie  pan,  panie  Rearden  — powiedział  Ward  tonem  odkrycia,  w  które  nie  całkiem  może 
uwierzyć — myślę, że jest coś dziwnego w sposobie, w jaki pan Boyle kieruje swoją firmą. Nie 
rozumiem, do czego zmierza. Połowa pieców stoi bezczynnie, ale w zeszłym miesiącu wszystkie 
gazety pisały o Associated Steel.  I nie, nie chodziło o ich wydajność, tylko o wspaniałe osiedle 
mieszkaniowe,  które  pan  Boyle  zamierza  wybudować  dla  swoich  pracowników.  W  zeszłym 
tygodniu we wszystkich szkołach średnich pokazywano kolorowe filmy, które rozesłał do nich pan 
Boyle, o tym, jak robi się stal i jak wielki jest z niej pożytek dla ludzkości. Teraz pan Boyle ma 
program  radiowy,  w  którym  opowiadają  o  znaczeniu  hutnictwa  żelaza  dla  kraju  i  w  kółko 
powtarzają, że musimy je zachować w całości. Nie rozumiem, co ma na myśli, mówiąc „w całości”.
— A ja tak. Proszę nie zawracać sobie tym głowy. To mu się nie uda.
— Wie pan, panie Rearden, nie lubię łudzi, którzy zbyt wiele gadają o tym, że wszystko, co robią, 
robią dla dobra innych ludzi. To nieprawda, a gdyby nawet nią było, nie uważam, żeby to było 
właściwe. Powiem więc, że potrzebuję stali po to, by uratować moją własną firmę. Bo jest moja. Bo 
gdybym musiał ją zamknąć... ale dajmy spokój, dzisiaj nikt tego nie rozumie.
— Ja rozumiem.
— Tak... Tak, pan chyba potrafi to zrozumieć... Więc widzi pan, to moja podstawowa troska. Ale są 



też klienci. Od lat ich zaopatruję. Liczą na mnie. Dziś prawie nie da się dostać nigdzie żadnych 
maszyn. Czy pan wie, jak to jest, tam w Minnesocie, kiedy rolnicy nie mogą dostać narzędzi, ma-
szyny psują się w środku żniw i nie ma części, nie ma nic z wyjątkiem kolorowych filmów pana 
Boyle’a o tym, jak to... ale dajmy spokój... No i są moi pracownicy. Niektórzy pracowali w firmie 
jeszcze za czasów mojego ojca. Nie mają innego miejsca, do którego mogliby pójść. Nie teraz.
Nie da się, myślał Rearden, wycisnąć więcej stali  z huty, w której  każdy piec, każda godzina i 
każda tona są zarezerwowane dla pilnych zamówień na sześć najbliższych miesięcy. Ale... Linia 
Johna Galta,  pomyślał.  Jeśli  mogę zrobić  to,  mogę zrobić  wszystko...  Czuł  się  tak,  jakby miał 
ochotę wziąć na swoją głowę dziesięć kolejnych problemów naraz. Jakby znajdował się w świecie, 
w którym nie ma dla niego rzeczy niemożliwych.
—  Proszę  poczekać  —  powiedział,  sięgając  po  słuchawkę  telefonu  —  porozmawiam  z 
kierownikiem produkcji i sprawdzę, co odlewamy w najbliższych tygodniach. Może znajdę sposób, 
by uszczknąć parę ton z kilku zamówień i...
Pan Ward szybko odwrócił wzrok, ale Rearden zdążył dostrzec wyraz jego twarzy. Dla niego to tak 
wiele znaczy, pomyślał, a dla mnie tak mało!
Podniósł słuchawkę, ale musiał odłożyć ją z powrotem, bo nagle drzwi gabinetu otwarły się na 
oścież i wpadła Gwen Ives.
Wydawało  się  niemożliwe,  aby  panna  Ives  mogła  sobie  pozwolić  na  tak  rażące  naruszenie 
przepisów, aby spokój na jej twarzy sprawiał wrażenie nienaturalnego zniekształcenia, aby jej oczy 
wydawały  się  ślepe,  a  kroki  brzmiały  tak,  jakby z  wielkim wysiłkiem powstrzymywała  się  od 
zataczania.
—  Proszę  wybaczyć,  że  przeszkadzam,  panie  Rearden  —  powiedziała,  ale  wiedział,  że  tak 
naprawdę nie  dostrzega  gabinetu,  pana Warda ani  niczego z  wyjątkiem niego.  — Uznałam,  że 
muszę panu powiedzieć, iż legislature wprowadziła właśnie ustawę o wyrównaniu szans.
Z piersi nieprzeniknionego pana Warda wydarł się wrzask. — O Boże, nie! — krzyknął, wpatrując 
się w Reardena.
Rearden zerwał się na równe nogi. Stał nienaturalnie zgięty, z jedną ręką luźno zwieszoną. Trwało 
to tylko moment. Potem rozejrzał się wokół, jakby odzyskiwał wzrok.
— Przepraszam — powiedział, spoglądając na pannę Ives i pana Warda. I usiadł.
—  Nie  informowano  nas  o  poddaniu  projektu  pod  głosowanie,  prawda?  —  zapytał  w  pełni 
opanowanym, chłodnym głosem.
— Nie,  panie  Rearden.  Podobno było to  nieoczekiwane posunięcie  i  wszystko trwało zaledwie 
czterdzieści pięć minut.
— Czy to Mouch dzwonił?
— Nie,  panie  Rearden.  — Położyła  nacisk  na „nie”.  — To chłopiec  biurowy z piątego  piętra 
przybiegł  mi  powiedzieć,  że  właśnie  usłyszał  o  tym w radio.  Zadzwoniłam do gazet,  żeby się 
upewnić.  Próbowałam się  skontaktować  z  panem Mouchem w  Waszyngtonie.  Telefon  w  jego 
biurze nie odpowiada.
— Kiedy ostatnio dał znak życia?
— Dziesięć dni temu, panie Rearden.
— W porządku. Dziękuję, Gwen. Próbuj dalej. Wyszła. Pan Ward stał z kapeluszem w dłoni.
— To ja już chyba... — wymamrotał.
— Siadaj pan! — huknął na niego Rearden.
Pan Ward usiadł posłusznie i wlepił wzrok w Reardena.
— Mieliśmy sprawę do omówienia, zgadza się? — rzekł Rearden. Kiedy mówił, usta wykrzywiało 
mu uczucie, którego pan Ward nie potrafił zdefiniować. — Panie Ward, za cóż to, między innymi, 
potępiają nas najwięksi dranie tego świata? O tak, za nasze motto: „Biznes jak co dzień”. A zatem 
— biznes jak co dzień, panie Ward!
Podniósł słuchawkę telefonu i poprosił o połączenie z kierownikiem produkcji.
—  Słuchaj,  Pete...  Co...?  Tak,  słyszałem.  Zapomnij  o  tym.  Później  się  tym  zajmiemy.  Teraz 
chciałbym wiedzieć, czy jesteś w stanie wykrzesać dla mnie pięćset ton stali ekstra, poza planem, w 
ciągu następnych kilku tygodni...? Tak, wiem... Wiem, że to trudna sprawa... Podaj mi daty i liczby. 



— Słuchał, robiąc na kartce pospieszne notatki. — Dobrze — powiedział — dziękuję. — I odłożył 
słuchawkę.
Przez chwilę studiował liczby, wykonując na marginesie szybkie obliczenia. Potem uniósł głowę.
— W porządku, panie Ward — rzekł. — Pańska stal będzie gotowa za dziesięć dni.
Kiedy pan Ward opuścił biuro, Rearden wyszedł do sekretariatu.
— Wire Fleming,  Kolorado — powiedział  do sekretarki  zwykłym głosem. — Będzie  wiedział, 
dlaczego muszę odwołać transakcję.  Przyjęła polecenie  skinieniem głowy, nie patrząc na niego. 
Odwrócił się do kolejnego petenta.
— Dzień dobry — powiedział, zapraszającym gestem wskazując drzwi gabinetu. — Proszę.
Będę  myślał  o  tym  później,  powtarzał  sobie;  człowiek  porusza  się  etapami  i  nie  może  się 
zatrzymywać.  Na razie z nienaturalną jasnością,  w brutalnym uproszczeniu,  które czyniło  rzecz 
niemal łatwą, jego świadomość skupiała się na jednej myśli: to nie może mnie powstrzymać. Zdanie 
wisiało w powietrzu oderwane, bez przeszłości i przyszłości. Nie myślał o tym, czym jest to, co nie 
może go powstrzymać, ani dlaczego to zdanie jest tak absolutnie rozstrzygające. Trzymało go w 
ryzach  i  był  mu  posłuszny.  Poruszał  się  etapami.  Odbył  wszystkie  zaplanowane  na  ten  dzień 
spotkania.
Było późno, kiedy pożegnał ostatniego petenta i wyszedł z gabinetu. Reszta personelu poszła już do 
domu.  Panna  Ives  siedziała  samotnie  przy  swoim biurku  w pustym pokoju.  Siedziała  prosto  i 
sztywno, z dłońmi splecionymi mocno na kolanach. Głowę trzymała sztywno uniesioną, a twarz 
sprawiała  wrażenie  zastygłej.  Po  policzkach  płynęły  jej  łzy,  bezdźwięczne,  mimowolne, 
niepowstrzymane.
Zobaczyła  go i  nie bawiąc się w bezsensowne próby ukrywania twarzy,  powiedziała  rzeczowo, 
tonem winowajcy:
— Przepraszam, panie Rearden. Podszedł do niej.
— Dziękuję — rzekł łagodnie. Podniosła na niego wzrok zdumiona. Uśmiechnął się.
— Czy nie  wydaje  ci  się  jednak,  że  masz  o mnie  zbyt  niskie  mniemanie,  Gwen? Czy nie  za 
wcześnie na opłakiwanie mnie?
— Zniosłabym całą resztę — wyszeptała — ale oni — wskazała gazetę na biurku — oni nazywają 
to „zwycięstwem antychciwości”.
Roześmiał się głośno.
— Rozumiem, że taki gwałt na języku angielskim mógł cię rozwścieczyć — powiedział. — Ale co 
poza tym?
Kiedy na niego patrzyła, jej usta odprężyły się nieco. Ofiara, której nie mogła ochronić, była jej 
jedynym punktem zaczepienia w rozsypującym się świecie.
Łagodnie  przesunął  dłonią  po  jej  czole;  było  to  z  jego  strony  niespotykane  złamanie  zasad  i 
milczące wyznanie rzeczy, z których się nie śmiał.
— Idź do domu, Gwen. Nie będę cię już dziś potrzebował. Ja też zaraz wychodzę. Nie, nie chcę, 
żebyś czekała.
Było już po północy, kiedy, wciąż siedząc za biurkiem, pochylony nad kopiami mostu dla Linii 
Johna Galta, przerwał nagle pracę, bo zaatakowało go uczucie, przed którym już nie dało się uciec, 
jak gdyby ktoś zerwał kurtynę znieczulenia.
Opadł  bezwładnie  na  krzesło,  wciąż  trzymając  się  kurczowo  strzępów  oporu,  i  siedział  tak, 
przyciskając pierś do skraju biurka, z nisko zwieszoną głową, jakby nie mógł już walczyć o nic z 
wyjątkiem tego, by nie dać jej opaść na biurko. Siedział tak przez długą chwilę, nieświadom ni-
czego z wyjątkiem bólu, rozdzierającego bólu bez treści i granic — siedział, nie wiedząc, czy to 
jego  umysł  tak  boli  czy  ciało;  zredukowany  do  straszliwej  brzydoty  bólu,  który  powstrzymuje 
myślenie.
Potem ból zniknął. Rearden podniósł głowę i usiadł prosto, wygodnie, spokojnie. Rozumiał już, że 
odraczając tę chwilę przez wiele godzin, nie był winien uciekania przed odpowiedzialnością: nie 
myślał, bo nie było o czym myśleć.
Myśl, rzekł sobie, to broń, której się używa, by działać. Żadne działanie nie było możliwe. Myśl jest 
narzędziem,  za  pomocą  którego  dokonuje  się  wyboru.  Jemu  nie  dano  żadnego  wyboru.  Myśl 



określa cel i metodę jego osiągania. W procesie stopniowego wydzierania mu z rąk jego własnego 
życia nie będzie miał żadnego głosu, żadnego celu, żadnej metody ani żadnej obrony.
Myślał o tym ze zdumieniem. Po raz pierwszy zrozumiał, że nigdy dotąd nie zaznał strachu, bo 
każdej katastrofie mógł przeciwstawić uniwersalne lekarstwo w postaci zdolności do działania. Nie, 
myślał, nie pewności zwycięstwa — któż mógłby kiedykolwiek ją mieć? — jedynie sposobności do 
działania, która jest wszystkim, czego człowiekowi trzeba. Teraz, beznamiętnie i po raz pierwszy w 
życiu, kontemplował najstraszliwszy horror: horror bycia rzuconym na pożarcie ze związanymi na 
plecach rękoma.
Idź więc naprzód ze związanymi  rękoma,  myślał.  Idź w łańcuchach.  Ale idź.  To nie może cię 
powstrzymać... Ale inny głos podpowiadał mu rzeczy, których nie chciał słyszeć, zmagając się z 
nimi w próbie przekrzyczenia: Nie ma sensu o tym myśleć... nic z tego... po co...? Daj spokój!
Nie mógł się pozbyć tego głosu. Siedział nieruchomo nad szkicami mostu dla Linii Johna Galta i 
słyszał  rzeczy,  które  wszeptywał  w niego  głos  będący na  wpół  dźwiękiem,  na  wpół  obrazem: 
Zadecydowali o tym bez niego... Nie wezwali go, nie zapytali, nie dopuścili do głosu... Nie mieli 
nawet obowiązku go zawiadomić — zawiadomić o tym, że odcięli
część jego życia i że dalej będzie musiał iść jako kaleka... Spośród wszystkich, którzy brali w tym 
udział,  kimkolwiek  byli,  z  jakichkolwiek  przyczyn,  w  jakimkolwiek  celu,  akurat  on  był  tym, 
którego nie musieli brać pod uwagę.
Szyld  na  końcu  długiej  drogi  głosił:  RUDY REARDENA.  Wisiał  ponad  czarnymi  warstwami 
metalu...  ponad latami i nocami...  ponad zegarem odmierzającym krople jego krwi...  krwi, którą 
oddawał z radością, z rozkoszą, jako zapłatę za ten odległy dzień i znak ponad drogą... spłacony 
jego wysiłkiem, jego siłą, umysłem i nadzieją... Zniszczony przez zachciankę jakichś ludzi, którzy 
zasiedli i zagłosowali... Któż wie, co to za umysły...? Któż wie, z czyjej woli otrzymali władzę? —
jakimi  kierują  się  pobudkami?  —jaka  jest  ich wiedza?  — który z  nich potrafiłby  bez  pomocy 
wydobyć spod ziemi kawałek rudy...? Zniszczony przez zachciankę ludzi, których nigdy nie widział 
i którzy nigdy nie widzieli tych warstw metalu... Zniszczony, bo tak postanowili. Jakim prawem?
Potrząsnął głową. Istnieją rzeczy, nad którymi nie wolno rozmyślać, rzekł sobie. Istnieje ohyda zła, 
która zatruwa obserwatora. Istnieje granica tego, co człowiek powinien widzieć. Nie wolno mu o 
tym myśleć, zaglądać w to ani próbować zrozumieć natury źródeł tej rzeczy.
Czując się spokojny i pusty, mówił sobie, że jutro wszystko będzie w porządku. Wybaczy sobie 
słabość tej nocy, ona jest jak łzy dozwolone podczas pogrzebu, a potem człowiek uczy się, jak żyć z 
otwartą raną albo z okaleczoną fabryką.
Wstał  i  podszedł  do okna.  Huta wydawała  się  opuszczona i  nieruchoma;  widział  wątłe  plamki 
czerwieni nad czarnymi lejami, długie kłęby pary, pajęczyny dźwigów i mostów.
Czuł się samotny i opuszczony, w sposób, jakiego nigdy przedtem nie doświadczył. Pomyślał, że 
dla Gwen Ives i pana Warda to on jest źródłem nadziei, ulgi, odrodzenia odwagi. A dla niego? U 
kogo on ma ich szukać? Ten jeden raz on także potrzebował podpory. Żałował, że nie ma przyja-
ciela,  któremu wolno byłoby patrzeć  na  jego  cierpienie,  bez  pretensji  ani  protekcji;  na  którym 
mógłby się oprzeć, tylko po to, by powiedzieć „Jestem bardzo zmęczony” i przez chwilę odpocząć. 
Czy pośród wszystkich ludzi, których znał, istniał ktoś, kogo chciałby mieć teraz przy swoim boku? 
Odpowiedź, którą usłyszał w głowie, była natychmiastowa i szokująca: Francisco d’Anconia.
Gniewny  śmiech  przywiódł  go  z  powrotem  do  rzeczywistości.  Absurdalność  tego  pragnienia 
uspokoiła go. Oto, co dostajesz, kiedy pozwalasz sobie na słabość, pomyślał.
Stał przy oknie, próbując myśleć. Wciąż jednak w głowie kołatały mu
słowa: Rudy Reardena... Węgiel Reardena... Stal Reardena... Metal Reardena... Jaki był sens? Po co 
robił to wszystko? Po co miałby kiedykolwiek jeszcze coś robić...?
Jego pierwszy dzień na półkach kopalni rudy... Dzień, w którym stał na wietrze, patrząc na ruiny 
huty... Dzień, w którym stał tu, w tym gabinecie, przy tym oknie, i myślał o tym, że można zrobić 
most, który będzie unosił ogromne ciężary na kilku zaledwie metalowych belkach, jeśli połączy się 
kratownicę z łukiem, zbuduje ukośne usztywnienie z górnymi elementami, wygięte ku...
Zaraz, zaraz. Tamtego dnia nie pomyślał o połączeniu kratownicy z łukiem.
Po chwili był już przy biurku, pochylony nad nim, z jednym kolanem na siedzeniu krzesła, nie 



mając czasu myśleć ani usiąść; rysował linie, łuki, trójkąty, słupki obliczeń, na czymkolwiek się 
dało: na światłokopiach, bibule, czyichś listach.
Godzinę  później  dzwonił  na  centralę  międzymiastową,  czekając,  aż  przy  łóżku  w  wagonie 
kolejowym na bocznicy odezwie się dzwonek telefonu.
— Dagny! — mówił. — Ten nasz most... wrzuć do pieca wszystkie rysunki, które ci wysłałem, 
bo... Co...? A, to? Do diabła z tym! Co tam grabieżcy i ich prawa! Zapomnij o tym! Dagny, co nas 
to obchodzi! Posłuchaj, pamiętasz tę rzecz, którą nazwałaś kratownicą Reardena i tak podziwiałaś? 
Nie jest warta złamanego grosza. Wymyśliłem kratownicę, która przewyższy wszystko, co dotąd 
zbudowano! Twój most wytrzyma ciężar  czterech pociągów naraz,  przetrwa trzysta lat  i  będzie 
tańszy niż twój najtańszy przepust. Wyślę ci rysunki za dwa dni, ale chciałem od razu ci o tym 
powiedzieć.  Widzisz,  to  kwestia  połączenia  kratownicy  z  łukiem.  Jeśli  weźmiemy  ukośne 
usztywnienie i... Co? Nie słyszę cię. Jesteś przeziębiona?... Za co mi dziękujesz, przecież jeszcze 
nic ci nie wytłumaczyłem!

Rozdział VIII
LINIA JOHNA GALTA

Robotnik uśmiechał się, spoglądając na Eddiego Willersa poprzez stół.
— Czuję się jak zbieg — mówił Eddie Willers. — Na pewno domyśla się pan, dlaczego nie było 
mnie  tu  od  miesięcy?  —  Siedzieli  w  barze  podziemnego  dworca.  —  Rzekomo  jestem  teraz 
wiceprezesem. Wiceprezesem do spraw transportu. Na litość boską, proszę tego nie brać poważnie! 
Znosiłem to tak długo, jak mogłem, a potem musiałem uciec, choćby na jeden wieczór...  Kiedy 
przyszedłem tu po raz pierwszy od czasu swojej rzekomej promocji, wszyscy tak się na mnie gapili, 
że nie miałem odwagi przyjść znowu. Ale niech się gapią. Pan się nie gapi. Cieszę się, że nie robi to 
panu różnicy... Nie, nie widziałem jej od dwóch tygodni. Ale codziennie rozmawiam z nią przez 
telefon, czasem nawet dwa razy dziennie... Tak, wiem, jak się czuje: kocha to. Jak się nazywa to 
coś,  co słyszymy w telefonie  — wibracje dźwięku, prawda? No, a jej  głos brzmi tak,  jakby je 
przemieniała  w  wibracje  światła  —  jeśli  rozumie  pan,  co  mam  na  myśli.  Cieszy  się,  mogąc 
prowadzić  tę  straszną  bitwę  sama  i  wygrywać...  O  tak,  wygrywa!  Czy  pan  wie,  dlaczego  od 
jakiegoś czasu nie czytał pan w gazetach o Linii Johna Galta? Bo tak dobrze jej idzie... Tyle że... te 
szyny z metalu Reardena będą najlepsze, jakie kiedykolwiek skonstruowano, ale co z tego, skoro 
nie mamy lokomotyw, które mogłyby to wykorzystać? Proszę spojrzeć na te połatane lokomotywy 
na węgiel, które nam pozostały — ledwie się snują po dawnych torach tramwajowych... Ale jest 
jeszcze nadzieja.  Zjednoczone Przedsiębiorstwo Lokomotyw zbankrutowało.  To najlepsza rzecz, 
jaka  nas  spotkała  w ostatnich  tygodniach,  bo ich  fabrykę  wykupił  Dwight  Sanders.  To bardzo 
zdolny młody inżynier, właściciel jedynej dobrej fabryki samolotów w kraju. Musiał ją sprzedać 
swojemu bratu, żeby kupić Zjednoczone Przedsiębiorstwo Lokomotyw. To ze względu na ustawę o 
wyrównaniu szans. Jasne, że to tylko układ między nimi, ale czy można go winić? W każdym razie, 
będziemy  teraz  zamawiać  diesle  u  Sandersa.  Jak  tylko  rozkręci  interes...  Tak,  liczy  na  niego. 
Dlaczego  pan  pyta...?  Tak,  jest  dla  nas  teraz  niezmiernie  ważny.  Właśnie  podpisaliśmy z  nim 
umowę na pierwsze dziesięć lokomotyw. Kiedy do niej zadzwoniłem, że umowa została podpisana, 
roześmiała się i powiedziała: „Widzisz? Czy jest jakikolwiek powód, by się bać...?” Powiedziała to, 
bo wie — nigdy jej tego nie mówiłem, ale ona wie — że się boję...  Tak, boję się... Nie wiem 
czego...  Gdybym wiedział,  nie bałbym się.  Mógłbym coś z tym zrobić.  Ale to...  Proszę mi po-
wiedzieć, czy nie gardzi pan mną za to, że jestem wiceprezesem do spraw transportu...? Ale czy nie 
widzi  pan,  że  to podłe...?  Jaki  zaszczyt?  Nie wiem, czym naprawdę jestem:  klaunem,  duchem, 
dublerem czy po prostu nędzną marionetką. Kiedy siedzę w jej gabinecie, na jej krześle, przy jej 
biurku,  czuję  się  jeszcze  gorzej:  jak  morderca...  Pewnie,  wiem,  że  teoretycznie  jestem  jej 
marionetką— i to istotnie byłby zaszczyt, ale... ale czuję, że w jakiś potworny sposób, który nie do 
końca mogę uchwycić, jestem marionetką Jima Taggarta. Dlaczego ona miałaby potrzebować ma-



rionetki? Dlaczego musi się ukrywać? Dlaczego wyrzucili ją z budynku? Czy pan wie, że musiała 
się przenieść do jakiejś mysiej dziury w bocznej uliczce, naprzeciwko naszego wjazdu dla bagażu i 
przesyłek ekspresowych? Powinien pan kiedyś przyjrzeć się biuru Linii Johna Galta. A przecież 
każdy wie, że to ona wciąż kieruje Taggart Transcontinental. Dlaczego musi ukrywać tę wspaniałą 
robotę, którą wykonuje? Dlaczego nie powiedzą, że to jej zasługa? Dlaczego okradają ją z osiągnięć 
— a mnie używają do odbioru kradzionych towarów? Dlaczego robią wszystko, co w ich mocy, 
żeby uniemożliwić jej sukces, skoro tylko ona może ich uratować przed zniszczeniem? Dlaczego 
dręczą ją w zamian za ratowanie ich życia...? O co chodzi? Dlaczego pan tak na mnie patrzy...? 
Tak, pan chyba rozumie... W tym wszystkim jest coś, czego nie potrafię nazwać, coś bardzo złego. 
Dlatego właśnie się boję... Nie sądzę, by można było przed tym uciec... Wie pan, to dziwne, ale ja 
myślę, że oni też to wiedzą Jim i jego świta, i wszyscy w tym budynku. To całe miejsce ma w sobie 
coś śliskiego, wstydliwego. Śliskiego, wstydliwego i martwego. Taggart Transcontinental jest teraz 
jak człowiek, który utracił duszę... A raczej — który zdradził swoją duszę... Nie, ona się tym nie 
przejmuje.  Ostatnim  razem,  kiedy  była  w Nowym Jorku,  pojawiła  się  tak  niespodziewanie  — 
siedziałem w swoim gabinecie, to znaczy w jej gabinecie, kiedy nagle drzwi się otworzyły i weszła 
ona.  Wchodzi  i  mówi:  „Panie  Willers,  szukam  pracy  jako  operator,  czy  da  mi  pan  szansę?” 
Chciałem skląć ich wszystkich, ale musiałem się roześmiać, taki byłem szczęśliwy, że ją widzę, a 
ona tak radośnie się śmiała. Przyszła prosto z lotniska — miała na sobie spodnie i wyświechtaną 
kurtkę  pilota  — wyglądała  wspaniale  — ogorzała  od wiatru,  jakby właśnie  wróciła  z  wakacji. 
Kazała mi pozostać tam, gdzie siedziałem, na jej krześle, a sama usiadła na biurku i opowiadała o 
nowym moście dla Linii Johna Galta... Nie. Nie, nigdy jej nie pytałem, dlaczego wybrała tę nazwę. 
Nie wiem, co to dla niej znaczy. Przypuszczam, że to rodzaj wyzwania...  Nie wiem, dla kogo... 
Och, to nie ma znaczenia,  to nic nie znaczy,  nie ma żadnego Johna Galta,  ale wolałbym, żeby 
wymyśliła inną nazwę. Ta mi się nie podoba, a panu...? Panu tak? Nie mówi pan tego zbyt radośnie.

Okna biura Linii Johna Galta wychodziły na ciemną aleję. Podnosząc głowę znad biurka, Dagny nie 
widziała  nieba,  jedynie  ścianę budynku wznoszącą  się  poza  zasięg  jej  wzroku.  Była  to  boczna 
ściana wielkiego drapacza chmur Taggart Transcontinental.
Jej  nowa  siedziba  składała  się  z  dwóch  pokoi  na  parterze  na  wpół  zawalonego  budynku. 
Konstrukcja wciąż się trzymała, ale wyższe piętra zostały wysiedlone jako stanowiące zagrożenie 
dla życia. Ludzie, którzy jeszcze znajdowali tam schronienie, byli jak sam budynek: to półbankruci, 
trwający tak jak on dzięki sile rozpędu pochodzącej z przeszłości.
Lubiła  swoją  nową siedzibę:  pozwalała  zaoszczędzić  pieniądze.  W pokojach  nie  było  żadnych 
zbędnych  mebli  ani  ludzi.  Meble  pochodziły  ze  sklepów  ze  starzyzną.  Ludzie  byli  starannie 
wybrani, najlepsi, jakich zdołała znaleźć. Podczas swoich rzadkich odwiedzin w Nowym Jorku nie 
miała  czasu  przyglądać  się  pokojowi,  w którym pracowała;  zauważała  tylko,  że  spełnia  swoje 
zadanie.
Nie  wiedziała,  co  sprawiło,  że  tego  wieczoru  oderwała  się  od  pracy  i  poprzez  wąskie  strużki 
deszczu na szybie patrzyła na ścianę budynku stojącego po drugiej stronie alei.
Było po północy. Nieliczny personel rozszedł się do domów. Ona sama o trzeciej nad ranem miała 
być na lotnisku, żeby polecieć z powrotem do Kolorado. Zostało jej niewiele pracy, musiała jeszcze 
tylko  przeczytać  kilka  raportów Eddiego.  Uwolniona  nagle  od  pośpiechu,  przerwała  pracę,  nie 
mając  siły  kontynuować.  Raporty  wymagały  wysiłku,  na  który  nie  mogła  się  zdobyć.  Było  za 
późno, by pójść do domu i położyć się spać, i za wcześnie, by jechać na lotnisko. Jesteś zmęczona, 
myślała, obserwując swój nastrój z surowym, kontemplacyjnym dystansem i wiedząc, że minie.
Przyleciała do Nowego Jorku nieoczekiwanie, wskakując za stery swojego samolotu dwadzieścia 
minut  po  tym,  jak  usłyszała  w  wiadomościach  radiowych  krótką  informację.  Głos  spikera 
informował, że Dwight Sanders nagle wycofał się z biznesu, nie podając powodu ani wyjaśnienia. 
Pospieszyła do Nowego Jorku, chcąc go znaleźć i powstrzymać. Ale już lecąc poprzez kontynent, 
czuła, że nie będzie po nim nawet śladu.



Wiosenny  deszcz  wisiał  nieruchomo  w  powietrzu  za  oknem  niczym  lekka  mgiełka.  Siedziała 
wpatrzona  w  otwartą  paszczę  wjazdu  dla  bagażu  i  przesyłek  ekspresowych  Dworca  Taggarta. 
Pomiędzy  stalowymi  dźwigarami  sufitu  wisiały  nagie  żarówki,  a  na  startym  betonie  podłogi 
spoczywały sterty bagaży. Całe miejsce wydawało się opuszczone i martwe.
Zerknęła  na  postrzępioną  szczelinę  na  ścianie  gabinetu.  Wokół  panowała  absolutna  cisza. 
Wiedziała,  że  jest  sama  w  ruinach  budynku.  Miała  wrażenie,  że  jest  sama  w  całym  mieście. 
Ogarnęło ją uczucie powstrzymywane przez lata: samotność, która sięgała daleko poza tę chwilę, 
poza ciszę tego pokoju i mokrą, lśniącą pustkę ulicy, samotność szarego pustkowia, gdzie nic nie 
jest warte, by po to sięgać: samotność jej dzieciństwa.
Wstała i podeszła do okna. Przyciskając twarz do szyby, mogła zobaczyć cały budynek Taggart 
Transcontinental,  z  liniami  pnącymi  się  stromo  i  zbiegającymi  w  odległej  iglicy  na  szczycie. 
Patrzyła  w górę,  w odległe  okno pokoju,  który kiedyś  był  jej  gabinetem.  Miała  uczucie,  jakby 
została  wygnana i już nigdy nie miała  wrócić;  jak gdyby dzieliło  ją od tego budynku znacznie 
więcej niż szyba, zasłona deszczu i kilka miesięcy.
Stała w pokoju, w którym tynk sypał się ze ścian, przyklejona do szyby okiennej, patrząc w górę, na 
nieosiągalną  formę  wszystkiego,  co  kochała.  Nie  pojmowała  natury  swojej  samotności.  Jedyne 
słowa, które ją określały, brzmiały: To nie jest świat, którego oczekiwałam.
Kiedyś,  gdy  miała  szesnaście  lat,  patrząc  na  długi  sznur  torów kolei  Taggarta,  których  szyny 
zbiegały się —jak linie wieżowca — w pojedynczym punkcie na horyzoncie, powiedziała Eddiemu 
Willersowi,  że zawsze miała uczucie, jakby te wszystkie szyny trzymał w ręku jeden człowiek, 
znajdujący się za tym horyzontem — nie, nie jej ojciec ani żaden z ludzi w jego biurze — i jakby 
któregoś dnia miała go spotkać.
Potrząsnęła głową i odwróciła się od okna.
Wróciła za biurko. Próbowała sięgnąć po raporty, ale nagle głowa opadła jej na biurko. Przestań, 
myślała, nie robiąc jednak nic, by się podnieść; to nie miało znaczenia, nikt jej nie widział.
Była  to  tęsknota,  której  nigdy dotąd  nie  dopuszczała  do świadomości.  Teraz  stawiła  jej  czoło. 
Pomyślała, że jeśli emocje są odpowiedzią człowieka na rzeczy, które świat ma do zaoferowania, 
jeśli ona kocha szyny, ten budynek, i więcej: jeśli kocha swoją miłość do nich — wciąż jest jedna 
odpowiedź, ta największa, ta, której dotąd nie odnalazła. Znaleźć uczucie, które będzie zawierało, 
jako ich sumę, jako ich ostateczny wyraz, sens wszystkich rzeczy, które kocha na świecie... Znaleźć 
świadomość równą jej własnej, która będzie sensem całego jej świata, tak jak ona będzie sensem 
jego świata... Nie, to nie Francisco d’Anconia, nie Hank Rearden ani żaden mężczyzna, którego 
kiedykolwiek poznała lub podziwiała. .. Mężczyzna, który istnieje tylko w postaci jej świadomości, 
że jest zdolna do uczucia, którego nigdy nie zaznała, ale oddałaby życie, by go zaznać... Skręciła się 
w powolnej konwulsji, z piersiami przyciśniętymi do biurka, czując tęsknotę pulsującą w mięśniach 
i nerwach całego ciała.
Czy tego właśnie chcesz? Tylko tyle?, myślała, ale wiedziała, że to nie takie proste. Istniało jakieś 
nierozerwalne powiązanie między jej  miłością do pracy a pożądaniem jej  ciała,  tak jakby jedno 
dawało jej prawo do drugiego i nadawało drugiemu sens, jakby jedno było dopełnieniem drugiego 
— a pożądanie nie miało być nigdy zaspokojone, chyba że przez istotę równie wielką.
Powoli  pokręciła  wciąż  opuszczoną  na  ramię  głową.  Nigdy  tego  nie  znajdzie.  Jej  własne 
wyobrażenie  tego,  jakie  mogłoby  być  życie,  było  wszystkim,  co  kiedykolwiek  będzie  miała  z 
upragnionego świata. Tylko wyobrażenie — i kilka rzadkich chwil, jak kilka świateł, które rzucał 
na jej drogę — żeby wiedziała, wytrwała, doszła do końca...
Podniosła głowę.
Na ulicy, za oknem, zobaczyła cień mężczyzny stojącego w drzwiach jej biura.
Drzwi znajdowały się w odległości kilku kroków; nie widziała ani jego, ani światła za jego plecami, 
tylko jego cień na bruku alei. Stał całkowicie nieruchomo.
Był  tak  blisko  drzwi,  jakby  zaraz  miał  wejść;  czekała,  aż  usłyszy  pukanie.  Zamiast  tego  cień 
poruszył się nagle,  jakby coś pociągnęło go do tyłu, a potem odwrócił  się i  odszedł.  Kiedy się 
zatrzymał, na ziemi widać było jedynie kontur ronda jego kapelusza i ramion. Przez chwilę cień 
leżał nieruchomo, potem zakołysał się i zaczął wracać, rosnąc.



Nie czuła strachu. Siedziała przy biurku bez ruchu, obserwując go w niemym zdumieniu. Zatrzymał 
się przy drzwiach, a potem cofnął; stał gdzieś pośrodku alei, by następnie ruszyć niecierpliwie i 
znów się zatrzymać. Je go cień kołysał się na ulicy niczym nieregularne wahadło, wykreślając kurs 
bezdźwięcznej  bitwy:  ten  człowiek  zmagał  się  ze  sobą,  dokonując  wyboru między  wejściem a 
ucieczką.
Obserwowała scenę z osobliwą obojętnością. Nie miała siły zareagować, mogła jedynie patrzeć. 
Kim jest ten człowiek?, zastanawiała się w oszołomieniu. Czy obserwował ją wcześniej, stojąc w 
ciemnościach? Czy widział, jak siedzi z głową na biurku, w oświetlonym, pozbawionym firanek 
oknie?  Czy przyglądał  się  jej  bezgranicznej  samotności,  tak  jak teraz  ona  przyglądała  się  jego 
samotnym zmaganiom? Nie czuła nic. Byli samotni w ciszy martwego miasta — wydawało jej się, 
że ten człowiek znajduje się o wiele mil stąd, że jest odbiciem pozbawionego tożsamości cierpienia, 
jeszcze jednym, któremu udało się przetrwać; że żadne z nich nie zrozumiałoby problemu drugiego. 
Chodził, to oddalając się od niej, to powracając. Siedziała, śledząc — na lśniącym bruku ciemnej 
alei — cień nieznajomego cierpienia.
Po raz kolejny cień oddalił się. Czekała. Nie wracał. Potem zerwała się z krzesła. Przedtem chciała 
poznać  wynik  bitwy;  teraz,  gdy już  ją  wygrał  — lub  przegrał  — owładnęła  nią  nagła,  paląca 
potrzeba poznania jego tożsamości i pobudek. Przebiegła przez pogrążony w ciemności sekretariat, 
otworzyła drzwi i wyjrzała.
Aleja  była  pusta.  Jezdnia  ciągnęła  się  w  dal,  blednąc,  jak  pas  mokrego  lustra  pod  kilkoma 
rozproszonymi światłami.  W zasięgu wzroku nie było nikogo.  Zobaczyła  czarną dziurę wybitej 
szyby w opuszczonym sklepie. Dalej były drzwi kilku domów czynszowych. Po drugiej stronie alei 
strugi deszczu lśniły pod światłem wiszącym ponad czarną dziurą otwartych drzwi prowadzących 
do podziemnych tuneli Taggart Transcontinental.

Rearden podpisał dokumenty, odepchnął je na drugą stronę biurka i odwrócił się z nadzieją,  że 
nigdy więcej nie będzie  musiał  o nich myśleć,  i  pragnąc przenieść się w czas,  kiedy ta chwila 
będzie już daleko poza nim.
Paul Larkin sięgnął niepewnie po dokumenty; w jego zachowaniu była przymilna bezradność.
— To tylko szczegół prawny, Hank — powiedział.  — Wiesz, że zawsze będę uważał ciebie za 
właściciela tych kopalń.
Rearden  powoli  pokręcił  głową;  uczynił  to  jedynie  za  pomocą  mięśni  szyi;  jego  twarz  była 
niewzruszona, jak gdyby rozmawiał z obcym.
— Nie — rzekł. — Albo jestem właścicielem nieruchomości, albo nie.
—  Ale...  ale  przecież  wiesz,  że  możesz  mi  ufać.  Nie  musisz  się  martwić  o  dostawy  rudy. 
Zawarliśmy umowę. Wiesz, że możesz na mnie liczyć.
— Nie wiem. Mam tylko taką nadzieję.
— Ale ja ci dałem moje słowo!
— Nigdy dotąd nie byłem na łasce czyjegoś słowa.
—  Dlaczego...  dlaczego  to  mówisz?  Jesteśmy  przyjaciółmi.  Zrobię  wszystko,  czego  sobie 
zażyczysz. Dostaniesz cały mój uzysk. Kopalnie nadal są twoje... tak jakby twoje. Nie masz się 
czego obawiać. Ja... Hank, o co chodzi?
— Przestań gadać.
— Ale... ale o co chodzi?
—  Nie  lubię  zapewnień.  Nie  chcę  żadnego  udawania,  że  jestem  bezpieczny.  Nie  jestem. 
Zawarliśmy umowę,  której  nie  mogę wyegzekwować.  Chcę,  żebyś  wiedział,  że  jestem w pełni 
świadom swojego położenia. Jeśli zamierzasz dotrzymać słowa, nie gadaj o tym, tylko po prostu to 
zrób.
— Dlaczego patrzysz na mnie tak, jakby to była moja wina? Wiesz, jak podle się czuję w tym 
względzie. Kupiłem kopalnie tylko dlatego, że chciałem ci pomóc — to znaczy, pomyślałem, że 
prędzej sprzedasz je przyjacielowi niż obcemu. To nie moja wina. Nie podoba mi się ta przeklęta 



ustawa o wyrównaniu. Nie wiem, kto za nią stoi, do głowy by mi nie przyszło, że ją wprowadzą, to 
był dla mnie taki szok, kiedy...
— To nie ma znaczenia.
— Aleja tylko...
— Dlaczego tak się upierasz przy mówieniu o tym?
— Ja... — Głos Larkina brzmiał błagalnie. — Zaoferowałem ci najlepszą cenę, Hank. Ustawa mówi 
o „rozsądnej rekompensacie”. Dałem więcej niż ktokolwiek inny.
Rearden patrzył na dokumenty na biurku. Myślał  o cenie,  jaką na ich mocy otrzymał  za swoje 
kopalnie rud żelaza. Dwie trzecie tej sumy pochodziły z pożyczki, którą Larkin otrzymał od rządu; 
nowa ustawa przewidywała takie pożyczki, „aby dać uczciwą szansę nowym właścicielom, którzy 
nigdy jej nie mieli”. Dwie trzecie reszty pochodziły z pożyczki, której sam udzielił Larkinowi — 
hipoteki, którą nałożył na własne kopalnie... A te rządowe pieniądze, pomyślał nagle, pieniądze, 
które teraz otrzymywał jako zapłatę za własną nieruchomość, skąd pochodziły? Z czyjej pracy?
— Nie musisz się obawiać, Hank — mówił Larkin z niezrozumiałą, natrętną nutą błagania w głosie. 
— To tylko papierkowa formalność.
Rearden  zastanawiał  się  mgliście,  czego  Larkin  może  od  niego  chcieć.  Czuł,  że  ten  człowiek 
oczekuje czegoś jeszcze poza fizycznym aktem transakcji, jakichś słów, które on, Rearden, miałby 
wyrzec, jakiegoś aktu miłosierdzia, którego miałby dokonać. W oczach Larkina, w tym momencie 
jego największego bogactwa, malowało się obrzydliwe spojrzenie żebraka.
—  Dlaczego  miałbyś  być  zły,  Hank?  To  tylko  nowa  forma  biurokracji.  Nowa  okoliczność 
historyczna.  Nikt nie może temu zaradzić,  skoro to okoliczność historyczna.  Nikogo nie można 
winić. Ale zawsze jest jakiś sposób, by się w tym odnaleźć. Spójrz na innych. Nie przeszkadza im 
to. Po prostu...
—  ...usadzają  na  stołkach  marionetki,  które  mogą  kontrolować,  żeby  móc  dalej  zarządzać 
nieruchomościami, które im wydarto. Ja...
— Czy nie używasz zbyt mocnych słów?
— Mogę ci również powiedzieć — myślę zresztą, że to wiesz — iż nie jestem dobry w tego rodzaju 
grach. Nie mam ani czasu, ani zdrowia, żeby wymyślać taki czy inny szantaż, za pomocą którego 
będę mógł cię związać i zarządzać poprzez ciebie swoimi kopalniami. Własność jest czymś, czym 
się nie dzielę. I nie chcę jej zatrzymać, wykorzystując twoje tchórzostwo, wymyślając coraz to inne 
sposoby, by cię przechytrzyć i mieć na ciebie jakiegoś haka. Nie prowadzę interesów w ten sposób i 
nie prowadzę ich z tchórzami. Kopalnie należą do ciebie. Jeśli chcesz mi przyznać pierwszeństwo w 
dostawach rudy, zrobisz to. Jeśli zechcesz wystawić mnie do wiatru, możesz to zrobić.
Larkin wydawał się urażony.
— To bardzo niesprawiedliwe z twojej  strony — rzekł tonem urażonej godności. — Nigdy nie 
dałem ci powodu, by mi nie ufać.
Pospiesznie zebrał papiery z biurka.
Rearden patrzył,  jak dokumenty znikają  w wewnętrznej  kieszeni  płaszcza Larkina.  Widział,  jak 
płaszcz się rozchyla, ukazując fałdy ciasno opinającej obwisły brzuch kamizelki i plamę potu pod 
pachą.
Ni  stąd,  ni  zowąd  w  jego  głowie  pojawił  się  obraz  twarzy  widzianej  dwadzieścia  siedem  lat 
wcześniej. Była to twarz kaznodziei przemawiającego na rogu ulicy, w mieście, którego już teraz 
sobie nie przypominał. W jego pamięci pozostały tylko ciemne ściany slumsów, deszcz jesiennego 
wieczoru i pełne jadowitej pewności siebie usta tamtego człowieka, małe usta, które rozszerzyły się, 
wrzeszcząc w ciemność: „...najszlachetniejszy ideał — aby człowiek żył dla dobra swoich braci, 
aby silny pracował dla dobra słabego, aby ten, kto posiada talent, służył temu, kto go nie posiada...”
Potem ujrzał chłopca, którym był osiemnastoletni Hank Rearden. Zobaczył zaciętą twarz, szybki 
chód,  narkotyczne  podniecenie  napędzanego  energią  bezsennych  nocy  ciała,  dumnie  uniesioną 
głowę i wyraziste, baczne, bezwzględne spojrzenie — spojrzenie człowieka, który bez litości dla 
siebie dąży do upragnionego celu. Zaraz potem ujrzał osobę, którą musiał być w tamtym czasie 
Paul Larkin: młodzieńca o twarzy zdziecinniałego starca, uśmiechniętego przymilnie, bez radości, 
błagającego, by go oszczędzić, zaklinającego wszechświat, żeby dał mu szansę. Gdyby ktoś pokazał 



tego młodzieńca ówczesnemu Hankowi Reardenowi i powiedział,  że to będzie cel jego działań, 
zbieracz energii z jego bolących ścięgien, co on by...
To nie była myśl, to było jak uderzenie pięści wewnątrz głowy. Potem, kiedy znów mógł myśleć, 
wiedział, co czułby tamten Hank Rearden: pragnienie, by nadepnąć na tę nijaką rzecz, która nazywa 
się Larkin, i zetrzeć z powierzchni ziemi jej obślizgłą galaretę.
Nigdy przedtem nie doświadczył  takiego uczucia.  Trwało długą chwilę,  zanim zrozumiał,  że to 
właśnie mają na myśli ludzie, gdy mówią o nienawiści.
Kiedy Larkin podnosił się, by wyjść, mrucząc pod nosem słowa pożegnania, Rearden zauważył 
jego ściągnięte w podkówkę usta i pełne wyrzutu spojrzenie, zdające się sugerować, że to on tu jest 
pokrzywdzony.
Sprzedając  swoje  kopalnie  węgla  Kenowi  Danaggerowi,  właścicielowi  największego 
przedsiębiorstwa  zajmującego  się  wydobyciem  węgla  w  Pensylwanii,  Rearden  zastanawiał  się, 
dlaczego  prawie  nie  czuje  bólu.  Nie  czuł  też  nienawiści.  Ken  Danagger  był  mężczyzną  po 
pięćdziesiątce, o surowej, nieprzystępnej twarzy; zaczynał karierę zawodową jako górnik.
Kiedy Rearden wręczał mu akt własności jego nowej nieruchomości, Danagger rzekł beznamiętnie:
— Zdaje się, że nie wspomniałem jeszcze, iż każdy węgiel, jaki pan u mnie kupi, otrzymuje pan po 
kosztach.
Readen spojrzał na niego zdumiony.
— To wbrew prawu — powiedział.
— Kto będzie wiedział, jaką sumę wręczam panu w pana własnym pokoju?
— Pan ma na myśli zwrot nadpłaty.
— W rzeczy samej.
— To wbrew licznym prawom. Dadzą panu popalić bardziej niż mnie, jeśli się dowiedzą.
— Pewnie. To pańska gwarancja — żeby nie musiał pan pozostawać na łasce mojej dobrej woli.
Rearden uśmiechnął się. Był to uśmiech radości, ale jego oczy zamknęły się jak pod wpływem 
ciosu. Potem potrząsnął głową.
— Dzięki — powiedział. — Ale nie jestem jednym z nich. Nie oczekuję, by ktokolwiek pracował 
dla mnie po kosztach.
— Ja też nie jestem jednym z nich — rzekł gniewnie Danagger. — Słuchaj no, Rearden, myślisz, że 
nie wiem, co otrzymuję za darmo? Pieniądze ci tego nie zwrócą. Nie w dzisiejszych czasach.
— Nie ubiegał się pan o kupno mojej nieruchomości. Poprosiłem pana o to. Żałuję, że w przemyśle 
rud  żelaza  nie  było  nikogo  takiego  jak  pan,  żeby  przejął  moje  kopalnie.  Jeśli  chce  mi  pan 
wyświadczyć przysługę, proszę mi nie oferować rabatów. Proszę dać mi szansę płacenia wyższych 
cen,  wyższych  niż  ktokolwiek  oferuje,  wycisnąć  ze  mnie,  ile  pan  chce,  bylebym  tylko  miał 
pierwszeństwo zakupu. Z resztą sobie poradzę. Niech pan tylko zapewni mi węgiel.
— Będzie go pan miał.
Rearden  przez  jakiś  czas  zastanawiał  się,  dlaczego  nie  ma  wieści  od  Wesleya  Moucha.  Jego 
telefony  do  Waszyngtonu  pozostawały  bez  odpowiedzi.  Potem  otrzymał  list  składający  się  z 
jednego zdania, w którym informowano, że pan Mouch rezygnuje ze współpracy z nim. Dwa tygo-
dnie później  przeczytał  w gazetach,  że Wesley Mouch został  mianowany zastępcą koordynatora 
Biura Planowania Gospodarczego i Zasobów Krajowych.
Nie  roztrząsaj  tych  spraw,  myślał  Rearden  wśród  ciszy  wielu  wieczorów,  walcząc  z  nagłym 
naporem nowego uczucia, którego nie chciał doświadczać. Na świecie istnieje niewyobrażalne zło i 
ty o tym wiesz; nie ma sensu roztrząsać jego szczegółów. Musisz pracować trochę ciężej. Tylko 
trochę ciężej. Nie pozwól, żeby to wygrało.
Codziennie nowa partia belek i dźwigarów dla mostu z metalu Reardena opuszczała hutę i podążała 
na  miejsce  budowy Linii  Johna Galta,  gdzie  pierwsze  zielononiebieskie  kształty  wystrzelały  w 
przestrzeń,  przecinając wąwóz i  lśniąc w pierwszych promieniach wiosennego słońca.  Nie miał 
czasu, by czuć ból, ani energii,  by czuć nienawiść. Po kilku tygodniach nie było po nich śladu; 
oślepiające ataki nienawiści minęły bezpowrotnie.
Pewnego wieczoru, już w pełni opanowany, zatelefonował do Eddiego Willersa.
—  Eddie,  jestem  w  Nowym  Jorku,  w  Wayne-Falkland.  Zjedz  ze  mną  śniadanie  jutro  rano. 



Chciałbym coś z tobą przedyskutować.
Eddie Willers z ciężkim sercem stawił się na spotkanie. Nie doszedł jeszcze do siebie po szoku, 
jakim była ustawa o wyrównaniu szans; wciąż czuł w środku tępy, kojarzący się z sińcem ból. Nie 
znosił  widoku miasta:  wyglądało  teraz,  jakby  ukryto  gdzieś  w nim zarazki  nieznanej  choroby. 
Przerażała go myśl o stanięciu twarzą w twarz z jedną z ofiar ustawy: czuł się prawie tak, jakby to 
on, Eddie Willers, w sposób, którego nie potrafił zdefiniować, był za nią współodpowiedzialny.
Kiedy zobaczył  Reardena,  uczucie  zniknęło.  Człowiek,  na którego patrzył,  w żaden sposób nie 
przypominał ofiary. Za oknami pokoju hotelowego odbijało się od okien miasta wiosenne słońce 
wczesnego  poranka,  bladoniebieskie  niebo  wydawało  się  młode,  biura  wciąż  jeszcze  były  za-
mknięte i miasto nie wyglądało teraz, jakby ukrywało w sobie zarazę, ale jakby radośnie, z nadzieją 
szykowało się do czynu — całkiem jak Rearden. Zdawał się pokrzepiony spokojnym snem, miał na 
sobie  szlafrok  i  był  wyraźnie  zniecierpliwiony,  że  konieczność  ubrania  się  oddala  od  niego 
ekscytującą grę w postaci wykonywania obowiązków służbowych.
— Dzień dobry, Eddie. Przepraszam, że kazałem ci przyjść tak wcześnie. To była jedyna możliwa 
pora. Zaraz po śniadaniu muszę wracać do Filadelfii. Możemy rozmawiać, jedząc.
Szlafrok, który miał na sobie, był z granatowej flaneli, z wyszytymi na piersi białymi inicjałami 
„HR”. Jego właściciel wydawał się młody, odprężony, świetnie czujący się w tym pokoju i na tym 
świecie.
Eddie przyglądał się, jak kelner wtacza do pokoju stolik śniadaniowy, z lekkością, która i jemu się 
udzieliła.  Podobał  mu się widok sztywnej,  świeżej  serwety i  promieni  słońca połyskujących na 
srebrze i dwóch miseczkach pokruszonego lodu, w których chłodził  się sok pomarańczowy; nie 
wiedział, że takie rzeczy mogą mu sprawiać tak ożywczą przyjemność.
— Nie chciałem niepokoić Dagny w Kolorado w tej konkretnej sprawie — rzekł Rearden. — Ma 
dość roboty. Załatwimy to w ciągu kilku minut, ty i ja.
— Jeśli to leży w zasięgu moich uprawnień. Rearden uśmiechnął się.
— Leży. — Przechylił się przez stół. — Eddie, jaka jest w tej chwili sytuacja finansowa Taggart 
Transcontinental? Rozpaczliwa?
— Gorzej, panie Rearden.
— Starcza wam na wypłaty dla pracowników?
— Niezupełnie. Ukrywamy to przed gazetami, ale wszyscy i tak chyba wiedzą. Mamy zaległości 
płatnicze na terenie całej sieci i Jimowi kończą się wymówki.
— Wiesz, że za tydzień musicie zapłacić pierwszą ratę za szyny z metalu Reardena?
— Tak.
— Umówmy się zatem na moratorium. Daję wam odroczenie. Nie musicie mi nic płacić, dopóki nie 
upłynie sześć miesięcy od uruchomienia linii.
Eddie Willers odstawił gwałtownie filiżankę z kawą. Nie mógł wykrztusić słowa.
— Co jest? — zaśmiał się Rearden. — Chyba masz uprawnienia, żeby to zatwierdzić, co?
Panie Rearden... Nie wiem... Nie wiem, co mam powiedzieć. Wystarczy, że powiesz „zgoda”.
— Zgoda, panie Rearden — powiedział Eddie ledwie dosłyszalnym głosem.
— Przygotuję dokumenty i prześlę ci.  Możesz powiedzieć o wszystkim Jimowi i dać mu je do 
podpisu.
— Dobrze, panie Rearden.
— Nie lubię załatwiać spraw z Jimem. Zmarnowałby dwie godziny na próby zmuszenia się do 
uwierzenia, że zmusił mnie do uwierzenia, iż wyświadcza mi przysługę, przyjmując propozycję.
Eddie siedział bez ruchu, wpatrując się w talerz.
— W czym problem?
— Panie Rearden, ja... chciałbym panu podziękować, ale... ale nie ma takich słów, które by...
— Posłuchaj, Eddie. Masz zadatki na dobrego biznesmena, więc lepiej będzie, jeśli zrozumiesz parę 
spraw.  W tego  rodzaju  sytuacjach  nie  wygłasza  się  żadnych  podziękowań.  Nie  robię  tego  dla 
Taggart Transcontinental. Rzecz jest prosta, praktyczna i egoistyczna. Dlaczego miałbym ściągać 
od was moje pieniądze teraz, kiedy mogłoby się to okazać gwoździem do trumny dla twojej firmy? 
Gdyby firma była do niczego, ściągnąłbym je, i to szybko. Nie angażuję się w dobroczynność i nie 



stawiam na partaczy. Ale wy ciągle jesteście najlepszą linią kolejową w tym kraju. Kiedy Linia 
Johna  Galta  zostanie  ukończona,  będziecie  też  najbogatszą.  Więc  mam  wszelkie  powody,  by 
czekać. Poza tym to moje szyny wpędziły was w kłopoty. Chcę widzieć, jak wygrywacie.
—  Nadal  jestem  panu  winien  podziękowanie,  panie  Rearden...  za  coś  o  wiele  większego  niż 
dobroczynność.
— Nie.  Nie rozumiesz? Otrzymałem właśnie dużą sumę pieniędzy...  których nie  chciałem.  Nie 
mogę ich zainwestować. Nie mam z nich żadnego pożytku... Więc, na swój sposób, cieszy mnie, że 
mogę użyć tych pieniędzy przeciwko tym samym ludziom, w tej samej bitwie. Umożliwili mi danie 
wam odroczenia, które wam pomoże w walce z nimi.
Zobaczył, że Eddie krzywi się niczym uderzony w nie zabliźnioną ranę.
— I to właśnie jest najstraszniejsze!
— Co?
— To, co oni panu zrobili — i co pan robi w odpowiedzi. To znaczy. .. — Przerwał. — Proszę mi 
wybaczyć, panie Rearden. Wiem, że nie tak się rozmawia o interesach.
Rearden uśmiechnął się.
— Dziękuję, Eddie. Wiem, co chcesz powiedzieć. Ale zapomnij o tym. Do diabła z nimi.
— Tak. Tylko, że... Panie Rearden, czy mogę coś panu powiedzieć? Wiem, że to kompletnie nie na 
miejscu, i nie mówię teraz jako wiceprezes.
— Dalej.
— Nie muszę panu mówić, ile pańska propozycja znaczy dla Dagny, dla mnie, dla każdej porządnej 
osoby w Taggart Transcontinental. Pan to wie. I wie pan, że może na nas liczyć. Ale... ale możliwe, 
że Jim Taggart także na tym skorzysta — a żeby to właśnie pan ratował jego i takich jak on, po tym, 
jak oni...
Rearden roześmiał się.
— Eddie, co nas obchodzą tacy ludzie jak on? Kierujemy ekspresem, a oni jadą na dachu i robią 
dużo hałasu, wykrzykując, że są najlepsi. Dlaczego mielibyśmy się tym przejmować? Mamy dość 
mocy, by ich ze sobą wlec, prawda?

— To się nie uda.
Letnie słońce rysowało na oknach miasta plamy ognia i zmieniało pył na ulicach w połyskujące 
iskierki. Słupy żaru drgały w powietrzu, unosząc się z dachów ku białej stronie kalendarza. Silnik 
kalendarza biegł do przodu, odliczając ostatnie dni czerwca.
— To się nie uda — mówili ludzie. — Kiedy uruchomią pierwszy pociąg na Linii Johna Galta, 
szyny popękają. Nawet nie dotrze do mostu. A jeśli dotrze, most zawali się pod lokomotywą.
Ze zboczy Kolorado pociągi towarowe jeździły torami Phoenix-Durango, na północ do Wyoming i 
głównej linii Taggart Transcontinental, na południe do Nowego Meksyku i głównej linii Atlantic 
Southern.  Sznury  wagonów-cystern  rozjeżdżały  się  promieniście  od  pól  naftowych  Wyatta  do 
odległych stanów. Nikt o nich nie mówił. Dla społeczeństwa pociągi-cysterny poruszały się równie 
bezszelestnie jak promienie i, podobnie jak one, zauważane były dopiero wtedy, gdy zmieniały się 
w światła lamp, ogień pieców czy ruch silników; same w sobie nie budziły jednak zainteresowania.
Koleje Phoenix-Durango miały zakończyć przewozy 25 lipca.
—  Hank  Rearden  to  chciwy  potwór  —  mówili  ludzie.  —  Zobaczcie,  jaką  zbił  fortunę.  Czy 
kiedykolwiek dał coś w zamian? Czy kiedykolwiek dało się zaobserwować jakiś przejaw sumienia 
społecznego? Nie interesuje go nic oprócz pieniędzy. Dla nich zrobi wszystko. Co go obchodzi, czy 
ktoś straci życie, kiedy ten most się zawali?
— Taggartowie od pokoleń są bandą sępów — mówili ludzie. —
Mają  to  we  krwi.  Pomyślcie  tylko,  że  założycielem  tego  rodu  był  Nat  Taggart,  najbardziej 
antyspołeczny drań, jakiego ziemia nosiła, który wyssał z tego kraju całą krew, żeby samemu się 
wzbogacić. Możecie być pewni, że żaden Taggart nie zawaha się zaryzykować ludzkie życie, jeśli 
może na tym zarobić. Użyli gorszych szyn, bo są tańsze od stali — co ich obchodzą katastrofy i 



zmiażdżone ludzkie ciała, skoro oni odbiorą swoją należność?
Ludzie mówili te rzeczy, ponieważ usłyszeli je od innych ludzi. Nie wiedzieli, dlaczego wszędzie 
mówi sieje i słyszy, nie podawali powodów ani nie pytali o nie. „Powód — powiedział im profesor 
Pritchett — to najbardziej naiwny z wszystkich przesądów”.
„Źródło opinii publicznej?” — rzekł w przemówieniu radiowym Claude Slagenhop. „Nie istnieje 
źródło opinii publicznej. Jest spontanicznie powszechna. Stanowi odbicie instynktu kolektywnego 
w kolektywnym umyśle”.
Orren  Boyle  udzielił  wywiadu  „Globe’owi”,  magazynowi  informacyjnemu  o  największym 
nakładzie. Wywiad dotyczył wielkiej odpowiedzialności społecznej metalurgów i kładł specjalny 
nacisk na fakt, iż metal  spełnia mnóstwo kluczowych funkcji,  w których od jego jakości zależy 
ludzkie życie. „Nie powinno się, jak sądzę, używać ludzi jako królików doświadczalnych, rzucając 
na rynek nowy produkt” — powiedział. Nie wymienił żadnych nazwisk.
„Ależ nie, nie mówię, że ten most się zawali — mówił w programie telewizyjnym główny metalurg 
Associated  Steel  — tego  bynajmniej  nie  mówię.  Mówię  jedynie,  że  gdybym miał  dzieci,  nie 
pozwoliłbym im jechać pierwszym pociągiem, który będzie przejeżdżał przez ten most. Ale to tylko 
osobista preferencja, nic poza tym, bo jestem wielkim miłośnikiem dzieci”.
„Nie twierdzę, że to ustrojstwo spółki Rearden-Taggart się zawali” — pisał Bertram Scudder na 
łamach „Przyszłości”. „Może tak, a może nie. Nie to jest istotne. Istotne jest, jaką ochronę posiada 
społeczeństwo  przed  arogancją,  samolubstwem  i  chciwością  dwojga  niepohamowanych  indy-
widualistów,  których  dotychczasowa  działalność  jest  ewidentnie  pozbawiona  działań  w  duchu 
społecznym?  Ta  dwójka  najwyraźniej  zamierza  zaryzykować  życie  swoich  bliźnich  w  imię 
własnych  zarozumiałych  wyobrażeń  o  swojej  nieomylności,  wbrew  opinii  przytłaczającej 
większości  uznanych ekspertów.  Czy społeczeństwo  powinno  na  to  pozwolić?  A jeśli  ta  rzecz 
istotnie się zawali, czy nie będzie za późno, by podejmować środki ostrożności? Czy nie będzie to 
jak zamykanie stajni po ucieczce konia? W tej kolumnie zawsze byliśmy zdania, że niektóre konie 
należy trzymać na uwięzi i w zamknięciu, mając na względzie ogólne dobro społeczeństwa”.
Grupa,  która  ochrzciła  się  mianem  „Komitetu  Neutralnych  Obywateli”,  zbierała  podpisy  pod 
petycją  domagającą  się  rocznych  badań  Linii  Johna  Galta  przez  ekspertów  rządowych,  zanim 
wypuści się pierwszy pociąg. Petycja głosiła, że jej sygnatariuszami nie kierują inne motywy niż 
„poczucie  obowiązku obywatelskiego”.  Pierwsze  podpisy należały  do Balpha  Eubanka  i  Morta 
Liddy’ego.  Gazety  poświęciły  petycji  wiele  miejsca  i  słów  komentarza.  Traktowano  ją  z 
szacunkiem, ponieważ wyszła spod pióra osób neutralnych.
Postępowi prac nad budową Linii Johna Galta gazety nie poświęciły ani linijki. Na miejsce budowy 
nie  przybył  żaden  reporter.  Ogólną  politykę  prasy  określił  pięć  lat  wcześniej  pewien  słynny 
wydawca. „Nie istnieją fakty obiektywne” — powiedział. „Każde sprawozdanie dotyczące faktów 
jest jedynie czyjąś opinią. Pisanie o faktach jest zatem bezcelowe”.
Kilku przedsiębiorców uznało, że należy rozważyć możliwość, iż metal Reardena posiada wartość 
handlową.  Podjęli  się  zbadania  tej  kwestii.  Nie  wynajęli  metalurgów,  by  zbadali  próbki,  ani 
inżynierów, by odwiedzili miejsce budowy. Zrobili sondę. Dziesięciu tysiącom osób, stanowiącym 
reprezentację  klienteli  wszystkich  istniejących  pociągów,  zadano  pytanie:  „Czy  skorzystaliby 
państwo z transportu na Linii Johna Galta?” „Za nic!” — odpowiedzieli jak jeden mąż.
W obronie metalu Reardena publicznie nie przemawiał nikt. Nikt też nie przywiązywał wagi do 
faktu, że akcje Taggart Transcontinental  powoli,  niemal ukradkiem pną się w górę. Byli ludzie, 
którzy  je  obserwowali  i  podejmowali  ostrożne  działania.  Pan  Mowen  kupował  akcje  Taggarta, 
ukrywając się pod nazwiskiem swojej siostry. Ben Nealy — pod nazwiskiem kuzyna. Paul Larkin 
— pod pseudonimem. „Nie popieram podejmowania kontrowersyjnych tematów” — powiedział 
jeden z nich.
— Ależ  oczywiście,  budowa postępuje  zgodnie  z  planem — mówił  do  swego  zarządu  James 
Taggart,  wzruszając  ramionami.  — Tak,  mogą  państwo  być  całkowicie  spokojni.  Moja  droga 
siostra  nie  jest  istotą  ludzką,  lecz  silnikiem  spalinowym,  nie  ma  co  się  zastanawiać  nad  jej 
sukcesem.
Kiedy James Taggart  usłyszał plotkę,  że  kilka dźwigarów mostu pękło i  zawaliło  się,  zabijając 



trzech  robotników,  skoczył  na  równe  nogi  i  poległ  do  biura  swojego  sekretarza,  każąc  mu 
zadzwonić do Kolorado. Czekał przyciśnięty do biurka, jakby tam szukał ochrony. W jego oczach 
malowała się panika. Ale usta rozchyliły się nagle w czymś przypominającym uśmiech.
— Dałbym wszystko, żeby zobaczyć w tym momencie twarz Hanka Reardena — powiedział.
Kiedy usłyszał, że pogłoska jest fałszywa, rzekł:
— Dzięki Bogu!
W jego głosie pobrzmiewała jednak nutka rozczarowania.
— No cóż — mówił do swoich przyjaciół Philip Rearden, usłyszawszy tę samą plotkę. — Może on 
też od czasu do czasu musi nawalić. Może mój wielki brat nie jest tak wielki, jak mu się zdaje.
— Kochanie — mówiła do męża Lillian Rearden — wczoraj musiałam walczyć w twojej obronie, 
bo panie na podwieczorku mówiły, że Dagny Taggart jest twoją kochanką... Och, na Boga, nie patrz 
tak na mnie! Wiem, że to niedorzeczne, i dałam im popalić. Te głupie dziwki po prostu nie potrafią 
sobie wyobrazić innego powodu, dla którego jakaś kobieta miałaby stawiać czoło całemu światu w 
obronie twojego metalu. Aleja wiem lepiej. Wiem, że ta cała Taggart jest kompletnie bezpłciowa i 
nic a nic jej nie obchodzisz — a poza tym, kochanie, gdybyś kiedykolwiek miał odwagę zrobić coś 
w tym stylu — której nie masz — na pewno nie zrobiłbyś tego z maszyną do liczenia chodzącą w 
szytych na miarę kostiumach, tylko z jakąś śliczną blond tancerką,  która... Boże, Henry, żartuję 
przecież! Nie patrz tak na mnie!
— Dagny — mówił James Taggart nieszczęśliwie — co z nami będzie? Taggart Transcontinental 
stało się tak niepopularne!
Dagny śmiała się,  ciesząc się tą chwilą,  każdą chwilą,  jak gdyby przez cały czas płynął w niej 
podziemny strumień radości i niewiele  było potrzeba,  by wypłynął na powierzchnię.  Śmiała się 
swobodnie, z rozluźnionymi, otwartymi ustami. Jej zęby były bardzo białe na tle spalonej słońcem 
twarzy. Oczy po miesiącach spędzonych na otwartej przestrzeni sprawiały wrażenie, jakby wciąż 
spoglądały w dal. Podczas jej ostatnich wizyt w Nowym Jorku zauważył, że patrzy na niego tak, 
jakby go wcale nie widziała.
— Co my zrobimy? Całe społeczeństwo jest przeciwko nam!
— Jim, pamiętasz tę historię, którą opowiadają o Nacie Taggarcie? Że zazdrościł tylko jednemu ze 
swoich rywali, temu, który powiedział: „Do diabła ze społeczeństwem!” Żałował, że sam tego nie 
powiedział.
W letnie dni i pośród ciężkiego bezruchu miejskich wieczorów zdarzało się, że jakaś samotna osoba 
— na ławce w parku, na rogu ulicy, w otwartym oknie — zobaczyła w gazecie krótką wzmiankę o 
postępach w budowie Linii Johna Galta i popatrzyła na miasto z nagłym ukłuciem miłości w sercu. 
To byli ci bardzo młodzi, którzy czuli, że jest to wydarzenie z gatunku tych, jakie pragnęliby, by 
miało  miejsce  na świecie  — albo  bardzo starzy,  pamiętający  świat,  w którym takie  rzeczy  się 
działy.  Nie  interesowały  ich  koleje,  nie  znali  się  na  interesach,  wiedzieli  jedynie,  że  ktoś  tam 
walczy przeciwko wszystkiemu i zwycięża. Nie podziwiali celu tej bitwy, wierzyli w to, co mówiła 
opinia  publiczna  —  a  jednak,  kiedy  czytali,  że  linia  się  rozrasta,  czuli  chwilową  jasność  i 
zastanawiali się, dlaczego ich problemy wydają się nagle prostsze.
Niewidzialny dla nikogo z wyjątkiem towarowej stacji  rozrządowej Taggart  Transcontinental  w 
Cheyenne i biura Linii Johna Galta w ciemnej alejce towar nadciągał, a stos zamówień na wagony 
rósł — szykowano pierwszy pociąg, który miał wyruszyć w drogę na Linii Johna Galta. Dagny 
Taggart ogłosiła, że pierwszym pociągiem nie będzie ekspres pasażerski wypełniony osobistościami 
i politykami, jak to zwykle czyniono, lecz specjalny skład towarowy.
Towar przybywał z farm, ze składów drzewnych, z kopalń na terenie całego kraju, z odległych 
miejsc, których ostatnią nadzieją na przetrwanie były nowe fabryki w Kolorado. Nikt nie pisał o 
tych klientach, ponieważ nie były to osoby neutralne.
Linia Phoenix-Durango miała zakończyć działalność 25 lipca. Pierwszy pociąg Linii Johna Galta 
miał wyruszyć 22 lipca.
— A więc to jest tak, panno Taggart — rzekł delegat związku maszynistów. — Nie sądzę, abyśmy 
mieli pani pozwolić uruchomić ten pociąg.
Dagny siedziała przy zniszczonym biurku, na tle poplamionych ścian swojego gabinetu.



— Proszę stąd wyjść — powiedziała, nie podnosząc głowy.
Było  to  zdanie,  którego  ten  człowiek  nigdy  jeszcze  nie  usłyszał  w  wyglansowanych  biurach 
urzędników kolejowych. Wydawał się oszołomiony.
— Przyszedłem, żeby pani powiedzieć...
— Jeśli ma mi pan coś do powiedzenia, proszę zacząć jeszcze raz.
— Co takiego?
— Proszę mi nie mówić, co mi pan pozwoli zrobić, a co nie.
— Chciałem przez to powiedzieć, że nie pozwolimy naszym ludziom prowadzić tego pociągu.
— To co innego.
— Cóż, tak postanowiliśmy.
— Kto postanowił?
— Komitet. To, co pani robi, to pogwałcenie  praw człowieka. Nie  może pani zmuszać ludzi, by 
ginęli na tym moście tylko po to, żeby zarobić dla pani pieniądze.
Znalazła czysty arkusz papieru i podała mu.
— Proszę to tu napisać — rzekła — i spiszemy odpowiednią umowę.
— Jaką umowę?
—  Że  żaden  członek  waszego  związku  nigdy  nie  zostanie  zatrudnionśjr  do  prowadzenia 
lokomotywy na Linii Johna Galta.
— Zaraz... chwileczkę... nie powiedziałem…
— Nie chce pan podpisać takiej umowy?
— Nie, ja…
— Dlaczego nie, skoro pan wie, że most się zawali?
— Ja tylko chcę...
— Wiem, czego pan chce. Chce pan szantażować swoich ludzi pracą, którą ja mogę im dać, a mnie 
chce pan szantażować swoimi ludźmi. Chce pan, żebym im dała pracę, i chce mi pan uniemożliwić 
danie  komukolwiek  jakiejkolwiek  pracy.  Teraz  ja  dam  panu  wybór.  Ten  pociąg  zostanie 
uruchomiony. W tej sprawie nie ma pan wyboru. Może pan jednak wybrać, czy będzie go prowadził 
jeden z pańskich ludzi czy nie. Jeśli zdecyduje się pan nie pozwolić im na to, pociąg i tak wyruszy, 
nawet jeśli sama będę musiała go prowadzić. Jeśli most się zawali, nie będzie już żadnej linii. Ale 
jeśli się nie zawali, żaden z członków pańskiego związku nigdy nie otrzyma pracy na Linii Johna 
Galta.  Jeśli  pan  sądzi,  że  potrzebuję  pańskich  ludzi  bardziej  niż  oni  mnie,  proszę  wybrać  to 
rozwiązanie. Jeśli pan wie, że ja potrafię poprowadzić lokomotywę, ale oni nie potrafią wybudować 
linii kolejowej, proszę dokonać innego wyboru. Czy zatem zamierza pan zabronić swoim ludziom 
prowadzić ten pociąg?
— Nie powiedziałem, że tego zabronimy. Nie mówiłem nic na temat zabraniania. Ale... ale nie 
może pani zmuszać ludzi, by ryzykowali życie, robiąc coś, czego nikt jeszcze nigdy nie próbował.
— Nie zamierzam nikogo zmuszać.
— Co zatem chce pani zrobić?
— Poprosić, żeby ktoś się zgłosił na ochotnika.
— A jeśli nikt się nie zgłosi?
— To już będzie mój problem, nie pański.
— Cóż, powiem pani tylko, że będę im radził, by odmówili.
— Proszę bardzo. Może im pan radzić, co pan zechce. Mówić, na co panu przyjdzie ochota. Ale 
wybór pozostawić w ich rękach. Niech pan nie próbuje im zabraniać.
Informacja, która pojawiła się we wszystkich lokomotywowniach sieci Taggarta, podpisana była: 
„Edwin Willers, wiceprezes do spraw transportu”. Proszono w niej maszynistów, którzy chcieliby 
poprowadzić pierwszy pociąg Linii Johna Galta, o kontakt z biurem pana Willersa nie później niż 
15 lipca o godzinie jedenastej rano.
Była za kwadrans jedenasta, kiedy w jej gabinecie zadzwonił telefon, był to Eddie, telefonujący z 
wysokiego piętra budynku Taggart Transcontinental.
— Dagny, będzie lepiej, jeśli tu przyjdziesz — powiedział dziwnym głosem.
Przebiegła przez ulicę, potem przez korytarze o wyłożonych marmurami podłogach, do drzwi, na 



których wciąż jeszcze widniał napis „Dagny Taggart”. Otworzyła je.
Poczekalnia  jej  gabinetu  była  pełna.  Mężczyźni  tłoczyli  się  pomiędzy  biurkami,  stali  oparci  o 
ściany. Kiedy weszła, wszyscy zdjęli kapelusze i zaległa nagła cisza. Widziała siwiejące głowy, 
muskularne  ramiona,  uśmiechnięte  twarze  swojego  personelu  przy  biurkach  i  twarz  Eddiego 
Willersa po drugiej stronie pokoju. Wszyscy wiedzieli, że niepotrzebne są żadne słowa.
Eddie stał w otwartych drzwiach gabinetu. Tłum rozstąpił się, by ją przepuścić. Eddie ruchem ręki 
wskazał pokój, a potem stertę listów i telegramów.
— Wszyscy, Dagny — powiedział. — Wszyscy maszyniści Taggart Transcontinental. Ci, którzy 
mogli,  przyjechali,  niektórzy aż z Chicago.  A to  — machnął  ręką w kierunku stosu poczty — 
pozostali. Ściśle rzecz biorąc, tylko trzech nie odpowiedziało na mój apel: jeden jest na wakacjach 
w  lasach  północy,  drugi  w  szpitalu,  a  trzeci  siedzi  w  więzieniu  za  niebezpieczną  jazdę... 
samochodem.
Przyglądała  się  mężczyznom.  Widziała  na  poważnych  twarzach  powstrzymywane  uśmiechy. 
Skłoniła  głowę  w  geście  uznania.  Stała  tak  przez  chwilę,  z  pochyloną  głową,  jak  gdyby 
przyjmowała werdykt, wiedząc,  że dotyczy on jej,  wszystkich obecnych w tym pokoju i świata 
znajdującego się poza murami tego budynku.
— Dziękuję — powiedziała.
Większość z nich widziała ją wiele razy. Patrząc na nią teraz, gdy uniosła głowę, wielu pomyślało 
— w zdumieniu i po raz pierwszy — że twarz ich wiceprezesa do spraw transportu jest twarzą 
kobiety i że ta twarz jest piękna.
— Do diabła z Jimem Taggartem! — krzyknął nagle wesoło ktoś z końca pokoju.
Odpowiedziała  mu  eksplozja.  Mężczyźni  wiwatowali,  śmiali  się,  klaskali.  Odzew  był 
nieproporcjonalny  do  zdania,  ale  zdanie  dało  im potrzebny pretekst.  Wydawali  się  oklaskiwać 
mówcę,  rzucając  bezczelne wyzwanie władzy.  Ale nie było w tym pokoju osoby, która  by nie 
wiedziała, co naprawdę oklaskują.
Uniosła dłoń.
— Jeszcze nie czas — powiedziała ze śmiechem. — Poczekajcie do przyszłego tygodnia. Wtedy 
powinniśmy świętować. I, wierzcie mi, będziemy!
Ciągnęli  losy,  by  wyłonić  tego,  kto  będzie  prowadził  pociąg.  Ze  sterty  karteczek  zawierającej 
wszystkie nazwiska wyciągnęła zwinięty skrawek papieru. Zwycięzcy nie było w pokoju, ale został 
nim jeden z najlepszych maszynistów w całej sieci, Pat Logan, prowadzący Kometę Taggarta w 
Nebrasce.
— Zatelegrafuj do Pata i powiedz mu, że został zdegradowany do prowadzenia towarowego — 
rzekła do Eddiego. I swobodnym tonem, jakby podjęła tę decyzję w ostatniej chwili, w co jednak 
nikt nie uwierzył, dodała:
— Aha, powiedz mu jeszcze,  że pojadę z nim w kabinie maszynisty. Stojący obok niej  starszy 
maszynista uśmiechnął się szeroko.
— Tak myślałem, panno Taggart — powiedział.

Rearden był w Nowym Jorku w dniu, w którym Dagny zadzwoniła do niego z biura.
— Hank, jutro urządzam konferencję prasową. Zaśmiał się w głos.
— No nie!
— Tak. — Jej głos brzmiał szczerze, nawet niebezpiecznie szczerze.
— Gazety nagle mnie odkryły i zadają pytania. Mam zamiar na nie odpowiedzieć.
— Baw się dobrze.
— Będę. Jesteś jutro w mieście? Chciałabym, abyś był tam ze mną.
— W porządku. Szkoda byłoby to przegapić.
Reporterzy oddelegowani na konferencję prasową w biurze Linii Johna Galta byli młodymi ludźmi, 
których nauczono myśleć, że ich praca polega na ukrywaniu przed światem natury zachodzących w 
nim zdarzeń. Wysłuchiwanie figur publicznych, wygłaszających mowy na temat dobra publicznego 



za  pomocą  zdań  starannie  dobranych  tak,  by  nie  zawierały  żadnej  treści,  stanowiło  ich  chleb 
powszedni. Ich praca polegała na łączeniu słów we wszelkie kombinacje, jakie przychodziły im do 
głowy, byleby tylko nie zaczęły wyrażać czegoś konkretnego. Nie potrafili zrozumieć słów, które 
docierały do ich uszu w tej chwili.
Dagny Taggart siedziała za swoim biurkiem w gabinecie, który wyglądał jak obskurna suterena. 
Miała na sobie białą bluzkę i pięknie skrojony granatowy kostium, sugerujący oficjalną, wojskową 
niemal elegancję. Siedziała prosto, a przemawiała surowo i dumnie; odrobinę zbyt dumnie.
Rearden znajdował się w kącie pokoju, rozparty na zepsutym fotelu,  przerzuciwszy długie nogi 
przez jedną z poręczy,  a plecy oparłszy o drugą.  Zachowywał się swobodnie — odrobinę zbyt 
swobodnie.
Wyraźnym,  monotonnym tonem raportu  wojskowego,  nie  zaglądając  do  żadnych  dokumentów, 
patrząc prosto na dziennikarzy, Dagny wyrecytowała fakty techniczne dotyczące Linii Johna Galta, 
podając dokładne dane na temat natury szyn, nośności mostu, metody konstrukcji oraz kosztów. 
Potem chłodnym tonem bankiera nakreśliła perspektywy finansowe linii i wskazała znaczne zyski, 
jakie spodziewała się osiągnąć.
— To wszystko — powiedziała.
—  Wszystko?  —  zapytał  jeden  z  reporterów.  —  Czy  nie  wygłosi  pani  oświadczenia  dla 
społeczeństwa?
— To było moje oświadczenie.
— Ależ, do diabła... chciałem powiedzieć, czy nie zamierza się pani bronić?
— Przed czym?
— Czy nie przedstawi nam pani żadnego uzasadnienia istnienia Linii?
— Właśnie to zrobiłam.
Mężczyzna o ustach noszących permanentny kształt szyderczego uśmiechu zapytał:
— W takim razie chcielibyśmy wiedzieć, jak to określił Bertram Scudder, jaką mamy ochronę na 
wypadek, gdyby pani Linia okazała się partactwem?
— Nie jeźdźcie nią. Ktoś inny zapytał:
— Czy nie zdradzi nam pani motywów, jakie leżały u podłoża budowy Linii?
— Już je zdradziłam: zyski, jakie spodziewam się osiągnąć.
— Och, panno Taggart, proszę tak nie mówić! — wykrzyknął młody chłopak. Był nowicjuszem, 
jeszcze  uczciwie  traktującym  swoją  pracę,  i  czuł,  że  lubi  Dagny  Taggart,  choć  nie  wiedział 
dlaczego. — Proszę tak nie mówić. To oni wszyscy tak o pani mówią.
— Naprawdę?
— Jestem pewien, że nie to chciała pani powiedzieć i że... i że zechce to pani wyjaśnić.
—  Zechcę,  jeśli  panu  na  tym  zależy.  Przeciętny  zysk  kolei  wynosi  dwa  procent  od 
zainwestowanego kapitału. Przemysł, który robi tak wiele, a zyskuje tak mało, powinien się uważać 
za niemoralny.  Jak wspomniałam, koszt Linii  Johna Galta w stosunku do wielkości przewozów 
które będą się na niej odbywały, pozwala mi oczekiwać zysku rzędu co najmniej piętnastu procent 
od naszej inwestycji. Oczywiście, każdy zysk przemysłowy przekraczający cztery procent jest dziś 
uważany za wyzysk. Ja jednak, ze swej strony, dołożę starań, by Linia Johna Galta zarabiała dla 
mnie dwadzieścia procent. Takie były motywy przyświecające budowie. Czy teraz wyraziłam się 
jasno? Chłopak patrzył na nią bezradnie.
— Pani nie chodzi o to, żeby osiągnąć zysk dla siebie, prawda, panno Taggart? Miała pani na myśli 
drobnych udziałowców? — podpowiedział z nadzieją.
— Ależ nie. Tak się składa,  że należę do największych udziałowców Taggart  Transcontinental, 
więc  mój  udział  w  zyskach  będzie  jednym  z  największych.  Pan  Rearden  jest  w  znacznie 
szczęśliwszym położeniu, bo nie ma udziałowców, z którymi musiałby się dzielić... A może pan 
także chciałby wygłosić oświadczenie, panie Rearden?
— Tak, chętnie — rzekł Rearden. — Biorąc pod uwagę fakt, że formuła metalu Reardena jest moją 
osobistą  tajemnicą,  i  fakt,  że  jego  produkcja  kosztuje  znacznie  mniej,  niżby  wam przyszło  do 
głowy,  spodziewam  się  w  ciągu  następnych  paru  lat  wycisnąć  ze  społeczeństwa  zysk  rzędu 
dwudziestu pięciu procent.



— Co pan ma na myśli, mówiąc „wycisnąć”? — zapytał chłopak. — Jeśli to prawda, co czytałem w 
pańskich reklamach, że ten metal jest trzy razy trwalszy niż każdy inny, a kosztuje połowę, czy 
społeczeństwo nie otrzymuje go niemal za bezcen?
— O, zauważył pan to? — rzekł Rearden.
— Czy  państwo  zdają  sobie  sprawę  z  faktu,  że  ich  słowa  zostaną  opublikowane?  — zapytał 
człowiek o szyderczych ustach.
— Ależ, panie Hopkins — odrzekła Dagny z uprzejmym zdumieniem — czy istnieje jakikolwiek 
powód, dla którego mielibyśmy z panem rozmawiać, gdyby nie to?
— Czy chce pani, żebyśmy zacytowali wszystkie słowa, które tu padły?
— Mam nadzieję, że mogę mieć do panów zaufanie w tej kwestii. Czy będą panowie uprzejmi i 
zanotują to słowo w słowo? — Zaczekała, aż przygotują ołówki, i podyktowała: — Panna Taggart 
mówi — cudzysłów — spodziewam się zarobić furę pieniędzy na Linii  Johna Galta.  I  zarobię. 
Zamknąć cudzysłów. Dziękuję panom bardzo.
— Jakieś pytania, panowie? — zapytał Rearden. Nie było pytań.
— Opowiem teraz o otwarciu Linii Johna Galta — rzekła Dagny. — pierwszy pociąg wyjedzie ze 
stacji Taggart Transcontinental  w Cheyenne, Wyoming, dwudziestego drugiego lipca o godzinie 
szesnastej.  Będzie  to  specjalny  pociąg  towarowy,  składający  się  z  osiemdziesięciu  wagonów. 
Ciągnąć  go  będzie  czterojednostkowa  lokomotywa  dieslowska  o  mocy  ośmiu  tysięcy  koni 
mechanicznych, pożyczona na tę okoliczność od Taggart Transcontinental. Pociąg będzie jechał bez 
przystanków do rozjazdu Wyatta w Kolorado ze średnią prędkością stu mil na godzinę. Tak? —
zapytała, słysząc cichy, przeciągły gwizd.
— Co pani powiedziała, panno Taggart?
— Powiedziałam: sto mil na godzinę, włączając w to góry, zakręty i wszystko inne.
— Ale czy nie powinna pani  raczej  zmniejszyć  szybkości  poniżej  przeciętnej,  zamiast...  Panno 
Taggart, czy pani w ogóle nie bierze pod uwagę opinii publicznej?
—  Ależ  biorę!  Gdyby  nie  chodziło  o  opinię  publiczną,  sześćdziesiąt  pięć  mil  na  godzinę  w 
zupełności by wystarczyło.
— Kto będzie prowadził ten pociąg?
— Miałam z tym trochę  kłopotu.  Wszyscy maszyniści  Taggart  Transcontinental  zgłosili  się na 
ochotnika. Podobnie rzecz się miała z palaczami, hamulcowymi i konduktorami. Musieliśmy zrobić 
losowanie.  Maszynistą  będzie  Pat  Logan z  Komety  Taggarta,  palaczem — Ray McKim.  Będę 
jechała z nimi w kabinie lokomotywy.
— Niemożliwe!
— Zapraszam na otwarcie. Dwudziesty drugi lipca. Prasa jest bardzo mile widziana. Wbrew swojej 
zwykłej  polityce  stałam  się  łowcą  rozgłosu.  Naprawdę.  Chciałabym  zobaczyć  tam  reflektory, 
mikrofony i aparaty fotograficzne. Sugeruję też zamontowanie kilku aparatów wokół mostu. Jego 
zawalenie będzie z pewnością spektakularnym wydarzeniem.
— Panno Taggart — odezwał się Rearden — dlaczego nie wspomniała pani, że ja też będę jechał tą 
lokomotywą?
Spojrzała  na  niego  przez  pokój.  Przez  moment  istnieli  tylko  oni  dwoje  i  ich  skrzyżowane 
spojrzenia.
— Tak, oczywiście, panie Rearden — rzekła.

Następnym razem zobaczyła go dopiero na peronie stacji Taggarta w Cheyenne, 22 lipca.
Wychodząc  na  peron,  nie  rozglądała  się  za  nikim:  miała  uczucie,  że  jej  zmysły  się  splotły, 
uniemożliwiając rozdzielenie widoku nieba i słońca od głosów olbrzymiego tłumu i sprawiając, że 
całą scenerię odbierała jako uczucie wstrząsu i jasność.
A jednak to on był pierwszą osobą, którą dostrzegła — pierwszą i, przez nieokreślony czas, jedyną. 
Stał obok lokomotywy pociągu Johna Gal ta, rozmawiając z kimś znajdującym się poza jej polem 
widzenia. Miał na sobie szare spodnie i koszulę i wyglądał jak profesjonalny mechanik, ale ludzie 



gapili się na niego, gdyż był Hankiem Reardenem z Rearden Steel. Wysoko ponad nim dostrzegła 
litery TT na srebrnym czole lokomotywy, która sprawiała wrażenie, jakby za chwilę miała wzlecieć 
w niebo.
Dzieliła ich odległość i tłum, ale jego oczy spojrzały na nią dokładnie w chwili, w której znalazła 
się  na peronie.  Patrzeli  na siebie.  Wiedziała,  że  oboje  czują  to  samo.  To nie  będzie  uroczyste 
wydarzenie,  od którego zależy ich przyszłość,  ale  po prostu dzień ich radości.  Wykonali  swoją 
pracę. W tej chwili nie istniała żadna przyszłość. Zdobyli teraźniejszość.
Tylko wtedy, gdy człowiek czuje się niezmiernie ważny, powiedziała mu kiedyś, może się czuć 
naprawdę lekki. Cokolwiek ta jazda znaczy dla innych, dla nich dwojga jedynym sensem tego dnia 
są oni sami. Czegokolwiek pragną od życia inni, im dwojgu chodzi jedynie o prawo do odczuwania 
tego, co czują teraz.
Ich spojrzenia mówiły sobie to wszystko poprzez długość peronu.
Potem odwróciła się od niego.
Zauważyła, że i ona stała się obiektem spojrzeń, że wokół niej zgromadzili się ludzie, że śmieje się i 
odpowiada na ich pytania.
Nie oczekiwała takiego tłumu. Ludzie tłoczyli się na peronie, na torach, na p,lacu za stacją; siedzieli 
na dachach wagonów na bocznicach i w oknach wszystkich domów na horyzoncie. Ściągnęło ich tu 
coś, co wisiało w powietrzu; coś, co kazało Jamesowi Taggartowi w ostatniej chwili wyrazić chęć 
przybycia na miejsce otwarcia Linii Johna Galta.
Zabroniła mu tego.
— Jeśli  przyjedziesz,  Jim — powiedziała  — każę  cię  wyrzucić  z  twojej  własnej  stacji.  Tego 
wydarzenia oglądać nie będziesz.
Patrzyła na tłum, czując zdumienie, że ludzie gapią się na nią, choć to wydarzenie jest tak osobiste, 
że nie może istnieć żadna komunikacja — a zarazem wiedząc, że powinni tu być, że powinni chcieć 
to  zobaczyć,  bo  widok  osiągnięcia  ludzkiego  jest  największym  darem,  jaki  człowiek  może 
ofiarować innym.
Nie czuła gniewu wobec nikogo na świecie. Wszystko, przez co musiała przejść, zredukowało się 
teraz do rozmiarów odległej  mgły, jak ból, który wciąż istnieje,  ale nie ma mocy, by ranić. Te 
rzeczy nie mogły istnieć w obliczu rzeczywistości tej chwili; sens tego dnia był tak przejrzyście, tak 
gwałtownie jasny jak kałuża słońca na srebrnej lokomotywie; wszyscy musieli go widzieć, nikt nie 
mógł wątpić i nie było kogo nienawidzić.
Eddie Willers obserwował ją. Stał na peronie w otoczeniu urzędników Taggarta, szefów oddziałów, 
władz miejskich i przeróżnych miejscowych osobistości,  które wcześniej  trzeba było przekonać, 
przekupić  albo  zmusić  do  wydania  zezwoleń  na  przejazd  pociągu  przez  strefy  zabudowane  i  
prędkością stu mil na godzinę. Ten jeden raz, na okoliczność tego dnia i tego wydarzenia, jego tytuł 
wiceprezesa do spraw transportu był dla niego rzeczywisty i nosił go godnie. Ale kiedy rozmawiał z 
otaczającymi  go  ludźmi,  jego  spojrzenie  podążało  za  Dagny  poprzez  tłum.  Miała  na  sobie 
niebieskie  spodnie i  koszulę.  Wszystkie  formalności  pozostawiła  w jego rękach,  interesował  ją 
jedynie pociąg, jakby była po prostu członkiem załogi.
Dostrzegła go, podeszła i podała mu rękę; jej uśmiech krył w sobie wszystko, czego nie musieli 
mówić.
— No, Eddie, reprezentujesz teraz Taggart Transcontinental.
— Tak — powiedział cicho i uroczyście.
Rozdzielili ich reporterzy. Jemu także zadawano pytania. „Panie Willers, jaka jest polityka Taggart 
Transcontinental  w  odniesieniu  do  tej  Linii?”  „A  więc  Taggart  Transcontinental  jest  tylko 
neutralnym obserwatorem, czy tak, panie Willers?” Odpowiadał najlepiej, jak potrafił. Patrzył na 
blask słońca na lokomotywie dieslowskiej. Ale zamiast tego widział dwunastoletnią dziewczynkę 
na leśnej polanie, mówiącą mu, że kiedyś będzie jej pomagał prowadzić przedsiębiorstwo kolejowe.
Obserwował  z  dala,  jak  załoga  pociągu  została  ustawiona  przed  lokomotywą,  by  stawić  czoło 
plutonowi  egzekucyjnemu  aparatów  fotograficznych.  Dagny  i  Rearden  uśmiechali  się,  jakby 
pozowali do zdjęć z wakacji. Pat Logan, maszynista, niski, muskularny mężczyzna o siwiejących 
włosach i kpiąco zagadkowej twarzy stał w pozie rozbawionej obojętności. Ray McKim, palacz, 



młody,  potężny  dryblas,  uśmiechał  się  z  mieszaniną  zażenowania  i  wyższości.  Reszta  załogi 
wyglądała, jakby miała zaraz puścić oko do kamery.
— Postarajcie się chociaż wyglądać na skazańców! — śmiał się jeden z fotografów. — Wiem, że 
naczelny tego właśnie chce!
Dagny i  Rearden odpowiadali  na pytania prasy. Teraz nie było w ich odpowiedziach kpiny ani 
goryczy. Była w nich radość. Odpowiadali tak, jakby pytania zadawane były w dobrej wierze. W 
sposób nieunikniony, nie wiadomo kiedy, stało się to prawdą.
— Czego spodziewa się pan po tym kursie? — zapytał reporter jednego z hamulcowych. — Myśli 
pan, że dojedziecie?
— Myślę, że dojedziemy — rzekł hamulcowy. — I ty też tak myślisz, bracie.
— Panie Logan, czy ma pan dzieci? Czy wziął pan dodatkowe ubezpieczenie? Wie pan, chodzi mi 
o ten most.
— Niech pan przez niego nie przechodzi, póki ja tam nie dojadę — zakpił Pat Logan.
— Panie Rearden, skąd pan wie, że pańskie szyny wytrzymają?
— A człowiek, który pokazał ludziom, jak zrobić prasę drukarską —. rzekł Rearden — skąd on to 
wiedział?
— Panno Taggart, proszę mi powiedzieć, co utrzyma pociąg ważący siedem tysięcy ton na moście 
ważącym trzy tysiące?
— Moja ocena — powiedziała.
Dziennikarze,  nienawidzący swojej profesji,  nie rozumieli,  dlaczego tak świetnie się bawią tego 
dnia.  Jeden z  nich,  młodzieniec  o  cynicznej  twarzy  człowieka  dwa razy  starszego i  pokaźnym 
bagażu niesławnych sukcesów, rzekł nagle:
— Chciałbym pracować w dziale informacyjnym!
Wskazówki  zegara  na  budynku  stacji  pokazywały  trzecią  czterdzieści  pięć.  Załoga  ruszyła  w 
kierunku znajdującego się na odległym krańcu pociągu wagonu służbowego. Krzątanina i hałas w 
tłumie straciły na sile. Ludzie mimowolnie nieruchomieli.
Dyspozytor otrzymał potwierdzenie od wszystkich operatorów wzdłuż trasy wijącej się pośród gór 
do odległych o trzysta mil pól naftowych Wyatta. Wyszedł z budynku stacji i patrząc na Dagny, dał 
sygnał, że droga wolna. Stojąca obok lokomotywy Dagny uniosła dłoń, powtarzając jego gest na 
znak przyjęcia i zrozumienia polecenia.
Długa  linia  krytych  wagonów towarowych  ciągnęła  się  w dal  w postaci  prostokątnych  ogniw, 
przywodzących na myśl rdzeń kręgowy. Gdy ręka konduktora przecięła powietrze daleko w tyle, 
Dagny odpowiedziała tym samym.
Rearden, Logan i McKim stali w milczeniu, jak na baczność, czekając, aż ona pierwsza wejdzie na 
pokład. Kiedy ruszyła w górę po szczeblach prowadzących do wnętrza lokomotywy, jednemu z 
reporterów przyszło do głowy pytanie, którego przedtem nie zadał.
— Panno Taggart!  — zawołał.  — Kim jest  John Galt?  Odwróciła  się,  ściskając w jednej  ręce 
metalową barierkę i zawisając
na chwilę nad głowami tłumu.
— My nim jesteśmy! — odrzekła.
Logan  podążył  za  nią  do  kabiny,  po  nim McKim;  Rearden  wszedł  na  końcu,  po  czym drzwi 
lokomotywy zamknęły się w sposób tak definitywny, jakby je zaplombowano.
Zawieszone na mostku sygnalizacyjnym na tle nieba światła były zielone. Także pomiędzy torami, 
nisko nad ziemią, widniały zielone światełka, niknące w oddali, gdzie tory skręcały i na zakręcie, na 
tle zieleni letnich liści które także wyglądały jak światła, stało kolejne zielone światło.
Dwaj mężczyźni  trzymali  białą,  jedwabną wstęgę,  przeciągniętą  w poprzek torów przed czołem 
lokomotywy. Byli to dyrektor okręgu w Kolorado i główny inżynier Nealy’ego, który pozostał na 
stanowisku. Eddie Willers miał przeciąć wstęgę na znak uruchomienia nowej linii.
Fotografowie  ustawili  go  odpowiednio,  z  nożyczkami  w  dłoni,  odwróconego  plecami  do 
lokomotywy. Tłumaczyli,  że będzie  musiał  powtórzyć ceremonię dwa lub trzy razy,  by dać im 
wybór ujęć; mieli  przygotowaną nową wstęgę. Już miał się podporządkować, gdy nagle zmienił 
zdanie.



—  Nie  —  powiedział.  —  Nie  będziemy  oszukiwać.  Spokojnym,  autorytatywnym  tonem 
wiceprezesa zakomenderował, wskazując aparaty:
— Proszę się cofnąć. Jeszcze dalej. Robicie jedno zdjęcie, gdy przecinam wstęgę, a potem szybko 
usuwacie się z drogi.
Podporządkowali  się,  pospiesznie  przesuwając  się  wzdłuż toru.  Została  zaledwie  minuta.  Eddie 
odwrócił  się  tyłem  do  aparatów  i  stał  pomiędzy  szynami,  twarzą  do  lokomotywy,  trzymając 
nożyczki nad białą wstęgą. Zdjął kapelusz i odrzucił go na bok. Patrzył na lokomotywę. Lekki wiatr 
rozwiewał jego jasne włosy. Lokomotywa była wielką srebrną tarczą, na której widniał emblemat 
Nata Taggarta.
W momencie, w którym wskazówka zegara na stacji wskazała punkt czwartą, Eddie Willers uniósł 
rękę.
— Ruszaj, Pat! — zawołał.
W tej samej chwili, gdy lokomotywa wystrzeliła do przodu, przeciął wstęgę i odskoczył na bok.
Z bocznego toru zobaczył mijające go okno kabiny i odpowiadającą mu salutem Dagny. Potem 
lokomotywa odjechała, a on stał i patrzył na zatłoczony peron, który to się pojawiał, to znikał za 
nabierającymi szybkości wagonami.

Zielononiebieskie  szyny pędziły im na spotkanie niczym dwa strumienie wystrzelone z jednego 
punktu za horyzontem. Podkłady zlewały się w przepływający pod kołami wartki strumień. Nisko 
nad  ziemią  wisiała  przyklejona  do  boku  lokomotywy  zamazana  smuga.  Drzewa  i  słupy  tele-
graficzne pojawiały się znienacka w polu widzenia i odskakiwały do tyłu jakby je ktoś odrzucał. 
Zielone  równiny  łagodnie  płynęły  za  nimi.  Na  skraju  nieba  długa  fala  gór  zmieniała  bieg  i 
wydawała się podążać za pociągiem.
Dagny  nie  czuła  kół  pod  podłogą.  Poruszali  się  płynnym  lotem  o  stałym  impulsie,  jakby 
lokomotywa wisiała ponad szynami, pędząc na wietrze. Nie czuła szybkości. Wydawało się dziwne, 
że zielone światła sygnałów pojawiają się i znikają co kilka sekund. Wiedziała, że są rozmieszczone 
co dwie mile.
Wskazówka szybkościomierza przed Patem Loganem wskazywała sto mil.
Dagny siedziała w fotelu palacza, od czasu do czasu zerkając na Logana. Siedział pochylony lekko 
do przodu, rozluźniony, jedną dłoń trzymając swobodnie, jakby przypadkiem, na przepustnicy, ale 
jego oczy wpatrzone były w tor przed nimi. Miał w sobie swobodę eksperta, tak niezachwianą, że 
wydawała się lekceważąca, w rzeczywistości zaś wynikała z olbrzymiej koncentracji na zadaniu 
posiadającym  bezwzględność  absolutu.  Ray  McKim  siedział  na  ławce  za  nim.  Rearden  stał 
pośrodku kabiny.
Stał z rękoma w kieszeniach i rozstawionymi nogami, napiętymi, by utrzymać równowagę. Patrzył 
przed siebie. Cokolwiek leżałoby obok torów, nie było w stanie wzbudzić jego zainteresowania: 
wpatrywał się w szyny.
Prawo własności, myślała, zerkając na niego, czyż to nie ci, którzy nie wiedzą nic o jego naturze, 
wątpią w jego istnienie? Nie, ono nie składa się z papierów, pieczęci, aktów własności i zezwoleń. 
Ono jest tu — w jego oczach.
Dźwięk wypełniający kabinę wydawał się częścią przestrzeni, którą przemierzali. Był w nim niski 
warkot  silników,  ostrzejszy  klekot  przeróżnych  części  dźwięczących  metalicznymi  krzykami  i 
wysokie dzwonienie drżących szyb.
Przedmioty pędziły do tyłu — zbiornik z wodą,  drzewo, chałupa,  silos zbożowy. Poruszały się 
ruchem  wycieraczki:  wyrastały,  zataczały  półkole  i  opadały.  Druty  telegraficzne  ścigały  się  z 
pociągiem, wznosząc się i opadając od słupa do słupa, miarowym rytmem, jak wypisane na niebie 
EKG bijącego równo serca.
Popatrzyła przed siebie, na promień złożony z szyn i szybkości, który w każdej chwili mógł się 
rozstąpić,  otwierając  przepaść.  Zastanawiała  się,  dlaczego  czuje  się  bezpieczniejsza,  niż 
kiedykolwiek czuła się w wagonie, tu, gdzie wydawało się, że gdyby pojawiła się przeszkoda, jej 
pierś  i  szklana  tarcza  roztrzaskałyby  się  o  nią  pierwsze.  Uśmiechnęła  się,  pojmując:  było  to 
bezpieczeństwo pierwszeństwa,  nieograniczonej  wizji  i  całkowitej  znajomości  kursu — nie  zaś 



ślepe  uczucie  bycia  ciągniętą  ku nieznanemu przez  jakąś  niewiadomą siłę.  Było  to  największe 
doznanie istnienia: nie ufać, lecz wiedzieć.
Wielkie szyby w oknach kabiny czyniły połacie pól bardziej rozległymi: ziemia zdawała się równie 
niezmierzona dla ruchu, jak dla oka. A jednak nic nie było odległe ani nieosiągalne. Ledwie zdążyła 
dostrzec w oddali blask jeziora — a już w następnej sekundzie jezioro było przy niej, by za moment 
zniknąć w tyle.
Dziwna jest relacja pomiędzy widokiem a dotykiem, myślała, między pragnieniem a spełnieniem, 
między — słowa gwałtownie zaklekotały jej w głowie po wywołanej zaskoczeniem przerwie — 
duchem a ciałem. Najpierw wizja — potem fizyczny kształt, który da jej wyraz. Najpierw myśl — 
potem świadomy ruch wzdłuż pojedynczego toru ku obranemu celowi.  Czy jedno bez drugiego 
miałoby jakikolwiek sens? Czyż nie jest złem pragnienie bez dążenia — albo poruszanie się bez 
celu? Czyjaż zła wola pełznie poprzez świat, starając się rozdzielić te dwie rzeczy i skierować je 
przeciwko sobie?
Potrząsnęła głową. Nie chciała myśleć ani zastanawiać się, dlaczego świat, który zostawiła za sobą, 
jest taki,  jaki jest. Nie obchodziło jej to. Oddalała się od tego z szybkością stu mil na godzinę. 
Pochyliła  się  ku  otwartemu  oknu  i  czuła  odwiewający  jej  włosy  z  czoła  wiatr.  Odchyliła  się, 
nieświadoma niczego z wyjątkiem fizycznej przyjemności tego doznania.
Ale  jej  umysł  wciąż  pracował  na  wysokich  obrotach.  Strzępy  myśli  przelatywały  przez  głowę 
niczym słupy telegraficzne obok toru. Fizyczna przyjemność?, myślała. To jest pociąg zrobiony ze 
stali... pędzący po szynach z metalu Reardena... napędzany energią spalanego węgla i generatorów 
elektrycznych...  fizyczne uczucie fizycznego ruchu poprzez przestrzeń...  ale czy to jest powód i 
sens tego, co teraz czuję...? Czy to jest to, co nazywają niską, zwierzęcą rozkoszą — to uczucie, że 
nie obchodzi mnie, czy szyny rozprysną się pod nami na kawałki — nie zrobią tego — ale nie ob-
chodzi mnie to, bo jestem tutaj? Niska, fizyczna, materialna, poniżająca Przyjemność ciała?
Uśmiechnęła się z zamkniętymi oczyma i wiatrem buszującym we włosach.
Otworzyła oczy i zobaczyła, że Hank Rearden stoi wpatrzony w nią. Ma w oczach ten sam wyraz 
co wtedy, gdy patrzył na szyny. Poczuła, jak siłę jej woli zmiata silne, tępe uderzenie, które czyni ją 
niezdolną  do  jakiegokolwiek  ruchu.  Wytrzymała  jego  spojrzenie,  odchylona  na  siedzeniu,  z 
wiatrem przyciskającym do jej ciała cienki materiał koszuli.
Odwrócił się, a ona dalej patrzyła, jak ziemia rozstępuje się przed nimi.
Nie  chciała  myśleć,  ale  myśli  furkotały  w  jej  głowie  jak  silniki,  wdzierając  się  w  odgłosy 
lokomotywy. Rozejrzała się po kabinie. Delikatna stalowa siatka sufitu, pomyślała, i rząd nitów w 
rogu, łączący stalowe blachy — kto je zrobił? Brutalna siła mięśni ludzkich? Co umożliwia czterem 
pokrętłom i  trzem dźwigniom naprzeciw  Pata  Logana  opanowanie  niesamowitej  siły  szesnastu 
silników za ich plecami i oddanie jej we władanie swobodnej ręki jednego człowieka?
Te  rzeczy  i  umiejętność,  która  je  stworzyła  —  czy  to  jest  dążenie,  które  ludzie  uważają  za 
nieprawe? Czy to właśnie nazywają haniebnym przywiązaniem do świata materialnego? Czy to jest 
uzależnienie od materii? Poddanie się ludzkiego ducha ciału?
Potrząsnęła  głową,  jakby pragnęła  wyrzucić  te  myśli  przez  okno,  żeby się  roztrzaskały  o tory. 
Patrzyła na zalane słońcem pola. Nie musiała myśleć: te pytania były jedynie szczegółami prawdy, 
którą znała od zawsze. Niech przelecą jak słupy telegraficzne. To, co wiedziała, było jak przela-
tujące w górze nieprzerwaną linią przewody. Słowa, które to określały — to, tę podróż, jej uczucie i 
całą ziemię człowieka, brzmiały: to takie proste i takie słuszne!
Patrzyła  na  krajobraz.  Od  pewnego  czasu  dostrzegała  przelatujące  obok  torów  z  osobliwą 
regularnością  postacie  ludzkie.  Przelatywały  jednak  tak  szybko,  że  nie  zdołała  uchwycić  ich 
znaczenia dopóki, jak klatki filmu, krótkie błyski nie zlały się w jeden zrozumiały obraz. Zatrudniła 
strażników,  którzy  pilnowali  torów od momentu  ich  ukończenia,  ale  nie  łańcuch  ludzki,  który 
rozciągał się teraz wzdłuż całej trasy. Przy każdym słupie milowym stała samotna postać. Niekiedy 
był to mały chłopiec, kiedy indziej przygarbiony starzec. Wszyscy byli uzbrojeni, w taką broń, jaką 
zdołali  znaleźć,  od  drogich  strzelb  po  starodawne  muszkiety.  Wszyscy  mieli  na  sobie  czapki 
kolejarskie.  Byli  to  synowie  pracowników  Taggart  Transcontinental  i  starzy  kolejarze,  którzy 
przeszli na emeryturę, przepracowawszy całe życie w służbie Taggartów. Przybyli na ochotnika, by 



strzec pociągu. Kiedy lokomotywa przejeżdżała obok nich, stawali na baczność i unosili broń w 
wojskowym salucie.
Kiedy to do niej dotarło, raptownie, z gwałtownością krzyku wybuchnęła śmiechem. Śmiała się jak 
dziecko, trzęsąc się; brzmiało to jak płacz ulgi. Pat Logan kiwnął jej głową z lekkim uśmiechem; on 
sam już dawno
dostrzegł  tę  gwardię  honorową.  Wychyliła  się  przez  otwarte  okno  i  machała  triumfalnie  do 
stojących przy torach ludzi.
Na grzbiecie odległego wzgórza dostrzegła wiwatujący tłum. Szare domy wioski były rozsiane po 
całej dolinie, jakby ktoś je tam kiedyś zrzucił i zapomniał o nich; dachy były zapadnięte, a ściany 
wyblakłe  ze  starości.  Być  może  przez  całe  pokolenia  jedynym,  co  oddzielało  jeden  dzień  od 
drugiego, były dla mieszkańców tej wioski wschody i zachody słońca. Teraz wszyscy wspięli się na 
wzgórze,  by zobaczyć srebrzystogłową kometę,  pędzącą przez ich ziemię niczym dźwięk trąbki 
przerywający długą, ciężką ciszę.
W miarę jak domy zaczęły się pojawiać  częściej,  bliżej  torów, dostrzegała  ludzi  w oknach, na 
gankach, na odległych dachach. Widziała tłumy blokujące drogi na przejazdach. Drogi przelatywały 
obok  jak  skrzydła  wiatraka;  nie  widziała  postaci  ludzkich,  jedynie  ręce  wymachujące  niczym 
poruszone pędem pociągu gałęzie. Stali pod rozkołysanymi czerwonymi światłami ostrzegawczymi 
i pod znakami głoszącymi: „Zatrzymaj się. Patrz. Słuchaj”.
Stacja, przez którą przemknęli, mijając miasteczko z prędkością stu mil na godzinę, od peronu aż po 
dach była jedną wielką rozkołysaną rzeźbą. Przez mgnienie oka Dagny widziała machające ręce, 
kapelusze wyrzucone w powietrze i bukiet kwiatów, który uderzył w lokomotywę.
Mijali kolejne miasteczka, nie zatrzymując się na stacjach. Wszędzie witały ich tłumy ludzi, którzy 
przybyli tam tylko po to, by zobaczyć, wiwatować i karmić się nadzieją. Widziała girlandy kwiatów 
pod czarnymi od sadzy okapami starych budynków stacji i czerwono-biało-niebieskie chorągiewki 
na nadgryzionych zębem czasu murach. Przypominało to obrazki, które z zazdrością oglądała w 
podręcznikach historii, z czasów, kiedy ludzie gromadzili się, by patrzeć na pierwszą jazdę pociągu. 
To było jak epoka, w której Nat Taggart przemieszczał się poprzez kraj, spotykając po drodze ludzi 
głodnych widoku wielkich osiągnięć. Myślała, że ta epoka dawno przeminęła: przez wiele pokoleń 
nie wydarzyło się nic wielkiego, tylko pęknięcia na budynku wzniesionym przez Nata Tagarta z 
roku na rok stawały się coraz głębsze. A jednak ludzie przyszli znowu, tak jak przychodzili w jego 
czasach, wiedzeni tym samym impulsem.
Zerknęła  na Reardena.  Stał  oparty o ścianę,  nieświadom istnienia  tłumów, obojętny na podziw. 
Obserwował działanie szyn i pociągu z koncentracją eksperta dokonującego profesjonalnej oceny; 
jego postawa sugerowała, że oddaliłby natychmiast, jako nie mające związku ze sprawą, myśli w 
rodzaju „To się im podoba”, podczas gdy tym, co dźwięczy w jego głowie, jest „To działa!”
Jego wysoka postać w spodniach i koszuli o jednakowym odcieniu szarości wyglądała, jakby ciało 
zostało  obnażone,  by móc swobodnie działać.  Spodnie podkreślały  długie  linie  nóg,  swobodę i 
pewność postawy,  pozwalającej  stać bez wysiłku  lub rzucić  się  do przodu w dowolnej  chwili; 
krótkie rękawy ukazywały ascetyczną siłę ramion; rozpięta koszula obnażała naprężoną skórę na 
piersi.
Odwróciła się, uświadamiając sobie nagle, że zbyt często na niego spogląda. Ale ten dzień nijak nie 
łączył się z przeszłością ani przyszłością — jej myśli były odcięte od wszelkich implikacji — nie 
dostrzegała dalszego znaczenia, tylko bezpośrednią intensywność uczucia, że jest uwięziona razem 
z nim, zamknięta w tym samym sześcianie powietrza; jego bliskość uwydatniała w niej świadomość 
tego dnia, tak jak jego szyny uwydatniały pęd pociągu.
Celowo skierowała wzrok z powrotem ku niemu. Patrzył na nią. Nie odwrócił się, wytrzymał jej 
spojrzenie  chłodno  i  również  celowo.  Uśmiechnęła  się  prowokująco,  nie  pozwalając  sobie 
zrozumieć  pełnego znaczenia  tego uśmiechu,  wiedząc jedynie,  że  jest  to  najsilniejszy cios,  jaki 
mogła wymierzyć w tę nieruchomą twarz. Poczuła nagłe pragnienie, by zobaczyć go drżącego, by 
wydrzeć z niego krzyk. Odwróciła głowę, powoli, w beztroskim rozbawieniu, zastanawiając się, 
dlaczego tak trudno jej oddychać.
Siedziała  oparta,  patrząc  przed  siebie,  wiedząc,  że  on  jest  równie  intensywnie  świadom  jej 



obecności.  Specyficzny  rodzaj  skrępowania,  jaki  z  tego  powodu  odczuwała,  sprawiał  jej 
przyjemność. Kiedy zakładała nogę na nogę, opierała łokieć o parapet, odgarniała włosy z czoła — 
każdy  ruch  jej  ciała  podszyty  był  uczuciem,  które,  gdyby  ośmieliła  się  ubrać  je  w  słowa, 
brzmiałoby: Czy on to widzi?
Miasteczka pozostały za nimi. Pociąg piął się przez tereny, które przyjmowały go coraz bardziej 
niechętnie: tory znikały za zakrętami, a grzbiety wzgórz przybliżały się, jak gdyby równiny ulegały 
sfałdowaniu. Płaskie półki skalne Kolorado podchodziły pod tory, a niebo w oddali kurczyło się, 
tworząc fale niebieskawych gór.
Daleko w dali dostrzegli mgiełkę dymu ponad kominami fabryk, a potem pajęczynę elektrowni i 
samotną igłę konstrukcji stalowej. Zbliżali się do Denver.
Zerknęła na Pata Logana. Siedział  pochylony lekko do przodu. Jego palce i spojrzenie stały się 
nieco bardziej  napięte.  Był równie jak ona świadom ryzyka,  jakie niosło ze sobą przejeżdżanie 
przez miasto z prędkością, z którą podróżowali.
Trwało to kilka minut, ale uderzyło w nich jako jedna całość. Najpierw zobaczyli przetaczające się 
za oknami samotne kształty — fabryki — potem kształty wtopione w plamę ulic — następnie deltę 
szyn  rozwierającą  się  przed  nimi  jak  wlot  leja,  wsysającego  ich  na  stację  Taggarta,  gdzie  nie 
chroniło ich nic z wyjątkiem rozsianych nisko przy ziemi małych zielonych paciorków światła — z 
wysokości kabiny widzieli wagony towarowe na bocznicy, przelatujące obok niczym płaskie wstęgi 
dachów —czarna dziura hangaru pędziła prosto na nich — przetoczyli się przez eksplozję dźwięku, 
uderzenia  kół  o  szyby  sklepienia  i  wiwatujące  okrzyki  dobiegające  od  strony  masy,  która 
przelewała  się  jak  ciecz  w  ciemnościach  pomiędzy  stalowymi  kolumnami  —  pofrunęli  ku 
jarzącemu się łukowi i zawieszonym na otwartym niebie zielonym światłom, które były jak klamki 
przestrzeni, otwierające przed nimi jedne drzwi po drugich. Potem, znikając za nimi, pędziły ulice 
pełne  samochodów,  otwarte  okna  kipiące  ludźmi,  wyjące  syreny  i  —  ze  szczytu  odległego 
wieżowca — chmura papierowych płatków śniegu migoczących w powietrzu, rzucona przez kogoś 
obserwującego pęd srebrnej kuli przez miasto, które zamarło, by na nią patrzeć.
Potem znów byli na zewnątrz, na skalistym zboczu — i nagle uderzył ich widok gór, tuż przed 
nimi, jak gdyby miasto rzuciło ich wprost na ścianę granitu, a wąska półka złapała w samą porę. 
Pędzili przyklejeni do zbocza pionowego urwiska, pozostawiając ziemię daleko w dole, a wielkie 
piętra  powykrzywianych  głazów  wystrzelały  w  górę  i  gasiły  słońce,  porzucając  ich  w 
niebieskawym zmierzchu, odciętych od ziemi i nieba.
Zakręty torów zmieniały się w kręgi wijące się pośród ścian,  które nacierały,  jakby chciały ich 
zmiażdżyć. Czasem jednak tor się przedzierał i góry rozstępowały się jak dwa skrzydła unoszące się 
po bokach pociągu — jedno zielone, zbudowane z pionowych igieł, gdzie cały las sosnowy spełniał 
rolę ściółki — drugie czerwonobrązowe, zbudowane z nagiej skały.
Spojrzała w dół przez otwarte okno i zobaczyła srebrny bok pociągu zawieszony nad przepaścią. 
Daleko w dole spływała z jednej półki na drugą cienka strużka strumienia, a paprocie, które się nad 
nią  pochylały,  były  w  rzeczywistości  migoczącymi  wierzchołkami  brzóz.  Zobaczyła  ogon 
lokomotywy złożony z wijących się po skalnej ścianie wagonów, mile poskręcanego kamienia w 
dole i zwoje zielononiebieskich szyn rozwijające się przed pociągiem.
Na  ich  drodze,  wypełniając  przednią  szybę  i  zalewając  kabinę  ciemnością,  wystrzeliła  w górę 
skalna  ściana,  tak  bliska,  że  wydawało  się  niemożliwe,  aby  ta  odrobina  czasu,  którą  mieli, 
pozwoliła im uciec. Dagny usłyszała jednak szczęk kół na zakręcie, a potem zalała ją fala światła — 
i znów byli na długiej  prostej biegnącej wzdłuż wąskiej półki.  Półka kończyła się w powietrzu. 
Czoło  lokomotywy  kierowało  się  prosto  w niebo.  Nie  było  nic,  co  mogłoby  ich  zatrzymać,  z 
wyjątkiem dwóch pasków zielononiebieskiego metalu wygiętego w przylegający do półki łuk.
Chwycić dudniącą siłę szesnastu silników, pomyślała,  napór siedmiu tysięcy ton stali  i  towaru, 
unieść je, utrzymać i przenieść przez zakręt — oto nieprawdopodobny wyczyn, którego dokonały 
dwa paski metalu szerokości jej ręki. Co czyni to możliwym? Jaka siła przelała się w niewidzialny 
układ  cząsteczek,  od  którego  zależy  ich  życie  i  życie  ludzi  oczekujących  na  osiemdziesiąt 
wagonów? Zobaczyła twarz mężczyzny i dłonie w blasku pieca laboratoryjnego ponad białą cieczą 
próbki metalu.



Poczuła poryw emocji,  którego nie mogła opanować, jak gdyby coś wewnątrz niej  miało zaraz 
wybuchnąć. Odwróciła się ku drzwiom jednostek silnikowych, otwarła je gwałtownie, wyrywając z 
nich wrzaskliwy zgrzyt, i uciekła w bijące serce lokomotywy.
Na chwilę została zredukowana do pojedynczego zmysłu, zmysłu słuchu, który odbierał  jedynie 
długi, wznoszący się, opadający i znów wznoszący się wrzask. Stała w rozkołysanej, zamkniętej 
metalowej  komorze,  patrząc na olbrzymie  generatory.  Chciała  je  zobaczyć,  bo uczucie  triumfu, 
które  ją  przepełniało,  było  związane  z  nimi,  z  jej  miłością  do  nich,  z  powodem,  dla  którego 
poświęciła  się  tej  pracy.  W  tej  nadzwyczajnej  jasności  gwałtownej  emocji  czuła  się  bliska 
uchwycenia czegoś, czego nigdy nie wiedziała i co musiała wiedzieć. Roześmiała się głośno, nie 
słysząc swojego śmiechu; nic nie mogło zagłuszyć nieustannej eksplozji. „Linia Johna Galta!” — 
wykrzyknęła, by bawić się uczuciem, że jej głos zostaje zmieciony z ust.
Powoli  przemieszczała  się  przez  jednostki  silnikowe  wąskim przejściem pomiędzy  silnikami  a 
ścianą. Odczuwała bezwstydność intruza, jak gdyby przedostała się do wnętrza żywej istoty, pod jej 
srebrną skórę,  i  przyglądała  życiu bijącemu w szarych metalowych cylindrach,  w poskręcanych 
zwojach i zespawanych rurach, konwulsyjnym wirowaniu ostrzy w drucianych siatkach. Olbrzymia 
złożoność kształtu nad jej głową była wsysana w niewidzialne tunele, a szalejąca w niej gwałtowna 
siła przenoszona na delikatne igiełki na szklanych tarczach, zielone i czerwone paciorki mrugające 
na pulpitach, wąskie skrzynki z napisem: „Wysokie napięcie”.
Zastanawiała się, dlaczego zawsze znajdowała to radosne uczucie pewności, patrząc na maszyny. 
W tych ogromnych kształtach radośnie nieobecne były dwie cechy właściwe temu, co nieludzkie: 
bezprzyczynowość i bezcelowość. Każda część tych silników była zmaterializowaną
odpowiedzią  na „Dlaczego?” i  „Po co?” — jak kroki na drodze życia  obranej  przez ten rodzaj 
umysłu, który czciła. Silniki były kodeksem moralnym odlanym ze stali.
One żyją, myślała. Żyją, bo są fizycznym kształtem działalności żywej siły — umysłu, który był 
zdolny  do  uchwycenia  całej  tej  złożoności,  obrania  celu  i  nadania  mu  formy.  Przez  moment 
wydawało jej się, że silniki są przejrzyste i że dostrzega sieć ich układu nerwowego. Była to sieć 
połączeń,  bardziej  zawiła  i  bardziej  kluczowa niż  wszystkie  przewody  i  obwody:  racjonalnych 
połączeń ustanowionych przez umysł ludzki, który po raz pierwszy ukształtował każdy ich element.
One żyją, myślała, ale ich dusza kieruje nimi za pomocą zdalnego sterowania. Ich dusza jest w 
każdym człowieku, który posiada zdolność dorównania temu osiągnięciu. Gdyby owa dusza znikła 
z powierzchni ziemi, silniki przestałyby pracować, bo to ona jest siłą utrzymującą je w ruchu — nie 
olej pod podłogą, który wtedy zmieniłby się na powrót w pierwotne błoto — nie stalowe cylindry, 
które  zmieniłyby  się  w  plamy  rdzy  na  ścianach  jaskiń  drżących  dzikusów  — potęga  umysłu 
ludzkiego — potęga myśli, wyboru i celu.
Przedzierała się z powrotem w kierunku kabiny, czując, że ma ochotę się śmiać, uklęknąć albo 
unieść  ręce,  pragnąc znaleźć  sposób na uwolnienie  tego,  co  czuje,  i  wiedząc,  że  nie  ma na to 
sposobu.
Zatrzymała  się.  Zobaczyła  Reardena  stojącego przy schodkach drzwi  prowadzących do kabiny. 
Patrzył na nią tak, jakby wiedział, dlaczego uciekła i co czuje. Stali bez ruchu, a ich ciała były teraz 
jedynie spojrzeniami krzyżującymi się w wąskim przejściu. Dudnienie wewnątrz niej zlewało się w 
jedno z dudnieniem silników — i miała uczucie, jakby oba pochodziły od niego. Pulsujący rytm 
pozbawiał ją wszelkiej  woli.  W milczeniu wrócili  do kabiny,  wiedząc,  że oboje przeżyli  coś, o 
czym nigdy nie będą rozmawiać.
Urwiska, ku którym zdążali, miały kolor płynnego złota. Smugi cienia w dolinach wydłużały się. 
Słońce zniżało się ku zachodnim szczytom. Jechali na zachód i w górę, ku słońcu.
Kolor nieba przypominał zielonkawy błękit szyn, gdy ujrzeli kominy w odległej dolinie. Było to 
jedno z nowych miasteczek Kolorado, które wyrosły wokół pól naftowych Wyatta. Widziała ostre 
linie nowoczesnych domów, płaskie dachy i ogromne okna. Miasto leżało zbyt daleko, by dostrzec 
ludzi.  Kiedy  pomyślała,  że  z  tej  odległości  nie  będą  się  przyglądać  pociągowi,  spomiędzy 
budynków wystrzeliła  rakieta,  wzleciała  wysoko nad  miasto  i  zmieniła  się  w fontannę  złotych 
gwiazd na tle ciemniejącego Weba. Ludzie, których nie widziała, zobaczyli wstążkę pociągu na 
zboczu góry i oddali salwę, samotny słup ognia wśród zmierzchu, symbol świętowania lub wołania 



o pomoc.
Zza następnego zakrętu wyłoniły się nagle dwie plamki światła elektrycznego, biała i czerwona, 
zawieszone nisko na niebie.  Nie były to samoloty — zobaczyła unoszące je stożki metalowych 
dźwigarów — i w tej  samej chwili,  w której  uświadomiła  sobie, że patrzy na wieże wiertnicze 
Wyatt Oil, zobaczyła, że tor pędzi w dół, ziemia się rozstępuje, jak gdyby ktoś rozdarł góry — a w 
dole, u stóp wzgórza Wyatta, za czarną szczeliną wąwozu ujrzała most z metalu Reardena.
Pędzili w dół. Zapomniała o starannym stopniowaniu, o wielkich łukach stopniowego zjazdu, miała 
wrażenie, że pociąg pędzi w dół na łeb na szyję, patrzyła, jak most rośnie im na spotkanie — mały, 
kwadratowy  tunel  koronkowej  roboty  w  metalu,  kilka  skrzyżowanych  w  powietrzu  belek, 
zielononiebieskich  i  błyszczących,  uderzonych  długim  promieniem  zachodzącego  słońca,  który 
przedostał się przez szczelinę w barierze gór. Przy moście byli ludzie, czarna plama tłumu, ale jej 
świadomość  ledwie  ich  zarejestrowała.  Słyszała  dźwięk  przyspieszających  kół  — i  jakiś  temat 
muzyczny, rozbrzmiewający w rytm ich stukotu, kołatał jej się po głowie, głośniej i głośniej, by 
nagle wypełnić całą kabinę, choć wiedziała, że naprawdę tylko ona go słyszy: był to piąty koncert 
Richarda Halleya. Czy napisał go na tę okazję?, pomyślała, czy znał uczucie równe temu? Pędzili 
coraz szybciej,  oderwali się od ziemi, góry wystrzeliły ich w górę jak sprężyna i teraz lecieli w 
powietrzu — to niesprawiedliwe, pomyślała, nawet nie dotkniemy tego mostu — zobaczyła nad 
sobą twarz Reardena,  odwzajemniła  jego spojrzenie,  odchylając głowę tak,  że jej  twarz znieru-
chomiała w powietrzu pod jego twarzą — usłyszeli dzwonienie metalu, werbel pod stopami, ukośne 
linie  mostu zatarły  się,  przelatując za oknami z dźwiękiem metalowego pręta przeciąganego po 
palach płotu — potem, zbyt nagle, wszystko znikło, a pociąg pędził w górę, ku wieżom Wyatt Oil. 
Pat Logan odwrócił głowę, zerkając na Reardena z namiastką uśmiechu.
— No i zrobione — rzekł Rearden.
Szyld na skraju dachu głosił: ROZJAZD WYATTA. Wpatrywała się w niego, czując, że coś z nim 
jest  nie tak,  aż wreszcie zrozumiała,  co to takiego: szyld się nie poruszał.  Najgwałtowniejszym 
wstrząsem całej jazdy okazał się moment uświadomienia sobie, że lokomotywa się zatrzymała.
Usłyszała jakieś głosy, spojrzała w dół i zobaczyła ludzi na peronie. Potem drzwi kabiny otworzyły 
się  gwałtownie  i  Dagny wiedziała,  że  musi  zejść  pierwsza.  Podeszła  do  drabinki.  Na moment 
uderzyła ją zwiewność własnej figury, wrażenie, że jest zbyt lekka, by ustać w prądzie otwartego 
powietrza.  Chwyciła metalowe poręcze i zaczęła schodzić. W połowie drogi poczuła, jak na jej 
żebrach  i  talii  zaciskają  się  męskie  dłonie,  oderwała  się  od  szczebli,  pofrunęła  w powietrzu  i 
znalazła  się na ziemi.  Nie mogła uwierzyć,  że ten śmiejący się do niej  młody chłopak to Ellis 
Wyatt.  Pamiętała  napiętą,  pogardliwą  twarz;  teraz  malowała  się  na  niej  czystość,  żarliwość  i 
radosna życzliwość dziecka przebywającego w świecie, do którego zostało stworzone.
Stała niepewnie na nieruchomej ziemi,  wsparta o niego,  otoczona jego ramieniem, i  śmiała się, 
słuchając jego słów.
— Czyż nie wiedziałeś, że się uda? — odpowiadała.
Po chwili dostrzegła otaczające ich twarze. Byli to właściciele obligacji Linii Johna Galta, ludzie, 
którzy tworzyli Nielsen Motors, Hammond Cars, odlewnię Stocktona i wszystkie pozostałe firmy. 
Ściskała ich dłonie, nie musząc wysłuchiwać żadnych przemówień; stała obok Ellisa Wyatta, lekko 
przygarbiona, odgarniając włosy z oczu i zostawiając na czole smugi sadzy. Wymieniała uściski 
dłoni  z  członkami  załogi  pociągu,  bez  słów,  z  pieczęcią  uśmiechów  na  ustach.  Wokół  nich 
eksplodowały flesze, a z wież wiertniczych na zboczach góry machali do nich ludzie. Ponad jej 
głową,  ponad  głowami  tłumu,  litery  TT  na  srebrnej  tarczy  zalśniły  w  ostatnim  promieniu 
znikającego słońca.
Ellis Wyatt przejął dowodzenie. Prowadził ją gdzieś, torując ramieniem drogę wśród tłumu, kiedy 
nagle przedarł się ku niej jeden z dziennikarzy.
— Panno Taggart — zawołał — czy chce pani coś powiedzieć społeczeństwu?
Ellis Wyatt machnął ręką w kierunku długiego sznura wagonów.
— Już to zrobiła — powiedział.
Po chwili siedziała już na tylnym siedzeniu pnącego się po łukach górskiej drogi kabrioletu. Obok 
niej siedział Rearden; samochód prowadził Ellis Wyatt.



Zatrzymali  się przed domem stojącym na skraju  urwiska.  W zasięgu wzroku nie  było żadnych 
innych domów, natomiast wszystkie pola naftowe na zboczach widoczne były jak na dłoni.
— No jasne,  że  śpicie  dzisiaj  u  mnie  — powiedział  Wyatt,  gdy  znaleźli  się  w środku.  — A 
myśleliście, że gdzie?
Roześmiała się.
— Nie wiem. Nie zastanawiałam się nad tym.
— Najbliższe miasto jest o dwie godziny jazdy stąd. Tam właśnie pojechała wasza załoga: chłopaki 
z waszego oddziału wydają przyjęcie na ich cześć. Całe miasto świętuje. Ale powiedziałem Tedowi 
Nielsenowi i reszcie, że nie będziemy urządzać wam żadnych bankietów ani przemówień. Chyba, 
żebyście chcieli?
— Jezu, nie! — powiedziała. — Dzięki, Ellis.
Było już ciemno, gdy zasiedli  do kolacji  w pokoju o obszernych oknach,  w którym stało kilka 
kosztownych mebli. Kolację podała milcząca postać w białej marynarce, jedyny mieszkaniec tego 
domu  poza  gospodarzem:  stary  Indianin  o  kamiennej  twarzy  i  dworskich  manierach.  W  polu 
widzenia  znajdowało się  kilka punkcików ognia,  jedne mające swoje źródło w pokoju,  inne za 
oknami: świeczki na stole, światła na wieżach wiertniczych i gwiazdy.
— Myślicie,  że  macie  teraz dużo roboty? — pytał  Ellis  Wyatt.  — Dajcie  mi rok,  a  już ja  się 
postaram,  żebyście  nie  musieli  się  nudzić.  Dwa pociągi-cysterny  dziennie,  Dagny?  Będzie  ich 
cztery albo sześć, albo ile tylko zechcesz. — Machnął ręką w kierunku świateł na górach. — To? 
To jest nic w porównaniu z tym, co dopiero się zbliża. — Wskazał ręką na wschód. — Przełęcz 
Burena Esperanza. Pięć mil stąd. Wszyscy się zastanawiają, co ja tam robię. Łupki naftowe. Ile to 
lat temu przestali próbować uzyskiwać ropę z łupków, bo było to zbyt drogie? Poczekajcie tylko, aż 
zobaczycie proces, który opracowałem. To będzie najtańsza ropa, jaką kiedykolwiek pryśnięto im w 
twarz, i w nieograniczonych ilościach, w ilościach, przy których największe złoże ropy wygląda jak 
kałuża.  Czy  zamawiałem  rurociąg?  Hank,  ty  i  ja  będziemy  musieli  wybudować  rurociągi  we 
wszystkich  kierunkach  do...  O  rany,  przepraszam.  Chyba  ci  się  nie  przedstawiłem,  kiedy 
rozmawialiśmy na stacji. Nawet ci nie powiedziałem, kim jestem.
Rearden wyszczerzył zęby w uśmiechu.
— Zdążyłem się domyślić.
— Przepraszam. Nie lubię być nonszalancki, ale byłem zbyt podekscytowany.
— Czym byłeś podekscytowany, Ellis? — zapytała Dagny, mrużąc kpiąco oczy.
Wyatt  przez  moment  odwzajemniał  jej  spojrzenie;  kiedy  odpowiedział,  mówił  uroczyście 
intensywnym, dziwnie kontrastującym z wesołością głosu tonem:
— Najpiękniejszym policzkiem, jaki kiedykolwiek otrzymałem i na jaki zasłużyłem.
— Masz na myśli nasze pierwsze spotkanie?
— Tak.
— Bzdura. Miałeś rację.
— Miałem. W kwestii wszystkiego z wyjątkiem ciebie. Dagny, znaleźć wyjątek po latach... Och, do 
diabła z nimi! Mam włączyć radio, żebyśmy mogli posłuchać, co o was mówią?
— Nie.
— Świetnie. Ja też nie chcę ich słuchać. Niech się upajają swoimi przemówieniami. Wszyscy teraz 
próbują dogonić pociąg. My nim jedziemy. — Zerknął na Reardena. — Co cię tak bawi?
— Zawsze byłem ciekaw, jaki jesteś.
— Nigdy nie miałem okazji być taki, jaki jestem — z wyjątkiem dzisiejszego wieczoru.
— Mieszkasz tu sam, z dala od wszystkiego? Wyatt wskazał ręką okno.
— Jestem zaledwie o kilka kroków od... wszystkiego.
— A ludzie?
— Mam pokoje gościnne dla ludzi, którzy przyjeżdżają załatwiać ze mną interesy. Od innych chcę 
być  możliwie  jak  najdalej.  —  Pochylił  się,  by  ponownie  napełnić  kieliszki.  —  Hank,  może 
przeniósłbyś się do Kolorado? Do diabła  z Nowym Jorkiem i Wschodnim Wybrzeżem! To jest 
stolica  Renesansu! Drugiego Renesansu — nie tego od obrazów olejnych i  katedr,  ale od wież 
wiertniczych, elektrowni i silników z metalu Reardena. Mieli już epokę kamienia, epokę żelaza, a 



teraz będą mieli epokę metalu Reardena — bo to, co umożliwił twój metal, nie ma granic.
— Mam zamiar zakupić parę mil kwadratowych Pensylwanii — rzekł Rearden. — Dookoła mojej 
huty. Byłoby taniej wybudować tutaj filię, tak jak planowałem, ale wiesz, dlaczego nie mogę, i do 
diabła z nimi! I tak ich pokonam. Zamierzam rozbudować zakłady i jeżeli ona może mi zapewnić 
trzydniowe przewozy towarowe do Kolorado, będę z tobą rywalizował o miano stolicy Renesansu!
— Daj mi rok — powiedziała Dagny — na rozruch Linii Johna Galta i pozbieranie do kupy sieci 
Taggarta,  a  dostaniesz trzydniowe transkontynentalne  przewozy towarowe na szynach z  metalu 
Reardena od oceanu do oceanu!
— Któż  to  powiedział,  że  potrzebuje  punktu  zaczepienia?  — rzekł  Ellis  Wyatt.  — Dajcie  mi 
nieograniczone pierwszeństwo przejazdu, a pokażę im, jak poruszyć ziemię!
Zastanawiała się, co jej się tak podoba w brzmieniu jego śmiechu. Ich głosy, nawet jej własny, 
brzmiały teraz tak, jak nigdy przedtem. Kiedy wstawali od stołu, że zdumieniem spostrzegła, że 
pokój oświetlają jedynie świeczki: dotąd miała wrażenie, że siedzi w jaskrawym świetle.
Ellis Wyatt podniósł kieliszek, popatrzył na ich twarze i rzekł:
— Za świat taki, jaki wydaje się teraz! Opróżnił szklankę jednym haustem.
Usłyszała trzask szkła o ścianę w tym samym momencie, w którym zobaczyła, jak jego ciało się 
skręca,  a ręka ze straszliwą siłą ciska szklankę poprzez pokój.  Nie był to konwencjonalny gest 
celebracji, lecz buntowniczego gniewu; wściekły gest, który zastąpił krzyk bólu.
— Ellis — wyszeptała — co się stało?
Odwrócił się ku niej. Równie nagle jego oczy znów były jasne, twarz spokojna; przerażający był 
tylko ten łagodny uśmiech na twarzy.
— Przepraszam — powiedział. — Nic. Będziemy się starali myśleć, że tak zostanie.
Ziemia  w  dole  była  pokryta  smugami  księżycowego  blasku,  gdy  Wyatt  zaprowadził  ich 
zewnętrznymi  schodami  na drugie  piętro  domu,  na otwartą  galerię,  na którą wychodziły  drzwi 
pokojów gościnnych. Życzył im dobrej nocy i zszedł na dół. Światło księżyca wydawało się wsysać 
dźwięk, tak jak wsysało kolor. Jego kroki oddaliły się w odległą przeszłość, a kiedy ucichły, cisza 
wydawała  się  trwającą  od  dawna  samotnością,  jak  gdyby  nigdzie  wokół  nie  pozostał  żaden 
człowiek.
Nie odwróciła się ku drzwiom swojego pokoju. Rearden także się nie poruszył. Pod ich stopami 
były jedynie cienkie pręty i rozległa przestrzeń. W dole rozpościerały się kanciaste półki z cieniami 
powtarzającymi układ stalowych belek wież wiertniczych — przecinającymi się pod ostrymi kątami 
czarnymi liniami na łatach lśniącej skały. Kilka białych i czerwonych świateł drżało w czystym 
powietrzu  jak  krople  deszczu  na  skrajach  stalowych  dźwigarów.  Daleko  za  nimi  można  było 
dostrzec trzy zielone krople, ułożone w linię wzdłuż torów Taggarta. Jeszcze dalej, na skraju pola 
widzenia, u podnóża białego łuku, wisiała prostokątna sieć mostu.
Dagny czuła rytm pozbawiony dźwięku i ruchu, dudniące napięcie, jakby koła pociągu Linii Johna 
Galta wciąż jeszcze pędziły przed siebie. Powoli, w odpowiedzi i w oporze przeciwko milczącemu 
wezwaniu, odwróciła się i spojrzała na niego.
To, co ujrzała w jego twarzy, uświadomiło jej po raz pierwszy, że wiedziała, iż taki właśnie będzie 
koniec  tej  podróży.  Widok  nie  miał  nic  wspólnego  ze  sposobem,  w  jaki  uczy  się  ludzi  go 
przedstawiać  — żadnych  luźnych  mięśni,  obwisłych  warg  czy  bezmyślnego  głodu.  Linie  jego 
twarzy były napięte, nadając jej osobliwą czystość i ostrą precyzję formy i sprawiając, że wyglądała 
prosto i młodo. Usta miał ściągnięte, z lekko zwężonymi wargami, podkreślającymi kontur kształtu. 
Tylko  oczy  były  lekko zamglone,  dolne  powieki  nabrzmiałe  i  uniesione,  spojrzenie  świadomie 
wyrażające coś, co przypominało nienawiść i ból.
Szok zmienił się w ogarniające jej ciało odrętwienie — czuła ucisk w gardle i żołądku — nie była 
świadoma niczego z wyjątkiem bezdźwięcznej konwulsji, która uniemożliwia jej oddychanie. Ale 
to,  co czuła,  nie potrzebując słów, brzmiało:  Tak,  Hank — tak — teraz — bo w jakiś sposób, 
którego nie potrafię nazwać, jest to częścią tej samej bitwy...  bo to jest nasze istnienie przeciw 
nim... nasza wielka zdolność, za którą oni nas torturują, zdolność do szczęścia... Teraz, właśnie tak, 
bez słów i bez pytań... bo pragniemy tego...
To było jak akt nienawiści, jak uderzenie bicza owijającego się wokół jej ciała: poczuła otaczające 



ją ramiona, dotyk jego nóg, napór jego piersi, jego usta na swoich.
Przesunęła dłonią od jego ramion ku biodrom i nogom, uwalniając ukryte pragnienie każdego ich 
spotkania. Kiedy oderwała usta od jego ust, śmiała się bezdźwięcznie, triumfalnie, jakby mówiła: 
Hank Rearden
— ascetyczny,  nieprzystępny Hank Rearden,  z gabinetem przypominającym celę  mnicha,  Hank 
Rearden od konferencji i bezlitosnych targów — pamiętasz je teraz? — myślę o tym dla rozkoszy 
świadomości, że cię do tego przywiodłam. Na jego twarzy nie było uśmiechu, była to zacięta twarz 
wroga; przyciągnął gwałtownie jej głowę i ponownie sięgnął ust, jak gdyby zadawał jej ranę.
Czuła jego drżenie, myśląc, że to właśnie jest krzyk, który pragnęła z niego wydrzeć — to poddanie 
się  poprzez  strzępy  udręczonego  oporu.  A  jednak  wiedziała  zarazem,  że  ten  triumf  jest  jego 
triumfem, że jej śmiech jest jej hołdem dla niego, jej bunt uległością, że cała jej gwałtowna siła 
służy tylko temu, by uczynić jego zwycięstwo pełniejszym — przyciskał do siebie jej ciało, jakby 
chciał wyraźnie dać jej do zrozumienia, że jest teraz tylko narzędziem zaspokojenia jego żądz — a 
jego  zwycięstwo,  wiedziała  to,  polegało  na tym, że pragnęła,  by ją  zredukował  do tej  postaci. 
Kimkolwiek jestem, myślała, jakkolwiek wielka może być moja duma, duma mojej odwagi, pracy, 
umysłu i wolności — właśnie to ofiarowuję ci dla rozkoszy twojego ciała, właśnie to ci daję, żebyś 
tego użył dla własnych celów — a to, że chcesz tego użyć, jest największą nagrodą, jaką mogę 
otrzymać.
W obu pokojach  za  ich  plecami  paliły  się  światła.  Chwycił  ją  za  przegub ręki  i  wepchnął  do 
swojego pokoju, dając do zrozumienia, że nie potrzeba mu oznak przyzwolenia ani oporu. Zamknął 
drzwi na klucz, obserwując jej twarz. Stojąc prosto, wytrzymując jego spojrzenie, wyciągnęła rękę 
ku stojącej na stole lampie i zgasiła ją. Podszedł i drwiącym gestem ponownie włączył światło. Po 
raz  pierwszy ujrzała  na  jego  ustach  uśmiech,  powoli  wykwitający,  kpiący,  zmysłowy uśmiech, 
podkreślający cel jego czynu.
Trzymał  ją  rozciągniętą  w  poprzek  łóżka,  zdzierając  z  niej  ubranie,  podczas  gdy  jej  wargi 
przesuwały się wzdłuż linii jego karku i ramienia. Wiedziała, że każdy gest jej pożądania uderza go 
jak bicz, budząc w nim drżenie niedowierzającego gniewu — i że żaden nie jest w stanie zaspokoić 
jego głodu dowodów jej pożądania.
Stał,  patrząc w dół na jej  nagie ciało,  pochylił  się i usłyszała  jego głos — bardziej  konstatację 
pogardliwego triumfu niż pytanie:
— Chcesz tego?
Z  zamkniętymi  oczyma  odpowiedziała  czymś,  co  nie  przypominało  słowa,  lecz  spazmatyczne 
wciągnięcie powietrza:
— Tak.
Wiedziała,  że  to,  co czuje  pod skórą rąk,  jest  materiałem jego koszuli,  że  usta,  które  czuje  na 
swoich, należą do niego, ale poza tym nie istniała granica między jego bytem a jej własnym, tak jak 
nie istniała granica między ciałem a duchem. Poprzez wszystkie lata, które mieli za sobą, etapy 
drogi obranej w odwadze wierności jednej rzeczy: ich miłości istnienia — obranej w świadomości, 
że  nic  nie  zostanie  dane,  że  człowiek  musi  wypracować własne pragnienie  i  każdą  formę jego 
spełnienia — przez etapy kształtowania metalu, szyn i silników — poruszali się napędzani myślą, 
że  człowiek  przekształca  ziemię  dla  własnej  radości,  że  duch ludzki  nadaje  sens  nieświadomej 
materii poprzez kształtowanie jej tak, by służyła obranemu przezeń celowi. Ta droga doprowadziła 
ich do momentu, w którym, w odpowiedzi na najwyższą ze swoich wartości, w zachwycie, którego 
nie da się wyrazić żadnym innym hołdem, duch ludzki składa hołd z ciała, przekształcając je — 
jako dowód, jako sankcję, jako nagrodę
— w jednolite uczucie rozkoszy tak intensywnej, że nie potrzeba żadnej innej sankcji dla istnienia. 
Jego ciało zadrżało w jej ramionach w tym samym momencie, w którym on usłyszał jej jęk.

Rozdział IX
ŚWIĘTOŚĆ I BLUŹNIERSTWO



Patrzyła  na lśniące wstęgi  światła  na skórze własnej ręki,  niczym bransolety rozmieszczone od 
nadgarstka po ramię. Były to paski światła poszatkowanego przez żaluzje w oknie nieznajomego 
pokoju. Zobaczyła siniak nad łokciem i czarne kropki, które kiedyś były krwią. Jej ręka spoczywała 
na kocu okrywającym ciało.  Była świadoma istnienia  nóg i bioder,  ale reszta stanowiła jedynie 
uczucie lekkości, jak gdyby unosiła się swobodnie w powietrzu, w pomieszczeniu wyglądającym 
jak klatka upleciona z promieni słońca.
Obracając  się,  by  na  niego  spojrzeć,  myślała:  od  powściągliwości,  nieprzystępnej  oficjalności, 
dumy, że nigdy go nie zmuszono, by cokolwiek czuł — do tego: do Hanka Reardena w łóżku obok 
niej, po godzinach szaleństwa, którego nie potrafili teraz nazwać — nie słowami i nie w świetle 
dnia — ale które było w ich oczach,  kiedy na siebie patrzeli,  które chcieli  nazwać, podkreślić, 
rzucić sobie nawzajem w twarz.
Zobaczył  twarz  młodej  dziewczyny  o  ustach  przywodzących  na  myśl  uśmiech,  jak  gdyby  jej 
naturalnym  stanem  był  stan  rozradowania,  kosmyk  włosów  opadających  poprzez  policzek  ku 
łukowi  nagiego ramienia,  oczy  patrzące  na  niego tak,  jakby była  gotowa przyjąć  wszystko,  co 
mógłby chcieć powiedzieć, tak jak przedtem była gotowa przyjąć wszystko, co chciał zrobić.
Wyciągnął rękę i odsunął z jej policzka kosmyk włosów, ostrożnie, jakby były kruche. Trzymając 
je czubkami palców, spojrzał jej w twarz. Gwałtownie zacisnął palce i uniósł kosmyk do ust. Gest, 
którym przycisnął  go do warg,  był  gestem czułości,  ale  sposób,  w jaki  trzymał  go w palcach, 
wyrażał rozpacz.
Opadł z powrotem na poduszkę i leżał nieruchomo, z zamkniętymi oczyma. Jego twarz wydawała 
się  młoda  i  spokojna.  Widząc  ją  przez  tę  chwilę  wolną  od  pęt  napięcia,  pojęła  nagle  rozmiar 
cierpienia, jakie miał za sobą; ale to już przeszłość, pomyślała, to już skończone.
Wstał, nie patrząc na nią. Jego twarz znów była matowa i zamknięta. Podniósł ubranie z podłogi i 
zaczął się ubierać, stojąc pośrodku pokoju, odwrócony do niej bokiem. Zachowywał się nie tak, 
jakby jej  tam nie było,  lecz jakby fakt,  iż tam jest,  nie miał żadnego znaczenia.  Kiedy zapinał 
koszulę i pasek spodni, czynił to z szybką precyzją człowieka wykonującego obowiązek.
Odchyliła się na poduszce, obserwując go, rozkoszując się widokiem jego ciała w ruchu. Podobał 
jej się widok szarych spodni i koszuli — profesjonalny mechanik Linii Johna Galta, pomyślała, w 
paskach słońca i cienia, jak skazaniec za kratkami. Ale to już nie były kratki, były to szczeliny w 
murze, przez który przedarła się Linia Johna Galta, forpoczty tego, co ich oczekiwało na zewnątrz, 
za żaluzjami — pomyślała  o powrotnej  podróży nowymi szynami,  pierwszym pociągiem, który 
odjedzie  z  rozjazdu  Wyatta  —  o  powrocie  do  swojego  gabinetu  w  budynku  Taggart 
Transcontinental i o wszystkich rzeczach, których zdobycie leżało przed nią otworem — ale mogła 
spokojnie pozwolić im czekać, nie chciała teraz o tym myśleć, myślała o pierwszym dotyku jego 
warg na swoich — wolno jej było to czuć, zachować ten moment, w którym nic innego się nie 
liczyło. Uśmiechnęła się buntowniczo do pasków nieba za żaluzjami.
— Chcę, żebyś to wiedziała.
Stał obok łóżka, ubrany, patrząc na nią z góry. Wymówił te słowa płasko, bardzo wyraźnie i bez 
intonacji. Popatrzyła na niego posłusznie.
— To, co do ciebie czuję — rzekł — to pogarda. Ale to nic w porównaniu z pogardą, którą czuję 
dla siebie. Nie kocham cię. Nigdy nikogo nie kochałem. Pragnąłem cię od chwili, w której po raz 
pierwszy cię zobaczyłem. Pragnąłem cię tak, jak pragnie się dziwki — z tej samej przyczyny i w 
tym samym celu. Spędziłem dwa lata, przeklinając siebie, bo sądziłem, że jesteś ponad tego rodzaju 
pragnieniem. Nie jesteś. Jesteś takim samym zwierzęciem jak ja. Powinienem cierpieć z powodu 
tego odkrycia.  Nie cierpię.  Wczoraj  zabiłbym każdego,  kto  by powiedział,  że  jesteś  zdolna  do 
robienia rzeczy, które ze mną robiłaś. Dzisiaj oddałbym życie za to, żeby nie było inaczej; żebyś nie 
była niczym innym, jak tylko dziwką, którą jesteś. Cała wielkość, którą w tobie widziałem — nie 
przyjąłbym jej w zamian za twoją obsceniczną zdolność do zwierzęcej rozkoszy. Byliśmy dwiema 
wielkimi istotami, ty i ja, dumnymi ze swojej siły, czyż nie tak? Oto, co z nas zostało — i nie 
zamierzam oszukiwać się w tej kwestii.
Mówił powoli, jakby biczował się własnymi słowami. W jego głosie nie było śladu emocji, tylko 



beznamiętny wysiłek; nie był to ton człowieka pragnącego mówić, lecz nieprzyjemny, udręczony 
dźwięk spełnianego obowiązku.
— Szczyciłem się,  że nigdy nie będę nikogo potrzebował.  Potrzebuję ciebie.  Byłem dumny, że 
zawsze  działam  zgodnie  z  własnymi  przekonaniami.  Poddałem się  pragnieniu,  którym gardzę. 
Pragnieniu, które zredukowało mój umysł, moją wolę, istotę i siłę istnienia do rozmiarów poniża-
jącej  zależności  od ciebie  — nie od Dagny Taggart,  którą podziwiałem, lecz od twojego ciała, 
twoich dłoni, twoich ust i krku sekund drżenia twojego ciała. Nigdy przedtem nie złamałem danego 
słowa. Teraz złamałem przysięgę, którą dałem na całe życie. Nigdy przedtem nie dopuściłem się 
czynu, który musiałbym ukrywać. Teraz będę kłamał, skradał się i krył. Czegokolwiek pragnąłem, 
wolno mi było powiedzieć to głośno i osiągnąć na oczach całego świata.  Teraz moim jedynym 
pragnieniem jest pragnienie, które wstydzę się nazwać nawet przed samym sobą. Ale pragnę tylko 
tego. Będę cię miał — oddałbym za to wszystko, co mam, hutę, metal, dorobek całego życia. Będę 
cię miał za cenę wyższą niż cena mojej osoby: za cenę mojego szacunku dla samego siebie — i 
chcę, żebyś to wiedziała. Nie chcę pozorów, uników, milczącej pobłażliwości, pozostawienia natury 
naszych czynów nienazwaną. Nie chcę pozorowania miłości, wartości, wierności ani szacunku. Nie 
chcę, by nam pozostał choć strzęp honoru, za którym moglibyśmy się ukryć. Nigdy nie błagałem o 
litość. Postanowiłem to zrobić — i przyjmę wszelkie konsekwencje, włącznie z pełną świadomością 
swojego wyboru. To niemoralność — i jako taką ją akceptuję — i nie ma żadnej cnoty, której bym 
za nią nie oddał. Jeśli chcesz, możesz mnie teraz uderzyć w twarz. Chciałbym, żebyś to zrobiła.
Słuchała  go,  siedząc  wyprostowana,  owinięta  kocem  po  szyję.  W  pierwszej  chwili  jej  oczy 
pociemniały niedowierzającym gniewem. Potem wydawało mu się, że słucha uważnie, ale widzi 
coś więcej niż tylko jego twarz, mimo iż nie spuszczała wzroku z jego oczu. Wyglądała,  jakby 
skrupulatnie badała jakieś objawienie, którego nigdy przedtem nie doznała. Miał wrażenie, że jakiś 
promień światła na jego własnej twarzy świeci coraz silniej, bo widział jego odbicie na wpatrzonej 
w niego twarzy Dagny — widział, jak znika szok, potem konsternacja — i jak jej twarz wygładza 
się w dziwnym spokoju, cichym i promiennym zarazem.
Kiedy zamilkł, wybuchnęła śmiechem. Tym, co go uderzyło, był fakt, iż nie słyszy w jej śmiechu 
gniewu, śmiała się beztrosko, swobodnie, z radosnym rozbawieniem i ulgą; nie był to śmiech, który 
miał rozwiązać problem, lecz śmiech odkrycia, że żaden problem nie istnieje.
Jednym zamaszystym ruchem zrzuciła z siebie koc. Wstała. Zobaczyła swoje ubranie na podłodze i 
kopniakiem odsunęła je na bok. Stała naprzeciw niego naga.
— Pragnę cię, Hank — powiedziała. — Jestem zwierzęciem w dużo większym stopniu, niż sądzisz. 
Pragnęłam cię od chwili, w której po raz pierwszy cię zobaczyłam — i jedynym, czego się wstydzę, 
jest  fakt,  że  o  tym  nie  wiedziałam.  Nie  wiedziałam,  dlaczego  przez  dwa  lata  moimi 
najpiękniejszymi chwilami były te w twoim gabinecie, kiedy mogłam podnieść głowę, by na ciebie 
spojrzeć.  Nie  rozumiałam natury  ani  przyczyny tego,  co  czułam w twojej  obecności.  Teraz  je 
poznałam. To wszystko, czego pragnę, Hank. Pragnę ciebie w moim łóżku — i jesteś wolny ode 
mnie przez resztę swojego czasu. Nie ma nic, co musiałbyś udawać — nie myśl o mnie, nie czuj, 
nie troszcz się — nie chcę twojego umysłu, twojej woli, twojej istoty ani twojej duszy, dopóki to do 
mnie przychodzisz, by zaspokoić najniższe ze swoich pragnień. Jestem zwierzęciem, nie pragnącym 
niczego oprócz przyjemności,  którą ty gardzisz — ale pragnę jej od ciebie.  Ty oddałbyś za nią 
każdą cnotę, podczas gdy ja —ja nie mam żadnej, którą mogłabym oddać. Nie ma żadnej cnoty, 
której poszukiwałabym lub pragnęła osiągnąć. Jestem tak nędzna, że oddałabym największe piękno 
świata za widok twojej sylwetki w kabinie lokomotywy. A widząc ją, nie potrafiłabym patrzeć na 
nią obojętnie.  Nie musisz się obawiać,  że się ode mnie uzależnisz.  To ja będę na każde twojej 
skinienie. Będziesz mnie miał, kiedykolwiek zechcesz, gdziekolwiek, na jakichkolwiek warunkach. 
Czy nazwałeś to moją obsceniczną zdolnością? To dzięki niej twoja władza nade mną jest większa 
niż nad jakąkolwiek inną twoją własnością. Możesz mną dysponować w dowolny sposób — nie 
boję się tego przyznać — nie mam nic do ukrycia przed tobą i nic, co chciałabym zachować dla 
siebie.  Uważasz to za zagrożenie  dla  twoich osiągnięć.  Moim nie zagraża.  Będę siedziała  przy 
biurku  i  pracowała,  a  kiedy rzeczy  wokół  mnie  staną  się  trudne  do zniesienia,  pomyślę,  że  w 
nagrodę za to będę leżała tej nocy w łóżku obok ciebie. Czy nazwałeś to niemoralnością? Jestem 



znacznie bardziej niemoralna niż ty: ty traktujesz to jako swoją winę, ja — jako swoją dumę. Jestem 
z tego bardziej dumna niż z czegokolwiek innego, co zrobiłam, bardziej dumna niż z wybudowania 
linii. Kiedy ktoś mnie poprosi, żebym wymieniła swoje największe osiągnięcie, odpowiem: spałam 
z Hankiem Reardenem. Zasłużyłam na to.
Kiedy rzucił ją na łóżko, ich ciała spotkały się niczym dwa dźwięki, które roztrzaskały się o siebie 
w ciszy pokoju: jego udręczony jęk i jej śmiech.

Deszcz był niewidoczny na ciemnych ulicach, ale wisiał na kloszu ulicznej lampy niczym posypane 
brokatem frędzle.  Szperając  w  kieszeniach,  James  Taggart  odkrył  brak  chusteczki.  Zaklął  pod 
nosem, obrażony, jakby zguba, deszcz i przeziębienie były wynikiem czyjegoś spisku przeciwko 
niemu.
Na jezdniach leżała gruba warstwa błota; podeszwy Taggarta zapadały się w kleistą maź, a przez 
kołnierz wdzierało się zimno. Nie miał ochoty ani chodzić, ani się zatrzymać. Nie miał dokąd pójść.
Wychodząc  z  biura  po  spotkaniu  zarządu,  uświadomił  sobie  nagle,  że  nie  ma  zaplanowanych 
żadnych innych spotkań,  a przed sobą długi wieczór i  nikogo, kto mógłby go umilić.  Pierwsze 
strony gazet wrzeszczały o triumfie Linii Johna Galta, tak jak wczoraj i przez całą noc wrzeszczały 
o tym radia. Nazwa Taggart Transcontinental rozbrzmiewała od oceanu do oceanu, a on uśmiechał 
się w odpowiedzi na gratulacje.  Uśmiechał  się,  zasiadając u szczytu długiego stołu na zebraniu 
zarządu, kiedy dyrektorzy mówili o szaleńczym wzroście akcji Taggart Transcontinental na giełdzie 
i  dyplomatycznie  prosili  o  pokazanie  kontraktu,  który  spisał  z  siostrą  — na  wszelki  wypadek, 
mówili — a potem komentowali,  że jest dobry, pozbawiony luk, że będzie musiała natychmiast 
zwrócić  linię  przedsiębiorstwu;  mówili  o  ich  świetlanej  przyszłości  i  długu  wdzięczności,  jaki 
przedsiębiorstwo ma wobec Jamesa Taggarta.
Przez całe zebranie marzył tylko o tym, żeby już się skończyło i żeby mógł pójść do domu. Potem 
wyszedł na ulicę i uświadomił sobie, że dom jest akurat tym miejscem, do którego nie ośmieli się 
dzisiaj pójść. Nie mógł być sam — nie w ciągu najbliższych kilku godzin — ale nie było nikogo, do 
kogo  mógłby  pójść.  Nie  chciał  widzieć  ludzi.  Wciąż  miał  w  pamięci  oczy  członków  zarządu 
mówiących  o  jego  wielkości:  chytre,  mętne  spojrzenia,  z  których  biła  pogarda  dla  niego  i,  co 
bardziej przerażające, dla nich samych.
Szedł z opuszczoną głową, od czasu do czasu czując na karku ukłucie igiełki deszczu. Za każdym 
razem, gdy mijał stoisko z gazetami, odwracał głowę. Gazety wydawały się wykrzykiwać mu w 
twarz  nazwę  Linii  Johna  Galta  i  jeszcze  jedno  nazwisko,  którego  nie  chciał  słyszeć:  Ragnara 
Danneskjölda.  Minionej  nocy  Danneskjöld  przejął  statek  płynący  do  Norweskiej  Republiki 
Ludowej z darami w postaci obrabiarek. Historia ta niepokoiła Taggarta w jakiś osobisty sposób, 
którego nie  potrafił  zdefiniować.  Miało to  coś wspólnego z  jego uczuciami  wobec Linii  Johna 
Galta.
To wszystko z powodu przeziębienia, pomyślał. Nie czułby się tak, gdyby był zdrowy; nie można 
wymagać od człowieka, żeby był w szczytowej formie, gdy jest przeziębiony — to nie jego wina — 
co niby miałby robić tego wieczoru, śpiewać i tańczyć? — ze złością rzucił to pytanie w twarze 
niezidentyfikowanych  sędziów  swojego  podłego  nastroju.  Ponownie  poszperał  w  kieszeniach, 
zaklął i doszedł do wniosku, że będzie lepiej, jeśli wstąpi gdzieś po chusteczki higieniczne.
Po drugiej  stronie  placu,  który  kiedyś  był  ruchliwą  okolicą,  zobaczył  oświetlone  okna  taniego 
sklepiku, otwartego wyczekująco mimo późnej pory. Padają jeden za drugim, myślał, przechodząc 
przez plac; ta myśl sprawiała mu przyjemność.
W środku były jaskrawe światła, kilka zmęczonych sprzedawczyń za opustoszałymi ladami i ryk 
płyty gramofonowej, odtwarzanej dla siedzącego samotnie w kącie apatycznego klienta. Muzyka 
połykała  ostre  nuty  w  głosie  Taggarta:  poprosił  o  chusteczki  tonem,  który  sugerował,  że 
sprzedawczyni  jest  odpowiedzialna  za  jego  przeziębienie.  Dziewczyna  odwróciła  się,  by  go 
obsłużyć, ale zanim to zrobiła, zerknęła na niego raz jeszcze. Wyjęła paczkę chusteczek, po czym 
znieruchomiała niepewnie, przyglądając mu się z osobliwą ciekawością.



— Czy pan jest Jamesem Taggartem? — zapytała.
— Tak! — rzucił. — A co?
— Och!
Westchnęła  jak  dziecko  na  widok  fajerwerków,  wpatrując  się  w niego  wzrokiem,  który  dotąd 
wydawał mu się zarezerwowany dla gwiazd filmowych.
— Widziałam pańskie zdjęcie w dzisiejszej gazecie, panie Taggart! — powiedziała bardzo szybko, 
rumieniąc się na krótką chwilę. — Pisali tam, jakie to wielkie osiągnięcie i że tak naprawdę to pan 
tego dokonał, tylko nie chce pan, by o tym mówiono.
— Hm... — rzekł z uśmiechem Taggart.
— Wygląda  pan  zupełnie  jak  na  zdjęciu  — powiedziała  z  niebotycznym zdumieniem.  — To 
niesamowite, że nagle wchodzi pan tu, ot tak!
— A nie powinienem? — W jego głosie brzmiało rozbawienie.
— To znaczy, wszyscy teraz o tym mówią, cały kraj, i to pan tego dokonał, i nagle jest pan tutaj! 
Nigdy przedtem nie widziałam nikogo ważnego. Nigdy nie byłam tak blisko niczego ważnego, to 
znaczy takich rzeczy, o których piszą w gazetach.
Nigdy dotąd nie zdarzyło mu się, by jego obecność nadała kolorytu miejscu, w którym się znalazł: 
dziewczyna wyglądała, jakby nie była już zmęczona, a tani sklepik stał się sceną żywcem wyjętą z 
filmu.
— Panie Taggart, czy to prawda, co pisali o panu w gazecie?
— A co pisali?
— O pańskim sekrecie.
— O jakim sekrecie?
— No, pisali, że kiedy wszyscy się kłócili, czy pański most wytrzyma, pan z nimi nie dyskutował, 
tylko  robił  swoje,  bo  pan  jeden  wiedział,  że  wytrzyma  — więc  linia  była  projektem  Taggart 
Transcontinental, i to pan stał za tym wszystkim, ale trzymał to w sekrecie, bo nie zależało panu na 
pochwałach.
Czytał kopię publikacji swojego działu kreowania wizerunku publicznego.
— Tak — powiedział — to prawda.
Sposób, w jaki na niego patrzyła, sprawiał, że naprawdę w to wierzył.
— To było cudowne z pańskiej strony, panie Taggart.
— Zawsze tak dobrze pamiętasz wszystkie rzeczy, które czytałaś w gazetach?
— No... chyba tak. Wszystkie ciekawe rzeczy. Wielkie rzeczy. Lubię o nich czytać. Mnie nigdy nie 
przytrafia się nic wielkiego.
Powiedziała to wesoło, bez żalu. W jej głosie i ruchach była jakaś młodzieńcza, pełna determinacji 
werwa. Miała kasztanowe loki, szeroko rozstawione oczy i kilka piegów na grzbiecie zadartego 
noska; pomyślał, że ktoś, kto w ogóle dostrzegłby jej twarz, nazwałby ją atrakcyjną — ale że nie ma 
powodu, by ktokolwiek ją dostrzegał.  Była to całkiem zwyczajna twarzyczka,  którą wyróżniało 
jedynie uważne, gorliwe’ spojrzenie — spojrzenie kogoś, kto się spodziewa, że za każdym rogiem 
świata czai się jakaś wielka tajemnica.
— Panie Taggart, jak to jest być wielkim człowiekiem?
— A jak to jest być małą dziewczynką? Zaśmiała się.
— Cudownie.
— To jesteś w lepszej sytuacji niż ja.
— Och, jak może pan mówić takie...
—  Może  to  twoje  szczęście,  że  nie  masz  nic  wspólnego  z  wielkimi  wydarzeniami  z  gazet. 
Wielkimi. Nawiasem mówiąc, co dla ciebie znaczy „wielki”?
— No... ważny.
— A co jest ważne?
— To pan powinien mi to powiedzieć, panie Taggart.
— Nic nie jest ważne.
Patrzyła na niego z niedowierzaniem.
— I żeby to pan, spośród wszystkich ludzi, mówił coś takiego — w ten wieczór!



— Wcale nie czuję się cudownie, jeśli to właśnie chciałaś wiedzieć. Nigdy w życiu nie czułem się 
bardziej podle.
Był zdumiony, widząc, że dziewczyna przygląda mu się z troską, jaką jeszcze nigdy nikt go nie 
zaszczycił.
— Jest  pan wykończony,  panie  Taggart  — powiedziała  poważnie.  — Niech pan ich wyśle  do 
diabła.
— Kogo?
— Tych, którzy pana doprowadzają do tego stanu. To niedobre.
— Dlaczego?
— Nie powinien się pan tak czuć.  Ma pan za sobą ciężki  okres,  ale  dał im pan w kość,  więc 
powinien pan świętować. Zasłużył pan na to.
— I niby jak, twoim zdaniem, mam świętować?
—  Och,  nie  wiem.  Ale  sądziłam,  że  będzie  pan  dzisiaj  na  jakimś  przyjęciu,  z  aparatami 
fotograficznymi,  szampanami,  prezentami,  wręczaniem kluczy do miasta,  wie pan, z prawdziwą 
pompą— zamiast chodzić po ulicach, kupując coś tak banalnego jak chusteczki higieniczne!
— Lepiej daj mi te chusteczki, zanim zapomnisz — powiedział, wręczając jej dziesięć centów. — 
A co do przyjęcia z pompą, czy nie przyszło ci do głowy, że mogę nie mieć dziś ochoty na niczyje 
towarzystwo?
Zastanowiła się głęboko.
— Nie — powiedziała. — Nie pomyślałam o tym. Ale chyba wiem, dlaczego tak jest.
— Dlaczego? — Sam nie znał odpowiedzi na to pytanie.
— Nikt nie jest dla pana wystarczająco dobry, panie Taggart  — odpowiedziała zwyczajnie,  nie 
tonem pochlebstwa, lecz stwierdzenia faktu.
— Tak myślisz?
— Myślę, że nie przepadam za ludźmi, panie Taggart. Za większością z nich.
— Ja też nie. Za nikim.
— Myślałam, że ktoś taki jak pan... że nawet pan nie wie, jacy podli oni potrafią być, pastwić się 
nad innymi i wykorzystywać ich, jeśli się im na to pozwoli. Myślałam, że wielcy ludzie tego świata 
potrafią się od nich uwolnić i nie muszą być ciągle gryzieni przez pchły, ale może się myliłam.
— Co to znaczy: gryzieni przez pchły?
— Och, to taka rzecz, którą sobie powtarzam, gdy robi się ciężko: że muszę się przedostać dokądś, 
gdzie nie będę się czuła, jakby cały czas gryzły mnie jakieś wstrętne pchły. Ale może wszędzie jest 
tak samo, tylko pchły stają się większe.
— Dużo większe.
Milczała przez chwilę, jakby coś rozważała.
— To zabawne — powiedziała ze smutkiem, jakby do siebie.
— Co jest zabawne?
— Kiedyś czytałam książkę, w której pisali, że wielcy ludzie zawsze są nieszczęśliwi, a im więksi, 
tym bardziej nieszczęśliwi. Nie rozumiałam tego. Ale może to prawda.
— Bardziej, niż ci się wydaje. Odwróciła zmartwioną twarz.
— Dlaczego  tak  się  przejmujesz  wielkimi  ludźmi?  — zapytał.  — Kimże  ty  jesteś,  czcicielką 
bohaterów?
Znów na niego spojrzała i tym razem zobaczył w jej oczach światełko wewnętrznego uśmiechu, 
choć  twarz  pozostawała  uroczyście  poważna;  było  to  najbardziej  osobiste  spojrzenie,  jakim 
kiedykolwiek go obdarzono.
— Panie Taggart, a cóż innego można czcić? — odpowiedziała cichym, beznamiętnym głosem.
Skrzeczący dźwięk, coś pomiędzy dzwonkiem a brzęczkiem, włączył się nagle i rozbrzmiewał z 
drażniącym uporem.
Wzdrygnęła się jak na dźwięk budzika, po czym westchnęła.
— Zamykamy, panie Taggart — rzekła z żalem.
— Idź po kapelusz. Zaczekam na ciebie na zewnątrz.
Gapiła się na niego, jakby ze wszystkich ewentualności losu ta była jedyną, która nigdy nie postała 



jej w głowie.
— Serio? — wyszeptała.
— Serio.
Obróciła  się  i  pobiegła  jak  fryga  ku  drzwiom  dla  personelu,  zapominając  o  stoisku,  swoich 
obowiązkach  i  całej  kobiecej  trosce  o  to,  by  nigdy  nie  okazywać  zbytniej  gorliwości  w 
przyjmowaniu zaproszenia mężczyzny.
Przez chwilę spoglądał za nią, zmrużywszy oczy. Nie określił przed sobą natury swojego uczucia 
— jedyną niezachwianą zasadą jego życia było nigdy nie identyfikować swoich emocji; po prostu je 
odczuwał — a to konkretne uczucie było przyjemne i tylko to go interesowało. Ale uczucie było 
produktem myśli, której nie zamierzał ubierać w słowa. Często spotykał dziewczęta z niższych sfer, 
które grały przed nim, że go podziwiają, podlizując się w oczywistym celu. Ani ich nie lubił, ani nie 
miał  do nich żalu;  w ich towarzystwie odczuwał  znudzone rozbawienie  i  przyznawał  im status 
równych sobie w grze, którą uważał za naturalną dla obu stron. Ale ta dziewczyna była inna. Słowa, 
których nie pozwalał sobie poznać, brzmiały: ta mała idiotka naprawdę tak myśli.
To,  że  czekał  na nią  niecierpliwie,  moknąc na chodniku,  że  była  właśnie  tą  osobą,  której  tego 
wieczoru  potrzebował,  nie  przeszkadzało  mu  ani  nie  wydawało  się  sprzecznością.  Nie  określił 
natury swojej potrzeby. Nienazwane i nieokreślone nie mogły tworzyć sprzeczności.
Kiedy wyszła, zwrócił uwagę na osobliwą kombinację jej nieśmiałości i wysoko uniesionej głowy. 
Miała na sobie brzydki płaszcz przeciwdeszczowy, upstrzony, na domiar złego, wpiętymi w klapę 
tanimi  broszkami,  i  osadzony wojowniczo wśród loków mały kapelusz z  pluszowych kwiatów. 
Uniesiona  głowa  dziewczyny  w dziwny sposób sprawiała,  że  strój  wydawał  się  atrakcyjny  — 
podkreślał, jak godnie nosi rzeczy, które nosi.
— Wpadniesz do mnie na drinka? — zapytał.
Skinęła głową w milczeniu, z powagą, jakby sobie nie ufała, że znajdzie właściwe słowa. Potem, 
nie patrząc na niego, jakby mówiła do siebie, rzekła:
— Nie chciał się pan dziś z nikim widzieć, ale chce pan się widzieć ze mną...
Nigdy dotąd nie słyszał w niczyim głosie tak uroczystej dumy. Milczała, siedząc obok niego w 
taksówce. Patrzyła na wierzchołki mijanych wieżowców. Po chwili odezwała się:
— Słyszałam, że w Nowym Jorku zdarzają się takie rzeczy, ale nigdy nie sądziłam, że przydarzą się 
mnie.
— Skąd pochodzisz?
— Z Buffalo.
— Masz jakąś rodzinę? Zawahała się.
— Chyba tak. W Buffalo.
— Co to znaczy, chyba?
— Odeszłam od nich.
— Dlaczego?
— Pomyślałam, że jeśli mam kiedykolwiek coś osiągnąć, muszę się stamtąd wynieść, i to szybko.
— Ale dlaczego? Co się stało?
— Nic. I nigdy nic by się nie stało. Tego właśnie nie mogłam znieść.
— Co chcesz przez to powiedzieć?
— No, oni... och, chyba muszę powiedzieć panu prawdę, panie Taggart. Mój stary zawsze był do 
niczego, a matki nic nie obchodziło, i znudziło mi się bycie jedyną z całej siódemki, która miała 
pracę, podczas gdy
reszta zawsze miała tylko pecha, takiego czy innego. Pomyślałam, że jeśli nie ucieknę, to mnie 
dopadnie  — że  zgniję  i  stanę  się  taka  jak  oni.  Więc  któregoś  dnia  kupiłam bilet  na  pociąg  i 
wyjechałam. Bez pożegnania. Nawet nie wiedzieli, że wyjeżdżam. — Nagle zaśmiała się cicho, ze 
zdumieniem. — Panie Taggart — powiedziała — to był pociąg Taggart Transcontinental.
— Kiedy tu przyjechałaś?
— Pół roku temu.
— I jesteś całkiem sama?
— Tak — odrzekła radośnie.



— I cóż to chciałaś robić w Nowym Jorku?
— No, wie pan, dojść do czegoś.
— Do czego?
—  Och,  nie  wiem,  ale...  ale  ludzie  robią  różne  rzeczy.  Zobaczyłam  zdjęcia  Nowego  Jorku  i 
pomyślałam  —  wskazała  olbrzymie  budynki  za  ściekającymi  po  szybie  strugami  deszczu  — 
pomyślałam, że ktoś te budynki zbudował, zamiast tylko siedzieć i marudzić, że kuchnia jest brud-
na, dach przecieka,  rury są zatkane, a cały świat jest do niczego i... Panie Taggart — odrzuciła 
gwałtownie głowę i  spojrzała  mu prosto w twarz — byliśmy potwornie biedni i  nic nas to nie 
obchodziło. Tego właśnie nie mogłam znieść: że ich to kompletnie nie obchodzi. Nawet palcem nie 
kiwnęli. Śmieci nie wyrzucili. I do tego sąsiadka mówiła, że mam obowiązek im pomagać, że nie 
ma znaczenia, co się stanie ze mną albo z nią, bo i tak nikt nic nie może zrobić! — Gdzieś w głębi 
jej jasnego spojrzenia dostrzegł coś, co było zranione i zacięte. — Nie chcę o nich rozmawiać — 
powiedziała. — Nie z panem. To... moje spotkanie z panem... jest czymś, co by ich nie spotkało. 
Czymś, czym nie zamierzam się z nimi dzielić. To należy do mnie, nie do nich.
— Ile masz lat? — zapytał.
— Dziewiętnaście.
Patrząc  na  nią  w  światłach  swojego  salonu,  pomyślał,  że  miałaby  dobrą  figurę,  gdyby  trochę 
przytyła;  wydawała  się  zbyt  chuda  na  swój  wzrost  i  strukturę  kości.  Miała  na  sobie  obcisłą, 
znoszoną  czarną  sukienkę,  którą  usiłowała  ubarwić  dźwięczącymi  na  nadgarstku  jarmarcznymi 
plastikowymi bransoletkami. Stała, przyglądając się pokojowi, jakby to było muzeum, w którym nie 
wolno jej niczego dotykać, ale zapamiętać musi wszystko.
— Jak ci na imię? — zapytał.
— Cherryl. Nazywam się Cherryl Brooks.
— Usiądź.
Mieszał drinki w milczeniu,  podczas gdy ona czekała posłusznie, przysiadłszy na brzegu fotela. 
Kiedy podał jej szklankę, wypiła kilka łyków, po czym siedziała, ściskając szklankę w dłoniach. 
Zdawał sobie sprawę, że nie poczuła smaku trunku. Nie zdążyła nawet o tym pomyśleć.
Pociągnął ze swojej szklanki, po czym odłożył ją na stół, zirytowany: on też nie miał ochoty pić. 
Ponuro przechadzał się po pokoju, wiedząc, że jej oczy podążają za nim, i czerpiąc przyjemność z 
tej  świadomości;  wiedząc,  jakie  znaczenie  nadaje  jego  ruchom,  spinkom  mankietów,  sznu-
rowadłom, abażurom i popielniczkom to łagodne, naiwne spojrzenie.
— Panie Taggart, dlaczego jest pan taki nieszczęśliwy?
— Dlaczego miałoby cię to obchodzić?
— No, bo... bo jeśli pan nie ma prawa czuć się szczęśliwy i dumny, to kto je ma?
— To właśnie chciałbym wiedzieć: kto je ma? — Odwrócił się do niej gwałtownie. Jego słowa 
eksplodowały, jakby wyskoczył bezpiecznik.
— W końcu to nie on wynalazł rudę żelaza i piece hutnicze, zgadza się?
— Kto?
— Rearden.  Nie  wynalazł  wytapiania,  chemii  i  kompresji  powietrza.  Nie  wynalazłby  swojego 
metalu, gdyby nie tysiące innych ludzi. Jego metal! Dlaczego myśli, że jest jego? Dlaczego uważa 
go za swój wynalazek? Każdy wykorzystuje pracę innych. Nikt nigdy niczego nie wynajduje.
— Ale ruda żelaza i wszystkie te inne rzeczy istniały przez cały czas
— rzekła skonsternowana. — Dlaczego nikt inny nie zrobił tego metalu, a pan Rearden tak?
— Nie zrobił tego dla żadnych szczytnych celów, tylko dla własnego zysku. Nigdy nie zrobił nic z 
innego powodu.
— Co w tym złego, panie Taggart? — Nagle zaśmiała się łagodnie, jakby znalazła rozwiązanie 
zagadki.  — To bzdura,  panie  Taggart.  Pan tego nie mówi poważnie.  Pan wie,  że pan Rearden 
zapracował  na swoje pieniądze,  podobnie jak pan. Mówi pan to wszystko tylko ze skromności, 
kiedy wszyscy już wiedzą, jak wspaniałą robotę pan wykonał: pan i pan Rearden, i pańska siostra, 
która musi być niezwykłą osobą!
— Taaak? Tylko ci się tak zdaje. To twarda, niewrażliwa kobieta,  która spędza swoje życie na 
budowaniu  torów  i  mostów,  nie  dla  żadnego  wielkiego  ideału,  ale  dlatego,  że  sprawia  jej  to 



przyjemność. Skoro sprawia jej to przyjemność, za co niby mamy ją podziwiać? Nie jestem pewien, 
czy  to  było  takie  wspaniałe:  budowanie  linii  dla  wszystkich  tych  bogatych  przemysłowców  z 
Kolorado, kiedy na obszarach klęski jest tylu biednych ludzi potrzebujących transportu.
— Ależ, panie Taggart, to pan walczył o budowę tej linii!
— Tak, bo był to mój obowiązek — wobec przedsiębiorstwa, udziałowców i pracowników. Ale nie 
oczekuj, że będę się z tego cieszył. Nie jestem taki pewien, że to było wielkie — wynajdywanie 
tego złożonego, nowego metalu, kiedy tyle narodów rozpaczliwie potrzebuje zwykłego żelaza! Czy 
wiesz,  że  Chińska  Republika  Ludowa  nie  ma  nawet  dosyć  gwoździ,  żeby  przybić  ludziom 
drewniane dachy nad głową?
— Ale... ale to chyba nie pańska wina?
— Ktoś powinien się tym zająć. Ktoś, kto widzi coś więcej niż tylko swój portfel. W dzisiejszych 
czasach, gdy wokół nas jest tyle cierpienia, żadna wrażliwa osoba nie poświęciłaby dziesięciu lat 
swego życia na próby z wydumanymi metalami.  Uważasz, że to takie wspaniałe? To nie żaden 
wielki talent, tylko gruboskórność. Tego drania nie ruszyłoby nawet, gdyby ktoś wylał mu na głowę 
tonę jego własnej stali! Na świecie jest mnóstwo ludzi o znacznie większym talencie, ale nie czyta 
się  o  nich  w  gazetach  i  nie  leci  ich  oglądać  na  mostach  — bo  oni  nie  potrafią  wynajdywać 
niezniszczalnych mostów w czasach, kiedy ciąży na nich ludzkie cierpienie!
Patrzyła na niego w milczeniu, z szacunkiem, już bez tej radosnej gorliwości i blasku w oczach. 
Poczuł się lepiej.
Podniósł swoją szklankę, pociągnął łyk i zachichotał nagle, przypomniawszy coś sobie.
— Z drugiej strony to zabawne — rzekł lżejszym, swobodniejszym tonem, tonem przyjacielskiej 
konfidencji. — Szkoda, że nie widziałaś wczoraj Orrena Boyle’a, kiedy w radiu podano pierwszą 
relację z rozjazdu Wyatta! Zrobił się zielony — dosłownie zielony, jak zepsuta ryba! Wiesz, co 
zrobił wczorajszej nocy w ramach świętowania złej wieści? Wynajął apartament w hotelu Valhalla 
— wiesz, co to za hotel — i kiedy ostatnio o nim słyszałem, dzisiaj, wciąż tam był, zapijając się 
pod stołem i pod łóżkami, z paroma przyjaciółmi i połową żeńskiej populacji Amsterdam Avenue!
— Kto to jest pan Boyle? — zapytała w oszołomieniu.
— Pewien gruby wszarz, który ma tendencje do przeceniania swoich możliwości. Spryciarz, który 
niekiedy bywa zbyt sprytny. Powinnaś go wczoraj widzieć! Uśmiałem się do łez. Jego i profesora 
Floyda Ferrisa. Ten goguś też nie miał szczęśliwej miny, ani za grosz! — elegancki profesor Ferris 
z Państwowego Instytutu Naukowego, sługa ludzkości, mistrz gładkich słówek — no, ale wybrnął 
ze wszystkiego doskonale, chociaż Wiercił się przy każdym akapicie, jakby miał pchły — mam na 
myśli ten wywiad, którego udzielił dziś rano. „Kraj dał Reardenowi ten metal — mówił — a teraz 
kraj oczekuje, że dostanie od niego coś w zamian”.
Całkiem dobrze to wykoncypował, biorąc pod uwagę, kto tu zarobił łatwą forsę... no, w ogóle. Był 
lepszy niż Bertram Scudder — Scudder nie zdołał wymyślić nic lepszego niż „Nie mam nic do 
powiedzenia”, kiedy jego współbracia z prasy poprosili go o opinię. „Nie mam nic do powiedzenia” 
— mówi Bertram Scudder, któremu nikt nie zdołał zamknąć gęby od dnia jego narodzin, wszystko 
jedno, czy rozmowa dotyczy poezji abisyńskiej czy stanu damskich toalet w fabrykach tekstyliów! 
A profesor Pritchett, ten stary dureń, chodzi wszędzie i rozpowiada, że wie na pewno, iż Rearden 
nie wynalazł swojego metalu — bo z wiarygodnego, choć anonimowego źródła dowiedział się, że 
Rearden ukradł formułę biednemu wynalazcy, którego zamordował!
Chichotał wesoło, podczas gdy ona siedziała jak na wykładzie z wyższej matematyki, nie pojmując 
nic, nawet stylu jego wypowiedzi — stylu, który tylko pogłębiał tajemnicę, ponieważ była pewna, 
że w jego ustach nie oznacza tego, co oznaczałby w każdych innych.
Ponownie napełnił swoją szklankę i wypił całą jej zawartość, ale jego wesołość nagle znikła. Opadł 
bezwładnie na krzesło, mętnym wzrokiem spoglądając na nią spod łysiny.
— Jutro wraca — powiedział, wydając z siebie dźwięk przypominający ponury chichot.
— Kto?
— Moja siostra. Moja droga siostra. Och, będzie myślała, że jest wspaniała, nieprawdaż?
— Nie  lubi  pan swojej  siostry,  panie  Taggart?  — Odpowiedział  tym samym dźwiękiem;  jego 
znaczenie było tak jasne, że nie potrzebowała słów. — Dlaczego?



— Bo uważa się za nie wiadomo kogo. Jakim prawem tak uważa? Jakim prawem ktokolwiek może 
uważać, że jest dobry? Nikt nie jest dobry.
— Pan tego nie mówi poważnie, panie Taggart.
— Chodzi mi o to, że jesteśmy tylko ludźmi — a co to jest człowiek? Słabe, brzydkie, grzeszne 
stworzenie, które rodzi się ze zgnilizną w genach — więc jedyną cnotą, jaką powinno praktykować, 
jest pokora. Powinno spędzać swoje życie na kolanach, błagając, by mu przebaczono jego parszywą 
egzystencję.  Kiedy  człowiek  uważa,  że  jest  dobry  —  wtedy  dopiero  jest  zepsuty.  Pycha  to 
najgorszy ze wszystkich grzechów, niezależnie od tego, co się zrobiło.
— Ale jeżeli ktoś wie, że to, co zrobił, jest dobre?
— Powinien za to przepraszać.
— Kogo?
— Tych, którzy tego nie zrobili.
— Nie... nie rozumiem.
—Pewnie, że nie rozumiesz. Na to trzeba lat studiów w wyższych sferach intelektu. Czy słyszałaś 
kiedyś  o  Metafizycznych  sprzecznościach  wszechświata  profesora  Simona  Pritchetta?  — 
Potrząsnęła głową z przerażeniem. — Skąd w ogóle wiesz, co jest dobre? Kto wie, co jest dobre? 
Kto kiedykolwiek będzie to wiedział? Nie ma żadnych pewników — i profesor pritchett dowiódł 
tego niezbicie. Nic nie jest absolutne. Wszystko jest kwestią opinii. Skąd wiesz, że most się nie 
zawalił? Ty tylko myślisz, że się nie zawalił. Skąd wiesz, że w ogóle istnieje jakiś most? Myślisz, 
że system filozoficzny, taki jak ten stworzony przez profesora Pritchetta, to coś akademickiego, 
odległego, niepraktycznego? Bynajmniej. Nawet nie wiesz, jak bardzo jest praktyczny!
— Ależ, panie Taggart, ta Linia, którą pan wybudował...
— Och, czymże jest ta Linia? To tylko materialne osiągnięcie. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? 
Czy w tym, co materialne, jest jakakolwiek wielkość? Tylko zwierzę może się gapić na ten most, 
kiedy dookoła jest tyle bardziej wzniosłych rzeczy. Ale czyż wzniosłe rzeczy kiedykolwiek zostają 
dostrzeżone?  O nie!  Przyjrzyj  się  ludziom.  Tyle  zamieszania  na  pierwszych  stronach na  temat 
jakiegoś  wydumanego  układu  paru  kawałków  materii.  Czy  obchodzą  ich  jakiekolwiek  wyższe 
sprawy? Czy poświęcili kiedyś pierwsze strony zjawisku ducha? Czy zauważają i doceniają ludzi o 
wyższej wrażliwości? A ty się zastanawiasz, czy to prawda, że wielki człowiek w tym zepsutym 
świecie skazany jest na cierpienie?! — Pochylił się do przodu, wpatrując się w nią natarczywie. — 
Coś  ci  powiem.  ..  cierpienie  jest  znamieniem  cnoty.  Ten,  kto  jest  nieszczęśliwy,  prawdziwie 
nieszczęśliwy, jest istotą wyższego rzędu!
Zobaczył na jej twarzy skonsternowaną, zaniepokojoną minę.
— Ależ, panie Taggart,  pan ma wszystko, czego pan pragnął! Ma pan najlepszą kolej w kraju, 
gazety  nazywają pana największym przedsiębiorcą  epoki,  akcje  pańskiej  firmy z dnia  na dzień 
osiągnęły niebotyczną wysokość, ma pan wszystko, o czym mógłby pan zamarzyć — i nie jest pan 
zadowolony?
W jego krótkiej odpowiedzi wyczuła nagły lęk, który ją samą napełnił trwogą.
— Nie — brzmiała odpowiedź.
Nie wiedziała, dlaczego zniża głos do szeptu, gdy pytała:— Wolałby pan, żeby most się zawalił?
— Tego nie powiedziałem! — rzucił ostro. Potem wzruszył ramionami i machnął ręką pogardliwie: 
— Nic nie rozumiesz.
— Przepraszam... Och, wiem, że tak wiele muszę się nauczyć!
— Mówię o głodzie  czegoś  dużo większego niż  ten most.  O głodzie  którego nie  zaspokoi  nic 
materialnego.
— Co to jest, panie Taggart? Czego pan pragnie?
—  No  masz  ci  los!  Pytając:  „Co  to  jest?”,  sprowadzasz  wszystko  z  powrotem  do  tego 
prymitywnego, materialnego świata,  gdzie wszystko musi być opisane i zmierzone.  Ja mówię o 
rzeczach,  których  nie  można  określić  terminami  materialistycznymi...  o  wyższych  królestwach 
ducha,  których  człowiek  nie  jest  w  stanie  dosięgnąć...  Czymże  jest  jakiekolwiek  ludzkie 
osiągnięcie? Ziemia to tylko atom wirujący w kosmosie —jakie znaczenie ma ten most dla układu 
słonecznego?



Nagły, radosny wyraz zrozumienia rozjaśnił jej oczy.
— To cudowne z pana strony, panie Taggart, uważać, że pańskie osiągnięcie nie jest dla pana dość 
dobre. Myślę, że niezależnie od tego, jak wysoko pan zaszedł, będzie pan zawsze chciał czegoś 
więcej. Jest pan ambitny. To właśnie najbardziej podziwiam: ambicję. Mam na myśli działanie, a 
nie siedzenie z założonymi rękami i poddawanie się. To rozumiem, panie Taggart... nawet jeśli nie 
rozumiem tych wszystkich wielkich idei.
— Nauczysz się.
— Och, będę się bardzo starać, by się nauczyć!
Wciąż wpatrywała się w niego z podziwem. Przeszedł przez pokój, przemieszczając się pod jej 
spojrzeniem niczym w łagodnym świetle reflektora. Nalał sobie kolejnego drinka. We wnęce za 
przenośnym barkiem wisiało  lustro.  Mignął  mu  przed  oczami  obraz  własnej  sylwetki:  wysoka 
postać zniekształcona przez niedbałą, zgarbioną, jak gdyby celowo negującą ludzki wdzięk pozę, 
przerzedzone włosy, miękkie,  nadęte usta. Nagle uderzyła go świadomość,  że ona wcale go nie 
widzi:  zamiast  niego  widziała  heroiczną  postać  budowniczego  o  dumnie  wyprostowanych  ra-
mionach i potarganych wiatrem włosach. Roześmiał się głośno, czując, że robi jej dobry kawał, i 
odczuwając mglistą satysfakcję, przypominającą radość zwycięstwa: wyższość, że udało mu się ją 
nabrać.
Sącząc  trunek,  zerknął  ku drzwiom sypialni  i  pomyślał  o  typowym dla  tego  rodzaju  przygody 
zakończeniu.  Pomyślał,  że byłoby to łatwe: dziewczyna była zbyt wniebowzięta,  by się opierać. 
Zobaczył połysk kasztanowych włosów w świetle i pasek gładkiej, zaróżowionej skóry na ramieniu. 
Odwrócił wzrok. Czym tu się przejmować?, pomyślał.
Szczątkowe  pożądanie,  które  odczuwał,  nie  było  silniejsze  niż  uczucie  fizycznej  niewygody. 
Najsilniejszym  impulsem  w  jego  umyśle,  popychającym  go  do  działania,  była  nie  myśl  o 
dziewczynie,  ale  o  wszystkich  innych  mężczyznach,  którzy  nie  przepuściliby  takiej  okazji. 
Skonstatował
beznamiętnie,  że  kandydatka  jest  o  wiele  lepsza  niż  Betty  Pope,  być  może  najlepsza,  jaka 
kiedykolwiek mu się trafiła. Ale jego uczucia nie były silniejsze od tych, które żywił wobec Betty 
Pope. Po prostu nie było ich wcale. Perspektywa doznania przyjemności nie była warta wysiłku — 
nie pragnął doznawać przyjemności.
— Robi się późno — powiedział.  — Gdzie mieszkasz? Wypijmy jeszcze po jednym drinku,  a 
potem odwiozę cię do domu.
Kiedy żegnał się z nią w drzwiach nędznego bloku w dzielnicy slumsów, zawahała się, zmagając 
się ze sobą, by nie zadać pytania, które rozpaczliwie pragnęła mu zadać.
— Czy... — zaczęła i umilkła.
— Co?
— Nie, nic, nic!
Wiedział,  że  pytanie  brzmi:  „Czy  jeszcze  się  zobaczymy?”  Pozostawił  je  bez  odpowiedzi,  bo 
sprawiało mu to przyjemność — choć wiedział, że odpowiedź brzmi „tak”.
Zerknęła na niego, wiedząc, że może to być ostatni raz, i powiedziała cicho, z powagą:
— Panie Taggart,  jestem panu bardzo wdzięczna, bo pan... chodzi mi o to, że każdy inny facet 
próbowałby... to znaczy, że chciałby tylko jednego, ale pan jest o tyle od nich lepszy, o tyle lepszy!
Pochylił się ku niej z lekkim, zaciekawionym uśmiechem.
— A ty byś...? — zapytał.
Odsunęła się od niego gwałtownie, nagle przerażona własnymi słowami.
— Nie, nie o to mi chodziło! — wykrztusiła. — O Boże, ja wcale nie... wcale nie...
Zaczerwieniła się ze złości, odwróciła i uciekła, znikając na stopniach długich, stromych schodów 
bloku.
Stał na chodniku, przepełniony dziwnym, ciężkim, mglistym uczuciem satysfakcji: miał wrażenie, 
że  spełnił  dobry  uczynek  —  a  zarazem  zemścił  się  na  każdej  z  osób,  które  stały  wzdłuż 
trzystumilowego toru Linii Johna Galta.

Kiedy ich pociąg  dotarł  do Filadelfii,  Rearden opuścił  ją  bez słowa,  jakby noce ich  powrotnej 



podróży  nie  wymagały  potwierdzenia  w  dziennej  rzeczywistości  zatłoczonych  peronów  i 
przejeżdżających lokomotyw, rzeczywistości,  którą  poważał.  Pojechała  do Nowego Jorku sama. 
Ale  późnym  wieczorem  w  jej  mieszkaniu  zadzwonił  dzwonek,  a  ona  uświadomiła  sobie,  że 
spodziewała się tego.
Wszedł  w  milczeniu,  patrząc  na  nią,  co  czyniło  to  powitanie  bardziej  intymnym,  niż  gdyby 
towarzyszyły  mu  słowa.  Na  jego  twarzy  rysował  się  lekko  pogardliwy  uśmiech,  dający  do 
zrozumienia i drwiący zarazem z faktu, iż wie o godzinach niecierpliwości, które oboje mają za 
sobą. Stał pośrodku jej salonu, rozglądając się wolno dookoła; to było jej mieszkanie, miejsce, które 
przez dwa lata stanowiło ognisko jego udręki; o którym nie wolno mu było myśleć, lecz myślał; do 
którego nie wolno mu było wejść — a teraz wchodził ze swobodą samozwańczego właściciela. 
Usiadł  w  fotelu,  wyciągając  przed  siebie  nogi  —  a  ona  stała  przed  nim,  prawie  tak,  jakby 
potrzebowała jego pozwolenia, by usiąść, on zaś z przyjemnością zwlekał z jego udzieleniem.
— Czy mam ci powiedzieć, że wykonałaś doskonałą robotę, budując tę linię? — zapytał. Zerknęła 
na niego zdumiona; nigdy przedtem nie prawił jej otwarcie tego rodzaju komplementów; podziw w 
jego głosie był autentyczny, ale na twarzy pozostała odrobina drwiny. Miała uczucie, że za tymi 
słowami  kryje  się  jakiś  podtekst,  którego  nie  potrafiła  odgadnąć.  — Spędziłem  cały  dzień  na 
odpowiadaniu na pytania dotyczące ciebie — a także linii, metalu i przyszłości. I licząc zamówienia 
na metal. Przychodzą z szybkością tysięcy ton na godzinę. Kiedy to było, dziewięć miesięcy temu? 
Nie mogłem się doprosić o żadną konkretną odpowiedź. A dzisiaj musiałem wyłączyć telefon, żeby 
nie musieć słuchać wszystkich ludzi, którzy chcieli porozmawiać ze mną osobiście o ich nagłym 
zapotrzebowaniu na metal Reardena. A ty co dziś robiłaś?
— Nie wiem. Próbowałam wysłuchiwać raportów Eddiego... próbowałam uciekać przed ludźmi... 
próbowałam znaleźć tabor, żeby uruchomić więcej pociągów na Linii Johna Galta, bo uprzednio 
zaplanowany  rozkład  nie  wystarczy  na  zapotrzebowanie,  które  uzbierało  się  w  ciągu  zaledwie 
trzech dni.
— Wielu ludzi chciało dziś z tobą rozmawiać, prawda?
— Owszem.
— Oddaliby wszystko, żeby tylko zamienić z tobą kilka słów, co?
— No... pewnie tak.
— Reporterzy wciąż mnie wypytywali,  jaka jesteś.  Młody chłopak z lokalnego szmatławca bez 
przerwy powtarzał, że jesteś wspaniałą kobietą. Że bałby się z tobą rozmawiać, nawet gdyby miał 
okazję. Ma rację. Przyszłość, o której oni wszyscy mówią i przed którą drżą, będzie taka, jaką ty ją 
uczyniłaś, bo miałaś odwagę, jakiej żaden z nich nie potrafi sobie nawet wyobrazić. To twoja siła 
otworzyła  im  te  wszystkie  drogi  do  bogactwa,  o  które  teraz  się  biją.  Siła,  by  stawić  czoło 
wszystkim. Siła, by nie uznawać niczyjej woli z wyjątkiem swojej własnej.
Już rozumiała,  o co mu chodzi. Stała wyprostowana, z rękoma zwieszonymi po bokach, twarzą 
surową,  jakby  gotowa  była  znieść  wszystko;  stała,  słuchając  pochwał  tak,  jakby  ją  obrzucano 
stekiem obelg.
— Tobie  także  zadawali  pytania,  prawda?  — Mówił  z  naciskiem,  pochylony do  przodu.  — I 
patrzyli  na ciebie z uwielbieniem. Patrzyli na ciebie, jakbyś stała na szczycie góry, a oni mogli 
tylko pokłonić się tobie z bardzo daleka. Tak było?
— Tak — wyszeptała.
— Patrzyli na ciebie, jakby wiedzieli, że nie wolno się do ciebie zbliżać ani odzywać się w twojej 
obecności,  ani  dotknąć  rąbka  twojej  sukni.  Wiedzieli  to  — i  mieli  rację.  Patrzyli  na  ciebie  z 
respektem, co? Podziwiali cię?
Chwycił ją za rękę i rzucił na kolana, przyciskając jej ciało do swoich nóg i pochylając się, by 
sięgnąć  ustami  jej  ust.  Śmiała  się  bezdźwięcznie,  kpiąco,  ale  jej  zwężone  oczy  promieniały 
radością.
Kilka godzin później, gdy leżał obok niej w łóżku, przesuwając dłonią po jej ciele, zapytał nagle, 
rzucając ją na wznak i pochylając się nad nią — i wiedziała, czytała z napięcia w jego twarzy, ze 
spazmu ukrytego gdzieś w brzmieniu głosu, choć jego ton był niski i jednostajny, że to pytanie 
wydziera się z niego jakby zużyte przez godziny udręczonego kołatania się w środku:



— Kim byli inni mężczyźni, z którymi spałaś?
Patrzył na nią, jak gdyby to pytanie było szczegółowym obrazem, który miał w głowie i którego 
nienawidził,  ale nie chciał  zniszczyć; słyszała w jego głosie pogardę, nienawiść, cierpienie — i 
dziwny, nie pasujący do udręki zapał; zadał to pytanie, przyciskając jej ciało do swojego.
Odpowiedziała  spokojnie,  ale  zobaczył  w  jej  oczach  niebezpieczny  błysk,  coś  na  kształt 
ostrzeżenia, że zrozumiała go zbyt dobrze.
— Był tylko jeden, Hank.
— Kiedy?
— Gdy miałam siedemnaście lat.
— Jak długo to trwało?
— Kilka lat.
— Kim on był?
Odsunęła się, opierając głowę na jego ramieniu. Pochylił nad nią  zaciętą twarz. Wytrzymała jego 
spojrzenie. Nie odpowiem ci. Kochałaś go?
— Nie odpowiem.
— Lubiłaś z nim sypiać?
— Tak!
Śmiech  w  jej  oczach  sprawił,  że  zabrzmiało  to  jak  wymierzony  mu  policzek;  tym  śmiechem 
oznajmiała mu, że wie, iż jest to odpowiedź, przed którą się wzdragał i której pragnął.
Trzymał ją w żelaznym ucisku, przyciskając do siebie jej piersi; czuła w ramionach przeszywający 
ból, słyszała gniew w jego słowach i chrypkę rozkoszy w głosie:
— Kim on był?
Nie odpowiedziała. Patrzyła na niego pociemniałymi i dziwnie promiennymi oczyma, a w kształcie 
jej zniekształconych bólem ust rozpoznał kpiący uśmiech.
Czuł, jak pod dotykiem jego warg te usta przybierają kształt uległości. Przyciskał jej ciało, jakby 
gwałtowność i rozpacz, z jaką ją wziął, mogła wymazać z jej przeszłości istnienie nieznajomego 
rywala;  więcej:  jakby  mogła  przekształcić  każdą  jej  cząstkę,  nawet  rywala,  w instrument  jego 
rozkoszy. Zachłanność, z jaką obejmowały go jej ramiona, powiedziała mu, że pragnie, aby zrobił 
to właśnie tak.
Zarys  przenośnika  taśmowego poruszał  się  na tle  smug ognia  na  niebie,  przenosząc  węgiel  na 
szczyt odległej wieży, jak gdyby niewyczerpana ilość czarnych wiaderek wynurzała się spod ziemi, 
ukośną linią przecinając zachód słońca. Odległy klekot przetaczał się przez szczęk łańcuchów, które 
młody  mężczyzna  w  niebieskim  kombinezonie  przyczepiał  do  urządzeń,  zamocowując  je  do 
stojących na bocznym torze fabryki łożysk tocznych Quinna wagonów-platform.
Pan Mowen, z położonego po drugiej  stronie ulicy Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Zwrotnic  i 
Sygnalizacji, stał obok i przyglądał się. Wracał właśnie ze swojego zakładu i przystanął, by rzucić 
okiem.  Miał  na  sobie  lekkie  palto,  ciasno  opinające  jego  niską,  brzuchatą  sylwetkę,  i  melonik 
okrywający siwiejące, niegdyś jasne włosy. W powietrzu unosił się pierwszy wrześniowy chłód. 
Wszystkie bramy zakładów Quinna stały otwarte na oścież, podczas gdy ludzie i dźwigi wynosili na 
zewnątrz  maszyny.  Jakby  usuwali  najważniejsze  organy  i  pozostawiali  padlinę,  pomyślał  pan 
Mowen.
— Jeszcze  jedna?  — zapytał,  kiwając  palcem w kierunku  fabryki,  choć  wiedział,  jaka  będzie 
odpowiedź.
— Hm? — zapytał młodzieniec, który dopiero teraz go zauważył.
— Kolejna firma przenosi się do Kolorado?
— Mhm.
— To trzecia firma z Connecticut w ciągu ostatnich dwóch tygodni — rzekł pan Mowen. — A 
kiedy popatrzy się na to, co się dzieje w New
Jersey,  Rhode Island,  Massachusetts  i  na całym wybrzeżu atlantyckim...  —Młody człowiek nie 
patrzył na niego i nie wydawał się zainteresowany. — To jak cieknący kran — kontynuował pan 
Mowen — a cała woda spływa do Kolorado. Wszystkie pieniądze. — Młody człowiek przerzucił 
łańcuch na drugą stronę i podążył za nim zwinnie, wspinając się na wielką, owiniętą płótnem bryłę. 



— Wydawałoby się, że ludzie powinni mieć jakieś uczucia w stosunku do rodzinnego stanu, jakąś 
lojalność... Ale oni wszyscy uciekają. Nie wiem, co się dzieje z tymi ludźmi.
— To ustawa — powiedział młody człowiek.
— Jaka ustawa?
— Ustawa o wyrównaniu szans.
— Co pan chce przez to powiedzieć?
— Podobno pan Quinn rok temu planował założenie filii w Kolorado. Ustawa pokrzyżowała mu 
plany. Więc postanowił przenieść się tam na dobre.
— Nie wiem, co usprawiedliwia takie postępowanie. Ustawa była konieczna. To wstyd, żeby stare 
firmy, które były tu od pokoleń... Powinno się tego zabronić...
Młody człowiek pracował zręcznie,  kompetentnie,  jakby sprawiało mu to przyjemność.  Za jego 
plecami przenośnik taśmowy wciąż ze szczękiem podjeżdżał do góry. Cztery odległe kominy stały 
jak  słupy,  a  wokół  nich,  jak  długie  sztandary  opuszczone do  połowy masztu  w czerwonawym 
blasku wieczora, owijały się z wolna kłęby dymu.
Pan Mowen żył z widokiem tych wszystkich kominów od czasów swojego ojca i dziadka. Przez 
trzydzieści lat oglądał z okna gabinetu przenośnik taśmowy. Wydawało się niewyobrażalne, aby 
fabryka łożysk tocznych Quinna miała  zniknąć z  przeciwległej  strony ulicy;  wiedział  o decyzji 
Quinna i nie wierzył w nią; albo raczej — wierzył dotychczas, tak jak wierzył we wszystkie słowa, 
które  słyszał  lub  wypowiadał:  były  tylko  dźwiękami,  których  nic  nie  wiązało  z  namacalną 
rzeczywistością. Teraz wiedział, że to się dzieje naprawdę. Stał obok wagonów na bocznicy, jakby 
wciąż miał możliwość je zatrzymać.
— To niesprawiedliwe — powiedział. Mówił do całego horyzontu, ale młody człowiek był jego 
jedyną częścią, która mogła go usłyszeć. — Nie tak bywało w czasach mojego ojca. Nie jestem 
grubą rybą. Nie chcę
z nikim walczyć. Co się dzieje z tym światem? — Nie było odpowiedzi. — A pan, na przykład? 
Jedzie pan z nimi do Kolorado?
— Ja? Nie, ja tu nie pracuję. Wynająłem się tylko do noszenia sprzętu.
— No a co pan będzie robił, kiedy już się wyniosą?
— Nie mam pojęcia.
— Co pan będzie robił, kiedy inni też się powynoszą?
— Zobaczymy.
Pan Mowen uniósł niepewnie oczy: nie wiedział,  czy chłopak chce przez to powiedzieć,  że ma 
jakieś tajemnicze plany, czy też po prostu nie zastanawia się nad przyszłością. Uwaga młodzieńca 
była jednak całkowicie skupiona na wykonywanym zadaniu. Nie patrzył w dół. Przeniósł się do 
pakunków  leżących  na  sąsiednim  wagonie,  a  pan  Mowen  podążył  za  nim,  unosząc  głowę  i 
zaklinając coś w powietrzu:
— Chyba mam jakieś prawa, co? Urodziłem się tutaj. Oczekiwałem po starych firmach, że będą tu, 
kiedy dorosnę. Oczekiwałem, że będę kierował fabryką w taki sam sposób, w jaki to czynił mój 
ojciec. Człowiek jest częścią swojej społeczności, ma chyba prawo na nią liczyć, co? Powinno się 
coś z tym zrobić.
— Z czym?
— Och, wiem, pan uważa, że to wspaniałe, prawda? Cały ten boom Taggartów, metal Reardena i 
ten  pęd  do  Kolorado,  gdzie  Wyatt  i  jego  paczka  zwiększają  produkcję  jak  kipiące  czajniki! 
Wszyscy  uważają,  że  to  wspaniałe  — gdzie  tylko  człowiek  pójdzie,  nic  innego  nie  słyszy  — 
wszyscy się głupio cieszą i snują plany jak sześciolatki na wakacjach! Pomyślałby kto, że to jakiś 
narodowy miesiąc miodowy albo permanentny Czwarty Lipca!
Młody człowiek milczał.
— No, więc ja tak nie uważam — kontynuował pan Mowen. Ściszył głos. — Gazety też tak nie 
twierdzą, zauważył pan? W ogóle nic nie piszą.
Odpowiedział mu tylko szczęk łańcuchów.
— Dlaczego wszyscy uciekają do Kolorado? — zapytał. — Co oni tam mają takiego, czego my nie 
mamy?



Młody człowiek wyszczerzył zęby w uśmiechu.
— Może chodzi o coś, co wy macie, a oni nie.
— Co? — Młody człowiek nie odpowiedział.  — Nie rozumiem tego To zacofane,  prymitywne, 
nieoświecone miejsce. Nawet nie mają nowoczesnego samorządu. To najgorszy samorząd w całych 
Stanach. Najbardziej leniwy. Nie robi nic poza utrzymywaniem sądów i policji. Nic dla
ludzi. Nikomu nie pomaga. Nie rozumiem, dlaczego wszystkie najlepsze firmy się tam wynoszą.
Młody człowiek zerknął na niego z góry, lecz nie odpowiedział.
Pan Mowen westchnął.
— Źle się dzieje — powiedział. — Ustawa o wyrównaniu szans była dobrym pomysłem. Każdy 
powinien mieć szansę.  To wstyd,  żeby tacy ludzie  jak Quinn czerpali  z tego nieuczciwe zyski. 
Dlaczego nie dał komuś innemu szansy na rozpoczęcie produkcji łożysk w Kolorado? Chciałbym, 
żeby  ci  z  Kolorado  zostawili  nas  w  spokoju.  Ta  ich  odlewnia  Stocktona  nie  miała  prawa  się 
pakować w produkcję zwrotnic i semaforów. To jest moja działka od lat i mam prawo starszeństwa, 
to  niesprawiedliwe,  to  niszczycielska  rywalizacja,  nowicjuszom  nie  powinno  się  pozwolić  na 
rozpychanie  się.  Gdzie ja mam sprzedawać zwrotnice  i  semafory? W Kolorado były dwa duże 
przedsiębiorstwa kolejowe. Teraz,  kiedy Phoenix-Durango się wyniosło, zostało jedynie Taggart 
Transcontinental. To nie w porządku, że tak wysiudali Conwaya. Musi być miejsce na konkuren-
cję... A ja tu czekam od sześciu miesięcy na dostawę stali od Orrena Boyle’a, podczas gdy on mi 
mówi, że nie może nic obiecać, bo metal Reardena rozbił mu rynek. Wszyscy rzucili się na ten 
metal  i  Boyle  musi  ograniczać  wydatki.  To niesprawiedliwe,  żeby Reardenowi  było wolno tak 
rujnować innych ludzi... Ja też chciałbym dostać trochę metalu Reardena, jest mi potrzebny — ale 
niech pan spróbuje go dostać! Ma kolejkę, która ciągnęłaby się przez trzy stany! Nikt nie może 
wykrzesać z niego kawałka metalu prócz jego starych kumpli, Wyatta, Danaggera i im podobnych. 
To  niesprawiedliwe.  To  dyskryminacja.  Jestem  równie  dobry  jak  każdy  inny.  Mam prawo  do 
swojego kawałka metalu Reardena.
Młody człowiek podniósł głowę.
— Byłem w zeszłym tygodniu w Pensylwanii — powiedział. — Widziałem zakłady Reardena. Tam 
to  dopiero  jest  ruch!  Budują  cztery  nowe  piece  martenowskie  i  przymierzają  się  do  sześciu 
kolejnych... Nowe piece — powiedział, spoglądając na wschód. — Od pięciu lat nikt nie zbudował 
na Wschodnim Wybrzeżu nowego pieca...  — Stał  na tle nieba,  na owiniętym w płótno silniku, 
spoglądając na zmierzch z lekkim uśmiechem, pełnym zapału i tęsknoty, jakby spoglądał na odległy 
portret ukochanej. — Ci to pracują... — rzekł.
Potem  nagle  przestał  się  uśmiechać.  Kiedy  pociągnął  za  łańcuch,  w  jego  ruchu  nie  było 
wcześniejszej płynności, lecz coś, co przypominało gniew.
Pan Mowen patrzył na niebo, taśmy, koła i dym — dym, który ciężko, spokojnie osiadał na tle 
wieczornego nieba, rozciągając się długą mgiełką aż po Nowy Jork, leżący gdzieś poza horyzontem 
—  i  poczuł  się  pocieszony  myślą  o  Nowym  Jorku,  otoczonym  pierścieniem  świętych  ogni 
pierścieniem kominów, zbiorników gazowych, dźwigów i linii wysokiego napięcia. Poczuł zastrzyk 
energii przepływający przez każdą brudną budowlę jego ulicy; podobała mu się sylwetka młodego 
człowieka  ponad nim,  było  coś  podnoszącego  na  duchu w sposobie,  w jaki  pracował,  coś,  co 
zlewało się z resztą obrazu na niebie... A jednak pan Mowen miał niejasne uczucie, że gdzieś tam 
powiększa się szczelina przegryzająca solidne, odwieczne mury.
— Trzeba coś zrobić — powiedział.  — Jeden z moich przyjaciół w zeszłym tygodniu wypadł z 
interesu.  Robił  w  przemyśle  naftowym.  Miał  parę  szybów  w  Oklahomie.  Nie  wytrzymał 
konkurencji Wyatta. To niesprawiedliwe. Powinni dać szansę drobnym płotkom. Powinni ustalić 
granicę dla produkcji Wyatta. Nie powinno się mu pozwalać produkować tyle, żeby wszyscy inni 
wypadali z gry... Wczoraj ugrzązłem w Nowym Jorku, musiałem zostawić samochód i przyjechać 
do domu parszywym pociągiem podmiejskim, bo nigdzie nie mogłem dostać paliwa. Mówili coś o 
niedoborze ropy w mieście... Źle się dzieje. Coś trzeba z tym zrobić...
Spoglądając  na horyzont,  pan Mowen zastanawiał  się,  czym jest  to  nienazwane zagrożenie  dla 
widoku, który rozciąga się przed jego oczyma, i kim jest ten, kto pragnie go zniszczyć.
— Co pan chce z tym zrobić? — zapytał młody człowiek.



—  Kto?  Ja?  —  zdziwił  się  pan  Mowen.  —  Nie  wiem.  Nie  jestem  grubą  rybą.  Nie  potrafię 
rozwiązywać problemów narodowych. Ja po prostu chcę zarobić na życie. Wiem tylko tyle, że ktoś 
powinien coś z tym zrobić... Źle się dzieje... Jak pan sądzi, panie... jak się pan nazywa?
— Owen Kellogg.
— Jak pan sądzi, panie Kellogg, co się stanie ze światem?
— Nie podobałoby się to panu.
Na  odległej  wieży  odezwał  się  gwizd  obwieszczający  początek  nocnej  zmiany.  Pan  Mowen 
uświadomił sobie, że robi się późno. Westchnął, zapinając palto i szykując się do odejścia.
— No, coś tam robią — rzekł na odchodnym. — Podejmują pewne kroki. Konstruktywne kroki. 
Legislatura  uchwaliła  ustawę  poszerzającą  kompetencje  Biura  Planowania  Gospodarczego  i 
Zasobów Krajowych. Jego koordynatorem został bardzo zdolny człowiek. Nie mogę powiedzieć, 
żebym wcześniej o nim słyszał, ale wszystkie gazety piszą, że jest to człowiek, przed którym należy 
drżeć. Nazywa się Wesley Mouch.

Dagny stała w oknie swojego salonu, patrząc na miasto. Było późno i światła wyglądały jak ostatnie 
iskierki pozostałe z wygasłego ogniska.
Czuła się spokojna i marzyła o tym, by zatrzymać swój umysł w bezruchu, pozwolić się dogonić 
własnym  emocjom,  przyjrzeć  się  każdej  chwili  tego  miesiąca,  który  przeleciał  obok  niej  jak 
błyskawica.  Nie miała  czasu poczuć,  że jest  z powrotem w swoim gabinecie  w Taggart  Trans-
continental; miała tyle roboty, że zapomniała, iż powróciła z wygnania. Nie zwróciła uwagi na to, 
co powiedział Jim w momencie jej powrotu; nie była pewna, czy powiedział cokolwiek. Istniała 
tylko  jedna  osoba,  której  reakcję  naprawdę  pragnęła  poznać;  zadzwoniła  do  hotelu  Wayne-
Falkland, ale powiedziano jej, że senior d’Anconia wrócił do Buenos Aires.
Pamiętała  moment,  w  którym  złożyła  podpis  pod  długim  dokumentem  sądowym  —  moment 
zamykający  istnienie  Linii  Johna  Galta.  Teraz  znów  była  to  Linia  Rio  Norte  sieci  Taggart 
Transcontinental, choć pracujący na niej ludzie uparcie trzymali się starej nazwy. Jej także trudno 
było z niej zrezygnować; zmuszała się, by nie używać słów „John Galt”, nie rozumiejąc, dlaczego 
wymaga to wysiłku i dlaczego odczuwa przy tym nieznaczne ukłucie smutku.
Pewnego  wieczoru,  wiedziona  nagłym  impulsem,  skręciła  za  róg  budynku  Taggart 
Transcontinental, aby po raz ostatni spojrzeć na biuro Linii Johna Galta; nie wiedziała, czego szuka: 
chciała  po  prostu  je  zobaczyć.  Wzdłuż  chodnika  wzniesiono  płot  z  desek:  wyburzano  stary 
budynek. W końcu się poddał. Przeszła przez ogrodzenie z desek i w świetle latarni ulicznej, które 
kiedyś rzucało na jezdnię cień obcego mężczyzny, zajrzała w okno swojego dawnego gabinetu. Z 
parteru nie pozostało nic: ścianki działowe zburzono, z sufitu zwisały oderwane rury, a na podłodze 
leżała sterta gruzu. Nie było na co patrzeć.
Zapytała kiedyś Reardena, czy to on był tu pewnej nocy ubiegłej wiosny, walcząc z pokusą wejścia. 
Ale wiedziała,  zanim jeszcze zdążył odpowiedzieć,  że to nie on. Nie powiedziała mu, dlaczego 
pyta. Nie wiedziała, dlaczego to wspomnienie wciąż nie daje jej spokoju.
Za oknem salonu oświetlony prostokąt kalendarza wisiał na czarnym niebie niczym metka, głosząc: 
2  września.  Uśmiechnęła  się  wojowniczo,  pamiętając  wyścig,  który  prowadziła  z  jego 
zmieniającymi się stronami: teraz nie ma terminów, pomyślała; nie ma barier, nie ma zagrożeń, nie 
ma granic.
Usłyszała  szczęk  klucza  w  drzwiach  wejściowych;  na  ten  dźwięk  czekała,  to  on  był  tym,  co 
pragnęła usłyszeć tej nocy.
Rearden wszedł, tak jak czynił to wielokrotnie, obwieszczając swoje przybycie jedynie szczękiem 
klucza,  który od niej  otrzymał.  Rzucił  kapelusz  i  płaszcz  na  krzesło  gestem,  który  stał  się  już 
tradycyjny; miał na sobie strój wieczorowy.
— Cześć — powiedziała.
— Ciągle czekam na wieczór, w którym nie zastanę cię w domu — rzekł w odpowiedzi.
— Wtedy będziesz musiał zadzwonić do biura Taggart Transcontibental.
— W każdy wieczór? Nigdzie indziej?
— Jesteś zazdrosny, Hank?



— Nie. Tylko ciekaw, jak by to było, gdybym był.
Stał,  patrząc  na  nią  przez  pokój,  powstrzymując  się  od  podejścia,  celowo  rozkoszując  się 
świadomością,  że  może  to  zrobić,  kiedy  tylko  zechce.  Miała  na  sobie  obcisłą  szarą  spódnicę 
należącą do stroju biurowego i bluzkę z przejrzystej białej tkaniny, skrojoną jak męska koszula; 
rozszerzała  się  od  pasa  w  górę,  podkreślając  smukłość  płaskich  bioder.  W  świetle  lampy 
zawieszonej za jej plecami dostrzegał pod szerokim kloszem bluzki szczupły kontur jej ciała.
— Jak tam przyjęcie? — zapytała.
— W porządku. Uciekłem najszybciej jak mogłem. Dlaczego nie przyszłaś? Byłaś zaproszona.
— Nie chciałam cię widzieć pośród ludzi.
Zerknął na nią, jakby podkreślał, że w pełni pojął odpowiedź; potem linie jego twarzy ułożyły się w 
namiastkę rozbawionego uśmiechu.
—  Dużo  straciłaś.  Krajowa  Rada  Przemysłów  Metalowych  drugi  raz  nie  podda  się  torturze 
przyjmowania mnie jako honorowego gościa, dopóki będzie mogła temu zaradzić.
— Co się stało?
— Nic. Dużo przemówień.
— A dla ciebie to była tortura?
— Nie... No, w pewnym sensie... Zamierzałem naprawdę dobrze sie bawić.
— Zrobić ci drinka?
— Jeśli możesz.
Odwróciła  się,  by  odejść.  Zatrzymał  ją,  chwytając  od  tyłu  za  ramiona;  odchylił  jej  głowę  i 
pocałował  w  usta.  Kiedy  uniósł  głowę,  przyciągnęła  ją  z  powrotem  rozkazującym  gestem 
właściciela, jak gdyby podkreślała swoje prawo do tego. Potem odsunęła się od niego.
— Zapomnij  o  drinku  — powiedział.  — Wcale  nie  miałem na  niego  ochoty.  Chciałem tylko 
patrzeć, jak mi usługujesz.
— Więc pozwól mi to zrobić.
— Nie.
Z uśmiechem rozsiadł  się  na kanapie,  krzyżując  ręce pod głową. Czuł,  że  jest  u  siebie;  był to 
pierwszy dom, jaki kiedykolwiek miał.
— Wiesz, najgorsze w tym całym bankiecie było to, że nikt z obecnych nie marzył o niczym innym, 
jak tylko o tym, żeby mieć to już za sobą — powiedział. — Nie mogę pojąć, dlaczego w ogóle 
chcieli go urządzić. Przecież nie musieli. Z pewnością nie ze względu na mnie.
Podniosła  pudełko  papierosów,  podsunęła  mu,  a  potem  celowo  służalczym  gestem  przytknęła 
płomień zapalniczki do czubka jego papierosa. Uśmiechnęła się w odpowiedzi na jego parsknięcie, 
po czym usiadła na poręczy fotela po drugiej stronie pokoju.
— Dlaczego przyjąłeś to zaproszenie, Hank? — zapytała. — Zawsze odmawiałeś przyłączenia się 
do nich.
— Nie chciałem odrzucać oferty pokojowej teraz, kiedy ich pokonałem i oni o tym wiedzą. Nigdy 
się  do nich nie  przyłączę,  ale  zaproszenie  mnie  jako  honorowego gościa...  no,  pomyślałem,  że 
umieją przegrywać. Pomyślałem, że to wspaniałomyślne z ich strony.
— Z ich strony?!
— Chcesz przez to powiedzieć: z mojej?
— Hank! Po tym wszystkim, co oni zrobili, żeby ci przeszkodzić...
— Wygrałem, prawda? Więc pomyślałem... Wiesz, nie miałem do nich żalu, że wtedy nie poznali 
się na wartości metalu Reardena. Ważne, że w końcu zmądrzeli. Każdy uczy się po swojemu i w 
swoim tempie.  Jasne,  wiedziałem, że było w tym wiele tchórzostwa, zazdrości i  hipokryzji,  ale 
pomyślałem, że to tylko pozory; że teraz, kiedy dowiodłem swoich racji — kiedy dowiodłem ich w 
sposób tak spektakularny! — prawdziwym powodem ich zaproszenia jest podziw dla metalu, a...
Uśmiechnęła się, gdy na chwilę przerwał; wiedziała, że zdanie, przed którego wypowiedzeniem się 
powstrzymał, brzmiało: „a dla niego wybaczyłbym wszystkim wszystko”.
— Ale tak nie było — kontynuował. — I nie potrafię odgadnąć ich prawdziwego motywu. Dagny, 
ja myślę, że oni w ogóle nie mieli motywu! Nie wydali tego bankietu ani po to, by sprawić mi 
przyjemność, ani by coś ode mnie dostać, ani by zachować twarz w oczach opinii publicznej. Nie 



było  w tym żadnego  celu  ani  sensu.  Ani  wtedy,  gdy potępiali  metal,  ani  teraz,  nic  ich  to  nie 
obchodziło. Nawet się nie boją, że przegnam ‘eh z rynku. Nawet to ich wystarczająco nie obchodzi. 
Wiesz,  jak  wyglądał  ten  bankiet?  Jakby  słyszeli,  że  są  wartości,  które  człowiek  powinien 
honorować i że właśnie tak sieje honoruje — więc przeprowadzili to
wszystko jak duchy poruszane jakimiś odległymi echami z lepszej epoki... Nie mogłem tego znieść.
— I ty uważasz, że nie jesteś wspaniałomyślny! — powiedziała ze ściągniętą twarzą.
Zerknął na nią, jego oczy rozjaśniły się rozbawieniem.
— Dlaczego oni cię tak złoszczą? Ściszyła głos, by ukryć ton czułości.
— Chciałeś się dobrze bawić...
— Pewnie sam jestem sobie winien. Nie powinienem sobie nic obiecywać. Nie wiem, czego tak 
naprawdę pragnąłem.
— Ja wiem.
— Nigdy nie lubiłem tego rodzaju uroczystości.  Nie wiem, dlaczego się spodziewałem, że tym 
razem będzie  inaczej...  Wiesz,  poszedłem tam,  czując  się  tak,  jakbym sądził,  że  metal  zmienił 
wszystko, nawet ludzi.
— O tak, Hank, wiem!
— No i okazało się, że szukam w niewłaściwym miejscu...  Pamiętasz? Powiedziałaś kiedyś, że 
święta powinny być tylko dla tych, którzy mają co świętować.
Rozżarzony koniuszek papierosa zamarł w powietrzu. Siedziała bez ruchu. Nigdy nie rozmawiała z 
nim o tamtym przyjęciu ani o niczym, co miałoby związek z jego domem.
— Pamiętam — odrzekła cicho po chwili.
— Wiem, co miałaś na myśli... Wtedy też to wiedziałem. Patrzył prosto na nią. Spuściła wzrok.
Przez chwilę milczał; kiedy odezwał się ponownie, jego głos brzmiał wesoło.
— Najgorszą rzeczą ze strony ludzi nie są ich obelgi, lecz komplementy. Nie mogłem znieść tych, 
którymi  mnie dzisiaj  obrzucali,  zwłaszcza  kiedy powtarzali  w kółko,  jak bardzo wszyscy mnie 
potrzebują — oni, miasto, kraj i cały świat, jak się zdaje. Najwyraźniej ich wyobrażenie najwyższej 
chwały polega na tym, żeby zadawać się z ludźmi, którzy ich potrzebują. Nie mogę znieść ludzi, 
którzy mnie potrzebują. — Zerknął na nią. — Czy ty mnie potrzebujesz?
— Rozpaczliwie — powiedziała z powagą. Roześmiał się.
— Nie. Nie tak. Nie powiedziałaś tego tak jak oni.
— A jak to powiedziałam?
— Jak kupiec. Jak ktoś, kto płaci za to, czego chce. Oni to mówią jak żebracy, których czekiem 
płatniczym jest blaszany kubek.
— Ja... płacę za to, Hank?
— Nie udawaj niewiniątka. Dobrze wiesz, co mam na myśli. .— Tak — szepnęła z uśmiechem.
— Och, do diabła z nimi! — powiedział radośnie, wyciągając przed siebie nogi, zmieniając pozycję 
na kanapie, by podkreślić luksus rozluźnienia. — Nie jestem dobry w roli osoby publicznej. Tak 
czy inaczej,  to już bez znaczenia. Nie musi nas obchodzić, co oni widzą albo czego nie widzą. 
Zostawią nas w spokoju. Droga wolna. Jakie będzie następne przedsięwzięcie, pani wiceprezes?
— Transkontynentalny tor z metalu Reardena.
— Na kiedy chce go pani mieć?
— Na jutro rano. A będę go miała za trzy lata.
— Myślisz, że zdołasz to zrobić w trzy lata?
— Jeśli Linia Johna... Linia Rio Norte będzie się sprawowała tak dobrze jak teraz.
— Będzie jeszcze lepiej. To dopiero początek.
— Opracowałam plan budowy. W miarę spływania pieniędzy będziemy rozbierać stare szyny, po 
jednym odcinku, i zastępować je szynami z metalu Reardena.
— W porządku. Możemy zacząć, kiedy tylko chcesz.
—  Będę  przenosić  stare  szyny  na  linie  lokalne.  Inaczej  długo  nie  wytrzymają.  Za  trzy  lata 
pojedziesz  na własnym metalu do San Francisco,  jeśli  komuś się zachce  wydać tam dla  ciebie 
bankiet.
— Za trzy lata będę miał huty produkujące metal Reardena w Kolorado, Michigan i Idaho. Tak 



wygląda mój plan budowy.
— Twoje huty? Filie?
— Mhm.
— A co z ustawą o wyrównaniu szans?
— Nie sądzisz chyba, że wytrzyma trzy lata? Daliśmy im taki pokaz, że cały ten nonsens wkrótce 
trafi do lamusa. Cały kraj jest z nami. Kto będzie teraz chciał powstrzymywać bieg wypadków? Kto 
będzie  słuchał  tych  bzdur?  W  Waszyngtonie  zebrała  się  właśnie  grupa  porządnych  ludzi. 
Zamierzają obalić ustawę na najbliższej sesji.
— Hm... mam nadzieję, że tak się stanie.
— Miałem straszny okres, te ostatnie kilka tygodni, kiedy załatwiałem budowę nowych pieców, ale 
już wszystko gotowe, już się budują. Wreszcie mogę się wygodnie rozsiąść i spokojnie patrzeć. 
Mogę siedzieć Przy biurku, zgarniać forsę, obijać się jak wałkoń, patrzeć, jak spływają zamówienia 
na metal i wyświadczać przysługi tym i owym... O której odjeżdża wasz pierwszy poranny pociąg 
do Filadelfii?
— O rany, nie wiem.
— Jak to nie wiesz? Co z ciebie za wiceprezes? Muszę być w hucie jutro o siódmej. Macie coś koło 
szóstej?
— Chyba o piątej trzydzieści.
— Obudzisz mnie czy każesz przetrzymać dla mnie pociąg?
— Obudzę.
Milczał, a ona siedziała i przyglądała mu się. Kiedy przyszedł, wyglądał na zmęczonego; teraz na 
jego twarzy nie było śladu po tamtym wyczerpaniu.
— Dagny — zapytał nagle, poważniejąc — dlaczego nie chciałaś mnie widzieć pośród ludzi?
— Nie chcę być częścią twojego... życia publicznego. Nie odpowiedział.
— Kiedy ostatnio zrobiłaś sobie wakacje? — zapytał po chwili swobodnym tonem.
— Jakieś dwa... nie, trzy lata temu.
— Co robiłaś?
— Pojechałam na miesiąc do Adirondacks. Wróciłam po tygodniu.
— Ja zrobiłem to pięć lat temu. Tyle że byłem w Oregonie. — Leżał na wznak, wpatrując się w 
sufit. — Dagny, zróbmy sobie wakacje, razem. Weźmiemy mój samochód i wyjedziemy na parę 
tygodni, gdziekolwiek; po prostu będziemy jeździć bocznymi drogami, gdzie nikt nas nie zna. Nie 
zostawimy adresu, nie będziemy czytać gazet, nie tkniemy telefonu — nie będziemy mieć żadnego 
życia publicznego.
Wstała. Podeszła do niego i stanęła obok kanapy, zasłaniając sobą lampę i patrząc na niego z góry: 
nie chciała, by widział jej twarz i wysiłek, jaki czyni, by się nie uśmiechać.
— Możesz wziąć kilka tygodni urlopu, prawda? — zapytał.  — Sprawy toczą się teraz własnym 
biegiem. Jest bezpiecznie. Nie będziemy mieli następnej takiej szansy w ciągu najbliższych trzech 
lat.
— W porządku, Hank — powiedziała, zmuszając głos, by brzmiał beznamiętnie.
— Zgadzasz się?
— Kiedy chcesz wyruszyć?
— W poniedziałek rano.
— Dobrze.
Odwróciła się, by się oddalić. Złapał ją za przegub ręki i pociągnął w dół, przyciągając jej ciało do 
swojego tak, by leżała na nim, i trzymał w niewygodnym uścisku, przyciskając jej usta do swoich, 
zanurzywszy jedną dłoń w jej włosach, drugą zaś przesuwając wzdłuż łopatek, talu. nóg.
— I  ty  mówisz,  że  cię  nie  potrzebuję...!  — wyszeptała.  Uwolniła  się  z  jego  uścisku i  wstała, 
odgarniając włosy z twarzy.
Leżał  nieruchomo,  patrząc  na  nią  zmrużonymi  oczyma,  z  iskierką  jakiegoś  szczególnego 
zainteresowania, badawczo i odrobinę kpiąco. Zerknęła w dół: pasek jej halki zerwał się i zwisał 
ukośnie,  odsłaniając  pierś  pod  przejrzystą  tkaniną  bluzki.  To  na  nią  patrzył.  Uniosła  rękę,  by 
podnieść pasek. Strącił ją. Uśmiechnęła się kpiąco, rozumiejąc. Powoli, z namaszczeniem przeszła 



przez pokój i stanęła za stołem, twarzą do niego, z wyprostowanymi ramionami, trzymając dłonie 
na krawędzi stołu. To właśnie ten kontrast tak mu się podobał: surowość stroju i na wpół obnażone 
ciało; wysoki urzędnik kolei, będący kobietą, która należy do niego.
Podniósł  się  i  siedział  wygodnie,  wyciągnąwszy  przed  siebie  skrzyżowane  nogi,  z  rękoma  w 
kieszeniach, patrząc na nią z dumą właściciela.
— Czy powiedziała pani, że chce mieć transkontynentalny tor z metalu Reardena, pani wiceprezes? 
— zapytał. — A jeśli go pani nie dam? Teraz mogę sobie wybierać klientów i żądać każdej ceny, 
jaka mi przyjdzie do głowy. Gdyby to było rok temu, zażądałbym, żebyś przespała się ze mną w 
ramach zapłaty.
— Szkoda, że tego nie zrobiłeś.
— Zgodziłabyś się?
— Oczywiście.
— W formie transakcji? Sprzedaży?
— Jeśli to ty byłbyś kupcem. Podobałoby ci się to, prawda?
— A tobie?
— Tak... — szepnęła.
Podszedł do niej, ujął za ramiona i przez cienki materiał przycisnął usta do jej piersi.
Potem, trzymając ją w ramionach, długo patrzył na nią w milczeniu.
— Co zrobiłaś z tamtą bransoletką? — zapytał.
Nigdy wcześniej nie wspomnieli o tej sprawie; musiała odczekać chwilę, by być pewna, że zdoła 
zapanować nad głosem.
— Mam ją — odpowiedziała.
— Chcę, żebyś ją nosiła.
— Jeśli ktoś się domyśli, będzie to dla ciebie gorsze niż dla mnie.
— Noś ją
Wyjęła  bransoletkę  z  metalu  Reardena  i  podała  mu  bez  słowa,  patrząc  prosto  w  oczy. 
Zielononiebieski łańcuch zalśnił na otwartej dłoni. Odwzajemniając spojrzenie, zapiął bransoletkę 
na jej nadgarstku. W chwili, gdy zatrzask zaskoczył pod jego palcami, pochyliła się i ucałowała 
jego dłoń.

Ziemia przepływała pod maską samochodu. Wijąca się pomiędzy wzgórzami Wisconsin autostrada 
była  jedynym widocznym dziełem ludzkich rąk,  wątłym mostem rozciągniętym ponad morzem 
krzaków,  chwastów i  drzew.  Morze  przetaczało  się  łagodnie  żółtopomarańczowymi  falami,  na 
grzbietach których tu i ówdzie połyskiwały pasma czerwieni, a w zagłębieniach dolin ostatnie kępy 
zieleni.  Nad wszystkim górował nieskazitelny błękit  nieba. Pośród kolorów żywcem wyjętych z 
widokówki maska samochodu wyglądała jak dzieło jubilera, ze słońcem lśniącym na chromowej 
stali i odbijającym się w czarnej emalii niebem.
Dagny  siedziała  oparta  o  boczną  szybę,  z  wyciągniętymi  do  przodu  nogami,  rozkoszując  się 
szeroką, wygodną przestrzenią fotela i ciepłem słońca na ramionach. Piękna okolica, pomyślała.
— Chciałbym zobaczyć choć jeden billboard — powiedział Rearden. Roześmiała się: odpowiedział 
na jej niewypowiedzianą myśl.
— Reklamujący co i komu? Od godziny nie widzieliśmy ani domu, ani samochodu.
— To  właśnie  mi  się  nie  podoba.  — Pochylił  się  lekko  do  przodu,  z  rękoma  na  kierownicy, 
marszcząc brwi. — Spójrz na tę drogę.
Długi pas betonu miał wyblakłą barwę kości pozostawionych na pustyni, jak gdyby słońce i śniegi 
pochłonęły wszelkie ślady opon, oleju i węgla, radosny połysk ruchu. Z kanciastych szczelin w 
betonie wyglądały zielone chwasty. Od wielu lat nikt nie korzystał z tej drogi ani jej nie naprawiał; 
szczeliny były jednak nieliczne.
— To dobra droga — rzekł Rearden. — Solidna robota. Człowiek, który ją budował, musiał mieć 
powody, by oczekiwać, że w następnych latach będzie tu duży ruch.
— Tak...
— Nie podoba mi się to.



—  Mnie  też  nie.  —  Potem  uśmiechnęła  się.  —  Ale  pomyśl,  ile  razy  słyszeliśmy  ludzi 
narzekających, że billboardy psują widoki. Oto widok, który mogą podziwiać. — I dodała: — To 
właśnie takich ludzi nienawidzę.
Nie chciała odczuwać niepokoju, który wdarł się w jej radość niczym wąska szczelina. Nachodził ją 
niekiedy  w  ciągu  ostatnich  trzech  tygodni,  gdy  patrzyła  na  znikającą  pod  konturem  maski 
samochodu  dziewiczą  okolicę.  Uśmiechnęła  się:  to  maska  była  nieruchomym punktem w polu 
widzenia,  podczas  gdy  ziemia  odpływała  do  tyłu;  to  maska  stanowiła  centrum,  ognisko  i 
bezpieczeństwo  w  rozmytym,  rozpadającym  się  świecie  –  maska  przed  jej  oczyma  i  dłonie 
Reardena na kierownicy... Uśmiechnęła się, myśląc, że zadowala ją taki kształt jej świata.
po pierwszym tygodniu ich włóczęgi, kiedy jechali przed siebie, oddając się na łaskę nieznanych 
dróg, pewnego ranka, gdy wyruszali, powiedział do niej:
— Dagny, czy wypoczynek musi być bezcelowy?
Zaśmiała się.
— Nie — odpowiedziała.  — Jaką fabrykę chciałbyś zobaczyć? Uśmiechnął się — do winy, do 
której nie musiał się poczuwać, do wyjaśnień, których nie musiał udzielać.
— Chodzi o pewną opuszczoną kopalnię rudy żelaza w pobliżu Saginaw Bay, o której słyszałem — 
powiedział. — Mówią, że złoża się wyczerpały.
Przemierzyli Michigan, by dotrzeć do kopalni. Spacerowali po półkach na tle szczątków dźwigu, 
pochylających się nad nimi niczym szkielet. Spod ich nóg ze szczękiem wyskoczyło zardzewiałe 
pudełko śniadaniowe. Poczuła ukłucie niepokoju, bardziej  nieznośne niż smutek — ale Rearden 
powiedział wesoło:
— Wyczerpały się, niech ich diabli! Już ja im pokażę, ile ton i dolarów potrafię wygarnąć z tego 
miejsca! — Potem, gdy wracali do samochodu, dodał: — Gdybym znalazł właściwego człowieka, 
kupiłbym dla niego tę kopalnię jutro rano i wysłał go, żeby się nią zajął.
Następnego dnia, kiedy jechali na południowy zachód, ku równinom Illinois, odezwał się nagle, po 
długim milczeniu:
— Nie, będę musiał zaczekać, aż zniosą ustawę. Człowiek, który potrafiłby się zająć tą kopalnią, 
nie potrzebowałby moich nauk. Człowiek, który by mnie potrzebował, nie byłby wart złamanego 
grosza.
Potrafili rozmawiać o swojej pracy tak jak zawsze, z całkowitą pewnością, że zostaną zrozumiani. 
Ale nigdy nie rozmawiali o sobie. Zachowywał się tak, jakby ich namiętna bliskość była jakimś 
bezimiennym faktem fizycznym, nie istniejącym w komunikacji między dwoma umysłami. Każdej 
nocy  miała  uczucie,  że  leży  w  ramionach  nieznajomego,  który  pozwala  jej  widzieć  wstrząsy 
przebiegające  przez  jego  ciało,  lecz  nigdy  nie  pokaże,  czy  wyzwalają  w  nim  jakikolwiek 
wewnętrzny dreszcz.  Leżała  obok niego naga,  ale na jej  nadgarstku lśniła bransoletka z metalu 
Reardena.
Wiedziała, jak nienawistną męką jest dla niego wpisywanie się do rejestrów przydrożnych hoteli 
pod nazwiskiem „państwa Smith”. W niektóre wieczory dostrzegała, jak jego usta ściągają się w 
hamowanym gniewie, gdy wpisuje te typowe dla typowego oszustwa nazwiska — gniewie
wobec tych,  którzy czynili  to oszustwo koniecznym. Obojętnie  obserwowała porozumiewawcze 
uśmieszki pracowników hotelowych, wydające się sugerować, iż oni i goście są wspólnikami we 
wstydliwym  przewinieniu,  polegającym  na  poszukiwaniu  przyjemności.  Ale  wiedziała,  że  to 
wszystko nie ma dla niego znaczenia, gdy są sami, kiedy trzyma ją w objęciach i patrzy na nią 
oczyma pełnymi życia i wolnymi od wszelkiej winy.
Przejeżdżali przez małe miasteczka, wiejskie drogi, miejsca, jakich nie widzieli od lat. Na widok 
miasteczek  czuła  się  nieswojo.  Minęło  wiele  dni,  nim sobie  uświadomiła,  za  czym najbardziej 
tęskni:  za  widokiem świeżej  farby.  Domy wyglądały  jak  mężczyźni  w niewyprasowanych gar-
niturach, którzy utracili wszelkie pragnienie, by stać prosto: gzymsy były niczym obwisłe ramiona, 
krzywe schodki werand jak postrzępione brzegi ubrania, zabite deskami okna jak łaty. Ludzie na 
ulicach gapili się na nowy samochód, nie tak, jak się patrzy na rzadki widok, lecz jakby ten lśniący 
czarny kształt był zjawą z innego świata. Na ulicach niewiele było pojazdów i zbyt wiele z nich 
stanowiły  pojazdy  konne.  Zapomniała  już,  że  pojazd  mogą  ciągnąć  inne  konie  z  wyjątkiem 



mechanicznych, i wolałaby, żeby jej o tym nie przypominano.
Nie śmiała się tamtego dnia, na skrzyżowaniu dwupoziomowym, gdy Rearden zachichotał i pokazał 
jej  pociąg małej  lokalnej linii  kolejowej,  który z klekotem wynurzył się zza wzgórza, ciągnięty 
przez prehistoryczną, wypluwającą z wysokiego komina czarny dym lokomotywę.
— Boże, Hank, to nie jest śmieszne!
— Wiem — powiedział.
Gdy dzieliło ich od tamtego miejsca siedemdziesiąt mil i godzina drogi, odezwała się:
— Hank, wyobrażasz sobie Kometę Taggarta ciągniętą przez coś takiego?
— Co się z tobą dzieje? Weź się w garść.
— Przepraszam... Po prostu ciągle myślę, że to wszystko będzie bezużyteczne, moje nowe szyny i 
twoje nowe piece, jeśli nie znajdziemy kogoś, kto potrafi wyprodukować lokomotywy z silnikiem 
dieslowskim. Jeśli nie znajdziemy go w najbliższym czasie.
— Tym kimś jest Ted Nielsen z Kolorado.
— Tak, jeżeli znajdzie sposób, by otworzyć nową fabrykę. Zaangażował zbyt wiele pieniędzy w 
obligacje Linii Johna Galta.
— Co okazało się bardzo zyskowną inwestycją, nieprawdaż?
— Tak,  ale  zmusiło  go do  wstrzymania  produkcji.  Teraz  jest  gotów,  by zacząć,  ale  nie  może 
znaleźć  narzędzi.  Nigdzie  nie  można  kupić  obrabiarek,  za  żadną  cenę.  Nie  dostaje  nic  oprócz 
obietnic i odroczeń. Przeczesuje kraj, szukając złomu, który można by odzyskać z zamkniętych fa-
bryk. Jeśli wkrótce nie rozpocznie pracy...
— Rozpocznie. Kto może go teraz powstrzymać?
— Hank — powiedziała nagle — czy moglibyśmy pojechać w pewne miejsce, które chciałabym 
zobaczyć?
— Jasne. Gdzie tylko chcesz. Co to za miejsce?
—  W  Wisconsin.  W  czasach  mojego  ojca  było  tam  wielkie  przedsiębiorstwo  samochodowe. 
Mieliśmy  linię,  która  ich  obsługiwała,  ale  zlikwidowaliśmy  ją  siedem  lat  temu,  gdy  zaniknęli 
fabrykę. Zdaje się, że to dziś jeden z obszarów klęski. Może zostały tam jakieś maszyny, które 
Nielsen mógłby wykorzystać. Ktoś mógł je przegapić: miejsce jest odległe i nie dociera tam żaden 
transport.
— Znajdę je. Jak się nazywała ta fabryka?
— Samochody Dwudziestego Wieku.
— No jasne! To był jeden z najlepszych koncernów samochodowych, kiedy byłem nastolatkiem. 
Może najlepszy. Zdaje się, że było coś dziwnego w sposobie, w jaki wycofał się z działalności... 
Nie pamiętam, co to było.
Po trzech dniach rozpytywania znaleźli  w końcu opuszczoną,  wyblakłą  drogę — i teraz,  wśród 
żółtych  liści,  które  połyskiwały  niczym  ocean  złotych  monet,  zdążali  ku  Samochodom 
Dwudziestego Wieku.
— Hank, co będzie, jeśli coś się stanie z Tedem Nielsenem? — zapytała nagle.
— Dlaczego coś miałoby się z nim stać?
— Nie wiem, ale... pamiętasz Dwighta Sandersa? Zniknął. United Locomotives zamknęło podwoje. 
Pozostałe fabryki nie są w stanie produkować diesli. Przestałam słuchać obietnic. A jaki pożytek z 
kolei bez siły napędowej?
— Jaki pożytek z czegokolwiek bez siły napędowej?
Liście połyskiwały, kołysząc się na wietrze. Rozciągały się na mile, od traw poprzez krzewy po 
drzewa, poruszając się jak ogień i przyodziane w jego barwy; wydawały się celebrować osiągnięcie 
jakiegoś celu, płonąc niekontrolowaną, nienaruszoną obfitością.
Rearden uśmiechnął się.
— Pustkowie ma jednak swoje zalety.  Zaczynam je lubić.  Nowa kraina,  której  nikt jeszcze nie 
odkrył.  —  Kiwnęła  głową  radośnie.  —  To  dobra  gleba.  Spójrz,  jak  to  wszystko  tu  rośnie. 
Oczyściłbym ją z chwastów i zbudował...
I  wtedy  przestali  się  uśmiechać.  Szkielet,  który  zobaczyli  wśród  przydrożnych  traw,  był 
zardzewiałym cylindrem z odłamkami szkła — pozostałością pompy paliwa.



Tylko tyle było widać. Nieliczne osmalone słupy, kawałek betonu i szklana miazga, które niegdyś 
były  stacją  benzynową,  zostały  pochłonięte  przez  chwasty  i  dawały  się  dostrzec  dopiero  po 
bliższym wejrzeniu. Za rok w ogóle nie będzie po nich śladu.
Odwrócili wzrok. Jechali dalej, nie chcąc wiedzieć, co jeszcze leży ukryte pod milami chwastów. W 
ciszy, która między nimi zaległa, oboje zadawali sobie to samo pytanie: zastanawiali się, jak wiele 
pochłonęły chwasty i jak szybko.
Droga kończyła się niespodziewanie za zakrętem. Dalej było kilka kawałków betonu wystających z 
długiego, podziurawionego pola, pełnego smoły i błota. Beton został potrzaskany i wywieziony; na 
pasie ziemi, który rozciągał się od tego miejsca, nie zdołały wyrosnąć nawet chwasty. Na grzbiecie 
odległego wzgórza stał samotny słup telegraficzny, pochylony na tle nieba jak krzyż nad wielkim 
grobem.
Dopiero  po  trzech  godzinach,  zaliczywszy  po  drodze  przebitą  oponę,  zdołali  dotrzeć  poprzez 
bezdroża, strome wąwozy i pozostawione przez wozy koleiny do osady leżącej w dolinie po drugiej 
stronie wzgórza ze słupem telegraficznym.
W  obrębie  szkieletu  czegoś,  co  kiedyś  było  niewielkim  miasteczkiem  przemysłowym,  wciąż 
jeszcze stało kilka domów. Wszystko, co potrafiło się ruszać, wyniosło się stąd; pozostało jednak 
kilka istot ludzkich. Puste konstrukcje zamieniły się w gruzy; zostały zniszczone nie przez czas, 
lecz  przez  ludzi:  powyrywane  na  chybił  trafił  deski,  brakujące  fragmenty  dachów,  dziury  w 
spustoszonych  piwnicach.  Sprawiało  to  wrażenie,  jakby  ślepe  ręce  chwytały  wszystko,  co 
odpowiadało  potrzebie  chwili,  nie  pamiętając  o  tym następnego  dnia.  Zamieszkane  domy były 
rozsiane tu i ówdzie pośród ruin; unoszący się z ich kominów dym był jedynym dostrzegalnym 
ruchem  w  mieście.  Stojąca  na  obrzeżach  betonowa  skorupa,  która  niegdyś  była  szkołą,  teraz 
wyglądała jak czaszka, świecąca pustymi oczodołami okien bez szyb, z paroma włosami w postaci 
powyginanych drutów.
Za miastem, na odległym wzgórzu, stała fabryka Samochodów Dwudziestego Wieku. Jej ściany, 
linie dachu i kominy wyglądały na dobrze zachowane, niezniszczalne niczym forteca. Wydawałaby 
się nienaruszona, gdyby nie srebrny zbiornik wodny: leżał przewrócony na bok.
Pośród mil lasów i wzgórz nie dostrzegali śladu drogi prowadzącej do fabryki. Zatrzymali się przy 
najbliższym  domu  emitującym  z  komina  wątłą  smużkę  dymu.  Z  otwartych  drzwi,  powłócząc 
nogami,  wyszła starsza kobieta,  przywołana dźwiękiem silnika.  Była przygarbiona i opuchnięta, 
bosa, ubrana w sukmanę zrobioną z worka na mąkę. Patrzyła na samochód bez zdumienia i bez 
ciekawości; było to matowe spojrzenie istoty, która utraciła zdolność odczuwania czegokolwiek z 
wyjątkiem zmęczenia.
— Czy może mi pani powiedzieć, jak dojechać do fabryki? — zapytał Rearden.
Kobieta nie od razu odpowiedziała; sprawiała wrażenie, jakby nie potrafiła mówić po angielsku.
— Do jakiej fabryki? — zapytała w końcu.
— Do tej. — Rearden wskazał ręką.
— Zamknięta.
— Wiem, że zamknięta. Ale czy można tam jakoś dojechać?
— Nie wiem.
— Jest jakaś droga?
— W lesie są drogi.
— Da się przejechać samochodem?
— Może.
— Której drogi najlepiej próbować?
— Nie wiem.
Przez  otwarte  drzwi  widać  było  wnętrze  domu.  Stał  tam nieczynny  piecyk  gazowy,  zapchany 
szmatami i służący jako szafka. W kącie znajdował się piec kaflowy, w którym kilka drewienek 
płonęło pod starym czajnikiem; ściany wokół pokryte były sadzą. Porcelanowa umywalka, zerwana 
ze ściany jakiejś łazienki, stała oparta o nogę stołową, wypełniona zwiędłą kapustą. W butelce na 
stole płonęła łojowa świeca. Na podłodze nie było ani śladu farby: jej wyszorowane deski miały 
kolor rozmytej szarości, wyglądający jak wizualizacja bólu w kościach osoby, która schylała się i 



szorowała, lecz przegrała bitwę z wsiąkniętym teraz głęboko w deski brudem.
Za  drzwiami  tłoczyła  się  z  zaciekawieniem  gromadka  obdartych  dzieci.  Wpatrywały  się  w 
samochód nie z ciekawością, lecz z napięciem dzikusów, gotowych zniknąć w obliczu pierwszej 
oznaki niebezpieczeństwa.
— Jak daleko jest do fabryki? — zapytał Rearden.
— Dziesięć mil — powiedziała kobieta. — Może pięć — dodała.
— Jak daleko jest do następnego miasta?
— Nie ma następnego miasta.
— Są przecież gdzieś jakieś miasta. Jak daleko stąd?
— Ta. Gdzieś są.
W otaczającej dom pustej przestrzeni dostrzegli szmaty wiszące na sznurku zrobionym z kawałka 
drutu  telegraficznego.  Trzy  kurczaki  dziobały  coś  w  nędznym  ogródku  warzywnym,  czwarty 
siedział na pręcie długości rury hydraulicznej. Dwie świnie tarzały się w kałuży błota i nieczystości; 
kamienie  służące  do  przeprawiania  się  przez  tę  kałużę  były  kawałkami  betonu  niegdyś 
pokrywającego jezdnię.
Usłyszeli  w oddali  skrzeczący dźwięk i  zobaczyli  mężczyznę wyciągającego wodę z publicznej 
studni  za pomocą krążka  linowego.  Obserwowali  go,  gdy powoli  nadchodził  ulicą,  niosąc dwa 
wiadra, które wydawały się zbyt ciężkie dla jego chudych rąk. Nie dało się odgadnąć jego wieku. 
Podszedł i zatrzymał się, spoglądając na samochód. Zerknął ukradkiem na obcych, podejrzliwie, a 
potem odwrócił wzrok.
Rearden wyjął banknot dziesięciodolarowy i wyciągnął w kierunku mężczyzny, pytając:
— Czy mógłby nam pan wskazać  drogę  do  fabryki?  Mężczyzna  patrzył  na  banknot  z  ponurą 
obojętnością, bez ruchu, nie
sięgając  po  niego,  wciąż  ściskając  w  dłoniach  wiadra.  Jeśli  ktoś  chciałby  kiedyś  zobaczyć 
człowieka wyzutego z chciwości, pomyślała Dagny, oto i on.
— Nie potrzeba nam tutaj pieniędzy — powiedział.
— Nie zarabia pan na życie?
— Owszem.
— I czym panu płacą?
Mężczyzna postawił wiadra, jak gdyby właśnie mu przyszło do głowy, że nie musi się uginać pod 
ich ciężarem.
— Nie używamy pieniędzy — powiedział. — Po prostu wymieniamy się towarami.
— A jak handlujecie z ludźmi z innych miast?
— Nie jeździmy do innych miast.
— Chyba niełatwo się wam tu żyje.
— A panu co do tego?
— Nic. Po prostu jestem ciekaw. Dlaczego pan stąd nie wyjedzie?
— Mój ojciec miał tu sklep spożywczy. Zanim zamknęli fabrykę.
— Dlaczego pan nie wyjechał?
— Dokąd?
— Dokądkolwiek.
— Po co?
Dagny wpatrywała się w wiadra: były to kwadratowe bańki z uchwytami z lin, przerobione z baków 
na paliwo.
— Czy da się jakoś dojechać do fabryki? — zapytał Rearden.
— Jest wiele dróg.
— A taka, po której przejedzie samochód?
— Chyba tak.
— Która?
Człowiek przez chwilę namyślał się głęboko.
— Jeśli skręcicie w lewo za szkołą — powiedział — i będziecie jechać prosto aż do krzywego 
dębu, jest tam droga, po której da się jechać, jeśli przez parę tygodni nie padało.



— A kiedy ostatnio padało?
— Wczoraj.
— A jakaś inna droga?
— No, moglibyście pojechać przez pastwisko Hansona i przez las. Dalej jest dobra droga, która 
prowadzi aż do strumyka.
— Jest jakiś most?
— Nie.
— A inne drogi?
— No,  jeśli  chcecie  jechać  samochodem,  to  po  drugiej  stronie  zagonu Millera  jest  brukowana 
droga, najlepsza w mieście, musicie tylko skręcić w prawo za szkołą i...
— Ale ta droga nie prowadzi do fabryki, prawda?
— Nie, do fabryki nie.
— W porządku — rzekł Rearden. — Musimy sobie poradzić sami. Kiedy zapuścił silnik, nadleciał 
kamień i roztrzaskał się o przednią
szybę.  Była zrobiona z bezodpryskowego szkła,  ale  pojawiły się  na niej  promieniste  pęknięcia. 
Zobaczyli małego oberwańca, znikającego za rogiem z hałaśliwym śmiechem, i usłyszeli wtórujący 
mu zza jakichś okien lub szczelin piskliwy śmiech innych dzieci.
Rearden zmiął  w ustach przekleństwo.  Mężczyzna  zerknął  beznamiętnie  przez  ulicę,  marszcząc 
lekko brwi. Starsza kobieta nie zareagowała. Stała w milczeniu, patrząc, bez zainteresowania i bez 
celu,  niczym związek  chemiczny  na  płycie  fotograficznej  pochłaniający  kształty,  bo  należy  je 
pochłaniać, ale niezdolny do wyrobienia sobie o nich zdania.
Dagny przyglądała się jej od kilku minut. Opuchnięte, bezkształtne ciało tej kobiety nie wyglądało 
jak efekt wieku i zaniedbania: wyglądało, jakby była w ciąży. To wydawało się niemożliwe, ale 
przyjrzawszy się bliżej, Dagny zauważyła, że szare włosy kobiety nie są siwe i że na jej twarzy nie 
ma wielu zmarszczek; to tylko puste oczy, przygarbione ramiona i powłóczenie nogami nadawały 
jej starczy wygląd.
— Ile pani ma lat? — zapytała, pochylając się ku niej.
Kobieta spojrzała na nią bez urazy, jedynie w sposób, w jaki reaguje się na bezsensowne pytanie.
— Trzydzieści siedem — odparła.
Dagny odezwała się dopiero, kiedy minęli pięć byłych skrzyżowań.
— Hank — powiedziała z przerażeniem — ta kobieta jest tylko o dwa lata starsza ode mnie!
— Tak.
— Boże, jak oni mogli się doprowadzić do takiego stanu! Wzruszył ramionami.
— Kim jest John Galt?
Ostatnią rzeczą, jaką zobaczyli,  opuszczając miasteczko, był billboard. Na odpadających płatach 
wciąż  jeszcze  widać  było  rysunek  wtopiony  w  martwą  szarość,  która  kiedyś  była  kolorem. 
Reklamował pralkę.
Na odległym polu za miastem ujrzeli poruszającą się powoli sylwetkę mężczyzny, wykrzywioną 
przez brzydotę wysiłku fizycznego będącego ponad normalne ludzkie siły: pchał rękoma pług.
Fabryka Samochodów Dwudziestego Wieku leżała w odległości dwóch mil. Dotarli tam po dwóch 
godzinach.  Wtaczając  się  na  wzgórze,  wiedzieli,  że  ich  poszukiwania  będą  bezowocne.  Na 
drzwiach głównego wejścia wisiała zardzewiała kłódka, ale ogromne okna były porozbijane i do 
środka mógł się dostać każdy, łącznie ze świstakami,  królikami i wyschniętymi liśćmi,  którymi 
zasłana była podłoga.
Fabryka  została  spustoszona  dawno  temu.  Wielkie  kawały  maszynerii  wywieziono  za  pomocą 
jakichś  cywilizowanych  środków;  w  betonie  podłogi  wciąż  widniały  regularne  dziury  po  ich 
podstawach. Reszta powędrowała do przypadkowych szabrowników. Nie pozostało nic z wyjątkiem 
śmieci,  które  nawet  najbardziej  potrzebujący  włóczęga  uznał  za  bezwartościowe,  sterty 
poskręcanych,  zardzewiałych  kawałków złomu,  desek,  odłamków gipsu  i  szkła  — i  stalowych 
schodów, zbudowanych, by trwać, i trwających, wznoszących się aż po dach zgrabnymi spiralami.
Zatrzymali się w wielkiej hali, gdzie przez dziurę w dachu padał ukośnie promień światła, a stukot 
ich  kroków  odbijał  się  echem,  ginąc  daleko  w  rzędach  pustych  sal.  Spomiędzy  stalowych 



dźwigarów wyleciał ptak i furkocząc skrzydłami, poszybował w niebo.
— Lepiej mimo wszystko się rozejrzyjmy — powiedziała Dagny. — Ty sprawdź warsztaty, a ja 
skrzydła. Zróbmy to najszybciej, jak tylko się da.
— Wolałbym, żebyś nie włóczyła się tu sama. Nie wiem, czy te podłogi i schody są bezpieczne.
— Och, bzdura! Potrafię się poruszać po fabryce, a raczej po jej ruinach. Miejmy to już za sobą. 
Chcę się stąd wynieść.
Kiedy przemierzała milczące place — nad którymi wciąż wisiały stalowe mosty, rysując na niebie 
perfekcyjne  figury geometryczne  — myślała  jedynie  o  tym,  że nie  chce  ich widzieć.  Mimo to 
zmuszała się do patrzenia. To było jak przeprowadzanie sekcji zwłok kogoś, kogo się kochało. Szła 
z  zaciśniętymi  zębami,  manipulując  spojrzeniem jak  latarką.  Szła  szybko — nie  było  potrzeby 
gdziekolwiek się zatrzymywać.
Uczyniła  to  w  sali,  która  kiedyś  stanowiła  laboratorium.  Jej  wzrok  przykuł  zwój  przewodów, 
biorący swój początek w stercie złomu. Nigdy przedtem nie widziała takiego układu kabli, a jednak 
wydał jej  się znajomy, jak gdyby przywodził  na myśl jakieś niewyraźne,  odległe  wspomnienie. 
Sięgnęła po zwój, ale nie potrafiła go poruszyć: wydawał się częścią jakiegoś zagrzebanego pod 
stertą żelastwa przedmiotu.
Sala wyglądała na laboratorium eksperymentalne — o ile nie myliła się w ocenie przeznaczenia 
wiszących  na  ścianach  zdartych  resztek:  było  tam  sporo  gniazdek,  kawałki  ciężkiego  kabla, 
przewody ołowiane, probówki, wbudowane w ścianę szafki bez półek i drzwi. W stercie śmieci 
znajdowało się mnóstwo szkła, gumy, plastiku i metalu oraz czarne łupki, niegdyś będące tablicą. 
Na podłodze  szeleściły  skrawki  papieru.  Uchowały się  także  szczątki  rzeczy  przyniesionych tu 
przez właściciela pokoju: opakowania od popcornu, butelka po whisky, czasopismo brukowe.
Usiłowała wydobyć zwój ze sterty złomu. Najwyraźniej należał do jakiejś większej całości. Uklękła 
i zaczęła się przekopywać przez śmieci.
Pokryta kurzem, z pokaleczonymi rękoma, zdołała w końcu odkopać przedmiot. Były to szczątki 
modelu silnika. Większości części brakowało, ale to, co zostało, dawało pojęcie o jego dawnym 
kształcie i przeznaczeniu.
Nigdy  nie  widziała  takiego  silnika  ani  niczego,  co  by  go  przypominało.  Nie  mogła  pojąć 
osobliwego zestawienia części ani funkcji, które miały spełniać.
Przyglądała  się  wytartym rurkom i  dziwnie  ukształtowanym złączom.  Próbowała  odgadnąć  ich 
przeznaczenie, analizując w myślach wszystkie znane sobie silniki i wszystkie możliwe funkcje, 
jakie te części mogłyby spełniać. Nic nie pasowało. Model wyglądał jak silnik elektryczny, nie wie-
działa jednak, jakiego paliwa miałby używać. Nie był zaprojektowany ani dla pary, ani dla ropy, ani 
dla niczego innego, co mogłaby sobie wyobrazić.
Nagle  zamarła  i  rzuciła  się  z  powrotem ku stercie  złomu.  Na  kolanach  przedzierała  się  przez 
szczątki, chwytając każdy strzęp papieru, odrzucając go i szukając dalej. Ręce jej drżały.
Znalazła część tego,  czego szukała w nadziei,  że przetrwało.  Był to cienki plik spiętych kartek 
maszynopisu.  Początek  i  koniec  zniknęły;  skrawki  papieru,  które  pozostały  pod  spinaczem, 
wskazywały, że kiedyś stron było znacznie więcej. Papier był pożółkły. Maszynopis zawierał opis 
silnika.
Ze szkieletu elektrowni fabrycznej Rearden usłyszał jej krzyk, brzmiący jak krzyk przerażenia:
— Hank!
Pobiegł w kierunku, z którego dochodził głos. Zastał ją stojącą pośrodku pokoju, z krwawiącymi 
dłońmi, podartymi pończochami, ubraniem powalanym pyłem, zaciskającą w dłoni plik papierów.
— Hank, na co to wygląda? — zapytała, wskazując dziwny grat u swoich stóp. Jej głos brzmiał 
obsesyjnie, jak głos osoby, która doznała szoku. — Na co to wygląda?!
— Zraniłaś się? Co się stało?
— Nie...! Och, nieważne, nie patrz na mnie! Nic mi nie jest. Patrz na to. Czy wiesz, co to jest?
— Coś ty ze sobą zrobiła?
— Musiałam to stąd wykopać. Nic mi nie jest.
— Drżysz cała.
— Ty też za chwilę będziesz drżał. Hank! Spójrz na to. Po prostu spójrz i powiedz mi, co to jest.



Zerknął  w dół,  potem przyjrzał  się  bliżej  — i po chwili  siedział  już na podłodze,  skrupulatnie 
egzaminując znalezisko.
— Dziwny sposób składania silnika — mruknął, marszcząc brwi.
— Przeczytaj to — powiedziała, podając mu kartki. Przeczytał.
— Wielki Boże! — powiedział, podnosząc wzrok.
Siedziała na podłodze obok niego i przez chwilę oboje nie byli w stanie powiedzieć nic więcej.
— Najpierw dostrzegłam cewkę — powiedziała. Miała wrażenie, że jej umysł pędzi dokądś, a ona 
nie może dotrzymać kroku wszystkiemu, co ukazał jej oczom nagły rozbłysk; słowa przeskakiwały 
się  nawzajem.  — Najpierw dostrzegłam cewkę, bo widziałam kiedyś takie  rysunki,  niezupełnie 
takie same, ale podobne, wiele lat temu, kiedy chodziłam do szkoły... To była stara książka, już 
dawno uznali  to  za  niemożliwe,  ale  lubiłam czytać  wszystko,  co  znalazłam na  temat  silników 
kolejowych. Pisano tam, że kiedyś ludzie myśleli  o tym — pracowali nad tym, spędzili  lata na 
eksperymentach, ale nie mogli tego rozpracować i poddali się. Nie wracano do tego od pokoleń. Nie 
sądziłam, że jakikolwiek współczesny naukowiec w ogóle by o tym pomyślał.  A jednak ktoś to 
zrobił. Ktoś rozwiązał ten problem, teraz, dziś...! Rozumiesz, Hank? Ci ludzie dawno temu próbo-
wali  wynaleźć  silnik,  który  czerpałby  elektryczność  statyczną  z  atmosfery,  przetwarzał  ją  i 
pracując,  wytwarzał  własną energię.  Nie mogli  tego dokonać.  Poddali  się. — Wskazała  rozbity 
wrak. — Ale oto i on.
Skinął  głową.  Nie uśmiechał  się.  Siedział,  patrząc na szczątki,  zatopiony w myślach,  które  nie 
sprawiały wrażenia wesołych.
— Hank! Nie rozumiesz, co to oznacza? To największa rewolucja w silnikach mechanicznych od 
czasu silnika wewnętrznego spalania; większa niż to! To zmiata wszystko — i umożliwia wszystko! 
Do diabła z Dwightem Sandersem i całą resztą! Kto będzie chciał spojrzeć na diesla? Kto będzie 
chciał  się  martwić  o  ropę,  węgiel  i  uzupełnianie  paliwa?  Czy  widzisz  to  co  ja?  Nowiutka 
lokomotywa  wielkości  połowy  jednostki  dieslowskiej,  o  dziesięciokrotnie  większej  mocy! 
Autogenerator  nieograniczonej  energii,  pracujący  na  kilku  kropelkach  paliwa!  Najczystszy, 
najzwinniejszy, najtańszy środek transportu, jaki kiedykolwiek wynaleziono! Czy rozumiesz, co to 
uczyni z naszymi systemami transportu i z całym krajem — w ciągu mniej więcej roku?!
W jego twarzy nie było śladu podekscytowania.
— Kto go zaprojektował? — spytał powoli. — Dlaczego to tutaj zostawił?
— Dowiemy się.
W zamyśleniu ważył na dłoni kartki.
—  Dagny  —  zapytał  —  jeśli  nie  znajdziesz  człowieka,  który  to  zbudował,  czy  potrafisz 
zrekonstruować silnik z tego, co pozostało?
Długo trwało, zanim odpowiedziała ciężko:
— Nie.
— Nikt  nie  zdoła  tego zrobić.  On to miał.  Działało  — sądząc z  tego,  co tu  jest  napisane.  To 
największa rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. Była nią. Nie możemy jej ponownie uruchomić. 
Aby uzupełnić braki, potrzeba tak wielkiego umysłu jak tamten.
— Znajdę go. Nawet jeśli będę musiała rzucić wszystko inne.
— I jeśli jeszcze żyje.
Usłyszała w jego głosie nie zwerbalizowane przypuszczenie.
— Dlaczego mówisz to w ten sposób?
— Nie sądzę, by tak było. Gdyby żył, czy pozostawiłby swój wynalazek, żeby zardzewiał na kupie 
złomu?  Czy  porzuciłby  takie  osiągnięcie?  Gdyby  żył,  już  od  lat  miałabyś  lokomotywy  z 
autogeneratorami. I nie musiałabyś go szukać, bo cały świat znałby jego nazwisko.
— Nie sądzę, aby ten model został wykonany tak dawno. Przyjrzał się papierowi maszynopisu i 
zardzewiałej powłoce silnika.
— Jakieś dziesięć lat temu, jak sądzę. Może trochę więcej.
— Musimy znaleźć albo jego, albo kogoś, kto go znał. To jest ważniejsze...
— ...niż cokolwiek, co ktokolwiek posiada lub produkuje dziś. Nie sądzę, by udało nam się go 
znaleźć. A jeśli się nie uda, nikt nie zdoła powtórzyć jego wyczynu. Nikt nie odbuduje tego silnika. 



Zbyt mało z niego zostało. To tylko trop, bezcenny trop, ale potrzeba by umysłu, jaki rodzi się raz 
na  sto  lat,  by  dokończyć  dzieło.  Czy  wyobrażasz  sobie  dzisiejszych  projektantów  silników, 
próbujących tego dokonać?
— Nie.
— Nie ma już ani  jednego pierwszorzędnego projektanta.  Od lat  nie  wymyślono w dziedzinie 
silników nic nowego. To ginąca profesja — albo już martwa.
— Hank, czy wiesz, co oznaczałby ten silnik, gdyby go zbudowano? Zaśmiał się krótko.
— Powiedziałbym: około dziesięciu lat dodanych do życia każdego człowieka w tym kraju, jeśli 
weźmie  się  pod uwagę,  ile  rzeczy  uczyniłby  łatwiejszymi  i  tańszymi,  ile  godzin  siły  roboczej 
zaoszczędziłby na inną pracę i o ile więcej każdy mógłby skorzystać na własnej pracy. Lokomo-
tywy? A co z samochodami, statkami i samolotami o takim napędzie? I traktorami. I elektrowniami. 
Wszystko podłączone do nieograniczonego źródła energii, bez konieczności płacenia za paliwo, nie 
licząc paru groszy potrzebnych na konserwację konwertera. Ten silnik wprawiłby w ruch i postawił 
w ogniu cały kraj. Każda dziura, nawet ci ludzie w dolinie mieliby światło elektryczne.
— Mieliby? Będą mieli. Znajdę człowieka, który to zbudował.
— Będziemy próbować.
Wstał gwałtownie, ale raz jeszcze zerknął na rozbite szczątki i rzekł ze śmiechem, w którym nie 
było wesołości:
— No i masz swój silnik dla Linii Johna Galta. Dalej mówił już szorstkim tonem urzędnika:
— Najpierw spróbujemy sprawdzić,  czy jest tu jakieś biuro kadrowe. Poszukamy dokumentów, 
jeśli cokolwiek się zachowało. Potrzebne nam nazwiska personelu badawczego i inżynierów. Nie 
wiem, do kogo należy obecnie to miejsce, i podejrzewam, że niełatwo będzie znaleźć właścicieli, 
skoro pozwolili,  by znalazło się w takim stanie. Potem przetrząśniemy wszystkie pomieszczenia 
laboratoryjne. Następnie zwerbujemy kilku inżynierów i przyślemy ich tu, żeby przeczesali resztę 
terenu.
Wychodząc, na moment zatrzymała się w progu.
— Hank, ten silnik był najcenniejszą rzeczą w tej fabryce — powiedziała cicho. — Był cenniejszy 
niż cała fabryka i wszystko, co kiedykolwiek w niej było. A jednak przegapiono go i zostawiono na 
śmietniku. Ze wszystkich rzeczy tej jednej nikt nie uznał za wartą wywiezienia.
— To właśnie mnie przeraża — rzekł.
Znalezienie działu kadr nie zajęło im wiele czasu. Na drzwiach wisiała plakietka, ale oprócz niej nie 
pozostało nic. W środku nie było mebli ani dokumentów, nic z wyjątkiem odłamków potłuczonego 
szkła.
Wrócili do pomieszczenia, w którym leżał silnik. Na czworakach badali każdy śmieć z podłogi. Nie 
znaleźli wiele. Zebrali papiery, które wydawały się zawierać notatki laboratoryjne, ale żadna z nich 
nie odnosiła się do silnika; nie znaleźli też żadnej z pozostałych stron instrukcji. Opakowania po 
popcornie  i  butelka od whisky wskazywały na rodzaj najeźdźców, jacy przetoczyli  się przez to 
pomieszczenie niczym fale wymywające resztki na jakieś nieznane dno.
Wyłuskali kilka kawałków metalu, które mogły należeć do silnika, były jednak zbyt małe, by mieć 
jakąś wartość. Silnik wyglądał, jakby jego fragmenty zostały oderwane, być może przez kogoś, kto 
sądził, że mogą mu się do czegoś przydać. To, co pozostało, było zbyt nieznane, by kogokolwiek 
zainteresować.
Na zbolałych kolanach, z dłońmi rozciągniętymi płasko na posypanej odłamkami podłodze, czuła, 
jak  wzbiera  w niej  gniew,  bolesny,  bezsilny  gniew,  będący  reakcją  na  widok  świętokradztwa. 
Zastanawiała się, czy ktoś tam rozwiesza właśnie pieluszki na sznurze zrobionym z zaginionych 
kabli  silnika — czy jego koła zmieniły  się w krążek linowy nad studnią komunalną— czyjego 
cylinder jest teraz doniczką z geranium na parapecie ukochanej człowieka z butelką whisky.
Na wzgórzu utrzymywała się jeszcze resztka światła, ale w dolinach coraz gęściej osiadała błękitna 
mgiełka, a czerwień i złoto liści rozciągały się po niebo w paskach zachodzącego słońca.
Kiedy skończyli,  było  już  ciemno.  Wstała  i  wychyliła  się  przez  pustą  framugę,  by  zaczerpnąć 
świeżego powietrza. Niebo było granatowe. „On wprawiłby w ruch i postawił w ogniu cały kraj”. 
Popatrzyła  na  silnik.  Potem popatrzyła  na  okolicę.  Niespodziewanie  jęknęła,  przeszyta  jednym 



długim dreszczem, i głowa opadła jej na przyciśnięte do framugi okiennej ramię.
— Co ci jest? — zapytał.
Nie odpowiedziała.
Wyjrzał na zewnątrz. Daleko w dole, w dolinie, wśród gęstniejącej nocy, drżało kilka niewyraźnych 
plam. Były to płomienie świec łojowych.

Rozdział X
POCHODNIA WYATTA

— Niech nas Bóg broni, szanowna pani! — powiedział pracownik urzędu rejestrów. — Nikt nie 
wie, kto jest teraz właścicielem tej fabryki. Podejrzewam, że nikt nigdy się nie dowie.
Siedział  przy biurku w pokoju na parterze,  gdzie  kurz zalegał  bezkarnie  na aktach,  a  klientów 
przychodziło  niewielu.  Spoglądał  na lśniący samochód zaparkowany pod oknem, na błotnistym 
placu,  który  kiedyś  stanowił  centrum stolicy  bogatego  hrabstwa  i  — z  lekkim,  nostalgicznym 
zaciekawieniem — na dwoje nieznajomych gości.
— Dlaczego? — zapytała Dagny.
Wskazał bezradnie stertę papierów, które wyjął z segregatora.
— Sąd będzie musiał zadecydować, kto jest jej właścicielem, czego —jak podejrzewam — żaden 
sąd ustalić nie zdoła. Jeżeli w ogóle się zajmie tą sprawą. W co wątpię.
— Dlaczego? Co się stało?
— No, zostały sprzedane. Mam na myśli Samochody Dwudziestego Wieku. Zostały sprzedane dwa 
razy, jednocześnie, dwóm różnym klientom. Wtedy, dwa lata temu, był to głośny skandal, a teraz 
— machnął ręką — tylko sterta papierów czekających na posiedzenie sądu. Nie wyobrażam sobie, 
w jaki sposób jakikolwiek sędzia mógłby ustalić na ich podstawie jakiekolwiek prawo własności. I 
w ogóle jakiekolwiek prawo.
— Czy mógłby mi pan po prostu opowiedzieć, co się stało?
—  Cóż,  ostatnim  prawnym  właścicielem  fabryki  było  Ludowe  Towarzystwo  Kredytów 
Hipotecznych  z  siedzibą  w miejscowości  Rzym,  w stanie  Wisconsin.  To miasteczko leżące  po 
drugiej stronie fabryki, trzydzieści mil na północ. Była to hałaśliwa banda, która trąbiła na prawo i 
lewo o tym, że udziela tanich kredytów. Prezesem był Mark Yonts. Nikt nie wiedział, skąd przybył, 
i  nikt nie wie, dokąd wybył, ale następnego ranka po upadku towarzystwa odkryto, że sprzedał 
fabrykę Samochodów Dwudziestego Wieku grupce frajerów z Dakoty Południowej, a zarazem użył 
jej jako zabezpieczenia kredytu wziętego z banku w Illinois. Kiedy zajrzeli do fabryki, okazało się, 
że wywiózł wszystkie urządzenia i sprzedał je na sztuki, Bóg jeden wie gdzie i komu. Więc teraz 
wygląda na to, że to miejsce należy do wszystkich — i do nikogo. W tej chwili ludzie z Dakoty 
Południowej,  bank  i  prawnik  wierzycieli  Towarzystwa  Kredytów  Hipotecznych  procesują  się 
między sobą o tę fabrykę i nikomu nie wolno nic w niej ruszyć — tak jakby jeszcze było tam coś do 
ruszenia.
— Czy Mark Yonts kierował fabryką, zanim ją sprzedał?
— Na Boga, skąd! To nie był człowiek, który potrafiłby cokolwiek robić. On nie chciał zarabiać 
pieniędzy,  on  jedynie  chciał  je  dostać.  No  i  zdaje  się,  że  to  mu się  udało:  dostał  więcej,  niż 
ktokolwiek potrafiłby wykrzesać z tej fabryki.
Zastanawiał się, dlaczego siedzący obok kobiety blondyn o zaciętej twarzy spogląda ponuro przez 
okno na duży, owinięty w płótno przedmiot, związany mocno pod uniesioną pokrywą bagażnika 
swojego samochodu.
— Co się stało z dokumentacją fabryki?
— Co konkretnie ma pani na myśli?
— Dokumentację produkcji. Prowadzonych prac. I... akta osobowe.
— Och,  z  tego  nic  nie  pozostało.  Za  dużo było  szabru.  Wszyscy spośród licznych  właścicieli 
wywozili,  co  tylko  udało  im  się  wywieźć,  mimo  iż  szeryf  zawiesił  na  bramie  kłódkę.  Co  do 



papierów i podobnych rzeczy, przypuszczam, że zagrabili je nędzarze ze Starnesville, tej wioski w 
dolinie, która klepie dziś taką biedę. Prawdopodobnie zużyli je na podpałkę.
— Czy mieszka tu jeszcze ktoś z byłych pracowników fabryki? — zapytał Rearden.
— Nie, proszę pana, nie tu. Oni wszyscy mieszkali w Starnesville.
— Wszyscy? — wyszeptała Dagny, myśląc o ruinach. — Inżynierowie także?
— Tak, proszę pani. To było miasteczko fabryczne. Wszyscy wynieśli się dawno temu.
— Czy pamięta pan może nazwiska jakichś ludzi, którzy tam pracowali?
— Nie, proszę pani.
— Kto był ostatnim właścicielem czynnej fabryki? — zapytał Rearden.
— Nie potrafię powiedzieć. Odkąd zmarł stary Jed Starnes, było tam mnóstwo szumu i miejsce 
wiele razy przechodziło z rąk do rąk. To on zbudował tę fabrykę. Właściwie cały ten region. Zmarł 
dwanaście lat temu.
— Czy może nam pan podać nazwiska wszystkich późniejszych właścicieli?
— Nie, proszę pana. Mieliśmy pożar w starym budynku, jakieś trzy lata temu, i wszystkie akta 
poszły z dymem. Nie wiem, gdzie mógłby pan ich teraz wyśledzić.
— Czy orientuje się pan, w jaki sposób Mark Yonts wszedł w posiadanie fabryki?
— Tak,  to  wiem.  Kupił  ją  od burmistrza  Bascoma z  Rzymu.  Nie  wiem jednak,  jak  trafiła  do 
burmistrza.
— Gdzie możemy teraz znaleźć burmistrza Bascoma?
— Nadal jest w Rzymie.
— Dziękuję panu bardzo — rzekł Rearden, wstając. — Odwiedzimy go.
Byli już drzwiach, kiedy dogonił ich głos urzędnika:
— Czego konkretnie państwo szukają?
— Przyjaciela — rzekł Rearden. — Zaginionego przyjaciela, który kiedyś pracował w tej fabryce.
Burmistrz  Bascom  z  Rzymu  w  stanie  Wisconsin  rozsiadł  się  w  swoim  krześle.  Jego  klatka 
piersiowa i brzuch tworzyły pod przybrudzoną koszulą gruszkowaty kształt. Powietrze stanowiło 
mieszankę słońca i kurzu zalegającego na ganku domu. Machnął ręką przyozdobioną w sygnet z 
wielkim, tanim topazem.
— Nie ma sensu, droga pani, żadnego sensu — mówił. — Wypytywanie miejscowych to tylko 
strata czasu. Nie pozostał tu nikt z pracowników fabryki ani nikt, kto pamiętałby wiele na ich temat. 
Tyle rodzin się stąd wyniosło, że zostały już tylko same męty, mówię pani, same męty, a mówię to 
ja, burmistrz tych mętów.
Zaoferował gościom krzesła, ale nie przeszkadzało mu, że „droga pani” woli stać przy ogrodzeniu 
werandy. Rozparł się wygodnie, taksując wzrokiem jej smukłą sylwetkę — towar wysokiej klasy, 
myślał; no, ale ten facet, który z nią przyjechał, z całą pewnością jest bogaty.
Dagny przyglądała się ulicom Rzymu. Były tam domy, chodniki, latarnie, nawet reklama napojów; 
wszystko to jednak wyglądało tak, jakby zaledwie parę cali i parę godzin dzieliło miasto od stanu, 
w jakim znajdowało się Starnesville.
— Nie, nie zachowały się żadne dokumenty z fabryki — mówił burmistrz Bascom. — Jeśli to tego 
pani szuka, droga pani, to lepiej od razu zrezygnować. To jak ściganie liści podczas burzy. Kogo 
obchodzą papiery? W takich czasach ludzie ratują jedynie dobre, solidne przedmioty materialne. 
Trzeba być praktycznym.
Przez  zakurzone  szyby  widzieli  salon:  perskie  dywany  na  wybrzuszonej  drewnianej  podłodze, 
przenośny barek z chromowymi paskami oparty o poplamioną zaciekami zeszłorocznych deszczów 
ścianę, drogie radio, na którym stała stara lampa naftowa.
—  Jasne,  to  ja  sprzedałem  tę  fabrykę  Markowi  Yontsowi.  To  był  miły  gość,  miły,  żwawy, 
energiczny gość. Jasne, trochę tam kombinował, ale któż tego nie robi? No, oczywiście, posunął się 
odrobinę za daleko. Tego nie przewidziałem. Sądziłem, że jest dość sprytny, by się trzymać w gra-
nicach prawa — czy raczej tego, co dziś z niego zostało.
Burmistrz Bascom uśmiechnął się, spoglądając na nich z wyrazem krowiej szczerości. Oczy miał 
sprytne, lecz pozbawione inteligencji, uśmiech — dobroduszny, lecz nie życzliwy.
— Nie sądzę, żebyście byli jakimiś detektywami — powiedział — ale nawet gdyby tak było, co mi 



tam. Mark mi nic nie odpalił, nie wtajemniczał mnie w swoje szwindle, nie wiem, gdzie teraz jest. 
— Westchnął.  — Lubiłem tego gościa.  Żałuję,  że się stąd wyniósł.  Dajmy spokój z kazaniami; 
musiał  żyć,  prawda?  Nie  był  gorszy  od  innych,  tylko  cwańszy.  Niektórzy  dają  się  złapać,  a 
niektórzy nie — to jedyna różnica. Nie, nie wiedziałem, co zamierza zrobić z fabryką, kiedy ją 
kupował. Jasne, zapłacił mi znacznie więcej, niż ta stodoła była warta. Robił mi przysługę, kupując 
ją ode mnie. Nie, nie naciskałem na niego, żeby ją kupił. Nie było potrzeby. Ja też wyświadczyłem 
mu  przedtem  parę  przysług.  Jest  wiele  praw,  które  są  jakby  gumowe,  a  burmistrz  jest  w  tej 
wygodnej  sytuacji,  że  może  je  trochę  ponaciągać  dla  przyjaciela.  No,  co  u  diabła?  To jedyny 
sposób, w jaki ktokolwiek się bogaci na tym świecie — tu zerknął na luksusowy czarny samochód 
— o czym powinniście wiedzieć.
— Mówił pan o fabryce — rzekł Rearden, próbując się opanować.
—  To,  czego  nie  mogę  znieść  —  ciągnął  burmistrz  —  to  ludzie,  którzy  gadają  o  zasadach. 
Zasadami  jeszcze  nikt  się  nie  najadł.  Jedyną  rzeczą,  jaka  się  w  życiu  liczy,  jest  solidne 
zabezpieczenie materialne. Nie czas na teorie, kiedy wszystko dookoła rozlatuje się na kawałki. Ja 
w każdym razie nie zamierzam dać się pogrążyć. Niech oni mają swoje ideały, a ja wezmę fabrykę. 
Nie chcę idei, chcę tylko mieć swoje trzy solidne Posiłki dziennie.
— Po co pan kupił tę fabrykę?
—  Po  co  ktokolwiek  kupuje  jakąkolwiek  firmę?  Żeby  z  niej  wycisnąć,  co  się  da.  Potrafię 
wyniuchać dobry interes. To była aukcja upadłościowa i mało kto miał ochotę licytować ten szmelc. 
Dostałem go więc za bezcen. No i też nie musiałem się z nim długo męczyć — Mark odkupił go 
ode mnie po dwóch czy trzech miesiącach. Jasne, że to był cwany interes skoro sam tak mówię. 
Żaden wielki przemysłowiec nie zrobiłby lepszego.
— Czy fabryka była czynna, kiedy ją pan kupił?
— Nie. Była zamknięta.
— Próbował ją pan uruchomić?
— Co to, to nie. Ja jestem człowiekiem praktycznym.
— Pamięta pan nazwiska jakichś ludzi, którzy tam pracowali?
— Nie. Nigdy ich nie spotkałem.
— Zabrał pan coś z fabryki?
— No cóż, powiem panu. Spodobało mi się biurko starego Jeda. Starego Jeda Starnesa. Swego 
czasu był tu naprawdę grubą rybą. Wspaniałe biurko, solidny mahoń. Więc przytaszczyłem je do 
domu. A jakiś urzędnik, nie wiem, co za jeden, miał w swojej łazience kabinę prysznicową jakiej 
jeszcze w życiu nie widziałem. Szklane drzwi z wykutą w szkle syreną prawdziwe dzieło sztuki, i 
do tego niezła cizia, lepsza niż te na obrazach. No więc ten prysznic też kazałem wymontować i 
przytaszczyć.  W  końcu  byłem  właścicielem,  no  nie?  Miałem  prawo  wywieźć  stamtąd  coś 
wartościowego.
— Czyj majątek licytowano na aukcji, na której kupił pan tę fabrykę?
— To był ten wielki krach Narodowego Banku Społecznego w Madison. Niech to, jaki krach! Omal 
nie  wykończył  całego  Wisconsin.  A  już  z  pewnością  wykończył  sporą  jego  część.  Niektórzy 
mówią, że to ta fabryka wykończyła bank, a inni, że to był tylko ostatni gwóźdź do trumny, bo bank 
miał  mnóstwo beznadziejnych  inwestycji  w trzech  czy  czterech  stanach.  Prezesem był  Eugene 
Lawson. Nazywali go bankierem o wielkim sercu. Dwa, trzy lata temu był naprawdę sławny w tych 
stronach.
— Czy Lawson kierował fabryką?
— Nie. On tylko pożyczył jej kupę pieniędzy, o wiele więcej, niż mógłby w najlepszym wypadku 
odzyskać z tej graciarni. Kiedy fabryka padła, Gene Lawson był skończony. Trzy miesiące później 
bank ogłosił upadłość.  — Westchnął.  — Dla okolicznej ludności to był straszny cios.  Wszyscy 
trzymali swoje oszczędności w Narodowym Banku Społecznym.
Burmistrz  Bascom  z  rozżaleniem  popatrzył  poprzez  ogrodzenie  na  miasto.  Wskazał  kciukiem 
sylwetkę po drugiej stronie ulicy: była to siwowłosa sprzątaczka,  na kolanach szorująca schody 
domu.
— Widzicie tę kobietę? Kiedyś byli to porządni, szanowani ludzie. Jej mąż miał pasmanterię. Całe 



życie harował, żeby jej zapewnić spokojną starość, no i zaoszczędził dość, nim umarł — tyle że 
pieniądze zdeponował w Narodowym Banku Społecznym.
— Kto zarządzał fabryką, gdy ją zamknięto?
—Och, była tam jakaś prowizoryczna korporacja pod nazwą Amalgamated Service. Zwykła bańka 
mydlana. Przyszła znikąd i odeszła donikąd.
— Gdzie są jej członkowie?
— A gdzie  są  odpryski  pękniętej  bańki  mydlanej?  Niech  pan  spróbuje  ich  szukać  po  całych 
Stanach. Niech pan tylko spróbuje.
— A Eugene Lawson?
—  A,  on?  Nieźle  mu  się  powodzi.  Ma  robotę  w  Waszyngtonie,  w  Biurze  Planowania 
Gospodarczego i Zasobów Krajowych.
Rearden podniósł się zbyt szybko, wyrzucony w górę porywem gniewu.
— Dziękujemy za informacje — rzekł, opanowując się.
— Nie ma sprawy, przyjacielu,  nie ma sprawy — odparł z niewzruszonym spokojem burmistrz 
Bascom. — Nie wiem, na czym panu tak diabelnie zależy, ale proszę mnie posłuchać i dać sobie 
spokój. Z tej fabryki już nic się nie da wycisnąć.
— Powiedziałem już panu, że szukamy naszego przyjaciela.
— No, niech panu będzie. To musi być naprawdę dobry przyjaciel, skoro zadajecie sobie tyle trudu, 
żeby go odnaleźć, pan i ta czarująca dama, która nie jest pańską żoną.
Dagny  zobaczyła,  jak  twarz  Reardena  robi  się  tak  biała,  że  nawet  wargi  stają  się  jedynie 
wyrzeźbionym rysem, nie kontrastującym z resztą skóry.
— Trzymaj pan swój parszywy... — zaczął, ale Dagny stanęła między nimi.
— Dlaczego pan sądzi, że nie jestem jego żoną? — zapytała spokojnie.
Burmistrz  Bascom  wydawał  się  zdumiony  reakcją  Reardena:  wypowiedział  swoją  uwagę  bez 
złośliwości,  zwyczajnie,  jak  wspólnik  w  zdradzie,  popisujący  się  przed  współwinnymi  swoim 
sprytem.
—  Droga  pani,  niejedno  już  w  życiu  widziałem  — rzekł  dobrodusznie.  — Małżonkowie  nie 
wyglądają, jakby myśleli o łóżku za każdym razem, kiedy na siebie spojrzą. Na tym świecie można 
albo być cnotliwym, albo dobrze się bawić. Nie oba naraz, droga pani, nie oba naraz.
—  Zadałam  mu  pytanie  —  powiedziała  do  Reardena,  by  mu  zamknąć  usta  —  a  on  mi  dał 
pouczające wyjaśnienie.
— Jeśli chce pani rady, droga pani — rzekł burmistrz Bascom — niech pani sobie kupi obrączkę w 
tanim sklepiku i nosi. Nie jest to niezawodne, ale pomaga.
— Dziękuję — powiedziała. — Do widzenia.
Jej surowy, nie znoszący sprzeciwu spokój był komendą, która kazała Keardenowi w milczeniu 
podążyć za nią do samochodu.
Byli  już  parę  mil  za  miastem,  kiedy  odezwał  się,  nie  patrząc  na  nią,  cichym i  zrozpaczonym 
głosem:
— Dagny, Dagny, Dagny... tak mi przykro!
— Mnie nie.
Po dłuższej chwili, gdy zobaczyła, że na jego twarz powraca wyraz opanowania, powiedziała:
— Nie obrażaj się nigdy na nikogo za to, że mówi prawdę.
— Ta konkretna prawda nie miała prawa go obchodzić.
— Jego zdanie na jej temat nie ma prawa obchodzić ciebie ani mnie. To, co wycedził przez zęby, 
nie brzmiało jak odpowiedź, lecz jakby pojedyncza myśl bombardująca jego mózg zmieniła się w 
dźwięki wbrew jego woli:
— Nie mogłem cię ochronić przed tym parszywym...
— Nie potrzebowałam ochrony. Milczał, nie patrząc na nią.
— Hank, kiedy będziesz już w stanie zapanować nad gniewem, jutro albo za tydzień, przypomnij 
sobie wyjaśnienie tego człowieka i zastanów się, czy rozpoznajesz jakąś jego część.
Gwałtownie podniósł na nią wzrok, ale się nie odezwał. Kiedy po dłuższym czasie otworzył usta, 
uczynił to tylko po to, by powiedzieć zmęczonym, beznamiętnym głosem:



— Nie  możemy zadzwonić  do Nowego Jorku i  kazać  naszym inżynierom tu  przyjechać,  żeby 
przeszukali fabrykę. Nie możemy się z nimi tutaj spotkać. Nie możemy pozwolić, by ktoś wiedział, 
że znaleźliśmy ten silnik razem... Zapomniałem o tym... tam... w laboratorium...
—  Zadzwonię  do  Eddiego,  gdy  znajdziemy  telefon.  Każę  mu  przysłać  dwóch  inżynierów  z 
personelu Taggarta. Jestem tu sama, na wakacjach. Nic więcej nie będą i nie muszą wiedzieć.
Przejechali dwieście mil, zanim znaleźli telefon, z którego dało się zadzwonić do Nowego Jorku. 
Kiedy Eddie usłyszał jej głos, przez chwil? nie mógł wykrztusić słowa.
— Dagny! Na litość boską, gdzie jesteś?!
— W Wisconsin. Dlaczego?
—  Nie  wiedziałem,  jak  się  z  tobą  skontaktować.  Lepiej  będzie,  jeśli  natychmiast  wrócisz. 
Najszybciej jak się da.
— Co się stało?
— Jeszcze nic. Ale szykują się rzeczy, które... lepiej natychmiast je powstrzymaj, jeśli zdołasz. Jeśli 
ktokolwiek zdoła.
— Jakie rzeczy?
— Nie czytasz gazet?
— Nie.
— Nie mogę ci tego wyjaśnić przez telefon. Nie mogę ci podać wszystkich szczegółów. Dagny, 
pomyślisz, że zwariowałem, ale myślę, że oni chcą zamordować Kolorado.
— Wracam natychmiast — powiedziała.

Wyryte  w  granicie  Manhattanu,  pod  Dworcem Taggarta,  leżały  tunele,  których  używano  jako 
bocznic  w  czasach,  kiedy  pociągi  pędziły  z  klekotem  przez  wszystkie  arterie  dworca  przez 
dwadzieścia cztery godziny na dobę. Potrzeba przestrzeni malała z biegiem lat, w miarę jak malała 
liczba  przewozów,  i  boczne  tunele  stały  opuszczone,  niczym  wyschnięte  koryta  rzek;  kilka 
podobnych  do  niebieskich  łat  świateł  wciąż  świeciło  na  granicie  ponad  porzuconymi, 
rdzewiejącymi szynami.
Dagny umieściła szczątki silnika w krypcie jednego z tuneli; niegdyś znajdował się tam awaryjny 
generator  energii  elektrycznej,  usunięty dawno temu.  Nie ufała  młodym nicponiom z personelu 
badawczego Taggarta; było wśród nich tylko dwóch utalentowanych inżynierów, którzy potrafili 
zrozumieć  wagę jej  znaleziska.  Podzieliła  się swoją tajemnicą z tymi dwoma i  wysłała  ich,  by 
przeszukali  fabrykę  w Wisconsin.  Potem ukryła  silnik  w miejscu,  w którym nikt  nie  mógł  go 
znaleźć.
Kiedy jej pracownicy umieścili silnik w krypcie i odeszli, już miała podążyć za nimi i zamknąć na 
klucz stalowe drzwi, ale zatrzymała się z kluczem w ręku, jak gdyby cisza i samotność nagle rzuciły 
jej w twarz problem, z którym borykała się od wielu dni; jakby właśnie tu i teraz musiała podjąć 
decyzję.
Jej wagon służbowy czekał na jednym z peronów dworca, doczepiony do pociągu, który za kilka 
minut miał wyruszyć do Waszyngtonu. Była umówiona z Eugene’em Lawsonem, ale powiedziała 
sobie, że odwoła spotkanie i odroczy swoje poszukiwania, jeśli tylko zdoła wpaść na pomysł, w jaki 
sposób próbować zapobiec rzeczom, o których się dowiedziała, przyjechawszy do Nowego Jorku 
— rzeczom, o walkę z którymi Wagał ją Eddie.
Próbowała myśleć,  ale nie widziała żadnego sposobu walki, żadnych reguł bitwy, żadnej broni. 
Bezsilność była dziwnym, nieznanym jej dotąd doświadczeniem; nigdy nie sprawiało jej trudności 
stawianie czoła sytuacjom i podejmowanie decyzji;  tym razem jednak nie miała  do czynienia z 
rzeczami — to była mgła pozbawiona kształtów i definicji, w której coś się formowało i zmieniało, 
zanim można to  było uchwycić,  jak  ciała  półstałe  i  nie-do-końca-ciekłe;  było to  tak,  jakby jej 
widoczność została ograniczona do spojrzenia z boku: widziała tylko pędzące ku niej skłębione 
plamy  katastrofy,  ale  nie  mogła  zmienić  perspektywy,  nie  miała  wzroku,  by  go  na  nich 
zogniskować.



Związek zawodowy maszynistów żądał redukcji maksymalnej szybkości wszystkich pociągów na 
Linii  Johna  Galta  do  sześćdziesięciu  mil  na  godzinę.  Związek  zawodowy  konduktorów  i 
hamulcowych żądał redukcji długości wszystkich pociągów towarowych na Linii Johna Galta do 
sześćdziesięciu wagonów.
Stany  Wyoming,  Nowy  Meksyk,  Utah  i  Arizona  żądały,  by  liczba  pociągów  kursujących  w 
Kolorado nie przekraczała liczby pociągów kursujących w każdym z sąsiadujących stanów.
Grupa, której przewodniczył Orren Boyle, żądała uchwalenia ustawy o ochronie środków do życia, 
która ograniczy produkcję metalu Reardena do ilości równej produkcji każdej innej huty stali o tej 
samej wydajności.
Grupa,  której  przewodniczył  pan  Mowen,  żądała  uchwalenia  ustawy  o  uczciwym  podziale, 
zapewniającej każdemu chętnemu klientowi równy udział w metalu Reardena.
Grupa, której przewodniczył Bertram Scudder, żądała uchwalenia ustawy o stabilności publicznej, 
zakazującej firmom ze wschodu przenoszenia się do innych stanów.
Wesley  Mouch,  główny  koordynator  Biura  Planowania  Gospodarczego  i  Zasobów Krajowych, 
wydawał liczne obwieszczenia, których treści i celu nie dało się określić, poza tym, że co kilka 
linijek pojawiały się w nich słowa „środki awaryjne” i „niezrównoważona gospodarka”.
— Dagny, jakim prawem? — zapytał ją Eddie Willers. Mówił cicho, ale jego słowa brzmiały jak 
krzyk. — Jakim prawem oni wszyscy to robią? Jakim prawem?!
Odwiedziła Jamesa Taggarta w jego gabinecie, mówiąc:
—  Jim,  to  twoja  bitwa.  Ja  swoją  zakończyłam.  Podobno  jesteś  ekspertem  w  kontaktach  z 
grabieżcami. Powstrzymaj ich.
— Nie możesz oczekiwać, że gospodarka narodowa będzie się kręciła wokół twoich interesów — 
powiedział, nie patrząc jej w oczy.
— Nie zamierzam się zajmować gospodarką narodową! Chcę jedynie, by ci, którzy się nią zajmują, 
zostawili mnie w spokoju. Zajmuję się siecią kolei — i wiem, co się stanie z twoją gospodarką 
narodową, jeśli moja sieć upadnie!
— Nie widzę powodów do paniki.
— Jim, czy muszę ci tłumaczyć, że dochód z Linii Rio Norte jest wszystkim, co mamy, żeby się 
uratować przed upadkiem? Że potrzebny
nam każdy grosz z tej Linii, każda opłata za przewóz, każdy wagon towaru i to najszybciej, jak 
tylko możemy go dostać? — Nie odpowiedział. — Skoro musimy używać każdej odrobiny energii 
w  każdym  z  naszych  zgruchotanych  diesli,  skoro  nie  mamy  ich  dość,  by  zapewnić  Kolorado 
obsługę, jakiej potrzebuje, co się stanie, kiedy zredukujemy szybkość i długość pociągów?
— Hm, związkowcy też mają trochę racji. Kiedy zamyka się tyle kolei i tylu ludzi pozostaje bez 
pracy, czują, że te zwiększone szybkości, które zarządziłaś na linii Rio Norte, są niesprawiedliwe. 
Czują,  że  zamiast  tego  powinno  być  więcej  pociągów,  żeby  było  więcej  pracy.  Czują,  że  to 
niesprawiedliwe, żeby cały zysk z nowych szyn przypadał nam. Oni też chcą coś z tego mieć.
— Kto chce coś z tego mieć? I jako zapłatę za co? — Nie odpowiedział. — Kto poniesie koszt 
dwóch pociągów kursujących zamiast jednego? — Nadal brak odpowiedzi. — Gdzie zamierzasz 
dostać wagony i lokomotywy? — Cisza. — Co zamierzają robić ci ludzie, kiedy już doprowadzą do 
upadku Taggart Transcontinental?
— Mam szczerą wolę bronić interesów Taggart Transcontinental.
— Jak? — Brak odpowiedzi. — Mordując Kolorado?
—  Odnoszę  wrażenie,  że  zanim  zaczniemy  się  martwić  o  szanse  rozwoju  pewnych  ludzi, 
powinniśmy pomyśleć o tych, którzy potrzebują szansy zwykłego przetrwania.
— Jeśli zamordujecie Kolorado, co zostanie waszym przeklętym grabieżcom, by mogli przetrwać?
— Zawsze byłaś przeciwna wszelkim postępowym środkom społecznym. Odnoszę wrażenie,  że 
przepowiadałaś katastrofę, kiedy wprowadziliśmy uchwałę o zakazie niezdrowej konkurencji. Ale 
katastrofa nie nastąpiła.
— Bo ja was uratowałam, przeklęci głupcy! Tym razem nie zdołam was uratować! — Wzruszył 
ramionami, nie patrząc na nią. — A jeśli nie ja, to kto? — Nie odpowiedział.
Tu,  pod ziemią,  to nie wydawało się realne.  Myśląc o tym tutaj,  wiedziała,  że nie może wziąć 



udziału  w  bitwie  Jima.  Nie  było  niczego,  co  mogłaby  przedsięwziąć  przeciwko  ludziom  o 
nieokreślonych myślach, nie nazwanych motywach, nie zdefiniowanych celach, nie sprecyzowanej 
moralności. Nie było nic, co mogłaby im powiedzieć — nic nie zostałoby wysłuchane, na nic nie 
udzielono by odpowiedzi.  Czego używa się jako broni w świecie,  w którym rozum nie jest już 
bronią? Był to świat, do którego nie mogła wejść. Musiała zatem pozostawić to Jimowi, licząc na 
Jego miłość własną. Miała jednak mgliste, nieprzyjemne uczucie, że to nie osobista korzyść nim 
kieruje.
Patrzyła na szklane pudełko, w którym spoczywały resztki silnika Człowiek, który zbudował ten 
silnik...  Ta  myśl  przeszyła  ją  nagle  jak  krzyk  rozpaczy.  Poczuła  bezsilne  pragnienie,  by  go 
odnaleźć, wesprzeć się na nim i usłyszeć od niego, co ma robić. Taki umysł znalazłby sposób na 
wygranie tej bitwy.
Rozejrzała się wokół. W czystym, racjonalnym świecie tuneli podziemnych nic nie było tak pilne 
jak zadanie znalezienia człowieka, który zbudował ten silnik. Pomyślała: czy mogę to odkładać, by 
mieć czas na kłótnie z Orrenem Boyle’em? — na dyskusje z panem Mowenem? — na apele do 
Bertrama Scuddera? Zobaczyła silnik, ukończony, wbudowany w lokomotywę, która ciągnie pociąg 
złożony z dwustu wagonów wzdłuż toru z metalu Reardena z prędkością dwustu mil na godzinę. 
Mając w zasięgu wzroku tę wizję, wiedząc, że jest osiągalna, jakże mogłaby się poddać i tracić czas 
na rozmowy o sześćdziesięciu wagonach i sześćdziesięciu milach? Nie mogła się zniżyć do życia, 
w  którym  jej  mózg  eksplodowałby,  rozsadzony  powstrzymywaniem  się  od  wyprzedzania 
konkurencji. Nie potrafiła funkcjonować na podstawie zasady: zamknij się — nie wychylaj się — 
nie spiesz się — nie staraj się, to nie jest pożądane!
Obróciła się zdecydowanie i opuściła kryptę, by wyruszyć do Waszyngtonu.
Kiedy zamykała stalowe drzwi, wydało jej  się,  że słyszy słabe echo kroków. Rozejrzała  się po 
czarnym  łuku  tunelu.  W  zasięgu  wzroku  nie  było  nikogo;  tylko  sznur  niebieskich  światełek 
błyszczał na mokrym granicie ścian.

Rearden nie mógł walczyć z bandami, które żądały wprowadzenia ustaw. Gdyby z nimi walczył, 
musiałby zamknąć swoją hutę. Wstrzymano mu dostawy rudy żelaza. Musiał stoczyć albo jedną 
bitwę, albo drugą. Na obie nie było czasu.
Po powrocie dowiedział się, że zamówiony transport rudy nie dotarł. Larkin nie dał znaku życia. 
Wezwany do biura Reardena, pojawił się trzy dni po umówionym terminie, nie przepraszając za 
spóźnienie.  Nie  patrząc  na  Reardena,  z  ustami  wykrzywionymi  nienawistną  wyższością, 
powiedział:
— W końcu nie możesz oczekiwać od ludzi, żeby przybiegali do twojego biura na każde skinienie.
— Dlaczego nie dostarczono mi rudy? — zapytał powoli i dobitnie Rearden.
— Nie pozwolę się znieważać, po prostu nie pozwolę się znieważać za coś, czemu nie mogłem 
zaradzić! Nie potrafię kierować kopalnią tak dobrze, jak ty to robiłeś, robiłem wszystko tak samo 
jak ty, nie wiem, dlaczego coś się zawsze musi nieoczekiwanie zepsuć. Nie można mnie obwiniać 
za to, co nieoczekiwane.
— Komu dostarczyłeś rudę w zeszłym miesiącu?
— Zamierzałem ci dostarczyć twoją działkę, miałem szczerą wolę, ale nie mogłem nic poradzić na 
to,  że  straciliśmy  dziesięć  dni  z  powoju  burzy  w  całej  północnej  Minnesocie.  Zamierzałem ci 
dostarczyć tę rudę, więc nie możesz mnie winić, bo moje intencje były całkowicie uczciwe!
—  Jeśli  jeden  z  moich  pieców  nie  będzie  miał  czego  przetapiać,  myślisz,  że  będę  w  stanie 
utrzymywać go przy pracy, karmiąc twoimi intencjami?
— Oto, dlaczego nikt nie potrafi z tobą pertraktować ani rozmawiać. Jesteś nieludzki.
—  Właśnie  się  dowiedziałem,  że  od  trzech  miesięcy  nie  transportujesz  rudy  statkami,  tylko 
pociągami. Dlaczego?
— No, w końcu mam prawo prowadzić swoje interesy tak, jak uważam za stosowne.
— Dlaczego wolisz ponosić dodatkowe koszty?



— Co cię to obchodzi? Tobie nie każę za to płacić.
— Co zrobisz, jeśli  się okaże,  że nie możesz sobie pozwolić na płacenie taryf kolejowych i że 
zniszczyłeś transport na jeziorze?
— Jestem pewien, że nie zrozumiałbyś innych przyczyn niż te wyrażone w dolarach i centach, ale 
są ludzie, którzy poważnie podchodzą do swoich społecznych i patriotycznych powinności.
— Jakich powinności?
—  Cóż,  uważam,  że  taka  sieć  kolei  jak  Taggart  Transcontinental  jest  niezbędna  dla  dobra 
narodowego i że jest obowiązkiem społecznym każdego wspierać lokalną linię Jima w Minnesocie, 
która przynosi deficyt.
Rearden  przechylił  się  przez  biurko;  zaczynał  dostrzegać  ogniwa  łańcucha,  którego  dotąd  nie 
pojmował.
— Komu dostarczyłeś rudę w zeszłym miesiącu? — zapytał bez intonacji.
— No, w końcu to była moja prywatna sprawa, która...
— Orrenowi Boyle’owi, zgadza się?
Nie  możesz  oczekiwać  od  ludzi,  że  poświęcą  cały  przemysł  hutniczy  kraju  w  imię  twoich 
samolubnych interesów i... Wyjdź stąd — powiedział Rearden.
Powiedział to spokojnie. Rozumiał już, jak wygląda łańcuch.
— Nie zrozum mnie źle, nie chciałem...
— Wyjdź. Larkin wyszedł.
Potem nastały dni i noce przeszukiwania kontynentu za pomocą telefonu, telegrafu, samolotu — 
zaglądania  do  opuszczonych  kopalń  i  do  kopalń  stojących  na  krawędzi  upadku  — napiętych, 
pospiesznych  konferencji  prowadzonych  w  nieoświetlonych  kątach  podejrzanych  restauracji. 
Spoglądając  poprzez stół,  Rearden musiał  decydować,  jak sporą inwestycję  może zaryzykować, 
biorąc pod uwagę jedynie twarz rozmówcy, jego zachowanie i ton głosu, zmuszony mieć nadzieję 
na uczciwość, jak na formę przysługi, i nienawidząc tego, ale ryzykując, przelewając pieniądze w 
obce  ręce  w  zamian  za  pozbawione  gwarancji  obietnice,  przelewając  je  w  nie  podpisane,  nie 
zarejestrowane pożyczki dla marionetkowych właścicieli upadających kopalń — pieniądze dawane 
i  brane  ukradkiem,  jak  między  złodziejami,  w  anonimowej  gotówce;  pieniądze  przelewane  w 
umowy, których nie można było egzekwować, przy czym obie strony wiedziały, że w przypadku 
oszustwa ukarany zostanie oszukany, nie oszust — a mimo to przelewane, by strumień rudy mógł 
nadal płynąć poprzez piece, a piece mogły nadal wylewać strumień białego metalu.
—  Panie  Rearden  —  pytał  kierownik  zaopatrzenia  jego  huty  —  jeśli  będzie  pan  dalej  tak 
postępował, co pan na tym zyska?
— Odbijemy  to  sobie  na  tonażu  — odpowiadał  ze  znużeniem Rearden.  — Rynek dla  metalu 
Reardena jest nieograniczony.
Kierownik zaopatrzenia był starszym mężczyzną o siwiejących włosach, chudej, wysuszonej twarzy 
i sercu, którego każde uderzenie, jak twierdzili ludzie, służyło wyciśnięciu z kolejnego grosza jak 
najwyższej  sumy.  Siedział  przed biurkiem Reardena,  nie  mówiąc nic  więcej,  po prostu patrząc 
wprost  na  niego  zmrużonymi,  surowymi  oczyma.  Był  w  tych  oczach  wyraz  najgłębszego 
współczucia, jakie Rearden kiedykolwiek widział.
Nie ma innej drogi, myślał Rearden, tak jak myślał przez wszystkie minione dni i noce. Nie znał 
innej broni, jak tylko uczciwa zapłata za to, czego się potrzebuje; nigdy nie prosił natury o nic, za 
co nie odpłaciłby się jej swoim wysiłkiem, ani ludzi o nic, za co nie zapłaciłby swoim produktem. 
Co stanowi broń w świecie, w którym wartość nie jest już bronią?, myślał.
— Nieograniczony, panie Rearden? — zapytał oschle kierownik zaopatrzenia.
Rearden spojrzał na niego.
— Wygląda na to, że nie jestem dość cwany, by zawierać takie transakcje, jakie dziś są w modzie 
— rzekł w odpowiedzi na unoszące się ponad biurkiem niewypowiedziane myśli.
Kierownik zaopatrzenia pokręcił głową.
— Nie, panie Rearden, jedno wyklucza drugie. Ten sam umysł nie może pogodzić obu tych rzeczy. 
Albo się jest dobrym w prowadzeniu fiuty, albo w prowadzeniu rozmów w Waszyngtonie.
— Może powinienem się nauczyć ich metody.



— Nie potrafiłby pan i nic by panu z tego nie przyszło. Nie wygrałby pan żadnej z tych spraw. Nie 
rozumie pan? To pan ma coś, na co czyhają grabieżcy.
Kiedy został sam, poczuł uderzenie oślepiającego gniewu, znajome już, bolesne, pojedyncze i nagłe 
jak elektrowstrząs — gniewu, którego źródłem była świadomość, iż człowiek nie może prowadzić 
interesów z  czystym złem,  z  nagim,  w pełni  świadomym złem,  nie  mającym i  nie  pragnącym 
usprawiedliwienia. Ale kiedy czuł pragnienie, by walczyć i zabijać w słusznej samoobronie, przed 
oczyma stawała mu tłusta, szczerząca się twarz burmistrza Bascoma, a w uszach brzmiał jego głos, 
mówiący: „...pan i ta czarująca dama, która nie jest pańską żoną”.
Wtedy nie było już żadnej słusznej sprawy, a ból i gniew zmieniały się we wstydliwy ból poddania. 
Nie mam prawa nikogo potępiać,  myślał,  nikogo ani niczego;  nie mam prawa żyć z radością i 
uważać się za cnotliwego. Złamane obietnice, niewyznane pragnienia, zdrada, oszustwo, kłamstwa 
— popełnił wszystkie te winy. Jakąż nieprawością wolno mu było gardzić? Nie liczy się stopień, 
myślał; człowiek nie sprzecza się o rozmiary zła.
Nie wiedział — gdy siedział przygarbiony nad biurkiem, myśląc o uczciwości, do której nie mógł 
już sobie uzurpować prawa, o utraconym poczuciu sprawiedliwości — że to właśnie jego niezłomna 
uczciwość i bezwzględna sprawiedliwość wytrącają mu teraz z rąk jedyną broń. Będzie walczył z 
grabieżcami,  ale  opuściły  go  wściekłość  i  ogień.  Będzie  walczył,  ale  tylko  jako  jeden  nędzny 
winowajca przeciwko innym. Nie wypowiedział  tych słów, ale ból był ich odpowiednikiem — 
wstrętny ból, który mówił: kimże jestem, by pierwszy rzucić kamień?
Opadł bezwładnie na biurko... Dagny, myślał, Dagny, jeśli taka jest cena, którą muszę zapłacić, 
zapłacę ją... W dalszym ciągu był kupcem, nie znającym żadnego innego kodeksu jak tylko pełna 
zapłata za to, czego Pragnie.
Było już późno, kiedy wrócił do domu i wspiął się bezdźwięcznie po schodach do swojej sypialni. 
Nienawidził  siebie  za  to,  że  został  zredukowany  do  przekradania  się,  ale  to  właśnie  robił  od 
miesięcy  przez  większość  wieczorów.  Nie potrafił  znieść  widoku swojej  rodziny.  Nie wiedział 
dlaczego. Nie nienawidź ich za swoją własną winę, mówił sobie; pojmował jednak mgliście, że nie 
to leży u źródła jego nienawiści.
Zamknął drzwi sypialni niczym zbieg znajdujący moment wytchnienia. Rozbierał się bezgłośnie: 
nie  chciał,  by jakikolwiek  dźwięk zdradził  rodzinie  jego obecność,  nie  chciał  kontaktu  z  nimi, 
nawet gdyby ten kontakt odbywał się tylko w ich głowach.
Włożył piżamę i stanął, by zapalić papierosa, gdy drzwi sypialni się otworzyły. Jedyna osoba, która 
miała prawo wchodzić do tego pokoju bez pukania, nigdy nie miała na to ochoty, więc przez chwilę 
stał i gapił się tępo, nim wreszcie uwierzył, że to Lillian.
Miała na sobie imperialny strój koloru żółtozielonego, którego plisowana spódnica z wdziękiem 
spływała od wysokiej talii w dół; na pierwszy rzut oka trudno było powiedzieć, czy jest to suknia 
wieczorowa czy szlafrok. Był to szlafrok. Zatrzymała się w drzwiach; jej sylwetka tworzyła na tle 
światła atrakcyjny zarys.
— Wiem, że nie powinnam pierwsza przedstawiać się nieznajomemu — powiedziała łagodnie — 
ale będę musiała: jestem panią Rearden.
Nie potrafił odgadnąć, czy jest w tych słowach sarkazm czy błaganie. Weszła i zatrzasnęła za sobą 
drzwi swobodnym, aroganckim gestem właścicielki.
— O co chodzi, Lillian? — zapytał cicho.
— Mój drogi, nie powinieneś wyznawać tak wiele w sposób tak oczywisty — przeszła leniwie 
przez pokój, mijając jego łóżko i siadając w fotelu — i tak niepochlebny. Przyznajesz, że muszę 
przedstawić  jakiś  szczególny  powód  zabierania  ci  czasu.  Czy  mam umawiać  się  z  tobą  przez 
sekretarkę?
Stał pośrodku pokoju, trzymając w ustach papierosa, patrząc na nią i nie mając ochoty odpowiadać. 
Zaśmiała się.
— Mój powód jest tak nietypowy, że nigdy byś się go nie domyślił: samotność, kochanie. Czy masz 
coś  przeciwko  rzuceniu  żebraczce  kilku  okruszków  swojej  cennej  uwagi?  Czy  będzie  ci 
przeszkadzało, jeśli tu zostanę bez żadnego oficjalnego powodu?
— Nie — powiedział cicho — jeśli chcesz.



— Nie mam do przedyskutowania żadnych ważnych spraw — żadnych zamówień wartych milion 
dolarów, transakcji transkontynentalnych, szyn czy mostów. Nawet sytuacji politycznej. Chcę po 
prostu poplotkować po babsku o zupełnie nieistotnych rzeczach.
— Proszę bardzo.
— Henry, nie ma lepszego sposobu, żeby mnie powstrzymać, co? — gyła w niej jakaś bezradna, 
błagalna  szczerość.  —  Co  mogę  powiedzieć  po  tych  słowach?  Załóżmy,  że  zamierzałam  ci 
opowiedzieć o nowej powieści, którą pisze i dedykuje mi Balph Eubank. Zainteresowałoby cię to?
.— Jeśli chcesz znać prawdę, ani trochę.
Zaśmiała się.
— A jeśli to nie prawdy chcę?
.— Wtedy  nie  wiedziałbym,  co  powiedzieć  — odparł,  czując,  jak  krew uderza  mu  do mózgu 
niczym  cios.  Uświadomił  sobie  nagle  podwójną  hańbę  kłamstwa  wypowiedzianego  w  obronie 
uczciwości; powiedział to szczerze, ale zawierała się w tym przechwałka, do której nie miał już 
prawa. — Dlaczego miałabyś chcieć czegoś, co nie jest prawdą? — zapytał. — Po co?
— Na tym właśnie, widzisz, polega okrucieństwo ludzi sumiennych.
Nie  zrozumiałbyś  —  prawda?  —  gdybym  powiedziała,  że  prawdziwe  poświęcenie  polega  na 
gotowości do kłamstwa, oszustwa i udawania w celu uszczęśliwienia drugiej osoby, stworzenia jej 
rzeczywistości, której pragnie, jeśli nie podoba jej się ta, która istnieje.
— Nie — odrzekł powoli — nie zrozumiałbym.
— To naprawdę bardzo proste. Jeśli powiesz pięknej kobiecie, że jest piękna, co jej ofiarowałeś? To 
zwykły fakt, którego stwierdzenie nic cię nie kosztowało. Ale jeśli powiesz to brzydkiej kobiecie, 
ofiarujesz jej wielki hołd w postaci degeneracji pojęcia piękna. Kochać kobietę za jej zalety, nic nie 
znaczy.  Ona na to zarobiła,  to zapłata,  a nie  podarunek. Ale kochać ją za jej  przywary — oto 
prawdziwy prezent, niezarobiony i niezasłużony. Kochać ją za jej przywary, to zbezcześcić dla niej 
wszelkie  cnoty  — i  właśnie  to  jest  prawdziwym hołdem miłości,  bo  wtedy  poświęcasz  swoje 
sumienie, swój rozum, swoją uczciwość i swoje nieocenione poczucie własnej wartości.
Spoglądał na nią tępo. Brzmiało to niczym jakiś monstrualny gwałt na słowach, który wyklucza 
możliwość  zastanawiania  się,  czy  ktokolwiek  mógłby rzeczywiście  tak  myśleć;  zastanawiał  się 
jedynie, czemu miało dłużyć wypowiedzenie przez nią tych słów.
— Czymże jest miłość, kochanie, jeśli nie poświęceniem — kontynuowała lekko, tonem salonowej 
dyskusji.  —  I  czymże  jest  poświęcenie,  jeśli  człowiek  nie  poświęca  tego,  co  jest  dla  niego 
najcenniejsze i  najważniejsze? Ale nie  spodziewam się,  że  to  zrozumiesz.  Nie taki  purytanin  z 
nierdzewnej stali jak ty. Na tym polega nieskończony egoizm purytanow. Wolałbyś poświęcić cały 
świat, niż ubrudzić to swoje nieskazitelne Ja Jedną małą plamką, której musiałbyś się wstydzić.
Wolno, dziwnie napiętym i podniosłym głosem, powiedział:
— Nigdy nie twierdziłem, że jestem nieskalany. Parsknęła śmiechem.
— A teraz niby jaki jesteś? Udzielasz mi uczciwej odpowiedzi, prawda? — Wzruszyła obnażonymi 
ramionami. — Och, kochanie, nie bierz tego serio! Tak tylko gadam.
Zdusił papierosa w popielniczce, milcząc.
— Kochanie — powiedziała — tak naprawdę przyszłam tu, bo nie mogłam przestać myśleć o tym, 
że mam męża i że chciałabym zobaczyć, jak też on wygląda.
Taksowała go wzrokiem, gdy stał po drugiej stronie pokoju, w granatowej piżamie, której jednolita 
barwa uwydatniała długie, proste, naprężone linie ciała.
— Jesteś bardzo atrakcyjny — oceniła. — Wypiękniałeś przez te ostatnie parę miesięcy. Wyglądasz 
młodziej.  Czy powinnam powiedzieć:  wyglądasz,  jakbyś był  szczęśliwszy? Wydajesz  się  mniej 
spięty. Och, wiem, że masz teraz większy młyn niż zwykle i biegasz jak dowódca podczas nalotu, 
ale to tylko fasada. W środku jesteś mniej spięty.
Spoglądał na nią zdumiony. Była to prawda; nie znał jej, nie przyznawał się przed sobą do tego. 
Zamyślił się nad jej spostrzegawczością. Rzadko go widywała w ciągu tych kilku miesięcy. Nie 
wszedł do jej sypialni od czasu powrotu z Kolorado. Sądził, że będzie zadowolona z ich wzajemnej 
izolacji. Teraz zastanawiał się, co mogło ją uczynić tak wrażliwą na zmianę, jak w nim zaszła — 
chyba że było to uczucie dużo większe od tych, do których dotąd wydawała mu się zdolna.



— Nie byłem tego świadom — powiedział.
— Całkiem ci z tym do twarzy, mój drogi. Zdumiewające, że właśnie teraz, gdy przeżywasz tak 
trudny okres...
Zastanawiał się, czy zaplanowała to jako pytanie. Przerwała, jakby czekała na odpowiedź, ale nie 
upierała się przy niej i ciągnęła wesoło:
—  Wiem,  że  masz  mnóstwo  różnych  kłopotów  w  hucie  —  a  sytuacja  polityczna  robi  się 
złowróżbna,  prawda? Jeśli  wprowadzą te ustawy, o których mówią,  bardzo to w ciebie  uderzy, 
zgadza się?
— Tak. Ale ten temat cię nie interesuje, prawda, Lillian?
— Ależ tak! — Podniosła głowę i patrzyła wprost na niego; w jej oczach była jakaś matowość, 
zasłona,  którą widywał już wcześniej,  zasłona zamierzonej  tajemnicy i  pewności,  że nie będzie 
potrafił  jej  rozwikłać.  —  Bardzo  mnie  interesuje...  choć  nie  ze  względu  na  możliwe  straty 
finansowe — dodała łagodnie.
Po raz pierwszy zadał  sobie  pytanie,  czy jej  złośliwość,  sarkazm, tchorzowski  sposób rzucania 
obelg pod osłoną uśmiechu mogą być przeciwieństwem tego, za co zawsze je miał — nie metodą 
tortury,  lecz  przewrotną  formą rozpaczy,  nie  pragnieniem przywiedzenia  go do cierpienia,  lecz 
wyznaniem własnego bólu, obroną dumy niekochanej  żony, sekretnym błaganiem — czy uniki, 
podteksty,  aluzje  obecne w jej  zachowaniu,  ta rzecz domagająca się zrozumienia  może być nie 
podłością, lecz ukrytą miłością. Przeraziła go ta myśl. To czyniłoby jego winę większą, niż kie-
dykolwiek przypuszczał.
— Skoro już mówimy o polityce, Henry, przyszła mi do głowy zabawna myśl. Ta strona, którą 
reprezentujesz... jakże brzmi ten wasz wyświechtany slogan, motto, któremu rzekomo hołdujecie? 
„Świętość kontraktu” — czyż nie tak?
Zobaczyła szybkie spojrzenie, napięcie w jego oczach, pierwszą reakcję na coś, czego dotknęła, i 
roześmiała się głośno.
— Mów dalej — powiedział niskim głosem, który brzmiał jak groźba.
— Po co, kochanie? Świetnie mnie zrozumiałeś.
— Co chciałaś  przez to powiedzieć? — Jego głos miał w sobie oschłą,  pozbawioną odcienia  i 
emocji precyzję.
— Czy naprawdę chcesz, bym się poniżyła do narzekania? To tak oklepana i banalna skarga — 
choć  zawsze  sądziłam,  że  mój  mąż  poczytuje  sobie  za  zaszczyt  swoją  odmienność  od  ludzi 
podlejszej  kondycji.  Czy mam ci  przypominać,  że  przysięgałeś  kiedyś  uczynić  moje  szczęście 
celem swojego życia? I że nie możesz z całą uczciwością powiedzieć, czy jestem szczęśliwa czy 
nieszczęśliwa, bo nawet się nie zainteresowałeś, czy istnieję?
Odczuwał to jako fizyczny ból — wszystkie te rzeczy, które w jakiś niemożliwy sposób uderzały go 
jednocześnie.  Jej słowa są błaganiem, myślał — i zalewała go mroczna, wrząca fala bólu. Czuł 
litość — zimną ohydę litości pozbawionej sympatii. Czuł niejasny gniew, jak głos, który usiłował 
zdławić, głos wykrzykujący z obrzydzeniem: dlaczego mam wysłuchiwać jej podłych, pokrętnych 
kłamstw? — dlaczego mam akceptować udrękę w imię litości? — dlaczego to ja mam przyjąć cały 
beznadziejny ciężar próby ratowania uczucia, którego ona nie wyzna, a ja nie znam, nie mogę zro-
zumieć ani próbować odgadnąć? — jeśli mnie kocha, dlaczego jest takim przeklętym tchórzem i nie 
powie tego,  żebyśmy oboje mogli  otwarcie stawić temu czoło? Usłyszał inny,  głośniejszy głos, 
mówiący spokojnie: nie zrzucaj winy na nią, to najstarsza sztuczka tchórzy — to ty jesteś winien — 
cokolwiek ona robi, to nic w porównaniu z twoją winą — ma rację — niedobrze ci się robi na tę 
myśl,  prawda:  wiedzieć,  że  to  ona  ma  rację  —  więc  niech  ci  będzie  niedobrze,  przeklęty 
cudzołożniku — to ona ma rację!
— Co by cię uszczęśliwiło, Lillian? — zapytał bezbarwnym głosem.
Uśmiechnęła się i rozsiadła wygodniej w fotelu; znikło napięcie z którym dotąd obserwowała jego 
twarz.
— O rany! — rzekła ze znudzonym rozbawieniem. — Cóż za przewrotne pytanie. Unik. Uchylenie 
się od odpowiedzialności.
Wstała ze wzruszeniem ramion, prostując się we wdzięcznym, niefrasobliwym geście bezradności.



— Co by mnie uszczęśliwiło, Henry? To ty powinieneś mi to powiedzieć. To ty powinieneś to dla 
mnie  odkryć.  Ja  tego  nie  wiem.  To  ty  miałeś  to  stworzyć  i  mi  ofiarować.  Takie  było  twoje 
zobowiązanie,  zadanie,  odpowiedzialność.  Ale  nie  jesteś  pierwszym  mężczyzną,  który  nie 
wywiązuje się z tej obietnicy. Nie ma powinności, której łatwiej byłoby się wyprzeć niż tej. Och, ty 
nigdy  nie  pozwoliłbyś  sobie  na  nieuregulowanie  należności  za  dostawę  rudy.  Ale  życie  to  co 
innego.
Przechadzała się swobodnie po pokoju, ciągnąc za sobą długimi falami zielonożółte fałdy szlafroka.
—  Wiem,  że  tego  rodzaju  żądania  są  niepraktyczne  —  powiedziała.  —  Nie  mam  na  ciebie 
gwarancji, hipoteki, pistoletów ani kajdan. Nie mam nad tobą żadnej władzy, Henry — nic, tylko 
twój honor.
Stał,  patrząc  na nią,  jakby samo patrzenie,  widzenie  jej,  znoszenie  jej  widoku pochłaniało cały 
wysiłek jego woli.
— Czego chcesz? — zapytał.
— Kochanie,  jest  tyle  rzeczy,  które sam mógłbyś odgadnąć,  gdybyś naprawdę chciał  wiedzieć, 
czego chcę. Na przykład, skoro od kilku miesięcy tak otwarcie mnie unikasz, czyż nie powinnam 
chcieć wiedzieć dlaczego?
— Jestem bardzo zajęty. Wzruszyła ramionami.
— Żona oczekuje, że główną troską męża będzie jej osoba. Nie wiedziałam, że kiedy przysięgałeś 
podporządkować tej sprawie wszystkie inne, nie dotyczyło to pieców hutniczych.
Zbliżyła się do niego z rozbawionym uśmiechem, który wydawał się kpić z obojga, i otoczyła go 
ramionami.
To był gwałtowny, instynktowny, zwierzęcy ruch, jakim młody małżonek reaguje na niechciany 
dotyk dziwki. Oderwał od siebie jej ręce i odepchnął ją.
Stał  sparaliżowany,  wstrząśnięty  brutalnością  własnej  reakcji.  Ona zaś  wpatrywała  się  w niego 
oszołomiona, wzrokiem, który tym razem niczego nie ukrywał, niczego nie udawał, za niczym się 
nie chował; czegokolwiek się spodziewała, z pewnością nie tego, co nastąpiło.
— Przykro mi, Lillian... — powiedział niskim głosem, w którym była szczerość i cierpienie.
Nie odpowiedziała.
—  Przykro  mi...  Po  prostu  jestem  bardzo  zmęczony  —  dodał  matowo,  złamany  potrójnym 
kłamstwem, którego jedną część stanowiła nieznośna niewierność. Nie była to niewierność wobec 
Lillian.
Parsknęła krótkim śmiechem.
— No, jeśli praca wywiera na ciebie taki wpływ, może w końcu ją zaaprobuję. Wybacz, proszę, 
starałam się jedynie spełnić swój obowiązek. Myślałam, że jesteś amatorem rozkoszy zmysłowych, 
który  nigdy  nie  wzniesie  się  ponad  instynkty  zwierzęcia  z  rynsztoka.  Nie  jestem  jedną  z 
tamtejszych dziwek.
Wyrzucała te słowa szorstko, bezwiednie, bezmyślnie. Jej umysł zaciął się na znaku zapytania i 
przeszukiwał wszystkie możliwe odpowiedzi.
Tym, co kazało mu gwałtownie podnieść głowę i spojrzeć jej  prosto w twarz, było jej  ostatnie 
zdanie; stawił jej czoło otwarcie, już nie jak ktoś, kto się broni.
— Lillian, jaki jest cel twojego życia? — zapytał.
— Cóż za nieokrzesane pytanie! Żadna oświecona osoba nigdy by go nie zadała.
— Co zatem oświecone osoby robią ze swoim życiem?
— Być może nie usiłują nic robić. Na tym polega ich oświecenie.
— Co zatem robią ze swoim czasem?
— Z pewnością nie spędzają go na produkcji rur hydraulicznych.
— Powiedz mi,  dlaczego wciąż robisz te aluzje? Wiem, że pogardzasz rurami hydraulicznymi. 
Dawno już dałaś mi to do zrozumienia. Twoja pogarda nic dla mnie nie znaczy. Po co wciąż to 
powtarzasz?
Zastanawiał się, dlaczego to ją poruszyło; nie wiedział,, w jaki sposób, ale wiedział, że tak się stało. 
Zastanawiał się, dlaczego odczuwa absolutną pewność, że tym razem powiedział właściwą rzecz.
— Jaki jest cel tego nagłego przesłuchania? — zapytała oschle.



—  Chciałbym  wiedzieć,  czy  istnieje  cokolwiek,  czego  naprawdę  pragniesz  —  odpowiedział 
zwyczajnie. — Jeśli istnieje, chciałbym ci to dać, jeśli potrafię.
— Chciałbyś to kupić? To wszystko, na czym się znasz: płacenie za rzeczy. Łatwo się wymigujesz, 
co? Nie, to nie takie proste. To, czego pragnę, nie jest materialne.
— A cóż to jest?
— Ty.
— Co chcesz przez to powiedzieć, Lillian? Nie mówisz tego w sensie rynsztokowym.
— Nie, nie w sensie rynsztokowym.
— Więc w jakim?
Stała  przy  drzwiach.  Odwróciła  się,  podniosła  głowę,  by  na  niego  spojrzeć,  i  uśmiechnęła  się 
zimno.
— Nie zrozumiałbyś tego — odpowiedziała i wyszła.
Udręka, która w nim pozostała, płynęła ze świadomości, że ona nigdy nie zechce go opuścić, on zaś 
nie będzie miał prawa odejść — z myśli, że jest jej winien choć odrobinę współczucia i szacunku 
dla uczucia, którego nie potrafi ani zrozumieć, ani odwzajemnić — ze świadomości, że nie stać go 
wobec niej na nic z wyjątkiem pogardy, dziwnej, całkowitej,  nielogicznej pogardy, odpornej na 
litość, wymówki i jego własne apele o sprawiedliwość — i, co było najtrudniejsze do zniesienia, z 
dumnego wstrętu  wobec własnego werdyktu,  wobec żądania,  by uważał  się  za gorszego od tej 
kobiety, którą gardził.
Potem to już nie miało znaczenia, odeszło w jakąś nieznaną dal, pozostawiając jedynie myśl, że 
gotów jest znieść wszystko — myśl, która niosła ze sobą napięcie i spokój zarazem — bo leżał w 
łóżku  z  twarzą  przyciśniętą  do  poduszki,  myśląc  o  Dagny,  o  jej  smukłym,  zmysłowym  ciele 
rozpostartym obok niego,  drżącym pod dotykiem jego palców.  Gdyby była  już  z  powrotem w 
Nowym Jorku, pojechałby tam w tej chwili, natychmiast, w środku nocy.

Eugene Lawson siedział przy swoim biurku, jak gdyby to był pulpit sterowniczy bombowca, który 
strzeże rozpościerającego się w dole kontynentu.  Od czasu do czasu jednak zapominał  o tym i 
garbił się, a jego mięśnie pod garniturem flaczały, jakby się obrażał na świat. Jedyną częścią jego 
osoby, której nie potrafił przez cały czas kontrolować, były usta, niewygodnie wydatne na chudej 
twarzy i przyciągające wzrok rozmówcy: kiedy mówił, wykręcał oślinioną dolną wargę w osobliwe 
kształty.
— Nie wstydzę się tego — mówił. — Panno Taggart, chcę, żeby pani wiedziała, że nie wstydzę się 
swojej dawnej pracy prezesa Narodowego Banku Społecznego w Madison.
— Nie wspominałam nic o wstydzie — rzekła chłodno Dagny.
— Nie można mnie obarczyć żadną odpowiedzialnością moralną skoro sam utraciłem w tym krachu 
wszystko, co posiadałem. Wydaje mi się, że mam prawo czuć się dumny z takiego poświęcenia.
— Chciałam jedynie zadać panu kilka pytań na temat  firmy Samochody Dwudziestego Wieku, 
która...
— Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania. Nie mam nic do
ukrycia. Moje sumienie jest czyste. Jeśli pani sądziła, że ten temat mnie zawstydzi, była pani w 
błędzie.
— Chciałabym się dowiedzieć,  kto był właścicielem fabryki w czasach, w których udzielił  pan 
pożyczki...
— To byli bardzo dobrzy ludzie. Nie wiązało się z nimi żadne ryzyko — oczywiście, mówię to w 
kategoriach  ludzkich,  a  nie  w  kategoriach  zimnej  gotówki,  jak  się  tego  zwykle  oczekuje  od 
bankierów.  Udzieliłem im pożyczki  na zakup tej  fabryki,  bo potrzebowali  pieniędzy.  Jeśli  ktoś 
potrzebował  pieniędzy,  o  nic  innego  nie  pytałem.  Potrzeba  była  moją  zasadą,  panno  Taggart. 
Potrzeba, nie chciwość. Mój ojciec i dziadek wybudowali Narodowy Bank Społeczny wyłącznie po 
to,  by zgromadzić  dla  siebie  fortunę.  Ja  wykorzystałem tę  fortunę w służbie  wyższej  idei.  Nie 
siedziałem na  pieniądzach i  nie  żądałem zabezpieczeń  od ludzi,  którzy  potrzebowali  pożyczek. 



Moim  zabezpieczeniem  było  serce.  Oczywiście,  nie  spodziewałem  się,  że  ktokolwiek  w  tym 
materialistycznym kraju mnie zrozumie. Nagrody, które otrzymywałem, nie należały do kategorii, 
którą doceniliby tacy ludzie jak pani, panno Taggart. Ludzie, którzy zasiadali przed moim biurkiem 
w banku, nie siedzieli tak jak pani. Byli pokorni, niepewni, zatroskani. Bali się wykrztusić słowo. 
Moimi nagrodami były łzy wdzięczności w ich oczach, drżące głosy, błogosławieństwa, kobieta 
całująca mnie w rękę, gdy jej udzieliłem pożyczki, o którą bezskutecznie zabiegała we wszystkich 
innych instytucjach.
— Czy mógłby mi pan podać nazwiska właścicieli fabryki samochodów?
— Ta fabryka była niezbędna dla regionu, absolutnie niezbędna. Moja pożyczka była całkowicie 
usprawiedliwiona. Zapewniła zatrudnienie tysiącom robotników, którzy nie mieli innej możliwości 
utrzymania.
— Czy znał pan kogoś spośród pracujących w fabryce ludzi?
— Oczywiście.  Znałem wszystkich.  Interesowali  mnie  ludzie,  nie  maszyny.  Troszczyłem się  o 
ludzką stronę przemysłu, nie o finansową.
Z entuzjazmem przechyliła się przez biurko.
— Czy znał pan kogoś spośród pracujących tam inżynierów?
— Inżynierów? Nie, nie. Na to byłem zbyt demokratyczny. Interesowali mnie zwykli robotnicy. 
Zwykli śmiertelnicy. Wszyscy znali mnie z widzenia. Kiedy wchodziłem do warsztatów, machali 
do mnie i  wołali:  — Witaj,  Gene!” Tak mnie nazywali  — Gene.  Ale to z pewnością  pani nie 
interesuje. To już przeszłość. Teraz, jeśli naprawdę przyjechała pani do Waszyngtonu, żeby ze mną 
porozmawiać  o  swoich  kolejach  —  wyprostował  się  żwawo,  powracając  do  pozycji  kapitana 
bombowca — nie wiem, czy mogę pani obiecać jakieś specjalne względy, biorąc pod uwagę fakt,
że stawiam dobro narodowe ponad prywatnymi przywilejami i interesami, które...
— Nie przyjechałam tu, by rozmawiać o swoich kolejach — powiedziała, spoglądając na niego w 
oszołomieniu. — Nie zamierzam z panem rozmawiać o swoich kolejach.
— Nie? — Wydawał się rozczarowany.
— Nie.  Przyjechałam po informacje  o  fabryce  samochodów.  Czy pamięta  pan  może nazwisko 
któregoś z pracujących tam inżynierów?
— Nie sądzę,  żebym kiedykolwiek w ogóle chciał  poznać ich nazwiska. Nie troszczyłem się o 
pasożytów  siedzących  w  biurach  i  laboratoriach.  Troszczyłem  się  o  robotników  —  ludzi  o 
spracowanych dłoniach, dzięki którym ta fabryka pracowała. To byli moi przyjaciele.
—  Czy  mógłby  mi  pan  podać  kilka  nazwisk?  Jakichkolwiek  nazwisk,  kogokolwiek,  kto  tam 
pracował?
— Moja  droga  panno  Taggart,  to  było  tak  dawno  temu,  były  ich  tysiące,  jak  mogę  pamiętać 
nazwiska?
— Może pamięta pan chociaż jedno?
— Z pewnością nie. Moje życie było zawsze tak wypełnione ludźmi, że nie można oczekiwać, bym 
pamiętał pojedyncze kropelki w oceanie.
— Czy był pan zaznajomiony z pracą fabryki? Wiedział pan o tym, co robią lub co planują?
—  Oczywiście.  Byłem  osobiście  zainteresowany  wszystkimi  swoimi  inwestycjami.  Często 
bywałem na inspekcjach w fabryce. Świetnie sobie radzili. Czynili cuda. Warunki mieszkaniowe 
robotników  były  najlepsze  w  całym  kraju.  W każdym  oknie  wisiały  koronkowe  firanki,  a  na 
każdym parapecie stały kwiaty.  Każdy dom miał  mały ogródek. Wybudowano nową szkołę dla 
dzieci.
— Czy orientował się pan w pracach prowadzonych w laboratorium badawczym fabryki?
— Tak, tak, mieli wspaniałe laboratorium, bardzo postępowe, bardzo dynamiczne, ze śmiałą wizją i 
dalekosiężnymi planami.
— Czy... czy pamięta pan coś na temat... projektu budowy nowego typu silnika?
— Silnika? Jakiego silnika, panno Taggart? Nie miałem czasu na takie szczegóły. Moim celem był 
postęp  społeczny,  uniwersalny  dobrobyt,  ludzkie  braterstwo  i  miłość.  Miłość,  panno  Taggart. 
Miłość jest  kluczem do wszystkiego.  Gdyby ludzie  nauczyli  się wzajemnej  miłości,  zniknęłyby 
wszelkie problemy.



Odwróciła się, żeby nie patrzeć na memłanie jego oślinionych warg. Na cokole w rogu gabinetu 
spoczywał kawał skały z egipskimi hieroglifami — we wnęce stał posąg hinduskiej bogini o sześciu 
pająkowatych  rękach  —  na  ścianie  wisiał  olbrzymi  wykres  oszałamiających  szczegółów 
matematycznych, przywodzący na myśl rejestr sprzedaży domu wysyłkowego.
— Jeśli zatem myśli pani o swoich kolejach, panno Taggart — bo oczywiście myśli pani o nich, 
biorąc pod uwagę pewne mogące nastąpić  zdarzenia — muszę zwrócić pani uwagę na fakt,  iż, 
jakkolwiek dobro ojczyzny jest moim podstawowym celem, dla którego nie zawaham się poświęcić 
niczyich zysków, nigdy nie pozostałem głuchy na niczyją prośbę o litość i...
Spojrzała na niego i zrozumiała wreszcie, czego od niej chce, jakie paliwo utrzymuje go w ruchu.
— Nie życzę sobie, żebyśmy rozmawiali o moich kolejach — powiedziała, z trudem zmuszając 
swój  głos,  by  pozostał  monotonny,  podczas  gdy  miała  ochotę  wrzeszczeć  z  obrzydzenia.  — 
Wszystko, co ma pan do powiedzenia w tej sprawie, proszę powiedzieć mojemu bratu, Jamesowi 
Taggartowi.
— Sądziłem, że w obecnych czasach nie przepuściłaby pani okazji, by zaapelować do...
— Czy zachował  pan jakiekolwiek  dokumenty  związane  z  fabryką  samochodów? — Siedziała 
wyprostowana, ze splecionymi, zaciśniętymi dłońmi.
— Jakie dokumenty? Chyba już pani powiedziałem, że utraciłem wszystko, gdy bank upadł. — 
Jego mięśnie znów obwisły, a zainteresowanie ulotniło się. — Ale nie przeszkadza mi to. To, co 
utraciłem, to jedynie dobra materialne. Nie jestem pierwszym człowiekiem w historii, który cierpi 
w imię  ideału.  Zostałem pokonany  przez  samolubną  chciwość  tych,  którzy  mnie  otaczali.  Nie 
mogłem  wprowadzić  systemu  braterstwa  i  miłości  w  jednym  małym  stanie,  pośród  narodu 
poszukiwaczy zysku i poławiaczy dolarów. To nie była moja wina. Ale nie dam się pokonać. Nie 
powstrzymają  mnie.  Walczę  —  na  większą  skalę  —  o  przywilej  służenia  swoim  bliźnim. 
Dokumenty, panno Taggart? Dokument, który zostawiłem, odjeżdżając z Madison, jest zapisany w 
sercach biedaków, którzy nigdy przedtem nie mieli szansy.
Nie chciała wypowiadać ani jednego niepotrzebnego słowa, ale nie potrafiła się powstrzymać — 
pamięć wciąż podsuwała jej obraz starej sprzątaczki szorującej schody.
— Czy był pan ostatnio w tamtych okolicach? — zapytała.
— To nie moja wina! — wrzasnął.  — To wina bogaczy,  którzy nadal mieli  pieniądze,  ale  nie 
chcieli się poświęcić, żeby ratować mój bank i mieszkańców Wisconsin! Mnie nie może pani winić! 
Ja straciłem wszystko!
— Panie  Lawson  — powiedziała  z  wysiłkiem  — czy  pamięta  pan  może  nazwisko  człowieka 
stojącego na czele korporacji,  która była właścicielem fabryki? Korporacji,  której  pożyczył pan 
pieniądze. Nazywała się Amalgamated Service, prawda? Kto był jej prezesem?
— A, on? Tak, jego pamiętam. Nazywał się Lee Hunsacker. Bardzo wartościowy młody człowiek, 
który dostał tęgie baty.
— Gdzie jest teraz? Zna pan jego adres?
— No... zdaje się, że siedzi gdzieś w Oregonie. Grangeville. Moja sekretarka może pani dać jego 
adres. Nie rozumiem jednak, na co pani... Panno Taggart, jeśli chodzi pani o to, by się zobaczyć z 
panem Wesleyem Mouchem, proszę mi pozwolić powiedzieć, że pan Mouch przywiązuje wielką 
wagę do mojej opinii w sprawach dotyczących kolei i innych...
— Nie mam ochoty spotykać się z panem Mouchem — odparła, podnosząc się z krzesła.
— W takim razie nie rozumiem... Jaki był rzeczywisty cel pani wizyty tutaj?
— Próbuję odnaleźć pewnego człowieka, który pracował dla Samochodów Dwudziestego Wieku.
— Po co chce go pani odnaleźć?
— Chcę, żeby dla mnie pracował.
Rozpostarł szeroko ramiona w niedowierzaniu i lekkim oburzeniu.
—  W  takiej  chwili,  gdy  decydują  się  sprawy  wielkiej  wagi,  pani  woli  marnować  czas  na 
poszukiwania jednego pracownika? Proszę mi wierzyć, los pani kolei zależy od pana Moucha w 
znacznie większym stopniu niż od jakiegokolwiek pracownika, którego kiedykolwiek pani znajdzie.
— Życzę miłego dnia — powiedziała.
Odwróciła się, by odejść, gdy nagle wykrzyknął wysokim głosem:



— Nie ma pani prawa mną pogardzać! Przystanęła i spojrzała na niego.
— Nie wyraziłam opinii.
— Jestem całkowicie  niewinny,  skoro  straciłem pieniądze,  wszystkie  swoje  pieniądze,  w  imię 
słusznej sprawy. Moje motywy były czyste. Nie pragnąłem niczego dla siebie. Nigdy nie szukałem 
osobistego zysku. Panno Taggart,  mogę z dumą powiedzieć,  że w całym swoim życiu nigdy na 
niczym nie zarobiłem!
Jej głos był spokojny, miarowy i uroczysty:
— Panie  Lawson,  chyba  powinnam panu  powiedzieć,  że  ze  wszystkich  deklaracji,  jakie  może 
uczynić człowiek, tę właśnie uważam za najbardziej godną pogardy.

— Nigdy nie miałem szansy! — powiedział Lee Hunsacker.
Siedział  pośrodku kuchni,  przy  zawalonym papierami  stole.  Dawno się  nie  golił;  jego  koszuli 
przydałaby  się  przepierka.  Trudno  było  ocenić  ;ego  wiek:  opuchnięta  twarz  była  gładka  i 
beznamiętna,  jakby nietknięta  doświadczeniem;  siwiejące  włosy i  zamglone  oczy wyglądały  na 
sterane życiem. Miał czterdzieści dwa lata.
— Nikt nigdy nie dał mi szansy. Mam nadzieję, że są zadowoleni z tego, co ze mną zrobili. Ale 
niech  pani  nie  sądzi,  że  o  tym  nie  wiem.  Wiem,  że  podstępnie  pozbawiono  mnie  mojego 
dziedzictwa. Niech pani nie da sobie wcisnąć żadnych historyjek na temat tego, jacy są życzliwi. To 
banda śmierdzących hipokrytów.
— Kto? — zapytała Dagny.
— Wszyscy — rzekł Lee Hunsacker. — Wszyscy ludzie w głębi duszy są łotrami i nie ma sensu 
udawać,  że  jest  inaczej.  Sprawiedliwość?  Proszę  tylko  spojrzeć!  — Zatoczył  ręką  ruch  wokół 
siebie. — Ktoś taki jak ja zredukowany do tego stanu!
Za oknem światło południa wyglądało jak szary zmierzch wśród posępnych dachów i nagich drzew 
osady, która nie była wsią i nigdy tak naprawdę nie stała się miastem. Zmierzch i wilgoć wydawały 
się wtopione w ściany kuchni. W zlewie piętrzyła się sterta naczyń po śniadaniu; na piecu bulgotał 
garnek gulaszu,  wypuszczając parę i tłusty smród taniego mięsa; wśród papierów na stole stała 
zakurzona maszyna do pisania.
— Samochody Dwudziestego Wieku — mówił Lee Hunsacker — były jedną z najświetniejszych 
kart w historii amerykańskiego przemysłu. I to ja byłem prezesem tej firmy. Ja byłem właścicielem 
fabryki. Ale oni nigdy nie dali mi szansy.
— Był pan prezesem Samochodów Dwudziestego Wieku? Sądziłam, że kierował pan korporacją o 
nazwie Amalgamated Service.
— Tak, tak, ale to jedno i to samo. Przejęliśmy ich fabrykę. Zamierzaliśmy radzić sobie równie 
dobrze jak oni, nawet lepiej. Byliśmy tak samo ważni. W końcu kimże, u diabła, był Jed Starnes? 
Jakimś  mechanikiem z  prowincjonalnego  warsztatu  samochodowego  — wiedziała  pani,  że  tak 
właśnie  zaczynał?  —  który  pojawił  się  kompletnie  znikąd.  Moja  rodzina  należała  kiedyś  do 
czterystu najświetniejszych nowojorskich rodów. Dziadek był członkiem legislatury państwowej. 
To nie moja wina, że ojciec nie mógł sobie pozwolić na kupienie mi samochodu, gdy mnie Posłał 
do szkoły. Wszyscy inni chłopcy je mieli. Moja rodzina była równie dobra jak ich rodziny. Kiedy 
poszedłem do college’u... — Przerwał nagle. — Mówiła pani, że z jakiej jest gazety?
Na początku rozmowy podała mu swoje nazwisko; nie rozumiała,
dlaczego cieszy się teraz, że go nie rozpoznał i dlaczego woli go nie oświecać.
— Nie mówiłam, że jestem z gazety — odparła. — Potrzebuję pewnych informacji na temat tej 
fabryki w celach prywatnych, nie do publikacji.
— Ach, tak. — Wydawał się rozczarowany. Kontynuował ponuro, jakby dopuściła się wobec niego 
świadomego znieważenia.  — Myślałem, że może przyjechała  pani,  żeby ze mną przeprowadzić 
wstępny wywiad, bo piszę autobiografię. — Wskazał papiery na biurku. — I zamierzam powiedzieć 
w niej wiele rzeczy. Zamierzam... O, cholera! — wykrzykną} nagle, przypominając coś sobie.
Rzucił się ku piecowi, uniósł pokrywkę i zaczął z nienawiścią mieszać gulasz, nie zwracając uwagi 
na  swoje  zachowanie.  Rzucił  mokrą  łyżkę  na  piec,  pozwalając,  by  tłuszcz  ściekał  do  wnętrza 
palników gazowych, i wrócił do stołu.



— No, więc napiszę tę autobiografię, jeśli tylko ktoś w końcu da mi szansę — powiedział. — Jak 
mogę się skupić na poważnej pracy, skoro muszę robić takie rzeczy? — Kiwnął głową w kierunku 
pieca.  — Przyjaciele,  aha! Ci ludzie myślą,  że skoro mnie przyjęli  pod swój dach,  mogą mnie 
wyzyskiwać jak chińskiego wyrobnika! Tylko dlatego, że nie miałem dokąd pójść. Nieźle sobie 
żyją ci moi dobrzy, starzy przyjaciele. On w domu palcem nie kiwnie, tylko cały dzień siedzi w tym 
swoim sklepie, parszywym, nędznym papierniczym —jak to się ma do książki, którą piszę? A ona 
wychodzi na zakupy i każe mi pilnować swojego cholernego gulaszu. Wie, że pisarzowi potrzebny 
jest  spokój  i  koncentracja,  ale  czyją  to  cokolwiek  obchodzi?  Wie  pani,  co  dziś  zrobiła?  — 
Przechylił  się  konfidencjonalnie  przez  stół,  wskazując  naczynia  w zlewie.  — Poszła  na  rynek, 
zostawiając wszystkie naczynia ze śniadania i mówiąc, że zmyje je później! Wiem, czego chciała. 
Oczekiwała, że ja je umyję. No cóż, zawiedzie się. Nie zamierzam ich ruszyć.
— Czy pozwoli pan zadać sobie kilka pytań na temat fabryki samochodów?
—  Niech  pani  nie  myśli,  że  ta  fabryka  była  jedyną  rzeczą  w  moim  życiu.  Już  wcześniej 
zajmowałem  wiele  ważnych  stanowisk.  W  różnych  okresach  byłem  blisko  związany  z 
przedsiębiorstwami produkującymi narzędzia chirurgiczne, kartony, kapelusze męskie i odkurzacze. 
Oczywiście, te rzeczy nie dawały mi wielkiego pola do popisu. Ale fabryka samochodów — to była 
moja wielka szansa. To było to, na co czekałem.
— Jakim sposobem wszedł pan w jej posiadanie?
—  Była  mi  pisana.  Była  spełnieniem  moich  marzeń.  Fabryka  splajtowała.  Spadkobiercy  Jeda 
Starnesa bardzo szybko doprowadzili  ją do ruiny. Nie wiem dokładnie,  co to było, ale coś tam 
poszło nie tak i firma się rozwiązała. Ludzie z przedsiębiorstwa kolejowego zamknęli lokalną linię. 
Wszyscy postawili krzyżyk na tym miejscu i nikt nie chciał go kupić, a przecież była to wielka 
fabryka, z całym sprzętem, całą maszynerią, wszystkimi, co przyniosło Jedowi Starnesowi fortunę. 
To było coś, na co czekałem, okazja, którą miałem święte prawo wykorzystać. Więc zebrałem paru 
przyjaciół i założyliśmy Amalgamated Service. Wysupłaliśmy trochę pieniędzy, ale nie mieliśmy 
ich  dość.  Potrzebowaliśmy  pożyczki  na  dobry  początek.  To  był  zupełnie  bezpieczny  interes, 
byliśmy młodymi ludźmi u progu wielkich karier, pełnymi entuzjazmu i nadziei na przyszłość. My-
śli  pani,  że  ktokolwiek  chciał  nas  wesprzeć?  Bynajmniej.  Nie  te  chciwe,  konformistyczne, 
uprzywilejowane  sępy!  Jak  mieliśmy  odnieść  sukces  w  życiu,  skoro  nikt  nie  chciał  nam  dać 
fabryki?! Nie mogliśmy konkurować z tymi zarozumialcami, którzy dziedziczą całe sieci fabryk, 
zgadza się? Czy nie mieliśmy prawa do takiej samej szansy? Och, nie chcę już nic słyszeć na temat 
sprawiedliwości! Harowałem jak wół, usiłując kogoś nakłonić do udzielenia nam pożyczki. Ale ten 
gnojek Midas Mulligan przepuścił mnie przez wyżymaczkę. Wyprostowała się nagle.
— Midas Mulligan?
— Taaa... Bankier, który wyglądał jak kierowca ciężarówki i tak też się zachowywał.
— Znał pan Midasa Mulligana?!
— Czy go znałem? Jestem jedynym człowiekiem, który kiedykolwiek go pokonał. Co nie znaczy, 
że dobrze na tym wyszedłem.
Niekiedy zastanawiała się z dziwnym uczuciem niepokoju — tak, jak rozmyślała nad opowieściami 
o dryfujących po morzu opuszczonych statkach albo o pozbawionych źródła światłach błyskających 
na niebie — nad zniknięciem Midasa Mulligana. Nie było powodu, dla którego miałaby czuć, że 
musi rozwikłać te zagadki, poza tym, że były to tajemnice, które nie miały żadnego interesu w tym, 
by takimi pozostać: nie mogły być pozbawione przyczyny, a jednak nie znano ich wyjaśnienia.
Midas Mulligan był niegdyś najbogatszym i, w konsekwencji, najbardziej potępianym człowiekiem 
w kraju. Nigdy nie poniósł straty na żadnej inwestycji; wszystko, czego dotknął, zamieniało się w 
złoto.  „To dlatego,  że  wiem, czego dotykać” — mówił.  Nikt  nie  potrafił  uchwycić logiki  jego 
inwestycji:  odrzucał  transakcje  postrzegane  jako  całkowicie  bezpieczne  i  inwestował  olbrzymie 
sumy w przedsięwzięcia, o których żaden inny bankier nie chciał słyszeć. To jego palec przez wiele 
lat  naciskał  spust,  który  posyłał  we  wszystkie  rejony  kraju  nieoczekiwane,  spektakularne  kule 
sukcesu  przemysłowego.  To  on  zainwestował  w  Rearden  Steel  w  początkach  jego  istnienia, 
pomagając Reardenowi w zakupie huty żelaza w Pensylwanii. Kiedy jeden z ekonomistów określił 
go  jako  zuchwałego  hazardzistę,  Mulligan  powiedział:  „Skoro  pan  sądzi,  że  to,  co  robię,  jest 



hazardem, nigdy się pan nie wzbogaci”.
Mówiono, że prowadząc negocjacje z Midasem Mułliganem, należy przestrzegać jednej niepisanej 
zasady:  jeśli  ubiegający  się  o  pożyczkę  wspomniał  cokolwiek  o  osobistej  potrzebie  lub 
jakimkolwiek osobistym uczuciu, rozmowa się kończyła i nigdy więcej nie miał okazji rozmawiać z 
panem Mułliganem.
„Jasne,  że  mogę”  — powiedział  Midas  Mulligan,  gdy  go  zapytano,  czy  może  wskazać  osobę 
bardziej niegodziwą niż ta, której serce nie zna litości. „Osoba, która używa czyjejś litości dla siebie 
jako broni”.
W ciągu swojej długiej kariery ignorował wszystkie publiczne ataki na siebie z wyjątkiem jednego. 
Miał  na  imię  Michael;  kiedy  dziennikarz  należący  do  kliki  propagującej  ideę  humanitaryzmu 
przezwał go Midasem i ta etykietka przylgnęła do niego jako obelga, Mulligan zwrócił się do sądu z 
petycją o zmianę jego pierwszego imienia na „Midas”. Petycja została rozpatrzona pozytywnie.
W  oczach  współczesnych  Midas  Mulligan  był  człowiekiem,  który  popełnił  najbardziej 
niewybaczalny grzech — był dumny ze swego bogactwa.
To były rzeczy, które Dagny słyszała o Midasie Mulliganie. Nigdy go nie spotkała. Siedem lat temu 
Midas  Mulligan  zniknął.  Pewnego  dnia  wyszedł  z  domu  i  nigdy  więcej  o  nim  nie  słyszano. 
Następnego dnia deponenci banku Mulligana w Chicago otrzymali zawiadomienia, w których pro-
szono ich o wycofanie  swoich pieniędzy,  gdyż bank zostaje  zlikwidowany.  Dochodzenie,  które 
potem nastąpiło, wykazało, że Mulligan zaplanował to posunięcie z najdrobniejszymi szczegółami; 
pracownicy  wypełniali  jedynie  jego  instrukcje.  Było  to  najbardziej  uporządkowane  oblężenie 
banku, jakie kiedykolwiek miało miejsce w tym kraju: każdy deponent otrzymał swoje pieniądze do 
ostatniej  należnej  mu  odsetki.  Wszystkie  aktywa  banku  zostały  sprzedane  wielu  różnym 
instytucjom finansowym. Kiedy zrobiono bilans, okazało się, że wszystko zgadza się co do grosza. 
Nic nie pozostało. Tylko Midas Mulligan zniknął.
Nigdy nie natrafiono na żadną wskazówkę dotyczącą pobudek Mulligana, jego losów ani losów 
jego wielomilionowej osobistej fortuny. I człowiek, i pieniądze znikli tak, jakby nigdy nie istnieli. 
Nikt nie otrzymał ostrzeżenia o jego decyzji  i  nie wydarzyło się nic,  co mogłoby rzucić na nią 
jakiekolwiek  światło.  Jeśli  chciał  się  wycofać,  rozmyślali  ludzie,  dlaczego  nie  sprzedał 
przedsiębiorstwa z ogromnym zyskiem, zamiast je niszczyć? Nie było nikogo, kto mógłby udzielić 
odpowiedzi na to pytanie. Nie miał rodziny ani przyjaciół. Jego służba nic nie wiedziała: tamtego 
ranka wyszedł z domu jak co dzień i więcej nie wrócił.
Przez  te  wszystkie  lata  Dagny  czuła  się  nieswojo,  ilekroć  przypominała  sobie  o  zniknięciu 
Mulligana: było w tym wydarzeniu coś nieprawdopodobnego, zupełnie jakby pewnej nocy zniknął 
jeden z nowojorskich drapaczy chmur, nie pozostawiając po sobie śladu. Człowiek pokroju Mul-
ligana i fortuna, którą ze sobą zabrał, nie mogły się rozpłynąć w powietrzu. Wieżowiec nie mógł 
zniknąć,  widziano  by  go,  jak  się  unosi  ponad  jakąś  równiną  lub  lasem,  zdążając  ku  swojej 
kryjówce;  gdyby  został  zniszczony,  gruz  po  nim  także  nie  mógłby  pozostać  niezauważony. 
Mulligan jednak zniknął — i od siedmiu lat wśród całej masy plotek, domysłów, teorii, historyjek z 
niedzielnych  dodatków  i  naocznych  świadków,  którzy  jakoby  widzieli  go  w  każdym  miejscu 
świata, nie natrafiono na ślad wiarygodnego wytłumaczenia.
Pośród  tych  wszystkich  opowieści  była  jedna  tak  niedorzeczna,  że  Dagny  uwierzyła  w  jej 
prawdziwość:  w charakterze  Mulligana  nie  było  nic,  co  dałoby  komukolwiek  podstawy do jej 
wymyślenia. Głosiła ona, że ostatnią osobą, która go widziała tamtego wiosennego poranka, gdy 
zniknął, była starsza kobieta sprzedająca kwiaty na rogu ulicy w Chicago, obok banku Mulligana. 
Opowiadała, że przystanął i kupił bukiet pierwszych tej wiosny niebieskich dzwonków. Jego twarz 
była najszczęśliwszą twarzą, jaką kiedykolwiek widziała; wyglądał jak młodzieniec rozpoczynający 
podróż  ku wspaniałej,  nieograniczonej  wizji  życia,  które  stoi  przed nim otworem;  ślady bólu i 
napięcia, osad lat — wszystko to zniknęło z jego twarzy, pozostawiając jedynie radosny entuzjazm i 
spokój.  Podniósł  kwiaty,  jakby pod wpływem nagłego impulsu,  i  puścił  oko do kobiety,  jakby 
chciał się z nią podzielić jakimś fantastycznym dowcipem. „Czy pani wie, jak bardzo zawsze to 
kochałem — bycie  żywym?”  — zagadnął.  Wpatrywała  się  w niego  zdumiona,  gdy odchodził, 
podrzucając  kwiatki  niczym piłkę  — barczysta,  wyprostowana sylwetka  w eleganckim,  drogim 



płaszczu biznesmena,  odchodząca ku stromym zboczom biurowców ° szybach połyskujących w 
wiosennym słońcu.
— Midas Mulligan był złośliwym gnojkiem z wyżłobionym w sercu znakiem dolara — mówił Lee 
Hunsacker w oparach gryzącego dymu. — Cała moja przyszłość zależała od nędznego pół miliona 
dolarów, które «‘a niego były zaledwie ochłapem, ale kiedy zwróciłem się o pożyczkę, odesłał mnie 
z  kwitkiem  —  tylko  dlatego,  że  nie  mogłem  mu  zaoferować  żadnego  zabezpieczenia.  Jakim 
sposobem miałbym zgromadzić jakiekolwiek zabezpieczenie, skoro nikt nigdy nie dał mi szansy? 
Dlaczego pożyczał pieniądze innym, a mnie nie? To była zwyczajna dyskryminacja. Nie obchodziły 
go nawet moje uczucia — powiedział, że kronika moich dotychczasowych porażek dyskwalifikuje 
mnie jako właściciela wózka z warzywami, a co dopiero fabryki samochodów. Jakich porażek? Nie 
moja  wina,  że  banda  durnych  właścicieli  sklepów  spożywczych  odmówiła  kupowania  moich 
kartonów. Jakim prawem wydawał  sąd o moich zdolnościach?  Dlaczego moje plany dotyczące 
mojej własnej przyszłości miały zależeć od arbitralnej opinii jakiegoś samolubnego monopolisty? 
Nie miałem zamiaru tego znosić. Więc wytoczyłem mu proces.
— Co takiego?!
— O tak — potwierdził z dumą. — Wytoczyłem mu proces. Jestem pewien, że wam, w waszych 
zaściankowych  wschodnich  stanach,  wydałoby  się  to  dziwne,  ale  Illinois  miało  wtedy  bardzo 
ludzką, bardzo postępową ustawę, na podstawie której mogłem go pozwać. Przyznaję, że był to 
pierwszy tego rodzaju proces, ale miałem bardzo dobrego, liberalnego prawnika, który wpadł na 
pomysł,  jak moglibyśmy to zrobić.  Chodziło  o ustawę o sytuacjach  awaryjnych,  w myśl  której 
ludziom pod żadnym pozorem nie było wolno nikogo dyskryminować w sposób zagrażający jego 
przetrwaniu. Stosowano ją, by chronić robotników i im podobnych, ale odnosiło się to także do 
mnie  i  moich  wspólników,  prawda?  Więc  poszliśmy  do  sądu,  opowiedzieliśmy  o  wszystkich 
nieszczęściach,  które  nas  w  przeszłości  spotkały,  i  zacytowaliśmy  słowa  Mulligana,  że  nie 
mógłbym  być  nawet  właścicielem  wózka  z  warzywami;  dowiedliśmy,  że  wszyscy  członkowie 
Amalgamated  Service  nie  mają żadnego prestiżu,  żadnych osiągnięć,  żadnego sposobu na — a 
zatem zakup fabryki samochodów jest naszą jedyną szansą— a zatem Midas Mulligan nie miał pra-
wa nas dyskryminować — a zatem w myśl  tej  ustawy mamy prawo żądać od niego pożyczki. 
Dowiedliśmy tego wszystkiego czarno na białym, ale człowiek, który przewodniczył procesowi, 
niejaki sędzia Narragansett, był jednym z tych staroświeckich mnichów ławy sądowej, którzy myślą 
jak matematycy i nigdy nie dostrzegają w niczym aspektu ludzkiego. Przez cały proces siedział tam 
jak jakaś  marmurowa statua,  wie pani,  taka z zawiązanymi  oczami.  Na końcu, używając wielu 
niemiłych słów pod adresem moim i  moich wspólników, poinstruował  ławę przysięgłych,  żeby 
wydała korzystny dla Mulligana werdykt. Ale odwołaliśmy się do wyższej instancji, która cofnęła 
werdykt i nakazała Mulliganowi udzielić nam pożyczki na naszych warunkach. Miał to zrobić w 
ciągu trzech miesięcy,  ale  zanim te  trzy miesiące  minęły,  stało  się  coś dziwnego i  zniknął  jak 
kamfora. W banku nie pozostał ani grosik na pokrycie naszych słusznych żądań. Zmarnowaliśmy 
mnóstwo pieniędzy na detektywów, próbując go wytropić — któż nie próbował? — ale musieliśmy 
zrezygnować.
Nie, myślała Dagny, nie, oprócz tego uczucia mdłości, które ją ogarnęło, ten proces nie był dużo 
gorszy od wszystkich innych rzeczy, które Midas Mulligan znosił przez wiele lat. Poniósł wiele 
strat  w  wyniku  podobnych  ustaw,  przepisów  i  edyktów,  które  kosztowały  go  wielkie  sumy 
pieniędzy; znosił je, walczył i pracował ciężej; nie wydawało się prawdopodobne, aby ten proces 
mógł go złamać.
—  Co  się  stało  z  sędzią  Narragansettem?  —  zapytała  mimowolnie,  zastanawiając  się,  jaki 
podświadomy związek kazał jej zadać to pytanie. Niewiele wiedziała o sędzi Narragansetcie, ale 
słyszała i zapamiętała to nazwisko, gdyż było jednym z tych, które należały wyłącznie do konty-
nentu północnoamerykańskiego. Teraz nagle uświadomiła sobie, że od wielu lat o nim nie słyszała.
— Wycofał się z praktyki — odparł Lee Hunsacker.
— Wycofał się? — wykrztusiła.
— Mhm.
— Kiedy?



— Jakieś pół roku później.
— Co robił potem?
— Nie wiem. Chyba nikt o nim nie słyszał od tamtej pory.
Zastanawiał  się,  dlaczego  jego  rozmówczyni  wygląda  na  przestraszoną.  Wynikało  to  między 
innymi z tego, że i ona nie pojmowała jego przyczyny.
— Proszę mi opowiedzieć o fabryce samochodów — powiedziała z wysiłkiem.
— No, Eugene Lawson z Narodowego Banku Społecznego w Madison dał nam pożyczkę na zakup 
fabryki. Ale ten facet był tylko nędznym dusigroszem, nie miał dość pieniędzy, by nas przepchnąć, 
i nie mógł nam pomóc, gdy splajtowaliśmy. To nie była nasza wina. Od początku wszystko było 
przeciwko  nam.  Jak  mogliśmy kierować  fabryką,  skoro  nie  mieliśmy linii  kolejowej?  Czy  nie 
mieliśmy do niej prawa? Próbowałem ich nakłonić, żeby ponownie uruchomili linię, ale ci dranie z 
Taggart Trans... — Urwał. — Zaraz, zaraz, pani przypadkiem nie jest z tych Taggartów?
— Jestem wiceprezesem do spraw transportu w Taggart Transcontinental.
Przez moment gapił się na nią w oszołomieniu; w jego zasnutych igiełką oczach mogła śledzić 
walkę pomiędzy strachem, służalczością i nienawiścią. Wynikiem było nagłe warknięcie:
— Nie potrzeba mi tu żadnych grubych ryb! Niech pani nie myśli, że się boję. Albo że będę błagać 
o pracę. Nikogo nie proszę o przysługi. Pewnie jest pani przyzwyczajona, że wszyscy to robią, co?
— Panie  Hunsacker,  będę bardzo zobowiązana,  jeśli  udzieli  mi  pan  potrzebnych informacji  na 
temat fabryki.
—  Trochę  się  pani  spóźniła  z  tym  zainteresowaniem.  O  co  chodzi?  Sumienie  panią  gryzie? 
Pozwoliliście,  żeby Jed  Starnes  obrzydliwie  się  wzbogacił  na  tej  fabryce,  ale  nam nie  daliście 
szansy. To była ta sama fabryka. Robiliśmy to samo co on. Zaczęliśmy od produkcji silnika, który 
przez lata przynosił mu największe zyski. A tu nagle jakiś nowicjusz, o którym nikt nie słyszał, 
otworzył w Kolorado jakąś nędzną fabryczkę pod nazwą Nielsen Motors i zaczął produkować silnik 
tego  samego  typu  co  model  Starnesa,  i  sprzedawać  go  o  połowę  taniej!  Temu  przecież  nie 
mogliśmy zaradzić. Jedowi Starnesowi wiodło się dobrze, żaden destrukcyjny konkurent nie stawał 
mu na drodze, ale co myśmy mieli robić? Jak mogliśmy walczyć z tym Nielsenem, skoro nikt nam 
nie dał silnika, dzięki któremu moglibyśmy stanąć z nim w szranki?
— Czy przejął pan laboratorium badawcze Starnesa?
— Tak, tak, było tam. Wszystko tam było.
— A jego personel badawczy?
— Odeszli.
— Czy zatrudnił pan własny personel badawczy?
— Tak, tak, paru ludzi... Ale od razu pani powiem, że nie miałem wiele pieniędzy na takie rzeczy 
jak  laboratoria.  Nie  miałem  ich  dość,  żeby  choć  przez  chwilę  odetchnąć.  Nie  mogłem  nawet 
zapłacić rachunków za absolutnie konieczną modernizację i remont, które musiałem zrobić — fa-
bryka była haniebnie staroświecka z punktu widzenia wydajności ludzkiej. Biura kierownicze miały 
ściany z gołego gipsu i nędzną klitkę zamiast łazienki. Każdy nowoczesny psycholog pani powie, 
że nikt nie może dać z siebie wszystkiego w tak przygnębiających warunkach. Musiałem mieć w 
swoim biurze  jaśniejszy  zestaw  kolorystyczny  i  porządną,  nowoczesną  łazienkę  z  prysznicem. 
Wydałem też dużo pieniędzy na nową kafeterię,  świetlicę  i  toaletę  dla robotników. Musieliśmy 
przecież  mieć  morale,  prawda?  Każda  oświecona  osoba  wie,  że  człowieka  tworzą  materialne 
czynniki tła, a jego umysł narzędzia produkcji. Ale ludzie nie chcieli czekać, aż zadziałają w nas 
prawa  determinizmu  ekonomicznego.  Nigdy  przedtem  nie  mieliśmy  fabryki  samochodów! 
Musieliśmy pozwolić, żeby narzędzia uwarunkowały nasze umysły, prawda? Ale nikt nam nie dał 
czasu.
— Czy może mi pan opowiedzieć o pracach swojego personelu badawczego?
— Och, miałem grupę bardzo obiecujących młodych ludzi, wszyscy
z dypl°mairn najlepszych uniwersytetów. Ale nic mi z tego nie przyszło.  Tsjie wiem, co robili. 
Chyba po prostu siedzieli na tyłkach i przejadali swoje pensje.
— Kto był kierownikiem pańskiego laboratorium?
— Do diabła, jakże mógłbym to dziś pamiętać?



— Czy pamięta pan jakiekolwiek nazwiska personelu badawczego?
— Myśli pani, że miałem czas spotykać się osobiście z każdym najemnikiem?
— Czy któryś z nich wspominał kiedyś o eksperymentach z... zupełnie nowym rodzajem silnika?
— Jakiego  silnika?  Czy  pani  nie  rozumie,  że  urzędnik  na  moim  stanowisku  nie  kręci  się  po 
laboratoriach? Większość czasu spędzałem w Nowym Jorku i Chicago, próbując zebrać pieniądze 
na utrzymanie firmy.
— Kto był dyrektorem generalnym fabryki?
—  Niejaki  Roy  Cunningham,  bardzo  zdolny  gość.  Zginął  w  zeszłym  roku  w  wypadku 
samochodowym. Podobno jechał po pijanemu.
— Czy może mi pan podać nazwiska i adresy kogoś spośród swoich wspólników? Kogokolwiek, 
kogo pan pamięta?
— Nie wiem, co się z nimi stało. Nie byłem w nastroju do śledzenia ich losów.
— Czy zachował pan jakiekolwiek dokumenty pochodzące z fabryki?
— Jasne, że tak.
— Mogłabym je zobaczyć? — zapytała, nie kryjąc entuzjazmu.
— A pewnie!
Wydawał się podchodzić do sprawy równie entuzjastycznie. Wstał i wybiegł z pokoju, wracając po 
chwili  z  grubym  albumem  wycinków  prasowych:  były  to  jego  wywiady  i  oświadczenia  jego 
agentów prasowych.
— Ja też kiedyś byłem wielkim przemysłowcem — rzekł z dumą. — Jak pani widzi, byłem znany 
na cały kraj. Moje życie złoży się na księgę o ogromnej wadze dla rodzaju ludzkiego. Napisałbym 
ją  już  dawno  temu,  ale  nie  miałem odpowiednich  narzędzi  produkcji.  — Uderzył  gniewnie  w 
maszynę do pisania.  — Nie mogę pracować na tym dziadostwie.  Przeskakuje spacje.  Jak mogę 
doznać natchnienia i napisać bestseller na maszynie, która przeskakuje spacje?
—  Dziękuję,  panie  Hunsacker  —  powiedziała.  —  Sądzę,  że  to  wszystko,  co  może  mi  pan 
powiedzieć. — Wstała. — Nie wie pan też zapewne, co się stało ze spadkobiercami Starnesa?
— Och, zaszyli się gdzieś po tym, jak zrujnowali fabrykę. Było ich troje, dwóch synów i córka. 
Kiedy ostatnio o nich słyszałem, ukrywali się w Durance w Luizjanie.
Ostatnim obrazem Lee Hunsackera, jaki ujrzała, gdy odwracała się do wyjścia, był jego nagły skok 
w kierunku pieca. Podniósł pokrywkę i upuścił na podłogę, parząc sobie palce i klnąc: gulasz był 
spalony.

Z fortuny Starnesa pozostało niewiele; z jego spadkobierców — jeszcze mniej.
— Nie spodoba się pani ich widok, panno Taggart — powiedział szef policji w Durance, starszy 
człowiek o powolnym, stanowczym sposobie bycia i gorzkim spojrzeniu, zrodzonym nie ze ślepej 
urazy, lecz z wierności niewzruszonym zasadom. — Na świecie można zobaczyć przeróżne typy 
ludzi, morderców i maniakalnych zbrodniarzy — ale tak myślę, że ci Starnesowie są czymś, czego 
porządny  człowiek  nie  powinien  oglądać.  To  nieprzyjemne  typy,  panno  Taggart.  Śliskie  i 
nieprzyjemne... Tak, żyją jeszcze. To znaczy dwoje. Trzeci popełnił samobójstwo. Najmłodszy z 
całej trójki, Erie Starnes. Był jednym z tych straszliwych młodzieńców, co to biegają po świecie i 
płaczą  o  swoich  zranionych  uczuciach,  gdy  już  dawno  przekroczyli  czterdziestkę.  „Potrzebuję 
miłości” — to była jego śpiewka. Utrzymywały go starsze kobiety, póki jeszcze mógł je znaleźć. 
Potem zaczął  się uganiać za szesnastolatką,  miłą dziewczyną,  która nie chciała  mieć z nim nic 
wspólnego. Wyszła za chłopaka, z którym była zaręczona. W dniu ślubu Erie Starnes dostał się do 
ich domu i kiedy wrócili  z kościoła po nabożeństwie,  znaleźli  go w swojej  sypialni,  martwego, 
obrzydliwie martwego, z podciętymi żyłami... Mógłbym wybaczyć człowiekowi, który zabija się po 
cichu.  Komu wolno osądzać cierpienie drugiego człowieka i granice tego, co może znieść? Ale 
człowiek, który ze swojej śmierci robi przedstawienie, żeby kogoś zranić, człowiek, który pozbywa 
się życia ze złośliwości — dla niego nie ma przebaczenia, nie ma wytłumaczenia, jest zepsuty do 
szpiku kości i zasługuje na to, by ludzie pluli na jego wspomnienie, zamiast go żałować i cierpieć, 



tak jak on tego chciał... No, tyle o Ericu Starnesie. Jeśli pani chce, powiem pani, jak znaleźć dwoje 
pozostałych.
Znalazła  Geralda  Starnesa  w  schronisku  dla  bezdomnych.  Leżał  zwinięty  w  kłębek  na  łóżku 
polowym. Miał ciemne włosy, ale biały zarost na brodzie wyglądał na pustej twarzy jak osad ze 
zwiędłych chwastów. Był zalany w pestkę.  Jego przepełniony monotonną,  pozbawioną adresata 
wrogością głos od czasu do czasu przerywały bezsensowne ataki śmiechu.
— Nasza wielka fabryka splajtowała. To właśnie się z nią stało. P° prostu splajtowała. Czy to pani 
przeszkadza,  madame? Fabryka była  do kitu.  Wszyscy są do kitu.  Podobno powinienem prosić 
kogoś o wybaczenie, ale nie będę. Zwisa mi to. Nie wiem, po co ktoś jeszcze próbuje uratować tę 
farsę. Wszystko jest do kitu, kompletnie do kitu, samochody, budynki i ludzkie dusze, więc tak czy 
owak  nie  ma  się  co  szarpać.  Powinna  pani  widzieć  tych  wielkich  intelektualistów,  którzy 
przybiegali jak pieski na moje zawołanie, kiedy miałem forsę. Profesorowie, poeci, intelektualiści, 
eksperci od ratowania świata i miłości bliźniego. Tańczyli, jak im zagrałem. Miałem niezły ubaw. 
Wtedy chciałem czynić dobro, ale teraz już nie. Nie ma żadnego dobra. Żadnego pieprzonego dobra 
w całym pieprzonym wszechświecie. Nie zamierzam brać kąpieli, jeśli nie mam na to ochoty, i tyle. 
Jeśli  chce pani  coś wiedzieć  o fabryce,  proszę zapytać  moją  siostrę.  Moją słodką siostrzyczkę. 
Miała fundusz powierniczy, którego nie mogli ruszyć, więc wyszła z tego bezpiecznie, nawet jeśli z 
klasy polędwicy przeniosła się do klasy hamburgerów, ale czy zamierza dać choć grosik swojemu 
bratu? Ten szlachetny plan, który nie wypalił,  był jej  pomysłem w takim samym stopniu, jak i 
moim, ale czy podzieli się ze mną złamanym groszem? Ha! Niech pani idzie i popatrzy na hrabinę, 
niech  pani  tylko  popatrzy.  Co  mnie  obchodzi  fabryka?  To była  tylko  kupa  tłustej  maszynerii. 
Sprzedam pani  wszystkie  moje  prawa i  roszczenia  do  niej  za  jednego drinka.  Jestem ostatnim 
przedstawicielem rodu Starnesów. To było wielkie nazwisko — Starnes. Sprzedam je pani. Myśli 
pani, że jestem śmierdzącym nierobem, ale to dotyczy także całej reszty, w tym takich bogatych 
damulek jak pani. Chciałem czynić dobro dla ludzkości. Ha! Żeby się wszyscy smażyli w piekle. 
Byłby niezły ubaw. Żeby się udławili. Jakie to ma znaczenie? Co w ogóle ma jakieś znaczenie?
Leżący  na  sąsiedniej  pryczy  mały,  siwowłosy,  wysuszony  włóczęga  przewrócił  się  we  śnie  z 
jękiem; spomiędzy szmat wypadła mu na podłogę pięciocentówka. Gerald Starnes podniósł  ją i 
włożył do swojej kieszeni. Zerknął na Dagny. Zmarszczki na jego twarzy ułożyły się w złośliwy 
uśmieszek.
— Chce go pani obudzić i rozpętać awanturę? — zapytał. — Jeśli tak, wyprę się wszystkiego.
Śmierdzący  bungalow,  w  którym  mieszkała  Ivy  Starnes,  stał  na  skraju  miasta,  nad  brzegiem 
Missisipi. Zwisające strąki mchu i zbitki woskowych liści sprawiały, że gęsta roślinność wyglądała, 
jakby  się  śliniła;  zbyt  dużo  draperii  zawieszonych  w  nieruchomym  powietrzu  małego  pokoju 
sprawiała  to samo wrażenie.  Smród dobiegał  z nie  odkurzonych kątów i  kadzidła  płonącego w 
srebrnych słojach u stóp powyginanych orientalnych bóstw. Ivy Starnes siedziała na poduszce jak 
nadmuchany Budda. Jej usta tworzyły maleńki, napięty półksiężyc, przywodzący na myśl nadąsane 
usta  domagającego się  nieustannych pochwał  dziecka  — na rozlanej,  bladej  twarzy kobiety po 
pięćdziesiątce. Oczy były dwiema sadzawkami nieruchomej wody. Głos miał w sobie monotonię 
padającego równo deszczu.
—  Nie  potrafię  odpowiedzieć  na  tego  rodzaju  pytania,  moja  droga.  Laboratorium  badawcze? 
Inżynierowie? Dlaczego miałabym cokolwiek na ich temat pamiętać? To mój ojciec interesował się 
takimi sprawami, nie ja. Mój ojciec był podłym człowiekiem, którego nie interesowało nic poza 
biznesem.  Nie  miał  czasu  na  miłość,  tylko  na  pieniądze.  Moi  bracia  i  ja  żyliśmy  na  innej 
płaszczyźnie. Naszym celem nie była produkcja gadżetów, lecz czynienie dobra. Wprowadziliśmy 
w fabryce nowy, wspaniały plan. To było jedenaście lat temu. Pokonały nas chciwość, egoizm i 
prymitywna, zwierzęca natura człowieka. W grę wchodził odwieczny konflikt między duchem a 
materią, duszą a ciałem. Ale oni nie chcieli poświęcić swoich ciał,  chociaż o nic więcej ich nie 
prosiliśmy. Nie pamiętam żadnego z tych ludzi. Nie chcę pamiętać... Inżynierowie? Zdaje się, że to 
właśnie od nich zaczęła się ta hemofilia... Tak, to, co powiedziałam: hemofilia — powolny odpływ 
krwi — utrata krwi, której nie można powstrzymać. Oni uciekli pierwsi. Opuszczali nas jeden po 
drugim... Nasz plan? Wprowadziliśmy w życie szlachetną zasadę historyczną: od każdego według 



jego umiejętności,  każdemu według jego potrzeb.  Każdy w fabryce,  od sprzątaczki  po prezesa, 
otrzymywał tę samą pensję — konieczne minimum. Dwa razy do roku zbieraliśmy się na walnym 
zgromadzeniu, na którym każda osoba przedstawiała swoje roszczenia dotyczące tego, co uważała 
za swoje potrzeby. Głosowaliśmy nad każdym roszczeniem i wolą większości decydowaliśmy o 
potrzebach  i  umiejętnościach  każdej  osoby.  Dochody  fabryki  były  odpowiednio  rozdzielane. 
Nagrody przyznawano na podstawie potrzeb,  kary zaś wymierzano,  opierając  się na umiejętno-
ściach.  Ci,  których  potrzeby  uznano  za  największe,  otrzymywali  najwięcej.  Ci,  którzy  nie 
wyprodukowali  tyle,  ile  w  świetle  głosowania  potrafili,  musieli  płacić  grzywny  w  postaci 
bezpłatnych nadgodzin. Taki był nasz plan. Oparliśmy go na zasadzie bezinteresowności. Wymagał 
od ludzi, by nie kierowali się osobistym zyskiem, lecz miłością bliźniego.
Gdzieś wewnątrz siebie Dagny słyszała zimny, nieubłagany głos, powtarzający: Zapamiętaj to — 
dobrze to zapamiętaj — nieczęsto spotyka się czyste zło — patrz na nie i zapamiętaj — a któregoś 
dnia  znajdziesz  słowa,  by  określić  jego  istotę...  Słyszała  go  poprzez  krzyk  innych  głosów, 
wołających w porywie bezsilnej furii: To nic — słyszałam to juz przedtem — słyszę to wszędzie — 
to ciągle ta sama stara śpiewka — dlaczego nie mogę tego znieść? — nie mogę tego znieść! — nie 
zniosę tego —
— Co się stało, moja droga? Dlaczego tak podskoczyłaś? Dlaczego drżysz...? Co takiego? Mów 
głośniej, nie słyszę cię... Czy plan się powiódł? Nie mam ochoty na ten temat rozmawiać. Z roku na 
rok robiło się coraz gorzej. Straciłam całą wiarę w człowieka. W ciągu czterech lat plan zrodzony 
nie z zimnych kalkulacji umysłu, lecz z czystej miłości serca, zakończył się potwornym bałaganem 
z policją, prawnikami i postępowaniem upadłościowym. Ale zrozumiałam swój błąd i już go nie 
powtórzę. Skończyłam ze światem maszyn, producentów i pieniędzy, światem zniewolonym przez 
materię.  Uczę  się  emancypacji  ducha  wyjawionej  w wielkich  tajemnicach  Indii,  wyzwolenia  z 
więzów ciała, zwycięstwa nad fizyczną naturą, triumfu ducha nad materią.
Poprzez oślepiający  biały  płomień gniewu Dagny widziała  długi  pas betonu,  który niegdyś był 
drogą,  z  wyrastającymi  ze  szczelin  chwastami,  i  zniekształconą  przez  ręczny  pług  sylwetkę 
mężczyzny.
— Ależ, moja droga, powiedziałam już, że nie pamiętam... Ależ nie znam ich nazwisk, nie znam 
żadnych nazwisk,  nie  wiem, jakich  awanturników mój ojciec trzymał  w tym laboratorium!  Nie 
słyszysz mnie? Nie jestem przyzwyczajona, żeby mnie w taki sposób przesłuchiwano i... Przestańże 
to powtarzać, nie znasz innych słów jak tylko „inżynier”...? Głucha jesteś czy co? Co z tobą? Nie 
podoba mi się twoja twarz, jesteś... Zostaw mnie w spokoju. Nie wiem, kim jesteś, nic złego ci nie 
zrobiłam, jestem starą kobietą, przestań patrzeć na mnie w ten sposób, ja... Cofnij się, bo zacznę 
wrzeszczeć o pomoc! Zaraz zacznę... A tak, tak, tego znam! Główny inżynier. Nazywał się William 
Hastings.  Pamiętam.  Wyjechał  do  Brandon  w  Wyoming.  Rzucił  pracę  dzień  po  tym,  jak 
wprowadziliśmy plan. Był drugim człowiekiem, który odszedł... Nie. Nie, nie pamiętam, kto był 
pierwszym. To nie był nikt ważny.

Kobieta, która otworzyła drzwi, miała siwiejące włosy i elegancki, dystyngowany wygląd; minęło 
kilka sekund, zanim Dagny zauważyła, że jest ubrana w zwykłą bawełnianą sukienkę domową.
— Czy mogę rozmawiać z panem Williamem Hastingsem? — zapytała Dagny.
Kobieta przez chwilę wpatrywała się w nią dziwnym wzrokiem, badawczym i poważnym.
— Czy mogę zapytać, z kim mam przyjemność?
— Jestem Dagny Taggart, z Taggart Transcontinental.
— Ach tak. Proszę wejść, panno Taggart. Jestem żoną pana Hastingsa. — Z każdej sylaby niczym 
ostrzeżenie przebijał  wyważony ton powagi. Zachowywała się uprzejmie,  lecz na jej twarzy nie 
było uśmiechu.
Znajdowały  się  w  skromnym  domu  na  obrzeżach  przemysłowego  miasteczka.  Na  szczycie 
prowadzącego do domu wzniesienia  nagie  gałę.  Gałęzie  drzew przecinały  jasny,  chłodny błękit 
nieba.  Ściany  salonu  były  srebrzystoszare;  światło  słoneczne  padało  na  kryształową  podstawę 



lampy o białym kloszu; za otwartymi drzwiami widniał pokoik śniadaniowy wyłożony białą tapetą 
w czerwone kropki.
— Czy prowadziła pani interesy z moim mężem, panno Taggart?
— Nie. Nigdy nie spotkałam pana Hastingsa. Ale chciałabym z nim porozmawiać w bardzo ważnej 
sprawie zawodowej.
— Mój mąż zmarł pięć lat temu, panno Taggart.
Dagny  zamknęła  oczy;  tępe,  paniczne  uczucie  szoku  zawierało  w  sobie  wnioski,  których  nie 
musiała ubierać w słowa: to był człowiek, którego szukała, i Rearden miał rację; oto dlaczego silnik 
pozostawiono na stercie złomu.
— Przykro mi — powiedziała do pani Hastings i do siebie. Namiastka uśmiechu na twarzy kobiety 
miała w sobie smutek, ale twarz nie nosiła znamion tragedii, jedynie pełen powagi wyraz pewności, 
akceptacji i spokoju.
— Pani Hastings, czy pozwoli mi pani na zadanie kilku pytań?
— Oczywiście. Proszę usiąść.
— Czy orientowała się pani trochę w pracy naukowej męża?
— Słabo. Tak naprawdę wcale. Nigdy nie rozmawiał ze mną na te tematy.
— Swego czasu był głównym inżynierem w przedsiębiorstwie Samochody Dwudziestego Wieku, 
prawda?
— Tak. Pracował dla nich przez osiemnaście lat.
— Zamierzałam zapytać pana Hastingsa o jego pracę i o powód, dla którego zrezygnował. Jeśli 
może mi pani to powiedzieć, chciałabym wiedzieć, co się wydarzyło w tej fabryce.
Na twarzy pani Hastings wykwitł uśmiech, kryjący w sobie smutek i rozbawienie jednocześnie.
— Sama chciałabym to wiedzieć — powiedziała — ale obawiam się, że już nigdy się tego nie 
dowiem. Wiem, dlaczego odszedł z fabryki. Chodziło o pewien oburzający program wprowadzony 
tam przez spadkobierców Jeda Starnesa. Nie chciał pracować na takich warunkach ani dla takich 
ludzi. Ale było coś jeszcze. Zawsze czułam, że w Samochodach Dwudziestego Wieku wydarzyło 
się coś, o czym nigdy mi n’e powiedział.
—Będę niezmiernie wdzięczna za jakiekolwiek przypuszczenia, którymi zechce się pani ze mną 
podzielić.
.—  Nie  mam  żadnych  przypuszczeń.  Próbowałam  zgadywać  i  poddałam  się.  Nie  mogę  tego 
zrozumieć  ani  wyjaśnić.  Ale  wiem,  że  coś  się  stało.  Kiedy  mój  mąż  odszedł  z  Samochodów 
Dwudziestego Wieku, przyjechał tu i podjął pracę jako główny inżynier w firmie Acme Motors. Był 
to rozrastający się, dobrze prosperujący koncern. Mąż wykonywał tam pracę, którą lubił. Nie był 
człowiekiem podatnym na konflikty wewnętrzne, był zawsze pewien swoich działań i w zgodzie ze 
sobą. Ale przez cały rok, odkąd wyjechaliśmy z Wisconsin, zachowywał się, jakby go coś dręczyło, 
jakby się zmagał z jakimś osobistym problemem, którego nie mógł rozwiązać. Pod koniec tamtego 
roku przyszedł do mnie pewnego ranka i powiedział, że odszedł z Acme Motors i że nie będzie już 
pracował nigdzie indziej. Kochał swoją pracę, była całym jego życiem. A jednak po raz pierwszy, 
odkąd tu przybyliśmy, wyglądał na spokojnego, pewnego siebie i szczęśliwego. Prosił, żebym go 
nie pytała  o przyczyny tej  decyzji.  Nie pytałam i  nie protestowałam. Mieliśmy ten dom i dość 
oszczędności, by móc spokojnie żyć do końca swoich dni. Nigdy się nie dowiedziałam, dlaczego to 
zrobił. Mieszkaliśmy tu dalej, spokojnie i bardzo szczęśliwie. Wydawało się, że odczuwa głęboką 
radość. Miał w sobie osobliwy spokój ducha, którego nigdy przedtem w nim nie widziałam. W jego 
zachowaniu ani działaniach nie było nic dziwnego — tylko czasami, bardzo rzadko, wychodził, nie 
mówiąc mi, dokąd się udaje ani z kim się spotyka. W ciągu ostatnich dwóch lat życia każdego lata 
wyjeżdżał na miesiąc, nie mówiąc mi dokąd. Poza tym żył tak samo jak przedtem. Wiele studiował 
i spędzał czas na własnych badaniach inżynieryjnych, które prowadził w piwnicy naszego domu. 
Nie wiem, co zrobił z notatkami i modelami eksperymentalnymi. Po jego śmierci nie znalazłam w 
piwnicy ani śladu po nich. Zmarł pięć lat temu w wyniku choroby serca, na którą od pewnego czasu 
cierpiał.
— Czy wiedziała pani coś na temat charakteru jego eksperymentów? — zapytała z nadzieją Dagny.
— Nie. Mam bardzo blade pojęcie o inżynierii.



— Czy znała pani jakichś jego współpracowników, którzy mogliby się orientować w jego pracach?
—  Nie.  Kiedy  był  w  Samochodach  Dwudziestego  Wieku,  bardzo  dużo  pracował  i  niewiele 
mieliśmy czasu dla siebie, a ten, który mieliśmy, spędzaliśmy we dwoje. Nie prowadziliśmy życia 
towarzyskiego. Nigdy nie przyprowadzał do domu kolegów z pracy.
Czy wspominał kiedyś, gdy jeszcze pracował w Samochodach
Dwudziestego Wieku,  o  silniku,  który  zaprojektował,  o  zupełnie  nowym rodzaju  silnika,  który 
może zmienić bieg całego przemysłu?
—  Silnik?  Tak,  mówił  o  nim  kilka  razy.  Powiedział,  że  to  wynalazek  o  niezmierzonych 
możliwościach. Ale to nie on go zaprojektował, lecz jego młody asystent.
Zobaczyła  wyraz  twarzy  Dagny  i  powoli,  żartobliwie,  bez  wyrzutu,  jedynie  ze  smutnym 
rozbawieniem powiedziała:
— Aha.
— Och, przepraszam! — zreflektowała się Dagny, uświadamiając sobie, że uśmiech, którym dała 
wyraz emocjom, był równie oczywisty jak okrzyk ulgi.
— Wszystko w porządku. Rozumiem. To wynalazca tego silnika panią interesuje. Nie wiem, czy 
jeszcze żyje, ale przynajmniej nie mam podstaw przypuszczać, że jest inaczej.
— Oddałabym połowę własnego życia, by się dowiedzieć, że żyje, i odnaleźć go. To aż tak ważne, 
pani Hastings. Kim on jest?
— Nie wiem. Nie znam jego nazwiska.  Nigdy nie  znałam nikogo spośród pracowników męża. 
Powiedział mi tylko, że ma młodego inżyniera, który pewnego dnia postawi na głowie cały świat. 
Mojego męża nie interesowało w ludziach nic z wyjątkiem umiejętności. Myślę, że ten człowiek był 
jedynym,  którego kiedykolwiek kochał.  Nie powiedział  tego,  ale  mogłam to wywnioskować ze 
sposobu, w jaki o nim mówił. Pamiętam, jak brzmiał jego głos, kiedy mówił do mnie — w dniu, w 
którym ukończono budowę silnika — „On ma dopiero dwadzieścia sześć lat!” To było mniej więcej 
na miesiąc przed śmiercią Jeda Starnesa. Od tamtego czasu nigdy nie wspominał ani o silniku, ani o 
młodym inżynierze.
— I nie wie pani, co się stało z inżynierem?
— Nie.
— Czy ma pani jakiś pomysł na to, jak mogłabym go odnaleźć?
— Nie.
— Żadnych wskazówek co do jego nazwiska?
— Żadnych. Proszę mi powiedzieć, czy ten silnik miał wielką wartość?
— Większą, niż byłabym w stanie oszacować.
— To dziwne, bo, wie pani, przypomniałam sobie o nim kiedyś, kilka lat po tym, jak opuściliśmy 
Wisconsin, i zapytałam męża, co się stało z tym wynalazkiem, o którym mówił, że jest tak wielki. 
Do czego będzie służył, a on popatrzył na mnie jakoś dziwnie i powiedział: „Do niczego”.
— Dlaczego?
— Tego nie chciał mi powiedzieć.
—  Czy  pamięta  pani  kogokolwiek,  kto  pracował  w  Samochodach  Dwudziestego  Wieku? 
Kogokolwiek, kto znał tego młodego inżyniera? któregoś z jego przyjaciół?
— Nie. Chociaż... tak! Tak, mogę dać pani wskazówkę. Powiem pani, gdzie można znaleźć jednego 
z nich. Nie wiem nawet, jak się nazywa, ale znam jego adres. To dziwna historia. Lepiej opowiem, 
jak do tego doszło. Któregoś wieczoru, mniej więcej dwa lata po tym, jak się tu sprowadziliśmy, 
mąż jadł z kimś kolację poza domem, a ja potrzebowałam samochodu na ten wieczór, więc mnie 
poprosił,  żebym podjechała  po niego pod restaurację  na stacji  kolejowej.  Nie mówił mi,  z kim 
spędzi wieczór. Kiedy zajechałam na stację, zobaczyłam go stojącego przed restauracją z dwoma 
mężczyznami. Jeden z nich był młody i wysoki. Drugi był starszy, wyglądał bardzo dystyngowanie. 
Nadal rozpoznałabym ich wszędzie: mieli twarze, których się nie zapomina. Mąż zobaczył mnie i 
pożegnał  się  z  nimi.  Odeszli  w  kierunku  peronu,  na  który  wjeżdżał  właśnie  pociąg.  Mój  mąż 
wskazał  młodszego z  nich i  powiedział  do mnie:  „Widziałaś  go?  To ten  chłopak,  o  którym ci 
opowiadałem”. „Ten, który jest wielkim projektantem silników?” „Był”.
— Nic więcej pani nie powiedział?



— Nie. To było dziewięć lat temu. Zeszłej wiosny pojechałam odwiedzić brata mieszkającego w 
Cheyenne. Pewnego popołudnia zabrał całą rodzinę na długą przejażdżkę. Pojechaliśmy w głuszę, 
wysoko  w  Góry  Skaliste,  i  zatrzymaliśmy  się  na  obiad  w  przydrożnym  barze.  Za  ladą  stał 
dystyngowany, siwowłosy mężczyzna. Gapiłam się na niego, kiedy przygotowywał dla nas kanapki 
i kawę, bo wiedziałam, że już gdzieś widziałam tę twarz, ale nie pamiętałam gdzie. Dopiero kiedy 
wyruszyliśmy w dalszą drogę i byliśmy już o mile od baru, przypomniałam sobie. Niech pani tam 
pojedzie.  To na  drodze  numer  86,  w górach,  na zachód  od Cheyenne,  w pobliżu  małej  osady 
przemysłowej  leżącej  przy  odlewni  miedzi  Lennoxa.  To  się  wydaje  dziwne,  ale  nie  mam 
wątpliwości:  kucharz  w  tym barze  był  tym samym mężczyzną,  którego  widziałam  na  stacji  z 
młodym ulubieńcem mojego męża.

Bar stał na szczycie długiego, trudnego podjazdu. Szklane ściany rozpościerały płaszcz glazury nad 
widokiem skał  i  sosen,  schodzących  połamanymi  półkami  ku  zachodowi  słońca.  W dole  było 
ciemno, ale w barze, niczym mała kałuża pozostawiona przez cofające się morze, wciąż Jarzyło się 
nieruchome światło.
Dagny siedziała na skraju kontuaru, jedząc hamburgera. Było to najlepiej przygotowane jedzenie, 
jakiego kiedykolwiek próbowała, kombinacja prostych składników i niezwykłego talentu. Dwóch 
robotników kończyło jeść kolację; czekała, aż opuszczą bar.
Obserwowała mężczyznę za ladą. Był szczupły i wysoki, dystyngowany w sposób przywodzący na 
myśl stary zamek albo wewnętrzne biuro banku, ale osobliwy poprzez fakt, iż pasował również do 
tego miejsca.  Nosił  kitel  kucharski  tak,  jakby był  to garnitur.  Jego sposób pracy miał  w sobie 
pewność  eksperta,  ruchy były  swobodne i  inteligentnie  oszczędne.  Miał  szczupłą  twarz  i  siwe 
włosy, pasujące do zimnego błękitu oczu; gdzieś za uprzejmą surowością spojrzenia kryła się nutka 
humoru, tak nieznaczna, że znikała, kiedy tylko próbowało się ją odczytać.
Robotnicy zjedli,  zapłacili  i wyszli,  zostawiając po dziesięć centów napiwku. Obserwowała,  jak 
mężczyzna zbiera naczynia, chowa dziesiątki do kieszeni białego kitla i ze zręczną precyzją wyciera 
ladę.  Potem odwrócił  się i  spojrzał  na nią.  Było to bezosobowe spojrzenie,  nie mające na celu 
sprowokowania rozmowy; była jednak przekonana, że już dawno zauważył jej nowojorski strój, 
czółenka  na  wysokich  obcasach  i  fakt,  iż  jest  osobą,  która  nie  zwykła  marnować  czasu;  jego 
chłodne, taksujące oczy wydawały sieją informować, że wie, iż nie pasuje do tego miejsca, i czeka, 
by odkryła karty.
— Jak idzie interes? — zapytała.
— Kiepsko. W przyszłym tygodniu zamykają odlewnię Lennoxa, więc ja też będę wkrótce musiał 
zamknąć bar i wynieść się stąd. — Jego głos był wyrazisty i beznamiętnie życzliwy.
— Dokąd?
— Jeszcze nie podjąłem decyzji.
— A co chciałby pan robić?
— Nie  wiem.  Myślę  o  otwarciu  warsztatu  samochodowego,  jeśli  znajdę  w  jakimś  miasteczku 
odpowiednie miejsce.
— O, nie! Jest pan zbyt dobry w swoim fachu, by go zmieniać. Nie powinien pan porzucać zawodu 
kucharza.
Na jego wargach wykwitł osobliwy, subtelny uśmiech.
— Nie? — zapytał uprzejmie.
— Nie. Jak by się panu podobała praca w Nowym Jorku? — Spojrzał na nią ze zdumieniem. — 
Mówię poważnie.  Mogę panu dać pracę w dużym przedsiębiorstwie kolejowym, na stanowisku 
szefa wagonu restauracyjnego.
— Czy mogę zapytać, dlaczego miałaby pani to zrobić?
Uniosła hamburgera w białej serwetce.
— Oto jeden z powodów.
— Dziękuję. A pozostałe?



—  Przypuszczam,  że  nigdy  nie  mieszkał  pan  w  dużym  mieście,  inaczej  wiedziałby  pan,  jak 
potwornie trudno w dzisiejszych czasach znaleźć kompetentnych ludzi do jakiejkolwiek pracy.
— Zetknąłem się z tym problemem.
— A zatem? Chciałby pan pracować w Nowym Jorku za dziesięć tysięcy dolarów rocznie?
— Nie.
Upojona radością odkrycia i nagrodzenia talentu, nie przewidziała takiej odpowiedzi. Patrzyła na 
niego w milczeniu, wstrząśnięta.
— Chyba mnie pan nie zrozumiał — rzekła w końcu.
— Zrozumiałem.
— Odrzuca pan taką okazję?
— Tak.
— Ale dlaczego?
— To sprawa osobista.
— Dlaczego miałby pan pracować w ten sposób, skoro może pan mieć lepszą pracę?
— Nie szukam lepszej pracy.
— Nie chce pan awansu i godziwego zarobku?
— Nie. Dlaczego pani nalega?
— Bo nienawidzę, jak się marnuje talent! Powoli, z naciskiem odpowiedział:
— Ja także.
W sposobie, w jaki to powiedział, było coś, co dało jej odczuć więź jakiejś głębokiej emocji, która 
ich łączyła; czegoś, co złamało dyscyplinę zabraniającą jej kiedykolwiek wołać o pomoc.
— Nie mogę ich znieść! — Przestraszył ją własny głos: był to mimowolny krzyk. — Jestem tak 
spragniona widoku kogokolwiek, kto potrafi dobrze robić to, co robi!
Przycisnęła wierzch dłoni do oczu, usiłując powstrzymać wybuch rozpaczy, do której dotąd się nie 
przyznawała,  nie  znając  jej  rozmiarów  ani  nie  wiedząc,  jak  niewiele  sił  pozostawiły  jej  te 
poszukiwania.
— Przykro mi — powiedział cicho. Nie brzmiało to jak przeprosiny, lecz jak wyrazy współczucia.
Zerknęła  na  niego.  Uśmiechał  się.  Wiedziała,  że  ten  uśmiech  ma zerwać więź,  którą  on także 
poczuł: była w nim odrobina uprzejmej kpiny.
—  Nie  przypuszczam  jednak,  by  przebyła  pani  całą  drogę  z  Nowego  Jorku  jedynie  w  celu 
polowania na przydrożnych kucharzy w Górach Skalistych.
— Nie. Przyjechałam w innym celu. — Przechyliła się przez ladę, mocno opierając na niej ręce, 
znów spokojna i w pełni opanowana, wyczuwając niebezpiecznego przeciwnika. — Czy znał pan, 
mniej  więcej  dziesięć  lat  temu,  młodego  inżyniera,  który  pracował  w  firmie  Samochody 
Dwudziestego Wieku?
Liczyła sekundy ciszy; nie potrafiła określić charakteru jego spojrzenia, rozumiejąc tylko, że jest w 
nim jakieś szczególne skupienie.
— Tak — odrzekł.
— Czy mógłby mi pan podać jego nazwisko i adres?
— Po co?
— Znalezienie go jest dla mnie sprawą wielkiej wagi.
— Jego? Na co on pani?
— To najważniejszy człowiek na świecie.
— Naprawdę? Dlaczego?
— Czy wiedział pan cokolwiek na temat jego pracy?
— Tak.
— Czy wiedział pan, że wpadł na pomysł o nieobliczalnych konsekwencjach?
Odczekał chwilę.
— Czy mogę zapytać, z kim mam przyjemność?
— Dagny Taggart. Jestem wicepre...
— Tak, panno Taggart. Wiem, kim pani jest.
Powiedział  to z beznamiętnym respektem. Wyglądał  jednak, jakby znalazł  odpowiedź na jakieś 



dręczące go pytanie i przestał być zdumiony.
— Wie pan zatem, że moje zainteresowanie nie jest jałowe — powiedziała. — Mam możność dać 
mu szansę, której potrzebuje, i jestem gotowa zapłacić, ile sobie zażyczy.
— Czy mogę spytać, co wzbudziło pani zainteresowanie?
— Jego silnik.
— Skąd pani wie o jego silniku?
—  Znalazłam  połamane  szczątki  w  ruinach  fabryki  Samochodów  Dwudziestego  Wieku.  Zbyt 
zniszczone, by go zrekonstruować lub dowiedzieć się, jak działał. Ale wystarczające, by wiedzieć, 
że działał i że jest to wynalazek, który może uratować moją kolej, kraj i gospodarkę całego świata. 
Proszę mnie nie pytać o drogę, którą podążałam, próbując odnaleźć wynalazcę silnika. To nie ma 
znaczenia, nawet moje życie i praca w mają teraz żadnego znaczenia, nic nie ma znaczenia, tylko 
to, że muszę go odnaleźć. Proszę nie pytać, jak do pana trafiłam. Pan jest końcem drogi, proszę mi 
podać jego nazwisko.
Słuchał bez ruchu, patrząc prosto na niąj skupienie w jego oczach wydawało się chwytać każde 
słowo i starannie umieszczać w schowku, nie pozwalając jej odgadnąć, co nim kieruje.
— Proszę dać sobie spokój, panno Taggart — rzekł, gdy skończyła. — Nie znajdzie go pani.
— Jak on się nazywa?
— Nie mogę pani o nim nic powiedzieć.
— Żyje?
— Nie mogę pani nic powiedzieć.
— Czy w takim razie mógłby mi pan chociaż podać swoje nazwisko?
— Hugh Akston.
Przez puste sekundy, których potrzebowała, by z powrotem zacząć myśleć, powtarzała sobie: Jesteś 
histeryczką...  nie  bądź  śmieszna...  to  po  prostu  zbieżność  nazwisk...  —  ale  wiedziała,  z  całą 
pewnością i niemym, niewytłumaczalnym przerażeniem, że to właśnie ten Hugh Akston.
— Hugh Akston? — wyjąkała. — Filozof? Ostatni z orędowników rozumu?
— Ano tak — odrzekł uprzejmie. — Albo pierwszy z ich nowej fali.
Nie wyglądał na zdziwionego jej oszołomieniem, ale zdawał się uważać je za zbędne. Zachowywał 
się zwyczajnie, niemal po przyjacielsku, jak gdyby nie czuł potrzeby ukrywania swojej tożsamości 
ani urazy z powodu jej odkrycia.
— Nie sądziłem, że w dzisiejszych czasach jakakolwiek młoda osoba rozpozna moje nazwisko ani 
że będzie przywiązywać do niego wagę — rzekł.
— Ale... ale co pan tutaj robi? — Jej ręka zatoczyła krąg po sali. — To nie ma sensu!
— Jest pani pewna?
—  Co  to  jest?  Chwyt  reklamowy?  Eksperyment?  Tajna  misja?  Studiuje  pan  coś  w  jakimś 
szczególnym celu?
— Nie, panno Taggart. Zarabiam na życie. — Jego słowa i głos miały w sobie autentyczną prostotę 
prawdy.
— Profesorze Akston, ja...  to niewyobrażalne,  to...  Pan jest...  pan jest filozofem...  największym 
żyjącym filozofem...  jednym z nieśmiertelnych nazwisk... dlaczego pan miałby wykonywać taką 
pracę?
— Bo jestem filozofem, panno Taggart.
Miała pewność — nawet jeśli czuła, że opuściła ją wszelka zdolność do pewności i pojmowania — 
że nie uzyska od niego żadnej pomocy, że
pytania  są  bezużyteczne,  że  nie  udzieli  jej  żadnych  wyjaśnień  ani  co  do  losu  wynalazcy,  ani 
swojego własnego.
— Proszę dać sobie spokój, panno Taggart — rzekł cicho, jakby na dowód, że potrafi odgadnąć jej 
myśli;  wiedziała,  że  tak  właśnie  jest  —  To  beznadziejne  poszukiwania,  jeszcze  bardziej 
beznadziejne  przez  to,  że  nie  ma  pani  pojęcia,  jak  niewykonalnego  zadania  się  pani  podjęła 
Chciałbym oszczędzić pani wysiłku wymyślania argumentów, sztuczek czy apeli,  które miałyby 
pomóc w zdobyciu poszukiwanych przez  panią  informacji.  Proszę  mi  wierzyć:  tego nie  da się 
zrobić. Powiedziała pani że jestem końcem jej drogi. To ślepa uliczka, panno Taggart. Proszę nie 



marnować czasu i  pieniędzy na inne,  bardziej  konwencjonalne  metody dochodzenia:  proszę nie 
wynajmować detektywów. Niczego się  nie dowiedzą.  Może pani,  oczywiście,  zignorować moje 
ostrzeżenie, sądzę jednak, że jest pani osobą o wysokiej inteligencji, potrafiącą zrozumieć, że wiem, 
co  mówię.  Proszę  dać  sobie  spokój.  Tajemnica,  którą  próbuje  pani  rozwikłać,  dotyczy  czegoś 
większego  —  dużo  większego  —  niż  wynalazek  silnika  napędzanego  elektrycznością 
atmosferyczną. Mogę pani udzielić tylko jednej pomocnej wskazówki: natura istnienia wyklucza 
istnienie  sprzeczności.  Jeśli  uważa pani za niewyobrażalne,  by wynalazek geniusza mógł zostać 
porzucony wśród ruin, a filozof chciał pracować jako kucharz w barze, proszę sprawdzić przesłanki. 
Odkryje pani, że jedna z nich jest błędna.
Wzdrygnęła się. Pamiętała, że słyszała te słowa już wcześniej i że wypowiedział je Francisco. A 
potem przypomniała sobie, że ten człowiek był jednym z nauczycieli Francisca.
— Jak pan chce, profesorze Akston — powiedziała. — Nie będę usiłowała wypytywać pana w tej 
sprawie. Czy jednak pozwoli pan, abym mu zadała pytanie na zupełnie inny temat?
— Oczywiście.
— Profesor Robert Stadler powiedział mi kiedyś, że kiedy pracował pan na Uniwersytecie Patricka 
Henry’ego, miał pan trzech studentów, którzy byli ulubieńcami pańskimi i jego, trzy błyskotliwe 
umysły, dla których widział pan wielką przyszłość. Jednym z nich był Francisco d’Anconia.
— Tak. Drugim był Ragnar Danneskjöld.
— Nawiasem mówiąc — to jeszcze nie jest moje pytanie — kim był trzeci?
— Jego nazwisko nic by pani nie powiedziało. Nie jest sławny.
— Profesor Stadler mówił, że pan i on rywalizowaliście ze sobą o tych trzech studentów, bo obaj 
traktowaliście ich jak swoich synów.
— Rywalizowaliśmy? On ich stracił.
— Proszę mi powiedzieć, czy jest pan dumny z tego, co się stało z tą
trójką?
Zapatrzył się w dal, w gasnący ogień zachodzącego słońca; jego twarz wyglądała jak twarz ojca 
przyglądającego się swoim krwawiącym na polu bitewnym synom.
— Bardziej dumny, niż kiedykolwiek miałem nadzieję być — odpowiedział.
Było prawie ciemno. Odwrócił się gwałtownie,  wyjął z kieszeni paczkę papierosów i wyciągnął 
jednego,  ale  przypomniał  sobie  o  jej  obecności,  jak  gdyby przez  chwilę  o  niej  nie  pamiętał,  i 
podsunął jej paczkę. Wzięła papierosa, on zaś zapalił zapałkę, po czym ją strząsnął, pozostawiając 
jedynie dwa małe punkciki ognia wśród ciemności oszklonej sali i rozciągających się wokół niej 
mil gór.
Wstała i zapłaciła rachunek.
—  Dziękuję,  profesorze  Akston.  Nie  będę  panu  zawracać  głowy  sztuczkami  i  apelami.  Nie 
wynajmę  detektywów.  Myślę  jednak,  że  powinnam  panu  powiedzieć,  iż  nie  zaprzestanę 
poszukiwań. Muszę znaleźć wynalazcę tego silnika. I znajdę go.
— Dopiero wtedy, gdy on zechce znaleźć panią — a zrobi to.
Kiedy szła do samochodu, zapalił światła w barze. Zobaczyła skrzynkę na listy i niewiarygodny 
fakt, że zupełnie otwarcie wypisano na niej nazwisko „Hugh Akston”.
Przejechała  już  spory  kawałek  wijącej  się  drogi,  a  światła  baru  dawno  zostały  z  tyłu,  gdy 
uświadomiła sobie, że smakuje jej papieros, który od niego dostała: był inny niż jakikolwiek z tych, 
które  dotąd  paliła.  Przytknęła  niedopałek  do  światełka  na  tablicy  rozdzielczej,  szukając  nazwy 
marki. Nie było nazwy, jedynie znak firmowy. Na cienkim papierze, wytłoczony złotym kolorem, 
widniał znak dolara.
Przyglądała mu się z ciekawością: nigdy przedtem nie słyszała o tej marce. Potem przypomniała 
sobie starego człowieka przy stoisku z papierosami Dworca Taggart Transcontinental, myśląc, że 
ma kolejny okaz do jego kolekcji. Zgasiła papierosa i wrzuciła niedopałek do torebki.
Kiedy dotarła do Cheyenne, zostawiła samochód w warsztacie, w którym go wynajęła, i wkroczyła 
na peron stacji Taggarta; pociąg numer 57 stał na torze, gotów do odjazdu w kierunku rozjazdu 
Wyatta. Miała pół godziny do najbliższego pociągu do Nowego Jorku. Odeszła na skraj peronu i 
znużona oparła się o słup latarni; nie chciała, by zobaczyli ją i rozpoznali pracownicy stacji, nie 



chciała z nikim rozmawiać, potrzebowała odpoczynku. Na wyludnionym peronie stało kilka małych 
grupek ludzi, zawzięcie
o czymś dyskutujących i podpierających swoje argumenty wyjątkowo licznie krążącymi gazetami.
Spojrzała  w  oświetlone  okna  pociągu  numer  57,  szukając  chwilowej  ulgi  w  widoku  swojego 
wielkiego osiągnięcia.  Pociąg miał wkrótce wyruszyć Linią Johna Galta, przez miasto, łuki gór, 
zielone  sygnały,  obok  których  stali  kiedyś  wiwatujący  ludzie,  i  doliny,  gdzie  w  letnie  niebo 
strzelały  rakiety.  Teraz  na  gałęziach  nad  dachami  wagonów wisiały  poskręcane  resztki  liści,  a 
wsiadający pasażerowie mieli na sobie futra i szale. Poruszali się w swobodny sposób, tak jak robi 
się  rzeczy  zwyczajne,  z  pewnością  kogoś  oczekującego  wydarzenia,  które  dawno już  uznał  za 
oczywiste... Zrobiliśmy to, pomyślała, przynajmniej tyle zostało zrobione.
Nagle jej uwagę przykuła przypadkowa rozmowa dwóch mężczyzn gdzieś za plecami.
— Ale ustaw nie powinno się wprowadzać w ten sposób, znienacka.
— To nie ustawy, to rozporządzenia.
— A zatem to nielegalne.
— Nie jest  nielegalne,  bo w zeszłym miesiącu  legislatura  wprowadziła  ustawę przyznającą  im 
prawo do wydawania rozporządzeń.
— Uważam,  że rozporządzeń nie  można zrzucać  ludziom na  głowę w taki  sposób,  ni  stąd,  ni 
zowąd, jak prztyczka w nos.
— Cóż, kiedy kraj jest w niebezpieczeństwie, nie ma czasu na deliberowanie.
— Nadal uważam, że to nie w porządku i nie trzyma się kupy. Jak Rearden ma to zrobić, skoro tu 
piszą...
— Co ty się przejmujesz Reardenem? Facet ma dość forsy. Potrafi znaleźć sposób na wszystko.
Rzuciła się do najbliższego stoiska i chwyciła wieczorną gazetę.
Pisali  o  tym  na  pierwszej  stronie.  Wesley  Mouch,  główny  koordynator  Biura  Planowania 
Gospodarczego  i  Zasobów  Krajowych,  „niespodziewanie”,  jak  donosiła  gazeta,  „i  w  obliczu 
zagrażającego  krajowi  niebezpieczeństwa”  wydał  serię  rozporządzeń,  cytowanych  w  długiej 
kolumnie:
Koleje w całym kraju miały zredukować maksymalną prędkość pociągów do sześćdziesięciu mil na 
godzinę,  maksymalną  długość  pociągów  —  do  sześćdziesięciu  wagonów  i  wyrównać  liczbę 
pociągów kursujących w każdym z pięciu sąsiadujących stanów, w którym to celu podzielono kraj 
na strefy.
Huty żelaza w całym kraju miały ograniczyć maksymalną produkcję każdego stopu metalu do ilości 
równej  produkcji  innych stopów metali  produkowanych w innych hutach  umieszczonych  w tej 
samej grupie pod
względem  wydajności  huty,  jak  również  zapewnić  sprawiedliwy  udział  w  stopie  metalu 
konsumentom, którzy zapragną go uzyskać.
Wszystkie  zakłady  produkcyjne  kraju,  jakichkolwiek  rozmiarów  i  o  jakimkolwiek  charakterze, 
otrzymały zakaz zmieniania lokalizacji,  chyba że za specjalnym zezwoleniem Biura Planowania 
Gospodarczego i Zasobów Krajowych.
Aby zrekompensować przedsiębiorstwom kolejowym dodatkowe koszty i „zamortyzować proces 
ponownego przystosowania”, wprowadzono moratorium na spłaty odsetek i kapitału na wszystkich 
obligacjach  kolejowych  —  zabezpieczonych  i  niezabezpieczonych,  wymienialnych  i  niewy-
mienialnych — na okres pięciu lat.
Aby zapewnić fundusze potrzebne personelowi na wprowadzenie w życie rozporządzeń,  na stan 
Kolorado, „najlepiej przygotowany na wspomożenie bardziej potrzebujących stanów w uniesieniu 
ciężaru  zagrożenia  stabilności  kraju”,  nałożono  specjalny  podatek  w  wysokości  pięciu  procent 
wartości sprzedaży brutto koncernów przemysłowych stanu.
Z jej gardła wydarł się okrzyk, na który nigdy dotąd sobie nie pozwalała, pochlebiając sobie, że 
sama potrafi na to pytanie odpowiedzieć; teraz jednak zobaczyła stojącego o kilka kroków od niej 
mężczyznę, nie zauważając, że to obdarty włóczęga, widząc po prostu ludzką postać i odwołując się 
do rozumu”.
— Co my teraz zrobimy?



Włóczęga uśmiechnął się bezlitośnie i wzruszył ramionami.
— Kim jest John Galt?
To nie Taggart Transcontinental stanowiło ognisko jej przerażenia, nie myśl o Hanku Reardenie 
rozdzieranym przez ciągnące go w dwie przeciwne strony koło tortur, lecz Ellis Wyatt. Wymiatając 
z myśli wszystko inne, nie pozostawiając miejsca na słowa ani czasu na rozmyślania,  przed jej 
oczyma rozpościerały się, niczym płonąca odpowiedź na pytania, których nie zdążyła zadać, dwa 
obrazy:  bezlitosna  sylwetka  Ellisa  Wyatta  przed  jej  biurkiem,  mówiąca:  „Teraz  możecie  mnie 
zniszczyć; być może będę musiał odejść; ale jeśli to się stanie, postaram się, abyście i wy poszli 
razem ze mną” — i gwałtowny skręt ciała Ellisa Wyatta ciskającego kieliszkiem o ścianę.
Jedyne, co pozostało w jej świadomości oprócz tych dwóch obrazów, to uczucie jakiejś zbliżającej 
się potwornej katastrofy i tego, że musi jej zapobiec. Musiała złapać Ellisa Wyatta i powstrzymać 
go. Wiedziała jedynie, że musi go powstrzymać.
I ponieważ, nawet leżąc zmiażdżona pod gruzami budynku, nawet rozdarta przez zrzuconą jej na 
głowę bombę,  dopóki  żyła,  wiedziała,  że  działanie  jest  podstawowym obowiązkiem człowieka, 
niezależnie od wszystkiego, co czuje — zdołała pobiec wzdłuż peronu, znaleźć zawiadowcę stacji i 
polecić mu: „Proszę wstrzymać dla mnie odjazd pięćdziesiątki siódemki!” — a potem pobiec w 
zacisze budki telefonicznej i podać telefonistce numer telefonu Ellisa Wyatta.
Utrzymywała się w pozycji stojącej przy wydatnej pomocy ścian budki, z zamkniętymi oczyma 
wsłuchując się w martwe, metaliczne bzyczenie dzwoniącego gdzieś telefonu. Nie było odpowiedzi. 
Dźwięk powracał w nagłych spazmach, jak wiertło przewiercające jej ucho i całe ciało. Zaciskała 
palce na słuchawce, jakby dzięki temu mogła jakoś do niego dotrzeć. Chciała, żeby telefon dzwonił 
głośniej. Zapomniała, że dźwięk, który słyszy, nie jest tym samym, który brzmi w jego domu.
— Nie, Ellis! — krzyczała, nie zdając sobie z tego sprawy. — Nie! Nie!!!
— Numer nie odpowiada — odrzekł jej chłodny, karcący głos telefonistki.
Siedziała  przy  oknie  wagonu  pociągu  numer  57,  słuchając  stukotu  kól  na  szynach  z  metalu 
Reardena. Siedziała bezwładnie, nie stawiając oporu i kiwając się w takt ruchu pociągu. Czarny 
połysk okna ukrywał przed nią okolicę, której nie chciała widzieć. To była jej druga podróż na Linii 
Johna Galta i starała się nie myśleć o pierwszej.
Myślała  o  właścicielach  obligacji  Linii  Johna  Galta.  Czuła  się  dumna,  że  powierzyli  jej  swoje 
pieniądze, oszczędności i osiągnięcia lat pracy, że postawili je na jej umiejętności, polegając na jej 
pracy i na swojej własnej — a teraz zmuszono ją, by ich zapędziła w pułapkę grabieżców: nie bę-
dzie pociągów, życiodajnego strumienia towarów, Linia Johna Galta była jedynie rurą drenażową, 
która  pozwoliła  Jimowi  Taggartowi  zrobić  interes  i  zagarnąć  ich  bogactwo,  na  które  nie 
zapracował, do własnej kieszeni, w zamian za to, że pozwolił innym przyssać się do swojej własnej 
firmy  —  obligacje  Linii  Johna  Galta,  które  jeszcze  tego  ranka  były  dumnymi  strażnikami 
bezpieczeństwa i przyszłości swoich właścicieli, w ciągu godziny zmieniły się w bezwartościowe 
papierki, których nikt nie zechce kupić, bez przyszłości i władzy innej niż ta pozwalająca zamknąć 
drzwi i zatrzymać koła ostatniej nadziei tego kraju — a Taggart Transcontinental nie było już żywą 
rośliną, zasilaną własną krwią, lecz kanibalem pożerającym nienarodzone dzieci wielkości.
Podatek nałożony na Kolorado, myślała, zabierany Ellisowi Wyattowi, by opłacać utrzymanie tych, 
których praca polega na skrępowaniu go i  pozbawieniu  sił  do życia,  tych,  którzy będą stać na 
straży, pilnując, by nie miał pociągów, cystern, rurociągu z metalu Reardena — Ellis Wyatt.
pozbawiony  prawa  do  samoobrony,  pozbawiony  głosu  i  broni,  gorzej:  zmieniony  w  narzędzie 
własnej destrukcji, we wspólnika własnych morderców, dostarczyciela ich żywności i broni — Ellis 
Wyatt zdławiony przy użyciu własnej energii, skierowanej przeciwko niemu — Ellis Wyatt, który 
chciał odkręcić niewyczerpane źródło oleju łupkowego i mówił o drugim Renesansie...
Skuliła się, opierając głowę na rękach spoczywających bezsilnie na parapecie, podczas gdy wielkie 
łuki  zielononiebieskich  szyn,  góry,  doliny,  nowe  miasta  Kolorado  przelatywały  obok  w 
ciemnościach, niedostrzegalne.
Nagłe hamowanie sprawiło, że wyprostowała się gwałtownie. Był to nieplanowany przystanek, a na 
peronie małej stacyjki tłoczył się tłum ludzi, jak jeden mąż spoglądających w tym samym kierunku. 
Otaczający ją pasażerowie przyciskali twarze do okien. Skoczyła na równe nogi, pobiegła wzdłuż 



korytarza i zbiegła po schodkach na smagany zimnym wiatrem peron.
W ułamku sekundy, zanim to zobaczyła i zanim jej krzyk uciął głosy tłumu, pojęła, że od początku 
wiedziała, jaki widok czeka ją u kresu tej podróży. W prześwicie pomiędzy górami, rozświetlając 
niebo łuną  rozpościerającą  się  ponad dachami  i  murami  stacji,  wzgórze  Wyatt  Oil  płonęło  litą 
ścianą ognia.
Później,  gdy  powiedziano  jej,  że  Ellis  Wyatt  zniknął,  nie  pozostawiając  po  sobie  nic  oprócz 
tabliczki, którą przybił do słupa u stóp wzgórza, i kiedy patrzyła na jego pismo na tabliczce, miała 
wrażenie, że niemal przewidziała, iż zobaczy tam właśnie te słowa:
„Zostawiam je tak, jak znalazłem. Bierzcie. Jest wasze”.

Część druga
ALBO–ALBO

Rozdział I
CZŁOWIEK, KTÓRY PASOWAŁ DO ZIEMI

Profesor Robert Stadler przechadzał się po swoim gabinecie, myśląc o tym, że chciałby nie czuć 
zimna.
Wiosna  spóźniała  się  z  nadejściem.  Martwa  szarość  wzgórz  za  oknem wyglądała  jak  rozmyte 
przejście od ziemistej bieli nieba do ołowianej czerni rzeki. Od czasu do czasu odległa łata zbocza 
jaśniała srebrzystożółtą, niemal zieloną barwą, by po chwili zniknąć. Chmury rozstępowały się, by 
przepuścić jeden promyk słońca, po czym znowu się zamykały. Tu nie jest zimno, myślał profesor 
Stadler, to ten widok ścina wszystko mrozem.
Ten  chłód  jest  w moich  kościach,  myślał,  w osadzie  zimowych  miesięcy,  kiedy  musiałem się 
odrywać od pracy z powodu niedogrzania, a ludzie mówili o oszczędzaniu paliwa. To niedorzeczne, 
myślał, ta narastająca inwazja przyrody w ludzkie sprawy: nigdy przedtem surowe zimy nie robiły 
różnicy, powódź, która zniszczyła odcinek linii kolejowej, nie sprawiała, że człowiek musiał przez 
dwa tygodnie żywić się jarzynami z puszek, a piorun, który uderzył w elektrownię, nie pozostawiał 
przez  pięć  dni  bez  prądu  instytucji  w  rodzaju  Państwowego  Instytutu  Naukowego.  Pięć  dni 
bezruchu tej zimy, myślał,  milczenia wielkich silników laboratoryjnych, godzin,  których nic nie 
zwróci,  w czasie,  gdy  jego  personel  pracował  nad  kluczowymi  dla  wszechświata  problemami. 
Odwrócił  się gniewnie od okna, ale zamarł  w pół ruchu i  spojrzał  w nie ponownie.  Nie chciał 
widzieć książki, która leżała na jego biurku.
Chciałby, żeby profesor Ferris już przyszedł. Zerknął na zegarek: Ferris się spóźniał — to dziwne 
— spóźniał się na spotkanie z nim — profesor Floyd Ferris, sługa nauki, który zawsze rozmawiał z 
nim tak, jakby przepraszał, że ma do zdjęcia tylko jeden kapelusz.
Taka pogoda w maju jest oburzająca, myślał, patrząc w dół na rzekę. Z całą pewnością to właśnie 
pogoda, a nie książka, wprawiała go w ten nastrój.  Umieścił książkę w widocznym miejscu, na 
biurku, kiedy odkrył że jego niechęć do patrzenia na nią jest czymś więcej niż tylko odrazą, że 
zawiera  w sobie  element  uczucia,  do którego nigdy nie  wolno mu się  przyznawać.  Powiedział 
sobie,  że  wstał  od  biurka  nie  dlatego,  że  leżała  na  nim książka,  lecz  wyłącznie  po  to,  by  się 
rozgrzać. Przemierzał pokój, uwięziony pomiędzy biurkiem i oknem. Wrzucę ją do pieca, gdzie jest 
jej miejsce, myślał, jak tylko się rozmówię z Ferrisem.
Obserwował plamę zieleni i światła słonecznego na odległym wzgórzu, obietnicę wiosny w świecie, 
który wyglądał tak, jakby żadne źdźbło trawy ani pąk nigdy więcej nie miały się na nim pojawić. 
Uśmiechnął się z zapałem — a kiedy plama znikła, poczuł się upokorzony przez własny zapał, 
przez rozpaczliwy sposób, w jaki pragnął ją zatrzymać. Przywiodło mu to na myśl rozmowę, którą 
odbył zeszłej zimy ze sławnym pisarzem. Pisarz przybył specjalnie z Europy, by przeprowadzić z 



nim wywiad — a on, który niegdyś nienawidził wywiadów, mówił z zapałem, długo, zbyt długo, 
dostrzegając  w  twarzy  tamtego  obietnicę  inteligencji,  czując  bezprzyczynowe,  rozpaczliwe 
pragnienie zostania zrozumianym. Artykuł, który się ukazał, był serią zdań wychwalających go pod 
niebiosa  i  przekręcających  każdą  wypowiedzianą  przez  niego  myśl.  Zamykając  czasopismo 
odczuwał to samo, co czuł teraz, w obliczu dezercji słońca.
W porządku, myślał, odwracając się od okna. Zgadza się, nachodzą go czasem ataki samotności, ale 
jest to samotność usprawiedliwiona, głód odzewu ze strony jakiegoś żywego, myślącego umysłu. Ci 
wszyscy  ludzie,  myślał  z  pogardliwą  goryczą;  jestem  już  nimi  tak  zmęczony;  ja  się  zajmuję 
promieniowaniem kosmicznym, a oni nawet nie potrafią sobie poradzić z burzą.
Poczuł nagły skurcz warg, jak uderzenie zabraniające podążać dalej tym tokiem myślenia. Patrzył 
na książkę na biurku. Jej lśniąca okładka była jaskrawa i nowa: wydano ją zaledwie dwa tygodnie 
temu. Aleja nie miałem z tym nic wspólnego!, krzyknął do siebie; krzyk wydawał się zmarnowany 
w  tej  bezlitosnej  ciszy,  nie  odpowiedziało  mu  nawet  echo  przebaczenia.  Tytuł  widniejący  na 
okładce brzmiał: Jak myślisz, dlaczego myślisz?
W ciszy zalegającej wewnątrz niego, ciszy rodem z sali rozpraw, nie rozległ się żaden dźwięk, nie 
było słów litości ani obrony — nic oprócz akapitów, które jego niezrównana pamięć przedrukowała 
do mózgu:
„Myśl to prymitywny przesąd. Rozum to pojęcie irracjonalne. Dziecinne wyobrażenie, że potrafimy 
myśleć, było najbardziej kosztownym błędem człowieka”.
„To, co myślisz, że myślisz, jest iluzją stworzoną przez twoje gruczoły, emocje i, jak wykazały 
ostatnie analizy, przez zawartość twojego żołądka”.
„Szare  komórki,  którymi  tak  się  szczycisz,  przypominają  lustro  w  wesołym  miasteczku, 
przesyłające  ci  jedynie  zniekształcone  sygnały  pochodzące  z  rzeczywistości,  która  zawsze 
pozostanie dla ciebie nieosiągalna”.
„Im bardziej jesteś pewien swoich racjonalnych wniosków, tym większa pewność, że się mylisz. 
Skoro twój  mózg jest  narzędziem,  które  zniekształca,  jego większa aktywność pociąga  za sobą 
większe zniekształcenie”.
„Giganci intelektu, których tak podziwiasz, uczyli cię kiedyś, że ziemia jest płaska i że najmniejszą 
cząstką  materii  jest  atom.  Cała  historia  nauki  jest  sukcesją  spektakularnych  pomyłek,  nie 
osiągnięć”.
„Im więcej wiemy, tym bardziej wiemy, że nic nie wiemy”.
„Tylko kompletni  ignoranci  mogą wciąż wierzyć w staroświecką maksymę,  że widzieć,  znaczy 
wierzyć. To, co widzimy, jest pierwszą rzeczą, w którą należy wątpić”.
„Naukowiec wie, że kamień wcale nie jest kamieniem. W istocie jest on identyczny z poduszką 
puchową.  Jedno  i  drugie  jest  jedynie  obłokiem  uformowanym z  tych  samych  niewidzialnych, 
wirujących cząstek. Mówisz, że kamienia nie można użyć jako poduszki? Cóż, to dowodzi jedynie 
twojej bezradności w obliczu prawdziwej rzeczywistości”.
„Najnowsze odkrycia naukowe — wśród nich ogromne osiągnięcia profesora Roberta Stadlera — 
dowiodły  jednoznacznie,  że  nasz  rozum  jest  niezdolny  do  ogarnięcia  natury  wszechświata. 
Odkrycia  te  przywiodły  naukowców  do  sprzeczności,  które  są  niemożliwe  w  opinii  rozumu 
ludzkiego, lecz nie przeszkadza im to istnieć w rzeczywistości. Jeśli jeszcze tego nie słyszeliście, 
moi drodzy staroświeccy przyjaciele, dowiedziono właśnie, że to, co racjonalne, jest obłąkane”.
„Nie oczekujcie spójności.  Wszystko jest  sprzeczne ze wszystkim. Nie istnieje  nic z wyjątkiem 
sprzeczności”.
„Nie szukajcie »zdrowego rozsądku«. Żądanie »rozsądku« jest szczytem nonsensu. Natura nie ma 
sensu. Nic nie ma sensu. Jedynymi orędownikami »rozsądku« są pilna pensjonarka o cechach starej 
panny, która nie może znaleźć sobie chłopca, i staroświecki sklepikarz, uważający, że wszechświat 
jest równie prosty jak jego nieliczne towary i ukochana kasa”.
„Zerwijmy łańcuchy przesądu zwanego logiką. Czy damy się powstrzymać sylogizmowi?”
„A zatem myślicie, że jesteście pewni swego zdania? Nie ma nic, czego moglibyście być pewni. 
Chcecie podkopać harmonię otoczenia, stosunki z sąsiadami, swoją pozycję, reputację, dobre imię i 
stabilność finansową — w imię iluzji? W imię złudnego myślenia, że myślicie? Chcecie ryzykować 



i  prosić się o katastrofę  — w tak niepewnych czasach jak te — sprzeciwiając się istniejącemu 
porządkowi społecznemu w imię tych wydumanych pojęć, które nazywacie swoimi przekonaniami? 
Mówicie, że jesteście pewni, iż macie rację? Nikt nigdy nie ma i nie może mieć racji. Czujecie, że 
świat wokół was idzie złym torem? Nie macie sposobu, by to wiedzieć. Ludzkie oczy wszystko 
widzą źle — po cóż więc z tym walczyć? Nie dyskutuj. Akceptuj. Dostosuj się. Podporządkuj się”.
Książka  została  napisana  przez  profesora  Floyda  Ferrisa  i  wydana  przez  Państwowy  Instytut 
Naukowy.
— Nie miałem z tym nic wspólnego! — powiedział profesor Robert Stadler. Stał nieruchomo przy 
biurku,  mając  niewyraźne  uczucie,  że  zagapił  się  na  pewien  czas,  nie  wiadomo,  jak  długi. 
Wypowiedział te słowa na głos, tonem nienawistnego sarkazmu skierowanego przeciw temu, kto go 
zmusił do ich wypowiedzenia — ktokolwiek to był.
Wzruszył ramionami. Ponieważ uważał autoironię za objaw cnoty, gest ów był odpowiednikiem 
zdania: Jesteś Robertem Stadlerem, nie zachowuj się jak neurotyczny nastolatek. Usiadł przy biurku 
i odsunął książkę na bok wierzchem dłoni.
Profesor Ferris przybył z półgodzinnym opóźnieniem.
— Przepraszam, cholera — powiedział.  — Samochód mi się zepsuł w drodze z Waszyngtonu i 
nalatałem się jak idiota, żeby znaleźć kogoś, kto by mi go naprawił. Coraz mniej pojazdów jeździ 
po drogach i połowa warsztatów jest zamknięta.
W jego głosie było więcej złości niż skruchy. Usiadł, nie czekając na zaproszenie.
Profesor Ferris w żadnym innym zawodzie nie byłby postrzegany jako przystojny, ale w tym, który 
sobie wybrał, zawsze określany był jako „dobrze wyglądający naukowiec”. Miał sześć stóp wzrostu 
i czterdzieści pięć lat, ale udawało mu się wyglądać na wyższego i młodszego. Roztaczał wokół 
siebie atmosferę nieskazitelnej elegancji i poruszał się z wdziękiem człowieka znajdującego się na 
sali balowej, ale jego ubiór był surowy; zwykle miał na sobie czarny lub ciemnogranatowy garnitur. 
Nosił  starannie  przycięty  wąsik,  a  jego  gładkie,  czarne  włosy  wywoływały  wśród  chłopców z 
instytutu żarty, że oba końce swojej osoby smaruje tą samą pastą do glansowania butów. Nie miał 
nic  przeciwko  powtarzaniu,  w  formie  żartu  z  samego  siebie,  że  pewien  producent  filmowy 
zaproponował mu kiedyś zdjęcia próbne do roli słynnego europejskiego żigolaka. Rozpoczął karierę 
jako  biolog,  ale  o  tym  już  dawno  nie  pamiętano  —  znano  go  jako  głównego  koordynatora 
Państwowego Instytutu Naukowego.
Profesor  Stadler  spojrzał  na  niego  ze  zdumieniem:  brak  przeprosin  był  zjawiskiem 
bezprecedensowym.
— Mam wrażenie, że spędza pan dużo czasu w Waszyngtonie — rzekł cierpko.
—  Ależ,  profesorze  Stadler,  sam  mnie  pan  kiedyś  pochwalił,  nazywając  „psem  strzegącym 
instytutu” — odrzekł przymilnie Ferris. — Czyż nie to jest moim podstawowym obowiązkiem?
— Zdaje się, że to nie jedyny pański obowiązek związany z tym miejscem. Zanim zapomnę, czy 
mógłby mi pan powiedzieć, co się tu robi w sprawie bałaganu z niedoborem paliwa?
Nie rozumiał, dlaczego twarz Ferrisa przybrała zbolały wyraz.
—  Proszę  mi  pozwolić  wyjaśnić,  iż  jest  to  nieoczekiwane  i  nieuzasadnione  —  rzekł  Ferris 
formalnym tonem, z gatunku tych, które ukrywają ból, a zdradzają męczeństwo. — Nikt spośród 
zainteresowanych władz nie znalazł powodu do krytycyzmu. Dostarczyliśmy właśnie szczegółowe 
sprawozdanie z postępów pracy do Biura Planowania Gospodarczego i Zasobów Krajowych i pan 
Wesley  Mouch uznał  je  za  zadowalające.  Robimy,  co możemy,  jeśli  chodzi  o  ten projekt.  Nie 
słyszałem, żeby ktokolwiek inny określał go jako bałagan. Biorąc pod uwagę trudności terenowe, 
zagrożenie pożarowe i fakt, że minęło dopiero sześć miesięcy, odkąd...
— O czym pan mówi? — przerwał mu Stadler.
— O projekcie rekultywacji pól Wyatta. Czy nie o to pan pytał?
— Nie — rzekł Stadler  — nie,  ja...  Chwileczkę.  Wyjaśnijmy to  sobie.  Zdaje  się,  że  coś sobie 
przypominam na temat podjęcia się przez instytut kierownictwa nad projektem rekultywacyjnym. 
Co właściwie rekultywujecie?
— Pola naftowe Wyatta — odparł Ferris.
— Chodzi o ten pożar w Kolorado? Czekaj pan... jakiś facet podpalił własne pola naftowe?



— Ośmielam się sądzić, iż jest to plotka wykreowana przez powszechną histerię — rzekł cierpko 
Ferris.  —  Plotka  podszyta  niepożądanymi,  niepatriotycznymi  implikacjami.  Nie  wierzyłbym 
zbytnio tym gazetowym sensacjom. Osobiście sądzę, że to był wypadek i że Ellis Wyatt zginął w 
płomieniach.
— Kto jest obecnie właścicielem tych pól?
— Na razie nikt. Ponieważ nie było testamentu ani spadkobierców, rząd przejął kontrolę nad polami 
na najbliższe siedem lat, mając na względzie potrzeby społeczne. Jeśli do tego czasu Ellis Wyatt nie 
powróci, zostanie oficjalnie uznany za zmarłego.
— Dlaczego  jednak  zwrócili  się  do pana  — do nas  — w sprawie  tak  nieprawdopodobnej  jak 
wypompowywanie ropy?
— Ponieważ jest to problem niezmiernie skomplikowany technicznie, wymagający usług możliwie 
największego  talentu  naukowego.  Widzi  pan,  rzecz  dotyczy  rekonstrukcji  specyficznej  metody 
wydobycia ropy, którą stosował Wyatt. Jego sprzęt wciąż tam jest, choć w potwornym stanie; część 
procesów  jest  znana,  ale  z  jakiejś  przyczyny  nie  istnieje  pełna  dokumentacja  ich  całkowitego 
działania i podstawowej zasady. To właśnie musimy odkryć.
— I jak idzie?
—  Postęp  jest  bardzo  obiecujący.  Otrzymaliśmy  właśnie  nową,  większą  dotację.  Pan  Wesley 
Mouch jest bardzo zadowolony z naszej pracy. Podobnie pan Balch z Komisji do spraw Zagrożenia 
Narodowego, pan Anderson z Kluczowych Dostaw i pan Pettibone z Ochrony Konsumenta. Nie 
wiem, czego jeszcze można by od nas oczekiwać. Projekt jest w pełni zadowalający.
— Wyprodukowaliście jakąś naftę?
— Nie, ale udało nam się wydobyć z jednego z szybów sześć i pół galona ropy. Ma to, oczywiście, 
znaczenie czysto eksperymentalne, trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, iż musieliśmy spędzić trzy 
pełne miesiące na gaszeniu ognia, który w chwili obecnej został w pełni — niemal w pełni — 
opanowany. Mieliśmy o wiele większy problem, niż kiedykolwiek miał Wyatt, bo on zaczynał od 
zera,  podczas  gdy  my  musieliśmy  się  zmagać  ze  zdeformowanymi  pozostałościami  po  akcie 
złośliwego, antyspołecznego sabotażu, który... Chcę przez to powiedzieć, że to poważny problem, 
ale bez wątpienia będziemy w stanie sobie z nim poradzić.
—  Cóż,  tak  naprawdę  moje  pytanie  dotyczyło  niedoboru  paliwa  tu,  w  instytucie.  Poziom 
temperatury  utrzymywany  zimą  w  tym  budynku  był  skandaliczny.  Powiedzieli  mi,  że  muszą 
oszczędzać  paliwo.  Z  pewnością  mógł  się  pan  postarać,  by kwestia  zapewnienia  temu miejscu 
odpowiedniego ogrzewania została rozwiązana w bardziej zadowalający sposób.
— Ach, to o to panu chodziło, profesorze? Bardzo przepraszam! — Słowom Ferrisa towarzyszył 
promienny uśmiech ulgi; powrócił zatroskany ton. — Chce pan przez to powiedzieć, że temperatura 
była na tyle niska, by panu przeszkadzać?
— Chcę powiedzieć, że prawie zamarzłem na śmierć.
—  Ależ  to  niewybaczalne!  Dlaczego  nic  mi  nie  powiedzieli?  Proszę  przyjąć  moje  osobiste 
przeprosiny,  profesorze  Stadler.  Zapewniam  pana,  że  to  się  już  nie  powtórzy.  Jedynym 
usprawiedliwieniem  dla  naszego  działu  obsługi  może  być  fakt,  iż  niedobór  paliwa  nie  był 
spowodowany ich zaniedbaniem, lecz — ach,  zdaję  sobie  sprawę, że takie  sprawy nie  zajmują 
pańskiej  cennej  uwagi  —  ale,  widzi  pan,  niedobór  paliwa  ostatniej  zimy  był  wynikiem 
ogólnokrajowego kryzysu.
— Dlaczego? Na Boga, tylko niech mi pan nie mówi, że te pola Wyatta byty jedynym źródłem 
paliwa w kraju!
— Nie, nie, ale nagłe odcięcie tak ważnego źródła wywołało zamęt na całym rynku paliwowym. 
Więc rząd musiał przejąć kontrolę i wprowadzić w całym kraju racjonowanie paliwa, by chronić 
najważniejsze przedsiębiorstwa. Otrzymałem wyjątkowo duży przydział  dla instytutu — jedynie 
dzięki specjalnej przysłudze ze strony bardzo ważnych przyjaciół —ale biję się w pierś, jeśli to nie 
wystarczyło.  Zapewniam  pana,  że  to  się  więcej  nie  powtórzy.  To  jedynie  chwilowy  kryzys. 
Następnej zimy pola Wyatta będą już z powrotem eksploatowane i wszystko wróci do normy. Poza 
tym, jeśli chodzi o instytut, załatwiłem przerobienie naszych pieców na węglowe. Miano to zrobić 
w zeszłym miesiącu, ale odlewnia Stocktona w Kolorado została nagle zamknięta, bez uprzedzenia 



— odlewali części do naszych pieców, ale Andrew Stockton zupełnie nieoczekiwanie wycofał się z 
pracy i teraz musimy czekać, aż jego bratanek ponownie uruchomi fabrykę.
— Rozumiem. No cóż, mam nadzieję, że pośród swoich licznych działań znajdzie pan czas i na tę 
sprawę. — Profesor Stadler wzruszył gniewnie ramionami. — To się zaczyna robić śmieszne: ta 
liczba przedsięwzięć technologicznych, którymi instytucja naukowa musi się zajmować dla rządu.
— Ależ, profesorze Stadler...
— Wiem, wiem, nie da się tego uniknąć. A tak przy okazji, co to jest projekt X?
Ferris obrzucił go krótkim, osobliwym, czujnym spojrzeniem, które wydawało się zaskoczone, lecz 
nie przestraszone.
— Skąd pan wie o projekcie X, profesorze?
— Och,  słyszałem,  jak  paru  młodszych chłopaków mówiło  coś  o nim z  tajemniczością,  jakiej 
można by się spodziewać po detektywach amatorach. Powiedzieli mi, że to coś bardzo tajnego.
— Zgadza się, profesorze Stadler. To ściśle tajny projekt badawczy, powierzony nam przez rząd. 
Jest sprawą najwyższej wagi, by nic na jego temat nie przedostało się do gazet.
— Co oznacza „X”?
— Ksylofon. Projekt ksylofon. To oczywiście kryptonim. Rzecz dotyczy dźwięku. Jestem jednak 
przekonany,  że  sprawa  nie  wzbudziłaby  Pańskiego  zainteresowania.  To  czysto  technologiczne 
przedsięwzięcie.
—  Tak,  proszę  mi  oszczędzić  tej  opowieści.  Nie  mam  czasu  na  pańskie  przedsięwzięcia 
technologiczne.
— Czy mogę zasugerować, żeby się pan powstrzymał od wspominania komukolwiek o projekcie X, 
profesorze Stadler?
— Och, w porządku, w porządku. Przyznaję, że nie lubię tego rodzaju dyskusji.
— Ależ oczywiście! Ja zaś nie wybaczyłbym sobie zawracania panu głowy takimi sprawami. Może 
pan być pewien, że zostawia tę rzecz w dobrych rękach. — Wstał, szykując się do wyjścia. — A 
zatem, jeśli to z tego powodu chciał się pan ze mną widzieć, proszę wierzyć, że...
— Nie — rzekł powoli Stadler. — Nie z tego powodu chciałem się z panem widzieć.
Ferris o nic nie pytał ani nie oferował entuzjastycznie żadnych usług; po prostu usiadł z powrotem i 
czekał.
Stadler wyciągnął rękę i pogardliwym ruchem przesunął książkę z brzegu na środek biurka.
— Czy może mi pan łaskawie powiedzieć — zapytał — co oznacza ten stek nieprzyzwoitości?
Ferris nie spojrzał na książkę, lecz utkwił wzrok w twarzy Stadlera na niewytłumaczalnie długą 
chwilę; potem rozparł się na krześle i rzekł z zagadkowym uśmiechem:
— Czuję  się  zaszczycony,  że uczynił  pan dla  mnie  wyjątek  w postaci  przeczytania  popularnej 
książki.  Ta drobnostka sprzedała  się w4liczbie  dwudziestu tysięcy egzemplarzy  w ciągu dwóch 
tygodni.
— Przeczytałem ją.
— I?
— Oczekuję wyjaśnień.
— Czy uważa pan tekst za niejasny? Stadler wpatrywał się w niego ze zdumieniem.
— Czy zdaje pan sobie sprawę, jaki temat podjął i w jaki sposób go potraktował? Już sam styl, ten 
rynsztokowy styl — dla tego rodzaju kwestii!
— Uważa pan zatem, że treść zasługiwała na bardziej godną formę prezentacji? — Głos Ferrisa był 
tak niewinny, że Stadler nie miał pewności, czy jego rozmówca kpi.
— Czy zdaje pan sobie sprawę, co wychwala w tej książce?
— Ponieważ zdaje się pan jej nie aprobować, profesorze Stadler, wolę, by pan myślał, że napisałem 
ją nieświadomie.
To jest to, pomyślał Stadler, to ten niezrozumiały element w zachowaniu Ferrisa: miał nadzieję, że 
okazanie dezaprobaty wystarczy, ale Ferris wydawał się przez nie nietknięty.
— Gdyby pijany cham miał dość siły, by się wypowiedzieć na papieże — rzekł Stadler — gdyby 
potrafił ubrać w słowa swoją istotę... wiecznego dzikusa, dającego upust nienawiści do umysłu... 
spodziewałbym się po nim takiej właśnie książki. Ale widzieć ją wychodzącą spod pióra naukowca, 



pod egidą tego instytutu!
— Ależ, profesorze Stadler, ta książka nie została napisana dla naukowców. Została napisana dla 
pijanego chama.
— Co pan chce przez to powiedzieć?
— Dla ogółu społeczeństwa.
— Ależ,  dobry  Boże!  Największy  imbecyl  dostrzeże  w każdej  z  pańskich  deklaracji  jaskrawe 
sprzeczności.
— Ujmijmy  to  tak,  profesorze  Stadler:  człowiek,  który  ich  nie  dostrzega,  zasługuje  na  to,  by 
wierzyć we wszystkie moje deklaracje.
—  Ale  pan  podparł  te  potworności  prestiżem  nauki!  Kiedy  taka  nędzna  miernota  jak  Simon 
Pritchett wygłaszała te rzeczy w formie jakiegoś zawiłego mistycyzmu, było to niegroźne. I tak nikt 
go nie słuchał. Ale pan pozwolił im myśleć, że to nauka. Nauka! Wykorzystał pan zdobycze umysłu 
w  celu  jego  zniszczenia.  Jakim  prawem  wykorzystał  pan  moją  pracę  do  nieuzasadnionego, 
niedorzecznego przeskoku w inną dziedzinę i przy użyciu nieadekwatnej metafory uczynił z czysto 
matematycznego problemu potworne uogólnienie? Jakim prawem spreparował pan to tak, jakbym 
ja —ja! — udzielił tej książce swojego poparcia?
Ferris  nie  poruszył  się;  patrzył  tylko  spokojnie  na  Stadlera,  ale  był  to  spokój  nieomal 
protekcjonalny.
— Widzi pan, profesorze, pan mówi tak, jakby ta książka była przeznaczona dla ludzi myślących. 
Gdyby tak było, należałoby się przejmować takimi sprawami jak ścisłość, wiarygodność, logika i 
prestiż  nauki.  Tak  jednak  nie  jest.  Ona  jest  adresowana  do  społeczeństwa.  A  pan  zawsze  był 
pierwszym,  który  twierdził,  że  społeczeństwo  nie  myśli.  — Zamilkł,  ale  Stadler  także  się  nie 
odezwał. — Ta książka może nie mieć żadnej wartości filozoficznej, ale z pewnością ma wielką 
wartość psychologiczną.
— A niby jaką?
— Widzi pan, profesorze Stadler, ludzie nie chcą myśleć. A im głębiej pakują się w kłopoty, tym 
bardziej tego nie chcą. Jakiś instynkt mówi ‘m jednak, że powinni, i to wyzwala w nich poczucie 
winy.  Więc  będą  całować po rękach każdego,  kto  ich  rozgrzeszy  z  niemyślenia.  Każdego,  kto 
uczyni cnotę — wysoce intelektualną cnotę — z tego, co oni mają za swój grzech, słabość i winę.
— I pan zamierza być tym zbawicielem?
— Taka jest droga do popularności.
— Dlaczego miałby pan pragnąć popularności?
Spojrzenie Ferrisa, jakby całkiem przypadkowo, przeniosło się na twarz Stadlera.
— Jesteśmy instytucją publiczną — rzekł spokojnie. — Utrzymywaną z publicznych funduszy.
— W związku  z  czym mówi  pan  ludziom,  że  nauka  jest  powierzchownym oszustwem,  które 
należałoby zlikwidować!
— Taki wniosek można by wysnuć z mojej książki, myśląc logicznie. Lecz oni tego wniosku nie 
wyciągną.
— A co z hańbą, jaką okryje się instytut w oczach ludzi inteligentnych, gdziekolwiek jeszcze tacy 
istnieją?
— Dlaczego mielibyśmy się nimi przejmować?
Profesor Stadler uznałby to zdanie za wyobrażalne, gdyby zostało wypowiedziane z nienawiścią, 
zawiścią  czy  zjadliwością,  ale  nieobecność  którejkolwiek  z  tych  emocji,  swobodna  lekkość  w 
głosie, sugerująca śmiech, dały mu momentalny wgląd w sferę, której nie dało się uznać za część 
rzeczywistości. Po jego żołądku rozlała się fala lodowatego przerażenia.
—  Czy  obserwował  pan  reakcje  na  moją  książkę,  profesorze  Stadler?  Spotkała  się  z  bardzo 
przychylnym przyjęciem.
— Tak, i to właśnie jest dla mnie niewiarygodne. — Musiał mówić, musiał mówić tak, jakby to 
była cywilizowana dyskusja, nie mógł dać sobie czasu na zrozumienie, czym było to, co na chwilę 
go  dopadło.  — Nie  jestem w stanie  zrozumieć  uwagi,  którą  zaszczycono  pana  we wszystkich 
cieszących  się  szacunkiem  magazynach  akademickich,  ani  tego,  jak  oni  wszyscy  mogli  sobie 
pozwolić na poważne rozważania nad pańską książką. Gdyby Hugh Akston tu był, żadna publikacja 



akademicka nie ośmieliłaby się jej zaliczyć do dziedziny filozofii.
— Ale jego tu nie ma.
Profesor Stadler czuł, że jakieś słowa domagają się od niego, by je wypowiedział — i modlił się, 
aby udało mu się zakończyć rozmowę, zanim odkryje, co to za słowa.
— Z drugiej strony — rzekł Ferris — reklamy mojej książki — och, jestem pewien, że nie zwraca 
pan uwagi na takie drobiazgi jak reklamy — cytują wysoce pochlebny list, jaki otrzymałem od pana 
Wesleya Moucha.
— Kimże, u diabła, jest pan Wesley Mouch?! Profesor Ferris uśmiechnął się.
—  Za  rok  nawet  pan  nie  zada  tego  pytania,  profesorze.  Ujmijmy  to  tak:  pan  Mouch  jest 
człowiekiem, który obecnie racjonuje ropę.
— Proponuję zatem, by pozostawał pan przy swojej pracy. Proszę negocjować z panem Mouchem i 
pozostawić mu sferę pieców opalanych i ropą, ale sferę idei proszę zostawić mnie.
—  Ciekawie  byłoby  spróbować  nakreślić  linię  demarkacyjną—  rzekł  I  Ferris  tonem  leniwej 
refleksji. — Kiedy jednak mówimy o mojej książce, mówimy o sferze wizerunku publicznego. — 
Odwrócił się, wskazując gorliwie wzory matematyczne wypisane kredą na tablicy. — Profesorze 
Stadler, byłoby katastrofalne, gdyby pan pozwolił, aby sfera wizerunku publicznego oderwała go od 
pracy, której nikt inny na świecie nie potrafi sprostać.
Powiedział to z jakąś służalczością; Stadler nie wiedział, co sprawiło, że odczytał w niej słowa: 
„Trzymaj się swojej tablicy!” Poczuł gryzącą irytację i skierował ją przeciwko sobie, myśląc ze 
złością, że musi się pozbyć tych podejrzeń.
—  Wizerunek  publiczny?  —  rzekł  z  pogardą.  —  Nie  widzę  w  pańskiej  książce  żadnego 
praktycznego celu. Nie rozumiem, co chce pan osiągnąć za jej pośrednictwem.
— Nie? — Ferris zerknął na niego przelotnie. Iskierka bezczelności była zbyt ulotna, by ją z całą 
pewnością zidentyfikować.
—  Nie  mogę  sobie  pozwolić  na  uznanie  pewnych  rzeczy  za  możliwe  w  cywilizowanym 
społeczeństwie — rzekł surowo Stadler.
— To zachwycająco ścisłe — przytaknął wesoło Ferris. — Nie może pan sobie pozwolić.
Wstał, pierwszy dając do zrozumienia, że spotkanie dobiegło końca.
— Proszę mnie wzywać, kiedykolwiek wydarzy się w instytucie coś, co będzie dla pana kłopotliwe, 
profesorze Stadler — rzekł. — Mój przywilej to być zawsze do pańskich usług.
Wiedząc, że musi podkreślić swoją władzę, i tłumiąc wstydliwą świadomość charakteru obranego 
substytutu, Stadler rzucił władczo, tonem sarkastycznej nieuprzejmości:
— Następnym razem, kiedy pana wezwę, lepiej niech pan coś zrobi z tym swoim samochodem.
— Tak jest, profesorze Stadler. Zrobię wszystko, by nigdy więcej się tnie spóźnić, i błagam pana o 
wybaczenie.  — Ferris odpowiadał  tak,  jakby odgrywał rolę w jakimś przedstawieniu;  jakby się 
ucieszył, że Stadler wreszcie nauczył się nowoczesnej metody komunikacji. — Samochód sprawiał 
mi ostatnio wiele kłopotów, rozlatuje się na kawałki, i jakiś czas temu zamówiłem nowy, najlepszy 
model  na  rynku,  kabriolet  Hammonda,  ale  Lawrence  Hammond  w zeszłym tygodniu  zamknął 
interes, bez powodu ani ostrzeżenia, więc jestem ugotowany. Zdaje się, że ci dranie gdzieś znikają. 
Trzeba będzie coś z tym zrobić.
Kiedy Ferris wyszedł, Stadler siedział przy biurku z opuszczonymi ramionami, świadom jedynie 
rozpaczliwego pragnienia, by nikt go nie widział. Mgła bólu, którego nie potrafił nazwać, niosła ze 
sobą także rozpaczliwe uczucie, że nikt — nikt spośród tych, których cenił — nie zechce go już 
nigdy zobaczyć.
Znał słowa, których nie wypowiedział. Nie powiedział, że publicznie potępi książkę i wyrzeknie się 
jej w imieniu instytutu. Nie powiedział tego, gdyż bał się odkrycia, że Ferris się tym nie przejmie, 
że Ferris jest bezpieczny, że słowo Roberta Stadlera nie ma już żadnej mocy. I chociaż mówił sobie, 
że później rozważy kwestię złożenia publicznego protestu wiedział, że go nie złoży.
Podniósł książkę i wyrzucił do kosza.
Oczyma wyobraźni ujrzał nagle twarz — młodą bardzo wyraźną, z wydatnie zarysowanymi liniami 
— twarz, której przez wiele lat nie pozwalał sobie wspominać.  Nie, pomyślał,  on nie czytał tej 
książki, nie zobaczy jej, nie żyje, musiał umrzeć dawno temu... Poczuł ostry ból, będący wynikiem 



szoku podwójnego, jednoczesnego odkrycia: że właśnie tego człowieka pragnie zobaczyć bardziej 
niż kogokolwiek na świecie — i że pozostaje mu tylko mieć nadzieję, iż ten człowiek nie żyje.
Nie  wiedział  dlaczego,  kiedy  zadzwonił  telefon  i  sekretarka  powiedziała  mu,  że  panna  Dagny 
Taggart chce z nim rozmawiać, z entuzjazmem chwycił słuchawkę i zauważył, że drży mu ręka. 
Przez ponad rok myślał,  że  już  nigdy nie  będzie  chciała  się z  nim spotkać.  Usłyszał  wyraźny, 
beznamiętny głos proszący go o spotkanie.
— Tak, panno Taggart,  oczywiście,  tak...  W poniedziałek rano? Tak...  Proszę posłuchać,  panno 
Taggart, mam dziś coś do załatwienia w Nowym Jorku, mógłbym wpaść do pani biura po południu, 
jeśli pani chce... Nie, nie, to żaden kłopot, będę zachwycony... Dziś po południu, panno Taggart, 
koło drugiej... to jest koło czwartej.
Nie miał  nic do załatwienia  w Nowym Jorku.  Nie dał sobie czasu na zastanawianie  się,  co go 
skłoniło do takiego postępku. Uśmiechał się radośnie do plamy słońca na odległym wzgórzu.

Dagny przekreśliła czarną linią pociąg numer 93 i przez moment odczuwała ponure zadowolenie z 
faktu, iż uczyniła to ze spokojem. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy musiała postawić wiele takich 
kresek.  Początkowo  przychodziło  jej  to  z  trudem,  teraz  stawało  się  prostsze.  Pomyślała,  że 
nadejdzie taki dzień, w którym będzie potrafiła uśmiercić linię, nie żegnając jej nawet niewielkim 
hołdem wysiłku. Pociąg numer 93 był towarowym, który zarabiał  na siebie, wożąc dostawy dla 
Hammondsville w Kolorado.
Wiedziała,  co  nastąpi  potem:  najpierw  śmierć  specjalnych  pociągów  towarowych  —  potem 
zmniejszanie  liczby  wagonów  zdążających  do  Hamniondsville,  doczepianych  niczym  ubodzy 
krewni  do  pociągów  jadących  do  innych  miast  —  potem  stopniowe  wykreślanie  stacji 
Hammondsville z rozkładów jazdy pociągów pasażerskich — wreszcie dzień, w którym przyjdzie 
jej wykreślić miasteczko z mapy. Tak się wcześniej  stało z rozjazdem Wyatta i z miasteczkiem 
Stockton.
Wiedziała — kiedy tylko otrzymała wiadomość, że Lawrence Hammond zamknął swoją fabrykę — 
że nie ma sensu czekać,  mieć nadziei  i  zastanawiać się,  czy jego kuzyn, prawnik albo komitet 
miejscowych obywateli ponownie ją uruchomi. Wiedziała, że czas zacząć zmieniać rozkłady jazdy.
Minęło  niecałe  sześć  miesięcy,  odkąd  odszedł  Ellis  Wyatt.  Sześć  miesięcy,  które  jeden  z 
dziennikarzy w upojeniu okrzyknął „świętem małych ludzi”. Każdy człowiek z branży naftowej, 
który miał trzy szyby na krzyż i płakał, że Ellis Wyatt nie daje mu szansy zarobienia na życie, teraz 
rzucił  się  do  wypełniania  dziury,  którą  Wyatt  pozostawił  otwartą.  Zakładali  związki,  spółki, 
zrzeszenia,  łączyli  swoje  zasoby  i  szyldy.  „Słoneczne  lato  małych  ludzi”  —  zachwycał  się 
dziennikarz. Rolę tytułowego słońca spełniały płomienie liżące wieże wiertnicze Wyatt Oil. W ich 
blasku „mali ludzie” zbijali wymarzone fortuny, nie wymagające umiejętności ani wysiłku. Potem 
ich najwięksi klienci, tacy jak przedsiębiorstwa energetyczne, które spijały ropę pociągami i nie 
miały  pobłażania  dla  ludzkich  słabości,  zaczęły  się  przestawiać  na  węgiel  — mniejsi  klienci, 
bardziej tolerancyjni, zamykali interesy — chłopcy z Waszyngtonu wprowadzili kartki na ropę i 
awaryjny  podatek  dla  pracodawców,  przeznaczony  na  pomoc  dla  bezrobotnych  pracowników 
przemysłu naftowego — wtedy kilka dużych przedsiębiorstw naftowych wypadło z gry — wtedy 
maluczcy w słońcu odkryli,  że koronka wiertnicza,  która przedtem kosztowała ich sto dolarów, 
teraz kosztuje pięćset, bo nie ma rynku dla sprzętu naftowego i producenci muszą zarabiać na jednej 
koronce tyle, ile przedtem na pięciu, albo wypadają z gry — wtedy zaczęto zamykać rurociągi, bo 
nikt nie był w stanie zapłacić za ich konserwację — wtedy liniom kolejowym udzielono zezwolenia 
na podniesienie  opłat  za  przewozy,  bo niewiele  było ropy do przewożenia i  koszty utrzymania 
pociągów  towarowych  sprawiły,  że  dwie  małe  linie  wypadły  z  gry  — a  kiedy  słońce  zaszło, 
zobaczyli,  że  koszty  eksploatacji,  które  kiedyś  pozwalały  im  istnieć  na  swoich 
sześćdziesięcioakrowych polach, były możliwe tylko dzięki milom wzgórz Wyatta i poległy w tych 
samych kłębach dymu. Dopiero kiedy ich fortuny znikły, a pompy przestały pracować, maluczcy 
pojęli,  że  żaden  biznes  w  tym  kraju  nie  może  sobie  pozwolić  na  kupowanie  ropy  po  cenie 



pozwalającej  na  zwrot  kosztów,  po  których  teraz  musieliby  ją  wydobywać.  Potem  chłopcy  z 
Waszyngtonu  przyznali  przedsiębiorcom  naftowym  subsydia,  ale  nie  wszyscy  przedsiębiorcy 
naftowi mieli przyjaciół w Waszyngtonie, wskutek czego wytworzyła się sytuacja, której nikt nie 
chciał zbyt dokładnie śledzić ani omawiać.
Andrew Stocktonowi zazdrościła większość biznesmenów. Szaleństwo przestrajania się na węgiel 
spadło na niego niczym góra złota: fabryka pracowała przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, 
odlewając  części  dla  pieców  węglowych  i  tocząc  wyścig  z  zamieciami  nadchodzącej  zimy. 
Niewiele  pozostało  wiarygodnych  odlewni;  Stockton  stał  się  jednym  z  filarów  wspierających 
piwnice i kuchnie całego kraju. Filar zawalił się bez ostrzeżenia. Andrew Stockton ogłosił, że się 
wycofuje, zamknął fabrykę i wyjechał. Nie zostawił żadnych instrukcji dotyczących tego, co należy 
zrobić z fabryką ani czyjego krewni mają prawo ponownie ją uruchomić.
Po drogach kraju wciąż jeździły samochody, ale poruszały się jak wędrowcy na pustyni, mijający 
złowróżbne, wybielone przez słońce szkielety koni: szkielety samochodów, które nawaliły podczas 
jazdy i tkwiły porzucone w przydrożnych rowach. Ludzie przestali już kupować samochody; ich 
producenci  zamykali  fabryki.  Pewne osoby jednak nadal potrafiły  zdobyć paliwo, korzystając z 
pomocy przyjaciół, której nikomu nie chciało się kwestionować. Kupowały samochody za każdą 
żądaną cenę. Góry Kolorado tonęły w świetle padającym z wielkich okien fabryki, w której taśmy 
montażowe Lawrence’a Hammonda wyrzucały na bocznice Taggart Transcontinental samochody 
osobowe i ciężarówki. Wiadomość o wycofaniu się Hammonda przyszła wtedy, gdy najmniej się jej 
spodziewano,  krótka  i  nagła  niczym  jedno  uderzenie  dzwonu  w  ciężkiej  ciszy.  Komitet 
miejscowych  obywateli  transmitował  teraz  przez  radio  apele  do  Lawrence’a  Hammonda,  aby, 
gdziekolwiek jest, udzielił mu zezwolenia na ponowne uruchomienie fabryki. Nie było odzewu.
Krzyczała, kiedy odszedł Ellis Wyatt; zaparło jej dech, gdy odszedł Stockton; kiedy usłyszała o 
rezygnacji Hammonda, zapytała beznamiętnie: „Kto następny?”
— Nie, panno Taggart, nie potrafię tego wyjaśnić — wyznała jej siostra Andrew Stocktona podczas 
jej ostatniej wyprawy do Kolorado, dwa miesiące temu. — Nie powiedział mi ani słowa i nie wiem 
nawet, czy
żyje,  podobnie  jak  Ellis  Wyatt.  Nie,  na  dzień  przed  jego  zniknięciem  nie  wydarzyło  się  nic 
szczególnego. Pamiętam tylko, że ostatniego wieczoru przyszedł do niego jakiś człowiek. Obcy, 
którego  nigdy  przedtem  nie  widziałam.  Rozmawiali  do  bardzo  późna:  kiedy  szłam  spać,  w 
gabinecie Andrew wciąż jeszcze paliło się światło.
Ludzie w miasteczkach Kolorado milczeli. Dagny widziała, jak chodzą po ulicach, mijając swoje 
małe kioski, sklepy żelazne i rynki spożywcze — czynili to w taki sposób, jakby mieli nadzieję, że 
póki się ruszają, nie będą musieli spoglądać w przyszłość. Ona także przechadzała się tymi ulicami, 
starając się nie podnosić głowy, by nie widzieć pokrytych sadzą skał i poskręcanej stali,  kiedyś 
będących  polami  naftowymi  Wyatta.  Było  je  widać  z  wielu  miasteczek.  Patrząc  przed  siebie, 
dostrzegała je w oddali.
Jeden szyb, na grzbiecie wzgórza, wciąż płonął. Nikt nie zdołał go ugasić. Widziała go, chodząc po 
ulicach: skręcony słup ognia, konwulsyjnie uderzający o niebo, jak gdyby pragnął się wyrwać na 
wolność. Widziała go także nocą, z odległości stu przejrzystych,  czarnych mil,  z okna pociągu: 
mały, szalony, miotany wiatrem płomień. Ludzie nazywali go pochodnią Wyatta.
Najdłuższy pociąg Linii Johna Galta miał czterdzieści wagonów; najszybszy jeździł z prędkością 
pięćdziesięciu mil na godzinę. Trzeba było oszczędzać lokomotywy — były to węglówki, które już 
dawno  powinny  trafić  do  lamusa.  Jim  załatwił  olej  dla  diesli,  które  ciągnęły  Kometę  i  kilka 
transkontynentalnych pociągów towarowych. Jedynym źródłem paliwa, na które mogła liczyć i z 
którym mogła współpracować, był Ken Danagger z Danagger Coal w Pensylwanii.
Przez cztery stany, przywiązane do gardła Kolorado jako sąsiadujące, przetaczały się z klekotem 
puste  pociągi.  Przewoziły  po  kilka  wagonów  owiec,  trochę  zboża,  trochę  melonów  i  czasem 
jakiegoś  farmera  z  przesadnie  wystrojoną  rodzinką,  mającego  przyjaciół  w  Waszyngtonie.  Jim 
załatwił w Waszyngtonie subsydia dla każdego pociągu, który kursował nie jako źródło zysku, lecz 
w służbie „równości społecznej”.
Musiała  wykorzystać  każdą  iskierkę  swojej  energii,  by  utrzymać  kursy  tam,  gdzie  wciąż  były 



potrzebne, na terenach, które wciąż coś produkowały. Ale na bilansach Taggart Transcontinental 
subsydia Jima dla  pustych pociągów wyrażały  się  w dłuższych liczbach niż  zyski  przynoszone 
przez najlepszy pociąg towarowy kursujący na najruchliwszej linii przemysłowej.
Jim  przechwalał  się,  że  ostatnie  sześć  miesięcy  były  najbardziej  udane  w  historii  Taggart 
Transcontinental. Na lśniących kartach jego sprawozdania dla udziałowców jako zysk wymienione 
były pieniądze, których nie zarobił — subsydia dla pustych pociągów; i pieniądze, które do niego 
nie należały — sumy, które powinny pójść na spłatę odsetek i wycofanie obligacji Taggarta, dług, 
którego, wolą Wesleya Moucha, pozwolono mu nie spłacić. Chwalił się, że pociągi Taggarta mają 
teraz więcej przewozów w Arizonie — gdzie Dan Conway zamknął ostatnią linię Phoenix-Durango 
i  wycofał  się  z  gry — i  w Minnesocie,  gdzie  Paul  Larkin  transportował  rudę  żelaza  koleją,  a 
ostatnie barki wożące rudę na Wielkich Jeziorach zostały zlikwidowane.
— Zawsze uważałaś zarabianie pieniędzy za taką wielką zaletę — mówił do niej Jim z osobliwym 
półuśmieszkiem. — No, zdaje mi się, że jestem w tym od ciebie lepszy.
Nie było nikogo, kto by twierdził, że rozumie sprawę zamrożonych obligacji kolejowych; być może 
dlatego, że wszyscy rozumieli ją aż nazbyt dobrze. Początkowo wśród właścicieli obligacji pojawiły 
się oznaki paniki, w społeczeństwie zaś oznaki niebezpiecznego oburzenia. Potem Wesley Mouch 
wydał kolejne rozporządzenie, głoszące, że ludzie mogą „odmrozić” swoje obligacje, powołując się 
na  „żywotną  potrzebę”:  jeśli  rząd  otrzyma  dowód,  że  potrzeba  jest  istotnie  paląca,  wykupi 
obligacje.  Nikt nie zadawał trzech pytań ani nie odpowiadał na nie: „Co stanowi dowód?” „Co 
stanowi potrzebę?” „Żywotna — dla kogo?”
Potem dyskutowanie o tym, dlaczego jeden człowiek otrzymał pozwolenie na odmrożenie swoich 
pieniędzy, a drugi nie, zaczęło uchodzić za oznakę złych manier. Kiedy ktoś pytał: „Dlaczego?”, 
ludzie odwracali się w obrażonym milczeniu. Należało opisywać, nie zaś wyjaśniać; katalogować 
fakty, nie zaś je oceniać: pan Smith został odmrożony, a pan Jones nie — i tyle. A kiedy pan Jones 
popełniał  samobójstwo, mówiono: „No, nie wiem, gdyby naprawdę potrzebował tych pieniędzy, 
rząd by mu je dał, ale niektórzy są po prostu pazerni”.
Nie należało też rozmawiać o ludziach, którzy, otrzymawszy odmowę, sprzedawali swoje obligacje 
za jedną trzecią ich wartości innym ludziom, których potrzeby w jakiś cudowny sposób przetapiały 
trzydzieści trzy zamrożone centy na jednego całego dolara, ani o nowym zawodzie praktykowanym 
przez młodych, pomysłowych chłopców, którzy dopiero co wyszli z college’u i, nazywając siebie 
„odmrażaczami”,  oferowali  swoje  usługi  w  zakresie  „pomocy  w  sformułowaniu  podania 
odpowiednim, nowoczesnym językiem”. Byli to chłopcy, którzy mieli przyjaciół w Waszyngtonie.
Spoglądając na szyny Taggarta z peronu jakiejś  wiejskiej  stacyjki,  odkryła w sobie nie radosną 
dumę, którą kiedyś czuła, lecz mglisty, przepełniony poczuciem winy wstyd, jak gdyby na metalu 
wyrosła jakaś dworca, spojrzała na pomnik Nata Taggarta i pomyślała: to były twoje szyny, ty je 
zbudowałeś, ty o nie walczyłeś, nie powstrzymał cię strach ani wstręt — nie oddam ich ludziom, 
krwi i rdzy — teraz tylko ja mogę ich strzec.
Nie zrezygnowała z poszukiwań wynalazcy silnika. Była to jedyna część jej pracy, która pozwalała 
znieść  wszystko  inne,  jedyny  dostrzegalny  cel  nadający  sens  jej  zmaganiom.  Chwilami 
zastanawiała się, dlaczego w ogóle chce odbudowywać ten silnik. „Po co?” — wydawał się pytać 
jakiś  głos  wewnątrz  niej.  Bo  jeszcze  żyję,  odpowiadała.  Ale  jej  poszukiwania  pozostawały 
bezowocne. Dwaj inżynierowie wrócili  z Wisconsin z pustymi rękami.  Mieli szukać po okolicy 
ludzi, którzy pracowali w Samochodach Dwudziestego Wieku, by poznać nazwisko wynalazcy. Nie 
dowiedzieli się niczego. Wysłała ich, by przejrzeli dokumenty w urzędzie patentowym; silnik nigdy 
nie został opatentowany.
Jedyną  pozostałością  jej  osobistych  poszukiwań  był  niedopałek  papierosa  ze  znakiem  dolara. 
Zapomniała o nim do chwili, kiedy, kilka wieczorów temu, natrafiła na niego w szufladzie biurka i 
zaniosła  znajomemu  z  holu  dworcowego.  Był  zdumiony  i  długo  przyglądał  się  niedopałkowi, 
trzymając go ostrożnie w dwóch palcach; nigdy nie słyszał o takiej marce i zastanawiał się, jak 
mógł ją przeoczyć.
— Dobry był, panno Taggart? — zapytał.
— Najlepszy, jakiego w życiu paliłam — odrzekła.



Potrząsał w zdumieniu głową. Obiecał dowiedzieć się, gdzie się robi takie papierosy, i załatwić jej 
cały karton.
Próbowała  znaleźć  naukowca,  który  potrafiłby  zrekonstruować  silnik.  Rozmawiała  z  ludźmi, 
których  jej  rekomendowano  jako  najlepszych  w swoim fachu.  Pierwszy,  po  obejrzeniu  resztek 
silnika i przestudiowaniu maszynopisu, zadeklarował nie znoszącym sprzeciwu tonem, że to coś nie 
mogło działać i z pewnością nigdy nie działało, a on dowiedzie, iż nigdy działać nie będzie. Drugi 
powiedział  leniwie,  tonem człowieka  próbującego się  pozbyć nudnego natręta,  że  nie  wie,  czy 
można to zrobić czy nie, i nie ma ochoty zawracać sobie tym głowy. Trzeci oznajmił bezczelnie, że 
podejmie się próby rekonstrukcji, jeśli otrzyma dziesięcioletni kontrakt z pensją dwudziestu pięciu 
tysięcy dolarów rocznie — „W końcu, panno Taggart, jeśli spodziewa się pani olbrzymich zysków 
z  tego  silnika,  to  powinna  pani  zapłacić  za  ryzyko  zmarnowania  mojego  czasu”.  Czwarty, 
najmłodszy, spoglądał na nią przez chwilę, a linie jego twarzy, początkowo nic nie wyrażającej, 
ułożyły się w coś na kształt pogardy.
— Wie pani, panno Taggart, uważam, że takiego silnika nie powinno się nigdy budować, nawet 
gdyby ktoś się dowiedział, jak to zrobić. Ta rzecz przewyższyłaby wszystko, co mamy, tak dalece, 
że  byłoby  to  nie  fair  wobec  pomniejszych  naukowców,  bo  nie  pozostawiłoby  miejsca  na  ich 
osiągnięcia  i  umiejętności.  Uważam,  że  silni  nie  powinni  mieć  prawa  ranić  poczucia  własnej 
wartości słabych.
Wyprosiła go z gabinetu i siedziała przerażona, nie mogąc uwierzyć, że najpodlejsza deklaracja, 
jaką w życiu słyszała, została wypowiedziana tonem świętego oburzenia.
Decyzja o rozmowie z profesorem Stadlerem była jej ostatnią deską ratunku.
Zmusiła  się,  by do niego zadzwonić,  wbrew oporowi jakiegoś  nieruchomego punktu  wewnątrz 
siebie, który był jak mocno zaciągnięty hamulec. Kłóciła się ze sobą. Negocjuję z ludźmi pokroju 
Jima i Orrena Boyle’a, myślała, jego wina jest mniejsza niż ich — dlaczego nie miałabym z nim 
porozmawiać? Nie znalazła odpowiedzi, jedynie uparte uczucie niechęci, uczucie, że ze wszystkich 
ludzi na ziemi profesor Robert Stadler jest tym, do którego nie wolno jej dzwonić.
Siedząc przy biurku nad rozkładami jazdy na Linii Johna Galta i czekając na przybycie Stadlera, 
zastanawiała  się,  dlaczego od wielu lat  w dziedzinie nauki nie zakwitł  żaden wielki talent.  Nie 
potrafiła nawet szukać odpowiedzi. Patrzyła na czarną linię na rozkładzie jazdy, która była trupem 
pociągu numer 93.
Pociąg ma w sobie dwa wielkie atrybuty życia, myślała, ruch i cel; to było żywe stworzenie, a teraz 
zmieniło  się w garść martwych wagonów i lokomotyw. Nie dawaj sobie  czasu na odczuwanie, 
myślała, pozbądź się trupa najszybciej, jak potrafisz; sieć potrzebuje lokomotyw, Ken Danagger w 
Pensylwanii potrzebuje pociągów, większej liczby pociągów, jeśli tylko...
— Profesor  Robert  Stadler  — przemówił  interkom na  jej  biurku.  Wszedł  z  uśmiechem,  który 
wydawał się podświetlać jego słowa.
— Panno Taggart, czy uwierzy pani, że jestem bezradnie szczęśliwy, mogąc znów panią widzieć?
Nie uśmiechnęła się, patrząc na niego z chłodną uprzejmością.
— To miło z pańskiej strony, że pan przyszedł — powiedziała i skłoniła lekko głowę, podczas gdy 
szczupły tułów pozostawał sztywno wyprostowany.
—  A  gdybym  wyznał,  że  potrzebowałem  jedynie  wiarygodnego  pretekstu,  by  przyjść?  Czy 
zdumiałoby to panią?
— Starałabym się nie nadwerężać pańskiej uprzejmości. — Nie uśmiechnęła się. — Proszę usiąść, 
profesorze Stadler.
Rozglądał się bacznie dookoła.
— Nigdy nie widziałem gabinetu wysokiego urzędnika kolei. Nie wiedziałem, że to będzie takie... 
podniosłe miejsce. Czy taki właśnie jest charakter pani pracy?
— Chciałabym zasięgnąć pańskiej rady w kwestii, która jest dość odległa od dziedziny pańskich 
zainteresowań,  profesorze  Stadler.  Może pan  uznać  za  dziwny fakt,  iż  zwróciłam się  do pana. 
Proszę pozwolić mi wyłuszczyć powody.
— Fakt, że zechciała się pani do mnie zwrócić, jest wystarczającym powodem. Jeżeli mogę się pani 
do czegoś przydać, do czegokolwiek, nie wiem, co w obecnej chwili mogłoby mi sprawić większą 



radość. — W jego uśmiechu było coś atrakcyjnego, był to uśmiech człowieka doświadczonego, 
który używa go nie do kamuflowania swoich słów, lecz by podkreślić zuchwałość szczerej emocji.
— Chodzi o kwestię techniczną — rzekła zwyczajnym, pozbawionym ekspresji  tonem młodego 
mechanika opowiadającego o trudnej robocie. — Jestem w pełni świadoma pańskiej pogardy dla tej 
dziedziny nauki.  Nie oczekuję,  że rozwiąże pan mój problem — nie jest  to rodzaj pracy, którą 
zwykł  pan  wykonywać  i  która  by  pana  interesowała.  Chciałabym  tylko  przedstawić  panu  ów 
problem  i  zadać  dwa  pytania.  Musiałam  zwrócić  się  do  pana,  gdyż  jest  to  sprawa,  w  którą 
zamieszany jest czyjś umysł, wielki umysł, a — mówiła beznamiętnie, jak ktoś, kto wygłasza rzecz 
oczywistą — a pan jest jedynym wielkim umysłem, jaki w tej dziedzinie pozostał.
Nie  wiedziała,  dlaczego  jej  słowa tak  go uderzyły.  Widziała  jego znieruchomiałą  twarz,  nagłą, 
dziwną powagę w oczach, która zdawała się entuzjastyczna i niemal błagalna, a potem usłyszała 
jego głos, przemawiający podniośle, jakby pod wpływem jakiejś emocji, sprawiającej, że brzmiał 
prosto i pokornie:
— Na czym polega pani problem, panno Taggart?
Opowiedziała mu o silniku i miejscu, w którym go znalazła; powiedziała, że poznanie nazwiska 
wynalazcy  okazało  się  niemożliwe;  nie  wspomniała  o  szczegółach  poszukiwań.  Podała  mu 
fotografie silnika i pozostałości maszynopisu.
Obserwowała go, gdy czytał.  Najpierw widziała profesjonalną pewność siebie w szybkim ruchu 
przebiegających tekst oczu, potem przerwę, rosnące napięcie, poruszenie ust, któremu, w przypadku 
kogo innego, towarzyszyłby gwizd albo spazmatyczne wciągnięcie powietrza. Widziała, jak na całe 
minuty  przestawał  czytać  i  patrzył  w  dal,  jakby  jego  umysł  pędził  przez  niezliczone, 
niespodziewanie  napotkane  ścieżki,  próbując  przebiec  wszystkie  jednocześnie  — widziała,  jak 
wraca do poprzednich stron,
przerywa,  zmusza  się,  by czytać  dalej,  jakby rozdarty  pomiędzy pragnieniem kontynuowania  a 
pragnieniem uchwycenia wszystkich otwierających się przed jego oczyma możliwości. Widziała 
jego milczące podniecenie, wiedziała, że zapomniał ojej gabinecie, ojej istnieniu, o wszystkim z 
wyjątkiem wizji wielkiego osiągnięcia — i w hołdzie za jego zdolność do takiej reakcji pożałowała, 
że polubienie profesora Stadlera jest dla niej niewykonalne.
Milczeli już od ponad godziny, gdy skończył i popatrzył na nią.
— Ależ  to  nadzwyczajne!  — oznajmił  radosnym,  zdumionym tonem kogoś  obwieszczającego 
zaskakującą nowinę.
Żałowała, że nie potrafi się uśmiechnąć i obdarzyć go braterstwem wspólnie celebrowanej radości. 
Kiwnęła tylko głową i powiedziała chłodno:
— Tak.
— Ależ, panno Taggart, to jest cudowne!
— Tak.
— Mówiła pani, że to kwestia techniczna? To o wiele, wiele więcej niż tylko to! Te strony, na 
których pisze o swoim konwerterze  — widać  z  nich,  z  jakich  wychodzi  założeń.  Sformułował 
zupełnie nową definicję energii. Odrzucił wszystkie standardowe założenia, zgodnie z którymi jego 
silnik byłby niemożliwy.  Przyjął  zupełnie  nową przesłankę i  rozwiązał  tajemnicę przetwarzania 
energii statycznej w kinetyczną. Czy pani wie, co to znaczy? Czy zdaje pani sobie sprawę, jak wiele 
musiał zdziałać na polu teoretycznej, abstrakcyjnej nauki, zanim potrafił zbudować ten silnik?
— Kto? — zapytała cicho.
— Słucham?
—  To  było  pierwsze  z  dwóch  pytań,  które  pragnęłam  panu  zadać,  profesorze  Stadler:  czy 
przychodzi panu do głowy jakikolwiek młody naukowiec, którego mógł pan znać dziesięć lat temu, 
a który byłby w stanie tego dokonać?
Przez moment milczał, zdumiony; wcześniej nie zdążył zadać sobie tego pytania.
— Nie — odrzekł powoli, marszcząc brwi — nie, nikt mi nie przychodzi do głowy... To dziwne... 
bo taki wielki talent nigdzie nie mógłby pozostać niezauważony... ktoś zwróciłby na niego moją 
uwagę.  Zawsze  przysyłali  mi  obiecujących  młodych  fizyków...  Mówiła  pani,  że  znalazła  to  w 
laboratorium badawczym zwykłej, komercyjnej fabryki samochodów?



— Tak.
— To dziwne. Co on by robił w takim miejscu?
— Projektował silnik.
— To właśnie mam na myśli. Człowiek o geniuszu wielkiego naukowca, który woli być wynalazcą 
komercyjnym? To oburzające. Chciał mieć silnik, więc po cichu przeprowadził wielką rewolucję 
naukową, ot tak, jako środek do celu, nie zadając sobie trudu publikacji swoich odkryć, tylko po 
prostu produkując silnik. Dlaczego chciał trwonić swój umysł na cele praktyczne?
— Może dlatego, że podobało mu się życie na tej ziemi — wyrwało jej się.
— Słucham?
— Nie, ja... przepraszam, profesorze Stadler. Nie zamierzałam podejmować żadnych... ubocznych 
kwestii.
Znowu spoglądał w dal, podążając za jakąś myślą.
—  Dlaczego  nie  zwrócił  się  do  mnie?  Dlaczego  nie  znalazł  się  w  jakiejś  wielkiej  instytucji 
naukowej, gdzie było jego miejsce? Jeśli miał tyle rozumu, by to wynaleźć, z pewnością miał go 
także dość, by pojmować wagę swego odkrycia. Dlaczego nie opublikował pracy na temat swojej 
definicji  energii?  Dostrzegam  ogólny  kierunek,  jaki  obrał,  ale  niech  go  diabli!  —  brakuje 
najważniejszych  stron,  brakuje  twierdzenia!  Z pewnością  ktoś  spośród jego współpracowników 
wiedział dość, by ogłosić jego dzieło całemu światu nauki. Dlaczego tego nie zrobili? Jak mogli 
porzucić, po prostu porzucić, taką rzecz?
— Na te pytania nie znalazłam odpowiedzi.
— A poza tym, z punktu widzenia czysto praktycznego, dlaczego porzucono silnik na złomowisku? 
Można by się spodziewać, że każdy chciwy, durny przemysłowiec będzie chciał go zagarnąć, by 
zbić fortunę. Nie potrzeba inteligencji, by dostrzec jego wartość komercyjną.
Po raz pierwszy uśmiechnęła się — nieprzyjemnym, zaprawionym goryczą uśmiechem. Milczała.
— Nie udało się pani zlokalizować wynalazcy? — zapytał.
— Na razie nie.
— Myśli pani, że jeszcze żyje?
— Mam powody przypuszczać, że tak. Ale pewności mieć nie mogę.
— A gdybym tak spróbował go odnaleźć poprzez ogłoszenie?
— Nie.
— Ale gdybym umieścił ogłoszenia w magazynach naukowych i kazał profesorowi Ferrisowi... — 
urwał; oboje w tym samym momencie zerknęli  na siebie na ułamek sekundy; odwrócił wzrok i 
chłodno, stanowczo dokończył zdanie — ...i  kazał profesorowi Ferrisowi zakomunikować przez 
radio, że ja chcę się z nim spotkać, czy odmówiłby przybycia?
— Tak, profesorze Stadler. Myślę, że tak.
Nie patrzył na nią. Zobaczyła, jak mięśnie jego twarzy napinają się lekko, a zarazem coś się w niej 
zapada; nie wiedziała, jakie światło w nim gaśnie ani co przywiodło jej na myśl gaśniecie światła.
Odrzucił maszynopis na biurko swobodnym, pogardliwym ruchem ręki.
— Ludzie, którzy nie mają nic przeciwko byciu dość praktycznymi, by sprzedawać swoje mózgi za 
pieniądze, powinni się co nieco nauczyć na temat warunków praktycznej rzeczywistości.
Patrzył na nią w sposób odrobinę wyzywający, jakby czekał na gniewną odpowiedź. Ale odpowiedź 
była gorsza niż gniew: jej twarz pozostała bez wyrazu, jak gdyby prawda lub fałsz jego przekonań 
nie miały już dla niej znaczenia.
—  Drugie  pytanie,  jakie  chciałam  panu  zadać  —  rzekła  uprzejmie  —  brzmi:  czy  byłby  pan 
uprzejmy  podać  mi  nazwisko  fizyka,  który,  pańskim  zdaniem,  mógłby  się  podjąć  próby 
rekonstrukcji tego silnika?
Popatrzył na nią i zaśmiał się boleśnie.
—  Panią  też  to  nęka,  panno  Taggart?  Niemożność  znalezienia  gdziekolwiek  jakiejkolwiek 
inteligencji?
— Spotkałam się z kilkoma fizykami, których mi bardzo polecano, i okazali się beznadziejni.
Pochylił się ku niej z entuzjazmem.
— Panno Taggart — zapytał — czy zwróciła się pani do mnie, bo zawierzyła uczciwości mojego 



osądu naukowego? — Było to otwarte błaganie.
— Tak — odparła spokojnie. — Zawierzyłam uczciwości pańskiego osądu naukowego.
Cofnął się. Wyglądał, jakby jakiś wewnętrzny uśmiech wygładził mu twarz, likwidując napięcie.
— Chciałbym móc pani pomóc — powiedział,  jakby zwracał się do towarzysza. — Z pobudek 
czysto osobistych pragnąłbym pani pomóc, bo, widzi pani,  to mój największy problem: znaleźć 
utalentowanych ludzi do mojego instytutu.  Utalentowanych,  niech to szlag! Wystarczy mi,  jeśli 
będą choć odrobinę obiecujący — ale ci, których mi przysyłają, nie mają nawet potencjału, który 
pozwalałby im się wyuczyć na porządnych mechaników. Nie wiem, czy to ja robię się coraz starszy 
i bardziej wymagający, czy też rasa ludzka się degeneruje, ale za czasów mojej młodości świat nie 
wydawał  się  tak wyjałowiony z  inteligencji.  Gdyby pani  zobaczyła  ludzi,  z  którymi  muszę  się 
dzisiaj spotykać...
Urwał nagle, jakby coś sobie przypomniał. W milczeniu zdawał się rozważać coś, co wie, ale o 
czym nie chce jej powiedzieć; upewniła się w tym mniemaniu, gdy dokończył oschle, tonem urazy 
kamuflującej unik:
— Nie, nie ma nikogo, kogo chciałbym pani zarekomendować.
— To wszystko, co chciałam wiedzieć, profesorze Stadler — rzekła. — Dziękuję, że poświęcił mi 
pan swój czas.
Przez chwilę siedział nieruchomo, milcząc, jak gdyby nie potrafił się zmusić do odejścia.
— Panno Taggart — zapytał — czy mogłaby mi pani pokazać oryginalny silnik?
Spojrzała na niego ze zdumieniem.
— Cóż, tak... jeśli pan chce. Ale znajduje się w krypcie podziemnej, w tunelach naszego dworca.
— To nic, jeśli nie ma pani nic przeciwko zabraniu mnie tam. Nie mam żadnego szczególnego 
powodu. To tylko moja osobista ciekawość. Chciałbym go zobaczyć, to wszystko.
Kiedy stali w granitowej krypcie, nad szklanym pojemnikiem zawierającym zniszczony metalowy 
kształt, zdjął kapelusz powolnym, roztargnionym ruchem — i nie wiedziała, czy to rutynowy gest 
wynikły z przypomnienia sobie, że znajduje się w pomieszczeniu z kobietą, czy gest obnażenia 
głowy nad trumną.
Stali w milczeniu, w blasku pojedynczego światła, załamującego się o szkło i padającego na ich 
twarze.  W  oddali  turkotały  koła  pociągów,  sprawiając  chwilami  wrażenie,  jakby  jakaś  nagła, 
ostrzejsza wibracja miała zaraz obudzić odzew w trupie zamkniętym w szklanej trumnie.
— To  takie  piękne  — rzekł  cicho  profesor  Stadler.  — Takie  piękne,  zobaczyć  nowy,  wielki, 
genialny pomysł, który nie jest moim!
Patrzyła  na niego,  starając się uwierzyć,  że dobrze go rozumie.  Mówił  z  namiętną  szczerością, 
odrzucając konwenanse i troskę o to, czy wypada pozwolić jej oglądać wyznanie jego bólu; nie 
widząc nic z wyjątkiem twarzy kobiety, która potrafi zrozumieć.
— Panno Taggart, czy pani wie, co jest znamieniem mierności? Niechęć do cudzych osiągnięć. Te 
drażliwe miernoty,  które  siedzą i  trzęsą  się,  żeby czyjeś  dzieło nie  okazało  się  większe od ich 
własnego, nie mają pojęcia o samotności, która przychodzi, gdy już osiągnęło się szczyt. Samotność 
tęsknoty  za  równym  sobie:  za  umysłem,  który  będzie  się  cenić,  i  dziełem,  które  się  będzie 
podziwiać. Wyszczerzają na ciebie zęby ze swoich mysich dziur, myślą, że sprawia ci przyjemność 
fakt, iż twoja inteligencja ich przyćmiewa, podczas gdy ty oddałbyś rok życia, żeby tylko zobaczyć 
pośród  nich  iskierkę  talentu.  Zazdroszczą  ci  osiągnięć,  a  ich  marzenie  o  wielkości  jest 
wyobrażeniem świata,  w którym wszyscy uznają ich wyższość. Nie wiedzą, że to marzenie jest 
niezbitym  dowodem  mierności,  bo  ich  wymarzony  świat  jest  światem,  którego  nie  zniósłby 
człowiek twórczy. Nie mogą wiedzieć, co czuje, otoczony przez gorszych od siebie — nienawiść? 
nie, nie nienawiść, nudę — potworną, beznadziejną, wyczerpującą, paraliżującą nudę. Cóż warte są 
pochwały i pochlebstwa ludzi, których się nie szanuje? Czy kiedykolwiek odczuwała pani tęsknotę 
za kimś, kogo mogłaby pani podziwiać? Za kimś, na kogo będzie pani spoglądać nie z góry, lecz w 
górę?
— Odczuwałam to przez całe życie — powiedziała. Tej odpowiedzi nie mogła mu odmówić.
— Wiem — powiedział. W beznamiętnej łagodności jego głosu pobrzmiewało jakieś piękno. — 
Wiedziałem to, gdy po raz pierwszy z panią rozmawiałem. To dlatego dziś tu przyszedłem...  — 



Zamilkł  na moment,  ale  ona nie  zareagowała  na jego zew, dokończył  więc z  tą  samą pokorną 
łagodnością: — Dlatego chciałem zobaczyć silnik.
— Rozumiem — powiedziała łagodnie; ten ton był jedynym rodzajem uznania, jakie mogła mu 
ofiarować.
— Panno Taggart — odezwał się ze spuszczonymi oczyma, patrząc na szklany pojemnik — znam 
człowieka,  który  mógłby  spróbować  rekonstrukcji  silnika.  Nie  chce  dla  mnie  pracować,  więc 
pewnie jest właśnie takim człowiekiem, jakiego pani szuka.
Zanim  jednak  podniósł  głowę  — i  zanim  zobaczył  podziw  w  jej  oczach,  upragnione  otwarte 
spojrzenie, będące wyrazem przebaczenia — zniszczył tę krótką chwilę odkupienia, dodając tonem 
salonowego sarkazmu:
— Ten młody człowiek najwyraźniej nie miał ochoty pracować dla dobra społeczeństwa ani nauki. 
Powiedział  mi,  że nie przyjmie państwowej posady. Domniemywam, że chodziło  mu o wyższą 
pensję, którą pewnie spodziewał się uzyskać od prywatnego pracodawcy.
Odwrócił się, by nie widzieć wyrazu, który znikał z jej twarzy, i nie pozwolić sobie poznać jego 
znaczenia.
— Tak — powiedziała twardo — prawdopodobnie jest takim człowiekiem, jakiego szukam.
— To młody fizyk z Instytutu Stanowego w Utah — rzekł oschle. — Nazywa się Quentin Daniels. 
Znajomy przysłał go do mnie kilka miesięcy temu. Przyjechał, ale nie przyjął posady, którą mu 
oferowałem. Chciałem, żeby dla mnie pracował. Miał umysł naukowca. Nie wiem, czy da sobie 
radę z pani silnikiem, ale ma przynajmniej tyle umiejętności, by próbować. Przypuszczam, że nadal 
może się pani z nim skontaktować poprzez Instytut Stanowy w Utah. Nie wiem, co teraz robi: 
instytut został zamknięty rok temu.
— Dziękuję, profesorze Stadler. Skontaktuję się z nim.
— Jeśli... jeśli pani chce, z radością pomogę mu w części teoretycznej. Zamierzam popracować nad 
tym  sam,  poczynając  od  wskazówek  tego  maszynopisu.  Chciałbym  odkryć  wielką  tajemnicę 
energii, którą odkrył jego autor. Musimy zrozumieć jego podstawową zasadę. Jeśli nam się uda, pan 
Daniels będzie mógł ukończyć pani silnik.
— Docenię każdą pomoc, jakiej zechce mi pan udzielić, profesorze Stadler.
Szli  w milczeniu  przez  martwe  tunele  dworca  pod sznurem niebieskich  świateł,  ku  odległemu 
blaskowi peronów, mijając podkłady zardzewiałego toru.
U wylotu tunelu ujrzeli  klęczącego na torach mężczyznę,  z wściekłą bezradnością  uderzającego 
nierytmicznie młotkiem w zwrotnicę. Drugi mężczyzna stał i przyglądał mu się niecierpliwie.
— No, co jest z tym cholerstwem? — zapytał.
— Diabli wiedzą.
— Ślęczysz nad tym od godziny.
— No.
— Jak długo jeszcze chcesz się z tym certolić?
— Kim jest John Galt? Profesor Stadler skrzywił się.
— Nie podoba mi się to powiedzenie — rzekł, gdy już minęli robotników.
— Mnie też nie — odparła.
— Skąd ono się wzięło?
— Nikt nie wie. Milczeli przez jakiś czas.
— Znałem kiedyś jednego Johna Galta. Ale on zmarł dawno temu.
— Kim był?
— Kiedyś myślałem, że nadal żyje. Ale teraz jestem pewien, że zmarł. Przy jego umyśle dziś już 
cały świat mówiłby o nim.
— Ależ cały świat mówi o nim. Zamarł w bezruchu.
— Tak... — rzekł powoli, przyglądając się myśli, która nigdy przedtem nie postała mu w głowie. — 
Tak... Dlaczego? — Ostatnie słowo było nabrzmiałe przerażeniem.
— Kim on był, profesorze Stadler?
— Dlaczego wszyscy o nim mówią?
— Kim on był? Potrząsnął gwałtownie głową.



— To po prostu zbieg okoliczności  — rzekł  zdecydowanie.  — To przecież  całkiem popularne 
nazwisko. To pozbawiony znaczenia  przypadek. Nie ma nic wspólnego z człowiekiem, którego 
znałem. On nie żyje. — Nie pozwolił sobie zrozumieć pełnego sensu słów, które dodał: — On nie 
może żyć.

Zamówienie  leżące  na biurku  opatrzone  było określeniami  „tajne”,  „awaryjne”,  „priorytetowe”, 
„kluczowa potrzeba potwierdzona przez biuro głównego koordynatora” „na rzecz projektu X” — i 
żądało sprzedaży dziesięciu tysięcy ton metalu Reardena Państwowemu Instytutowi Naukowemu.
Rearden przeczytał je i podniósł wzrok na kierownika produkcji, stojącego przed nim bez ruchu. 
Przed chwilą wszedł tu i położył zamówienie na biurku, nie mówiąc słowa.
— Pomyślałem, że zechce pan to przeczytać — rzekł w odpowiedzi na jego spojrzenie.
Rearden nacisnął przycisk, wzywając pannę Ives. Wręczył jej zamówienie, mówiąc:
— Proszę to odesłać tam, skąd przyszło. Proszę im powiedzieć, że nie sprzedam ani grama metalu 
Reardena Państwowemu Instytutowi Naukowemu.
— Tak  jest,  panie  Rearden  — odrzekła  służbiście  Gwen  Ives,  trzymając  zamówienie  tak,  jak 
trzymałaby każdy inny dokument.
Skłoniła głowę i opuściła gabinet. Kierownik podążył za nią.
Rearden uśmiechnął się lekko w uznaniu dla tego, co czuli. On sam nie czuł nic w związku z tym 
listem i jego możliwymi konsekwencjami.
W  formie  jakiegoś  wewnętrznego  wstrząsu  —  który  był  jak  wyciągnięcie  wtyczki  w  celu 
przerwania dopływu własnych emocji — powiedział sobie sześć miesięcy temu: najpierw działaj, 
utrzymuj  hutę  przy  pracy,  później  czuj.  Dzięki  temu mógł  beznamiętnie  obserwować działanie 
prawa równego podziału.
Nikt nie wiedział, w jaki sposób należy przestrzegać tego prawa. Najpierw mu powiedziano, że nie 
może produkować metalu Reardena w ilości większej niż tonaż najlepszego specjalnego stopu nie 
będącego stalą, produkowanego przez Orrena Boyle’a. Ale najlepszy specjalny stop Orrena Boyle’a 
był  jakąś  pękającą  miksturą,  której  nikt  nie  chciał  kupować.  Potem mu powiedziano,  że  może 
produkować metal Reardena w ilościach, jakie mógłby produkować Orren Boyle, gdyby mógł go 
produkować. Nikt nie wiedział, w jaki sposób miano tę ilość określić. Ktoś w Waszyngtonie ogłosił 
liczbę ton na rok, nie podając uzasadnienia. Nikt nie protestował.
Nie wiedział, w jaki sposób ma zapewnić każdemu konsumentowi, który tego zażąda, równy udział 
w metalu  Reardena.  Listy  oczekujących  nie  dałoby się  obsłużyć  w trzy  lata,  nawet  gdyby mu 
pozwolono  pracować  pełną  parą.  Co  dzień  nadchodziły  nowe  zamówienia.  Nie  były  to  już 
zamówienia w starym, czcigodnym znaczeniu handlowym; były to żądania. Prawo przewidywało, 
że każdy konsument, który nie otrzymał swego sprawiedliwego udziału w metalu Reardena, może 
go zaskarżyć.
Nikt nie wiedział,  jak określić,  jaka część stanowi „sprawiedliwy udział”  jakiej  ilości.  Potem z 
Waszyngtonu przysłano mu błyskotliwego młodego człowieka, który dopiero co ukończył college, 
by objął stanowisko zastępcy dyrektora do spraw dystrybucji. Po wielu telefonicznych konferen-
cjach  ze stolicą  młodzieniec  oznajmił,  że  klienci  otrzymają  po pięćset  ton metalu  Reardena na 
głowę, w takiej kolejności, w jakiej składali zamówienia. Nikt nie kwestionował tej liczby. Nie było 
jak  sformułować  argumentu:  równie  dobrze  mogliby  zarządzić  jeden  funt  albo  milion  ton. 
Młodzieniec  urządził  w  zakładach  Reardena  biuro,  w  którym czwórka  dziewcząt  przyjmowała 
zamówienia na udział w metalu Reardena. Przy obecnym tempie pracy huty zamówienia sięgały 
daleko w następny wiek.
Pięćset ton metalu Reardena nie wystarczało na trzy mile szyn dla Taggart Transcontinental; nie 
wystarczało  na  usztywnienie  dla  jednej  z  kopalń  węgla  Kena  Danaggera.  Największym 
przemysłom, najlepszym klientom Reardena odmówiono korzystania z jego metalu. Jednocześnie 
na  rynku zaczęły  się  nagle  pojawiać  kije  golfowe z  metalu  Reardena  — jak  również  czajniki, 
narzędzia ogrodnicze i krany. Ken Danagger, który pojął wartość metalu Reardena i ośmielił się go 



zamówić wbrew furii opinii publicznej, teraz nie miał do niego prawa; realizację jego zamówienia 
uniemożliwiło  nagłe  wprowadzenie  nowych  ustaw.  Pan  Mowen,  który  zdradził  Taggart 
Transcontinental w jego najtrudniejszej godzinie, teraz produkował zwrotnice z metalu Reardena i 
sprzedawał je sieci Atlantic Southern. Rearden patrzył na to wszystko bez emocji.
Odwracał  się  bez  słowa,  gdy  ktokolwiek  wspominał  mu  o  tym,  co  wiedzieli  wszyscy:  o 
błyskawicznych fortunach zbijanych na metalu Reardena. „Ależ nie — mówiono w salonach — nie 
można  tego  nazywać  czarnym  rynkiem.  Przecież  nikt  nie  sprzedaje  metalu  nielegalnie.  Oni 
sprzedają  jedynie  swoje  prawa  do  niego.  Nawet  nie  sprzedają,  tylko  po  prostu  łączą  swoje 
przydziały”.  Nie  chciał  znać  mechanizmu  sprzedaży  i  łączenia  owych  „przydziałów”  —  ani 
wiedzieć, w jaki sposób producent z Wirginii wykonał w ciągu dwóch miesięcy pięć tysięcy ton 
odlewów z metalu
Reardena — ani który z ludzi w Waszyngtonie jest cichym wspólnikiem tego producenta. Wiedział, 
że  ich  zysk  z  jednej  tony metalu  Reardena  jest  o  pięć  razy  wyższy  niż  jego  własny.  Milczał. 
Wszyscy mieli prawo do jego metalu — z wyjątkiem niego.
Młodzieniec z Waszyngtonu — którego hutnicy przezwali Mamką — kręcił się koło Reardena z 
prymitywną, zdumioną ciekawością, która, niewiarygodne, była swego rodzaju podziwem. Rearden 
obserwował  go  z  pełnym  niesmaku  rozbawieniem.  Chłopak  nie  miał  pojęcia  o  żadnej  formie 
moralności  — wybito  mu to  z  głowy w college’u,  pozostawiając  w nim dziwaczną  szczerość, 
naiwną i cyniczną jak niewinność dzikusa.
— Pan mną gardzi, panie Rearden — rzekł pewnego razu, niespodziewanie i bez krzty urazy. — To 
niepraktyczne.
— Dlaczego niepraktyczne? — zapytał Rearden.
Chłopak  wydawał  się  stropiony  i  nie  wiedział,  co  odpowiedzieć.  Nigdy  nie  potrafił  znaleźć 
odpowiedzi  na  żadne  „dlaczego”.  Posługiwał  się  stanowczymi  stwierdzeniami.  „On  jest 
staroświecki” — mówił o ludziach — „on jest nie przestrojony”, „on jest nieprzystosowany” — bez 
wahania ani wyjaśnienia. Powiadał także — jako że ukończył studia metalurgiczne — „Wytapianie 
żelaza,  jak  sądzę,  wymaga  wysokich  temperatur”.  Na  temat  natury  fizycznej  nie  wypowiadał 
niczego z wyjątkiem niepewnych opinii — a na temat ludzi, niczego z wyjątkiem imperatywów 
kategorycznych.
— Panie Rearden — powiedział pewnego razu — jeśli miałby pan ochotę dać więcej metalu swoim 
przyjaciołom — to znaczy, dużo więcej metalu — to, wie pan, dałoby się to załatwić. Możemy 
przecież  złożyć  prośbę o specjalne  zezwolenie,  powołując  się  na żywotną  potrzebę.  Mam paru 
znajomych  w  Waszyngtonie.  Pańscy  przyjaciele  to  ważni  ludzie,  wielcy  biznesmeni,  więc  nie 
będzie  trudno  podpiąć  ich  pod  klauzulę  żywotnej  potrzeby.  Oczywiście,  to  pochłonie  pewne 
wydatki. Na sprawy w Waszyngtonie. Wie pan, jak to jest, sprawy zawsze kosztują.
— Jakie sprawy?
— Wie pan, co mam na myśli.
— Nie — rzekł Rearden. — Nie wiem. Może byś mi wytłumaczył? Chłopak spoglądał na niego 
niepewnie, rozważając coś.
— Pan ma złe podejście — wypalił w końcu.
— Do czego?
— Wie pan, panie Rearden, nie ma potrzeby używać takich słów.
— Jakich?
— Słowa to rzecz względna. Symbole. Jeśli nie będziemy używać brzydkich symboli, brzydota nie 
będzie  istnieć.  Dlaczego  pan  chce,  żebym  powiedział  coś  w  jeden  sposób,  skoro  już  to 
powiedziałem w inny?
— A w jaki sposób chcę, żebyś to powiedział?
— Dlaczego pan tego chce?
— Z tej samej przyczyny, dla której ty nie chcesz. Chłopak milczał przez chwilę.
— Wie pan, panie Rearden — rzekł po jej upływie — nie ma pewników. Nie możemy się trzymać 
ścisłych zasad, musimy być elastyczni, przystosować się do rzeczywistości epoki i działać z myślą 
o doraźnej potrzebie.



— No to  już,  nicponiu.  Idź  i  spróbuj  odlać  tonę  stali  bez  ścisłych  zasad,  z  myślą  o  doraźnej 
potrzebie.
Rearden żywił wobec młodzieńca specyficzne uczucie: pogardzał nim, ale nie miał mu niczego za 
złe. Chłopak wydawał się pasować do stanu rzeczy, które się wokół nich rozgrywały. Było to tak, 
jakby zostali  przeniesieni  o  wiele  wieków wstecz,  do epoki,  do której  chłopak należał,  ale  on, 
Rearden, nie. Zamiast budować nowe piece, toczył teraz, i powoli przegrywał, wyścig o to, by stare 
nie  przestawały  pracować;  zamiast  rozpoczynać  nowe  przedsięwzięcia,  nowe  badania,  nowe 
eksperymenty z użyciem metalu Reardena, całą swoją energię wkładał w poszukiwanie rudy żelaza: 
jak ludzie u zarania epoki żelaza, myślał, lecz z mniejszą nadzieją.
Starał się unikać takich myśli. Musiał stać na straży samego siebie przeciwko własnemu uczuciu — 
jak gdyby jakaś jego część stała się obcym, którego trzeba było utrzymywać w odrętwieniu, a jego 
wola musiała stanowić ciągły, czujny środek znieczulający.  Ta część była nieznanym, o którym 
wiedział jedynie, że nie wolno mu nigdy zobaczyć jego źródła ani dopuścić go do głosu. Nie mógł 
pozwolić, by powtórzył się ten jeden niebezpieczny moment.
Był to moment,  w którym — samotny w swoim gabinecie,  w zimowy wieczór, obezwładniony 
rozpostartą na biurku gazetą z długą kolumną rozporządzeń na pierwszej stronie — usłyszał w radiu 
wiadomość  o  płonących  polach  Wyatta.  Jego  pierwszą  reakcją  — przed  myślą  o  przyszłości, 
przeczuciem katastrofy, szokiem, przerażeniem czy protestem — był wybuch rzęsistego śmiechu; 
śmiechu triumfu, ulgi, szalonej, niepohamowanej radości. „Chwała ci, Ellis, cokolwiek robisz!” — 
brzmiały słowa, których nie wypowiedział, lecz poczuł.
Kiedy zrozumiał  implikacje  swojego śmiechu,  pojął,  że  jest  teraz  skazany na  ciągłe  strzeżenie 
siebie przed samym sobą. Jak ktoś, kto przeżył zawał serca, wiedział, że otrzymał ostrzeżenie i że 
nosi w sobie niebezpieczeństwo, które w każdej chwili może go dosięgnąć.
Od tamtego momentu  trzymał  to  na dystans.  Dokładnie,  starannie,  surowo odmierzał  wszystkie 
swoje wewnętrzne kroki. Ale była jeszcze jedna chwila, w której znowu spotkał się z tym oko w 
oko. Kiedy patrzył na zamówienie Państwowego Instytutu Naukowego na swoim biurku, zdawało 
mu się, że przesuwający się po papierze blask nie dochodzi z pieców za oknem, lecz z płonących 
pól naftowych.
— Panie Rearden — powiedział Mamka, usłyszawszy o odrzuconym zamówieniu — nie powinien 
był pan tego robić.
— Dlaczego?
— Wpakuje się pan w kłopoty.
— Jakie kłopoty?
— To zamówienie rządowe. Nie można odrzucić zamówienia rządowego.
— Dlaczego?
— To projekt żywotnej potrzeby, i do tego tajny. Bardzo ważny.
— Co to za projekt?
— Nie wiem. Jest tajny.
— To skąd wiesz, że jest ważny?
— Tak powiedzieli.
— Kto tak powiedział?
— Panie Rearden, nie może pan wątpić w takie rzeczy!
— Dlaczego?
— Nie może pan.
— Jeśli nie mogę, byłby to pewnik, a ty twierdzisz, że nie ma żadnych pewników.
— To co innego.
— Jak to?
— To rząd.
— Chcesz powiedzieć, że nie ma nic pewnego z wyjątkiem rządu?
— Chcę powiedzieć, że skoro oni twierdzą, że to ważne, to znaczy, że ważne.
— Dlaczego?
— Nie chcę, żeby się pan wpakował w kłopoty, panie Rearden, a bez wątpienia będzie je pan miał. 



Zbyt często używa pan słowa „dlaczego”. Dlaczego pan to robi?
Rearden  zerknął  na  niego  i  parsknął  śmiechem.  Chłopak  uświadomił  sobie,  co  powiedział,  i 
uśmiechnął się zmieszany, ale minę miał nieszczęśliwą.
Człowiek, który odwiedził Reardena tydzień później, był młodzikowaty i szczupławy, ale ani tak 
młody,  ani  szczupły,  jak  starał  się  wyglądać.  Miał  na  sobie  cywilne  ubranie  i  skórzane  getry 
policjanta z drogówki. Rearden nie miał pewności, czy gość przyjechał z Państwowego Instytutu 
Naukowego czy z Waszyngtonu.
— O ile  wiem,  odmówił  pan  sprzedaży  metalu  Państwowemu Instytutowi  Naukowemu,  panie 
Rearden — rzekł miękkim, konfidencjonalnym głosem.
— Zgadza się — odparł Rearden.
— Czy jednak nie jest to świadome łamanie prawa?
— Interpretacja należy już do was.
— Czy mogę pana zapytać o powód?
— Mój powód nie ma dla was żadnego znaczenia.
— Ależ przeciwnie! Nie jesteśmy pańskimi wrogami, panie Rearden. Chcemy być wobec pana w 
porządku. Nie musi się pan obawiać faktu, iż jest wielkim przemysłowcem. Nie będziemy panu 
tego wypominać.  Chcemy być wobec pana tak samo sprawiedliwi  jak wobec najprostszego ro-
botnika. Chcielibyśmy poznać pański powód.
— Proszę wydrukować moją odmowę w gazetach,  a każdy czytelnik wam powie, jaki jest  mój 
powód. Ten powód pojawił się we wszystkich gazetach nieco ponad rok temu.
—  Ależ  nie,  nie,  nie!  Po  co  zaraz  mówić  o  gazetach?  Czy  nie  możemy  tego  załatwić  w 
przyjacielski, prywatny sposób?
— To już zależy od was.
— Nie chcemy, żeby to się znalazło w gazetach. 
— Nie?
— Nie. Nie chcielibyśmy pana krzywdzić. Rearden zerknął na niego i zapytał:
— Na co Państwowemu Instytutowi Naukowemu dziesięć tysięcy ton metalu? Co to jest projekt X?
— A, to? To bardzo ważny projekt badawczy, przedsięwzięcie o wielkiej wartości społecznej, które 
może  przynieść  nieocenioną  korzyść  całemu społeczeństwu;  niestety,  sprawa jest  zbyt  wielkiej 
wagi, by wolno mi było szczegółowo nakreślić panu jej charakter.
— Wie pan — rzekł Rearden — mógłbym podać panu taki powód: nie chcę sprzedawać mojego 
metalu komuś, kto ukrywa przede mną swoje zamiary.  Stworzyłem ten metal.  Moim moralnym 
obowiązkiem jest wiedzieć, na jakie cele pozwalam go używać.
—  Och,  ależ  o  to  nie  musi  się  pan  kłopotać,  panie  Rearden!  Uwolnimy  pana  od  wszelkiej 
odpowiedzialności!
— A jeśli nie chcę być od niej wolny?
— Ale... ależ to staroświeckie i... i czysto teoretyczne nastawienie.
— Powiedziałem panu, że mogę to podać jako powód. Nie zrobię tego jednak — w tym wypadku 
mam bowiem inny, globalny powód: nie sprzedałbym ani grama metalu Reardena Państwowemu 
Instytutowi Naukowemu na żaden cel, dobry czy zły, tajny czy jawny.
— Ale dlaczego?
—  Proszę  posłuchać  —  rzekł  wolno  Rearden  —  być  może  istnieje  jakieś  uzasadnienie  dla 
prymitywnych społeczności, w których człowiek wiedział, że nie zna dnia ani godziny, kiedy jego 
wrogowie zadadzą mu śmiertelny cios, i musiał się bronić najlepiej, jak potrafił. Ale nie może być 
uzasadnienia dla społeczeństwa, w którym oczekuje się od człowieka, że będzie produkował broń 
dla własnych zabójców.
— Nie uważam za wskazane używania takich słów, panie Rearden. Nie uważam za praktyczne 
myślenia  w  takich  kategoriach.  W  końcu  rząd  nie  może  —  mając  na  względzie  szersze, 
ogólnokrajowe  sprawy  —  brać  pod  uwagę  pańskiego  osobistego  żalu  do  jakiejś  konkretnej 
instytucji.
— Więc nie bierzcie go pod uwagę.
— Co pan ma na myśli?



— Nie przyjeżdżajcie i nie pytajcie mnie o powód.
— Ależ, panie Rearden, nie możemy przymknąć oka na świadome nieprzestrzeganie prawa. Co, 
pańskim zdaniem, mamy zrobić?
— Cokolwiek chcecie.
— Ależ to całkowicie bezprecedensowe. Nikt nigdy jiie odmówił sprzedaży rządowi niezbędnego 
towaru. Konkretnie rzecz biorąc, prawo nie zezwala panu na odmowę sprzedaży pańskiego metalu 
jakiemukolwiek konsumentowi, a co dopiero rządowi.
— Aresztujcie mnie więc.
—  Panie  Rearden,  to  jest  przyjacielska  dyskusja.  Po  co  rozmawiać  o  takich  rzeczach  jak 
aresztowania?
— Czyż nie jest to wasz ostateczny argument przeciwko mnie?
— Po co o tym wspominać?
— Czyż nie pobrzmiewa to w każdym zdaniu naszej rozmowy?
— Po co ujmować to tak brutalnie?
— A dlaczego nie? — Nie otrzymał odpowiedzi. — Czy próbuje pan ukryć przede mną fakt, że 
gdyby nie ta wasza karta atutowa, nie miałby pan prawa przekroczyć progu tego gabinetu?
— Ależ ja nie powiedziałem nic o aresztowaniu.
— A ja tak.
— Nie rozumiem pana, panie Rearden.
Na twarzy mężczyzny malował się dziwny wyraz: konsternacja, jakby nie miał pojęcia, z czym ma 
do czynienia, i strach, jakby wiedział to doskonale i od zawsze i drżał na myśl o zdemaskowaniu.
Rearden odczuwał dziwne podniecenie;  czuł, że jest bliski zrozumienia czegoś, czego nigdy nie 
pojmował,  że  jest  na  drodze  do  jakiegoś  odkrycia,  zbyt  odległego,  by  wiedzieć  cokolwiek  z 
wyjątkiem tego, że jest to najważniejsza rzecz, z jaką kiedykolwiek się zetknął.
— Panie Rearden — rzekł gość — rząd potrzebuje pańskiego metalu. Musi pan nam go sprzedać, 
bo przecież z pewnością zdaje pan sobie sprawę, że kwestia pańskiej zgody nie może wstrzymywać 
planów rządu.
— Sprzedaż — rzekł Rearden — wymaga zgody sprzedawcy. — Wstał i podszedł do okna. — 
Powiem panu, co może pan zrobić. — Wskazał bocznice, na których ładowano do wagonów sztaby 
metalu Reardena. — Oto metal Reardena. Niech go pan wywiezie swoimi ciężarówkami, jak każdy 
inny grabieżca, tyle że bez ryzyka, bo nie będę do pana strzelał, o czym pan dobrze wie; niech pan 
weźmie go tyle, ile pan chce, i wynosi się stąd. I proszę nie próbować przysyłać mi zapłaty. Nie 
przyjmę jej. Proszę nie wypisywać czeku. Nie zrealizuję go. Jeśli chcecie metalu, macie broń, by mi 
go zabrać. Proszę bardzo.
— Boże, panie Rearden, co pomyśleliby ludzie!
To  był  instynktowny,  mimowolny  okrzyk.  Mięśnie  twarzy  Reardena  ułożyły  się  w  przelotny 
uśmieszek. Obaj zrozumieli implikacje tego okrzyku.
— Potrzebna  wam moja  pomoc,  żeby to  wyglądało  na sprzedaż  — rzekł  Rearden  spokojnym, 
poważnym, nie znoszącym sprzeciwu tonem.
— Na bezpieczną, uczciwą, moralną transakcję. Nie pomogę wam. Gość nie dyskutował. Podniósł 
się, by wyjść.
— Będzie pan żałował postawy, którą pan przyjął — rzekł tylko na odchodnym.
— Nie sądzę — odparł Rearden.
Wiedział,  że  sprawa nie jest  zakończona.  Wiedział  też,  że tajność projektu X nie  jest  jedynym 
powodem, dla którego ci ludzie boją się podania sprawy do wiadomości publicznej. Wiedział, że 
czuje dziwną, radosną, beztroską pewność siebie. Wiedział wreszcie, że dokonał właściwego kroku 
na ścieżce, którą dostrzegł w dali.
Dagny leżała rozparta w fotelu w swoim salonie,  z zamkniętymi oczyma. Miała za sobą ciężki 
dzień, ale wiedziała, że tego wieczoru zobaczy się z Hankiem Reardenem. Myśl o tym była niczym 
dźwignia podnosząca z jej barków godziny bezsensownej ohydy.
Leżała nieruchomo, zadowolona, że towarzyszy jej tylko jeden cel
— czekanie na zgrzyt klucza w zamku. Nie zadzwonił do niej, ale wiedziała, że jest dziś w Nowym 



Jorku, na spotkaniu z producentami miedzi, a nigdy nie zdarzało mu się opuszczać miasta przed 
następnym porankiem ani spędzić w Nowym Jorku nocy, która nie należałaby do niej. Lubiła na 
niego czekać. Potrzebowała czasu jako pomostu między swoimi dniami i nocami.
Myślała o najbliższych godzinach; godzinach, które, jak wszystkie spędzone z nim noce, zostaną 
dopisane do rachunku oszczędnościowego ich życia, gromadzącego chwile składające się na dumę 
z tego, że się żyło. Jedyną dumą jej dnia pracy było nie to, że go przeżyła, ale że przetrwała. To złe, 
myślała, tak potwornie złe, żeby człowiek był zmuszony mówić to choćby o godzinie swego życia. 
Teraz jednak nie potrafiła o tym myśleć. Myślała o nim, o walce, którą obserwowała przez minione 
miesiące, o jego walce o oswobodzenie; wiedziała, że nie może mu pomóc jej wygrać, ale musi go 
wspierać w każdej formie z wyjątkiem słów.
Myślała o pewnym wieczorze minionej zimy, gdy wszedł, wyjął z kieszeni małą paczuszkę i podał 
jej, mówiąc:
— To dla ciebie.
Otworzyła  ją  i  w  niedowierzającym  oszołomieniu  wpatrywała  się  w  wisiorek  zrobiony  z 
pojedynczego rubinu w kształcie gruszki, ciskający na biały atłas pudełka gwałtowny płomień. Był 
to  słynny  kamień,  na  zakup  którego  tylko  garstka  ludzi  na  świecie  rzeczywiście  mogła  sobie 
pozwolić; on do nich nie należał.
— Hank... dlaczego?
— Bez szczególnego powodu. Po prostu chciałem zobaczyć go na tobie.
—  O  nie,  nie  coś  takiego!  To  marnotrawstwo!  Tak  rzadko  miewam  okazję  się  stroić.  Kiedy 
miałabym go nosić?
Popatrzył na nią, wędrując wolno spojrzeniem od nóg po twarz.
— Pokażę ci — rzekł.
Zaprowadził ją do sypialni i bez słowa zdjął z niej ubranie, jak właściciel rozbierający osobę, której 
zgoda nie jest mu potrzebna. Zapiął naszyjnik na jej karku. Stała naga; rubin lśnił pomiędzy jej 
piersiami niczym kropla krwi.
— Uważasz, że mężczyzna powinien dawać swojej kochance klejnoty w jakimkolwiek innym celu 
niż tylko dla własnej przyjemności? — zapytał. — Oto, jak masz go nosić. Tylko dla mnie. Lubię 
na niego patrzeć. Jest piękny.
Zaśmiała się cicho, łagodnie, bezgłośnie. Nie mogła mówić ani się poruszyć, zdołała tylko kiwnąć 
głową,  że  przyjmuje  i  zgadza  się.  Pokręciła  nią  kilka  razy;  jej  włosy  zakołysały  się,  a  potem 
znieruchomiały, gdy stanęła, pochyliwszy ku niemu głowę.
Opadła  na  łóżko  i  leżała  rozłożona  leniwie,  z  głową  odchyloną  do  tyłu,  rękoma  po  bokach, 
wierzchami  dłoni  przyciśniętymi  do  chropowatej  powierzchni  kapy,  jedną  nogą  zgiętą,  drugą 
rozciągniętą wzdłuż niebieskiego płótna, i jarzącym się w półmroku jak rana, rzucającym na skórę 
krąg promieni kamieniem.
Oczy miała przymknięte w kpiącym triumfie świadomości, że jest obiektem podziwu, ale jej usta 
były  rozchylone,  pełne  bezradnego,  błagalnego  oczekiwania.  On  stał  w  drugim końcu  pokoju, 
patrząc na nią, na jej płaski brzuch, który stawał się wklęsły, gdy brała oddech, na wrażliwe ciało 
okrywające wrażliwą świadomość. Głębokim, skupionym i dziwnie cichym głosem odezwał się:
— Dagny, gdyby jakiś artysta namalował cię taką, jaka jesteś teraz, ludzie przychodziliby patrzeć 
na ten obraz, by przeżyć chwilę, której nie mogłoby im dać nic w ich własnym życiu. Nazywaliby 
to wielką sztuką. Nie rozumieliby natury tego, co czują, ale obraz ukazałby im wszystko — nawet 
to, że nie jesteś jakąś klasyczną Wenus, lecz wiceprezesem przedsiębiorstwa kolejowego, bo jest to 
część tego — nawet to, czym ja jestem, bo to także jest częścią tego. Dagny, oni czuliby to, a potem 
szli i spali z pierwszą kelnerką z brzegu — i nigdy nie próbowaliby osiągnąć tego, co poczuli. Ja nie 
chciałbym szukać  tego  w obrazie.  Chciałbym to  mieć  w rzeczywistości.  Nie byłbym dumny z 
beznadziejnego  oczekiwania.  Nie  trwałbym  przy  jałowych  aspiracjach.  Chciałbym  to  mieć, 
stworzyć, przeżyć. Rozumiesz?
— O tak, Hank, ja rozumiem! — rzekła. A ty, kochany? Czy ty w pełni to rozumiesz?, pomyślała, 
ale nie powiedziała tego głośno.
Pewnego  wieczoru,  podczas  zamieci  śnieżnej,  weszła  do  domu  i  zastała  bezmiar  kwiatów 



tropikalnych, stojących w salonie na tle ciemnego szkła bombardowanych przez śnieg okien. Były 
to  łodyżki  hawajskiego  storczyka  płomiennego  wysokości  trzech  stóp;  ich  wielkie  kwiaty  były 
stożkami płatków o zmysłowej fakturze miękkiej skóry i kolorze krwi.
— Zobaczyłem je w oknie kwiaciarni — powiedział, pojawiwszy się tamtej nocy. — Podobał mi 
się ich widok na tle śnieżycy. Po co miały się marnować na wystawie?
Zaczęła znajdować w mieszkaniu kwiaty w nieoczekiwanych momentach; przysyłane bez bileciku, 
ale  z  podpisem  nadawcy  tkwiącym  w  ich  fantastycznych  kształtach,  szalonych  kolorach, 
ekstrawaganckich  kosztach.  Przyniósł  jej  złoty naszyjnik zrobiony z małych,  połączonych kwa-
dracików, pokrywających kark i ramiona wstęgą czystego złota niczym zbroja rycerska.
— Noś go do czarnej sukni — zażyczył sobie.
Przyniósł  jej  komplet  szklanek  —  wysokich,  wąskich  bloków  ciętego  prostopadle  kryształu, 
wykonanych  przez  sławnego  jubilera.  Obserwowała  sposób,  w  jaki  trzymał  jedną  z  nich,  gdy 
nalewała mu drinka: jak gdyby dotyk faktury pod palcami, smak napoju i widok jej twarzy były 
czymś nierozdzielnym, składającym się na tę chwilę radości.
—  Kiedyś  widywałem  rzeczy,  które  mi  się  podobały  —  powiedział  —  ale  nigdy  ich  nie 
kupowałem. Nie wydawało się to mieć wiele sensu. Teraz jest inaczej.
Pewnego  zimowego  poranka  zadzwonił  do  jej  biura  i  powiedział,  nie  tonem zaproszenia,  lecz 
polecenia służbowego:
— Zjemy dziś razem kolację. Chcę, żebyś się wystroiła. Masz jakąś niebieską suknię? Włóż ją.
Suknia,  którą  włożyła,  była  wąską  tuniką  koloru  szarawego  błękitu,  który  nadawał  jej  wygląd 
bezbronnej prostoty; wygląd statui w niebieskiej poświacie ogrodu w blasku letniego słońca. To, co 
przyniósł i owinął wokół jej ramion, było peleryną z niebieskiego lisa, która zakryła ją od brody po 
czubki sandałów.
— Hank, to niedorzeczne — śmiała się — to nie w moim stylu!
— Nie? — zapytał, ciągnąc ją w stronę lustra.
Okrywające  ją  szczelnie  futro  nadawało  jej  wygląd  dziecka  uzbrojonego  przeciw  śnieżycy; 
luksusowa  faktura  zmieniała  niewinność  niezgrabnego  ubioru  w  elegancję  przewrotnie 
zamierzonego kontrastu: obraz zaakcentowanej zmysłowości. Futro było beżowe, przyciemnione 
aurą  błękitu,  którego  nie  było  widać,  a  jedynie  czuło  się  go  jak  mgiełkę,  namiastkę  koloru, 
chwytaną nie oczyma, lecz rękoma, jakby nie dotykając, doznawało się wrażenia zatapiania dłoni w 
miękkim  futrze.  Peleryna  zakrywała  ją  całą,  pozostawiając  miejsce  jedynie  na  brąz  włosów, 
szaroniebieskie oczy i kształt ust.
Odwróciła się ku niemu z uśmiechem zaskoczenia i bezradności.
— Ja... nie wiedziałam, że to będzie tak wyglądało.
— Ja wiedziałem.
Siedziała obok niego w samochodzie,  jadąc przez ciemne ulice miasta.  Od czasu do czasu, gdy 
mijali światła na skrzyżowaniach, ukazywała im się połyskująca siatka śniegu. Nie zapytała, dokąd 
jadą. Siedziała potulnie na fotelu, odchylona do tyłu, patrząc na płatki śniegu. Dotyk peleryny był 
jak uścisk ramion, a sukienka pod nią wydawała się lekka jak koszula nocna.
Patrzyła na nieforemne rzędy świateł wyrastające zza śnieżnej zasłony i — zerkając na niego, na 
jego dłonie w rękawiczkach zaciśnięte na kierownicy, na surową, drobiazgową elegancję sylwetki 
w czarnym płaszczu i białym szaliku — pomyślała,  że pasuje do wielkiego miasta, do wypole-
rowanych chodników i wyrzeźbionego kamienia.
Samochód wjechał do tunelu, przemknął przez rozbrzmiewającą echem kamienną rurę pod rzeką i 
wynurzył się ku zawijasom nadziemnej autostrady pod gołym czarnym niebem. Światła były teraz 
pod nimi, rozciągnięte na płaskich milach niebieskawych okien, kominów, pochylonych dźwigów, 
czerwonych  podmuchów  ognia  i  długich,  niewyraźnych  promieni  obrysowujących  poskręcane 
kształty dzielnicy przemysłowej. Przypomniała sobie jego widok w hucie, ze smugami sadzy na 
czole, ubranego w przeżarty kwasem kombinezon: nosił go równie naturalnie jak strój wieczorowy. 
On pasuje też tutaj, pomyślała — do dźwigów, ognia i kruszącego klekotu kół.
Kiedy  pędzili  ciemną  szosą  przez  pustą,  niezabudowaną  okolicę,  a  smugi  śniegu  lśniły  przed 
światłami samochodu, przypomniała  sobie,  jak wyglądał podczas ich letnich wakacji,  ubrany w 



luźne  spodnie,  rozłożony na  ziemi  w pustym jarze,  z  trawą pod plecami  i  słońcem na  nagich 
ramionach. Pasował i do tego, pomyślała — pasuje do wszystkiego — to człowiek, który pasuje do 
ziemi — a potem przyszły jej na myśl słowa, które oddawały to lepiej: to człowiek, do którego 
należy ziemia, człowiek, który nad nią panuje. Dlaczego zatem, zastanawiała się, miałby dźwigać 
ten ciężar tragedii, który, zacisnąwszy w milczeniu zęby, zaakceptował tak całkowicie, że prawie 
nie wie, iż go dźwiga? Znała część odpowiedzi; czuła, że reszta jest blisko, że jeszcze trochę i uda 
jej się poznać ją całą. Ale nie chciała myśleć o tym teraz, bo oddalali się od ciężarów, znajdując 
wewnątrz pędzącego samochodu spokój pełni szczęścia. Poruszyła nieznacznie głową, by dotknąć 
na chwilę jego ramienia.
Samochód  zjechał  z  autostrady  i  skierował  się  ku  oświetlonym  kwadratom  odległych  okien, 
wiszących ponad śniegiem za kratą gałęzi. Potem siedzieli przy stoliku obok okna wychodzącego 
na spowite  mrokiem drzewa, w łagodnym, przyćmionym świetle.  Gospoda stała  na leśnym pa-
górku; oferowała luksus wysokich cen i prywatności, i wyborny gust, sugerujący, że nie odkryli jej 
ci, którzy szukają wysokich cen i rozgłosu. Prawie nie dostrzegała sali jadalnej — stanowiła ona 
część jakiegoś nadrzędnego komfortu; jedyną ozdobą, na jaką zwróciła uwagę, były połyskujące w 
śniegu gałęzie za szybą.
Siedziała, wyglądając na zewnątrz, z futrem z niebieskiego lisa na wpół zsuniętym z nagich ramion. 
Przyglądał jej się zmrużonymi oczyma, z zadowoleniem człowieka oglądającego własne dzieło.
— Lubię dawać ci rzeczy — rzekł — bo ich nie potrzebujesz.
— Nie?
— I nie chodzi o to, że chcę, abyś je miała. Chcę, abyś miała je ode mnie.
— I właśnie w ten sposób ich potrzebuję, Hank. Od ciebie.
— Czy zdajesz sobie sprawę, że to z mojej strony wyłącznie nikczemne pobłażanie sobie? Nie robię 
tego dla twojej przyjemności, lecz dla własnej.
— Hank! — Okrzyk wyrwał jej się mimowolnie; było w nim rozbawienie, rozpacz, oburzenie i 
litość. — Gdybyś dawał mi te rzeczy dla mojej przyjemności, a nie dla swojej własnej, rzuciłabym 
ci je w twarz.
— Tak... Tak, zrobiłabyś to — i słusznie.
— Czy nazwałeś to nikczemnym pobłażaniem sobie?
— Tak to nazywają.
— O tak! Oni tak to nazywają. A jak ty to nazywasz, Hank?
— Nie wiem — rzekł obojętnie, po czym kontynuował w skupieniu: — Wiem tylko, że jeśli to jest 
nikczemne, to niech mnie piekło pochłonie, ale właśnie to chcę robić bardziej niż cokolwiek innego 
pod słońcem.
Nie odpowiedziała; siedziała, patrząc wprost na niego z lekkim uśmiechem, jak gdyby prosiła go o 
przysłuchanie się znaczeniu własnych słów.
— Zawsze chciałem się cieszyć swoim bogactwem — powiedział. — Nie wiedziałem, jak to robić. 
Nie miałem nawet czasu, żeby zdać sobie sprawę, jak bardzo tego pragnę. Wiedziałem jednak, że 
cała  stal,  jaką odlewam, powraca do mnie w formie płynnego złota,  które mogę uformować w 
kształt,  jaki  sobie  zamarzę,  i  że  muszę  czerpać  z  tego  przyjemność.  Ale  nie  potrafiłem.  Nie 
potrafiłem  znaleźć  dla  niego  żadnego  celu.  Teraz  go  znalazłem.  To  ja  wyprodukowałem  to 
bogactwo, i to ja będę kupował za nie wszystkie przyjemności, jakich zapragnę — w tym także 
przyjemność  zobaczenia,  za  ile  jestem w stanie  zapłacić  — jak  również  niedorzeczny  wyczyn 
przemienienia ciebie w luksusowy przedmiot.
— Ale za ten przedmiot zapłaciłeś już dawno temu — powiedziała. Nie uśmiechała się.
— Jak?
— W taki sam sposób, w jaki zapłaciłeś za swoją hutę.
Nie wiedziała, czy zrozumiał to z tą pełną, fosforyzującą stanowczością, którą przy wdziewa myśl 
ubrana w słowa; wiedziała  jednak,  że to,  co czuje,  jest  zrozumieniem. Widziała  w jego oczach 
odprężenie wewnętrznego uśmiechu.
— Nigdy nie gardziłem luksusem — rzekł — a jednak zawsze pogardzałem tymi, którzy się nim 
cieszyli.  Patrzyłem  na  to,  co  nazywali  przyjemnościami,  i  wydawało  mi  się  to  tak  żałośnie 



bezsensowne... po tym wszystkim, co czułem w hucie. Patrzyłem na odlewaną stal, na tony ciekłej 
stali  płynące tak,  jak chciałem, tam,  dokąd chciałem. A potem szedłem na bankiet  i  widziałem 
ludzi,  którzy  siedzieli,  drżąc  z  zachwytu  przed  własnymi  złotymi  półmiskami  i  koronkowymi 
obrusami, jakby ich jadalnia była panem, a oni jedynie służącymi mu przedmiotami, stworzonymi 
przez  swoje  diamentowe  spinki  do  koszul  i  naszyjniki,  zamiast  na  odwrót.  Biegłem wtedy do 
pierwszej hałdy, jaką mogłem znaleźć — a oni mówili, że nie potrafię się cieszyć życiem, bo nie 
interesuje mnie nic oprócz biznesu.
Spoglądał  na przyćmione,  foremne piękno sali  i  na siedzących przy stołach ludzi.  Siedzieli  jak 
manekiny na wystawie, jakby ich niezwykle kosztowne stroje i wystudiowana elegancja powinny 
połączyć się w splendor, ale tego nie uczyniły. Na ich twarzach malował się nienawistny niepokój.
— Dagny,  spójrz  na  tych  ludzi.  Uważa się  ich  za  playboyów życia,  poszukiwaczy  rozrywki  i 
miłośników luksusu. Siedzą tu i czekają by to miejsce nadało im sens, zamiast na odwrót. Ale to ich 
zawsze wskazuje się nam jako tych, którzy się pławią w rozkoszach doczesnych — a potem się nam 
mówi, że czerpanie radości z rzeczy doczesnych jest złem. Radości? Czy oni odczuwają radość? 
Czy nie  ma w tym,  czego nas  uczą jakiejś  perwersji,  jakiegoś  nikczemnego  i  bardzo ważnego 
błędu?
— Tak, Hank — bardzo nikczemnego i bardzo, bardzo ważnego.
— Oni są playboyami, a my — ty i ja — tylko kupcami. Czy zdajesz sobie sprawę, że jesteśmy o 
wiele bardziej zdolni do radowania się obecnością w tym miejscu, niż oni kiedykolwiek mogliby 
marzyć?
— Tak.
Powoli, jakby cytując, zapytał:
— Dlaczego pozostawiliśmy to wszystko głupcom? To powinno należeć do nas. — Popatrzyła na 
niego zdumiona.  Uśmiechnął  się.  — Pamiętam każde słowo, jakie  wypowiedziałaś  do mnie na 
tamtym  przyjęciu.  Nie  odpowiedziałem  ci  wtedy,  bo  jedyną  odpowiedzią  jaką  miałem,  była 
odpowiedź, za którą — jak sądziłem — znienawidziłabyś mnie: że cię pragnę. — Popatrzył na nią. 
— Dagny, nie to było twoim zamiarem, ale tak naprawdę mówiłaś mi wtedy to samo, prawda?
— Tak, Hank. Oczywiście.
Odwzajemnił  jej  spojrzenie.  Potem odwrócił  twarz.  Milczeli  przez  długą  chwilę.  Spoglądał  na 
spowijający ich miękki półmrok, potem na dwa lśniące kieliszki stojące przed nimi na stole.
— Dagny — powiedział  — kiedy byłem bardzo młody i pracowałem w kopalni rudy żelaza w 
Minnesocie, myślałem o tym, że chciałbym doczekać takiego wieczoru jak ten. Nie, nie dlatego 
pracowałem, i nieczęsto o tym myślałem. Ale od czasu do czasu w zimowy wieczór, kiedy było 
bardzo zimno, a na niebie nie lśniły gwiazdy, kiedy byłem zmęczony, bo przepracowałem dwie 
zmiany, i nie pragnąłem niczego z wyjątkiem tego, by się położyć i zasnąć, tam, na półce skalnej — 
myślałem, że pewnego dnia będę siedział w takim miejscu jak to, gdzie kieliszek wina kosztuje 
więcej, niż wynosi mój dzienny zarobek, że każda minuta tego czasu, każda kropla i każdy kwiat na 
stole będą przeze mnie zarobione, i że będę tu siedział bez żadnego innego celu jak tylko moja 
własna rozrywka.
— Ze swoją kochanką? — zapytała z uśmiechem.
Zobaczyła gwałtowny ból w jego oczach i pożałowała rozpaczliwie, że to powiedziała.
— Z... kobietą — odpowiedział. Wiedziała, jakiego słowa nie wypowiedział. Łagodnym i pewnym 
głosem kontynuował: — Kiedy się wzbogaciłem i zobaczyłem, jakim rozrywkom oddają się bogaci, 
myślałem, że to miejsce, które sobie kiedyś wyobrażałem, nie istnieje. Nawet nie wyobraziłem go 
sobie zbyt dokładnie. Nie wiedziałem, jakie będzie, wiedziałem tylko, co będę czuł. Wiele lat temu 
porzuciłem nadzieję. Ale dzisiaj to czuję.
Podniósł kieliszek, patrząc na nią.
—  Hank,  ja...  oddałabym  wszystko,  co  w  życiu  miałam,  z  wyjątkiem  bycia...  luksusowym 
przedmiotem twojej rozrywki.
Widział drżenie jej dłoni trzymającej kieliszek.
— Wiem o tym, najdroższa — rzekł.
Siedziała wstrząśnięta i nieruchoma: nigdy przedtem nie użył tego słowa. Odrzucił do tyłu głowę i 



uśmiechnął się najradośniejszym, najbardziej promiennym uśmiechem, jaki kiedykolwiek widziała 
na jego twarzy.
— Twój pierwszy moment słabości, Dagny — powiedział.
Zaśmiała  się  i  potrząsnęła  głową.  Wyciągnął  rękę  poprzez  stół  i  zacisnął  dłoń  na  jej  nagim 
ramieniu, jakby chciał ją wesprzeć. Śmiejąc się miękko, niby przypadkiem musnęła wargami jego 
palce;  pozwoliło jej  to ukryć twarz przez tę chwilę,  w której  mógłby spostrzec,  że tym, co tak 
błyszczy w jej oczach, są łzy.
Kiedy podniosła głowę i spojrzała na niego, uśmiechali się oboje — i reszta tego wieczoru była ich 
świętem — zadośćuczynieniem  za  wszystkie  jego  lata  na  półkach  kopalń  — za  wszystkie  jej 
wieczory  od czasu pierwszego balu,  kiedy w samotnej  tęsknocie  za nieuchwytną  wizją  radości 
zastanawiała się nad ludźmi, którzy oczekiwali, że światła i kwiaty nadadzą im blask.
„Czy nie ma w tym, czego nas uczą... jakiegoś nikczemnego i bardzo ważnego błędu?” Myślała o 
jego słowach, leżąc w fotelu swego salonu w ponury wiosenny wieczór i czekając na niego. Jeszcze 
tylko trochę, mój kochany, myślała, zajrzyj trochę głębiej,  a będziesz wolny od tego błędu i od 
całego bezsensownego bólu, którego nigdy nie powinieneś był dźwigać... Czuła jednak, że i ona nie 
zobaczyła jeszcze całej drogi, i zastanawiała się, jakie rzeczy przyjdzie jej odkryć...
Wędrując ciemnymi ulicami do jej  mieszkania,  Rearden trzymał ręce w kieszeniach płaszcza,  a 
łokcie  przyciśnięte  do  boków,  czując,  że  nie  chce  niczego  dotknąć,  o  nic  się  otrzeć.  Nigdy 
wcześniej tego nie doświadczył — tego uczucia wstrętu, nie zrodzonego przez żaden konkretny 
przedmiot, lecz wydającego się zalewać wszystko wokół, jakby całe miasto było nim nasączone. 
Potrafił zrozumieć uczucie niesmaku wobec każdej rzeczy i zwalczać ją ze zdrowym oburzeniem 
świadomości, że nie ma dla niej miejsca na świecie; ale to uczucie było dla niego nowe — uczucie, 
że świat jest ohydnym miejscem, do którego on nie pragnie należeć.
Odbył  spotkanie  z  producentami  miedzi,  którzy  zostali  właśnie  trafieni  serią  rozporządzeń 
wykluczających ich z życia na najbliższy rok. Nie miał dla nich żadnych rad, żadnego rozwiązania; 
jego  pomysłowość,  która  rozsławiła  go  jako  człowieka  potrafiącego  zawsze  znaleźć  sposób na 
kontynuowanie  produkcji,  nie  zdołała  znaleźć  sposobu  na  uratowanie  ich.  Ale  wszyscy  oni 
wiedzieli,  że  takiego sposobu nie  ma:  pomysłowość była  zaletą  umysłu — a w kwestii,  której 
musieli stawić czoło, umysł już dawno został odrzucony jako niepotrzebny. „To układ pomiędzy 
chłopakami  z  Waszyngtonu  a  importerami  miedzi  — rzekł  jeden  z  uczestników  spotkania  — 
głównie z d’Anconia Copper”.
To tylko małe, nieistotne ukłucie bólu, pomyślał,  uczucie płynące z niespełnionego oczekiwania 
czegoś,  czego  nigdy  nie  miało  się  prawa  oczekiwać;  powinien  był  wiedzieć,  że  ktoś  taki  jak 
Francisco d’Anconia zrobi właśnie to — i zastanawiał się z gniewem, dlaczego czuje się tak, jakby 
gdzieś w pozbawionym światła świecie zgasł właśnie przelotny, jaskrawy płomyk.
Nie  wiedział,  czy  to  niemożność  działania  wywołała  w  nim  uczucie  wstrętu,  czy  też  wstręt 
pozbawił go chęci działania. Jedno i drugie, myślał: chęć zakłada możność działania, by osiągnąć 
cel; działanie zakłada, iż cel jest wart osiągania. Jeśli jedynym możliwym celem było wybłaganie 
chwiejnej, chwilowej przychylności ludzi dzierżących broń, ani działanie, ani pragnienie nie mogły 
istnieć.
Czy zatem może istnieć życie?, zapytywał siebie beznamiętnie. Życie, myślał, definiowano niegdyś 
jako ruch; życie ludzkie było ruchem celowym; co zatem jest stanem istoty, której odmówiono celu 
i  ruchu,  istoty  spętanej,  lecz  pozostawionej,  by  oddychała  i  widziała  ogrom  odebranych  jej 
możliwości;  pozostawionej,  by  krzyczała  „Dlaczego?!”  i  w  ramach  jedynego  uzasadnienia 
straszona  była  lufą  karabinu?  Wzruszył  ramionami  i  szedł  dalej;  nie  zależało  mu  nawet  na 
znalezieniu odpowiedzi.
Obojętnie przyglądał się zniszczeniom dokonanym przez własną obojętność. Nieważne, jak ciężkie 
bitwy musiał stoczyć w przeszłości, nigdy dotąd nie osiągnął ostatecznego stadium brzydoty, jakim 
jest porzucenie chęci działania.  W momentach cierpienia nie pozwolił nigdy, by ból pokonał to 
jedyne permanentne zwycięstwo — nigdy nie pozwolił pozbawić się pragnienia radości. Nigdy nie 
zwątpił w naturę świata ani w to, że jego siłą napędową i osią jest wielkość człowieka. Wiele lat 
temu rozmyślał z pogardliwym niedowierzaniem o fanatycznych sektach, które rodziły się wśród 



ludzi  w  mrocznych  momentach  historii:  sektach  wierzących,  że  człowiek  jest  uwięziony  we 
wrogim, rządzonym przez zło wszechświecie, a jedynym celem jego istnienia jest cierpienie. Dziś 
rozumiał, jaka była ich wizja świata i co czuli w jego obliczu. Jeśli to, co widział teraz wokół siebie, 
było światem, w którym żył, nie chciał dotykać żadnej jego części, nie chciał z nim walczyć, był 
obcym, który nie miał nic do stracenia ani nic do wygrania i któremu nie zależało już, by pozostać 
żywym.
Dagny i jego pragnienie zobaczenia jej były jedynym wyjątkiem. Pragnienie trwało. Ale nagły szok 
uświadomił mu, że nie ma ochoty spać z nią tej nocy. To pragnienie — które nigdy dotąd ani na 
moment go nie opuściło, lecz rosło, żywiąc się własnym spełnieniem — odeszło. Była to dziwna 
niemoc, nie pochodząca ani z umysłu, ani z ciała. Czuł — z równie wielką mocą jak zawsze dotąd 
— że jest to najbardziej upragniona kobieta na świecie; ale to, co z tego wynikało, było jedynie 
pragnieniem,  by  pragnąć,  pragnieniem,  by  czuć,  nie  zaś  uczuciem.  Poczucie  odrętwienia 
pozostawało bezosobowe, jakby jego źródło leżało poza nim i poza nią, jak gdyby seks należał do 
świata, który on już opuścił.
— Nie wstawaj — zostań tam — to tak oczywiste, że czekasz na mnie; chcę jeszcze przez chwilę 
na to popatrzeć.
Powiedział to, stojąc w drzwiach jej mieszkania,  zobaczywszy ją rozpartą w fotelu, widząc, jak 
podrywa się radośnie i chce wstać. Uśmiechał się.
Zauważył —jak gdyby jakaś jego część z bezinteresowną ciekawością obserwowała jego reakcje — 
że jego uśmiech i  nagła wesołość są szczere.  Uchwycił  uczucie,  którego doznawał  zawsze,  ale 
nigdy nie rozpoznawał, bo było tak absolutne i natychmiastowe: uczucie zabraniające mu kiedy-
kolwiek stawać przed nią w bólu. Było to o wiele więcej niż dumne pragnienie ukrycia cierpienia: 
poczucie, że nie wolno dostrzegać cierpienia w jej obecności, że nic, co się pomiędzy nimi dzieje, 
nie powinno być
uwarunkowane bólem i zmierzać ku litości. To nie litość tutaj przynosił — i nie po nią przychodził.
— Nadal potrzebujesz dowodu, że zawsze na ciebie czekam? — zapytała, rozpierając się posłusznie 
w fotelu; w jej głosie nie było czułości ani prośby, lecz wesołość i kpina.
— Dagny, dlaczego większość kobiet nigdy by się do tego nie przyznała, a ty tak?
— Bo one nigdy nie są pewne, że powinno się ich pragnąć. Ja jestem.
— Zawsze podziwiałem pewność siebie.
— Pewność siebie stanowiła tylko część tego, co powiedziałam, Hank.
— A co stanowi całość?
— Pewność mojej wartości — i twojej. — Zerknął na nią, jakby uchwycił iskierkę nagłej myśli, a 
ona dodała ze śmiechem: — Gdyby chodziło o kogoś pokroju Orrena Boyle’a, nie byłabym pewna 
utrzymania go przy sobie. On by mnie w ogóle nie pragnął. Ty tak.
— Chcesz przez to powiedzieć — zapytał wolno — że urosłem w twoich oczach, kiedy odkryłaś, że 
cię pragnę?
— Oczywiście.
— Nie tak reaguje większość ludzi na to, że ktoś ich pragnie.
— Istotnie.
— Większość ludzi czuje, że rosną w swoich własnych oczach, jeśli inni ich pragną.
— Jeśli ktoś mnie pragnie, czuję, że mi dorównuje. I ty także to czujesz, Hank — niezależnie od 
tego, czy się do tego przyznajesz czy nie.
Nie to ci powiedziałem wtedy, tego pierwszego ranka, pomyślał, spoglądając na nią z góry. Leżała 
wyciągnięta leniwie, z twarzą bez wyrazu, ale oczyma skrzącymi się wesołością. Wiedział, że o tym 
myśli, a ona wiedziała, że on także. Uśmiechnął się, lecz nie powiedział nic więcej.
Siedząc rozparty na kanapie i patrząc na nią przez pokój, czuł się spokojny — jak gdyby jakiś 
chwilowy mur  wyrósł  pomiędzy  nim a  tym wszystkim,  co  czuł,  idąc  tutaj.  Opowiedział  jej  o 
spotkaniu z człowiekiem z Państwowego Instytutu Naukowego, bo — choć wiedział, że to wyda-
rzenie  wiąże  się  z  niebezpieczeństwem — w jego  umyśle  wciąż  pozostawało  po  nim  uczucie 
osobliwej, promiennej satysfakcji.
Zaśmiał się na widok jej oburzenia.



— Nie marnuj energii na złoszczenie się na nich — powiedział. — To nie jest gorsze od wszystkich 
innych rzeczy, które codziennie robią.
— Hank, chcesz, żebym porozmawiała z profesorem Stadlerem?
— Żartujesz?
— Powinien to ukrócić. Przynajmniej tyle mógłby zrobić.
— Już wolę pójść do więzienia. Profesor Stadler? Chyba nie masz z nim żadnych konszachtów?
— Widziałam się z nim kilka dni temu.
— Po co?
— W sprawie silnika.
— Silnika...?  — Powiedział  to  powoli,  dziwnie,  jakby  myśl  o  silniku  nagle  przywiodła  go  z 
powrotem do świata,  o którym zapomniał.  — Dagny... ten człowiek,  który wynalazł silnik...  on 
rzeczywiście istniał, prawda?
— No... jasne, że tak. O co ci chodzi?
— Tylko o to, że... że to taka przyjemna myśl, prawda? Nawet jeśli już nie żyje, to kiedyś żył... żył 
do tego stopnia, że aż wynalazł ten silnik...
— Co ci jest, Hank?
— Nic. Opowiedz mi o silniku.
Opowiedziała  mu o spotkaniu ze Stadlerem. Wstała  i przechadzała się po pokoju, mówiąc. Nie 
potrafiła leżeć nieruchomo; zawsze, kiedy chodziło o silnik, zalewała ją fala nadziei i entuzjazmu.
Pierwszą rzeczą, jaką spostrzegł, były światła miasta za oknem: miał wrażenie, że zapalają się jedno 
po drugim, by ułożyć się w jego ukochaną sylwetkę miasta; czuł to, mimo iż wiedział, że były tam 
przez cały czas.  Potem zrozumiał,  że to coś,  co się odradza,  znajduje  się wewnątrz niego: tym 
kształtem, który wracał do niego krok po kroku, była jego miłość do miasta. Następnie zrozumiał, 
że powróciła, bo ogląda to miasto poprzez szczupłą, napiętą sylwetkę kobiety o głowie uniesionej z 
entuzjazmem, jakby patrzyła w dal, i krokach stanowiących niecierpliwy substytut lotu. Patrzył na 
nią jak na nieznajomą, ledwie świadom, że patrzy na kobietę, ale ten widok przechodził w uczucie, 
które, ujęte w słowa, brzmiałoby: to jest świat i jego trzon, to jest  to, co zbudowało miasto — 
pasują do siebie, kanciaste kształty budynków i ta twarz odarta ze wszystkiego oprócz dążenia — 
wznoszące się etapami budynki i te kroki kogoś uparcie realizującego swój plan — tym właśnie 
byli ci wszyscy ludzie, żyjący, by wynaleźć światła, stal, piece, silniki — to oni byli światem, oni, a 
nie  ci,  którzy  przykucają  w  ciemnych  kątach,  na  wpół  błagając,  na  wpół  grożąc,  chełpliwie 
demonstrując otwarte rany jako swoje jedyne roszczenie do życia i cnoty — dopóki wiedział, że 
istnieje jeden człowiek o płomiennej odwadze nowej myśli, czy mógł oddać świat w ręce tamtych? 
—  dopóki  potrafił  znaleźć  jeden  widok,  który  wlewał  w  niego  przywracający  życie  zastrzyk 
podziwu,  czy  mógł  wierzyć,  że  świat  należy  do  ran,  jęków  i  karabinów?  —  ludzie,  którzy 
wynajdywali silniki, naprawdę istnieli, nigdy nie miał w to zwątpić, to ich obraz w jego umyśle 
czynił kontrast nieznośnym, ale nawet odraza była lojalnym hołdem wobec nich i tego świata, który 
należał do nich i do niego.
—  Kochana...  —  powiedział  rozkojarzonym  głosem,  gdy  spostrzegł,  że  skończyła  mówić  — 
kochana...
— Co jest, Hank? — zapytała łagodnie.
— Nic...  tyle  tylko,  że  nie  powinnaś  była  spotykać  się  ze  Stadlerem.  — Jego  twarz  jaśniała 
pewnością, głos był rozbawiony, opiekuńczy i czuły; nie potrafiła odgadnąć nic więcej, wyglądał 
tak samo jak zawsze; tylko ta nuta czułości wydawała się dziwna i nowa.
— Czułam, że nie powinnam — powiedziała — ale nie wiedziałam dlaczego.
— Powiem ci  dlaczego.  — Pochylił  się  do  przodu.  — Tym,  czego  on  chciał  od  ciebie,  było 
potwierdzenie, że wciąż jest tym profesorem Stadlerem, którym być powinien, ale nie jest, i dobrze 
o tym wie.  Chciał,  żebyś  obdarzyła  go szacunkiem,  pomimo i  wbrew jego działaniom.  Chciał, 
żebyś żonglowała dla niego rzeczywistością, pozostawiając jego wielkość i wymazując Państwowy 
Instytut Naukowy, jakby nigdy nie istniał — a tylko ty mogłaś to dla niego zrobić.
— Dlaczego ja?
— Bo jesteś ofiarą.



Popatrzyła  na  niego  zaskoczona.  Mówił  w  skupieniu;  odczuwał  nagłą,  gwałtowną  jasność 
postrzegania,  jak  gdyby  fala  energii  zalała  jego  obszar  widzenia,  zlewając  to,  co  na  wpół 
dostrzeżone i na wpół zrozumiane, w jeden nierozdzielny kształt i kierunek.
— Dagny, oni robią coś, czego my nigdy nie rozumieliśmy. Wiedzą coś, czego my nie wiemy, ale 
powinniśmy  odkryć.  Jeszcze  nie  potrafię  tego  w  pełni  uchwycić,  ale  zaczynam  dostrzegać 
fragmenty. Grabieżca z instytutu przestraszył się, kiedy odmówiłem mu pomocy w udawaniu, że 
jest uczciwym kupcem mojego metalu. Był śmiertelnie przerażony. Czego się bał? Nie wiem — on 
to nazywał opinią publiczną, ale to nie jest pełna nazwa. Dlaczego miałby się bać? Ma karabiny, 
więzienia, prawa — mógłby zająć całą moją hutę, gdyby zechciał, i nikt nie podniósłby ręki, by 
mnie  bronić.  Wiedział  o  tym  —  dlaczego  więc  miałoby  go  obchodzić,  co  myślę?  Ale  go 
obchodziło.  To  ja  miałem  mu  powiedzieć,  że  nie  jest  grabieżcą,  tylko  moim  klientem  i 
przyjacielem. Tego właśnie ode mnie potrzebował. I tego potrzebował od ciebie profesor Stadler — 
to ty miałaś zachowywać się tak, jakby on był wielkim człowiekiem, który nigdy nie próbował 
zniszczyć twoich szyn i mojego metalu. Nie wiem, czym jest to, co w swoim mniemaniu osiągają— 
ale chcą, żebyśmy udawali, że widzimy świat takim, jakim oni udają, że go widzą. Potrzebują od 
nas  jakiegoś  przyzwolenia.  Nie  wiem,  co  to  za  przyzwolenie  —  ale  wiem,  Dagny,  że  jeśli 
szanujemy swoje życie, nie możemy im go udzielać. Nawet jeśli będą cię torturować, nie udzielaj 
im go. Pozwól im zniszczyć swoją kolej i moją hutę, ale tego im nie dawaj. Bo wiem przynajmniej 
tyle: że to nasza jedyna szansa.
Stała  przed nim,  spoglądając  z  uwagą na ten niewyraźny kontur  jakiegoś  kształtu,  który i  ona 
usiłowała pochwycić.
— Tak... — powiedziała — tak, wiem, co w nich zobaczyłeś. Ja też to czułam — ale to przelatuje 
tak szybko,  że nawet  nie  zdążę się  zorientować,  a  już znika  jak powiew zimnego powietrza,  i 
zawsze pozostawia po sobie uczucie, że powinnam była to zatrzymać... Wiem, że masz rację. Nie 
rozumiem ich gry, ale jedno jest pewne: nie wolno nam widzieć świata takim, jakim chcą, abyśmy 
go widzieli. To jakieś oszustwo, bardzo stare i przeogromne — a kluczem do jego przełamania jest 
sprawdzanie każdej przesłanki, jaką nam wpajają, kwestionowanie każdej zasady...
Odwróciła się ku niemu pod wpływem nagłej myśli, ale w tej samej sekundzie zamilkła i zamarła: 
następnymi słowami byłyby te,  których nie chciała  do niego wypowiedzieć.  Stała  i  patrzyła  na 
niego z wykwitającym powoli pogodnym uśmiechem zaciekawienia.
Gdzieś w środku wiedział, że zna tę myśl, której nie wypowiedziała, ale był to zaledwie embrion 
czegoś, na co dopiero w przyszłości miał znaleźć słowa. Teraz nie próbował ich uchwycić — bo 
wśród zalewającej go jasności tego, co czuł, inna myśl, która poprzedzała tę, stała się dla niego 
jasna i zawładnęła nim już wiele minut temu. Wstał, podszedł do niej i wziął ją w ramiona.
Ich ciała przylegały do siebie jak dwa prądy, wznoszące się razem, każdy ku jednemu punktowi, 
każdy niosący całą swoją świadomość na spotkanie ich ust.
W tym,  co  odczuwała  w tej  chwili,  zawierała  się  —jako jedna  bezimienna  cząstka  całości  — 
świadomość  piękna  w postawie  jego  ciała,  gdy ją  obejmował,  stojąc  pośrodku pokoju  wysoko 
ponad światłami miasta.
Tym, co odkrył tej nocy on, była świadomość, że jego odzyskana miłość do życia nie jest wynikiem 
powrotu pożądania — ale że pożądanie powróciło po tym, jak odzyskał swój świat; miłość, wartość 
i poczucie swojego świata — i że to pożądanie nie jest reakcją na jej ciało, lecz celebracją siebie i 
swojej woli życia.
Nie wiedział tego, nie myślał o tym, nie potrzebował już słów, ale w momencie, w którym poczuł 
reakcję jej ciała na swoje, ogarnęło go nieświadome przekonanie, że to, co nazwał zepsuciem — 
zdolność do odczuwania rozkoszy równej tej, którą on odczuwał —jest jej najwyższą cnotą.

Rozdział II
ARYSTOKRACJA SZNURKÓW



Kalendarz na niebie za oknem jej gabinetu głosił: 2 września. Zmęczona Dagny oparła się o biurko. 
Pierwszym światłem, które zapalało się o zmroku, był zawsze promień oświetlający kalendarz. Gdy 
jarząca  się  białym  blaskiem  strona  pojawiała  się  ponad  dachami,  przyćmiewała  miasto  i 
przyspieszała zmierzch.
Spoglądała na tę odległą stronę każdego wieczoru przez wszystkie minione miesiące. „Twoje dni są 
policzone”  — wydawał  się  mówić  kalendarz,  jak  gdyby wyznaczał  drogę  ku  czemuś,  o  czym 
wiedział, ale ona nie wiedziała. Kiedyś sekundował jej w wyścigu o Linię Johna Galta, teraz — 
odmierzał jej czas w wyścigu z nieznajomym niszczycielem.
Ludzie, którzy wybudowali nowe miasta w Kolorado, jeden po drugim odjeżdżali w nieznane, skąd 
nikt jeszcze nie powrócił ani nie dał znaku życia. Miasta, które pozostawili, dogorywały. Niektóre 
spośród wybudowanych przez nich fabryk pozostawały zamknięte, inne przejęły miejscowe władze; 
maszyny nie pracowały w żadnej z nich.
Miała uczucie, że czarna mapa Kolorado rozpościera się przed niąjak pulpit sterowniczy, z kilkoma 
rozproszonymi pośród gór światełkami. Światełka gasły jedno po drugim. Ludzie znikali.  Był w 
tym jakiś  wzór,  który przeczuwała,  ale  nie  potrafiła  zdefiniować;  potrafiła  już przewidzieć,  kto 
będzie następny i kiedy; nie potrafiła jednak pojąć dlaczego.
Spośród ludzi, którzy witali ją kiedyś, gdy wychodziła z kabiny lokomotywy na peronie rozjazdu 
Wyatta, pozostał jedynie Ted Nielsen i jego Nielsen Motors.
— Ted, nie będziesz następnym, który odejdzie? — zapytała  go, kiedy ostatnio był w Nowym 
Jorku. Próbowała się uśmiechać.
— Mam nadzieję, że nie — odrzekł posępnie.
— Co to znaczy: mam nadzieję. Nie jesteś pewien?
— Dagny — odrzekł powoli, ciężko — zawsze myślałem, że raczej umrę, niż przestanę pracować. 
Ale oni też tak myśleli. Wydaje mi się niemożliwe, żebym kiedykolwiek mógł chcieć odejść. Ale 
rok temu wydawało się niemożliwe, żeby oni mogli. Ci ludzie byli moimi przyjaciółmi. Wiedzieli, 
czym  będzie  ich  odejście  dla  nas,  pozostających.  Nie  odeszliby  w  ten  sposób,  bez  słowa, 
pozostawiając  nam dodatkowe  przerażenie  w obliczu  niewytłumaczalnego  — jeśli  nie  mieliby 
powodu najwyższej wagi. Miesiąc temu Roger Marsh, z Marsh Electric, powiedział mi, że każe się 
przykuć do biurka, żeby nie mógł od niego odejść, gdyby go napadła jakaś koszmarna pokusa. 
Kipiał z gniewu na ludzi, którzy odeszli. Przysięgał mi, że nigdy tego nie zrobi. „A jeśli będzie to 
coś,  czemu  nie  potrafię  się  oprzeć  —  rzekł  —  przysięgam,  że  zachowam  przynajmniej  dość 
rozumu, by zostawić ci list i dać jakąś wskazówkę, co to jest, żebyś nie musiał się nad tym głowić 
w przerażeniu,  które obaj  teraz czujemy”.  Tak mi przysięgał.  Dwa tygodnie temu odszedł.  Nie 
zostawił mi listu... Dagny, nie wiem, co zrobię, kiedy to zobaczę — cokolwiek zobaczyli oni, kiedy 
odeszli.
Miała wrażenie, że jakiś niszczyciel przemieszcza się bezgłośnie poprzez kraj, a światła gasną za 
jego  dotknięciem  —  ktoś,  myślała  gorzko,  kto  odwrócił  zasadę  silnika  z  Samochodów 
Dwudziestego Wieku i zmienia teraz energię kinetyczną w statyczną.
To jest ten wróg, myślała, siedząc przy biurku w gęstniejącym mroku, z którym muszę się ścigać. 
Na  biurku  spoczywało  miesięczne  sprawozdanie  Quentina  Danielsa.  Nie  mogła  jeszcze  mieć 
pewności,  że Daniels  odkryje sekret  silnika,  niszczyciel  zaś poruszał  się  szybko, pewnie,  coraz 
szybciej; zastanawiała się, czy do czasu, kiedy uda jej się odbudować silnik, będzie jeszcze istniał 
jakikolwiek świat, który można by używać.
Polubiła Quentina Danielsa od momentu, w którym po raz pierwszy wszedł do jej gabinetu. Był to 
chudzielec tuż po trzydziestce, o przyjemnej, kanciastej twarzy i atrakcyjnym uśmiechu. Namiastka 
tego uśmiechu utrzymywała się na jego twarzy przez cały czas, zwłaszcza wtedy, gdy słuchał; był 
to wyraz przyjaznego rozbawienia, jak gdyby zręcznie i cierpliwie usuwał ze słów to, co nieistotne, 
i docierał do celu na sekundę przed mówiącym.
— Dlaczego nie chciał pan pracować dla profesora Stadlera? — zapytała.
Namiastka uśmiechu stała się twardsza i bardziej wyrazista; tylko na tyle się zbliżył do okazania 
emocji. Tą emocją był gniew. Ale odpowiedział spokojnie, leniwie:
— Wie pani, profesor Stadler powiedział kiedyś, że pierwsze słowo sformułowania „nieskrępowane 



badania  naukowe”  jest  zbędne.  Zdaje  się,  że  o  tym  zapomniał.  Mogę  tylko  powiedzieć,  że 
sformułowanie „rządowe badania naukowe” zawiera w sobie sprzeczność.
Zapytała go, jakie stanowisko zajmuje w Instytucie Stanowym w Utah.
— Stróż nocny — odpowiedział.
— Co takiego?! — wydusiła.
— Stróż nocny — powtórzył uprzejmie, jakby sądził, że nie dosłyszała; jakby nie było powodu do 
zdumienia.
Wzięty  w  ogień  pytań  wyjaśnił,  że  nie  podobała  mu  się  żadna  z  formacji  naukowych,  które 
pozostały przy życiu. Że chciałby pracować w laboratorium badawczym jakiegoś dużego koncernu 
przemysłowego — „Ale który z nich może sobie dziś pozwolić na jakiekolwiek długoterminowe 
działania i po co?” — więc kiedy zamknięto instytut z braku funduszy, pozostał tam jako stróż 
nocny  i  jedyny  mieszkaniec;  pensja  wystarczała  na  pokrycie  jego  potrzeb  —  a  laboratorium 
instytutu pozostało nienaruszone do jego dyspozycji.
— Więc prowadzi pan własne prace badawcze?
— Tak.
— W jakim celu?
— Dla własnej przyjemności.
— Co zamierza pan zrobić, jeśli odkryje coś o wartości naukowej lub komercyjnej? Zamierza pan 
zrobić z tego użytek publiczny?
— Nie wiem. Chyba nie.
— Nie pragnie pan służyć ludzkości?
— Nie posługuję się takim językiem, panno Taggart. I pani, zdaje się, też nie.
Zaśmiała się.
— Myślę, że będzie nam się dobrze współpracować.
— Bez wątpienia.
Kiedy usłyszał historię silnika i przestudiował maszynopis, nie wyraził opinii; powiedział jedynie, 
że przyjmie tę pracę na każdych warunkach.
Poprosiła, by to on postawił warunki. Zaprotestowała w zdumieniu przeciwko niskiej pensji, jakiej 
sobie zażyczył.
— Panno Taggart — powiedział — jeżeli istnieje coś, czego nie znoszę, to jest tym otrzymywanie 
czegoś za nic. Nie wiem, jak długo będzie pani mogła mi płacić ani czy otrzyma pani cokolwiek w 
zamian. Postawię na własny umysł. Nie pozwolę, by ktokolwiek inny to robił. Nie biorę pieniędzy 
za zamiary. Zamierzam natomiast brać je za dostarczony towar. Jeśli mi się uda, obedrę panią ze 
skóry, bo w takim wypadku będę żądał procentu, i to wysokiego, ale będzie się to pani opłacało.
Kiedy wymienił żądany procent, roześmiała się.
— To istotnie obdzieranie mnie ze skóry i rzeczywiście będzie mi się opłacało. Zgoda.
Ustalili, że będzie to jej prywatny projekt i że on będzie jej osobistym pracownikiem; oboje chcieli 
uniknąć wtajemniczania działu badawczego Taggart Transcontinental.  Poprosił, by pozwoliła mu 
pozostać w Utah, na posadzie stróża nocnego, gdzie miał cały potrzebny sprzęt laboratoryjny i spo-
kój. Projekt miał pozostać tajemnicą, dopóki nie zakończy się sukcesem.
— Panno Taggart — powiedział na zakończenie — nie wiem, ile lat zabierze mi rozwiązanie tego 
problemu, jeśli w ogóle się uda. Ale wiem, że jeśli spędzę nad nim całe życie i odniosę sukces, 
umrę zadowolony. —
I dodał:  — Jest  tylko  jedna  rzecz,  której  pragnę  bardziej,  niż  rozpracować ten  silnik:  spotkać 
człowieka, który go zbudował.
Od swojego powrotu do Utah co miesiąc otrzymywał od niej czek, ona zaś otrzymywała od niego 
miesięczne  sprawozdanie.  Było  zbyt  wcześnie,  by  mieć  nadzieję,  ale  te  sprawozdania  były 
jedynymi jasnymi punktami w nieruchomej mgle spowijającej jej dni w biurze.
Gdy skończyła czytać, podniosła głowę. Kalendarz w oddali głosił:
2 września. Poniżej rozbłysły światła miasta. Pomyślała o Reardenie. Pragnęła, by był w mieście; 
pragnęła zobaczyć się z nim tego wieczoru.
Potem, patrząc na datę, przypomniała sobie nagle, że musi gnać do domu i się przebrać, gdyż dziś 



wieczorem Jim bierze ślub. Nie widywała się z nim poza biurem od ponad roku. Nie poznała jego 
narzeczonej, ale czytała sporo na temat zaręczyn w gazetach. Wstała od biurka ze znużoną, pełną 
niesmaku rezygnacją: pójście na ślub wydawało się łatwiejsze niż konieczność wyjaśniania swojej 
nieobecności.
Kiedy pędziła przez hol dworca, usłyszała nagle głos, wołający z dziwną nutą natarczywości i ulgi 
zarazem:
— Panno Taggart!
Stanęła  jak  wryta;  dopiero  po  kilku  sekundach  uświadomiła  sobie,  że  wołającym  jest  starszy 
człowiek z kiosku z papierosami.
— Od wielu dni się za panią rozglądam, panno Taggart. Muszę koniecznie z panią porozmawiać. — 
Na jego twarzy malował się dziwny wyraz, wyraz wysiłku mającego na celu ukrycie przestrachu.
— Przepraszam — powiedziała z uśmiechem. — Przez ostatni tydzień wbiegałam i wybiegałam z 
budynku w takim pośpiechu, że nie miałam czasu się zatrzymać.
Nie odwzajemnił uśmiechu.
— Panno Taggart, ten papieros ze znakiem dolara, który mi pani dała kilka miesięcy temu — skąd 
go pani wzięła?
Przez chwilę milczała.
— Obawiam się, że to długa i zawiła historia — powiedziała w końcu.
— Czy może pani kontaktować się z człowiekiem, który go pani dał?
— Chyba tak — choć pewna nie jestem. Dlaczego?
— Czy powiedziałby pani, skąd go miał?
— Nie wiem. Dlaczego pan przypuszcza, że mógłby nie powiedzieć? Zawahał się.
— Panno Taggart — zapytał w końcu — co pani robi, gdy musi komuś powiedzieć coś, co jest 
niemożliwe?
Zaśmiała się.
— Człowiek,  który dał  mi tego papierosa,  powiedział,  że  w takim przypadku trzeba sprawdzić 
przesłanki.
— Tak powiedział? O tym papierosie?
— No, nie, niezupełnie. Ale dlaczego? Co takiego musi mi pan powiedzieć?
— Panno Taggart,  dowiadywałem się  na  całym świecie.  Sprawdziłem każde  źródło  informacji 
związane  z  przemysłem  tytoniowym.  Poddałem  ten  niedopałek  analizie  chemicznej.  Nie  ma 
fabryki,  która produkowałaby taki papier.  Substancje  smakowe w tym tytoniu nie zostały dotąd 
użyte  w  żadnej  mieszance  tytoniowej,  jaką  mogłem  znaleźć.  Papieros  został  wyprodukowany 
maszynowo, ale nie zrobiono tego w żadnej znanej  mi fabryce — a znam je wszystkie.  Panno 
Taggart, według stanu mojej wiedzy tego papierosa nie wyprodukowano nigdzie na ziemi!

Rearden stał,  patrząc nieobecnym wzrokiem, jak kelner wytacza z pokoju hotelowego stolik na 
kółkach.  Ken Danagger wyszedł. Pokój tonął w półmroku; na mocy niewypowiedzianej umowy 
jedli kolację przy słabym świetle, by kelnerzy nie dostrzegli i przypadkiem nie rozpoznali twarzy 
Danaggera.
Musieli spotkać się ukradkiem, jak przestępcy, którzy nie mogą się pokazywać razem. Nie mogli 
się spotykać w swoich biurach ani domach, a jedynie w tłocznej  anonimowości miasta,  w jego 
apartamencie  w  hotelu  Wayne-Falkland.  Obu  groziła  grzywna  w  wysokości  dziesięciu  tysięcy 
dolarów i  dziesięć  lat  więzienia,  gdyby wyszło na jaw,  że zgodził  się  dostarczyć  Danaggerowi 
cztery tysiące ton kształtowników konstrukcyjnych z metalu Reardena.
Przy kolacji nie rozmawiali o prawie, o motywach, które nimi kierują ani o podejmowanym ryzyku. 
Rozmawiali  jedynie  o  interesach.  Wyraźnym  i  monotonnym  głosem,  jakiego  używał  podczas 
każdego  spotkania  w  interesach,  Danagger  wyjaśnił,  że  połowa  jego  pierwotnego  zamówienia 
wystarczy,  by  usztywnić  tunele,  które  zawaliłyby  się,  gdyby  dalej  odwlekał  usztywnienie,  i 
odremontować kopalnię Konfederacji Węglowej, która splajtowała i została przez niego wykupiona 



trzy tygodnie temu.
— To wspaniała nieruchomość, ale w potwornym stanie; w zeszłym miesiącu mieli tam paskudny 
wypadek, zawał i wybuch gazu, zginęło czterdziestu ludzi. — Po czym dodał beznamiętnie, jakby 
recytował raport statystyczny: — Gazety wrzeszczą że węgiel  jest teraz kluczowym towarem w 
kraju. Wrzeszczą także, że przedsiębiorstwa węglowe bogacą się na niedoborze ropy. Jedna banda 
w  Waszyngtonie  wrzeszczy,  że  za  bardzo  się  rozbudowuję  i  że  trzeba  coś  zrobić,  żeby  mnie 
powstrzymać, bo staję się monopolistą. Druga banda w Waszyngtonie wrzeszczy, że za mało się 
rozbudowuję i że trzeba coś zrobić, żeby rząd przejął moje kopalnie, bo jestem chciwy zysków i 
niechętny zaspokajaniu społecznej potrzeby paliwa. Przy mojej obecnej stopie zysków ta kopalnia 
konfederacji przyniesie mi zwrot pieniędzy, które na nią wydałem... za czterdzieści siedem lat. Nie 
mam dzieci.  Kupiłem ją,  bo jest  jeden klient,  którego nie  mam odwagi  pozostawić bez węgla: 
Taggart Transcontinental. Ciągle myślę o tym, co by się stało, gdyby te koleje upadły. — Zamilkł, 
po czym dodał:  — Nie wiem, dlaczego wciąż mi na tym zależy,  ale tak jest.  Ci ludzie w Wa-
szyngtonie nie mają chyba jasnego obrazu tego, co by się wtedy stało. Ja go mam.
—  Dostarczę  panu  ten  metal  —  rzekł  Rearden.  —  Proszę  dać  mi  znać,  kiedy  będzie  pan 
potrzebował drugiej połowy zamówienia. Ją także pan otrzyma.
Pod  koniec  kolacji  Danagger  powiedział  tym  samym  precyzyjnym,  beznamiętnym  tonem 
człowieka, który zna ścisłe znaczenie swoich słów:
— Jeśli  któryś  z  pańskich  albo  moich  pracowników odkryje  to  i  będzie  próbował  prywatnego 
szantażu, zapłacę mu, w granicach rozsądku. Ale nie zrobię tego, jeśli będzie miał przyjaciół w 
Waszyngtonie. Jeśli któryś z nich pojawi się na horyzoncie, idę do więzienia.
— Idziemy razem — rzekł Rearden.
Stojąc  samotnie  w  półmroku  pokoju,  Rearden  zauważył,  że  perspektywa  pójścia  do  więzienia 
pozostawia go obojętnym. Jako czternastolatek, osłabiony głodem, nie ukradł owocu ze straganu. 
Teraz możliwość trafienia do więzienia — jeśli ta kolacja była przestępstwem — oznaczała dla 
niego nie więcej niż możliwość zostania przejechanym przez ciężarówkę: nieprzyjemny incydent 
fizyczny pozbawiony jakiegokolwiek znaczenia moralnego.
Pomyślał,  że zmuszono go do ukrywania,  niczym winy, jedynej od roku transakcji  biznesowej, 
która sprawiła mu przyjemność — i że w ten sam sposób ukrywa swoje noce z Dagny, jedyne 
godziny, które trzymają go przy życiu. Czuł, że coś łączy oba te sekrety, jakaś zasadnicza więź, 
którą  musi  odkryć.  Nie  potrafił  jej  uchwycić,  nie  potrafił  znaleźć  słów na  jej  określenie,  czuł 
jednak, że w dniu, w którym je znajdzie, odpowie sobie na wszystkie pytania swojego życia.
Stał oparty ścianę, z odchyloną głową i zamkniętymi oczyma, i pomyślał o Dagny; wtedy poczuł, że 
żadne pytania nie mają już dla niego znaczenia.  Pomyślał,  że zobaczy się z nią tego wieczoru, 
prawie nienawidząc tej myśli,  bo ranek wydawał się tak bliski,  a wtedy będzie musiał się z nią 
rozstać — zastanawiał się, czy mógłby pozostać jutro w mieście albo czy powinien wyjechać teraz, 
nie widząc się z nią, aby móc czekać, aby móc zawsze mieć to przed sobą: ten moment, w którym 
jego dłonie zamykają się na jej ramionach, a on spogląda jej w twarz. Tracisz zmysły, pomyślał — 
ale wiedział, że gdyby była przy nim przez wszystkie godziny jego dni, zawsze byłoby tak samo, 
nigdy nie miałby dość, musiałby wymyślać sobie jakieś bezsensowne tortury, by móc to znieść — 
wiedział, że zobaczy ją tej nocy, i myśl o wcześniejszym wyjeździe czyniła przyjemność większą, 
wzmacniając jego pewność nadchodzących godzin chwilową udręką. Zostawię zapalone światło w 
salonie,  myślał,  i  będę ją  trzymał  w poprzek  łóżka,  nie  widząc nic  oprócz łuku smugi  światła 
biegnącej  od  jej  talii  po  kostkę,  pojedynczej  linii  obrysowującej  cały  kształt  jej  długiego, 
szczupłego ciała w ciemnościach, potem przyciągnę jej głowę ku światłu, żeby zobaczyć jej twarz, 
żeby  zobaczyć,  jak  opada  z  powrotem,  nie  stawiając  oporu,  jej  włosy  na  mojej  ręce,  jej  oczy 
zamknięte, twarz ściągniętą niby w bólu, usta otwarte, by mnie przyjąć.
Stał pod ścianą, czekając, pozwalając, by opadły z niego wydarzenia minionego dnia, chcąc poczuć 
się wolnym i wiedzieć, że następne godziny należą do niego.
Kiedy drzwi pokoju otworzyły się gwałtownie bez ostrzeżenia, w pierwszej chwili nie mógł w to 
uwierzyć. Zobaczył sylwetkę kobiety, potem boya hotelowego, który postawił walizkę i zniknął. 
Głos, który usłyszał, należał do Lillian.



— No, no, Henry! Sam, i do tego w ciemnościach?
Nacisnęła  włącznik  światła  przy  drzwiach.  Stała  tam  wystrojona,  w  jasnobeżowym  kostiumie 
podróżnym,  który  wyglądał,  jakby  podróżowała  pod  szkłem;  uśmiechała  się  i  zdejmowała 
rękawiczki, jakby weszła do własnego domu.
— Masz wolny wieczór, kochanie — zapytała — czy wychodziłeś?
Nie wiedział, ile czasu minęło, nim się odezwał.
— Co ty tu robisz?
— Czyżbyś nie pamiętał, że Jim Taggart zapraszał nas na ślub? To dzisiaj.
— Nie zamierzałem iść na ten ślub.
— Ale ja zamierzałam!
— Dlaczego nic mi nie powiedziałaś rano, zanim wyjechałem?
—  Żeby  ci  zrobić  niespodziankę,  kochanie!  —  Zaśmiała  się  wesoło.  —  Zaciągnięcie  cię  na 
jakiekolwiek spotkanie towarzyskie jest właściwie niemożliwe, ale pomyślałam, że może dasz się 
wyciągnąć pod wpływem chwili, ot tak, po prostu iść i dobrze się bawić, jak powinny to czynić 
małżeństwa.  Pomyślałam, że nie będziesz miał nic przeciwko — tak często zostajesz na noc w 
Nowym Jorku!
Zobaczył  swobodne  spojrzenie  rzucone  mu  spod  ronda  przekrzywionego  modnie  kapelusza. 
Milczał.
— Oczywiście ryzykowałam — powiedziała. — Mogłeś przecież wychodzić z kimś na kolację. — 
Milczał. — A może zamierzałeś wrócić na noc do domu?
— Nie.
— Byłeś gdzieś umówiony tego wieczoru?
— Nie.
— To dobrze. — Wskazała walizkę. — Przywiozłam swój strój wieczorowy. Założysz się o bukiet 
storczyków, że potrafię się ubrać szybciej niż ty?
Pomyślał,  że  Dagny  będzie  na  ślubie  brata,  i  wieczór  przestał  mieć  dla  niego  jakiekolwiek 
znaczenie.
— Możemy gdzieś iść — powiedział — ale nie na ten ślub.
— Och, ależ ja chcę iść właśnie tam! To najbardziej niedorzeczne wydarzenie sezonu i wszyscy nie 
mogą się go doczekać od tygodni. Za skarby świata go nie przegapię. W mieście nie ma żadnego 
lepszego przedstawienia — ani lepiej nagłośnionego. To małżeństwo to kupa śmiechu, ale czegóż 
innego można by oczekiwać po Jimie Taggarcie?
Kręciła się swobodnie po pokoju, rozglądając się wokoło, jakby się zapoznawała z nieznajomym 
miejscem.
— Od lat nie byłam w Nowym Jorku — powiedziała. — To znaczy, nie z tobą. Nie oficjalnie.
Zwrócił  uwagę na przerwę w bezcelowej wędrówce jej  spojrzenia:  zatrzymało się na chwilę na 
pełnej popielniczce, po czym powędrowało dalej. Poczuł ukłucie wstrętu.
Zobaczyła to w jego oczach i zaśmiała się pogodnie.
— Ależ, kochanie, wcale mi nie ulżyło! Jestem zawiedziona. Naprawdę miałam nadzieję zobaczyć 
kilka niedopałków ze śladami szminki.
Z uznaniem przyjął jej przyznanie się do szpiegowania, nawet jeśli uczyniła to pod osłoną żartu. 
Ale coś w zaakcentowanej szczerości jej zachowania sprawiło, że zadał sobie pytanie, czy istotnie 
żartuje; przez sekundę pomyślał, że powiedziała prawdę. Odrzucił jednak to wrażenie jako rzecz 
niewyobrażalną.
— Obawiam się, że nigdy nie będziesz człowiekiem — rzekła. — Więc jestem pewna, że nie mam 
rywalki. A gdyby tak było — w co wątpię, kochanie — nie sądzę, bym miała się tym martwić, bo 
jeśli ta osoba jest na miejscu na każde zawołanie, bez umawiania się — cóż, może to być jedynie 
osoba wiadomego autoramentu.
Pomyślał, że będzie musiał się pilnować: omal nie uderzył jej w twarz.
— Lillian — powiedział — myślę, że wiesz, iż tego rodzaju humor to więcej, niż mogę znieść.
— Och,  jesteś  taki  poważny!  — roześmiała  się.  — Ciągle  o  tym zapominam.  Z taką  powagą 
podchodzisz do wszystkiego, a w szczególności do siebie.



Nagle popatrzyła na niego. Uśmiech zniknął, ustępując miejsca dziwnemu, błagalnemu wyrazowi, 
który niekiedy widywał na jej twarzy, wyrazowi zdającemu się połączeniem szczerości i odwagi.
— Wolisz być poważny, Henry? W porządku. Jak długo jeszcze chcesz mnie trzymać gdzieś w 
piwnicy swojego życia? Do jakiej samotności mnie przywieść? Niczego od ciebie nie chciałam. 
Pozwoliłam ci żyć tak, jak chciałeś. Czy nie możesz mi ofiarować jednego wieczoru? Och, wiem, 
że nienawidzisz przyjęć i że będziesz się nudził. Ale dla mnie to wiele znaczy. Nazwij to próżnością 
towarzyską — chcę się raz pokazać ze swoim mężem. Przypuszczam, że nigdy nie myślisz o tym w 
takich kategoriach, ale jesteś ważnym człowiekiem, przedmiotem zazdrości, nienawiści, szacunku i 
strachu. Każda kobieta chełpiłaby się małżeństwem z tobą. Możesz powiedzieć, że to prymitywna 
forma kobiecej  ostentacji,  ale  taka  właśnie  jest  forma szczęścia  każdej  kobiety.  Ty nie  żyjesz, 
opierając się na takich normach, ale ja tak. Czy nie możesz mi ofiarować choć tyle za cenę paru 
godzin nudy? Czy nie masz w sobie dość siły, by spełnić małżeński obowiązek? Czy nie możesz 
pójść tam nie dla siebie, ale dla mnie, nie dlatego, że ty chcesz tam iść, ale że ja tego chcę?
Dagny,  myślał  z  rozpaczą,  Dagny,  która  nigdy nie  powiedziała  ani  słowa na temat  jego  życia 
rodzinnego, nigdy nie wysuwała roszczeń, nie uczyniła wymówki ani nie zadała pytania — nie 
mógł się przed nią pojawić z żoną, nie mógł pozwolić, by zobaczyła go jako pokazywanego z dumą 
męża — wolałby umrzeć teraz, w tym momencie, zanim dopuści się tego czynu — bo wiedział, że 
się go dopuści.
Ponieważ  zaakceptował  ich  sekret  jako  winę  i  przyrzekł  sobie  ponosić  jego  konsekwencje  — 
ponieważ założył, że słuszność jest po stronie Lillian, i potrafił znieść każdy rodzaj potępienia, ale 
nie mógł odmówić jej praw, których się domagała — ponieważ wiedział, że powód jego odmowy 
pójścia jest tym samym, dla którego nie ma prawa odmawiać pójścia — ponieważ słyszał w swojej 
głowie błagalny krzyk: „O nie, na Boga, Lillian, wszystko, tylko nie to przyjęcie!” i nie pozwalał 
sobie błagać o litość — powiedział spokojnie, matowym i zdecydowanym głosem:
— W porządku, Lillian. Pójdę.

Welon ze zwieńczonej  różą koronki zahaczał  o drzazgi  podłogi jej  wynajętego pokoju.  Cherryl 
Brooks podniosła  go ostrożnie,  idąc  w stronę zawieszonego na ścianie  przekrzywionego lustra. 
Fotografowano ją tu przez cały dzień. Robiono to wielokrotnie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. 
Nadal  uśmiechała  się  z  niedowierzającą  wdzięcznością,  kiedy  fotoreporterzy  chcieli  jej  robić 
zdjęcia, ale wolałaby, żeby nie działo się to tak często.
Starzejąca się dziennikarka z działu towarzyskiego, w gazecie prowadząca łzawą kolumnę miłosną, 
a w życiu przepełniona gorzką wiedzą policjantki, wzięła Cherryl pod swoje skrzydła wiele tygodni 
temu,  kiedy  dziewczynę  po  raz  pierwszy  rzucono  na  żer  sępów  prasowych.  Dzisiaj  wygnała 
dziennikarzy, huknęła na sąsiadów: „Wynocha!”, zatrzasnęła im przed nosem drzwi pokoju Cherryl 
i pomogła jej się ubrać. Miała zawieźć dziewczynę na ślub: odkryła, że nie ma nikogo innego, który 
mógłby to zrobić.
Welon, suknia z białego atłasu, delikatne pantofle i sznur pereł na szyi Cherryl kosztowały pięćset 
razy  więcej  niż  cała  zawartość  jej  pokoju.  Większość  pomieszczenia  zajmowało  łóżko,  resztę 
dzieliły  między  siebie  komoda,  jedno krzesło  i  kilka  sukienek  wiszących  za  wyblakłą  firanką. 
Ogromna kloszowa spódnica sukni ślubnej ocierała się o ściany, gdy dziewczyna się poruszała; jej 
szczupła sylwetka kołysała  się nad kloszem, kontrastując dramatycznie  z górną częścią:  ciasną, 
ascetyczną, z długimi rękawami. Sukienkę zaprojektował najlepszy krawiec w mieście.
—  Wie  pani,  kiedy  dostałam  pracę  w  sklepie,  mogłam  się  przenieść  do  lepszego  pokoju  — 
powiedziała  przepraszająco do dziennikarki  — ale chyba nie ma dla mnie wielkiego znaczenia, 
gdzie sypiam, więc oszczędzałam pieniądze, bo w przyszłości będą mi potrzebne na coś ważnego...
— Przerwała i uśmiechnęła się, kręcąc głową w oszołomieniu. — Myślałam, że będą mi potrzebne 
— sprostowała.
—  Wyglądasz  dobrze  — powiedziała  dziennikarka.  —  W  tym  tak  zwanym  lustrze  wiele  nie 
zobaczysz, ale jest w porządku.



— To wszystko stało się tak niespodziewanie, że... nie miałam czasu za sobą nadążyć. Ale, wie 
pani, Jim jest cudowny. Nie przeszkadza mu, że jestem tylko sprzedawczynią z taniego sklepiku, 
która mieszka w takim miejscu. Nie ma mi tego za złe.
— Mhm — odrzekła dziennikarka z ponurą miną.
Cherryl  wspomniała  cud  pierwszej  wizyty  Jima  Taggarta  w  swoim  pokoju.  Przyszedł  bez 
uprzedzenia pewnego wieczoru, miesiąc po ich pierwszym spotkaniu, gdy już straciła nadzieję, że 
jeszcze kiedyś się spotkają. Była potwornie zażenowana, czuła się tak,  jakby usiłowała uwięzić 
słońce w kałuży  — ale  Jim uśmiechnął  się,  siadając  na jedynym krześle  i  przyglądając  się jej 
zarumienionej  twarzy  i  pokojowi.  Kazał  jej  włożyć  płaszcz  i  zabrał  na  kolację  do  najdroższej 
restauracji  w  mieście.  Uśmiechał  się  na  widok  jej  niepewności,  niezręczności,  przerażenia,  że 
chwyci niewłaściwy widelec, zachwytu w jej oczach. Nie wiedziała, co myśli. On jednak wiedział, 
że tym, co ją oszałamia, jest nie miejsce, lecz fakt, że to on ją tam przyprowadził; że ledwie tknęła 
jedzenie;  że  przyjęła  tę  kolację  nie  jak  łup  od  bogatego  frajera  — jak  zrobiłyby  to  wszystkie 
dziewczęta, które znał — lecz jak trofeum, na które nigdy nie spodziewała się zasłużyć.
Pojawił się ponownie dwa tygodnie później i  od tej pory ich randki stawały się coraz częstsze. 
Zajeżdżał pod sklep w porze zamknięcia, a ona widziała, jak jej koleżanki gapią się na nią, na jego 
limuzynę i otwierającego jej drzwi szofera w liberii. Zabierał ją do najlepszych nocnych klubów, a 
kiedy przedstawiał ją swoim przyjaciołom, mówił: „Panna Brooks pracuje w sklepiku na Madison 
Square”. Na ich twarzach pojawiał się wtedy dziwny wyraz, a Jim przyglądał im się z lekką kpiną 
w oczach. Chce mi oszczędzić konieczności udawania lub zakłopotania, myślała z wdzięcznością. 
Ma  odwagę  być  uczciwy  i  nie  przejmuje  się,  czy  innym  się  to  podoba  czy  nie,  myślała  z 
zachwytem. Ale poczuła dziwny, palący, nieznany jej dotąd ból, gdy pewnego wieczoru usłyszała, 
jak jakaś pracująca w poważnym czasopiśmie politycznym kobieta mówi do kogoś przy sąsiednim 
stole: „Jakież to wielkoduszne ze strony Jima!”
Gdyby chciał, ofiarowałaby mu tę jedyną zapłatę, jaką mogła mu ofiarować. Była wdzięczna, że o 
nią nie prosi. Miała jednak uczucie, że ich związek jest ogromnym długiem, a ona nie ma nic, by go 
spłacić, z wyjątkiem cichego uwielbienia, którego —jak sądziła — nie potrzebował.
Były i takie wieczory, w które przychodził, by ją dokądś zabrać, ale zamiast tego pozostawał w jej 
pokoju  i  mówił,  a  ona  słuchała  w  milczeniu.  To  działo  się  zawsze  nieoczekiwanie,  z  dziwną 
gwałtownością, jak gdyby nie zamierzał tego robić, ale coś wewnątrz niego pękało i musiał mówić. 
Siedział potem rozwalony na łóżku, nieświadom, gdzie się znajduje i z kim, ale jego oczy od czasu 
do czasu zerkały na jej twarz, jakby chciał się upewnić, że słucha go jakaś istota ludzka.
— ...nie zrobiłem tego dla siebie, wcale nie dla siebie — dlaczego oni mi nie wierzą? Musiałem 
przystać na żądania związku i zmniejszyć liczbę pociągów — a nie mogłem tego zrobić inaczej, niż 
otrzymując  moratorium na  obligacje,  dlatego  Wesley  mi  je  dał,  dla  robotników,  nie  dla  mnie. 
Wszystkie  gazety  pisały,  że  jestem  wielkim  przykładem  do  naśladowania  dla  wszystkich 
przedsiębiorców  —  przedsiębiorcą  z  poczuciem  odpowiedzialności  społecznej.  Tak  pisały.  I 
przecież tak jest, prawda? Prawda...? Co takiego złego było w tym moratorium? Co z tego, jeśli na-
wet  pominęliśmy  parę  szczegółów  prawnych?  Przyświecał  nam  szlachetny  cel.  Wszyscy  się 
zgadzają, że cokolwiek się robi, jest dobre, jeśli nie robi się tego dla siebie... Ale jej nie wystarczy, 
że cel był szlachetny. Uważa, że tylko ona jest dobra. Moja siostra jest bezwzględną, zarozumiałą 
dziwką, której nie interesują niczyje poglądy z wyjątkiem własnych. .. Dlaczego oni tak na mnie 
patrzą— ona, Rearden i ci wszyscy ludzie? Skąd ta ich pewność, że mają rację...? Skoro ja uznaję 
ich wyższość w świecie materialnym, dlaczego oni nie uznają mojej w świecie ducha? Oni mają 
mózg, a ja — serce. Oni potrafią produkować, ja — kochać. Czy moja zdolność nie jest większa? 
Czyż nie uznawano jej za największą przez wszystkie wieki historii rodzaju ludzkiego? Dlaczego 
oni nie chcą jej uznać? Skąd ta ich pewność, że są wielcy? A jeśli oni są wielcy, a ja nie — czyż nie 
dlatego  właśnie  powinni  chylić  przede  mną  czoło:  bo  nie  jestem  wielki?  Czyż  nie  to  byłoby 
prawdziwie  ludzkim  postępkiem?  Nie  potrzeba  życzliwości,  by  szanować  człowieka,  który 
zasługuje  na  szacunek  —  to  jedynie  zapłata,  na  którą  zapracował.  Ale  dawać  szacunek 
niezasłużony, to najwyższy gest dobroczynności... Oni jednak są niezdolni do dobroczynności. Oni 
nie są ludźmi.  Nie troszczą się o niczyje potrzeby...  ani słabości.  Nie troszczą się...  i  nie znają 



litości...
Niewiele z tego rozumiała, ale rozumiała, że jest nieszczęśliwy i że ktoś go zranił. On zaś widział w 
jej twarzy ból czułości, ból oburzenia na jego wrogów i spojrzenie, którym obdarza się bohaterów 
— ofiarowane mu przez osobę zdolną do odczuwania kryjącego się za tym spojrzeniem uczucia.
Nie wiedziała, skąd bierze pewność, że jest jedyną osobą, której Jim może powierzyć swoją udrękę. 
Poczytywała to sobie za zaszczyt i jeszcze jeden podarunek.
Jedyny sposób, by być go wartą myślała, to nigdy go o nic nie prosić. Pewnego razu zaoferował jej 
pieniądze,  a ona odmówiła z tak płomiennym gniewem w oczach, że nie próbował tego więcej. 
Gniew skierowany  był  przeciw  niej  samej:  zastanawiała  się,  czy  zrobiła  coś,  co  kazałoby  mu 
myśleć, że jest osobą tego pokroju. Nie chciała jednak być niewdzięczna w obliczu jego troski ani 
zawstydzać go swoją biedą; chciała okazać gorliwą chęć awansu i uzasadnić jego przysługę, więc 
powiedziała mu, że jeśli ma ochotę, bardziej się jej przysłuży, pomagając znaleźć lepszą pracę. Nie 
odpowiedział.  W ciągu następnych tygodni nie wrócił do sprawy, choć na to liczyła.  Obwiniała 
siebie: pomyślała, że go obraziła; że odczytał to jako próbę wykorzystania go.
Kiedy podarował jej bransoletkę ze szmaragdów, była zbyt wstrząśnięta, by to pojąć. Rozpaczliwie 
starając się go nie urazić, zapierała się, że nie może jej przyjąć. „Dlaczego?” — zapytał. „Przecież 
nie jesteś upadłą kobietą płacącą za to zwykłą cenę. Boisz się, że zacznę stawiać żądania? Nie ufasz 
mi?” Śmiał się w głos z jej zażenowania. Uśmiechał się z osobliwą wesołością przez cały wieczór, 
kiedy poszli do nocnego klubu, a ona miała na sobie bransoletkę i wyświechtaną czarną sukienkę.
Pewnego wieczoru, gdy zabrał ją na wystawne przyjęcie organizowane przez żonę pana Corneliusa 
Pope’a, poprosił, by ponownie włożyła bransoletkę. Pomyślała, że skoro uważa ją za dość dobrą by 
odwiedzać w jej towarzystwie swoich przyjaciół — tych znamienitych przyjaciół, których nazwiska 
widywała na nieosiągalnych szczytach kolumn towarzyskich w gazetach — nie może go wprawiać 
w zakłopotanie,  pojawiając  się  w wyświechtanej  sukience.  Wydała  całoroczne  oszczędności  na 
suknię z jasnozielonego szyfonu z dużym dekoltem, paskiem żółtych róż i sprzączką z kryształu 
górskiego. Kiedy weszła do surowej rezydencji o chłodnych, jaskrawych światłach i zawieszonym 
ponad dachami drapaczy chmur tarasie, wiedziała, że suknia jest nieodpowiednia na tę okazję, choć 
nie  wiedziała  dlaczego.  Ale trzymała  się  dumnie,  prosto,  i  uśmiechała  z  odważnym zaufaniem 
kociaka na widok ręki wyciągniętej do zabawy: ludzie, którzy się spotykają by dobrze się bawić, 
nie będą chcieli nikogo ranić, myślała.
Pod  koniec  pierwszej  godziny  jej  próby  uśmiechu  zmieniły  się  w  bezradne,  skonsternowane 
błaganie.  Potem,  przyglądając  się  otaczającym  ją  ludziom,  w  ogóle  przestała  się  uśmiechać. 
Widziała,  że eleganckie,  pewne siebie dziewczęta zwracają się do Jima z ohydną bezczelnością 
jakby go w ogóle nie szanowały. Szczególnie jedna z nich, niejaka Betty Pope, córka gospodyni, 
wciąż czyniła mu aluzje,  których Cherryl nie rozumiała,  bo nie mogła uwierzyć,  że rozumie je 
właściwie.
Początkowo nikt nie zwracał na nią uwagi, jeśli nie liczyć kilku zdumionych spojrzeń skierowanych 
na jej suknię. Po jakimś czasie zauważyła, że gapią się na nią. Usłyszała, jak jakaś starsza dama 
zwraca  się  do  Jima  tonem  kogoś,  kto  dopytuje  się  o  jakiś  szlachecki  ród,  którego  istnienie 
przegapiła:
— Powiedział pan: panna Brooks z Madison Square? Zobaczyła dziwny uśmiech na twarzy Jima, 
kiedy odpowiadał, starając się, by jego głos brzmiał szczególnie wyraziście:
— Tak, stoisko z kosmetykami w Raleigh’s Five and Ten.
Potem zauważyła, że niektórzy ludzie stają się dla niej przesadnie mili, podczas gdy inni uciekają 
jak od dżumy, a większość jest nieprzytomnie niezręczna z powodu zwykłego oszołomienia, Jim 
zaś w milczeniu obserwuje ją z dziwacznym uśmieszkiem.
Próbowała schodzić im z drogi, ukryć się. Kiedy przemykała pod ścianą sali, usłyszała, jak jakiś 
człowiek mówi ze wzruszeniem ramion: „Cóż, Jim Taggart jest teraz jednym z najpotężniejszych 
ludzi w Waszyngtonie”. W jego głosie nie było szacunku.
Na tarasie, gdzie było ciemniej, usłyszała rozmowę dwóch mężczyzn; zastanawiała się, skąd bierze 
pewność, że mówią o nim. „Taggart może sobie na to pozwolić, jeśli ma ochotę” — powiedział 
jeden, a drugi dodał coś o koniu jakiegoś rzymskiego cesarza imieniem Kaligula.



Patrzyła na samotną, pionową sylwetkę budynku Taggart Transcontinental wznoszącą się w oddali 
—  i  nagle  pomyślała,  że  rozumie:  ci  ludzie  nienawidzą  Jima,  ponieważ  mu  zazdroszczą. 
Kimkolwiek są, myślała, jakiekolwiek noszą nazwiska i ilekolwiek mają pieniędzy, żaden nie może 
mu dorównać osiągnięciami, żaden nie rzucił wyzwania całemu krajowi, deklarując budowę linii 
kolejowej uważanej przez wszystkich za niemożliwą. Po raz pierwszy pomyślała, że ma coś,  co 
może mu ofiarować: ci ludzie byli tak podli i mali jak tamci, przed którymi uciekła z Buffalo; oboje 
doświadczali tej samej samotności, a jej szczere uczucie było jedynym uznaniem, jakie znajdował.
Wróciła  wtedy  do  sali  balowej,  już  nie  kryjąc  się  pod  ścianami,  a  z  łez,  które  usiłowała 
powstrzymać w ciemnościach tarasu, pozostał jej jedynie dziki blask w oczach. Skoro on otwarcie 
stał przy niej, mimo iż była jedynie sprzedawczynią, skoro chciał się z tym afiszować, skoro ją tu 
przyprowadził, by stawić czoło oburzeniu przyjaciół, był to gest człowieka odważnego, rzucającego 
wyzwanie ich opinii, a ona pragnęła dorównać jego odwadze, wystawiając się na pośmiewisko.
Cieszyła się jednak, gdy to się skończyło i siedziała obok niego w samochodzie, wracając do domu 
poprzez  ciemność.  Odczuwała  ponurą  ulgę.  Jej  zajadłość  bitewna  przeistoczyła  się  w  dziwny 
smutek, którego starała się do siebie nie dopuścić. Jim mówił niewiele; siedział i wpatrywał się 
posępnie w okno samochodu; zastanawiała się, czy w jakiś sposób go rozczarowała.
— Przepraszam, jeśli cię zawiodłam... — powiedziała na schodach swojej kamienicy.
Przez chwilę nie odpowiadał.
— Co  byś  powiedziała,  gdybym cię  poprosił  o  rękę?  — zapytał  potem.  Popatrzyła  na  niego, 
rozejrzała  się  wokół  — zobaczyła  brudny  materac  zwisający  z  jakiegoś  parapetu,  lombard  po 
drugiej stronie ulicy, śmietnik na schodach obok — takich pytań nie zadawało się w takim miejscu; 
nie miała pojęcia, co to znaczy.
— Zdaje się, że... nie mam poczucia humoru.
— To oświadczyny, moja droga.
Wtedy  po  raz  pierwszy  się  pocałowali.  Po  twarzy  ciekły  jej  łzy,  których  nie  uroniła  podczas 
przyjęcia, łzy szoku, szczęścia, myślenia, że to powinno być szczęście, i cichego, smutnego głosu, 
mówiącego jej, że nie tak miało być.
Nie myślała  o gazetach  aż do dnia,  w którym Jim kazał  jej  przyjść  do swojego mieszkania,  a 
przyszedłszy,  zastała  je  wypełnione  ludźmi  z  notesami,  aparatami  fotograficznymi  i  lampami 
błyskowymi. Kiedy po raz pierwszy zobaczyła swoje zdjęcie w gazecie — ich wspólne zdjęcie, na 
którym Jim ją obejmował — zachichotała z zachwytu, zastanawiając się z dumą, czy wszyscy w 
mieście je widzieli. Po chwili zachwyt wyparował.
Fotografowano ją za ladą, w metrze, na schodkach czynszowej kamienicy, w jej nędznym pokoiku. 
Teraz  chętnie  przyjęłaby  od  Jima  pieniądze,  by  móc  się  ukryć  w  jakimś  małym  hoteliku  i 
przeczekać tam tygodnie ich narzeczeństwa — ale teraz ich jej nie oferował. Chciał pewnie, by 
pozostała tam, gdzie jest.  Drukowano zdjęcia Jima przy biurku, w holu Dworca Taggarta,  przy 
schodkach  jego  prywatnego  wagonu,  na  oficjalnym przyjęciu  w Waszyngtonie.  Wielkie  strony 
gazet, artykuły w magazynach, głosy w radiu i kroniki filmowe jak jeden mąż wykrzykiwały hi-
storię o „Kopciuszku” i „demokratycznym biznesmenie”.
„Nie bądź podejrzliwa” — mówiła sobie, gdy czuła się nieswojo; „Nie bądź niewdzięczna” — gdy 
czuła się zraniona. Były to jednak rzadkie chwile, gdy budziła się w środku nocy i leżała w ciszy 
swojego pokoju, nie mogąc zasnąć. Wiedziała, że potrzebuje czasu, nim dojdzie do siebie, uwierzy i 
zrozumie. Zataczała się przez życie jak osoba, która doznała udaru słonecznego, nie widząc nic z 
wyjątkiem postaci Jima Taggarta, takiego samego, jakim go widziała w wieczór jego triumfu.
— Słuchaj, mała — powiedziała do niej stara dziennikarka, kiedy po raz ostatni stała w swoim 
pokoju,  z  koronką welonu spływającą  jak kryształowa pianka od włosów po poplamione deski 
podłogi. — Myślisz, że jeśli ktoś zostaje skrzywdzony, to winne są temu jego własne grzechy — 
co, w ostatecznym rozrachunku, jest prawdą. Ale są ludzie, którzy będą chcieli cię zranić za dobro, 
które w tobie widzą— wiedząc, że to jest dobro, potrzebując go i karząc cię za nie. Nie pozwól się 
temu złamać, gdy już to odkryjesz.
— Nie sądzę,  żebym się bała — powiedziała,  w skupieniu patrząc przed siebie z promiennym 
uśmiechem, który łagodził  powagę spojrzenia.  — Nie mam prawa się niczego bać. Jestem zbyt 



szczęśliwa. Widzi pani, zawsze uważałam, że twierdzenie, iż w życiu można tylko cierpieć, nie ma 
za grosz sensu. Nie zamierzałam się do tego stosować i poddawać się. Uważałam, że możliwe są 
rzeczy piękne i wielkie. Nie spodziewałam się, że przytrafią się mnie — nie tyle i nie tak prędko. 
Ale spróbuję temu sprostać.

— Pieniądze są źródłem zła — powiedział James Taggart. — Pieniądze nie mogą kupić szczęścia. 
Miłość  pokona  każdą  przeszkodę  i  każdą  nierówność  społeczną.  Może  to  banał,  chłopcy,  ale 
właśnie tak się czuję.
Stał  pod światłami sali  balowej hotelu Wayne-Falkland, w kręgu reporterów, który zamknął  się 
wokół niego, gdy tylko zakończyła się ceremonia ślubna. Słyszał, jak tłum gości rozbija się o ten 
krąg niczym fala.  Cherryl  stała  obok niego,  z  dłonią  w białej  rękawiczce  na tle  jego czarnego 
rękawa. Próbowała zatrzymać w głowie słowa ceremonii, niezupełnie wierząc, że naprawdę padły.
— Jak się pani czuje, pani Taggart?
Usłyszała  to  pytanie  gdzieś  ze  środka  kręgu  reporterów.  Było  jak  uderzenie  przywracające 
świadomość: dwa słowa nagle uczyniły wszystko rzeczywistym.
— Ja... — szepnęła z uśmiechem, ledwo wykrztuszając słowa — jestem... bardzo szczęśliwa...
Na przeciwległych krańcach sali Orren Boyle, zbyt przysadzisty dla swojego ubrania, i  Bertram 
Scudder, zbyt chudy dla swojego, taksowali tłum gości z tą samą myślą, do której żaden się sobie 
nie przyznawał. Orren Boyle próbował sobie wmawiać, że rozgląda się za twarzami przyjaciół, a 
Bertram Scudder sugerował sobie, że zbiera materiał do artykułu. Obaj jednak, nieświadomi siebie 
nawzajem, rysowali w swoich umysłach wykres twarzy, klasyfikując je pod dwoma nagłówkami, 
które, gdyby je nazwać, głosiłyby: „Poparcie” i „Strach”. Byli ludzie, których obecność oznaczała 
specjalną ochronę osoby Jamesa Taggarta, i ludzie, których obecność była wyznaniem pragnienia 
uniknięcia jego wrogości — ci stanowiący rękę wyciągniętą, by go wciągnąć wyżej, i ci stanowiący 
zgięte plecy, po których się wspinał. Na mocy niepisanego kodeksu epoki nikt nie otrzymywał ani 
nie przyjmował zaproszenia od osoby publicznej,  jeśli nie stanowiło ono symbolu jednej z tych 
dwóch rzeczy.  Ci  z pierwszej  grupy byli  zazwyczaj  młodzi  i  reprezentowali  Waszyngton.  Ci  z 
drugiej byli starsi i reprezentowali biznes.
Orren Boyle i Bertram Scudder należeli do ludzi używających słów publicznie, by móc ich unikać 
w zaciszu własnych umysłów. Słowa były zobowiązaniem, niosły ze sobą implikacje, którym nie 
mieli ochoty stawiać czoła. Do swojego wykresu nie potrzebowali słów; klasyfikacja odbywała się 
za  pomocą  środków  fizycznych:  pełne  szacunku  poruszenie  brwi,  równające  się  uczuciu 
towarzyszącemu słowu „Proszę!” dla pierwszej grupy — i sarkastyczne poruszenie warg, równające 
się  uczuciu  pod tytułem „No,  no,  no!”  dla  drugiej.  Nienaganną  pracę  mechanizmów liczących 
przerwała na moment jedna twarz: kiedy dostrzegli  zimne niebieskie oczy i jasne włosy Hanka 
Reardena, ich mięśnie uzyskały maksymalne odchylenie w rejestrze drugiej grupy w ekwiwalencie 
okrzyku „O rany!” Suma wykresu była oszacowaniem potęgi Jamesa Taggarta. Dodawało się ją do 
ogólnego sukcesu.
Wiedzieli, że James Taggart jest tego w pełni świadom, kiedy zobaczyli go krążącego wśród gości. 
Jego żwawy chód przypominał alfabet Morse’a złożony z krótkich kroków i pauz; spacerował z 
lekką  irytacją,  jakby  świadom  liczby  ludzi,  których  może  zaniepokoić  jego  niezadowolenie. 
Namiastka uśmiechu na twarzy nosiła znamiona triumfu—jak gdyby wiedział, że przyjście tu w 
celu złożenia mu hołdu upokarza przybyłych i jakby sprawiało mu to przyjemność.
Za jego plecami ciągnął się i falował nieustannie ogon postaci ludzkich, zgromadzonych tu po to, 
by z przyjemnością mógł je ignorować. Zamigotali tam na moment pan Mowen, profesor Pritchett i 
Balph Eubank. Bardziej wytrwały był Paul Larkin. Zataczał kręgi wokół Taggarta, jakby próbował 
się opalić, chwytając przypadkowe promienie i tęsknym uśmiechem błagając, by go dostrzeżono.
Oczy Taggarta od czasu do czasu omiatały tłum szybkim, ukradkowym spojrzeniem, jak latarka 
węszącego po nocy zbira. W mięśniowym alfabecie Orrena Boyle’a oznaczało to, że Taggart kogoś 
szuka i nie chce, aby ktokolwiek o tym wiedział. Poszukiwanie zakończyło się, gdy Eugene Lawson 



uścisnął dłoń Taggarta i powiedział, układając dolną wargę w poduszkę, która miała zamortyzować 
cios:
—  Pan  Mouch  nie  mógł  przyjść,  Jim,  pan  Mouch  bardzo  przeprasza,  miał  wyczarterowany 
specjalny  samolot,  ale  w  ostatniej  chwili  zwaliły  mu  się  na  głowę  sprawy,  problemy  wagi 
państwowej, rozumiesz.
Taggart  stał  w bezruchu, ze ściągniętymi brwiami,  milcząc.  Orren Boyle wybuchnął śmiechem. 
Taggart obrócił się ku niemu tak gwałtownie, że pozostali ulotnili się, nie czekając na rozkaz.
— Co ty wyprawiasz? — fuknął Taggart.
— Dobrze się bawię, Jimmy, po prostu dobrze się bawię — odrzekł Boyle. — Wesley to twój 
chłoptaś, zdawało mi się?
— Znam kogoś, kto jest moim chłoptasiem, i radzę mu o tym nie zapominać.
— Kogo? Larkina? No nie, chyba nie mówisz o Larkinie. A jeśli nie o nim, to myślę, że powinieneś 
być  ostrożny w używaniu  zaimków dzierżawczych.  Klasyfikacja  wiekowa mi  nie  przeszkadza, 
wiem, że młodo wyglądam, ale na zaimki mam wręcz alergię.
— Bardzo to pomysłowe. Któregoś dnia przesadzisz z tą pomysłowością.
— Jeśli to nastąpi, nie krępuj się i wykorzystaj to najlepiej, jak możesz, Jimmy. Jeśli.
— Problem z ludźmi, którzy przeceniają swoje możliwości, polega na tym, że mają krótką pamięć. 
Lepiej nie zapominaj, kto założył szlaban na dostawy metalu Reardena na rynek, żeby ci zrobić 
miejsce.
— Pamiętam,  kto to obiecał.  Ta sama strona,  która potem pociągała  za wszystkie  dostępne jej 
sznurki, próbując przeszkodzić wejściu w życie tego rozporządzenia, bo sobie wykoncypowała, że 
może w przyszłości potrzebować szyn z metalu Reardena.
— Bo ty wydałeś dziesięć tysięcy dolarów, lejąc alkohol w gardła ludzi, których miałeś nadzieję 
nakłonić do zapobieżenia rozporządzeniu o moratorium na obligacje!
— To prawda. Zrobiłem to. Miałem przyjaciół, którzy wykupili obligacje. A poza tym, ja też mam 
przyjaciół w Waszyngtonie, Jimmy. Cóż, twoi przyjaciele pokonali moich w kwestii moratorium, 
ale moi pokonali twoich w kwestii metalu Reardena — i o tym nie zapominam. Ale do diabła! —ja 
się o to nie czepiam, tak się dokonuje podziału rzeczy, i nie próbuj mnie nabierać, Jimmy. Zostaw 
to frajerom.
— Jeśli nie wierzysz, że zawsze robiłem dla ciebie, co mogłem...
—  Jasne.  Biorąc  pod  uwagę  wszystkie  okoliczności,  robiłeś  najlepsze,  czego  można  się  było 
spodziewać. I będziesz to robił dalej, dopóki mam kogoś, kogo potrzebujesz — i ani minuty dłużej. 
Więc chciałem ci tylko przypomnieć,  że mam własnych przyjaciół w Waszyngtonie.  Przyjaciół, 
których nie można kupić za pieniądze — podobnie jak twoich, Jimmy.
— Co niby chcesz przez to powiedzieć?
— Dokładnie to, co myślisz. Ci, których się kupuje, tak naprawdę nie są warci złamanego grosza, 
bo zawsze może się znaleźć ktoś, kto zaoferuje im więcej, więc droga jest otwarta dla każdego i 
robi się konkurencja w starym stylu. Ale jeśli masz coś na człowieka, wtedy jest twój; wtedy nikt 
cię nie przelicytuje i możesz liczyć na jego przyjaźń. A zatem i ty masz przyjaciół, i ja ich mam. Ty 
masz przyjaciół, których ja mogę wykorzystać, i vice versa. Nie widzę w tym nic zdrożnego, do 
diabła! — trzeba mieć czym handlować. Jeśli nie używamy pieniędzy — czasy pieniędzy odeszły w 
przeszłość — musimy używać ludzi.
— Do czego konkretnie zmierzasz?
—  Cóż,  po  prostu  mówię  ci  kilka  rzeczy,  które  powinieneś  zapamiętać.  Weźmy  na  przykład 
Wesleya. Obiecałeś mu posadę asystenta w Biurze Planowania Narodowego w czasach ustawy o 
wyrównaniu  szans  za  to,  że  wystawi  Reardena.  Miałeś  odpowiednie  koneksje,  by  to  zrobić,  i 
poprosiłem cię o to w zamian za uchwałę o zakazie niezdrowej konkurencji, przy której ja miałem 
koneksje. Więc Wesley zrobił swoje, a ty dopilnowałeś, żeby ci to dostarczył na papierze — jasne, 
wiem, że masz na papierze całe sprawozdanie ze wszystkich jego pociągnięć poczynionych w celu 
wspomożenia uchwały, dokonywanych w czasie, gdy brał od Reardena pieniądze na walkę z nią i 
trzymał  go  z  dala  od  sprawy.  Dość  wstrętne  to  były  pociągnięcia.  Pan  Mouch  miałby  duże 
przykrości, gdyby wyszły na jaw. Więc ty dotrzymałeś obietnicy i załatwiłeś mu pracę, bo myślałeś, 



że jest twój.  I  był. Odpłacił  się z nawiązką,  prawda? Ale na tym koniec.  Po jakimś czasie pan 
Wesley Mouch może się stać zbyt potężny, a afera zbyt stara i już nikogo nie będzie obchodziło, jak 
zaczął ani kogo wystawił. Nic nie trwa wiecznie. Wesley był człowiekiem Reardena, potem twoim, 
a jutro może służyć zupełnie innemu panu.
— Czy próbujesz mi coś powiedzieć?
— Ależ nie, daję ci tylko przyjacielskie ostrzeżenie. Jesteśmy starymi kumplami, Jimmy, i myślę, 
że powinniśmy nimi pozostać. Myślę, że możemy być sobie bardzo przydatni, jeśli nie zaczniesz 
mieć spaczonego mniemania o przyjaźni. Co do mnie, wierzę w równowagę sił.
— Czy to ty powstrzymałeś Moucha od przyjazdu tutaj?
— Może tak,  może nie.  Pozwolę,  żebyś się o to pomartwił.  To mi dobrze zrobi,  jeśli  to moja 
sprawka — a jeszcze lepiej, jeśli nie.
Oczy Cherryl podążały za Jamesem Taggartem poprzez tłum. Twarze, które zmieniały się i zbierały 
wokół niej, wydawały się tak przyjazne, a głosy tak entuzjastycznie serdeczne, że czuła pewność, iż 
nigdzie na sali nie ma żadnej złośliwości. Zastanawiała się, dlaczego niektórzy mówią jej coś o 
Waszyngtonie  w  pełen  nadziei,  konfidencjonalny  sposób  polegający  na  używaniu  półsłówek  i 
półaluzji, jakby szukali u niej pomocy w jakiejś tajemniczej sprawie, o której powinna wiedzieć. 
Nie miała pojęcia, co powiedzieć, ale uśmiechała się i odpowiadała, na co tylko miała ochotę. Nie 
mogła zbrukać miana „pani Taggart” najmniejszym śladem strachu.
Potem ujrzała wroga. Była to wysoka, szczupła postać w szarej  sukni, która właśnie została jej 
szwagierką.
Pulsujący w umyśle Cherryl gniew brał się z nagromadzenia dźwięków udręczonego głosu Jima. 
Czuła naglący zew niespełnionego obowiązku. Taksowała wroga spojrzeniem i przyglądała mu się 
z uwagą.  Zdjęcia  Dagny Taggart  w gazetach ukazywały postać ubraną w robocze spodnie albo 
twarz z ukośnym rondem kapelusza i  podniesionym kołnierzem płaszcza.  Teraz miała  na sobie 
szarą suknię wieczorową, która wydawała się nieprzyzwoita, bo wyglądała tak prosto i skromnie, że 
wręcz się jej nie zauważało, zbyt dobrze za to zauważając szczupłe ciało, które rzekomo zakrywała. 
Szary strój miał w sobie odrobinę błękitu, który dobrze się zgrywał ze spiżową szarością oczu. Nie 
miała biżuterii, jedynie bransoletkę z ciężkich metalowych ogniw o zielononiebieskiej barwie.
Cherryl czekała, aż Dagny zostanie sama, po czym pewnie przemierzyła salę. Spojrzała z bliska w 
spiżowe oczy,  które  wydawały  się  zarazem zimne  i  skupione  i  spoglądały  na  nią  z  uprzejmą, 
bezosobową ciekawością.
— Chcę, żeby pani wiedziała jedną rzecz — odezwała się Cherryl napiętym i szorstkim głosem — 
co  pozwoli  uniknąć  udawania.  Nie  zamierzam odgrywać roli  słodkiej  krewnej.  Wiem,  co  pani 
zrobiła Jimowi i jak przez całe życie go pani upokarzała. Będę go chronić przed panią. Pokażę pani, 
gdzie jej miejsce. Teraz ja jestem panią Taggart. Ja jestem kobietą w tej rodzinie.
— W porządku — odrzekła Dagny. — Ja jestem mężczyzną. 
Cherryl  spoglądała  za  nią,  gdy  odchodziła,  i  pomyślała,  że  Jim  miał  rację:  jego  siostra  była 
wcieleniem  lodowatego  zła,  które  nie  zaszczyciło  jej  odpowiedzią  ani  uznaniem,  nie  okazało 
żadnych uczuć z wyjątkiem czegoś, co sprawiało wrażenie zdziwionego, obojętnego rozbawienia. 
Rearden stał obok Lillian i podążał za nią, gdziekolwiek się ruszyła.
Chciała,  by ją widziano z mężem;  podporządkował  się.  Nie wiedział,  czy ktokolwiek na niego 
patrzy; nie był świadom niczyjej obecności — z wyjątkiem osoby, na której dostrzeganie nie mógł 
sobie pozwolić.
W jego świadomości wciąż tkwił obraz, kiedy wszedł z Lillian na salę i ujrzał patrzącą na nich 
Dagny.  Spojrzał  jej  prosto  w  twarz,  gotów  przyjąć  każdy  cios,  jaki  zadałyby  mu  jej  oczy. 
Niezależnie  od konsekwencji  dla  Lillian,  raczej  przyznałby  się  publicznie  do cudzołóstwa,  tu  i 
teraz,  niż  dopuścił  potwornego postępku unikania  wzroku Dagny,  ukrycia  twarzy pod obojętną 
maską tchórza, udawania wobec niej, że nie wie, co czyni.
Ale cios nie nastąpił.  Znał każdy odcień emocji, jaki kiedykolwiek odbijał się w oczach Dagny; 
wiedział, że nie odczuła wstrząsu; nie zobaczył nic poza nieskazitelnym spokojem. Spojrzała mu w 
oczy,  okazując  pełne  zrozumienie  znaczenia  tej  chwili,  ale  patrząc  tak  samo,  jak  patrzyłaby 
gdziekolwiek indziej, w jego gabinecie albo w swojej sypialni. Wydawało się, że stoi przed nimi, w 



odległości  kilku  kroków,  otwarcie  i  zwyczajnie  zdradzając  wszystko,  tak  jak  szara  sukienka 
zdradzała tajemnice jej ciała.
Skłoniła się kurtuazyjnie obojgu. Odkłonił się, zobaczył krótkie skinięcie Lillian, a potem, kiedy ta 
ruszyła dalej, zdał sobie sprawę, że sam od dłuższej chwili stoi z pochyloną głową.
Nie wiedział, co mówią do niego przyjaciółki Lillian ani co odpowiada. Jak człowiek, który posuwa 
się krok po kroku, starając się nie myśleć o beznadziejnej drodze przed sobą przechodził od jednej 
chwili  do  drugiej,  nie  zachowując  w pamięci  żadnych  śladów.  Dobiegały  go strzępy wesołego 
śmiechu i zadowolonego głosu Lillian.
Po jakimś czasie zaczął zauważać otaczające go kobiety: wszystkie zdawały się podobne do Lillian, 
miały  ten  sam  wygląd  statycznej  elegancji,  wąskie  brwi  wyskubane  tak,  że  wydawały  się 
permanentnie uniesione, i oczy zastygłe w nieruchomym rozbawieniu. Zauważył, że próbują z nim 
flirtować  i  że  Lillian  przygląda  się  temu,  jakby  sprawiało  jej  przyjemność  patrzenie  na 
bezowocność ich wysiłków. A zatem, pomyślał,  to jest szczęście próżności kobiecej,  o które go 
błagała; to są zasady, którymi się nie kierował, lecz musiał je wziąć pod uwagę. Spróbował znaleźć 
ratunek w grupie mężczyzn.
We  wszystkich  męskich  rozmowach  nie  zdołał  wychwycić  ani  jednego  konkretnego 
sformułowania;  o  czymkolwiek  rzekomo  rozmawiali,  zawsze  wydawali  się  mieć  na  myśli  coś 
innego. Słuchał ich jak cudzoziemiec, który rozumie niektóre słowa, ale nie potrafi połączyć ich w 
zdania.  Jakiś  podochocony  alkoholem  młodzieniec  przetoczył  się  za  plecami  grupy  i  parsknął 
bezczelnie:  „Nauczyłeś  się,  Rearden?”  Nie  wiedział,  o  co  chodzi  młodemu  zuchwalcowi,  ale 
wszyscy  inni  wydawali  się  to  wiedzieć;  wyglądali  na  zaszokowanych  i  w  skrytości  ducha 
zadowolonych.
Lillian oddaliła się, jakby dawała mu do zrozumienia, że nie nalega na jego fizyczną obecność przy 
swoim boku. Wycofał się do kąta, w którym nikt go nie widział ani nie dostrzegał, na co patrzy. 
Dopiero wtedy pozwolił sobie spojrzeć na Dagny.
Patrzył na jej szarą suknię, na falowanie miękkiego materiału, gdy się poruszała, na pauzy skrojone 
z materiału,  cieni i  światła.  Widział  to jako niebieskoszarą mgiełkę,  układającą się chwilami w 
długi łuk, biegnący od kolana po czubek sandała. Znał każdą płaszczyznę, którą ukształtowałoby 
światło, gdyby mgiełka się rozwiała.
Czuł mroczny, skręcający ból: była to zazdrość o każdego rozmawiającego z nią mężczyznę. Nigdy 
przedtem  tego  nie  odczuwał;  ale  czuł  to  teraz,  gdzie  każdy  miał  prawo do  niej  podejść  — z 
wyjątkiem niego.
Potem,  jakby  nagłe  uderzenie  w  głowę  na  moment  odmieniło  jego  postrzeganie,  poczuł 
niepomierne zdumienie tym, co tu robi i dlaczego. Na ten moment opuściły go wszystkie dni i 
dogmaty przeszłości;  wyparowały poglądy, problemy i ból;  wiedział  jedynie —jakby to widział 
wyraźnie gdzieś w dali — że człowiek istnieje dla realizacji swoich pragnień, i zastanawiał się, 
dlaczego tu stoi, kto ma prawo żądać, by marnował choć jedną niezastąpioną godzinę życia, skoro 
jego pragnieniem jest zagarnąć tę szczupłą postać w szarym stroju i trzymać ją przez cały czas, jaki 
mu pozostał.
W następnej sekundzie z dreszczem odzyskał zmysły. Poczuł, że napina z pogardą wargi, zwierając 
je w wizualnej demonstracji słów, które do siebie krzyczał: raz zawarłeś umowę, trzymaj się jej. A 
potem pomyślał nagle, że w transakcjach biznesowych sądy nie uznają umów, w których jedna ze 
stron  nie  zapłaciła  drugiej  odpowiedniej  sumy.  Zastanawiał  się,  dlaczego  o  tym  pomyślał. 
Wydawało się nie mieć związku ze sprawą. Nie drążył tej myśli.
James Taggart ujrzał Lillian Rearden dryfującą swobodnie ku niemu akurat w tym momencie, gdy 
przypadkiem znalazł się sam w ciemnym kącie pomiędzy palmą w doniczce a oknem. Przystanął i 
czekał, aż podejdzie. Nie wiedział, o co jej chodzi, ale zbliżała się w sposób, który w jego języku 
oznaczał, że będzie lepiej, jeśli jej wysłucha.
— Jak ci się podoba mój ślubny prezent, Jim? — zapytała i zaśmiała się na widok jego zdumionej 
miny. — Nie, nie, nie wertuj teraz listy rzeczy w swoim mieszkaniu, zastanawiając się, co to, u 
diabła, było. To nie znajduje się w twoim mieszkaniu, jest tutaj, i nie jest to prezent materialny, 
kochanie.



Zobaczył na jej twarzy namiastkę uśmiechu, która wśród jego przyjaciół oznaczała zaproszenie do 
podzielenia się trzymanym w sekrecie zwycięstwem; było to spojrzenie kogoś, kto nie przejrzał, 
lecz przechytrzył rozmówcę.
Ostrożnie, z bezpiecznie uprzejmym uśmiechem, odpowiedział:
— Twoja obecność jest najwspanialszym prezentem, jaki mogłaś mi ofiarować.
— Moja, Jim?
Przez moment w jego twarzy odbił się szok. Wiedział, co miała na myśli, ale nie spodziewał się 
tego. Uśmiechnęła się otwarcie.
— Oboje wiemy, czyja obecność tutaj jest dla ciebie najcenniejsza — i najbardziej nieoczekiwana. 
Naprawdę nie przyszło ci do głowy, żeby to mnie przypisać zasługę? Zadziwiasz mnie. Myślałam, 
że jesteś geniuszem, jeśli chodzi o rozpoznawanie potencjalnych przyjaciół.
Nie zamierzał podejmować zobowiązań; zachował ostrożnie neutralny ton.
— Czyżbym nie docenił twojej przyjaźni, Lillian?
— No, no, kochany, dobrze wiesz, o czym mówię. Nie spodziewałeś się, że on tu przyjdzie, chyba 
nie  sądziłeś,  że  się  ciebie  boi,  co?  Ale fakt,  iż  inni  tak  myślą,  może  ci  przynieść  nieocenioną 
korzyść, nieprawdaż?
— Jestem... zaskoczony, Lillian.
— Czy nie powinieneś raczej powiedzieć „zachwycony”? Twoi goście są pod wielkim wrażeniem. 
Dosłownie słyszę ich myśli krążące po całej sali. Większość z nich mówi sobie: „Jeśli on musi się 
układać z Taggartem, to i my lepiej żyjmy z nim w zgodzie”. Niektórzy myślą: „Jeśli on się boi, 
upiecze nam się znacznie więcej”. To znaczy, ty chcesz, żeby tak myśleli — a mnie nie przyszłoby 
do głowy mącić twojego triumfu — ale my dwoje jesteśmy jedynymi osobami, które wiedzą, że nie 
osiągnąłeś tego w pojedynkę.
Nie  uśmiechał  się.  Z  beznamiętną  twarzą,  gładkim  głosem,  ale  i  ze  starannie  odmierzoną 
oschłością, zapytał:
— Do czego zmierzasz? Zaśmiała się.
— Generalnie — do tego samego co ty, Jim. A w praktyce — do niczego. To po prostu przysługa, 
którą ci oddałam, nie oczekując w zamian żadnej od ciebie. Nie obawiaj się. Nie realizuję żadnych 
szczególnych  celów,  nie  chodzi  mi  o  wyciśnięcie  z  pana  Moucha  żadnych  konkretnych  roz-
porządzeń,  nie chcę nawet otrzymać od ciebie diamentowego diademu.  No, chyba że to będzie 
diadem niematerialny, na przykład w postaci uznania.
Po raz pierwszy spojrzał wprost na nią; jego oczy zwęziły się, a twarz odprężyła do tego samego 
półuśmiechu, który widniał na jej twarzy, sugerując wyraz oznaczający, że oboje czują się dobrze w 
swoim towarzystwie: wyraz pogardy.
— Wiesz, że zawsze cię podziwiałem, Lillian, jako kobietę z wielką klasą.
— Mam tę świadomość. — Gładkie nuty jej głosu pokrywała, niczym szelak, cieniutka warstewka 
kpiny.
Przyglądał się jej bezczelnie.
—  Musisz  mi  wybaczyć,  jeśli  uważam,  że  odrobina  ciekawości  jest  dopuszczalna  pomiędzy 
przyjaciółmi — rzekł bez skruchy. — Zastanawiam się, z jakiego punktu widzenia spoglądasz na 
możliwość pewnych obciążeń finansowych — lub strat — które mają wpływ na twoje osobiste 
interesy.
Wzruszyła ramionami.
— Z punktu widzenia dżokeja, kochanie. Gdybyś miał najlepszego konia na świecie, trzymałbyś go 
za uzdę i zmuszał, by szedł tak szybko, jak tobie jest wygodnie, nawet jeśli oznacza to poświęcenie 
wszystkich  jego  możliwości;  nawet  jeśli  świat  nigdy  nie  ujrzy  go  w szczytowej  formie  i  jego 
wielkość zostanie zmarnowana. Robiłbyś to — bo gdybyś mu pozwolił rozwinąć pełną prędkość, 
zrzuciłby cię raz-dwa... Jednakże aspekt finansowy nie jest moją główną troską — ani twoją, Jim.
— Istotnie cię nie doceniałem — powiedział powoli.
— Cóż, zamierzam ci pomóc naprawić ten błąd.  Wiem, jakiego rodzaju problem on dla ciebie 
stanowi. Wiem, dlaczego się go boisz, co zresztą jest w pełni uzasadnione. Ale... cóż, zajmujesz się 
biznesem i polityką, więc spróbuję sformułować to w twoim języku. Biznesmen mówi, że może 



dostarczyć towar, a poplecznik, że może dostarczyć głos, prawda? Ja zaś chciałam, żebyś wiedział, 
że mogę dostarczyć jego, kiedy tylko będę miała  na to ochotę.  Możesz to wziąć pod uwagę w 
swoich działaniach.
W języku jego przyjaciół odsłonięcie jakiejkolwiek części siebie równało się dostarczeniu broni 
przeciwnikowi — on jednak przyjął jej wyznanie i odwzajemnił je, mówiąc:
— Chciałbym być równie pomysłowy w kwestii mojej siostry. Popatrzyła na niego bez zdziwienia, 
nie uznając tych słów za pozbawione związku ze sprawą.
— Taaak, to twardy orzech — przyznała. — Żadnej pięty achillesowej? Żadnej słabostki?
— Żadnej.
— Żadnych romansów?
— Jezu, nie!
Wzruszyła ramionami na znak zmiany tematu; Dagny Taggart nie była osobą, nad którą miałaby 
ochotę się rozwodzić.
— Chyba dam ci  spokój,  żebyś  mógł  poplotkować z  Balphem Eubankiem — powiedziała.  — 
Wydaje się zaniepokojony, bo przez cały wieczór na niego nie spojrzałeś,  i  zastanawia się, czy 
literatura pozostanie bez przyjaciół w orszaku.
— Lillian, jesteś cudowna! — rzucił spontanicznie. Roześmiała się.
— To właśnie, mój drogi, jest ten niematerialny diadem, którego pragnęłam!
Resztki uśmiechu wciąż jeszcze malowały się na jej twarzy, gdy przedzierała się przez tłum, ale 
powoli ten płynny uśmieszek przechodził w wyraz napięcia i nudy widoczny na otaczających ją 
twarzach. Kręciła się bez celu, czerpiąc przyjemność z bycia oglądaną i błyskając matową atłasową 
suknią, spływającą po wysokiej sylwetce jak tłusta śmietanka.
Jej  uwagę  przykuł  zielononiebieski  błysk,  który  na  moment  zajaśniał  w  świetle  na  przegubie 
szczupłej,  nagiej  ręki.  Potem zobaczyła  smukłe  ciało,  szarą  suknię  i  delikatne,  nagie  ramiona. 
Zatrzymała się. Zmarszczyła brwi, patrząc na bransoletkę.
Dagny  obróciła  się  ku  niej,  gdy  podeszła.  Pośród  wielu  rzeczy,  o  które  Lillian  żywiła  urazę, 
bezosobowa uprzejmość twarzy Dagny raziła ją najbardziej.
— Co pani  sądzi  o małżeństwie  brata,  panno Taggart?  — zapytała  swobodnie,  przywołując na 
twarz uśmiech.
— Nie mam zdania na ten temat.
— Chce pani powiedzieć, że nie uważa tej kwestii za godną rozważania?
— Jeśli pragnie pani ścisłej odpowiedzi — tak, to właśnie chcę powiedzieć.
— Och, ale czyż nie widzi pani, jakie to znaczące z ludzkiego punktu widzenia?
— Nie.
— Czy nie uważa pani, że taka osoba jak żona pani brata zasługuje na zainteresowanie?
— Hm... nie.
— Zazdroszczę pani, panno Taggart. Zazdroszczę pani tego olimpijskiego spokoju. Myślę, że to on 
sprawia, iż zwyklejsi śmiertelnicy nie mogą nigdy liczyć na dorównanie pani sukcesowi na polu 
biznesu. Pozwalają,  by ich uwaga była podzielna — przynajmniej na tyle, by mieć uznanie dla 
osiągnięć w innych dziedzinach.
— Jakie osiągnięcia ma pani na myśli?
—  Czy  nie  żywi  pani  żadnego  uznania  dla  wszystkich  kobiet,  które  dokonują  niezwykłych 
podbojów nie w sferze przemysłowej, lecz ludzkiej?
— Nie sądzę, by w sferze ludzkiej istniało takie słowo jak „podboje”.
— Och, proszę na przykład rozważyć, jak ciężko musiałyby pracować inne kobiety — gdyby praca 
była jedynym dostępnym im środkiem — aby osiągnąć to, co osiągnęła ta dziewczyna poprzez 
osobę pani brata.
— Nie sądzę, by rozumiała istotę tego, co osiągnęła.
Rearden  zobaczył,  że  stoją  razem,  i  podszedł.  Czuł,  że  musi  to  usłyszeć,  niezależnie  od 
konsekwencji.  Przystanął  obok nich w milczeniu.  Nie wiedział,  czy Lillian  jest  świadoma jego 
obecności; wiedział, że Dagny tak.
— Proszę okazać jej trochę wielkoduszności, panno Taggart — mówiła Lillian. — Przynajmniej w 



postaci odrobiny uwagi. Nie może pani gardzić kobietami, które nie dysponują pani geniuszem, ale 
robią użytek z innych posiadanych zdolności. Natura zawsze robi bilans swoich darów i oferuje 
rekompensaty — nie sądzi pani?
— Nie jestem pewna, czy panią rozumiem.
— Och, z pewnością nie chce pani, bym zaczęła mówić bardziej wyraziście?
— Ależ chcę.
Lillian  wzruszyła  gniewnie ramionami;  wśród kobiet,  które  były jej  przyjaciółkami,  dawno już 
zostałaby zrozumiana i przerwano by jej; tu jednak miała do czynienia z nową przeciwniczką — 
kobietą  odmawiającą  odczuwania  urazy.  Nie  miała  ochoty  mówić  jaśniej,  ale  zauważyła,  że 
Rearden na nią patrzy.
— Weźmy na przykład pani szwagierkę, panno Taggart — rzekła z uśmiechem. — Jakie miała 
szanse na karierę? Żadnych — według pani ścisłych kryteriów. Nie zrobiłaby kariery w biznesie. 
Nie dysponuje pani błyskotliwym umysłem. Poza tym mężczyźni uniemożliwiliby jej to. Uznaliby 
ją za zbyt atrakcyjną. Wykorzystała więc fakt, że mężczyźni kierują się kryteriami, które, niestety, 
nie są tak górnolotne jak pani kryteria. Wykorzystała zdolności, którymi pani, jak sądzę, gardzi. 
Nigdy nie przejawiała pani chęci współzawodniczenia z gorszymi kobietami w dziedzinie naszej 
jedynej ambicji — zdobywania władzy nad mężczyznami.
— Jeśli nazywa to pani władzą, pani Rearden, to rzeczywiście nie zależało mi na tym.
Odwróciła się, by odejść, ale zatrzymał ją głos Lillian.
—  Chciałabym  wierzyć,  że  jest  pani  całkowicie  konsekwentna,  panno  Taggart,  i  całkowicie 
pozbawiona  ludzkich  słabości.  Chciałabym  wierzyć,  że  nigdy  nie  odczuwała  pani  pragnienia 
schlebiania nikomu — ani obrażania nikogo. Widzę jednak, że spodziewała się pani, iż zarówno 
Henry, jak i ja będziemy dziś tutaj.
— Ależ nie, tego powiedzieć nie mogę, nie widziałam listy gości mojego brata.
— Dlaczego zatem włożyła pani tę bransoletkę? Dagny celowo spojrzała jej prosto w oczy.
— Zawsze ją noszę.
— Nie sądzi pani, że posuwa się w żartach za daleko?
— To nigdy nie był żart, pani Rearden.
— A zatem zrozumie mnie pani, kiedy powiem, że chciałabym, aby mi pani oddała tę bransoletkę.
— Rozumiem panią. Ale jej nie oddam.
Lillian milczała przez chwilę, jakby czekała, aż obie dokładnie zrozumieją znaczenie jej milczenia. 
Po raz pierwszy odwzajemniła spojrzenie Dagny bez uśmiechu.
— Co, pani zdaniem, mam z tego wnioskować, panno Taggart?
— Cokolwiek pani zechce.
— Jakie są pani pobudki?
— Znała je pani, dając mi tę bransoletkę.
Lillian  zerknęła  na  Reardena.  Nie  zobaczyła  na  jego  twarzy  żadnej  reakcji  ani  śladu  zamiaru 
wspomożenia jej lub powstrzymania, nic z wyjątkiem uwagi, która sprawiała, że czuła się, jakby 
stała w świetle reflektora.
Na jej twarz powrócił rozbawiony, protekcjonalny uśmiech, stanowiący tarczę ochronną i mający 
ponownie obrócić rozmowę w salonowy żart.
— Jestem pewna, panno Taggart, że zdaje pani sobie sprawę, jak dalece jest to niewłaściwe.
— Nie.
— Z pewnością jednak pani wie, że podejmuje niebezpieczne i nieprzyjemne ryzyko.
— Nie.
— Nie bierze pani pod uwagę możliwości zostania... źle zrozumianą?
— Nie.
Lillian potrząsnęła głową z żartobliwą wymówką.
— Panno Taggart, czy nie sądzi pani, że jest to przypadek, w którym nie można sobie pozwalać na 
bawienie się w abstrakcyjne teorie, lecz trzeba mieć na uwadze rzeczywistość praktyczną?
Dagny nie uśmiechnęła się.
— Nigdy nie rozumiałam, co oznacza takie stwierdzenie.



— Chodzi mi o to, że pani nastawienie może być wysoce idealistyczne —jestem pewna, że tak jest 
— ale, niestety, większość ludzi nie posiada pani wzniosłego umysłu i zrozumie takie postępowanie 
w sposób błędny i budzący pani odrazę.
— Wtedy odpowiedzialność i ryzyko będą ich udziałem, nie moim.
— Podziwiam pani... nie, nie wolno mi mówić „niewinność”, ale czy mogę powiedzieć „czystość”? 
Jestem pewna, że nigdy pani o tym nie myślała, ale życie nie jest tak proste i logiczne jak... tory 
kolejowe. Godne ubolewania, lecz możliwe jest, że pani wzniosłe zamiary mogą doprowadzić ludzi 
do podejrzeń, które... które, jak pani z pewnością wie, mają ohydną i skandaliczną naturę.
Dagny patrzyła jej prosto w oczy.
— Nie wiem.
— Ale nie może pani ignorować tej możliwości.
— A jednak robię to. — Dagny odwróciła się, by odejść.
— Ależ, czy powinna pani uchylać się od dyskusji, jeśli nie ma pani nic do ukrycia? — Dagny 
zatrzymała się. — A jeśli pani wspaniała — i lekkomyślna — odwaga pozwala pani ryzykować 
własną reputację, czy powinna pani ignorować niebezpieczeństwo, na jakie naraża pana Reardena?
— Cóż to za niebezpieczeństwo? — zapytała powoli Dagny.
— Jestem pewna, że mnie pani rozumie.
— Nie.
— Och, z pewnością nie ma potrzeby mówić bardziej wprost.
— Jest, jeśli pragnie pani kontynuować dyskusję.
Oczy Lillian powędrowały ku twarzy Reardena w nadziei,  że  dopomoże jej  w decyzji,  czy ma 
kontynuować, czy przestać. Nie dopomógł.
— Panno Taggart — powiedziała. — Nie dorównuję pani na polu filozofii. Jestem tylko przeciętną 
żoną. Proszę mi oddać tę bransoletkę, jeśli nie chce pani, żebym pomyślała to, czego nie chciałaby 
pani usłyszeć.
— Pani Rearden, czy ten właśnie sposób i miejsce wybrała pani sobie, by zasugerować, że sypiam z 
pani mężem?
— Ależ skąd! — Okrzyk był natychmiastowy; była w nim panika i jakiś automatyczny refleks, 
kojarzący  się  z  ruchem,  którym wycofuje  rękę  złapany na gorącym uczynku kieszonkowiec.  Z 
gniewnym, nerwowym śmiechem, tonem sarkazmu i szczerości, który sugerował niechętne przy-
znawanie się do swojej opinii, dodała: — To ostatnia rzecz, jaka przyszłaby mi do głowy.
— W takim razie przeproś pannę Taggart — rzekł Rearden.
Dagny wstrzymała  oddech,  nie  pozwalając  ujść  żadnemu dźwiękowi poza ledwie dosłyszalnym 
echem  świstu  wciągniętego  spazmatycznie  powietrza.  Obie  spojrzały  na  niego.  Lillian  nie 
dostrzegła w jego twarzy nic; Dagny dostrzegła udrękę.
— Nie ma potrzeby, Hank — powiedziała.
— Jest — dla mnie — odrzekł zimno, nie patrząc na nią; patrzył na Lillian w sposób wyrażający 
rozkaz, którego nie wolno nie spełnić.
Lillian studiowała jego twarz z pewnym zdumieniem, ale bez niepokoju czy gniewu, jak osoba 
postawiona przed nieistotną zagadką.
— Ależ oczywiście — rzekła posłusznie, ponownie uprzejmym i pewnym siebie głosem. — Proszę 
przyjąć moje przeprosiny, panno Taggart, jeśli dałam pani odczuć, iż podejrzewam istnienie czegoś, 
co  uważałabym za  nieprawdopodobne  w pani  przypadku  i  — o ile  znam jego  upodobania  — 
niemożliwe w przypadku mojego męża.
Odwróciła się i odeszła obojętnie, pozostawiając ich razem, jakby chciała udowodnić swoje słowa.
Dagny stała nieruchomo, z zamkniętymi oczyma; myślała o wieczorze, podczas którego Lillian dała 
jej bransoletkę. Wtedy wziął stronę żony, dziś — jej. Z ich trojga tylko ona jedna w pełni rozumiała 
znaczenie tego faktu.
— Najgorsza rzecz, jaką zechcesz mi powiedzieć, będzie słuszna. Usłyszała go i otworzyła oczy. 
Patrzył  na  nią  zimno,  z  surową twarzą,  nie  pozwalając  sobie  na  jakąkolwiek  oznakę  bólu  ani 
skruchy, sugerującą nadzieję na przebaczenie.
— Najdroższy,  nie  dręcz  się  tak  — powiedziała.  — Wiedziałam,  że  jesteś  żonaty.  Nigdy  nie 



próbowałam unikać tej świadomości. Dziś także mnie ona nie rani.
Jej pierwsze słowo było najmocniejszym ze wszystkich uderzeń, jakie odczuł: nigdy przedtem nie 
użyła tego słowa. Nigdy nie dała mu usłyszeć tego szczególnego tonu czułości. Nigdy nie mówiła o 
jego  małżeństwie  podczas  ich  intymnych spotkań  — a jednak tu  mówiła  o  nim z pozbawioną 
wysiłku prostotą.
Zobaczyła na jego twarzy gniew — bunt przeciwko litości — pogardliwe spojrzenie mówiące, że 
nie okazał udręki i nie potrzebuje pomocy — potem świadomość, że jego twarz nie ma przed nią 
tajemnic. Zamknął oczy i pochylił lekko głowę.
— Dziękuję — powiedział bardzo cicho. Uśmiechnęła się i odeszła.
James Taggart,  trzymający w ręku pusty kieliszek po szampanie,  zwrócił  uwagę na pośpiech,  z 
jakim Balph Eubank zamachał na przechodzącego kelnera, jakby ten popełnił jakiś niewybaczalny 
nietakt. Potem Eubank dokończył swoje zdanie:
— ...ale pan, panie Taggart, z pewnością wie, że człowiek żyjący na wyższej płaszczyźnie nie może 
być zrozumiany ani doceniony. To beznadziejna walka — próba uzyskania poparcia dla literatury 
od świata  rządzonego przez biznesmenów,  którzy  są  po prostu  staroświeckimi,  mieszczańskimi 
ordynusami albo drapieżnymi dzikusami w rodzaju Reardena.
— Jim — odezwał się Bertram Scudder, klepiąc Taggarta po ramieniu — najlepszy komplement, 
jakim mogę cię obdarzyć, to ten, że nie jesteś prawdziwym biznesmenem!
— Jesteś człowiekiem kultury, Jim — rzekł profesor Pritchett — a nie byłym kopaczem rudy jak 
Rearden. Nie muszę ci wyjaśniać zasadniczej potrzeby wspomagania szkolnictwa wyższego przez 
Waszyngton.
— Naprawdę podobała się panu moja ostatnia powieść, panie Taggart? — pytał w kółko Balph 
Eubank. — Naprawdę się panu podobała?
Orren Boyle,  przemierzając  pokój,  spojrzał  na nich,  ale  się  nie  zatrzymał.  To jedno spojrzenie 
wystarczyło  mu do oszacowania  charakteru  spraw dyskutowanych przez  tę  gromadkę.  No cóż, 
pomyślał, czymś trzeba handlować. Wiedział, czym konkretnie się tu handluje, ale nie miał ochoty 
nazywać tego po imieniu.
— Stoimy u progu nowej ery — rzekł znad krawędzi kieliszka James Taggart. — Obalamy podłą 
tyranię  potęgi  gospodarczej.  Wyzwolimy  ludzkość  spod  władzy  dolara.  Oswobodzimy  nasze 
duchowe cele z zależności od właścicieli środków materialnych. Uwolnimy naszą kulturę z ucisku 
łowców  zysku.  Zbudujemy  społeczeństwo  oddane  wyższym  ideałom  i  zastąpimy  arystokrację 
pieniądza...
— ...arystokracją sznurków — dopowiedział jakiś głos za plecami grupy.
Odwrócili się. Przed nimi stał Francisco d’Anconia.
Jego twarz wyglądała na opaloną letnim słońcem, a kolor oczu był identyczny z kolorem nieba w 
dniu, w którym się opalił. Uśmiech przywodził na myśl letni poranek. Sposób, w jaki nosił swój 
odświętny strój, sprawił, że pozostali wyglądali jak przebrani w pożyczone rzeczy.
— O co chodzi? — zapytał pośród ich milczenia. — Czyżbym powiedział coś, o czym panowie nie 
wiedzieli?
— Jak tyś się tu dostał? — zdołał w końcu wykrztusić James Taggart.
— Samolotem  do  Newark,  stamtąd  taksówką,  a  potem  windą  z  apartamentu  znajdującego  się 
pięćdziesiąt trzy piętra nad tobą.
— Nie o to mi... to znaczy, chodziło mi o...
— Nie bądź taki zdumiony, James. Jeśli ląduję w Nowym Jorku i słyszę, że właśnie odbywa się 
przyjęcie, to czyż mógłbym je przegapić? Zawsze mówiłeś, że jestem zwierzęciem imprezowym. 
Grupka przyglądała im się.
— Oczywiście,  jestem zachwycony,  że  cię  widzę  — rzekł  ostrożnie  Taggart,  po  czym,  by  to 
zrównoważyć, dodał wojowniczo: — Jeśli jednak sądzisz, że będziesz...
Francisco  nie  zrozumiał  groźby;  pozwolił,  by  zdanie  Taggarta  ześlizgnęło  się  w  powietrzu  i 
umilkło, po czym zapytał uprzejmie:
— Jeśli sądzę, że co?
— Doskonale mnie rozumiesz.



— Tak. Rozumiem. Czy mam ci powiedzieć, co sądzę?
— To nie jest odpowiednia chwila na...
— Sądzę, że powinieneś mnie przedstawić swojej żonie, James. Twoje maniery nigdy zbyt mocno 
się ciebie nie trzymały: zawsze je gubisz w sytuacjach awaryjnych, a właśnie wtedy są najbardziej 
potrzebne.
Odwracając  się,  by  poprowadzić  go  ku  Cherryl,  Taggart  usłyszał  stłumiony  śmiech  Bertrama 
Scuddera. Wiedział,  że ludzie, którzy przed chwilą czołgali  się u jego stóp, a ich nienawiść do 
Francisca  d’Anconii  jest  być  może  jeszcze  większa  niż  jego  własna,  niezależnie  od  tego  z 
przyjemnością oglądają ten spektakl. Implikacje tej świadomości należały do rzeczy, których nie 
miał ochoty nazywać po imieniu.
Francisco skłonił się Cherryl i złożył jej najlepsze życzenia, jak gdyby wychodziła za mąż za syna 
królewskiego. Obserwujący ich nerwowo Taggart poczuł ulgę — i odrobinę nieokreślonej urazy, 
która,  gdyby  ją  ubrał  w  słowa,  powiedziałaby  mu,  że  chciałby,  aby  ta  okazja  zasługiwała  na 
splendor, jakim obdarzył ją na moment Francisco.
Bał się pozostawać przy boku Francisca i bał się puścić go wolno między gości. Odsunął się o kilka 
kroków, ale Francisco z uśmiechem podążył za nim.
—  Chyba  nie  sądziłeś,  że  zechcę  przegapić  twój  ślub,  James  —  ślub  swojego  przyjaciela  z 
dzieciństwa i najlepszego akcjonariusza?
— Co?! — wykrztusił Taggart i pożałował tego: w jego głosie było wyznanie paniki.
Francisco wydawał się tego nie dostrzegać.
—  Ależ  oczywiście,  że  to  wiem  —  powiedział  tonem  pogodnej  niewinności.  — Wiem,  jaka 
marionetka stoi za marionetką stojącą za każdym nazwiskiem na liście akcjonariuszy d’Anconia 
Copper. Zdumiewa mnie, jak wielu ludzi nazwiskiem Smith czy Gomez ma dość pieniędzy, by być 
właścicielami wielkich kawałów najbogatszej korporacji świata — więc nie możesz mnie winić za 
to,  że  byłem  ciekaw,  jakie  wybitne  osobistości  rzeczywiście  znajdują  się  wśród  moich 
pomniejszych udziałowców. Wygląda na to, że cieszę się popularnością wśród figur publicznych na 
całym świecie — począwszy od republik ludowych, gdzie, wydawałoby się, nie ma już żadnych 
pieniędzy. Taggart zmarszczył brwi.
— Istnieje wiele powodów — powiedział — dla których czasami lepiej jest nie dokonywać swoich 
inwestycji osobiście.
— Jednym z nich jest to, że się nie chce, by ludzie wiedzieli, że jest się bogatym. Innym — że się 
nie chce, by się dowiedzieli, w jaki sposób doszło się do tego bogactwa.
— Nie wiem, co chcesz przez to powiedzieć ani dlaczego miałbyś oponować.
— Och, bynajmniej nie oponuję. Wielu inwestorów — tych staroświeckich — opuściło mnie po 
krachu kopalń San Sebastian.  Przestraszyli  się.  Ale ci  nowocześni  bardziej  we mnie  wierzyli  i 
postępowali tak, jak zawsze — opierając się na wierze. Nie potrafię ci powiedzieć, jak bardzo to 
doceniam.
Taggart wolałby, żeby Francisco nie mówił tak głośno; wokół nich zaczynali się gromadzić ludzie.
— Świetnie ci się wiedzie — powiedział bezpiecznym tonem komplementu zawodowego.
— Prawda? To wspaniałe, jak bardzo wzrosły akcje d’Anconia Copper w ciągu ostatniego roku. 
Myślę  jednak,  że  nie  powinienem  być  zbyt  zarozumiały  —  na  świecie  nie  pozostało  wiele 
konkurencji, nie ma w co inwestować, kiedy komuś przytrafi się szybka fortunka, a tu mamy do 
czynienia  z  d’Anconia  Copper,  najstarszym  przedsiębiorstwem  na  świecie  i  od  wieków 
najbezpieczniejszym.  Pomyśl  tylko,  ile  zdołało  przetrwać  na  przestrzeni  dziejów.  Jeśli  zatem 
doszliście do wniosku, że to najlepsze miejsce na ukrycie waszych pieniędzy, że jest niepokonane, 
że potrzeba by kogoś zupełnie wyjątkowego, by zniszczyć d’Anconia Copper — mieliście rację.
— No,  słyszałem właśnie,  że  zacząłeś  wreszcie  traktować  swoją  odpowiedzialność  poważnie  i 
zabrałeś się do roboty. Podobno harujesz jak wół.
— O, ktoś to zauważył? To staroświeccy inwestorzy uważali  za stosowne obserwować, co robi 
prezes  firmy.  Nowocześni  nie  uważają  takiej  wiedzy  za  konieczną.  Nie  sądzę,  by  w  ogóle 
przyglądali się moim działaniom.
Taggart uśmiechnął się.



— Obserwują taśmę perforowaną i giełdę papierów wartościowych. To mówi wszystko, prawda?
— Tak. W ostatecznym rozrachunku — tak.
—  Muszę  przyznać,  że  się  cieszę,  iż  w  ciągu  minionego  roku  nie  zajmowałeś  się  głównie 
przyjęciami. Wyniki tego widać w twojej pracy.
— Naprawdę? No, niezupełnie, jeszcze nie teraz.
— Przypuszczam — rzekł Taggart ostrożnym tonem zawoalowanego pytania — że powinienem się 
czuć zaszczycony twoim przybyciem tutaj.
— Ależ musiałem przybyć. Sądziłem, że mnie oczekujesz.
— Nie... to znaczy...
— Powinieneś był mnie oczekiwać, James. To wielkie, oficjalne liczenie pogłowia, na które ofiary 
przybywają, by pokazać, jak bezpiecznie jest je zniszczyć, a niszczyciele zawierają pakty wiecznej 
przyjaźni trwające trzy miesiące. Nie wiem dokładnie, do której grupy należę, ale musiałem przyjść 
i dać się policzyć, prawda?
— Co ty, u diabła, gadasz?! — wykrzyknął z furią Taggart, widząc napięcie na otaczających ich 
twarzach.
— Ostrożnie, James. Jeśli próbujesz udawać, że mnie nie rozumiesz, zacznę mówić dużo jaśniej.
— Jeśli myślisz, że jest w dobrym tonie wypowiadać takie...
— Myślę, że to zabawne. Były czasy, w których ludzie bali się, że ktoś ujawni ich kumplom jakąś 
ich tajemnicę. Teraz boją się, że nazwie po imieniu coś, o czym wszyscy wiedzą. Czy wy, ludzie 
praktyczni,  kiedykolwiek  pomyśleliście,  że  rozwaliłoby  to  całą  waszą  wielką,  skomplikowaną 
strukturę, ze wszystkimi karabinami i prawami — gdyby tylko ktoś ściśle określił naturę tego, co 
robicie?
— Jeśli  myślisz,  że  jest  w dobrym tonie  przychodzić  na taką uroczystość jak ślub,  by obrażać 
gospodarza...
— Nie, James, przyszedłem ci podziękować.
— Podziękować?
— Oczywiście. Oddałeś mi wielką przysługę — ty, twoi chłopcy w Waszyngtonie i twoi chłopcy w 
Santiago. Zastanawiam się tylko, dlaczego żaden z was nie zadał sobie trudu poinformowania mnie 
o tym. Te rozporządzenia, które ktoś tu wprowadził kilka miesięcy temu, założyły kaganiec całemu 
przemysłowi  miedziowemu  tego  kraju.  W  efekcie  kraj  musi  nagle  eksportować  wielkie  ilości 
miedzi.  A  gdzież  indziej  na  świecie  jest  jeszcze  jakakolwiek  miedź  poza  miedzią  d’Anconia? 
Widzisz zatem, że dałeś mi powód do wdzięczności.
— Zapewniam cię, że nie miałem z tym nic wspólnego — pospieszył z deklaracją Taggart — a 
poza  tym  polityka  gospodarcza  naszego  kraju  nie  jest  zdeterminowana  przez  czynniki,  które 
insynuujesz, ani...
— Wiem,  przez  co  jest  zdeterminowana,  James.  Wiem,  że  sprawa zaczęła  się  od  chłopców z 
Santiago, bo oni od wielu lat są na liście płac
d’Anconia — no, nie,  „lista  płac” to czcigodne słowo, bardziej  ściśle  będzie,  jeśli  powiem, że 
d’Anconia Copper od wieków płaci im za ochronę — czyż nie tak nazywają to wasi gangsterzy? 
Nasi chłopcy w Santiago nazywają to podatkami. Dostają swoją działkę od każdej sprzedanej tony 
miedzi d’Anconia. Mają więc osobisty interes w tym, żebym sprzedawał tyle ton, ile tylko się da. W 
świecie przeobrażającym się w republiki ludowe pozostał już tylko jeden kraj, w którym ludzie nie 
są zredukowani do żywienia się wykopywanymi w lesie korzonkami. Zatem jedynie tu jest jeszcze 
rynek. Chłopcy z Santiago chcieli ten rynek zmonopolizować. Nie wiem, co zaoferowali chłopcom 
z Waszyngtonu ani kto co komu sprzedał,  ale wiem, że i ty maczałeś w tym palce, bo masz w 
swoich rękach sporą część akcji  d’Anconia Copper.  I  z  pewnością  nie  zmartwiłeś  się pewnego 
ranka cztery miesiące temu, następnego dnia po wydaniu rozporządzeń, widząc gwałtowny wzrost 
akcji d’Anconia Copper na giełdzie. Właściwie zeskoczyły z taśmy perforowanej i uderzyły cię w 
twarz.
— Kto ci dał jakiekolwiek podstawy do wymyślenia tak oburzającej historii?
— Nikt.  Nic o  tym nie  wiedziałem.  Po prostu zobaczyłem tamtego  ranka  skok na  taśmie.  To 
mówiło wszystko, prawda? Poza tym chłopcy z Santiago tydzień później narzucili na miedź nowy 



podatek, mówiąc mi, że nie powinienem mieć im tego za złe, skoro moje akcje tak wzrosły. Po-
wiedzieli, że działają w moim interesie. Co to pana obchodzi, mówią, sumując oba te wydarzenia, 
jest pan bogatszy niż przedtem. No i rzeczywiście. Byłem.
— Po co mi to mówisz?
— A dlaczego nie pozwalasz przypisać sobie zasługi, James? To nietypowe i sprzeczne z polityką, 
w której  jesteś  takim ekspertem.  W epoce,  w której  ludzie  żyją  nie  dzięki  prawu,  lecz  dzięki 
przysługom, nie odrzuca się ludzkiej wdzięczności, lecz próbuje złapać na nią możliwie jak naj-
więcej osób. Czy nie chcesz mieć mnie w gronie ludzi, którzy mają wobec ciebie zobowiązania?
— Nie wiem, o czym mówisz.
— Pomyśl, jaki prezent otrzymałem, nie dokładając żadnych starań. Nie konsultowano się ze mną, 
nie poinformowano mnie, nie pomyślano o mnie, wszystko zostało załatwione beze mnie — a ja 
muszę jedynie produkować miedź. To była wielka przysługa, James — i możesz być pewien, że się 
za nią odpłacę.
Francisco odwrócił się nagle, nie czekając na odpowiedź, i zaczął się oddalać. Taggart nie ruszył za 
nim; stał w miejscu, czując, że nic nie może być gorsze niż kolejna minuta ich rozmowy.
Francisco zatrzymał się obok Dagny. Przez chwilę spoglądał na nią w milczeniu, bez powitania, 
uśmiechem potwierdzając, że była pierwszą osobą, jaką zobaczył, gdy wszedł na salę, i że ona także 
zobaczyła go pierwsza.
Wbrew wszelkim wątpliwościom i ostrzeżeniom, jakie podpowiadał jej rozum, nie czuła nic oprócz 
radosnej pewności; z niewyjaśnionych przyczyn miała uczucie, że jego postać w tym tłumie jest 
punktem  niezniszczalnego  bezpieczeństwa.  Kiedy  jednak  wykwitający  na  jej  twarzy  uśmiech 
powiedział mu, jak bardzo cieszy ją jego widok, Francisco odezwał się:
— Nie chcesz, żebym ci powiedział, jak wielkim osiągnięciem okazała się Linia Johna Galta?
Poczuła, jak drżą i zaciskają się jej wargi.
— Przykro mi, jeśli ci pokazuję, że wciąż można mnie zranić — odpowiedziała. — Nie powinno 
mnie szokować twoje przejście do stadium, w którym gardzisz osiągnięciami.
— Prawda? Tak bardzo gardzę tą Linią, że aż nie chciałem widzieć, jak spotyka ją taki koniec, jaki 
ją spotkał.
Zobaczył jej gwałtowne zainteresowanie, ślad nagłej myśli pędzącej poprzez wyłom prowadzący w 
zupełnie nowym kierunku. Przez chwilę ją obserwował, jakby wiedział o wszystkim, co znajdzie na 
tej nowej drodze.
— Czy nie chcesz mnie teraz zapytać: kim jest John Galt? — rzekł ze śmiechem.
— Dlaczego miałabym chcieć, i dlaczego teraz?
— Nie pamiętasz, jak rzuciłaś mu wyzwanie, by przyszedł i zażądał tej Linii? Zrobił to.
Odszedł,  nie  czekając,  aż  zobaczy  jej  spojrzenie  — spojrzenie,  w którym malował  się  gniew, 
konsternacja i pierwszy blady kontur znaku zapytania.
To mięśnie własnej twarzy zdradziły Reardenowi, czym jest dla niego pojawienie się Francisca: 
obserwując go w tłumie, poczuł nagle, że się uśmiecha i że jego twarz od paru minut pozostaje 
łagodnie odprężona.
Po raz pierwszy przyznał się sobie do wszystkich na wpół uchwyconych, na wpół odrzuconych 
chwil,  w których myślał  o Franciscu d’Anconia i odrzucał tę myśl na bok, nim się zmieniła w 
świadomość  tego,  jak  bardzo  pragnie  go  znów zobaczyć.  W momentach  nagłego  uczucia  wy-
czerpania — przy biurku, gdy gasły o zmierzchu ognie huty — w ciemnościach samotnej wędrówki 
do domu przez pustą okolicę — w ciszy bezsennych nocy — łapał się na tym, że myśli o jedynym 
człowieku,  który  niegdyś  wydawał  się  wyrazicielem  jego  własnych  rozważań.  Odpychał  to 
wspomnienie,  myśląc:  Ależ  on  jest  gorszy  od  wszystkich  pozostałych!  —  a  zarazem  czując 
pewność,  że  to  nieprawda,  lecz  nie  potrafiąc  znaleźć  powodu  tej  pewności.  Łapał  się  na 
przeglądaniu gazet w poszukiwaniu informacji o tym, czy Francisco d’Anconia wrócił do Nowego 
Jorku — i odrzucał gazety, pytając siebie gniewnie: A jeśli wrócił, to co? — będziesz go ścigał po 
nocnych klubach i koktajlach? — czego ty właściwie od niego chcesz?
Tego właśnie chciałem, myślał, uświadamiając sobie, że uśmiecha się na widok Francisca w tłumie, 
tego dziwnego uczucia oczekiwania, w którym zawiera się ciekawość, rozbawienie i nadzieja.



Francisco nie  wydawał  się go dostrzegać.  Rearden czekał,  walcząc z pragnieniem podejścia  do 
niego; nie po rozmowie, którą odbyliśmy, myślał — po co? — co miałbym mu powiedzieć? A już 
po chwili, z tym samym promiennym uczuciem lekkości, pewności, że postępuje właściwie, szedł 
przez salę w kierunku grupki otaczającej Francisca d’Anconia.
Patrząc  na  tych  ludzi,  zastanawiał  się,  co  ich  ciągnie  do  Francisca,  dlaczego  postanowili  go 
zamknąć w ciasnym kręgu, skoro spod ich uśmiechów wyraźnie wyziera uraza. Ich twarze miały 
wyraz  właściwy nie  strachowi,  lecz  tchórzostwu — wyraz  podszytego winą  gniewu.  Francisco 
przyparty do boku marmurowych schodów, pół leżał, pół siedział na nich. Ta swobodna postawa, 
połączona  ze  ściśle  formalnym strojem,  przydawała  mu  najwyższej  elegancji.  Jego  twarz  była 
jedyną, na której malował się wyraz beztroski i promienny uśmiech kogoś, kto się dobrze bawi; 
oczy jednak wydawały się celowo pozbawione wyrazu, nie zdradzając śladów wesołości, a jedynie, 
niczym sygnał ostrzegawczy, pracujący na wysokich obrotach zmysł postrzegania.
Stojąc niezauważony na skraju grupy, Rearden usłyszał, jak kobieta o obwisłej, nerwowej twarzy, 
przyozdobionej w wielkie diamentowe kolczyki, pyta w napięciu:
— Senor d’Anconia, jak pan myśli, co się stanie ze światem?
— Dokładnie to, na co zasługuje.
— Och, jakież to okrutne!
— Nie wierzy pani w działanie prawa moralnego, madame? — zapytał z powagą Francisco. — Ja 
tak.
Rearden usłyszał, jak poza kręgiem Bertram Scudder mówi do kobiety, która okazała oburzenie:
— Nie  pozwól,  by  cię  niepokoił.  Wiesz,  że  pieniądze  są  źródłem zła  — a  on  jest  typowym 
produktem pieniądza.
Rearden nie przypuszczał, by Francisco mógł to usłyszeć, zobaczył jednak, jak ten spogląda na nich 
z poważnym, kurtuazyjnym uśmiechem.
— A zatem sądzi pan,  że pieniądze są źródłem zła? — spytał  Francisco d’Anconia.  — A czy 
zapytał pan kiedykolwiek, co jest źródłem pieniędzy? Pieniądze są narzędziem wymiany, która nie 
może  istnieć,  jeśli  nie  istnieje  produkcja  towarów  i  ludzie,  którzy  je  produkują.  Pieniądze  są 
materialną formą zasady mówiącej,  że ludzie,  którzy chcą załatwiać ze sobą interesy,  muszą to 
robić w formie handlu, płacąc wartością za wartość. Pieniądze nie są narzędziem sępów, którzy 
żądają pańskiego produktu w zamian za łzy, ani grabieżców, którzy zabierają go panu siłą. Istnienie 
pieniędzy jest możliwe tylko dzięki ludziom, którzy produkują. Czy to właśnie nazywa pan złem?
Akceptując pieniądze jako zapłatę za swój wysiłek, robi pan to jedynie w przekonaniu, że zamieni 
je na produkt wysiłku innych. To nie sępy ani grabieżcy nadają pieniądzom wartość. Ani ocean łez, 
ani wszystkie karabiny świata nie mogą przekształcić tych kawałków papieru w pańskim portfelu w 
chleb,  którego będzie  pan  potrzebował,  by przeżyć  jutrzejszy  dzień.  Te kawałki  papieru,  który 
powinien być złotem, są manifestem honoru — pańskiego roszczenia wobec energii producentów. 
Pański  portfel  jest  manifestem nadziei,  że  gdzieś  w otaczającym świecie  są  ludzie,  którzy  nie 
zdradzą zasady moralnej leżącej u podłoża pieniądza. Czy to właśnie nazywa pan złem?
Czy kiedykolwiek szukał pan źródła produkcji? Proszę spojrzeć na generator energii elektrycznej i 
ośmielić się sobie powiedzieć, że został stworzony wysiłkiem mięśni bezmózgich dzikusów. Proszę 
spróbować zasiać ziarno pszenicy, nie mając wiedzy, którą pozostawili panu jej odkrywcy. Proszę 
spróbować uzyskać pożywienie wyłącznie za pomocą fizycznego ruchu — a dowie się pan, że to 
umysł ludzki leży u podłoża wszystkich wytwarzanych dóbr i całego bogactwa, jakie kiedykolwiek 
istniało na ziemi.
Pan jednak mówi, że pieniądze robią silni kosztem słabych? Jaką siłę ma pan na myśli? Nie jest to 
siła mięśni ani karabinów. Bogactwo jest produktem zdolności człowieka do myślenia. A zatem czy 
pieniądze robi człowiek, który wynajduje silnik, kosztem tych, którzy go nie wynaleźli? Czy robią 
je  ludzie  inteligentni  kosztem  głupich?  Zdolni  kosztem  niekompetentnych?  Ambitni  kosztem 
leniwych? Pieniądze są tworzone — zanim będzie można je zagrabić lub wyłudzić — wysiłkiem 
każdego uczciwego człowieka, wysiłkiem na miarę jego zdolności. Człowiek uczciwy to taki, który 
wie, że nie może skonsumować więcej, niż wytworzył.
Handel  na  podstawie  pieniędzy  jest  kodeksem  ludzi  dobrej  woli.  U  podłoża  pieniędzy  leży 



aksjomat, że każdy człowiek jest właścicielem swojego umysłu i wysiłku. Pieniądze nie pozwalają, 
by  o  wartości  pańskiego  wysiłku  stanowiła  jakakolwiek  siła  poza  dobrowolnym  wyborem 
człowieka, który pragnie wymienić na niego swój wysiłek. Pieniądze pozwalają panu otrzymać za 
swoje  towary  i  swoją  pracę  tyle,  ile  są  one  warte  dla  ludzi,  którzy  je  kupują,  ale  nie  więcej. 
Pieniądze  nie  pozwalają  na  żadne  transakcje  z  wyjątkiem tych,  które  obie  strony  dobrowolnie 
uznają  za korzystne.  Pieniądze wymagają od pana uznania faktu,  że ludzie muszą pracować na 
własną korzyść, nie zaś niekorzyść, na własny zysk, a nie stratę — uznania, że nie są zwierzętami 
pociągowymi, zrodzonymi po to, by dźwigać brzemię pańskiego nieszczęścia — że musi im pan 
oferować wartości,  nie  rany — że tym,  co łączy  ludzi,  nie  jest  wymiana  cierpienia,  lecz  dóbr. 
Pieniądze wymagają,  aby sprzedawał pan nie swoją słabość głupocie ludzi,  lecz swój talent  ich 
rozsądkowi; żądają, by kupował pan nie najlichsze, co mogą zaoferować, ale najlepsze, co potrafią 
znaleźć pańskie pieniądze. A kiedy ludzie żyją dzięki wymianie — mając za arbitra rozsądek, nie 
siłę — wygrywa najlepszy produkt, najlepsze wykonanie,  ludzie  o najlepszej  zdolności oceny i 
największym talencie — a stopień produktywności człowieka jest zarazem stopniem jego nagrody. 
Taki jest kodeks życia, którego narzędziem i symbolem jest pieniądz. Czy to właśnie nazywa pan 
złem?
Pieniądz jednak jest tylko narzędziem. Zabierze pana, dokąd pan zechce, ale nie zastąpi pana w 
fotelu  kierowcy.  Da  panu  środki  do  zaspokojenia  pańskich  pragnień,  ale  nie  dostarczy  tych 
pragnień. Pieniądz jest plagą ludzi, którzy usiłują odwrócić zasadę przyczyny i skutku — ludzi, 
którzy chcą zastąpić umysł grabieniem jego produktów.
Pieniądze  nie  kupią  szczęścia  człowiekowi,  który  nie  ma  pojęcia,  czego  chce:  pieniądze  nie 
zapewnią mu systemu wartości, jeśli nie wie, co jest dla niego wartością, ani nie dostarczą mu celu, 
jeśli się nie zdecydował, ku czemu zmierzać. Pieniądze nie kupią inteligencji głupcowi, podziwu — 
tchórzowi,  szacunku  —  nieudacznikowi.  Człowiek  usiłujący  kupić  mózgi  tych,  którzy  go 
przewyższają, aby mu służyły, zastępując ocenę pieniędzmi, ostatecznie pada ofiarą gorszych od 
siebie. Ludzie inteligentni go opuszczają, ale oszuści zlatują się do niego, zwabieni zasadą, której 
nie odkrył: że nikt nie może być wart mniej niż jego pieniądze. Czy z tego powodu nazywa je pan 
złem?
Tylko  człowiek,  który  nie  potrzebuje  bogactwa  —  człowiek,  który  zbiłby  własną  fortunę 
niezależnie od tego, gdzie by zaczął — nadaje się do tego, by je dziedziczyć. Jeśli dziedzic jest 
równy swoim pieniądzom, służą mu; jeśli nie, niszczą go. Pan jednak przygląda mu się i krzyczy, że 
to pieniądze go zepsuły.  Czyżby? A może to on zepsuł swoje pieniądze? Proszę nie zazdrościć 
bezwartościowemu dziedzicowi;  jego bogactwo nie należy do pana i  nie wykorzystałby go pan 
lepiej.  Proszę  nie  myśleć,  że  powinno  zostać  rozdane  pomiędzy  was;  obciążanie  świata 
pięćdziesięcioma pasożytami, zamiast jednego nie przywróci martwej cnoty, jaką była jego fortuna. 
Pieniądze są żywą siłą, która, pozbawiona korzeni, obumiera. Nie będą służyły umysłowi, który nie 
potrafi im dorównać. Czy z tego powodu nazywa je pan złem?
Pieniądze są środkiem przetrwania. Werdykt, który pan wydaje o swoim źródle utrzymania, wydaje 
pan o swoim życiu. Jeśli źródło jest zatrute, potępił pan swoje własne życie. Czy zdobył pan te 
pieniądze podstępem? Hołubiąc ludzkie występki i ludzką głupotę? Zaspokajając potrzeby durniów 
w  nadziei,  że  uzyska  pan  więcej,  niż  na  to  zasługują  pańskie  umiejętności?  Obniżając  swoje 
kryteria? Wykonując pogardzaną przez siebie pracę dla pogardzanych przez siebie kupców? Jeśli 
tak, pańskie pieniądze nie dadzą panu ani grama szczęścia. Wszystkie rzeczy, jakie pan kupi, będą 
dla pana nie hołdem, lecz wymówką; nie osiągnięciem, lecz wspomnieniem wstydu. Będzie pan 
krzyczał, że pieniądze są złem. Są złem, bo nie zastąpią panu szacunku dla samego sobie? Złem, bo 
nie pozwalają się cieszyć własnym zepsuciem? Czy to pieniądze, czy właśnie ten fakt jest źródłem 
pańskiej nienawiści?
Pieniądze zawsze pozostaną skutkiem i nie dadzą się zmusić do zastąpienia pana w roli przyczyny. 
Pieniądze są produktem cnoty, ale nie uczynią pana cnotliwym i nie odkupią pańskich występków. 
Pieniądze nie dadzą panu tego, co niezasłużone, ani w postaci materialnej, ani duchowej. Czy to 
pieniądze, czy właśnie ten fakt jest źródłem pańskiej nienawiści?
A może mówił pan, że to miłość do pieniędzy leży u podstaw zła? Aby coś kochać, trzeba znać i 



kochać  jego  istotę.  Kochać  pieniądze,  to  rozumieć  i  kochać  fakt,  iż  są  one  wcieleniem 
najwspanialszej siły wewnątrz człowieka i kluczem uniwersalnym do wymiany jego wysiłku na 
wysiłek najlepszych spośród ludzi. To człowiek, który sprzedałby duszę za pięć centów, najgłośniej 
obwieszcza  swoją  nienawiść  do  pieniędzy  —  i  ma  powody,  by  ich  nienawidzić.  Miłośnicy 
pieniędzy chcą na nie pracować. Wiedzą, że potrafią na nie zasłużyć.
Proszę pozwolić udzielić sobie wskazówki co do charakterów ludzkich: człowiek,  który potępia 
pieniądze, zdobył je w sposób nieuczciwy; ten, który je szanuje, zarobił je.
Proszę uciekać co sił w nogach przed każdym, kto panu mówi, że pieniądze są złem. To zdanie jest 
dzwonkiem  trędowatego,  zawieszonym  na  szyi  zbliżającego  się  grabieżcy.  Dopóki  ludzie  żyją 
razem na ziemi i potrzebują środków, by prowadzić  ze sobą interesy,  jedyne,  co będzie mogło 
zastąpić pieniądze, jeśli z nich zrezygnują, to będzie lufa karabinu.
Ale zarobienie i utrzymanie pieniędzy wymaga od pana praktykowania najwyższych cnót. Ludzie, 
którzy nie mają odwagi, dumy ani szacunku dla samych siebie, nie mają też moralnego poczucia 
swojego  prawa  do  pieniędzy  i  nie  są  gotowi  bronić  ich  tak,  jak  bronią  życia;  ludzie,  którzy 
przepraszają za swoje bogactwo, niedługo pozostaną bogaci. Są naturalną przynętą dla zastępów 
grabieżców, którzy przez całe wieki kryją się pod ziemią,  ale wypełzają natychmiast,  gdy tylko 
poczują człowieka, który ich błaga o przebaczenie grzechu posiadania bogactwa. Pospieszą uwolnić 
go od tego grzechu — i, jak na to zasługuje, od życia.
Nastanie  wtedy  czas  ludzi  dwulicowych  —  autostopowiczów  cnoty,  żyjących  dzięki  sile,  ale 
liczących na to, że ci, którzy żyją dzięki wymianie, nadadzą wartość ich zagrabionym pieniądzom. 
W społeczeństwie moralnym są oni przestępcami i wydaje się statuty mające na celu obronę przed 
nimi. Ale kiedy społeczeństwo przyznaje słuszność przestępcom, a prawa grabieżcom — ludziom, 
którzy używają siły do zagarniania bogactwa bezbronnych ofiar — pieniądze stają się mścicielem 
swego stwórcy. Owi grabieżcy wierzą, że ograbianie rozbrojonych ludzi jest bezpieczne, skoro już 
udało im się przeforsować ustawę nakazującą ich rozbrojenie. Ale ich łup staje się magnesem dla 
innych łupieżców, zabierających im go w ten sam sposób, w jaki ci go zdobyli. Wtedy wygrywają 
nie  ci,  którzy  potrafią  najlepiej  wytwarzać,  lecz  ci  najbardziej  bezwzględnie  brutalni.  Kiedy 
kryterium stanowi siła, morderca wygrywa z kieszonkowcem. A wtedy społeczeństwo znika pośród 
ruin i rzezi.
Chce  pan  wiedzieć,  czy  nadchodzi  ten  dzień?  Proszę  obserwować  pieniądze.  Pieniądze  są 
barometrem  cnoty  społeczeństwa.  Kiedy  zobaczy  pan,  że  handel  odbywa  się  nie  dzięki 
przyzwoleniu,  lecz  pod  przymusem  — kiedy  zobaczy  pan,  że  aby  wytwarzać,  potrzebuje  pan 
zezwolenia ludzi, którzy nic nie wytwarzają — kiedy zobaczy pan, że pieniądze płyną do tych, 
którzy nie handlują towarami, lecz przysługami — kiedy zobaczy pan, że ludzie bogacą się dzięki 
łapówkom i pociąganiu za sznurki, nie zaś dzięki pracy, a pańskie prawa nie chronią pana przed 
nimi, lecz ich przed panem — kiedy zobaczy pan, że nagradza się zepsucie, a uczciwość zmienia 
się  w poświęcenie  — może pan być pewien,  że  społeczeństwo jest  skazane.  Pieniądze  są  zbyt 
szlachetnym środkiem, by konkurować z karabinami i pertraktować z brutalnością. Nie pozwolą 
przetrwać krajowi w połowie złożonemu z należnych prawnie dóbr, a w połowie z łupów.
Kiedykolwiek pojawiają się wśród ludzi niszczyciele, zaczynają od niszczenia pieniędzy, bo to one 
są  ochroną  człowieka  i  bazą  moralnej  egzystencji.  Niszczyciele  zabierają  złoto  i  dają  jego 
właścicielom w zamian plik fałszywych papierów. To zabija obiektywne kryteria i oddaje ludzi w 
arbitralną  władzę  arbitralnych  decydentów  o  wartościach.  Złoto  było  wartością  obiektywną, 
ekwiwalentem  wyprodukowanego  bogactwa.  Papier  jest  kredytem  na  nieistniejące  bogactwo, 
wspartym przez karabin wycelowany w tych, którzy mają je wyprodukować. Papier jest czekiem 
wystawionym przez grabieżców działających w świetle prawa w ciężar konta, które nie należy do 
nich: cnoty ofiar. Proszę czekać dnia, w którym czek zostanie zwrócony z napisem „debet”.
Kiedy środki przetrwania stają się złem, nie może pan oczekiwać, że ludzie pozostaną dobrzy. Że 
pozostaną moralni i poświęcą swoje życie, by stać się paszą niemoralnych. Że będą produkować, 
kiedy karze się produkcję i nagradza grabież. Niech pan nie pyta: „Kto niszczy świat?” Pan to robi.
Stoi  pan wśród największych osiągnięć największej  cywilizacji  produkcyjnej,  zastanawiając  się, 
dlaczego  rozpada  się  ona  wokół  pana  w  proch,  a  zarazem  potępiając  jego  siłę  napędową  — 



pieniądz.  Patrzy pan na pieniądze tak,  jak patrzyli  na nie dzicy,  i  zastanawia się,  dlaczego pod 
pańskie  miasta  podpełza  dżungla.  Na  przestrzeni  historii  rodzaju  ludzkiego  pieniądze  zawsze 
przejmowali tacy czy inni grabieżcy, których nazwiska się zmieniały, ale metody pozostawały takie 
same: siłą odbierać bogactwo i pętać, poniżać, zniesławiać,  pozbawiać honoru producentów. To 
zdanie  o  pieniądzach,  które  są  złem,  tak  lekkomyślnie  przez  pana  wypowiadane,  pochodzi  z 
czasów, kiedy bogactwo wytwarzane było rękoma niewolników — niewolników powtarzających 
ruchy odkryte kiedyś przez czyjś umysł i od wieków nie ulepszane. Dopóki produkcją rządziła siła, 
a bogactwo zdobywano podbojem, niewiele  można było osiągnąć.  A jednak przez wszystkie  te 
wieki  stagnacji  i  głodu  ludzie  sławili  grabieżców  jako  arystokratów  miecza,  arystokratów  z 
urodzenia  i  z  urzędu,  gardzili  zaś  producentami  jako  niewolnikami,  handlarzami,  kupcami  — 
przemysłowcami.
Ku chwale ludzkości zaistniał, po raz pierwszy i jedyny w historii, kraj pieniądza — i nie istnieje 
wyższy,  bardziej  uświęcony  hołd,  który  mógłbym  ofiarować  Ameryce,  gdyż  znaczy  to:  kraj 
rozsądku,  sprawiedliwości,  wolności,  produkcji  i  osiągnięć.  Po  raz  pierwszy  ludzki  umysł  i 
pieniądze były wolne i nie istniały fortuny pochodzące z podboju, lecz jedynie te pochodzące z 
pracy, a zamiast ludzi miecza i niewolników pojawił się prawdziwy twórca bogactwa, największy 
robotnik, najwyższy typ istoty ludzkiej — człowiek zawdzięczający wszystko sobie — amerykański 
przemysłowiec.
Jeśli  mnie  pan  poprosi,  abym wymienił  najlepszą  cechę  Amerykanów,  wybiorę  — bo  w  niej 
zawiera się wszystko inne — fakt, iż to oni stworzyli wyrażenie „robić pieniądze”.  Żaden inny 
język ani naród nie używał wcześniej tego określenia; ludzie zawsze myśleli o bogactwie jako o 
czymś statycznym — czymś, co można odebrać, wybłagać, odziedziczyć, podzielić, zagrabić lub 
otrzymać w formie przysługi. Amerykanie pierwsi zrozumieli,  że bogactwo trzeba stworzyć.  W 
słowach „robić pieniądze” zawiera się kwintesencja ludzkiej moralności.
A  jednak  właśnie  za  te  słowa  Amerykanie  zostali  potępieni  przez  zgniłe  kultury  kontynentów 
rządzonych przez grabieżców. Teraz credo grabieżców doprowadziło  was do tego,  że uważacie 
swoje najwspanialsze osiągnięcia  za piętno,  swoje bogactwo za winę,  swoich najwspanialszych 
ludzi,  przemysłowców, za czarne owce, a swoje wspaniałe fabryki za produkt i własność pracy 
mięśni,  pracy  poganianych  batem  niewolników,  jak  egipskie  piramidy.  Zepsuty  dureń,  który 
twierdzi, że nie widzi różnicy między siłą dolara a siłą bata, powinien poznać tę różnicę na własnej 
skórze — i myślę, że tak się stanie.
Dopóki, i jeśli, nie odkryjecie, że pieniądze leżą u źródła wszelkiego dobra, sami się domagacie 
własnego  zniszczenia.  Kiedy  pieniądze  przestają  być  narzędziem,  za  pomocą  którego  ludzie 
załatwiają sprawy, wtedy za narzędzie zaczynają im służyć inni ludzie. Krew, baty, karabiny — 
albo dolary. Niech pan wybiera — wyjście jest tylko jedno, a czas ucieka.
Francisco  ani  razu  nie  spojrzał  na  Reardena,  kiedy  mówił,  ale  gdy  tylko  skończył,  jego  oczy 
powędrowały prosto ku twarzy tamtego. Rearden stał bez ruchu, nie widząc pośród poruszających 
się wokół postaci i twarzy nikogo z wyjątkiem Francisca d’Anconia.
Niektórzy spośród słuchaczy teraz pospiesznie się oddalali, inni zaś mówili: „To straszne!”, „To 
nieprawda!”,  „Jakież  to  podłe  i  samolubne!”  — głośno,  a  zarazem ostrożnie,  jakby chcieli,  by 
usłyszeli ich sąsiedzi, ale nie Francisco.
— Senor d’Anconia — zadeklarowała kobieta z kolczykami — nie zgadzam się z panem!
— Jeśli potrafi pani obalić choć jedno zdanie, które wypowiedziałem, madame, wysłucham pani z 
wdzięcznością.
— Och, nie potrafię panu odpowiedzieć. Nie mam żadnych odpowiedzi, mój umysł nie działa w ten 
sposób, ale ponieważ nie czuję, że ma pan rację, wiem, że jej pan nie ma.
— Skąd pani to wie?
— Czuję to. Nie kieruję się głową, lecz sercem. Być może jest pan dobrym logikiem, ale nie ma pan 
serca.
— Kiedy wokół nas ludzie zaczną umierać z głodu, madame, nie będą mieli żadnego pożytku z pani 
serca. I jestem wystarczająco pozbawiony serca, żeby powiedzieć, że kiedy będzie pani krzyczeć: 
„Nie wiedziałam o tym!”, nie otrzyma pani przebaczenia.



Kobieta odwróciła się. Przez jej policzki przebiegł dreszcz gniewu, słyszalny też w głosie, którym 
rzuciła:
— To co najmniej dziwny sposób prowadzenia rozmowy na przyjęciu! 
Korpulentny  mężczyzna  o  rozbieganych  oczach  rzekł  głośno,  tonem  wymuszonej  wesołości, 
wskazującym, że jego jedyną troską jest to, by nie pozwolić żadnej kwestii stać się nieprzyjemną:
— Jeśli tak należy traktować pieniądze, senor, to cieszę się diabelnie, że posiadam niezły pakiet 
akcji d’Anconia Copper.
— Sugeruję, by pan to jeszcze raz przemyślał, sir — odrzekł z powagą Francisco.
Rearden ruszył ku niemu — a Francisco, który wydawał się nie patrzeć w jego kierunku, od razu 
podążył mu na spotkanie, jak gdyby inni nie istnieli.
— Cześć — powiedział Rearden zwyczajnie, jak do przyjaciela z dzieciństwa. Uśmiechał się.
Jego uśmiech odbił się w twarzy Francisca.
— Cześć.
— Chcę z panem porozmawiać.
— A jak pan myśli, do kogo mówiłem przez ostatni kwadrans? Rearden roześmiał się, jak ktoś, kto 
przyznaje, że przeciwnik wygrał rundę.
— Nie sądziłem, że mnie pan zauważył.
— Zauważyłem, wchodząc tu, iż jest pan jedną z dwóch osób na tej sali, które się cieszą z mojego 
widoku.
— Czy to nie arogancja z pańskiej strony?
— Nie. Wdzięczność.
— Kto był tą drugą osobą? Francisco wzruszył ramionami.
— Pewna kobieta — rzekł swobodnie.
Rearden zauważył, że Francisco odprowadził go na bok w sposób tak przemyślny, że ani on, ani 
pozostali nie zorientowali się, iż robi to celowo.
— Nie spodziewałem się,  że pana tu spotkam — rzekł Francisco.  — Nie powinien był pan tu 
przychodzić.
— Dlaczego?
— A czy mogę zapytać, co skłoniło pana do przyjścia?
— Mojej żonie bardzo zależało na przyjęciu zaproszenia.
—  Proszę  mi  wybaczyć,  że  tak  to  ujmuję,  ale  byłoby  o  wiele  bardziej  właściwe  i  mniej 
niebezpieczne, gdyby poprosiła pana o zabranie jej na tournee po burdelach.
— O jakim niebezpieczeństwie pan mówi?
— Panie Rearden, pan nie wie, w jaki sposób ci ludzie załatwiają interesy ani jak sobie tłumaczą 
pańską  tu  obecność.  W  pańskim  kodeksie,  ale  nie  w  ich  kodeksie,  skorzystanie  z  czyjejś 
gościnności jest wyrazem dobrej woli, deklaracją, że pan i pański gospodarz pozostają w cywilizo-
wanych stosunkach. Proszę nie udzielać im tej sankcji.
— Dlaczego zatem pan tu jest? Francisco wzruszył pogodnie ramionami.
— Och, ja... to, co ja robię, nie ma znaczenia. Jestem tylko zwierzęciem imprezowym.
— Co pan robi na tej konkretnej imprezie?
— Szukam podbojów.
— Znalazł pan jakieś?
Twarz Francisca spoważniała nagle.
—  Tak  —  odrzekł  niemal  podniośle  —  znalazłem  kogoś,  kto,  jak  sądzę,  stanie  się  moim 
największym podbojem.
Gniew Reardena był mimowolny; w jego krzyku nie było wymówki, lecz rozpacz:
— Jak pan może się tak marnować?!
W oczach Francisca, niczym odległe światełko, pojawiła się namiastka uśmiechu.
— Chce się pan przyznać, że to pana obchodzi?
—  Przyznam  się  jeszcze  do  wielu  rzeczy,  jeżeli  o  to  panu  chodzi.  Zanim  pana  poznałem, 
zastanawiałem się, jak mógł pan zmarnować taką fortunę. Teraz jest  gorzej,  bo nie potrafię już 
panem gardzić, choć chciałbym, ale pytanie jest jeszcze straszliwsze: jak pan może marnować taki 



umysł?
— Nie sądzę, bym w tej chwili go marnował.
— Nie wiem, czy cokolwiek ma lub miało dla pana jakieś znaczenie, ale powiem panu coś, czego 
jeszcze  nigdy  nikomu  nie  powiedziałem.  Czy  pamięta  pan  to,  co  mi  powiedział  przy  naszym 
pierwszym spotkaniu: że chce mi pan ofiarować swoją wdzięczność?
Wszelkie oznaki rozbawienia znikły z oczu Francisca; Rearden nigdy jeszcze nie widział w niczyim 
spojrzeniu tak podniosłego szacunku.
— Tak, panie Rearden — odrzekł cicho tamten.
— Powiedziałem panu, że jej nie potrzebuję, i uraczyłem pana obelgą. W porządku, wygrał pan. Ta 
mowa, którą pan dziś wygłosił — to była ta pańska ofiara, prawda?
— Tak, panie Rearden.
— To było coś więcej niż wdzięczność, a ja potrzebowałem wdzięczności; coś więcej niż podziw, a 
i  tego  potrzebowałem;  to  było  większe  niż  jakiekolwiek  słowo,  które  mógłbym znaleźć.  Będę 
potrzebował wielu dni, zanim uświadomię sobie wszystko, co mi to dało — ale wiem jedno: po-
trzebowałem  tego.  Nigdy  nie  czyniłem  takich  wyznań,  bo  nigdy  nie  wołałem  o  pomoc.  Jeśli 
rozbawił pana fakt, że ucieszyłem się z pańskiego widoku, teraz rzeczywiście ma się pan z czego 
śmiać, jeśli pan zechce.
— Być może zabierze mi to parę lat, ale dowiodę panu, że z tych rzeczy się nie śmieję.
— Proszę dowieść tego teraz, odpowiadając na jedno pytanie: dlaczego nie wprowadza pan w życie 
tego, co pan głosi?
— Jest pan tego pewien?
— Jeśli to, co pan mówi, jest prawdą, jeśli ma pan dość wielkości, by to wiedzieć, powinien pan już 
być czołowym przemysłowcem świata.
— Sugeruję, by pan to jeszcze raz przemyślał. — Francisco z powagą wypowiedział te same słowa, 
które przedtem skierował do grubego mężczyzny, tyle że tym razem brzmiała w nich osobliwie 
łagodna nuta.
— Myślałem o tym więcej, niż mam ochotę przyznawać. Nie znalazłem odpowiedzi.
— Proszę pozwolić udzielić sobie wskazówki:  jeśli  rzeczy,  które powiedziałem, są prawdą, kto 
spośród obecnych na tej sali ludzi jest najbardziej winny?
— Myślę, że... James Taggart?
— Nie, panie Rearden, nie James Taggart. Ale to pan sam musi określić winę i wybrać właściwego 
człowieka.
—  Kilka  lat  temu  powiedziałbym,  że  jest  nim  pan.  Nadal  myślę,  że  to  właśnie  powinienem 
powiedzieć.  Ale  jestem  nieomal  w  sytuacji  tej  kobiety,  która  z  panem  rozmawiała:  wszelki 
rozsądek, jaki posiadam, mówi mi, że jest pan winien — ale nie czuję tego.
— Popełnia pan ten sam błąd, co ona, panie Rearden — choć w bardziej szlachetnej formie.
— Co pan chce przez to powiedzieć?
— Mam na myśli coś znacznie poważniejszego niż pańska opinia o mnie. Ta kobieta i wszyscy jej 
podobni unikają myśli, o których wiedzą, że są dobre. Pan zaś wypycha ze świadomości myśli, o 
których pan sądzi, że są złe. Oni czynią to, by uniknąć wysiłku. Pan — bo nie pozwala pan sobie na 
rozważanie czegokolwiek,  co by pana oszczędziło.  Oni hołdują  swoim emocjom niezależnie  od 
tego, ile przyjdzie im za to zapłacić. Pan poświęca swoje emocje, przede wszystkim płacąc nimi za 
każdy pojawiający się problem. Oni nie zamierzają znosić niczego. Pan jest gotów znieść wszystko. 
Oni unikają odpowiedzialności. Pan ją przyjmuje. Czy jednak nie rozumie pan, że podstawowy błąd 
jest  ten sam? Każda odmowa rozpoznania  rzeczywistości,  z  jakiejkolwiek  przyczyny,  ma kata-
strofalne skutki. Nie ma złych myśli, zła może być tylko odmowa myślenia. Proszę nie ignorować 
własnych pragnień, panie Rearden. Proszę ich nie poświęcać. Proszę zbadać ich przyczynę. Istnieje 
granica tego, co powinien pan znosić.
— Skąd pan tyle o mnie wie?
— Popełniłem kiedyś ten sam błąd. Ale szybko się zreflektowałem.
— Chciałbym... — zaczął Rearden i zamilkł nagle. Francisco uśmiechnął się.
— Boi się pan chcieć, panie Rearden?



— Chciałbym móc sobie pozwolić na to, by lubić pana tak bardzo, jak lubię.
— Dałbym...  — Francisco  zamilkł  nagle.  Rearden zobaczył  na jego twarzy emocję,  której  nie 
potrafił  zdefiniować,  ale  czuł  pewność,  że  jest  to  ból.  Zauważył,  że  Francisco  zawahał  się  na 
moment. — Panie Rearden, czy posiada pan jakieś akcje d’Anconia Copper?
Rearden popatrzył na niego zdumiony.
— Nie.
— Któregoś  dnia  dowie  się  pan,  jaką  zdradę  popełniam  w tej  chwili,  ale...  Proszę  nigdy  nie 
kupować akcji d’Anconia Copper. Proszę nie prowadzić żadnych interesów z d’Anconia Copper.
— Dlaczego?
— Kiedy dokładnie pozna pan powód, będzie pan wiedział, czy kiedykolwiek istniało coś — lub 
ktoś — co miało dla mnie jakieś znaczenie i... jak wiele ten ktoś dla mnie znaczył.
Rearden zmarszczył brwi, przypominając coś sobie.
— Nie prowadziłbym interesów z pańską firmą. Czyż nie nazwał pan tych ludzi „dwulicowymi”? 
Czyż nie jest pan jednym z grabieżców, bogacących się teraz dzięki rozporządzeniom?
Z niewytłumaczalnych przyczyn Francisco nie odczytał tych słów jako obelgi; przeciwnie, na jego 
twarz powróciła pewność siebie.
— Myślał pan, że to ja wyłudziłem te rozporządzenia od architektów grabieży?
— Jeśli nie pan, to kto?
— Moi autostopowicze.
— Bez pańskiej zgody?
— Bez mojej wiedzy.
— Niechętnie przyznaję się do tego, jak bardzo pragnę panu uwierzyć — ale nie ma sposobu, by 
mógł pan teraz tego dowieść.
— Nie? Dowiodę panu tego w ciągu najbliższych piętnastu minut.
— Jak? Pozostaje faktem, iż to pan najwięcej na tych rozporządzeniach zyskał.
—  Zgadza  się.  Zyskałem  więcej,  niż  pan  Mouch  i  jego  paczka  mogli  sobie  kiedykolwiek 
wyobrazić. Po wszystkich latach mojej pracy dali mi dokładnie tę szansę, której potrzebowałem.
— Przechwala się pan?
— A pewnie! — Rearden z niedowierzaniem patrzył, jak w oczach Francisca pojawia się twarde, 
energiczne spojrzenie, właściwe nie „zwierzęciu imprezowemu”, lecz człowiekowi czynu. — Panie 
Rearden, czy pan wie, gdzie większość tych nowych arystokratów ukrywa swoje pieniądze? Wie 
pan,  w  co  większość  tych  sępów  „uczciwego  podziału”  zainwestowała  swoje  zyski  z  metalu 
Reardena?
— Nie, ale...
— W akcje d’Anconia Copper. Bezpiecznie  daleko i  poza krajem. D’Anconia Copper — stara, 
niezniszczalna firma, tak bogata, że przetrwa trzy kolejne pokolenia grabieżców. Firma zarządzana 
przez zepsutego playboya, któremu na niczym nie zależy, który pozwoli im korzystać ze swojej 
własności, ile tylko chcą, i będzie po prostu dalej robił dla nich pieniądze — automatycznie, tak jak 
to czynili  jego przodkowie. Czy to nie idealny układ dla grabieżców, panie Rearden? Tylko — 
którą jedną rzecz przegapili?
Rearden gapił się na niego.
— Do czego pan zmierza? Francisco nagle się roześmiał.
— Do niczego miłego dla tych, którzy bogacą się na metalu Reardena. Nie chciałby pan, by stracili 
pieniądze, które pan dla nich zarobił, co, panie Rearden? Ale na świecie zdarzają się wypadki. Wie 
pan, co mówią: człowiek jest tylko bezbronną zabawką na łasce sił natury. Na przykład, jutro rano 
wybuchł pożar w dokach załadowczych rudy d’Anconia w Valparaiso, który zrównał je z ziemią, 
podobnie jak połowę portu. Którą mamy godzinę, panie Rearden? Czy pomyliłem czasy? Jutro po 
południu nastąpi osunięcie się skały w kopalni d’Anconia w Orano — żadnych strat w ludziach, za 
to wielkie straty w kopalni. Okaże się, że kopalnie są skończone, bo ludzie już od miesięcy kopią w 
niewłaściwych miejscach. Czego można się spodziewać po rządach playboya? Wielkie złoża miedzi 
zostaną zagrzebane pod zwałami skał, skąd nawet Sebastian d’Anconia nie zdołałby ich wygrzebać 
wcześniej niż za trzy lata, a republika ludowa nie wygrzebie ich nigdy. Kiedy akcjonariusze zaczną 



badać sprawy, dowiedzą się, że kopalnie w Campos, San Felix i Las Heras były eksploatowane 
dokładnie w ten sam sposób i od ponad roku przynoszą straty, tyle że playboy fałszował księgi i 
trzymał tę informację z dala od gazet. Czy mam panu powiedzieć, czego dowiedzą się na temat 
zarządzania  odlewniami  d’Anconia?  Albo  flotą  przewożącą  rudę  d’Anconia?  Ale  wszystkie  te 
odkrycia  nic  akcjonariuszom  nie  dadzą,  bo  jutro  rano  nastąpi  krach  akcji  d’Anconia  Copper. 
Trzasną  jak  żarówka o beton,  jak winda ekspresowa,  rozrzucając  odłamki  autostopowiczów po 
całym rynsztoku!
Triumfowi brzmiącemu w głosie Francisca zawtórował równie radosny dźwięk — wybuch śmiechu 
Reardena.
Rearden nie wiedział, jak długo trwała ta chwila ani co czuł; to było jak cios przerzucający go w 
inną  świadomość,  a  potem  drugi  cios,  z  powrotem  wrzucający  w  jego  własną  —  jedyne,  co 
pozostało, jak wtedy, gdy mija działanie narkotyku, było uczucie, że doświadczył jakiejś ogromnej 
wolności,  której  nigdy  nie  miał  zaznać  w rzeczywistości.  To  kolejny  pożar  Wyatta,  pomyślał; 
kolejne ukryte niebezpieczeństwo.
Zauważył,  że oddala się od Francisca d’Anconia.  Francisco stał,  patrząc na niego w skupieniu. 
Wyglądało na to, że czyni to już od dłuższej chwili.
— Nie ma złych myśli,  panie  Rearden — rzekł  łagodnie Francisco.  — Zła jest  tylko odmowa 
myślenia.
— Nie — powiedział Rearden. Był to prawie szept; musiał mówić cicho, bo bał się, że zacznie 
krzyczeć. — Nie... jeśli to jest kluczem do pana, niech pan nie oczekuje ode mnie poklasku... nie 
miał  pan  siły,  by  z  nimi  walczyć...  wybrał  pan  najprostszy,  najpodlejszy  sposób...  celowe 
zniszczenie... zniszczenie osiągnięcia, na które pan nie zapracował i któremu nie mógł sprostać...
— Nie to przeczyta pan jutro w gazetach. Nie będzie dowodów celowego zniszczenia. Wszystko 
stało  się w normalny,  wytłumaczalny,  uzasadniony sposób: w wyniku niekompetencji.  Dziś nie 
należy  karać  niekompetencji,  prawda?  Chłopcy  w  Buenos  Aires  i  chłopcy  w  Santiago 
prawdopodobnie dadzą mi nagrodę pocieszenia w postaci dofinansowania. Wciąż jeszcze pozostała 
przy życiu spora część d’Anconia Copper Company, choć równie spora część jest załatwiona na 
amen. Nikt nie powie, że zrobiłem to specjalnie. Może pan myśleć, co pan chce.
— Myślę, że to pan jest najbardziej  winnym człowiekiem na tej  sali — rzekł Rearden cichym, 
znużonym  głosem;  zgasł  w  nim  nawet  płomień  gniewu;  nie  czuł  nic  z  wyjątkiem  pustki 
pozostawionej  przez  śmierć  wielkiej  nadziei.  —  Myślę,  że  jest  pan  znacznie  gorszy,  niż 
przypuszczałem.
Francisco patrzył na niego z dziwnym półuśmiechem spokoju, znamionującego zwycięstwo nad 
bólem. Nie odpowiedział.
To cisza, która zaległa, pozwoliła im dosłyszeć głosy dwóch oddalonych o kilka kroków mężczyzn. 
Obrócili się, by na nich spojrzeć.
Krępy  starszy  człowiek  był  niewątpliwie  sumiennym,  spokojnym  biznesmenem.  Miał  garnitur 
dobrej jakości, ale kroju, który wyszedł z mody dwadzieścia lat temu, z leciutką domieszką zieleni 
w szwach; najwyraźniej nieczęsto go wkładał. Spinki koszuli miał ostentacyjnie duże, lecz była to 
patetyczna ostentacja pamiątki rodowej; stanowiły wytworne produkty staroświeckiego rzemiosła, 
prawdopodobnie odziedziczone, podobnie jak firma, po czterech poprzednich pokoleniach. Na jego 
twarzy malował  się  wyraz znamionujący  w owych czasach człowieka  uczciwego:  konsternacja. 
Wpatrywał się w towarzysza, ze wszystkich sił — sumiennie, bezsilnie i beznadziejnie — starając 
się coś zrozumieć.
Jego rozmówca był młodszy i niższy: mały,  o grudkowatym ciele,  wysuniętej  do przodu klatce 
piersiowej i podkręconych do góry cienkich wąsikach.
— No, nie wiem — mówił tonem protekcjonalnego znudzenia. — Wszyscy krzyczycie o rosnących 
kosztach. Wygląda na to, że to dziś modna skarga. Ludzie, którym trochę zmniejszyły się zyski, 
zawsze podnoszą larum. Nie wiem, pomyślimy, musimy się zastanowić, czy pozwolimy panu coś 
dorobić czy nie.
Rearden  zerknął  na  Francisca  —  i  ujrzał  twarz,  której  wyraz  wykraczał  daleko  poza  jego 
wyobrażenie tego, co może uczynić z ludzkim obliczem wyrazistość pojedynczego dążenia: była to 



najbardziej bezlitosna twarz, jaką człowiekowi powinno być wolno oglądać. Dotąd uważał siebie za 
bezwzględnego,  teraz  jednak  wiedział,  że  nie  zdołałby  dorównać  tej  klarownej,  nieubłaganej 
twarzy,  głuchej  na  wszelkie  uczucia  z  wyjątkiem sprawiedliwości.  Niezależnie  od całej  reszty, 
pomyślał Rearden, człowiek, który potrafi tak czuć, jest tytanem.
Trwało to zaledwie chwilę. Potem Francisco obrócił się ku niemu, już z normalną miną, i rzekł 
bardzo cicho:
— Zmieniłem zdanie, panie Rearden. Cieszę się, że przyszedł pan na to przyjęcie. Chcę, żeby pan 
to zobaczył.
Potem, podnosząc głos,  powiedział  nagle  wesołym, swobodnym, świdrującym tonem człowieka 
całkowicie nieodpowiedzialnego:
— Nie udzieli  mi pan tej  pożyczki,  panie Rearden? To mnie stawia w fatalnej  sytuacji.  Muszę 
zdobyć pieniądze, i to dziś — muszę je zdobyć przed jutrzejszym otwarciem giełdy, bo inaczej...
Nie musiał kontynuować. Człowieczek z podkręconym wąsikiem już był przy nim i ściskał go za 
ramię.
Rearden nigdy nie przypuszczał, że ludzkie ciało potrafi tak gwałtownie zmieniać rozmiary: ten 
człowiek kurczył się w oczach, malał, chudł, zapadał się, jakby z jego płuc uszło powietrze; to, co 
przed momentem było aroganckim zwierzchnikiem, stało się nagle nie mogącym nikomu zagrozić 
wrakiem.
— Czy... czy coś się stało, senor d’Anconia? To znaczy... na giełdzie? 
Francisco gwałtownie uniósł palec do ust, rozglądając się z przerażeniem.
— Cicho! — szepnął. — Na litość boską, niech pan nie krzyczy! Człowieczek trząsł się.
— Co się stało?
— Chyba nie ma pan żadnych akcji d’Anconia Copper? — Człowieczek skinął głową, niezdolny 
wykrztusić słowa. — O rany, to fatalnie! Dobrze, powiem panu, jeśli da mi pan słowo honoru, że 
nikomu nie powtórzy. Nie chce pan chyba, żeby wybuchła panika?
— Słowo honoru! — wykrztusił człowieczek.
— Radzę panu czym prędzej pobiec do swojego maklera i sprzedać je najszybciej, jak pan może, bo 
sprawy w d’Anconia Copper nie mają się dobrze. Próbuję zebrać pieniądze, ale kiepsko mi idzie. 
Będzie  pan szczęściarzem,  jeśli  jutro  rano dostanie  pan dziesięć centów za jednego dolara...  O 
kurczę! Zapomniałem, że nie złapie pan swojego maklera przed jutrzejszym porankiem. To fatalnie, 
ale...
Człowieczek pędził już przez salę, rozpychając ludzi jak wystrzelona w tłum torpeda.
— Uwaga! — rzekł poważnie Francisco, zwracając się do Reardena. Człowieczek zniknął w tłumie 
— nie widzieli go, nie wiedzieli,  komu sprzedaje swój sekret ani czy zachował dość sprytu, by 
kupić za niego kilka przysług — ale zobaczyli,  jak w ślad za jego przejściem tłum się rozrywa, 
tworząc najpierw drobne szczeliny, a potem wielkie wyrwy, wyglądające nie na dzieło człowieka, 
lecz jakiegoś bezosobowego powiewu przerażenia.
Rozmowy milkły jak nożem uciął, by po chwili ciszy zamienić się w dźwięki zupełnie innej natury: 
bezsensowne pytania powtarzane przez histeryczne głosy, nienaturalne szepty, kobiecy krzyk, kilka 
wymuszonych chichotów tych, którzy wciąż usiłowali udawać, że nic się nie stało.
Wśród  poruszającego  się  tłumu  tu  i  ówdzie  można  było  dostrzec  kilka  nieruchomych  plam, 
rosnących niczym postępujący paraliż; potem całą salę ogarnął bezruch, jakby ktoś wyłączył silnik; 
wreszcie nastąpił szaleńczy, ślepy, chaotyczny ruch przedmiotów spadających na łeb na szyję ze 
wzgórza w wyniku bezlitosnej grawitacji i obijania się o siebie nawzajem. Ludzie wybiegali, pędzili 
do telefonów, do innych ludzi,  ściskali  albo odpychali  na oślep otaczające  ich ciała.  Ci ludzie, 
najpotężniejsi w kraju, dzierżący niedoścignioną władzę: władzę nad pożywieniem każdego czło-
wieka i nad radością jego życia na ziemi — zmienili się w klekoczącą na wietrze paniki kupę gruzu, 
pozostałego po budowli, której podcięto centralny filar.
James Taggart, z twarzą nieprzyzwoicie czytelnie demonstrującą emocje, które przez wieki uczono 
ludzi ukrywać, podbiegł do Francisca i ryknął:
— Czy to prawda?!
—  Ależ,  James  —  uśmiechnął  się  Francisco  —  w  czym  rzecz?  Czyżbyś  się  zdenerwował? 



Pieniądze są źródłem zła — a ja po prostu miałem już dosyć bycia złym.
Taggart pognał do głównego wyjścia, wrzeszcząc po drodze coś do Orrena Boyle’a. Boyle kiwnął 
mu  i  kiwał  dalej,  z  gorliwością  i  pokorą  nieudolnego  sługi,  po  czym  pognał  w  przeciwnym 
kierunku.  Cherryl  ruszyła  za  Taggartem,  powiewając  welonem  jak  kryształowym  obłokiem,  i 
dopadła go przy drzwiach.
— Co się dzieje, Jim?
Odepchnął ją na bok, wprost na brzuch Paula Larkina, i wybiegł.
Trzy osoby stały nieruchomo, niewzruszenie, jak trzy kolumny rozmieszczone w trzech punktach 
sali, przewiercając zgliszcza promieniami swoich spojrzeń: Dagny patrząca na Francisca; Francisco 
i Rearden patrzący na siebie.

Rozdział III
NIEWINNY SZANTAŻ

— Która godzina?
Czas umyka, pomyślał Rearden.
— Nie  wiem — odrzekł  jednak.  — Przed  dwunastą.  — Przypomniał  sobie,  że  ma zegarek,  i 
uściślił: — Za dwadzieścia.
— Pojadę pociągiem do domu — rzekła Lillian.
Usłyszał  jej  słowa,  ale  musiało  trochę  potrwać,  nim  znalazły  drogę  do  jego  zatłoczonej 
świadomości. Stał i wpatrywał się nieobecnym wzrokiem w salon swojego apartamentu, odległego 
od miejsca, w którym odbywało się przyjęcie, o kilka minut drogi windą.
— O tej porze? — zapytał po chwili automatycznie.
— Jest jeszcze wcześnie. Kursuje wiele pociągów.
— Możesz przecież zostać tutaj.
— Nie, chyba wolę jechać do domu. — Nie dyskutował. — A ty, Henry? Wracasz na noc do domu?
— Nie. — I dodał: — Mam jutro spotkanie w interesach.
— Jak chcesz.
Wzruszyła ramionami, zrzucając pelerynkę, złapała ją na przedramieniu i ruszyła ku drzwiom jego 
sypialni, ale zatrzymała się.
— Nienawidzę Francisca d’Anconii — powiedziała zaciętym głosem. — Po co on przychodził na 
to przyjęcie? A skoro już przyszedł, czy nie mógł przynajmniej trzymać gęby na kłódkę, choćby do 
jutrzejszego  ranka?  — Rearden milczał.  — To przerażające,  jak  pozwolił  upaść swojej  firmie. 
Oczywiście, jest tylko zepsutym playboyem, ale taka fortuna to jednak odpowiedzialność, istnieją 
jakieś granice niedbalstwa, na jakie człowiek może sobie pozwolić! — Rzucił okiem na jej twarz: 
była dziwnie napięta; rysy zaostrzyły się, postarzając ją. — Miał chyba jakieś obowiązki wobec 
swoich akcjonariuszy, prawda? Prawda, Henry?
— Czy masz coś przeciwko temu, żebyśmy o tym nie dyskutowali?
Zacisnęła wargi w ekwiwalencie wzruszenia ramionami. Weszła do sypialni.
Stał  przy  oknie,  patrząc  w  dół,  na  morze  dachów  samochodów;  pozwalał  oczom  odpocząć, 
wyłączając swoją zdolność widzenia.  W jego umyśle  wciąż utrzymywał się obraz tłumu w sali 
balowej i dwóch postaci w tłumie. Ale podczas gdy w tle jego wizji malował się obraz pokoju, w tle 
umysłu  tkwiło  poczucie,  że  musi  coś  zrobić.  Uchwycił  to  na  moment  —  chodziło  o  zdjęcie 
wieczorowego stroju — ale silniejsza była niechęć do rozbierania się w obecności tej obcej kobiety 
w jego sypialni, więc po chwili znów o tym zapomniał.
Lillian wyłoniła się z sypialni ubrana równie starannie, jak przybyła, w ciasno opinającym figurę 
beżowym kostiumie podróżnym i kapeluszu leżącym ukośnie na połowie głowy o podkręconych 
włosach. Niosła walizkę, wymachując nią lekko, jakby chciała pokazać, że potrafi ją unieść.
Mechanicznie wyciągnął rękę i wyjął jej z dłoni walizkę.



— Co robisz? — zapytała.
— Odwiozę cię na stację.
— W tym stroju? Nie przebrałeś się.
— To nie ma znaczenia.
— Nie musisz mnie eskortować. Sama sobie poradzę. Skoro masz jutro spotkanie, lepiej będzie, 
jeśli pójdziesz spać.
Nie odpowiedział. Podszedł do drzwi, otworzył je, przepuścił ją i ruszył za nią do windy.
Jechali taksówką w milczeniu. W chwilach, w których przypominał sobie o jej istnieniu, zauważał, 
że siedzi bardzo prosto, niemal afiszując się z doskonałością swojej postawy. Wydawała się pełna 
energii i zadowolona, jakby wyruszała w jakąś ważną podróż.
Taksówka  zatrzymała  się  przy  bramie  Dworca  Taggarta.  Jaskrawe  światło  bijące  z  wielkich 
szklanych drzwi zmieniało późną porę w coś na kształt aktywnego, uniwersalnego bezpieczeństwa. 
Lillian wyskoczyła lekko z taksówki.
— Nie — powiedziała — nie musisz wychodzić. Jedź do hotelu. Będziesz jutro na kolacji? A może 
w przyszłym miesiącu?
— Zadzwonię do ciebie — rzekł.
Pomachała mu dłonią w rękawiczce i znikła w oświetlonym holu. Gdy taksówka ruszała, Rearden 
podał kierowcy adres mieszkania Dagny.
W mieszkaniu było ciemno, ale zza uchylonych drzwi sypialni dobiegł go głos:
— Cześć, Hank.
— Spałaś? — zapytał, wchodząc.
— Nie.
Zapalił światło. Leżała w łóżku, z głową wspartą na poduszce, włosami opadającymi łagodnie na 
ramiona, jakby od dłuższego czasu się nie ruszała; ale jej twarz nie zdradzała smutku. Wyglądała 
jak pensjonarka, z dopasowanym kołnierzem jasnoniebieskiej koszuli nocnej przylegającym surowo 
do szyi; przód koszuli, pokryty jasnoniebieskim haftem, stanowił celowy kontrast dla tej surowości, 
wyglądając luksusowo dorośle i kobieco.
Usiadł na brzegu łóżka. Uśmiechnęła się, spostrzegając, że jego wieczorowy strój uczynił ten gest 
prostym  i  intymnym.  Odwzajemnił  uśmiech.  Przyszedł  tu  przygotowany  na  odrzucenie 
przebaczenia,  którego  mu  udzieliła  na  przyjęciu,  tak  jak  odrzuca  się  przysługę  zbyt 
wspaniałomyślnego rywala.  Zamiast  tego wyciągnął  nagle  rękę i  przesunął  dłonią  po jej  czole, 
wzdłuż linii  włosów, gestem opiekuńczej  czułości,  czując nagle,  jak kruchym dzieckiem jest  ta 
rywalka, znosząca nieustanne wyzwanie jego siły, choć powinna otrzymać od niego ochronę.
— Zbyt wiele dźwigasz — powiedział — i to ja dokładam ci ciężaru...
— Nie, Hank, nie robisz tego i dobrze o tym wiesz.
— Wiem, że masz dość siły, by nie dać się temu zranić, ale ja nie mam prawa żądać od ciebie tej 
siły. A jednak robię to, nie mając nic, co mógłbym ofiarować w zamian — żadnego rozwiązania, 
żadnego zadośćuczynienia.  Mogę jedynie  przyznać,  że  o tym wiem i  że  nie  potrafię  cię  nawet 
prosić o przebaczenie.
— Nie ma nic do przebaczania.
— Nie miałem prawa pokazywać się z nią w twojej obecności.
— To mnie nie zraniło. Tylko...
— Co?
— ...tak trudno mi było patrzeć, jak cierpisz.
— Nie sądzę, by cierpienie mogło stanowić jakiekolwiek wyrównanie, ale cokolwiek czułem, nie 
cierpiałem  wystarczająco.  Jeżeli  istnieje  coś,  czym  się  brzydzę,  to  opowiadanie  o  własnym 
cierpieniu  — ono nie  powinno interesować nikogo oprócz mnie.  Ale  jeśli  chcesz wiedzieć,  bo 
przecież  już  to  wiesz  — tak,  było to  dla  mnie  piekło.  I  chciałbym,  żeby było  jeszcze  gorsze. 
Przynajmniej nie puszczam sobie tego płazem.
Powiedział to stanowczo, bez emocji, w formie bezosobowego werdyktu wobec siebie. Ona zaś, z 
uśmiechem  smutnego  rozbawienia,  ujęła  jego  dłoń  i  przycisnęła  do  ust,  potrząsając  przecząco 
głową nad tym werdyktem i ukrywając twarz za jego dłonią.



— Co masz na myśli? — zapytał łagodnie.
— Nic... — Potem uniosła głowę i powiedziała stanowczo: — Hank, wiedziałam, że jesteś żonaty. 
Wiedziałam,  co  robię.  Wybrałam to.  Nie  jesteś  mi  nic  winien,  nie  masz  wobec  mnie  żadnych 
zobowiązań.
Powoli kręcił głową w proteście.
— Hank, nie chcę od ciebie nic oprócz tego, co sam zechcesz mi dać. Pamiętasz, że nazwałeś mnie 
kiedyś  kupcem?  Chcę,  żebyś  do  mnie  przychodził,  nie  szukając  niczego  z  wyjątkiem  własnej 
przyjemności. Dopóki chcesz pozostać żonaty, z jakiegokolwiek powodu, nie mam prawa mieć ci 
tego za złe. Mój handel polega na świadomości, że za radość, którą mi dajesz, płacę taką samą 
radością dawaną tobie — a nie twoim ani moim cierpieniem. Nie przyjmuję ofiar i nie składam ich. 
Gdybyś poprosił mnie o więcej, niż dla mnie znaczysz, odmówiłabym. Gdybyś poprosił, żebym 
porzuciła kolej, rzuciłabym ciebie. Jeśli kiedykolwiek przyjemność jednej ze stron trzeba okupić 
bólem drugiej, lepiej wcale nie zawierać transakcji.  Transakcja, na której jeden zyskuje, a drugi 
traci, jest oszustwem. Nie oszukujesz w interesach, Hank. Nie rób tego w życiu.
Niczym niewyraźny pogłos jej słów, słyszał w głowie te, które wypowiedziała do niego Lillian, i 
dostrzegł różnicę między tym, czego pragnie od niego i od życia każda z nich.
— Dagny, co myślisz o moim małżeństwie?
— Nie mam prawa o nim myśleć.
— Na pewno zastanawiałaś się nad nim.
— Tak... zanim znalazłam się w domu Ellisa Wyatta. Potem już nie.
— Nigdy mnie o to nie pytałaś.
— I nie będę.
Przez  chwilę  milczał;  potem  patrząc  prosto  na  nią,  podkreślając  to  pierwsze  wyrzeczenie  się 
przyznawanej mu zawsze przez nią prywatności, powiedział:
— Chcę, żebyś wiedziała jedno: nie tknąłem jej od czasu... domu Ellisa Wyatta.
— Cieszę się.
— Sądzisz, że mógłbym?
— Nigdy nie pozwoliłam sobie zastanawiać się nad tym.
— Dagny, chcesz powiedzieć, że gdybym to zrobił, ty... zaakceptowałabyś i to?
— Tak.
— Nie nienawidziłabyś tego?
— Bardziej,  niż potrafię ci  powiedzieć.  Ale gdyby taki był twój wybór, zaakceptowałabym go. 
Pragnę cię, Hank.
Ujął jej dłoń i uniósł do swoich ust. W jego ciele, w nagłym ruchu, którym opadł w dół, niemal 
bezwładnie, i przylgnął wargami do jej ramienia, wyczuła chwilową walkę. Potem pociągnął ją do 
przodu, tak by jej ciało w jasnoniebieskiej koszuli spoczywało rozciągnięte w poprzek jego kolan, i 
trzymał ją z surowym okrucieństwem, jak gdyby nienawidził jej słów i jak gdyby nie było nic, co 
bardziej pragnąłby usłyszeć.
Pochylił ku niej twarz i usłyszała pytanie, nieustannie powracające podczas nocy, które mieli za 
sobą,  zawsze  wydarte  z  niego  mimowolnie,  w formie  nagłego  załamania  zdradzającego  ukrytą 
udrękę:
— Kto był twoim pierwszym mężczyzną? Próbowała cofnąć głowę, ale trzymał ją mocno.
— Nie, Hank — powiedziała z zaciętą twarzą. Przez wargi przebiegł mu krótki skurcz uśmiechu.
— Wiem, że nie odpowiesz,  ale nie przestanę pytać — bo jest  to rzecz,  której  nie zaakceptuję 
nigdy.
— Zadaj sobie pytanie, dlaczego jej nie zaakceptujesz.
Powoli  przesuwając dłonią  od jej  piersi  do kolan,  jak gdyby podkreślał  swoje prawo do niej  i 
nienawidził go, odpowiedział:
— Bo... to wszystko, na co mi pozwoliłaś... nie sądziłem, że możesz to zrobić, kiedykolwiek, nawet 
dla mnie... ale dowiedzieć się, że to robisz, a co więcej: że pozwoliłaś na to innemu, pragnęłaś go...
— Czy rozumiesz, co mówisz? Że nigdy nie zaakceptowałeś faktu, iż cię pragnę, albo raczej: nie 
zaakceptowałeś, że powinnam cię pragnąć, tak jak kiedyś jego.



— To prawda — powiedział cicho.
Szybkim ruchem wyśliznęła się z jego uścisku i stała, patrząc na niego z lekkim uśmiechem.
— Wiesz, co jest twoją prawdziwą winą? — zapytała łagodnie. — Masz ogromną zdolność do 
radości, ale nigdy nie nauczyłeś się z niej korzystać. Zawsze zbyt łatwo wyrzekałeś się własnej 
przyjemności. Zbyt wiele gotów jesteś znosić.
— On też to powiedział.
— Kto?
— Francisco d’Anconia.
Zastanawiał  się,  dlaczego  ma  wrażenie,  że  to  nazwisko  nią  wstrząsnęło  i  że  odpowiedziała  o 
sekundę za późno.
— On ci to powiedział?
— Rozmawialiśmy na zupełnie inny temat.
— Widziałam, jak z nim rozmawiałeś — rzekła po chwili spokojnie. — Który z was tym razem 
ubliżał drugiemu?
— Żaden. Dagny, co o nim sądzisz?
— Sądzę, że zrobił to celowo — ten jutrzejszy krach.
— Wiem, że tak. Ale co myślisz o nim jako o człowieku?
— Nie wiem. Powinnam myśleć, że jest najbardziej zepsutym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek 
spotkałam.
— Powinnaś? Ale tak nie myślisz?
— Nie. Jakoś nie mogę nabrać pewności co do tego. Uśmiechnął się.
— To właśnie  jest  w nim dziwne.  Wiem,  że  jest  kłamcą,  próżniakiem,  tanim playboyem i  że 
marnuje się w najbardziej potworny sposób, jak to tylko możliwe. A jednak, kiedy na niego patrzę, 
czuję, że jeśli istnieje ktokolwiek, komu mógłbym zawierzyć swoje życie, to właśnie on.
Zaparło jej dech.
— Hank, chcesz powiedzieć, że go lubisz?
— Chcę powiedzieć,  że nie wiedziałem, co znaczy kogoś lubić ani jak bardzo tego potrzebuję, 
dopóki go nie spotkałem.
— Boże, Hank, tyś oszalał na jego punkcie!
— Tak — chyba tak. — Uśmiechnął się. — Dlaczego cię to przeraża?
— Bo... bo myślę, że on cię strasznie zrani... a im więcej w nim widzisz, tym trudniej ci będzie to 
znieść... i długo nie będziesz się mógł z tego pozbierać, jeśli w ogóle... Czuję, że powinnam cię 
przed nim przestrzec, ale nie potrafię — bo jeśli o niego chodzi, nie jestem niczego pewna. Nawet 
tego, czy jest największym czy najpodlejszym człowiekiem na ziemi.
— Ja też nie jestem niczego pewien — z wyjątkiem tego, że go lubię.
—  Pomyśl  jednak  o  tym,  co  zrobił.  To  nie  Jima  i  Boyle’a  zranił,  lecz  ciebie,  mnie  i  Kena 
Danaggera, i całą resztę spośród nas, bo Jim i jego kompani po prostu odbiją to sobie na nas — i 
nastąpi kolejna katastrofa w rodzaju pożaru Wyatta.
— Tak...  tak,  w rodzaju pożaru Wyatta.  Ale,  wiesz,  chyba się  tym nie  przejmuję.  Cóż znaczy 
jeszcze jedna katastrofa? Tak czy owak, wszystko odchodzi.  To tylko kwestia tego,  czy będzie 
odchodziło szybciej czy wolniej, a naszym zadaniem jest utrzymywać statek na wodzie tak długo, 
jak się da, a potem zatonąć wraz z nim.
— Czy to usprawiedliwienie dla niego? Takie uczucia w tobie wzbudził?
— Nie. O, nie! Te uczucia mnie opuszczają, gdy z nim rozmawiam. Dziwne jest to, jakie uczucie 
naprawdę we mnie wzbudza.
— Jakie?
— Nadziei.
Kiwnęła głową w bezradnym oszołomieniu, wiedząc, że czuje to samo.
— Nie wiem dlaczego — powiedział.  — Ale patrzę  na ludzi  i  mam wrażenie,  że  składają  się 
wyłącznie z bólu. On nie. Ty nie. W jego obecności opuszcza mnie ta potworna bezradność, która 
nas otacza ze wszystkich stron. Opuszcza mnie także tutaj. I nigdzie indziej.
Podeszła do niego i usiadła na podłodze, przyciskając twarz do jego kolan.



— Hank, nadal mamy tyle przed sobą... i tyle teraz...
Patrzył  na skulony u jego stóp kształt,  spowity w jasnoniebieski  jedwab.  Pochylił  się ku niej  i 
powiedział cicho:
— Dagny...  to wszystko, co ci  powiedziałem tamtego ranka w domu Ellisa Wyatta...  myślę, że 
okłamywałem siebie.
— Wiem o tym.

Poprzez szarą mżawkę ponad dachami można było dostrzec stronę kalendarza głoszącą: 3 września. 
Zegar  na  wieży  pokazywał:  10.40,  kiedy Rearden  wracał  do  hotelu  Wayne-Falkland.  Radio  w 
taksówce wypluwało z piskiem słowa podszytego paniką głosu, obwieszczającego krach d’Anconia 
Copper.
Rearden oparł  się o tył  siedzenia znużony: katastrofa wydawała mu się odgrzewaną sensacją,  o 
której słyszał już dawno temu. Nie czuł nic oprócz niewygodnej świadomości, że popełnia nietakt, 
pojawiając się na ulicach w stroju wieczorowym o poranku. Nie miał ochoty powracać ze świata, 
który opuścił, do tego, który widział przez zachlapane okna taksówki.
Obrócił klucz w zamku swojego apartamentu, mając nadzieję wrócić do pracy najszybciej, jak to 
możliwe, i nie musieć nic wokół siebie widzieć.
Jego świadomość uderzyły jednocześnie trzy rzeczy: stolik śniadaniowy — otwarte drzwi sypialni i 
nie posłane łóżko za nimi — oraz głos Lillian, mówiący:
— Dzień dobry, Henry.
Siedziała w fotelu, ubrana w ten sam kostium, który miała na sobie poprzedniego dnia, bez kurtki i 
kapelusza;  jej  biała  bluzka  wyglądała  bardzo  świeżo.  Na  stole  leżały  resztki  śniadania.  Paliła 
papierosa, roztaczając wokół siebie nastrój długiego, cierpliwego oczekiwania.
Stał nieruchomo, podczas gdy ona założyła nogę na nogę, sadowiąc się wygodniej, i zapytała:
— Nie zamierzasz nic powiedzieć, Henry?
Stał jak człowiek w mundurze wojskowym podczas oficjalnej ceremonii, gdzie nie można pozwolić 
istnieć emocjom.
— Mówienie należy do ciebie.
— Nie zamierzasz się usprawiedliwiać?
— Nie.
— Nie zamierzasz mnie błagać o przebaczenie?
— Nie ma powodu, dla którego miałabyś mi przebaczać. Nie mam nic do dodania. Znasz prawdę. 
Teraz wszystko zależy od ciebie.
Zaśmiała się i przeciągnęła, trąc łopatkami o oparcie krzesła.
—  Nie  sądziłeś,  że  prędzej  czy  później  zostaniesz  złapany?  —  zapytała.  — Jeśli  mężczyzna 
twojego  pokroju  przez  ponad  rok  prowadzi  życie  mnicha,  nie  pomyślałeś,  że  zacznę  coś 
podejrzewać? Swoją drogą, to zabawne, że ten twój słynny umysł nie uchronił cię przed tak prostą 
wpadką. — Wskazała pokój i stolik śniadaniowy. — Byłam wczoraj pewna, że nie zamierzasz tu 
wrócić. A dziś rano bez trudu dowiedziałam się od pracownika hotelu, że nie spędziłeś tu ani jednej 
nocy w ciągu ostatniego roku.
Milczał.
— Człowiek z nierdzewnej stali! — Zaśmiała się. — Człowiek osiągnięć i honoru, o tyle lepszy od 
nas wszystkich! Kim ona jest, tancerką czy manicurzystką z ekskluzywnego zakładu fryzjerskiego 
dla milionerów?
Milczał.
— Kim ona jest, Henry?
— Nie odpowiem na to pytanie.
— Chcę wiedzieć.
— Nie będziesz.
— Nie sądzisz, że to śmieszne, to twoje odgrywanie roli dżentelmena broniącego dobrego imienia 



damy — czy w ogóle jakiegokolwiek dżentelmena? Kim ona jest?
— Powiedziałem już, że nie odpowiem.
Wzruszyła ramionami.
— Przypuszczam, że to bez znaczenia. Istnieje tylko jeden standardowy typ nadający się do tego 
standardowego celu. Zawsze wiedziałam, że pod tą twoją ascetyczną fasadą kryje się prymitywny 
amator  rozkoszy  zmysłowych,  który  nie  pragnie  od  kobiety  niczego  z  wyjątkiem  zwierzęcego 
zadowolenia,  którego ja,  co z dumą wyznaję,  tobie nie dałam. Wiedziałam, że twoje osławione 
poczucie  honoru któregoś dnia  się  załamie,  każąc ci  szukać rozkoszy u kobiety najpodlejszego 
autoramentu, jak to czyni każdy niewierny mąż. — Zaśmiała się. — Twoja wielka wielbicielka, 
panna Dagny Taggart, wściekła się na mnie za delikatną sugestię, że jej bohater nie jest tak czysty 
jak  jego  nierdzewne  szyny.  Była  przy  tym  dość  naiwna,  by  sobie  wyobrażać,  że  mogę  ją 
podejrzewać o bycie atrakcyjną dla mężczyzn tam, gdzie chodzi o coś zdecydowanie innego niż 
umysł. Znałam twoją prawdziwą naturę i inklinacje. Czy nie tak? — Milczał. — Wiesz, co teraz o 
tobie myślę?
— Masz prawo mnie potępić w jakikolwiek sposób zechcesz. Zaśmiała się.
— Wielki człowiek, który w interesach tak bardzo pogardzał słabeuszami, zwalniającymi tempo 
albo wypadającymi z gry, ponieważ nie potrafili dorównać sile jego charakteru i niezachwianym 
dążeniom! Jak się teraz z tym czujesz?
— Moje uczucia nie muszą cię obchodzić. Masz prawo postanowić, co mam zrobić. Zgodzę się na 
każde żądanie z wyjątkiem jednego — nie proś mnie, żebym z tego zrezygnował.
— Och, nawet by mi to do głowy nie przyszło! Nie oczekiwałabym, że zmienisz swoją naturę. Oto 
twój  prawdziwy  poziom:  pod  tą  własnoręcznie  stworzoną  wielkością  rycerza  przemysłu,  który 
wyłącznie  dzięki  własnemu  geniuszowi  wzniósł  się  z  rynsztoka  kopalni  do  poziomu  fraka  i 
miseczek  do  mycia  palców!  Świetnie  do  ciebie  pasuje  ten  frak  o  jedenastej  rano!  Nigdy  nie 
wzniosłeś się ponad poziom robotnika z kopalni rudy, tam właśnie jest twoje miejsce — i miejsce 
was wszystkich, książąt kasy, którzy się wzbogacili dzięki własnej pracy — w barze narożnym w 
sobotni wieczór, z komiwojażerami i tancerkami!
— Chcesz się ze mną rozwieść?
— O, to by ci się podobało! Doskonała transakcja, prawda? Sądzisz, że nie wiem, iż pragniesz tego 
od pierwszego miesiąca naszego małżeństwa?
— Jeśli tak myślałaś, dlaczego zostałaś ze mną?
— Nie masz już prawa zadawać tego pytania — rzekła surowo.
— To prawda — odrzekł,  myśląc,  że  tylko  jeden wyobrażalny  powód,  miłość  do niego,  mógł 
uzasadniać jej odpowiedź.
— Nie, nie zamierzam się z tobą rozwodzić. Sądzisz, że pozwolę, aby twój romans z jakąś zdzirą 
pozbawił mnie domu, nazwiska i pozycji społecznej? Zachowam takie strzępy swojego życia, jakie 
zdołam zachować, wszystko, co nie spoczywa na fundamentach tak nędznych jak twoja wierność. 
Nie łudź się: nigdy ci nie dam rozwodu. Czy ci się to podoba czy nie, jesteś i pozostaniesz żonaty.
— Pozostanę, jeśli takie jest twoje życzenie.
— A co więcej, nie zamierzam rozważać... nawiasem mówiąc, może byś usiadł?
Stał dalej.
— Powiedz, co masz do powiedzenia.
—  Nie  zamierzam  rozważać  możliwości  jakiegokolwiek  nieoficjalnego  rozejścia  się.  Żadnej 
separacji  ani  nic  z  tych rzeczy.  Możesz kontynuować swoją idyllę  miłosną  w tunelach  metra  i 
piwnicach,  gdzie  jest  jej  miejsce,  ale  na  oczach  świata  masz  pamiętać,  że  to  ja  jestem  żoną 
Henry’ego Reardena. Zawsze deklarowałeś tak przesadne umiłowanie uczciwości — teraz z chęcią 
zobaczę cię skazanego na życie hipokryty, którym naprawdę jesteś. Oczekuję, że w dalszym ciągu 
będziesz mieszkał w domu, który oficjalnie jest twoim, ale od tej pory będzie moim.
— Jak sobie życzysz.
Rozparła  się  w  fotelu  z  wulgarną  swobodą,  w  rozkroku,  z  rękoma  równolegle  ułożonymi  na 
poręczach — jak sędzia, który może sobie pozwolić na niechlujstwo.
— Rozwód?  — zapytała  z  bezlitosnym  śmiechem.  — Myślałeś,  że  tak  łatwo  się  wywiniesz? 



Sądziłeś,  że  wystarczy  rzucić  kilka  milionów alimentów?  Tak się  przyzwyczaiłeś  do  myśli,  że 
wszystko można po prostu kupić za dolary, że nie potrafisz sobie wyobrazić rzeczy, których nie ‘ 
można kupować, negocjować ani wymieniać. Nie jesteś zdolny uwierzyć, że może istnieć ktoś, dla 
kogo nie liczą się pieniądze. Wyobrazić sobie, co to znaczy. Cóż, zdaje mi się, że będziesz musiał 
się tego dowiedzieć. O tak, oczywiście, że od tej pory zgodzisz się na każde moje żądanie. Chcę, 
żebyś siedział w tym biurze, z którego jesteś taki dumny, w tej swojej ukochanej hucie, i odgrywał 
rolę bohatera pracującego po osiemnaście godzin na dobę, giganta przemysłu utrzymującego przy 
życiu cały kraj, geniusza stojącego ponad pospolitym stadem skomlącej, kłamiącej, kombinującej 
ludzkości.  Potem będziesz przychodził  do domu i  stawiał  czoło jedynej  osobie,  która  wie,  kim 
naprawdę jesteś, zna rzeczywistą wartość twojego słowa, honoru, uczciwości, twojego osławionego 
szacunku dla samego siebie. Chcę, żebyś we własnym domu patrzył w twarz jedynej osobie, która 
tobą gardzi i ma do tego prawo. Chcę, żebyś patrzył na mnie, kiedykolwiek wybudujesz nowy piec, 
odlejesz kolejną rekordową partię stali  albo będziesz słyszał aplauz i  podziw; kiedykolwiek bę-
dziesz się czuł z siebie dumny, czysty, pijany własną wielkością.  Chcę,  żebyś patrzył na mnie, 
kiedykolwiek  usłyszysz  o  jakimś  niecnym  postępku  albo  poczujesz  gniew  wobec  ludzkiego 
zepsucia, pogardę dla czyichś oszustw lub padniesz ofiarą kolejnego zdzierstwa ze strony rządu — 
patrzył  i  wiedział,  że  nie  jesteś  lepszy,  że  nad nikim nie  górujesz,  że  nie  masz prawa niczego 
potępiać. Chcę, żebyś patrzył na mnie i poznał historię człowieka, który chciał wybudować wieżę 
sięgającą nieba, albo tego, który chciał sięgnąć słońca, unosząc się na skrzydłach z wosku — albo 
swoją, człowieka, która chciał być doskonały!
Gdzieś poza nim, odległa, jakby ją czytał w cudzym mózgu, zamajaczyła myśl, że w schemacie 
kary,  którą  chce  mu  narzucić  Lillian,  jest  jakaś  usterka,  jakaś  sprzeczność,  niezwiązana  z  jej 
stosownością ani sprawiedliwością; jakaś błędna kalkulacja, która odkryta zniszczy cały schemat. 
Myśl ta przemknęła mu przez głowę w formie krótkiej notatki, poczynionej z chłodną ciekawością i 
odłożonej na odległą przyszłość. Nie pozostało w nim nic, co mogłoby odczuwać zainteresowanie 
lub reagować.
Jego własny mózg był tak pochłonięty wysiłkiem ratowania resztek poczucia sprawiedliwości przed 
zalewającą  go falą  odrazy,  że  Lillian  zatraciła  dla  niego ludzką postać,  wbrew wszystkim jego 
apelom do samego siebie, że nie ma prawa tego czuć. Jeśli jest odrażająca, myślał, to ja ją do tego 
przywiodłem; taki jest jej sposób znoszenia bólu — nie ma przepisu na radzenie sobie z cierpieniem 
— nie wolno nikogo winić za to, jak to robi — a już na pewno nie mogę tego czynić ja, sprawca 
tego cierpienia. Ale w jej zachowaniu nie dostrzegał śladów cierpienia. Może ohyda jest jedynym 
płaszczem, pod jakim potrafi je ukryć, pomyślał. Potem nie myślał już o niczym poza tym, że musi 
odeprzeć wstręt jeszcze przez chwilę, a potem przez kolejną chwilę.
— Skończyłaś? — zapytał, gdy przestała mówić.
— Sądzę, że tak.
— W takim razie radzę ci wsiąść w pociąg i jechać do domu.
Gdy wykonywał ruchy konieczne do zdjęcia wieczorowego stroju, zauważył, że jego mięśnie są 
zmęczone  jak  po  całodziennej  pracy  fizycznej.  Wykrochmalona  koszula  zmiękła  od  potu.  Nie 
myślał ani nie czuł nic, pozostały w nim jedynie zmieszane resztki obu tych rzeczy, coś na kształt 
gratulacji z okazji największego zwycięstwa, jakie odniósł w życiu — faktu, że Lillian wyszła z 
tego apartamentu żywa.

Profesor Floyd Ferris wszedł do gabinetu Reardena z wyrazem twarzy człowieka, który jest tak 
pewien sukcesu, że może sobie pozwolić na dobroduszny uśmiech. Przemawiał z gładką, pogodną 
pewnością  siebie.  Rearden odnosił  wrażenie,  iż  jest  to  pewność szulera,  który włożył mnóstwo 
wysiłku w zapamiętanie wszystkich możliwych wariantów sztuczki, by wreszcie mieć bezpieczną 
świadomość, że wszystkie karty w talii są znaczone.
— No, panie Rearden — powiedział na powitanie — nie sądziłem, że nawet wytrawnego łowcę 
funkcji  publicznych i  ściskacza sławnych rąk,  takiego jak  ja,  spotkanie  z  wielkim człowiekiem 



wciąż jeszcze może przyprawiać o dreszcz, ale, czy pan w to wierzy czy nie, to właśnie teraz czuję.
— Dzień dobry — powiedział Rearden.
Profesor Ferris usiadł i wygłosił kilka uwag na temat koloru liści w październiku, jako że przyglądał 
im  się  podczas  swojej  długiej  podróży  z  Waszyngtonu,  podjętej  wyłącznie  w  celu  osobistego 
spotkania się z panem Reardenem. Rearden milczał. Profesor Ferris wyjrzał przez okno i wygłosił 
komentarz  na temat  inspirującego  widoku huty Reardena,  która,  jak  się  wyraził,  jest  jednym z 
najcenniejszych zakładów produkcyjnych w kraju.
— Nie to pan myślał o moim produkcie półtora roku temu — rzekł Rearden.
Ferris zmarszczył na chwilę brwi, jakby z powodu jakiegoś przeoczenia w kartach przez moment 
był bliski przegranej, a potem zaśmiał się, jakby odzyskał kontrolę nad grą.
— To było półtora roku temu, panie Rearden — rzekł swobodnie. — Czasy się zmieniają, a ludzie 
razem z nimi — przynajmniej ci mądrzy. Być mądrym, to znaczy wiedzieć, kiedy należy pamiętać, 
a kiedy zapomnieć. Praktykowanie lub oczekiwanie od rasy ludzkiej takich nawyków umysłu jak 
konsekwencja nie jest niczym mądrym.
Następnie  zaczął  się  rozwodzić  nad  głupotą  konsekwencji  w  świecie,  w  którym  nic  nie  jest 
absolutne  z  wyjątkiem  zasady  kompromisu.  Mówił  szczerze,  lecz  swobodnie,  jak  gdyby  obaj 
rozumieli, że nie to jest głównym tematem rozmowy; a jednak, w dziwny sposób, jego słowa nie 
brzmiały  jak  przedmowa,  lecz  jak  postscriptum,  tak  jakby  podstawową  sprawę  załatwiono  już 
dawno temu.
Rearden zaczekał na pierwsze: „Nie sądzi pan?” i odpowiedział:
— Proszę przejść do tej pilnej sprawy, w związku z którą prosił pan o spotkanie.
Ferris przez chwilę patrzył na niego z tępą konsternacją, po czym z ożywieniem, jakby przypomniał 
sobie coś nieważnego, co można było bez trudu wyrzucić z pamięci, rzekł:
—  A,  to?  Chodzi  o  daty  dostaw  metalu  Reardena  do  Państwowego  Instytutu  Naukowego. 
Chcielibyśmy  otrzymać  pięć  tysięcy  ton  do  pierwszego  grudnia,  a  wtedy  będziemy  gotowi 
poczekać na resztę do stycznia.
Rearden siedział  i  patrzył na niego w milczeniu przez długą chwilę;  każda upływająca sekunda 
sprawiała, że wesołe okrzyki Ferrisa, których echo wciąż jeszcze pobrzmiewało w pomieszczeniu, 
zdawały się coraz głupsze. Kiedy Ferris zaczął się obawiać, że Rearden w ogóle nie odpowie, ten 
się odezwał:
— Czy ten gliniarz z drogówki w skórzanych getrach, którego pan tu przysłał, nie zdał panu relacji 
z rozmowy ze mną?
— No tak, panie Rearden, ale...
— Co jeszcze chce pan usłyszeć?
— Ale to było pięć miesięcy temu, panie Rearden. Od tamtej pory miało miejsce pewne zdarzenie, 
które daje mi pewność, że zmienił pan zdanie i nie będzie nam robił trudności, tak jak i my nie 
będziemy ich robić panu.
— Jakie zdarzenie?
— Zdarzenie, o którym wie pan dużo więcej niż ja — ale, widzi pan, ja też trochę o nim wiem, 
chociaż na pewno wolałby pan, żebym nie wiedział.
— Jakie zdarzenie?
— Skoro to pański sekret, panie Rearden, dlaczego nie miałby pozostać w tajemnicy? Kto dziś nie 
ma  sekretów?  Na  przykład:  projekt  X  jest  sekretem.  Oczywiście,  zdaje  pan  sobie  sprawę,  że 
moglibyśmy  zdobyć  pański  metal,  kupując  go  w  małych  ilościach  za  pośrednictwem  różnych 
komórek rządowych,  które  następnie  cedowałyby go na nas  — i  nie  byłby pan w stanie  temu 
zapobiec.  Ale  w tym celu  musielibyśmy wtajemniczyć  wielu  nędznych służbistów — profesor 
Ferris uśmiechnął się z rozbrajającą szczerością— o tak, nie lubimy się nawzajem tak samo, jak nie 
lubią nas zwykli obywatele — a zatem musielibyśmy wtajemniczyć w projekt X wielu nędznych 
służbistów, co w obecnej chwili byłoby wysoce niepożądane. Podobnie jak szum na temat projektu 
w gazetach, gdybyśmy pozwali pana do sądu za odmowę realizacji zamówienia rządowego. Ale 
gdyby oskarżono pana o inne, poważniejsze przestępstwo, z którym projekt X i Państwowy Instytut 
Naukowy nie mają nic wspólnego i w związku z którym nie mógłby pan podnieść larum, powołując 



się na zasadę, i wzbudzić sympatii społecznej — cóż, nam by to nie zaszkodziło, ale pana koszto-
wałoby więcej, niż może pan sobie wyobrazić. Zatem jedyne sensowne, co może pan zrobić, to 
udzielenie  nam pomocy  w  zachowaniu  naszego  sekretu,  abyśmy my,  na  odmianę,  mogli  panu 
dopomóc w utrzymaniu pańskiego — a sądzę,  że pan rozumie,  iż możemy trzymać wszystkich 
służbistów z dala od pana tak długo, jak tylko pan zechce.
— Jakie zdarzenie, jaki sekret i jaki proces?
— Och,  panie  Rearden,  nie  bądź  pan  dzieckiem!  Mówię  o  tych  czterech  tysiącach  ton metalu 
Reardena, które dostarczył pan Kenowi Danaggerowi — powiedział Ferris swobodnym tonem.
Rearden milczał.
— Walka o zasady jest takim kłopotem — powiedział z uśmiechem Ferris — i taką stratą czasu dla 
wszystkich stron. Czy chciałby pan zostać męczennikiem zasad w okolicznościach, w których nikt 
— z wyjątkiem pana i mnie — nie będzie wiedział, że tym właśnie pan jest? W których
nie będzie pan miał okazji powiedzieć słowa na temat zasad? W których nie będzie pan bohaterem, 
twórcą  nowego,  wspaniałego  metalu,  stawiającym  czoło  wrogom  uprawiającym  —  w  oczach 
społeczeństwa  — podejrzane  praktyki?  W których  nie  będzie  pan  bohaterem,  lecz  pospolitym 
przestępcą,  chciwym  przemysłowcem,  oszukującym  prawo  dla  zarobku,  czarnorynkowym 
oszustem, łamiącym ustawy mające chronić dobro publiczne? Gdyby miał pan być bohaterem bez 
chwały i widowni, wartym połowy kolumny w serwisie informacyjnym na piątej  stronie — czy 
nadal chciałby pan być męczennikiem? Bo tak właśnie w tej chwili mają się sprawy: albo dostarcza 
nam pan metal, albo idzie do więzienia na dziesięć lat razem ze swoim koleżką Danaggerem.
Jako biologa, profesora Ferrisa zawsze fascynowała teoria, że zwierzęta mają zdolność wyczucia 
strachu  węchem;  próbował  rozwinąć  tę  zdolność  w  sobie.  Obserwując  Reardena,  doszedł  do 
wniosku, że ten człowiek już dawno postanowił  się poddać — nie uchwycił  bowiem ani  śladu 
strachu.
— Kto był pańskim informatorem? — zapytał Rearden.
— Jeden z pańskich przyjaciół, panie Rearden. Właściciel kopalni miedzi w Arizonie, który nam 
doniósł, że w ubiegłym miesiącu zakupił pan dodatkową partię miedzi, przekraczając zwykły tonaż 
potrzebny dla miesięcznej ilości metalu Reardena, jaką prawo pozwala panu produkować. Miedź 
jest jednym ze składników metalu Reardena, nieprawdaż? Ta informacja nam wystarczyła. Resztę 
łatwo było wyśledzić. Nie może pan zbytnio winić właściciela kopalni. Producenci miedzi, jak pan 
wie,  są teraz tak oskubywani,  że musiał  zaoferować coś wartościowego w zamian za przysługę 
polegającą na odroczeniu, „w obliczu sytuacji awaryjnej”, wprowadzenia pewnych bezpośrednio go 
dotyczących rozporządzeń. Człowiek, któremu sprzedał tę informację, wiedział, gdzie uzyska za nią 
najkorzystniejszą  cenę,  więc  sprzedał  ją  mnie  — w zamian  za  kilka  przysług,  których on,  dla 
odmiany, potrzebował. Tak więc wszystkie potrzebne dowody, podobnie jak dziesięć najbliższych 
lat pańskiego życia, znajdują się teraz w moich rękach — a ja proponuję panu handelek. Jestem pe-
wien, że nie będzie pan oponował, bo przecież handel to pańska specjalność. Forma może się nieco 
różnić od tej,  którą pan pamięta  z czasów swojej młodości,  ale jest  pan inteligentnym kupcem, 
zawsze pan wiedział, jak wykorzystać zmieniające się okoliczności, więc nie powinno być panu 
trudno zrozumieć, co leży w pańskim interesie, i podjąć odpowiednich działań.
— W czasach mojej młodości — rzekł Rearden spokojnie — nazywano to szantażem.
Ferris uśmiechnął się od ucha do ucha.
— Tym właśnie jest, panie Rearden. Wkroczyliśmy w dużo bardziej realistyczną erę.
Ale,  pomyślał  Rearden,  istnieje  jakaś  szczególna  różnica  między  zachowaniem  pospolitego 
szantażysty a zachowaniem Ferrisa.  Szantażysta  dawałby oznaki  triumfu nad grzechem ofiary i 
świadomości, iż uczyniła ona coś złego; zachowywałby się w sposób sugerujący zagrożenie dla 
ofiary i odczuwane przez obie strony poczucie niebezpieczeństwa. Ferris nie zdradzał takich uczuć. 
Sprawiał  wrażenie,  jakby  zajmował  się  czymś  zwyczajnym  i  oczywistym,  roztaczał  aurę 
bezpieczeństwa, okazując nie potępienie, lecz koleżeństwo — koleżeństwo oparte na pogardzie obu 
stron  dla  samych  siebie.  Rearden  pochylił  się  z  uwagą,  czując  nagle,  że  jest  bliski  odkrycia 
kolejnego kroku na swoim na wpół dostrzeżonym szlaku.
Widząc  zainteresowanie  w oczach Reardena,  Ferris  uśmiechnął  się  i  pogratulował  sobie  dobrej 



zagrywki. Wynik gry był teraz dla niego jasny, znaczone karty układały się w odpowiedni szyk. 
Niektórzy ludzie, pomyślał, zrobiliby wszystko, by tylko nie nazywać rzeczy po imieniu, ten jednak 
żądał szczerości; to rzeczywiście twardy realista.
— Jest  pan  człowiekiem  praktycznym,  panie  Rearden  — rzekł  przyjaźnie.  — Nie  rozumiem, 
dlaczego nie miałby pan iść z duchem czasu. Dlaczego nie miałby pan się dostosować i grać jak 
należy? Jest pan mądrzejszy od większości z nich. Jest pan dla nas cenny, od dawna chcieliśmy z 
panem współpracować, a kiedy usłyszałem, że próbuje pan nabierać Jima Taggarta, wiedziałem, że 
jest pan do zdobycia. Proszę nie zawracać sobie głowy Taggartem, on jest jedynie przynętą. Może 
pan wziąć udział w wielkiej grze. Pan wykorzysta nas, a my pana. Chce pan, żebyśmy pogonili 
Orrena Boyle’a? Dostał pan od niego niezłe baty, nie chciałby pan mu trochę przytrzeć nosa? To się 
da zrobić. A może chce pan, żebyśmy się zajęli się Danaggerem? Proszę spojrzeć,  jaki był pan 
niepraktyczny w tej sprawie. Wiem, dlaczego sprzedał mu pan metal — bo potrzebuje pan węgla. 
Więc  ryzykuje  pan  więzienie  i  olbrzymią  grzywnę  tylko  po  to,  by  mieć  z  nim dobre  układy. 
Nazywa  to  pan  dobrą  transakcją?  Teraz  ma  pan  szansę  zrobić  interes  z  nami  i  dać  panu 
Danaggerowi do zrozumienia, że jeśli on nie wykona swojego zadania, pójdzie do więzienia — ale 
bez pana, bo pan ma przyjaciół,  których on nie ma. Odtąd nie będzie się pan musiał martwić o 
swoje dostawy węgla. Oto nowoczesny sposób prowadzenia interesów. Proszę zapytać siebie, który 
jest bardziej praktyczny. A cokolwiek się o panu mówi, nikt nigdy nie zaprzeczał, że jest pan wiel-
kim biznesmenem i wyrachowanym realistą.
— Tym właśnie jestem — rzekł Rearden.
—  Tak  myślałem  —  rzekł  Ferris.  —  Wzbogacił  się  pan  w  epoce,  w  której  większość  ludzi 
bankrutowała, zawsze potrafił pan wysadzać przeszkody, utrzymywać hutę przy pracy i zarabiać 
pieniądze — taką ma pan opinię — więc i teraz nie chciałby pan być niepraktyczny, prawda? Po 
co? Co pana obchodzi reszta, dopóki pan zarabia pieniądze? Niech pan pozostawi teorie ludziom 
pokroju Bertrama Scuddera, a ideały ludziom pokroju Balpha Eubanka, i będzie sobą. Niech pan 
zejdzie na ziemię. Nie należy pan przecież do tych, którzy mieszają uczucia z interesami.
— Nie — powiedział wolno Rearden. — Uczuć nie mieszam. Ferris uśmiechnął się.
— Sądzi pan, że o tym nie wiedzieliśmy? — rzekł tonem przestępcy chwalącego się swoim łupem 
koledze po fachu. — Długo szukaliśmy czegoś na pana.  Wy, uczciwi ludzie,  jesteście  strasznie 
kłopotliwi.  Ale wiedzieliśmy, że prędzej czy później  powinie się panu noga — a na to właśnie 
czekaliśmy.
— Wydaje się pan z tego zadowolony.
— Czyż nie mam powodu?
— Przecież złamałem jedno z waszych praw.
— A jak pan sądzi, po co one istnieją?
Ferris nie zauważył wyrazu, który nagle wykwitł na twarzy Reardena — wyrazu twarzy człowieka, 
który  po  raz  pierwszy ujrzał  upragniony  pejzaż.  Dla  Ferrisa  patrzenie  już  się  skończyło;  teraz 
interesowało go tylko dobijanie złapanego w potrzask zwierzęcia.
— Naprawdę pan sądził,  że  chcemy,  aby przestrzegano tych praw? — zapytał.  — Przeciwnie: 
chcemy, by je łamano. Lepiej będzie, jeśli pan sobie uświadomi, że nie walczy przeciwko garstce 
harcerzyków. Wtedy będzie pan wiedział, że nie żyjemy w epoce pięknych gestów. Chcemy rządzić 
i wiemy, jak to robić. Wy byliście tylko drobnymi szulerami, ale my znamy prawdziwą sztukę, i 
radzę panu także ją poznać. Nie ma sposobu na rządzenie niewinnymi. Jedyna władza, jaką posiada 
każdy  rząd,  to  władza  nad  przestępcami.  Kiedy zatem nie  ma  ich  wielu,  trzeba  ich  stworzyć. 
Obwołuje  się  przestępstwami  tyle  rzeczy,  że  przestrzeganie  prawa staje  się  niemożliwe.  Komu 
potrzebny  jest  naród  praworządnych  obywateli?  Nikt  nic  na  tym  nie  zyska.  Ale  wystarczy 
wprowadzić prawa, których nie da się ani przestrzegać, ani egzekwować, ani obiektywnie inter-
pretować — a wtedy stwarza się naród przestępców i można się karmić ich winą. Oto i system, 
panie  Rearden,  oto  sztuka;  a  kiedy już  pan  to  zrozumie,  o  wiele  łatwiej  będzie  nam z  panem 
współpracować.
Przyglądając  się  Ferrisowi,  który  przyglądał  się  jemu,  Rearden  zauważył  w jego  twarzy  nagły 
skurcz niepokoju, czegoś poprzedzającego panikę, jak gdyby na stół spadła niespodziewanie czysta, 



pochodząca z niezidentyfikowanej talii karta.
Ferris  ujrzał  bowiem na twarzy  Reardena  radosny spokój  człowieka,  który znalazł  rozwiązanie 
starego, mrocznego problemu. Było w tej twarzy odprężenie i entuzjazm; oczy Reardena błyszczały 
młodzieńczą jasnością, a linia warg zdradzała ledwo widoczną pogardę. Cokolwiek to znaczyło — 
a Ferris nie potrafił tego rozszyfrować — pewien był jednego: twarz, którą miał przed sobą, nie 
nosiła śladów winy.
— W pańskim systemie  jest  pewne uchybienie,  profesorze  Ferris  — rzekł  Rearden  spokojnie, 
niemal lekko — pewne praktyczne uchybienie, które pan odkryje, gdy już mnie pozwie do sądu za 
sprzedaż czterech tysięcy ton metalu Reardena Kenowi Danaggerowi.
Dwadzieścia sekund — Rearden czuł ich powolny upływ — zabrało Ferrisowi upewnienie się, że 
usłyszał jego ostateczną decyzję.
—  Sądzi  pan,  że  blefujemy?  —  szczeknął  Ferris.  Jego  głos  nabrał  nagle  cechy  właściwej 
zwierzętom,  na  których  obserwacji  spędził  wiele  czasu:  brzmiał,  jakby  towarzyszyło  mu 
szczerzenie zębów.
— Nie wiem — odparł Rearden — i nie obchodzi mnie to.
— Zamierza pan być aż tak niepraktyczny?
— Ocena działania jako „praktyczne”, profesorze Ferris, zależy od tego, co się chce praktykować.
— Czyż nie stawiał pan zawsze na pierwszym miejscu osobistego interesu?
— To właśnie teraz czynię.
— Jeśli pan myśli, że puścimy panu płazem…
— Proszę pana o opuszczenie tego pomieszczenia.
— Kogo pan chce oszukać? — Ferris prawie krzyczał. — Czasy baronów przemysłu przeminęły! 
Pan ma towary, a my mamy coś na pana, i albo będzie pan grał w naszą grę, albo my pana...
Rearden nacisnął przycisk przywołujący pannę Ives.
— Profesor Ferris zabłądził, panno Ives — powiedział, gdy weszła. — Czy mogłaby pani wskazać 
mu drogę do wyjścia? — Odwrócił  się do Ferrisa.  — Panna Ives jest  kobietą,  waży około stu 
funtów i nie ma żadnych kwalifikacji praktycznych, jedynie bardzo lotny umysł. Nie nadawałaby 
się na bramkarza w barze, może jedynie pracować w miejscu niepraktycznym, takim jak zakład 
produkcyjny.
Panna Ives wyglądała, jakby wykonywała zadanie nie wzbudzające w niej większych emocji niż 
pisanie pod dyktando listy faktur. Stojąc prosto, z lodowatą, służbistą dyscypliną, otworzyła drzwi, 
zaczekała, aż Ferris przejdzie przez pokój, po czym wyszła pierwsza, a on za nią.
Wróciła po kilku minutach, zaśmiewając się do łez.
— Panie  Rearden  — zapytała,  śmiejąc  się  ze  swojego  lęku  o  niego,  z  niebezpieczeństwa,  ze 
wszystkiego z wyjątkiem triumfu tej chwili — co pan wyprawia?
Siedział  w  pozycji,  na  którą  nigdy  przedtem  sobie  nie  pozwolił,  uważając  ją  za  najbardziej 
wulgarny symbol biznesmena — rozwalony na krześle, z nogami na biurku — a jej się wydało, że 
ta pozycja ma w sobie coś osobliwie szlachetnego, że nie jest pozycją staroświeckiego urzędnika, 
lecz młodego krzyżowca.
— Zdaje  się,  że  odkrywam nowy kontynent,  Gwen — odrzekł  pogodnie.  — Kontynent,  który 
powinien był zostać odkryty razem z Ameryką, ale tak się nie stało.

— Muszę z panem porozmawiać — rzekł Eddie Willers, patrząc na robotnika poprzez stół. — Nie 
wiem, dlaczego mi to pomaga, ale pomaga. Wystarczy sama świadomość, że pan słucha.
Było późno i światła w podziemnym barze były przygaszone, ale Eddie widział, że oczy robotnika 
spoglądają na niego z uwagą.
— Czuję się, jakby... jakby nie było już żadnych ludzi ani żadnego ludzkiego języka — mówił 
Eddie  Willers.  — Czuję,  że  gdybym nagle  zaczął  krzyczeć  na  środku ulicy,  nikt  by mnie  nie 
usłyszał... Nie, nie to: czuję, że ktoś krzyczy na środku ulicy, ale ludzie przechodzą obok niego i 
żaden dźwięk nie może ich dosięgnąć — a krzyczącym nie jest Hank Rearden ani Ken Danagger, 



ani ja, a jednocześnie jesteśmy nim my wszyscy... Nie rozumie pan, że ktoś powinien powstać w 
ich obronie, ale nikt tego nie zrobił i nie zrobi? Rearden i Danagger zostali dziś postawieni w stan 
oskarżenia  za  nielegalną  sprzedaż  metalu.  W przyszłym miesiącu  będą  sądzeni.  Byłem tam,  w 
sądzie  w  Filadelfii,  kiedy  odczytano  akt  oskarżenia.  Rearden  był  bardzo  spokojny  — miałem 
wrażenie, że się uśmiecha, ale nie — a Danagger jeszcze gorzej: stał tam i milczał, jakby sala była 
pusta. Gazety piszą, że obaj powinni iść do więzienia... Nie... nie, nie drżę. Nic mi nie jest. Zaraz 
dojdę do siebie... Dlatego nie odezwałem się do niej ani słowem. Bałem się, że wybuchnę, a nie 
chciałem jej utrudniać życia, wiem, co czuje... O tak, ona mówiła — i bynajmniej przy tym nie 
drżała. Ale to było gorsze: zna pan ten stan, kiedy człowiek narzuca sobie żelazną dyscyplinę, jakby 
nic nie czuł, a naprawdę... Czy powiedziałem panu kiedyś, że pana lubię? Bardzo pana lubię — za 
to, jak pan teraz na mnie patrzy. Pan nas słyszy. Rozumie... Co powiedziała? To
dziwne: nie boi się o Reardena, lecz o Danaggera. Powiedziała, że Rearden będzie miał dość siły, 
by to znieść, ale Danagger nie. Nie, żeby miało mu zabraknąć sił, ale nie będzie chciał tego przyjąć. 
Ona... jest pewna, że Danagger teraz odejdzie. Jak Ellis Wyatt i wszyscy pozostali. Zamknie firmę i 
zniknie... Dlaczego? Ona uważa, że to ma coś wspólnego z przesuwaniem się środka ciężkości — 
gospodarczego i  osobistego.  Jak tylko ciężar  zostaje  zrzucony na czyjeś  barki,  wiadomo,  że ta 
osoba zniknie następna, niczym podcięta kolumna. Rok temu krajowi nie mogło się przytrafić nic 
gorszego niż odejście Ellisa Wyatta — i właśnie wtedy odszedł. Od tamtego czasu środek ciężkości 
przesuwa się chaotycznie, niczym ładunek na statku, który się wymknął spod kontroli — od jednej 
gałęzi przemysłu do drugiej, od człowieka do człowieka. Kiedy tracimy jednego, kolejny staje się 
rozpaczliwie potrzebny — i to on znika następny. A cóż dziś mogłoby być większą katastrofą niż 
pozostawienie  zaopatrzenia  kraju w węgiel  w rękach ludzi pokroju Boyle’a czy Larkina? A nie 
pozostał już w przemyśle węglowym nikt, kto by się liczył, poza Danaggerem. Więc ona mówi, że 
ma uczucie, jakby był nieomal napiętnowany, jakby był teraz na świeczniku i czekał na ścięcie... Z 
czego się pan śmieje? Może to niedorzecznie brzmi, ale myślę, że ma rację... Co...? Jasne, że ma 
głowę na karku...! No i, mówi, jest jeszcze jedna rzecz. Człowiek musi osiągnąć pewne stadium 
umysłu — nie gniew ani rozpacz, ale coś o wiele silniejszego od obu — zanim można go ściąć. Nie 
wie, na czym to polega, ale mówi, że na długo przed pożarem wiedziała, iż Ellis Wyatt osiągnął to 
stadium i coś się z nim stanie. Kiedy zobaczyła dziś Danaggera w sali rozpraw, powiedziała, że jest 
gotów na spotkanie niszczyciela... Tak, tak powiedziała: gotów na spotkanie niszczyciela. Widzi 
pan, ona uważa, że to się nie dzieje przypadkowo. Myśli, że kryje się za tym jakiś system, zamiar, 
człowiek. Jakiś niszczyciel grasuje po kraju i jedna po drugiej ścina przypory, aby w końcu cała 
konstrukcja  zwaliła  nam się na głowy.  Jakaś  bezwzględna  kreatura,  realizująca  niewyobrażalny 
plan... Mówi, że nie pozwoli mu dostać Danaggera. Ciągle powtarza, że musi zatrzymać Danaggera 
— i że chce z nim porozmawiać, błagać go, apelować, wskrzesić to, co on traci, cokolwiek to jest, 
uzbroić  go  przeciwko  niszczycielowi,  zanim ten  przybędzie.  Rozpaczliwie  stara  się  dotrzeć  do 
niego pierwsza. On nie chce z nikim rozmawiać. Wrócił do Pittsburgha, do swojej kopalni.  Ale 
udało jej się złapać go dzisiaj przez telefon i umówić się z nim na jutrzejsze popołudnie...  Tak, 
jedzie jutro do Pittsburgha... Tak, boi się o niego, strasznie się boi... Nie. Nic nie wie o niszczycielu. 
Nie ma pojęcia, kim jest, ani dowodów, że istnieje. Nic poza efektem jego działalności. Ale jest 
pewna, że istnieje... Nie, nie domyśla
się, co jest jego celem. Mówi, że nie ma nic, co mogłoby go usprawiedliwić. Czasami czuje, że 
chciałaby go znaleźć bardziej niż kogokolwiek innego na świecie, bardziej niż wynalazcę tamtego 
silnika. Mówi, że gdyby znalazła niszczyciela, zastrzeliłaby go natychmiast — byłaby gotowa od-
dać  życie,  gdyby najpierw  własnoręcznie  mogła  go  zabić...  bo  człowiek,  który  wysącza  mózg 
świata, jest najstraszliwszym stworzeniem, jakie kiedykolwiek istniało... Chyba czasami nie ma już 
sił, choć nie pozwala sobie myśleć o tym, jak bardzo jest zmęczona. Kilka dni temu przyszedłem 
rano do pracy i zobaczyłem ją śpiącą na kanapie w gabinecie. Na biurku wciąż paliła się lampa. 
Spędziła tam całą noc... Po prostu stałem i patrzyłem na nią. Nie obudziłbym jej, nawet gdyby całe 
przeklęte  Taggart  Transcontinental  się  zawaliło...  Jak wyglądała?  Jak mała  dziewczynka.  Jakby 
miała pewność, że obudzi się w świecie, w którym nikt nie będzie chciał jej skrzywdzić. Jakby nie 
miała czego ukrywać ani się bać. To właśnie było straszne: ta niewinna czystość na jej twarzy, 



podczas gdy ciało było skrajnie wyczerpane, jakby ostatkiem sił dowlokła się do kanapy i padła. 
Wyglądała — dlaczego mnie pan pyta, jak ona wygląda, gdy śpi...? Tak, ma pan rację: dlaczego ja 
o tym mówię? Nie powinienem. Nie wiem, dlaczego mi to przyszło do głowy. Proszę nie zwracać 
na mnie uwagi. Jutro się pozbieram. Chyba jestem po prostu zaszokowany tym, co się działo w 
sądzie. Ciągle myślę: jeżeli takich ludzi jak Rearden i Danagger chce się posyłać do więzienia, to w 
jakim świecie my pracujemy i po co? Czy na świecie jest jeszcze jakaś sprawiedliwość? Byłem na 
tyle głupi, by to powiedzieć jakiemuś reporterowi, gdy wychodziliśmy z sali — a on po prostu 
zaśmiał mi się w twarz i powiedział: „Kim jest John Galt?”.. .Niech mi pan powie, co się z nami 
dzieje? Czy został choć jeden sprawiedliwy? Ktoś, kto ich obroni? Och, czy pan mnie słyszy? Czy 
nikt już nie może ich obronić?!

— Pan Danagger za moment będzie wolny, panno Taggart. W tej chwili przyjmuje gościa. Zechce 
pani wybaczyć? — rzekła sekretarka.
Podczas dwugodzinnego lotu do Pittsburgha Dagny na próżno usiłowała uzasadnić swój niepokój 
albo się go pozbyć; nie było powodu liczyć minut, a mimo to czuła, że musi się spieszyć. Niepokój 
zniknął, gdy weszła do sekretariatu gabinetu Danaggera: dotarła do niego, nic jej nie przeszkodziło; 
poczuła się bezpieczna, pewna i spłynęła na nią wielka ulga.
Słowa sekretarki zniszczyły idyllę. Tchórzysz, pomyślała Dagny w odpowiedzi na bezprzyczynowy 
atak przerażenia, niewspółmierny do znaczenia usłyszanych słów.
— Bardzo mi przykro, panno Taggart. — Usłyszała pełen szacunku, zatroskany głos sekretarki i 
uświadomiła sobie, że nie udzieliła odpowiedzi. — Pan Danagger za chwilę tu będzie. Zechce pani 
usiąść?
— Och, nic się nie stało — uśmiechnęła się Dagny.
Usiadła w drewnianym fotelu naprzeciwko biurka sekretarki. Sięgnęła po papierosa, zawahała się, 
nie wiedząc,  czy zdąży dopalić  go do końca — mając nadzieję,  że nie — po czym szybko go 
zapaliła.
Biura Danagger Coal Company mieściły się w budynku o staroświeckiej  konstrukcji.  Gdzieś za 
widocznymi z okna wzgórzami znajdowały się szyby, w których Ken Danagger pracował kiedyś 
jako górnik. Nadal lubił mieć je w pobliżu.
Widziała  wejścia  do  szybów  wdzierające  się  w  ściany  wzgórz,  małe  ramy  z  metalowych 
dźwigarów, wiodące do wielkiego podziemnego królestwa. Wydawały się niepokojąco skromne, 
zagubione  w  szalonej  czerwieni  wzgórz...  Na  tle  wyrazistego  błękitu  nieba,  w 
późnopaździernikowym słońcu,  morze  liści  wyglądało  jak  morze  ognia...  jak  fale,  pędzące,  by 
połknąć delikatne słupy otworów wejściowych. Zadrżała i odwróciła wzrok: pomyślała o ognistych 
liściach na wzgórzach Wisconsin, na drodze do Starnesville.
Zauważyła, że między palcami pozostał jej zaledwie ogarek papierosa. Zapaliła następnego.
Kiedy rzuciła okiem na zegar na ścianie sekretariatu, spostrzegła, że sekretarka robi to samo. Była 
umówiona na piętnastą; tarcza zegara wskazywała piętnastą dwanaście.
—  Proszę  wybaczyć,  panno  Taggart  —  rzekła  sekretarka.  —  Pan  Danagger  na  pewno  zaraz 
skończy.  Zawsze  jest  bardzo  punktualny,  jeśli  chodzi  o  spotkania.  Proszę  mi  wierzyć,  że  to 
precedens.
— Wiem. — Wiedziała, że Danagger przestrzega planu dnia niczym rozkładu jazdy pociągów i że 
zdarzało mu się odwołać spotkanie, jeśli petent pozwolił sobie na pięciominutowe spóźnienie.
Sekretarka była zaawansowaną w latach panną o niebezpiecznym sposobie bycia, przejawiającym 
się  w odpornej  na  wszelki  szok,  beznamiętnej  uprzejmości,  równie  nieskazitelnej  jak  jej  biała 
bluzka w ciężkim od pyłu węglowego powietrzu. Dagny wydało się dziwne, że taka zahartowana, 
wyszkolona pracownica może zdradzać oznaki nerwowości: nie zagajała rozmowy, siedziała bez 
ruchu, pochylona nad papierami na biurku. Co więcej, patrzyła wciąż na tę samą kartkę, gdy Dagny 
zdążyła wypalić pół papierosa.
Po jej kolejnym spojrzeniu na zegar — wskazówki pokazywały już wpół do czwartej — sekretarka 



odezwała się z wyraźną obawą w głosie:
— Wiem, że to niewybaczalne, panno Taggart. Nie mogę tego pojąć.
— Czy zechciałaby pani poinformować pana Danaggera, że go oczekuję?
— Nie mogę! — To był prawie krzyk; zdumione spojrzenie Dagny sprawiło, że sekretarka poczuła 
się zobowiązana do wyjaśnień: — Pan Danagger powiedział mi przez interkom, że pod żadnym 
pozorem nie wolno mu przeszkadzać.
— Kiedy to zrobił?
Sekundowa przerwa była niczym poduszeczka mająca zamortyzować uderzenie:
— Dwie godziny temu.
Dagny  spojrzała  na  zamknięte  drzwi  gabinetu  Danaggera.  Dobiegał  zza  nich  jakiś  głos,  ale 
słyszalny tak słabo,  że nie wiedziała,  czy to monolog,  czy rozmowa dwóch ludzi.  Nie potrafiła 
wyłowić  żadnych  słów  ani  odgadnąć  emocji  mówiącego.  Słyszała  jedynie  cichą,  monotonną 
sekwencję dźwięków, które brzmiały normalnie i nie wskazywały na zażartą dyskusję.
— Od jak dawna trwa to spotkanie? — zapytała.
— Od pierwszej — odparła ponuro sekretarka, dodając przepraszająco: — To był nieoczekiwany 
gość, w przeciwnym razie pan Danagger nigdy by na to nie pozwolił.
Drzwi nie są zamknięte na klucz, pomyślała Dagny. Poczuła przemożne pragnienie otwarcia ich i 
wejścia.  To  tylko  kilka  drewnianych  desek  i  mosiężna  klamka,  wystarczy  poruszyć  kilkoma 
mięśniami ręki...  Odwróciła głowę, wiedząc,  że potęga cywilizowanego polecenia i prawa Kena 
Danaggera są barierą bardziej nieprzeniknioną niż jakikolwiek zamek.
Złapała się na tym, że przygląda się niedopałkom swoich papierosów w popielniczce, i próbowała 
zrozumieć,  dlaczego ten widok wzmaga jej  obawę. Potem uświadomiła  sobie,  że myśli  o Hugh 
Akstonie. Napisała do niego na adres baru w Wyoming z prośbą o informację, gdzie kupił papie-
rosy ze znakiem dolara; list wrócił z adnotacją, że adresat się wyprowadził, nie zostawiając nowego 
adresu.
Powiedziała sobie gniewnie, że to nie ma nic wspólnego z obecną chwilą i że musi panować nad 
nerwami. Ale jej ręka automatycznie sięgnęła do przycisku popielniczki, by uruchomić zapadnię. 
Niedopałki znikły wewnątrz stojaka.
Gdy podniosła głowę, napotkała spojrzenie sekretarki.
— Tak mi przykro, panno Taggart. Nie wiem, co robić. — W jej głosie było otwarte, rozpaczliwe 
błaganie. — Nie ośmielę się przeszkodzić.
Powoli, tonem żądania, łamiąc etykietę biurową, Dagny zapytała:
— Kto jest u pana Danaggera?
— Nie wiem, panno Taggart.  Nigdy przedtem nie widziałam tego człowieka. — Zauważyła,  że 
oczy Dagny nagle znieruchomiały, i dodała:
— Zdaje się, że to jego przyjaciel z dzieciństwa.
— Ach tak! — rzekła z ulgą Dagny.
— Przyszedł tu niezapowiedziany, poprosił o spotkanie z panem Danaggerem i powiedział, że pan 
Danagger umówił się z nim na to spotkanie czterdzieści lat temu.
— Ile lat ma pan Danagger?
— Pięćdziesiąt dwa — odrzekła sekretarka. I w zamyśleniu, jakby od niechcenia, dodała: — Pan 
Danagger zaczął pracę w wieku dwunastu lat.
— A po upływie kolejnej chwili ciszy: — Co dziwne, ten gość nie wygląda nawet na czterdzieści 
lat. Sprawia wrażenie trzydziestoparolatka.
— Podał swoje nazwisko?
— Nie.
— Jak wygląda?
Sekretarka  uśmiechnęła  się  z  nagłym  ożywieniem,  jakby  miała  zaraz  wygłosić  entuzjastyczny 
komplement. Uśmiech zniknął równie szybko, jak się pojawił.
— Nie wiem — rzekła niepewnie. — Trudno go opisać. Ma dziwną twarz.
Milczały  od dłuższego czasu,  a na zegarze  była już prawie za dziesięć czwarta,  gdy na biurku 
sekretarki odezwał się brzęczyk — sygnał z gabinetu Danaggera zezwalający na wejście.



Obie zerwały się na równe nogi, a sekretarka z ulgą rzuciła się otworzyć drzwi.
Wchodząc  do gabinetu Danaggera,  Dagny zobaczyła,  jak za poprzednim gościem zamykają  się 
tylne drzwi. Usłyszała trzaśniecie drzwi o framugę i lekki brzęk szyby.
Zobaczyła człowieka, który wyszedł, poprzez odbicie jego twarzy w twarzy Danaggera. Nie była to 
ta  sama  twarz,  którą  widziała  na  sali  sądowej  i  którą  widywała  od  wielu  lat  — niezmienna, 
zdyscyplinowana,  pozbawiona  uczuć — lecz twarz,  którą  chciałby,  ale  której  nie  mógłby mieć 
dwudziestolatek: znikły z niej wszelkie oznaki napięcia, sprawiając, iż poorane policzki, pokryte 
zmarszczkami czoło, siwiejące włosy — niczym elementy ułożone pod dyktando nowego motywu 
przewodniego — stanowiły teraz  kompozycję  złożoną z  nadziei,  zapału i  spokoju niewinności: 
motywem tym było wybawienie.
Nie wstał, kiedy weszła — wyglądał, jakby nie wrócił jeszcze do rzeczywistości i nie pamiętał o 
etykiecie — ale uśmiechnął się do niej tak dobrodusznie, że musiała odpowiedzieć tym samym. 
Złapała się na myśli, że tak właśnie ludzie powinni się witać — i zapomniała o całym niepokoju, 
czując nagle, że wszystko jest w porządku i że nie może istnieć nic, czego można by się było bać.
— Dzień dobry, panno Taggart — powiedział. — Proszę mi wybaczyć, zdaje się, że kazałem pani 
czekać. Proszę usiąść. — Wskazał krzesło naprzeciw biurka.
— Nie szkodzi — powiedziała. — Jestem wdzięczna, że zechciał się pan ze mną spotkać. Bardzo 
mi zależało na rozmowie z panem w sprawie wielkiej wagi.
Pochylił  się  do przodu poprzez  biurko,  ze  skupionym spojrzeniem,  które pojawiało  się  w jego 
oczach zawsze,  gdy ktoś wspomniał  o sprawie wielkiej  wagi.  Ale to nie był człowiek,  którego 
znała, to był ktoś obcy, i nagle zamilkła, nie dowierzając przygotowanym zawczasu argumentom.
Patrzył na nią w milczeniu, po czym rzekł:
— Panno Taggart, taki piękny mamy dzień — pewnie ostatni w tym roku. Jest jedna rzecz, którą 
zawsze  chciałem  zrobić,  ale  nigdy  nie  miałem  czasu.  Wróćmy  razem  do  Nowego  Jorku  i 
wybierzmy  się  na  przejażdżkę  łodzią  wokół  Manhattanu.  Popatrzmy  po  raz  ostatni  na 
najwspanialsze miasto świata.
Siedziała nieruchomo, starając się skupić wzrok, bo biuro kołysało jej się przed oczami. To mówił 
Ken Danagger, który nigdy nie miał żadnego przyjaciela, nie ożenił się, ani razu nie był w kinie czy 
teatrze  i  nie  pozwalał  nikomu na  impertynencję  zabierania  mu czasu  na  cokolwiek  innego niż 
interesy.
— Panie Danagger, przybyłam tu, by z panem porozmawiać w sprawie kluczowej dla przyszłości 
obu naszych przedsiębiorstw. Chodzi o pański proces.
— A, to? Tym proszę się nie martwić. To nie ma znaczenia. Zamykam firmę.
Siedziała nieruchomo, nie czując nic i tylko zastanawiając się mgliście, czy tak właśnie człowiek 
przyjmuje wyrok śmierci, przed którym drżał, ale nigdy do końca w niego nie wierzył.
Jej pierwszym ruchem był nagły skręt głowy w kierunku tylnych drzwi.
— Kto to był? — zapytała cicho, z ustami wykrzywionymi nienawiścią. Danagger zaśmiał się.
— Jeśli odgadła pani tyle, powinna się pani także domyślić, że nie odpowiem na to pytanie.
— O Boże,  Ken Danagger!  —jęknęła,  uświadamiając  sobie,  że  bariera  bezsilności,  milczenia  i 
pytań bez odpowiedzi już między nimi wyrosła; nienawiść była jedynie cienkim drucikiem, który 
dawał jej wątłe oparcie, a teraz się zerwał. — O Boże!
— Mylisz się, dzieciaku — rzekł łagodnie. — Wiem, jak się pani czuje, ale myli się pani — dodał 
bardziej  oficjalnie,  jakby  sobie  przypomniał  o  konwenansach,  wciąż  oscylując  między  dwoma 
rodzajami rzeczywistości. — Przykro mi, że pojawiła się tu pani zaraz po tym.
— Pojawiłam się zbyt późno — powiedziała. — Przyjechałam, by temu zapobiec. Wiedziałam, że 
to nastąpi.
— Skąd?
— Byłam pewna, że pan będzie następnym, którego on dostanie — kimkolwiek jest.
— Naprawdę? To zabawne. Ja nie wiedziałem.
— Chciałam pana ostrzec, chciałam... dać panu broń przeciw niemu. Uśmiechnął się.
—  Proszę  mi  uwierzyć,  żeby  nie  musiała  się  pani  dręczyć  wyrzutami  sumienia  z  powodu 
spóźnienia: to było niewykonalne.



Miała uczucie, że z każdą mijającą minutą Danagger oddala się dokądś, gdzie nie będzie mogła go 
dosięgnąć, ale na razie łączy ich jeszcze wąska kładka, więc trzeba się spieszyć. Pochyliła się do 
przodu i powiedziała bardzo cicho, zmieniając gwałtowność emocji w przesadną monotonię głosu:
— Czy  pamięta  pan,  co  pan  myślał  i  czuł,  kim był  trzy  godziny  temu? Czy  pamięta  pan,  ile 
znaczyła dla pana kopalnia? Czy pamięta pan Taggart Transcontinental albo Rearden Steel? Czy 
odpowie mi pan — w imię tego wszystkiego? Czy pomoże mi pan zrozumieć?
— Powiem, ile będę mógł.
— Postanowił pan odejść? Zamknąć firmę?
— Tak.
— Czy ona już nic dla pana nie znaczy?
— Znaczy więcej niż kiedykolwiek przedtem.
— Ale zamierza pan ją porzucić.
— Tak.
— Dlaczego?
— Na to pytanie nie odpowiem.
— Pan, człowiek, który kochał swoją pracę, nie miał szacunku dla niczego oprócz pracy, gardził 
wszelką bezcelowością, biernością i wyrzeczeniem — czy wyrzekł się pan życia, które pan kochał?
— Nie. Odkryłem właśnie, jak bardzo je kocham.
— Ale zamierza pan żyć dalej bez pracy i celu?
— Dlaczego pani tak sądzi?
— Zamierza pan pracować w przemyśle górniczym gdzie indziej?
— Nie, nie w przemyśle górniczym.
— A zatem co będzie pan robił?
— Jeszcze nie postanowiłem.
— Dokąd się pan udaje?
— Nie odpowiem.
Zrobiła krótką przerwę, by wziąć się w garść, mówiąc sobie: nie czuj, nie pokazuj mu, że cokolwiek 
czujesz,  nie  pozwól,  by  to  zaciemniło  obraz  i  zerwało  kładkę.  Potem,  tym  samym  cichym, 
miarowym głosem, zapytała:
— Czy zdaje pan sobie sprawę, czym będzie pańskie odejście dla Hanka Reardena, dla mnie i dla 
wszystkich, którzy jeszcze zostali?
— Tak. Zdaję sobie z tego sprawę w większym stopniu niż pani.
— I nic to dla pana nie znaczy?
— Znaczy więcej, niż mogłaby pani uwierzyć.
— Więc dlaczego nas pan opuszcza?
— Nie uwierzy pani, a ja nie wytłumaczę, ale nie opuszczam was.
— Pozostajemy tu, by dźwigać wielki ciężar, a panu jest obojętne, że zostaniemy zniszczeni przez 
grabieżców.
— Niech pani nie będzie tego taka pewna.
— Czego? Pańskiej obojętności czy zniszczenia?
— Obu tych rzeczy.
— Przecież pan wie, a przynajmniej wiedział pan dziś rano, że jest to bitwa na śmierć i życie: my 
— a był pan jednym z nas — kontra grabieżcy.
— Jeśli odpowiem, że ja to wiem, ale pani nie, pomyśli pani, że rzucam słowa na wiatr. Więc niech 
pani myśli, co chce, ale taka właśnie jest moja odpowiedź.
— Czy powie mi pan, co to znaczy?
— Nie. Sama pani musi to odkryć.
— Pan chce oddać świat w ręce grabieżców. My nie.
— Proszę nie być pewną żadnej z tych rzeczy.
Milczała  bezradnie.  Zadziwiała  ją jego prostota:  wydawał się mówić całkowicie  naturalnie  i  — 
pośród pytań bez odpowiedzi i strasznej tajemnicy — sprawiał wrażenie, jakby wszystko było już 
odkryte, jakby tajemnica nigdy nie istniała.



Kiedy jednak patrzyła na niego, dostrzegła pierwszy wyłom w jego radosnym spokoju. Widziała, że 
bije się z jakąś myślą, waha się; potem powiedział z wysiłkiem:
— Co do Hanka Reardena... Czy wyświadczy mi pani przysługę?
— Oczywiście.
— Czy  powie  mu pani,  że...  Widzi  pani,  nigdy  nie  zależało  mi  na  ludziach,  ale  jego  zawsze 
poważałem, choć do tej  chwili  nie  wiedziałem, że to,  co czuję...  że jest  jedynym człowiekiem, 
jakiego kiedykolwiek kochałem... Proszę mu to powiedzieć — i że chciałbym... Nie, chyba tylko 
tyle mogę mu powiedzieć. Pewnie mnie przeklnie za odejście... A może nie...
— Powiem mu.
Słysząc  w jego  głosie  stłumiony,  ukryty ból,  poczuła,  że  są  sobie  tak  bliscy,  iż  wydawało  się 
niemożliwe, by mógł jej zadać cios, który właśnie zadawał — i zdobyła się na ostatni wysiłek:
— Panie Danagger, gdybym miała błagać na kolanach, gdybym miała znaleźć jakieś słowa, których 
dotąd nie znalazłam, czy istniałaby... czy istnieje szansa powstrzymania pana?
— Nie.
Po chwili zapytała bezbarwnie:
— Kiedy pan odchodzi?
— Dziś wieczorem.
— Co pan zrobi z — wskazała wzgórza za oknem — z Danagger Coal Company? Komu je pan 
zostawi?
— Nie wiem — i nie dbam o to. Nikomu i wszystkim. Komukolwiek, kto zechce je wziąć.
— Nie zamierza go pan sprzedać ani wyznaczyć następcy?
— Nie. Po co?
—  Żeby  je  zostawić  w  dobrych  rękach.  Czy  nie  mógłby  pan  przynajmniej  sam  wybrać 
spadkobiercy?
— Nie mam spośród kogo wybierać. Nie robi mi to różnicy. Chce pani, żebym zapisał firmę pani? 
— Sięgnął po arkusz papieru. — Jeśli pani sobie życzy, napiszę oświadczenie, w którym obwołam 
panią moją jedyną spadkobierczynią.
Potrząsnęła głową z instynktownym dreszczem przerażenia.
— Nie jestem grabieżcą! Roześmiał się, odkładając papier.
— Widzi pani? Udzieliła pani poprawnej odpowiedzi, świadomie czy nie. Proszę się nie martwić o 
Danagger Coal. Nie ma znaczenia, czy wyznaczę najlepszego spadkobiercę na świecie, najgorszego 
czy żadnego. Nie ma znaczenia, kto się tu rozgości, ludzie czy chwasty.
— Ale odejść tak i porzucić... po prostu porzucić... wielki zakład przemysłowy, jakbyśmy żyli w 
epoce koczowników albo dzikusów z dżungli?
— A nie jest tak? — Uśmiechał się do niej na wpół kpiąco, na wpół ze współczuciem. — Po co 
miałbym zostawiać akt notarialny albo testament? Nie chcę pomagać grabieżcom w udawaniu, że 
własność prywatna nadal istnieje. Podporządkowuję się systemowi, który wprowadzili. Mówią, że 
mnie nie potrzebują, potrzebują jedynie mojego węgla. Więc im go zostawiam.
— A zatem akceptuje pan ich system?
— Czyżby?
Z jękiem spojrzała na tylne drzwi.
— Co on panu zrobił?
— Powiedział mi, że mam prawo do istnienia.
— Nie sądziłam, że w ciągu trzech godzin można skłonić człowieka do przekreślenia pięćdziesięciu 
dwóch lat swojego życia.
— Jeśli pani myśli, że to właśnie zrobił albo że objawił mi jakąś niepojętą nowinę, rozumiem, że 
może to panią oszałamiać. Ale nie tak było. Opisał mi tylko, czym kierowałem się w życiu, czym 
się kieruje każdy człowiek — i określił, ile spośród jego czasu nie służy wyłącznie autodestrukcji.
Wiedziała, że pytania są bezcelowe i że nie ma nic, co mogłaby mu powiedzieć.
Spojrzał na jej pochyloną głowę i rzekł:
— Jest pani odważną osobą, panno Taggart. Wiem, co pani teraz robi i ile to panią kosztuje. Proszę 
się nie dręczyć. Proszę pozwolić mi odejść.



Wstała. Już miała się odezwać, gdy nagle jej wzrok padł na stojącą na skraju biurka popielniczkę.
Popielniczka zawierała niedopałek ze znakiem dolara.
— Co się stało, panno Taggart?
— Czy to on... Czy to on palił tego papierosa?
— Kto?
— Człowiek, który pana odwiedził?
— Hm, nie wiem... Pewnie tak... Tak, chyba palił podczas rozmowy. .. Niech pomyślę... No tak, to 
nie moja marka, więc musi być jego.
— Nikt więcej nie odwiedzał dziś pana w biurze?
— Nie. Ale dlaczego, panno Taggart? O co chodzi?
— Czy mogę to wziąć?
— Co? Niedopałek? — Patrzył na nią skonsternowany.
— Tak.
— Jasne. Ale po co?
Spoglądała na niedopałek leżący niczym klejnot na jej otwartej dłoni.
— Nie wiem... Nie wiem, co mi to da, poza tym, że jest to element — uśmiechnęła się gorzko — 
pewnej mojej tajemnicy.
Stała, nie mając ochoty wyjść i spoglądając na Kena Danaggera tak, jak po raz ostatni patrzy się na 
człowieka, który odchodzi tam, skąd nie ma powrotu.
Odgadł to, uśmiechnął się i wyciągnął rękę.
— Nie powiem „żegnaj” — rzekł — bo spotkamy się ponownie w niezbyt odległej przyszłości.
— A więc zamierza pan wrócić? — zapytała z entuzjazmem, ściskając jego dłoń poprzez biurko.
— Nie — odpowiedział — pani dołączy do mnie.

Tylko lekka czerwona mgiełka unosiła się nad pogrążonymi w ciemności kształtami, jak gdyby huta 
spała, lecz wciąż żyła, demonstrując to miarowym oddechem pieców i odległymi uderzeniami serc 
przenośników taśmowych.  Rearden  stał  przy  oknie  swojego  gabinetu,  z  dłonią  przyciśniętą  do 
szyby; ogarniał nią pół mili struktur huty, jakby chciał je zamknąć w garści.
Patrzył  na  długą  ścianę  pionowych  pasów,  stanowiącą  baterię  pieców  koksowniczych.  Wąskie 
drzwiczki  otworzyły się,  wyrzucając  krótki  płomień,  a po nim lawę rozżarzonego koksu,  która 
ześlizgnęła się łagodnie, jak skibka chleba z olbrzymiego tostera. Przez chwilę wisiała nieruchomo, 
po czym rozpękła się na pół i krusząc się, spadła do oczekującej na szynach w dole węglarki.
Węgiel  Danaggera,  pomyślał.  Poza  tymi  dwoma  słowami  w  jego  umyśle  nie  było  nic  oprócz 
uczucia osamotnienia, tak wszechogarniającego, że nawet jego własny ból wydawał się pochłonięty 
przez tę nieskończoną otchłań.
Poprzedniego dnia  Dagny opowiedziała  mu historię  swojej  nieudanej  próby i  przekazała  słowa 
Danaggera. Tego ranka dowiedział się, że Danagger zniknął. Przez całą bezsenną noc i teraz, wśród 
wytężonej  pracy  dnia,  w  jego  umyśle  kołatała  się  odpowiedź  na  otrzymaną  wiadomość  — 
odpowiedź, której nie będzie już mógł udzielić.
„Jedyny człowiek, jakiego kiedykolwiek kochałem”. Te słowa wypowiedział Ken Danagger, który 
nigdy  nie  zdobył  się  na  nic  bardziej  osobistego  niż:  „Słuchaj,  Rearden”.  Dlaczego  tak  to 
zostawiliśmy?,  pomyślał.  Dlaczego obaj,  w czasie  nie  spędzanym przy biurkach,  skazywaliśmy 
siebie  na  wygnanie  pośród  męczących  obcych,  dla  których  rezygnowaliśmy  z  pragnienia 
odpoczynku,  przyjaźni,  dźwięku  ludzkich  głosów?  Czy  teraz  mógłbym  odzyskać  choć  jedną 
godzinę zmarnowaną na słuchanie mojego brata Philipa i dać ją Kenowi Danaggerowi? Kto nas 
zmusił, żebyśmy jako nagrodę za naszą pracę przyjmowali szarą udrękę udawania miłości wobec 
tych, którzy wzbudzają w nas jedynie pogardę? My, którzy potrafiliśmy dla swoich celów topić 
skały i metal — dlaczego nigdy nie staraliśmy się zdobyć tego, czego pragnęliśmy od ludzi?
Próbował zdławić w umyśle te słowa, wiedząc, że nie ma sensu teraz ich rozpamiętywać. A jednak 
wciąż tam tkwiły i brzmiały niczym słowa adresowane do umarłego: Nie, nie potępiam cię za to, że 



odszedłeś —jeśli zabrałeś ze sobą to pytanie i związany z nim ból. Dlaczego nie dałeś mi szansy, 
bym ci powiedział... co? Że aprobuję twój czyn? Nie, ale że nie mogę ani cię potępić, ani pójść za 
tobą.
Zamknął oczy, pozwalając sobie na chwilę niewysłowionej ulgi na myśl o tym, jak by to było, 
gdyby on także odszedł i zostawił wszystko. Gdzieś pod wstrząsem, jaki wywołała w nim utrata 
Danaggera, kryła się odrobina ulgi. Dlaczego nie przyszli także po mnie, myślał, kimkolwiek są, i 
nie podali mi nieodpartego powodu, dla którego miałbym odejść? Ale dreszcz gniewu, który nim 
wstrząsnął w następnej chwili, oznajmił mu, że zabiłby każdego, kto by tego próbował, zanim ten 
zdążyłby mu wyjawić sekret mający go nakłonić do opuszczenia huty.
Było późno, wszyscy pracownicy  opuścili  już biuro,  on jednak bał  się  drogi do domu i  pustki 
czekającego go wieczoru. Miał wrażenie, że wróg, który wyeliminował Kena Danaggera, czeka na 
niego w ciemnościach rozciągających się tam, gdzie nie dociera bijący z huty blask. Nie był już 
niezniszczalny, ale czymkolwiek to było, skądkolwiek pochodziło, tu był bezpieczny — niczym w 
kręgu ognia, który rozpalił wokół siebie, by odegnać zło.
Patrzył na białe plamki lśniące w ciemnych oknach odległej konstrukcji. Wyglądały jak nieruchome 
promienie słoneczne, odbijające się w wodzie. Było to odbicie neonu, płonącego na dachu budynku 
nad jego głową, głoszącego: REARDEN STEEL. Pomyślał o tamtej nocy, podczas której pragnął 
zapalić neon sławiący jego przeszłość: ŻYCIE REARDENA. Po co tego pragnął? Tylko dla siebie?
Pomyślał — z gorzkim zdumieniem i po raz pierwszy — że radosna duma, którą niegdyś czuł, 
wynikała z jego szacunku dla ludzi, dla wartości ich podziwu i opinii. Już jej nie odczuwał. Nie 
było już ludzi, którym chciałby pokazać ten napis.
Gwałtownie odwrócił się od okna. Zamaszystym ruchem, mającym przywrócić mu dyscyplinę i 
oderwać  od  jałowych  rozważań,  chwycił  płaszcz.  Włożył  go,  zapiął  ciasno  pasek  i  ruszył  do 
wyjścia, gasząc po drodze światła szybkimi uderzeniami dłoni.
Otworzył drzwi — i znieruchomiał. W rogu tonącego w mroku sekretariatu płonęła mała lampka. 
Na skraju biurka, w swobodnej pozycji oczekującego petenta, siedział Francisco d’Anconia.
Stojąc  bez  ruchu,  Rearden  zauważył,  że  Francisco  zerknął  na  niego  z  ledwo  widocznym 
uśmieszkiem rozbawienia, przywodzącym na myśl mrugnięcie wymienione między spiskowcami, 
którzy znają łączący ich sekret, lecz o nim nie mówią. Ale był to zaledwie moment, bo niemal na-
tychmiast Francisco wstał uprzejmie, w oficjalny i pełen szacunku sposób, dający do zrozumienia, 
że  nie  zamierza  się  spoufalać  — a  zarazem podkreślający  zażyłość  wynikającą  z  faktu,  że  nie 
wypowiedział ani słowa powitania czy wyjaśnienia.
— Co pan tu robi? — zapytał surowo Rearden.
— Pomyślałem, że będzie pan chciał się dziś ze mną zobaczyć, panie Rearden.
— Dlaczego?
— Z tego samego powodu, dla którego siedział pan tak długo w gabinecie, nie pracując.
— Od jak dawna pan tu jest?
— Godzinę, może dwie.
— Dlaczego nie zapukał pan do drzwi gabinetu?
— A wpuściłby mnie pan?
— To spóźnione pytanie.
— Czy mam sobie pójść, panie Rearden? Rearden wskazał drzwi gabinetu.
— Proszę wejść.
Celowo niespiesznie zapalając z powrotem światła, Rearden myślał, że nie może sobie pozwolić na 
to,  by  cokolwiek  czuć  — czuł  jednak,  że  barwy  życia  powracają  do  niego  w spokojnym,  ale 
intensywnie radosnym uczuciu, którego nie potrafił zidentyfikować. To, co mówił sobie świadomie, 
brzmiało: bądź ostrożny.
Usiadł na skraju biurka z założonymi rękami, popatrzył na stojącego przed nim w pełnej szacunku 
pozie Francisca i zapytał z namiastką chłodnego uśmiechu:
— Po co pan tu przyjechał?
— Pan nie chce, żebym odpowiedział na to pytanie, panie Rearden. Nie przyznałby się pan ani 
mnie, ani sobie, jak samotny czuje się pan dzisiejszej nocy. Jeśli nie będzie mnie pan wypytywał, 



nie będzie pan musiał temu zaprzeczać. Proszę po prostu zaakceptować to, co i tak pan wie: że ja 
wiem.
Napięty jak sznurek ciągnięty w jedną stronę przez gniew wywołany impertynencją, w drugą zaś 
podziwem dla szczerości, Rearden odrzekł:
— Jeśli pan chce, przyznam się do tego. Dlaczego miałbym się przejmować, że pan wie?
— Że  wiem i  że  mnie  to  obchodzi,  panie  Rearden.  Jestem jedynym człowiekiem w pańskim 
otoczeniu, którego to obchodzi.
— Dlaczego miałoby to pana obchodzić? I dlaczego miałbym dziś potrzebować pańskiej pomocy?
— Bo niełatwo jest musieć przeklinać człowieka, który był dla pana najważniejszy.
— Nie musiałbym pana przeklinać, gdyby tylko trzymał się pan ode mnie z daleka.
Oczy Francisca na moment rozszerzyły się lekko; potem uśmiechnął się całą gębą i wyjaśnił:
— Miałem na myśli pana Danaggera.
Rearden  przez  sekundę wyglądał,  jakby chciał  spoliczkować  samego siebie.  Potem zaśmiał  się 
łagodnie.
— W porządku — powiedział. — Proszę usiąść.
Był  ciekaw,  w jaki  sposób Francisco wykorzysta  jego  lapsus.  On jednak wykonał  polecenie  w 
milczeniu,  z  uśmiechem,  w  którym  było  coś  specyficznie  chłopięcego:  triumf  i  wdzięczność 
zarazem.
— Nie przeklinam Kena Danaggera — rzekł Rearden.
— Nie? — Miał wrażenie, że Francisco wypowiedział to słowo z wielką emfazą. Wyrzekł je cicho, 
niemal ostrożnie, bez śladu uśmiechu na twarzy.
— Nie. Nie mnie wyrokować, ile człowiek może znieść. Jeśli się załamał, nie ja go będę sądzić.
— Jeśli się załamał...?
— Czyż nie tak było?
Francisco odchylił się na krześle. Jego uśmiech powrócił, ale nie wyrażał radości.
— Co oznacza dla pana jego zniknięcie?
— Będę po prostu musiał pracować nieco ciężej.
Francisco spojrzał na stalowy most, którego czarne linie rysowały się na tle czerwonych oparów za 
oknem, i wskazał go Reardenowi.
— Każdy z tych dźwigarów ma jakąś graniczną wytrzymałość na obciążenie. Jaka jest pańska?
Rearden roześmiał się.
— Tego się pan boi? Dlatego pan tu dziś przyszedł? Bał się pan, że i ja się załamię? Chciał mnie 
pan uratować, tak jak Dagny Taggart  chciała uratować Kena Danaggera? Próbowała dotrzeć do 
niego na czas, ale nie zdołała.
— Naprawdę? Nie wiedziałem o tym. Panna Taggart i ja nie zgadzamy się w wielu sprawach.
— Proszę się nie obawiać. Nie zniknę. Nawet jeśli oni wszyscy się poddadzą i przestaną pracować, 
ja tego nie zrobię. Nie wiem, gdzie leży moja granica, i nie obchodzi mnie to. Wiem tylko, że nie 
można mnie powstrzymać.
— Każdego można powstrzymać, panie Rearden.
— Jak?
— Wystarczy wiedzieć, co jest jego siłą napędową.
— A co nią jest?
— Powinien pan to wiedzieć, panie Rearden. Jest pan ostatnim moralnym człowiekiem na ziemi.
Rearden zaśmiał się z gorzkim rozbawieniem.
— Nazywano mnie już prawie wszystkim, tylko nie tym. Ale myli się pan. Nawet pan nie wie, jak 
bardzo.
— Jest pan pewien?
— Któż ma to wiedzieć, jeśli nie ja? Moralny? Skąd, u diabła, przyszło to panu to głowy?
— Stąd. — Francisco wskazał hutę za oknem. Rearden długo patrzył na niego w bezruchu. Potem 
zapytał tylko:
— Co ma pan na myśli?
—  Jeśli  chce  pan  zobaczyć  abstrakcyjną  zasadę,  taką  jak  moralne  postępowanie,  w  formie 



materialnej — oto ona. Proszę spojrzeć, panie Rearden. Każdy dźwigar, każda rura, kabel i zawór 
zostały tam umieszczone dzięki odpowiedzi na pytanie: dobre czy złe? Musiał pan wybrać to, co z 
punktu widzenia swojej wiedzy uważał pan za najlepsze dla celu, jakim była produkcja stali — a 
potem poszerzać tę wiedzę i  doskonalić  się, kierując się wciąż tym samym nadrzędnym celem. 
Musiał się pan kierować własnym sądem, posiadać umiejętność sądzenia, odwagę pójścia za głosem 
własnego  umysłu  i  najczystsze,  najbardziej  niezachwiane  oddanie  zasadzie  czynienia  tego,  co 
dobre, najlepsze w granicach pańskich możliwości. Nic nie potrafiło pana zmusić do sprzeciwienia 
się własnemu sądowi i gdyby ktoś próbował panu wmawiać, że najlepszym sposobem rozpalenia w 
piecu jest wypełnienie go lodem, uznałby pan, że nie ma racji — a zatem jest zły. Miliony ludzi, 
cały naród, nie zdołały panu przeszkodzić w produkcji metalu Reardena — bo wiedział pan o jego 
ogromnej wartości i miał siłę, którą daje taka wiedza. Zastanawiam się jednak, panie Rearden, czy 
opiera się pan na jednym kodeksie, gdy zajmuje się pan przyrodą, a na innym, gdy ma pan do 
czynienia z ludźmi?
Rearden  wpatrywał  się  w  niego  tak  intensywnie,  że  odpowiedział  powoli,  jakby  wysiłek 
artykułowania słów go rozpraszał:
— Co pan chce przez to powiedzieć?
—  Oceniał  pan  każdą  cegłę  w  tym  zakładzie  na  podstawie  jej  wartości  dla  pańskiego  celu: 
produkcji stali. Czy równie surowo oceniał pan cel, któremu służy pańska praca i pańska stal? Co 
pan chce osiągnąć, poświęcając życie produkcji stali? Według jakich norm ocenia pan swoje dni? 
Dlaczego, na przykład, poświęcił pan dziesięć lat badaniom nad metalem Reardena?
Rearden odwrócił wzrok, zwieszając ramiona, jakby wzdychał z ulgą i rozczarowaniem.
— Jeśli musi pan o to pytać, nie zrozumiałby pan.
— Gdybym panu powiedział, że ja to rozumiem, ale pan nie — czy wyrzuciłby mnie pan stąd?
— Nie  zrobiłem tego  dotąd,  choć  powinienem,  więc  i  teraz  może  pan  mówić,  co  ma  pan  do 
powiedzenia.
— Czy jest pan dumny z Linii Johna Galta?
— Tak.
— Dlaczego?
— Bo to najlepsza Linia, jaką kiedykolwiek zbudowano.
— Po co pan ją zbudował?
— Żeby zarobić pieniądze.
— Istnieją łatwiejsze sposoby zarabiania pieniędzy. Dlaczego wybrał pan najtrudniejszy?
— Powiedział pan to w swoim przemówieniu na ślubie Taggarta: żeby wymienić swój najwyższy 
wysiłek na najwyższy wysiłek innych.
— Czy osiągnął pan ten cel? Na moment zaległa ciężka cisza.
— Nie — odrzekł Rearden.
— Czy zarobił pan pieniądze?
— Nie.
— Kiedy zdobywa się pan na najwyższy wysiłek, by wyprodukować najlepszy towar, czy oczekuje 
pan za to nagrody czy kary? — Rearden nie odpowiedział. — Opierając się na wszystkich swoich 
normach  przyzwoitości,  honoru,  sprawiedliwości  — czy jest  pan  przekonany,  że  powinien  pan 
zostać nagrodzony?
— Tak — odrzekł cicho Rearden.
— Zatem, jeśli zamiast tego został pan ukarany — jaki pan przyjął kodeks?
Rearden nie odpowiedział.
— Przyjmuje się powszechnie — ciągnął Francisco — że gromadzenie się w społeczności ułatwia 
człowiekowi życie i zapewnia mu bezpieczeństwo, którego by nie miał, gdyby musiał zmagać się 
samotnie z przyrodą na
bezludnej wyspie. A zatem życie każdego człowieka, który potrzebuje lub w jakiejkolwiek formie 
używa metalu, stało się łatwiejsze dzięki metalowi Reardena. A czy panu ułatwił on życie?
— Nie — odrzekł cicho Rearden.
— Czy pozostawił je takim samym, jakie było przedtem?



— Nie... — odparł Rearden, milknąc nagle, jakby ugryzł się w język. Głos Francisca uderzył go jak 
rozkaz:
— Niech pan to powie!
— Utrudnił je — rzekł bezbarwnie Rearden.
— Kiedy czuł pan dumę z szyn Linii  Johna Galta — powiedział  Francisco miarowym głosem, 
nadającym słowom bezwzględną wyrazistość — o jakich ludziach pan myślał? Czy pragnął pan, by 
z Linii korzystali równi panu — giganci energii produkcyjnej, tacy jak Ellis Wyatt, któremu miała 
pomóc coraz więcej osiągać?
— Tak — odparł entuzjastycznie Rearden.
— Czy pragnął pan, by korzystali z niej ludzie, którzy nie potrafią dorównać potędze pańskiego 
umysłu, lecz dorównują pańskiej uczciwości
— tacy jak Eddie Willers  — ludzie,  którzy nigdy nie  wynaleźliby  pańskiego metalu,  ale  robią 
wszystko, co w ich mocy, pracują równie ciężko jak pan, żyją dzięki własnemu wysiłkowi i —
jeżdżąc po pańskich szynach — dziękują w myślach człowiekowi, który dał im więcej, niż oni po-
trafili dać jemu?
— Tak — odparł łagodnie Rearden.
— Czy pragnął pan, by korzystała z niej skomląca hołota, która nigdy nie zdobywa się na żaden 
wysiłek,  nie  ma dość talentu,  by być referentem, ale  żąda zarobków prezesa  firmy,  dryfuje  od 
porażki do porażki i żąda, by pan płacił jej rachunki, uważa swoje chęci za ekwiwalent pańskiej 
pracy, a swoje potrzeby za bardziej  zasługujące na nagrodę niż pański wysiłek, domaga się, by 
celem  pańskiego  życia  było  służenie  jej,  by  pańska  siła  była  pozbawionym głosu  i  praw,  nie 
opłacanym i  nie  wynagradzanym niewolnikiem jej  niemocy,  uważa,  że  pański  geniusz obliguje 
pana do poddaństwa, a jej niekompetencja upoważnia ją do rządzenia, że do pana należy dawać, a 
do niej brać, że do pana należy produkcja, a do niej konsumpcja, że nie należy panu płacić ani w 
formie  materialnej,  ani  duchowej,  ani  bogactwem,  ani  uznaniem,  ani  szacunkiem,  ani 
wdzięcznością za to, by mogła jeździć po pańskich szynach, szydząc z pana i przeklinając, bo nie 
jest panu winna nawet jednego ukłonu? Czy tego pan pragnął? Czy to miało być pańską dumą?
— Prędzej wysadziłbym te szyny w powietrze — szepnął Rearden pobladłymi wargami.
— Dlaczego zatem pan tego nie zrobi, panie Rearden? Który spośród trzech opisanych przeze mnie 
rodzajów ludzi jest dziś niszczony, a który korzysta z pańskich szyn?
W ciszy, jaka zaległa, słyszeli odległe bicie serca huty.
— Do rodzaju, który opisałem ostatni — rzekł Francisco — należy każdy człowiek roszczący sobie 
prawo do choćby jednego grosza będącego produktem cudzego wysiłku.
Rearden milczał, spoglądając na neon odbijający się w odległych oknach.
— Jest pan dumny, że pańska wytrzymałość nie zna granic, panie Rearden, gdyż sądzi pan, że 
postępuje właściwie. A jeśli tak nie jest? Jeśli ofiarowuje pan swoją cnotę złu i pozwala, by stała się 
narzędziem zniszczenia wszystkiego, co pan kocha, szanuje i podziwia? Dlaczego nie przestrzega 
pan swoich zasad wśród ludzi,  tak jak przestrzega  ich pan wśród pieców hutniczych?  Pan,  nie 
dopuszczający do najdrobniejszego zanieczyszczenia stopu metalu, pozwolił przeniknąć do swojego 
kodeksu moralnego czemuś takiemu?
Rearden  siedział  bez  ruchu.  Słowa  w  jego  głowie  były  jak  stukot  kroków  po  ścieżce,  której 
poszukiwał. Słowa te brzmiały: przyzwolenie ofiary.
— Pan, nie poddający się woli  przyrody, lecz podbijający ją i  zmuszający,  by służyła  pańskiej 
przyjemności  i  wygodzie  —  co  pan  pozwolił  zrobić  ze  sobą  ludziom?  Pan,  wiedzący  z 
doświadczenia zawodowego, że karze się tylko błędy — jaką karę i za co zgadza się pan znosić? 
Przez całe życie był pan potępiany nie za swoje wady, lecz za najwyższe cnoty. Nienawidzono pana 
nie  za  błędy,  lecz  za  osiągnięcia.  Gardzono panem za  te  cechy  charakteru,  z  których jest  pan 
najbardziej  dumny.  Nazywano  pana  samolubnym,  ponieważ  miał  pan  odwagę  kierować  się 
własnym sądem i ponosić całkowitą odpowiedzialność za swoje życie. Nazywano pana aroganckim, 
ponieważ  ma  pan  niezależny  umysł.  Okrutnym — z  powodu  pańskiej  niezłomnej  uczciwości. 
Aspołecznym  —  z  powodu  wizji,  która  pozwalała  panu  podążać  nie  odkrytymi  ścieżkami. 
Bezwzględnym



— z powodu siły i samodyscypliny, z którą pan dążył do celu. Chciwym
—  z  powodu  niezwykłej  umiejętności  pomnażania  bogactwa.  Pana,  poświęcającego 
niewyobrażalne  ilości  energii,  nazywano  pasożytem.  Pana,  który  zmienił  zamieszkiwane  przez 
głodujących  pustkowia  w  krainę  mlekiem  i  miodem  płynącą,  nazywano  rabusiem.  Pana, 
utrzymującego  ich  przy  życiu,  nazywano  wyzyskiwaczem.  Pana,  najczystszego  i  najbardziej 
moralnego pośród wszystkich ludzi, wyszydzano jako „ordynarnego materialistę”. Czy przystanął 
pan, by ich zapytać, jakim prawem? Na mocy jakiego kodeksu? Na podstawie jakiej zasady? Nie, 
znosił pan to wszystko w milczeniu. Godził się pan z ich kodeksem, zamiast przestrzegać własnego. 
Wiedział pan, jak niezłomnej moralności potrzeba, by wyprodukować jeden gwóźdź, ale pozwalał 
nazywać siebie niemoralnym. Wiedział pan, że potrzeba ścisłego systemu wartości, by zmagać się z 
naturą, sądził jednak, że nie potrzebuje go w kontaktach z ludźmi. Pozostawił pan w ich rękach 
najbardziej śmiercionośną broń, której istnienia nie podejrzewał pan ani nie rozumiał — ich kodeks 
moralny.  Proszę zadać  sobie  pytanie,  jak bardzo i  na jak  wiele  straszliwych sposobów go pan 
zaakceptował. Proszę zadać sobie pytanie, czym jest dla ludzkiego życia system wartości, dlaczego 
nie można bez niego żyć i co się dzieje, gdy akceptuje się błędne kryteria, utrzymujące, że zło jest 
dobrem.  Czy  mam  panu  powiedzieć,  dlaczego  ciągnie  pana  do  mnie,  mimo  iż  sądzi  pan,  że 
powinien mnie potępiać? Bo jestem pierwszym człowiekiem, który dał panu to, co jest panu winien 
cały świat i czego powinien się pan domagać od wszystkich, zanim zaczyna robić z nimi interesy: 
uznania moralnego.
Rearden obrócił się ku niemu gwałtownie, ale milczał, jakby mu zaparło dech. Francisco pochylił 
się do przodu, jakby lądował po niebezpiecznym locie, wlepiając w niego spojrzenie, które, choć 
nieruchome, wydawało się drżeć z napięcia.
— Jest pan winien wielkiego grzechu, panie Rearden. Pańska wina jest znacznie większa niż ta, 
którą panu przypisują, ale i zupełnie inna. Największą winą jest przyjęcie niesłusznych oskarżeń — 
a pan to robił przez całe życie. Płacił pan szantażystom nie za swoje przywary, lecz cnoty. Był pan 
gotów nieść ciężar niezasłużonej kary i pozwalać mu, by stawał się tym cięższy,  im wyższe są 
pańskie cnoty. Ale to one utrzymują ludzi przy życiu. Pański kodeks moralny — ten, którym się 
pan  kierował,  ale  nigdy  go  nie  określił,  nie  wyraził  ani  nie  bronił  —  był  tym,  co  pozwala 
człowiekowi istnieć. Jeśli za to pana karano, czym kierowali się pańscy sędziowie? Pański kodeks 
był kodeksem życia. Czym zatem jest ich kodeks? Co leży u jego podstaw? Jaki jest jego ostateczny 
cel? Sądzi pan, że chodzi jedynie o spisek mający na celu zawładnięcie pańskim majątkiem? Pan, 
który  wie,  co  jest  źródłem  majątku,  powinien  rozumieć,  że  chodzi  o  coś  daleko  większego  i 
gorszego. Pyta pan, co jest siłą napędową człowieka? Jest nią jego kodeks moralny. Proszę zadać 
sobie  pytanie,  dokąd  pana  prowadzi  ich  kodeks  i  co  leży  na  końcu  tej  drogi.  Gorsze  od 
zamordowania człowieka jest sprzedanie mu samobójstwa pod płaszczykiem aktu cnoty. Gorsze od 
wrzucenia go do pieca ofiarnego jest żądanie, by wskoczył do niego z własnej woli, a przedtem go 
wybudował. Przyznają, że to oni pana potrzebują i nie mogą dać nic w zamian. Twierdzą, że musi 
ich pan utrzymywać, bo nie potrafią bez pana przeżyć. Proszę pomyśleć, jak nieprzyzwoite jest 
oferowanie przez nich swojej niemocy i potrzeby — faktu, że pana potrzebują — jako uzasadnienia 
pańskiej  udręki.  Czy zamierza pan to akceptować? Czy zamierza pan kupować, za cenę swojej 
olbrzymiej wytrzymałości, za cenę swojego cierpienia — zaspokojenie potrzeb tych, którzy pana 
niszczą?
— Nie!
— Panie  Rearden  — rzekł  Francisco  z  uroczystym  spokojem — gdyby  zobaczył  pan  Atlasa, 
olbrzyma,  który  dźwiga  na  ramionach  świat,  stojącego  z  krwią  spływającą  po  piersi,  zgiętymi 
kolanami, drżącymi rękoma, lecz wciąż ostatkiem sił dźwigającego świat, choć ten staje się tym 
cięższy, im większy jego wysiłek — co by mu pan powiedział?
— Nie wiem. Co mógłby zrobić? A co pan by mu powiedział?
— Żeby dał sobie z tym spokój.
Dobiegał ich szczęk metalu, nadciągający w nieregularnych, pozbawionych dostrzegalnego rytmu 
dźwiękach, jakby to nie mechanizm, ale jakiś świadomy impuls krył się za każdym gwałtownym 
hałasem, który następnie rozpraszał się, przechodząc w cichy zgrzyt przekładni. Od czasu do czasu 



dawał się słyszeć brzęk szyb.
Francisco obserwował Reardena,  jakby studiował  wyrysowany na podziurawionej  przez pociski 
tarczy wzór. Nie było to łatwe: ascetyczna sylwetka na skraju biurka była wyprostowana, zimne 
niebieskie oczy nie zdradzały nic poza skupieniem na jakimś odległym celu; jedynie przez nieugięte 
usta przebiegała kreska bólu.
— Proszę  mówić  dalej  — rzekł  z  wysiłkiem  Rearden.  — Przecież  nie  skończył  pan  jeszcze, 
prawda?
— Dopiero zacząłem — rzekł twardo Francisco.
— Do czego... do czego pan zmierza?
— Będzie  pan  to  wiedział,  nim skończę.  Chciałbym jednak,  by najpierw odpowiedział  pan na 
pewne pytanie. Skoro pojmuje pan naturę swojego ciężaru, jak pan może...?
Ryk syreny rozdarł powietrze za oknem i wystrzelił wysoko w niebo niczym rakieta. Zawisł tam na 
moment, potem opadł i wzniósł się znowu. Wznosił się i opadał, tworząc spirale dźwięku, jakby 
walczył o oddech, bojąc się krzyknąć głośniej. Był to wrzask bólu, wołanie o pomoc, jakby huta 
była rannym ciałem, pragnącym utrzymać przy sobie duszę.
Rearden sądził, że rzucił się ku drzwiom w tym samym ułamku sekundy, w którym ryk dotarł do 
jego świadomości, spostrzegł jednak, że tak być nie mogło, bo Francisco wyprzedza go o krok. 
Zareagował równie gwałtownie jak on. Pędził wzdłuż korytarza, nacisnął przycisk windy, a potem, 
nie czekając, pognał schodami w dół. Rearden biegł za nim, obserwując na półpiętrach kontrolkę 
windy. Zrównali się z nią w połowie budynku. Zanim stalowa komora przestała drżeć, Francisco 
był już na zewnątrz, pędząc w kierunku, z którego dobiegał ryk syreny. Rearden uważał się za 
dobrego  biegacza,  nie  mógł  jednak  dotrzymać  kroku  zwinnej  sylwetce  pędzącej  przez  połacie 
ciemności i czerwonej łuny; sylwetce bezużytecznego playboya, którego podziwiał, nienawidząc się 
za to.
Strumień  tryskający  z  dziury  widniejącej  nisko  na  ścianie  wielkiego  pieca  nie  emanował 
czerwonego żaru ognia, lecz biały, przypominający blask słońca. Rozlewał się po ziemi, strzelając 
nieregularnymi porcjami.  Niczym poranek przedzierał  się przez chmurę wilgotnej pary. Było to 
płynne żelazo. Alarm obwieszczał przerwanie spodu pieca.
Ładunek zawisł,  po czym, krusząc  się,  wysadził  otwór spustowy.  Piecowy leżał  nieprzytomny, 
biały strumień płynął, powiększając dziurę, a uzbrojeni w piasek, wąż i glinę ogniotrwałą ludzie 
usiłowali powstrzymać rozżarzoną lawę, rozlewającą się ociężałym, ślizgowym ruchem i zmienia-
jącą wszystko, co napotkała na drodze, w strumienie gryzącego dymu.
Rearden wciąż jeszcze stał bez ruchu, usiłując pojąć, co się stało, gdy nagle u stóp pieca wyrosła 
jakaś sylwetka otoczona aureolą czerwonej łuny, jakby własnym ciałem usiłowała powstrzymać pęd 
strumienia. Zobaczył zamach ręki w białym rękawie, wrzucającej coś czarnego w wyrwę, z której 
lał się metal. Był to Francisco d’Anconia, robiący coś, o czym Rearden sądził, że już nikt tego nie 
potrafi.
Wiele lat  temu pracował w małej  hucie żelaza w Minnesocie, gdzie jego zadaniem było ręczne 
zamykanie dziury pozostałej po spuszczeniu metalu z wielkiego pieca. Robiło się to, wrzucając do 
środka kulki gliny ogniotrwałej, by zatamować wypływ metalu. Była to niebezpieczna praca, która 
pochłonęła wiele istnień ludzkich; przeszła do historii po wynalezieniu pistoletu hydraulicznego, 
jednak upadające huty niekiedy próbowały wskrzesić zarzuconą w odległej przeszłości metodę. Od 
czasu, kiedy sam przestał wykonywać tę pracę, Rearden nie spotkał nikogo, kto by to potrafił. Teraz 
na  jego  oczach,  bombardowana  strumieniami  pary,  stawiająca  czoło  roztrzaskującemu  się 
wielkiemu piecowi, wysoka, szczupła sylwetka playboya czyniła to z pełnym profesjonalizmem.
Chwilę  potrwało,  nim  Rearden  zdjął  płaszcz,  zabrał  gogle  najbliższemu  stojącemu  obok 
człowiekowi  i  dołączył  do  Francisca.  Nie  było  czasu  rozmawiać,  czuć  ani  się  zastanawiać. 
Francisco zerknął jednak na niego przelotnie — i Rearden zobaczył umorusaną twarz, czarne gogle 
i szeroki uśmiech.
Stali  na  śliskim  brzegu  wrącego  błota,  na  krawędzi  białego  strumienia,  mając  pod  stopami 
buchającą dziurę, i  wrzucali  glinę w oślepiający blask, w którym wiły się płomienie czegoś, co 
przypominało gaz, a było gotującym się metalem. Świadomość Reardena została zredukowana do 



schylania  się,  podnoszenia  ciężaru,  celowania  i  rzucania  w  dół,  a  potem,  nim  dotarł  do  celu, 
schylania  się  po  następny.  Istniała  tylko  ręka,  która  nie  mogła  chybić,  piec,  który  trzeba  było 
uratować, i nogi, które musiały stać pewnie, by nie zgubić człowieka. Nie myślał o niczym innym 
— czuł,  że  właśnie  dzięki  tym rzeczom odczuwa radość z  działania,  z  własnych umiejętności, 
precyzji  ruchów, odpowiedzi na zew woli.  I  choć nie miał czasu, by to sobie uświadomić — a 
jednak wiedział, pojmując to zmysłami z pominięciem cenzury umysłu — widział ciemną sylwetkę 
otoczoną  czerwonymi  promieniami,  wystrzelającymi  zza  ramion,  łokci,  kanciastych  łuków, 
przedzierającymi się przez parę niczym długie światła  reflektorów punktowych; śledził  zręczne, 
pewne ruchy stworzenia, które dotąd widywał jedynie w stroju wieczorowym w światłach salonu.
Nie było czasu układać słów, myśleć, tłumaczyć; wiedział jednak, że to właśnie jest prawdziwy 
Francisco  d’Anconia,  że  takiego  zobaczył  go  i  pokochał,  gdy  spotkali  się  po  raz  pierwszy. 
Pokochał... To słowo nie wstrząsnęło nim, bo w jego umyśle nie było słów, jedynie radosne uczu-
cie, które wydawało się podwajać jego energię.
Poruszając się rytmicznie, czując na twarzy palący żar, a na plecach chłód zimowej nocy, ujrzał 
nagle w całej okazałości kwintesencję wszechświata: była nią natychmiastowa odmowa poddania 
się katastrofie, nieodparte dążenie do walki z nią, triumfalne uczucie, że jest się do tego zdolnym. 
Był pewien, że Francisco także to czuje; że przybiegł tu wiedziony tym samym impulsem; że jest to 
dobre uczucie  i  że obaj mają rację,  będąc tym, kim są.  Od czasu do czasu zerkał  na spoconą, 
skupioną twarz — i była to najszczęśliwsza twarz, jaką widział w życiu.
Piec wznosił się ponad nimi, otoczony plątaniną rur i kłębami pary. Wydawał się dyszeć, strzykając 
czerwonymi strumieniami, które zawisały w powietrzu nad hutą, a oni walczyli, by nie wykrwawił 
się  na  śmierć.  Spod  nóg  niespodziewanie  strzelały  im  snopy  iskier,  gasnąc  nie  zauważone  na 
ubraniach i skórze dłoni. Strumień płynął teraz wolniej, z przerwami, z trudem przedzierając się 
przez rosnącą w oczach barykadę.
To  stało  się  tak  szybko,  że  Rearden  uświadomił  to  sobie  w  pełni  dopiero,  gdy  już  było  po 
wszystkim.  Pamiętał  dwie  chwile:  tę,  w  której  zobaczył  gwałtowny  przechył  ciała  Francisca 
rzucającego kulę, potem nieudaną próbę wyprostowania się, konwulsyjną walkę z ciągnącą go do 
przodu siłą, rozpostarte ramiona człowieka tracącego równowagę, jego myśl, że rzucenie się przez 
dzielącą ich przestrzeń po śliskim, kruszącym się urwisku skończy się śmiercią obu — i chwilę, w 
której wylądował obok Francisca i otoczył go ramionami, balansując na krawędzi urwiska, ponad 
białą otchłanią,  aż wreszcie odzyskał równowagę i pociągnął go do tyłu,  przyciskając do siebie 
niczym ukochanego syna i krzycząc głosem, w którym zmieszały się ze sobą miłość, trwoga i ulga:
— Uważaj, przeklęty głupcze!
Francisco sięgnął po kulę gliny i rzucał dalej.
Kiedy  już  udało  im  się  zasypać  wyrwę,  Rearden  zdał  sobie  sprawę,  że  mięśnie  rąk  i  nóg 
zesztywniały mu z bólu — a jednocześnie czuł się tak, jakby wchodził rano do biura, paląc się do 
rozwiązywania nowych problemów. Spojrzał na Francisca i zauważył, że obaj mają podziurawione 
ubrania i pokrwawione dłonie, że Francisco ma zdartą skórę na skroni, a po policzku spływa mu 
czerwona strużka. Francisco zdjął gogle i uśmiechnął się do niego szeroko, promiennie.
Młodzieniec  o  twarzy,  na  której  malowały  się  wieczna  uraza  i  impertynencja,  podbiegł  do 
Reardena, wołając: — Nie mogłem nic na to poradzić, panie Rearden! — i zaczął wygłaszać mowę 
obronną.  Rearden  odwrócił  się  od  niego  bez  słowa.  Był  to  asystent  odpowiedzialny  za 
ciśnieniomierz pieca, absolwent college’u.
Gdzieś na skraju świadomości Reardena kołatała się myśl, że tego rodzaju wypadki zdarzają się 
ostatnio coraz częściej.  Było to spowodowane rudą, którą stosował, ale tylko taką mógł zdobyć. 
Kolejna myśl dotyczyła tego, że jego dawni pracownicy zawsze potrafili uniknąć katastrofy — za-
uważyliby oznaki zawiśnięcia i wiedzieli, jak zapobiec wypadkowi — ale niewielu ich pozostało, a 
on musiał zatrudniać takich ludzi, jakich mógł znaleźć. Poprzez wirujące wokół niego kłęby pary 
zauważył, że to właśnie starsi robotnicy przybiegli z całej huty, by ratować piec, a teraz stoją w 
kolejce do opatrzenia przez personel medyczny. Zastanawiał się, co się dzieje z młodymi ludźmi w 
tym kraju. Ale rozmyślania przerwał nieznośny widok twarzy młodzieńca z college’u, fala pogardy 
i nie ubrana w słowa myśl, że jeśli tak wygląda wróg, to nie ma się czego obawiać. Wszystko to 



przemknęło mu przez głowę i przepadło w mroku, przegnane przez widok Francisca d’Anconii.
Francisco wydawał polecenia  otaczającym go ludziom. Nie mieli  pojęcia,  kim jest  ani  skąd się 
wziął, ale słuchali: wiedzieli, że jest to człowiek, który zna się na swojej pracy. Widząc, że Rearden 
podszedł i przysłuchuje się, Francisco przerwał w pół zdania.
— O, przepraszam! — powiedział ze śmiechem.
— Proszę kontynuować — rzekł Rearden. — Na razie nie mam zastrzeżeń.
Idąc razem poprzez mrok, w drodze do biura, nie odezwali się do siebie ani słowem. Rearden śmiał 
się  w  duchu  radośnie,  czując,  że  teraz  on  ma  ochotę  mrugnąć  do  Francisca  niczym 
współspiskowiec,  który poznał pilnie  strzeżony sekret  towarzysza. Od czasu do czasu zerkał na 
niego, lecz Francisco nie odwzajemnił spojrzenia.
— Ocalił mi pan życie — odezwał się wreszcie. Powiedział to tak, jakby mówił: „Dziękuję”.
Rearden zaśmiał się.
— A pan ocalił mój piec.
Szli dalej w milczeniu. Rearden z każdym krokiem czuł się lżejszy. Uniósł twarz, chłonąc mroźne 
powietrze,  i  zobaczył  spokojne,  czarne  niebo,  a  na nim,  ponad kominem z pionowym napisem 
„Rearden Steel”, samotną gwiazdę. Rozpierała go radość życia.
Nie spodziewał się zmiany, którą ujrzał w twarzy Francisca, patrząc na nią w świetle lampy, gdy 
weszli do gabinetu. Znikło wszystko, co malowało się na niej w blasku pieca. Oczekiwał triumfu, 
kpiny z obelg, jakimi obrzucił tamtego, spojrzenia domagającego się przeprosin, z którymi gorliwie 
by pospieszył. Zamiast tego ujrzał dziwną martwotę.
— Jest pan ranny?
— Nie... nie, nic mi nie jest.
— Proszę podejść — rzekł Rearden, otwierając drzwi łazienki.
— Niech pan się zajmie sobą.
— Co tam ja. Proszę tu podejść.
Po raz pierwszy Rearden czuł,  że  jest  starszy;  świadomość,  że  Francisco jest  pod jego opieką, 
sprawiała  mu przyjemność;  odczuwał  niezmąconą,  żartobliwą,  ojcowską troskę.  Zmył  z  twarzy 
Francisca brud, zdezynfekował rany na skroni, dłoniach i łokciach i przykieił  plastry. Francisco 
poddał się temu w milczeniu.
— Gdzie się pan nauczył tej roboty? — zapytał Rearden tonem najwyższego uznania, na jakie mógł 
się zdobyć.
Francisco wzruszył ramionami.
— Wychowywałem się wśród różnego rodzaju pieców — odrzekł beznamiętnie.
Rearden nie  potrafił  rozszyfrować wyrazu jego twarzy:  panował na niej  dziwny bezruch,  jakby 
spojrzenie  Francisca  utkwione było w jakiejś  tajemnej  wizji,  która  ściągała  jego usta  w kształt 
posępnej, gorzkiej, bolesnej kpiny z samego siebie.
Nie rozmawiali, dopóki nie znaleźli się z powrotem w gabinecie.
— Wie pan — rzekł  Rearden — wszystko,  co pan powiedział,  jest  prawdą. Ale niekompletną. 
Drugą jej część stanowi to, co dziś zrobiliśmy. Nie rozumie pan? Potrafimy działać. Oni nie. Więc 
w ostatecznym rachunku to my zwyciężymy, niezależnie od tego, co teraz z nami robią.
Francisco nie odpowiedział.
— Proszę posłuchać — rzekł Rearden. — Wiem, na czym polega pański problem. Nigdy panu nie 
zależało na tym, by choć jeden dzień w życiu przepracować porządnie. Myślałem, że ma pan o 
sobie dostatecznie wysokie mniemanie, ale teraz widzę, że nie miał pan pojęcia o swojej wartości. 
Proszę zapomnieć na chwilę o swojej fortunie i nająć się do pracy u mnie. W każdej chwili może 
pan zacząć jako piecowy. To pana wyleczy. Za kilka lat będzie pan gotów docenić i pokierować 
d’Anconia Copper.
Oczekiwał  wybuchu  śmiechu  i  był  przygotowany  na  dyskusję,  ale  zamiast  tego  zobaczył,  jak 
Francisco powoli kręci głową, jak gdyby nie dowierzał swemu głosowi i bał się, że jeśli tylko się 
odezwie, przyjmie ofertę.
—  Panie  Rearden...  —  rzekł  po  chwili.  —  Oddałbym  resztę  życia,  by  móc  przez  jeden  rok 
pracować dla pana jako piecowy. Ale nie mogę.



— Dlaczego?
— Proszę nie pytać. To... sprawa osobista.
Dotychczasowe wyobrażenie Reardena o Franciscu — wyobrażenie, które go drażniło i zarazem 
nieodparcie  pociągało  —  przedstawiało  człowieka  kompletnie  niezdolnego  do  cierpienia.  Na 
twarzy, którą miał przed sobą w tej chwili, malowała się łagodna, w pełni opanowana, cierpliwie 
znoszona udręka.
Francisco w milczeniu sięgnął po płaszcz.
— Chyba pan nie wychodzi? — zapytał Rearden.
— Wychodzę.
— Nie dokończymy rozmowy?
— Nie dziś.
— Chciał pan, bym odpowiedział na pytanie. Na jakie? Francisco pokręcił głową.
— Pytał pan, jak mogę... Jak mogę co?
Uśmiech Francisca był niczym jęk bólu —jedyny, na jaki mógł sobie pozwolić.
— Nie zadam tego pytania, panie Rearden. Znam odpowiedź.

Rozdział IV
PRZYZWOLENIE OFIARY

Pieczony indyk kosztował trzydzieści dolarów. Szampan — dwadzieścia pięć. Koronkowy obrus 
przedstawiający winogrona i liście winorośli, opalizujące w blasku świec, kosztował dwa tysiące. 
Komplet naczyń z artystycznym niebieskozłotym wzorem wypalonym w przezroczystej porcelanie 
pochłonął  dwa  i  pół  tysiąca.  Srebra  z  monogramem  LR  w  otoczeniu  imperialnych  wieńców 
laurowych kosztowały trzy tysiące. Myślenie o pieniądzach i o tym, co się za nimi kryje, uważano 
jednak za przyziemne.
W centrum stołu stał pozłacany drewniany trep wypełniony nagietkami, winogronami i marchewką. 
Świeczki umieszczono w dyniach, którym wycięto otwory na oczy i usta; te ostatnie wypluwały na 
obrus rodzynki, orzechy i cukierki.
Było Święto Dziękczynienia, a oprócz Reardena przy stole zasiadali jego żona, matka i brat.
— Dziękujmy Bogu za jego łaskawość — rzekła matka Reardena. — Jest dla nas miłosierny. Są w 
tym kraju ludzie, którzy nie mają dziś w domu nic do jedzenia, a niektórzy nie mają nawet domu. 
Coraz więcej nie ma też pracy. Ciarki mnie przechodzą, gdy się rozglądam po mieście. Nie dalej jak 
w  zeszłym  tygodniu  wpadłam  na  niejaką  Lucie  Judson  —  pamiętasz  Lucie  Judson,  Henry? 
Mieszkali koło nas w Minnesocie, kiedy miałeś dziesięć, dwanaście lat. Mieli syna w twoim wieku. 
Straciłam kontakt z Lucie, gdy przenieśli się do Nowego Jorku, jakieś dwadzieścia lat temu. Ciarki 
mnie przeszły na widok tego, co z niej zostało: bezzębna stara wiedźma, ubrana w męski płaszcz i 
żebrząca na rogu ulicy. Pomyślałam wtedy: to mogłabym być ja, gdyby nie łaska boska.
— No,  skoro  jesteśmy przy  podziękowaniach  — rzekła  wesoło  Lillian  — nie  zapominajmy  o 
Gertrudzie, nowej kucharce. To artystka.
—  Co  do  mnie,  pozwolę  sobie  być  staroświecki  —  odezwał  się  Philip  —  i  podziękuję 
najwspanialszej matce na świecie.
— Cóż, w takim razie  — rzekła  matka — musimy też podziękować Lillian za tę kolację  i  za 
starania, których dołożyła, by wszystko wyglądało tak pięknie. Godzinami pracowała nad układem 
stołu. Wygląda naprawdę oryginalnie.
— To dzięki temu trepowi — rzekł Philip, przekrzywiając głowę, by mu się krytycznie przyjrzeć. 
— Każdy może mieć świeczki, srebra i inne rupiecie, na to potrzeba jedynie pieniędzy, ale trep 
wymagał pomyślunku.
Rearden milczał. Płomienie świec drgały na jego nieruchomej twarzy niczym na portrecie. Portret 
spoglądał na wszystko z beznamiętną uprzejmością.
— Nie tknąłeś wina — zwróciła się do niego matka. — Myślę, że powinieneś wypić toast za nasz 



naród, który tak wiele ci dał.
— Henry nie jest w nastroju, mamo — rzekła Lillian. — Obawiam się, że Święto Dziękczynienia 
jest tylko dla tych, którzy mają czyste sumienie.
— Uniosła  kieliszek  z  winem,  ale  zatrzymała  go  w pół  drogi  do ust  i  zapytała:  — Nie  masz 
przypadkiem jutro jakiejś rozprawy, co, Henry?
— Mam. Odstawiła kieliszek.
— Co zamierzasz zrobić?
— Przekonasz się jutro.
— Chyba sobie nie wyobrażasz, że ci się to upiecze?
— Nie wiem, co masz na myśli, mówiąc „to”.
— Czy zdajesz sobie sprawę, że wniesiono przeciwko tobie bardzo poważne oskarżenie?
— Tak.
— Przyznałeś się do sprzedaży metalu Danaggerowi?
— Tak.
— Mogą cię skazać na dziesięć lat więzienia.
— Nie sądzę, by to zrobili, ale mają taką możliwość.
— Czytujesz gazety, Henry? — zapytał Philip z jakimś osobliwym uśmieszkiem.
— Nie.
— Och, powinieneś!
— Tak? Dlaczego?
— Powinieneś zobaczyć epitety, jakimi cię obrzucają!
— To ciekawe — rzekł Rearden, mając na myśli fakt, iż uśmiech Philipa wyraża zadowolenie.
—  Nie  rozumiem  —  odezwała  się  matka.  —  Więzienie?  Powiedziałaś  „więzienie”,  Lillian? 
Pójdziesz do więzienia, Henry?
— Możliwe.
— Ależ to śmieszne! Zrób coś z tym.
— Co?
— Nie wiem. Nic z tego nie rozumiem. Porządni obywatele nie siedzą w więzieniu.  Zrób coś. 
Znasz się przecież na interesach.
— To nie moja działka.
— Nie  wierzę  — powiedziała  głosem przestraszonego,  rozpieszczonego dziecka.  — Po prostu 
droczysz się ze mną.
— Henry odgrywa bohatera, mamo — powiedziała Lillian, zwracając się do Reardena z zimnym 
uśmiechem. — Nie sądzisz, że twoja postawa jest kompletnie bezsensowna?
— Nie.
— Dobrze wiesz, że wnosząc tego rodzaju sprawę, zakłada się, iż do procesu w ogóle nie dojdzie. 
Są sposoby, by tego uniknąć, załatwić rzecz polubownie — wystarczy znać odpowiednich ludzi.
— Nie znam odpowiednich ludzi.
— Spójrz  na  Orrena  Boyle’a.  Zrobił  zdecydowanie  więcej  znacznie  gorszych  rzeczy  niż  twój 
drobny szwindel, ale ma dość rozumu, by się trzymać z dala od sądów.
— Widocznie ja nie mam dość rozumu.
— Nie sądzisz, że czas już spróbować się przystosować do warunków epoki?
— Nie.
— Nie rozumiem więc,  jak możesz udawać, że  jesteś ofiarą.  Jeśli  pójdziesz do więzienia,  sam 
będziesz sobie winny.
— O jakim udawaniu mówisz, Lillian?
—  Och,  wiem,  że  walczysz  o  jakąś  zasadę,  ale  tak  naprawdę  chodzi  jedynie  o  twoją 
nieprawdopodobną zarozumiałość. Robisz to wyłącznie dlatego, że uważasz, iż masz rację.
— A ty uważasz, że oni ją mają? Wzruszyła ramionami.
— Oto i zarozumiałość, o której mówię: przeświadczenie, że liczy się to, kto ma rację, a kto nie. 
Ten upór, żeby zawsze czynić to, co słuszne, jest najbardziej nieznośnym rodzajem próżności. Skąd 
wiesz, co jest dobre? Skąd ktokolwiek może to wiedzieć? To zwykłe oszukiwanie się, mające na 



celu schlebianie własnemu ego i krzywdzenie ludzi poprzez afiszowanie się ze swoją wyższością.
Patrzył na nią uważnie.
— Dlaczego miałoby to krzywdzić innych, skoro jest jedynie oszukiwaniem się?
— Czy muszę ci przypominać, że w twoim przypadku jest to zwykła hipokryzja? Dlatego właśnie 
uważam twoją postawę za niedorzeczną. Kwestia słuszności nie ma wpływu na ludzkie życie. A ty 
z całą pewnością jesteś tylko człowiekiem — czy nie tak, Henry? Nie jesteś lepszy od żadnego z 
ludzi, którym jutro będziesz musiał stawić czoło. Myślę, że powinieneś pamiętać, iż nie do ciebie 
należy obrona zasad.  Być może w tym konkretnym przypadku jesteś ofiarą,  być może zostałeś 
wrobiony, ale co z tego? Robią ci to, bo są słabi: nie mogli się oprzeć pokusie zagarnięcia twojego 
metalu i położenia łapy na twoich pieniądzach,  bo nie mieli  innego sposobu, by się wzbogacić. 
Dlaczego miałbyś ich winić? To jedynie kwestia innych zniekształceń, ale mamy do czynienia z 
tym  samym  materiałem  ludzkim,  który  prędzej  czy  później  im  ulega.  Ciebie  nie  skusiłyby 
pieniądze, bo ich zdobywanie przychodzi ci łatwo. Ale nie oparłbyś się innym pokusom i uległbyś 
im w równie haniebny sposób. Czy nie tak, Henry? A zatem nie masz prawa czuć wobec nich 
świętego oburzenia. Nie możesz dowieść ani bronić swojej wyższości moralnej. A skoro tak, jaki 
jest sens toczenia bitwy, której nie zdołasz wygrać? Być może ktoś, kto jest całkowicie bez winy, 
mógłby odczuwać satysfakcję z własnego męczeństwa, ale ty? Kim jesteś, żeby rzucać pierwszy 
kamień?
Zamilkła, by oszacować rezultat przemówienia. Rezultatu nie było; jedynie uważne spojrzenie stało 
się  jeszcze  bardziej  uważne.  Słuchał  jej,  jakby  owładnęła  nim  jakaś  bezosobowa,  naukowa 
ciekawość. Nie takiej reakcji oczekiwała.
— Sądzę, że mnie zrozumiałeś — rzekła.
— Nie — odparł spokojnie.
— Uważam, że powinieneś się pozbyć złudzenia własnej doskonałości, o którym doskonale wiesz, 
że jest złudzeniem. Powinieneś nauczyć się postępować z ludźmi. Czasy bohaterów przeminęły. 
Żyjemy w czasach ludzkości, w sensie znacznie głębszym, niż potrafisz sobie wyobrazić. Dziś nie 
oczekuje się od ludzi, żeby byli świętymi ani żeby ponosili karę za swoje grzechy. Nic nie jest 
słuszne  ani  niesłuszne.  Siedzimy  w tym wszyscy  razem,  wszyscy  jesteśmy  ludźmi,  a  więc  — 
istotami niedoskonałymi. Nie wygrasz nic jutro dowodzeniem, że nie mają racji.  Powinieneś się 
poddać, bo to przyniesie ci praktyczną korzyść. Powinieneś siedzieć cicho właśnie dlatego, że nie 
mają racji. Docenią to. Ustępuj innym, a oni będą ustępować tobie. Żyj i pozwalaj żyć. Dawaj i 
bierz. Nabieraj i bądź nabierany. Taka jest polityka naszych czasów — i czas już, żebyś ją przyjął. 
Nie mów mi, że jesteś ponad to. Wiesz dobrze, że tak nie jest. I wiesz, że ja także to wiem.
Jego nieobecne spojrzenie,  zawieszone gdzieś w powietrzu,  nie było reakcją  na jej  słowa. Było 
reakcją  na  męski  głos,  mówiący:  „Sądzi  pan,  że  chodzi  jedynie  o  spisek  mający  na  celu 
zawładnięcie pańskim majątkiem? Pan, który wie, co jest źródłem majątku, powinien rozumieć, że 
chodzi o coś daleko większego i gorszego”.
Odwrócił się w stronę Lillian. Wiedział, że jego absolutna obojętność jest jej całkowitą porażką. 
Monotonny strumień jej obelg był jak odgłos odległej nitownicy, przeciągły i bezsilny, nie mogący 
go dosięgnąć. Przez ostatnie trzy miesiące co wieczór w wyrafinowany sposób przypominała mu o 
jego winie. Poczucie winy było jednak tą jedyną emocją, której odczuwać nie potrafił. Karą, jaką 
pragnęła mu wymierzyć Lillian, była udręka wstydu; tym, co naprawdę mu zgotowała, była udręka 
nudy.
Przypomniał  sobie przelotne wrażenie  błędu w jej  schemacie kary,  które przemknęło mu przez 
głowę tamtego ranka w hotelu Wayne-Falkland. Wtedy go nie analizował. Dopiero teraz wyraźnie 
sobie uświadomił, w czym rzecz. Chciała go zmusić, by cierpiał z powodu hańby, ale jej jedyną 
bronią było jego poczucie honoru. Chciała go zmusić do przyznania się, że jest zepsuty moralnie, 
ale mogła to zrobić, tylko odwołując się do jego prawości. Chciała zranić go swoją pogardą, ale nie 
mogła  tego  dokonać,  jeśli  nie  poważał  jej  opinii.  Chciała  go  ukarać  za  ból,  który  jej  sprawił, 
bombardując go tym bólem, jakby usiłowała na nim wymusić cierpienie, odwołując się do jego 
litości. Ale jej jedynym narzędziem była jego dobra wola, troska o nią i współczucie. Jedyną jej 
władzą była władza nad jego cnotami. A gdyby tak jej ją odebrał?



Pomyślał, że człowiek może się czuć winny tylko wtedy, kiedy akceptuje kodeks prawny, który go 
takim  obwołał.  On  go  nie  zaakceptował.  Jego  cnoty  — cnoty,  których  ona  potrzebowała,  by 
wymierzyć mu karę — należały do innego kodeksu. Nie miał  poczucia  winy, wstydu, żalu ani 
hańby. Nie interesował go werdykt, jaki o nim wydała; już dawno przestał się liczyć z jej zdaniem. 
Jedyne, co wciąż pozostawiało jej resztkę władzy, były strzępy jego litości.
Jaki  zatem był  jej  kodeks? Jaki  kodeks  dopuszcza  pojęcie  kary działającej  na  podstawie  cnoty 
ofiary? Taki kodeks, pomyślał,  może zniszczyć tylko tych, którzy próbują go przestrzegać; taka 
kara może przynieść cierpienie  tylko  uczciwym, nieuczciwych pozostawiając  nietkniętymi.  Czy 
można wyobrazić sobie większy skandal niż zrównanie cnoty z bólem, uczynienie z cnoty, nie zaś z 
przywar, źródła i siły sprawczej cierpienia? Gdyby był tak nędzną istotą, jaką Lillian uparcie starała 
się z niego zrobić, kwestia własnego honoru i wartości moralnej nie miałaby dla niego znaczenia. A 
jeśli nią nie był — co chciała osiągnąć?
Po co używać cnót ofiary jako narzędzia tortur, szantażować ją, wykorzystując jej wielkoduszność, 
przyjmować  prezent  i  zmieniać  go  w  broń  mającą  zniszczyć  dawcę?  Siedział  bez  ruchu, 
kontemplując schemat zła tak potwornego, że potrafił je nazwać, lecz nie potrafił uwierzyć w jego 
istnienie.
Siedział  sparaliżowany  kołaczącym  mu  się  po  głowie  pytaniem:  czy  Lillian  w  pełni  rozumie 
charakter swojego działania? Czy postępuje z całkowitym rozmysłem? Zadrżał; nie nienawidził jej 
aż tak bardzo, by w to uwierzyć.
Zerknął  na  nią.  Wydawała  się  pochłonięta  krojeniem  spoczywającego  na  srebrnym  półmisku 
płonącego deseru, którego blask tańczył na jej twarzy i roześmianych ustach. Wprawnym, pełnym 
wdzięku  ruchem  zanurzała  w  płomieniach  srebrne  ostrze  noża.  Na  rękawie  jej  czarnej  sukni 
połyskiwały w blasku świec metalowe listki w barwach jesieni: czerwone, złote i brązowe.
Od  trzech  miesięcy  nie  mógł  się  pozbyć  wrażenia,  że  jej  zemsta  nie  jest,  jak  wcześniej 
przypuszczał, formą radzenia sobie z rozpaczą, lecz — co zdawało mu się niemożliwe — rodzajem 
rozrywki. Odrzucał tę teorię, a ona uparcie wracała. W zachowaniu Lillian nie dostrzegał ani śladu 
bólu. Nabrała jakiegoś nowego rodzaju pewności siebie. Sprawiała wrażenie, jakby po raz pierwszy 
dobrze się czuła we własnym domu. Mimo iż wszystko, co się tam znajdowało, zostało wybrane 
przez  nią,  dotąd  zachowywała  się  zawsze  jak  błyskotliwa,  zaradna  i  pełna  urazy  kierowniczka 
luksusowego hotelu,  uśmiechająca  się  z  goryczą  na  myśl  o  tym,  że  stoi  w hierarchii  niżej  od 
właścicieli.  Teraz  w  jej  uśmiechu  nie  było  goryczy.  Nie  utyła,  ale  jej  rysy  zatraciły  delikatną 
ostrość, roztapiając się w zmiękczającym wyrazie zadowolenia; nawet jej głos zmienił barwę.
Nie słyszał, co mówi; śmiała się nad dogasającym płomyczkiem deseru, podczas gdy on rozważał 
pytanie:  czy wie? Był pewien, że odkrył tajemnicę dotyczącą czegoś znacznie ważniejszego niż 
jego małżeństwo, że wyprowadził wzór polityki uprawianej na świecie bardziej powszechnie, niż 
miał  odwagę  myśleć.  Ale  oskarżenie  kogoś  ojej  uprawianie  równało  się  nieodwołalnemu 
potępieniu, i dlatego wiedział, że nie oskarży nikogo, póki istnieje choć cień wątpliwości.
Nie, myślał, patrząc na Lillian i krzesząc z siebie resztki wielkoduszności, nie uwierzę w to. Przez 
wzgląd  na  jej  dumę i  wdzięk  — przez  wzgląd  na  chwile,  w których widziałem na jej  twarzy 
uśmiech  radości,  uśmiech  znamionujący  człowieczeństwo  —  przez  wzgląd  na  krótkotrwałą 
namiastkę miłości, jaką ją kiedyś darzyłem — nie oskarżę jej o zło absolutne.
Kamerdyner postawił przed nim półmisek z deserem.
— Gdzie byłeś przez ostatnie pięć minut, Henry? — dobiegł go głos Lillian.  — A może przez 
ostatnie sto lat? Nie odpowiedziałeś mi. Nie usłyszałeś ani słowa z tego, co mówiłam.
— Usłyszałem — odpowiedział cicho. — Nie wiem, co próbujesz osiągnąć.
— Cóż za pytanie! — wykrzyknęła matka. — Tylko mężczyzna mógł coś takiego powiedzieć. Co 
próbuje osiągnąć? Próbuje cię uchronić przed więzieniem, ot co.
To  może  być  prawda,  pomyślał.  Być  może,  kierując  się  jakimś  prymitywnym,  dziecinnym 
tchórzostwem,  próbowała  za  pomocą  złośliwości  ochronić  go,  przywieść  do  bezpiecznego 
kompromisu. To możliwe, myślał — wiedział jednak, że w to nie wierzy.
— Nigdy nie byłeś lubiany — rzekła Lillian — i chodzi o coś dużo większego niż ta konkretna 
sprawa. Chodzi o tę twoją nieugiętą postawę. Ludzie, którzy będą cię sądzić, wiedzą, co myślisz. 



Dlatego właśnie ciebie przyskrzynią, a innego puszczą.
— Nie, nie sądzę, by wiedzieli, co myślę. Dlatego właśnie muszę im to jutro powiedzieć.
— Jeśli  im  nie  pokażesz,  że  jesteś  gotów  współpracować,  nie  dadzą  ci  szans.  Za  bardzo  im 
wszystko utrudniasz.
— Ułatwiam.
— Ale jeśli  wsadzą cię do więzienia  — zapytała  matka — co się stanie z twoją rodziną? Czy 
pomyślałeś o tym?
— Nie.
— Czy pomyślałeś o hańbie, jaką nas okryjesz?
— Mamo, czy masz pojęcie, o co chodzi w tej sprawie?
— Nie i wcale mnie to nie obchodzi. To brudne interesy i brudna polityka. Wszystkie interesy to 
tylko  brudna  polityka,  a  cała  polityka  to  brudne  interesy.  Nigdy  nie  próbowałam  nic  z  nich 
zrozumieć.  Nie  obchodzi  mnie,  kto  ma  słuszność,  ale  uważam,  że  człowiek  powinien  przede 
wszystkim myśleć o rodzinie. Czy wiesz, co się z nami stanie, jeśli zostaniesz skazany?
— Nie, mamo, nie wiem i nie obchodzi mnie to. Matka patrzyła na niego wstrząśnięta.
— Uważam, że wszyscy zachowujecie się jak prowincjusze — odezwał się nagle Philip. — Zdaje 
się, że nikt przy tym stole nie patrzy na sprawę z szerszego, społecznego punktu widzenia. Nie 
zgadzam się z tobą, Lillian. Nie rozumiem, dlaczego twierdzisz, że ktoś próbuje wrobić Henry’ego i 
że racja jest po jego stronie. Uważam, że zawinił jak diabli. Mamo, mogę ci w bardzo prosty sposób 
wytłumaczyć, o co chodzi. W tej sprawie nie ma nic niezwykłego, sądy rozpatrują setki podobnych. 
Biznesmeni wykorzystują fakt, że kraj znajduje się w kryzysie, i próbują zrobić na tym pieniądze. 
Dla  osobistego zysku łamią  przepisy  chroniące  dobro  wszystkich  obywateli.  Bogacą  się  dzięki 
spekulacji,  pozbawiając  biednych należnego im udziału w dobrach w czasach ogromnej  klęski. 
Kierują  się  bezwzględną,  grabieżczą,  antyspołeczną  polityką,  u  podłoża  której  leży  zwykła 
samolubna chciwość. Wszyscy to wiemy i nie ma potrzeby niczego udawać. Moim zdaniem, to 
godne pogardy.
Mówił niedbale, od niechcenia, jakby tłumaczył grupce nastolatków rzecz oczywistą; w jego głosie 
była pewność człowieka, który wie, że jego stanowisko wyrasta z niekwestionowanych aksjomatów 
moralnych.
Rearden przyglądał mu się, jakby badał ujrzany po raz pierwszy przedmiot. Gdzieś w jego umyśle, 
niczym miarowy, łagodny, nieubłagany rytm, pobrzmiewał męski głos, mówiący: „Jakim prawem? 
Na mocy jakiego kodeksu? Na podstawie jakiej zasady?”
— Philip — rzekł, nie podnosząc głosu — powiedz którąś z tych rzeczy jeszcze raz, a znajdziesz 
się  na ulicy  w tej  chwili,  nie  mając  nic  oprócz tego  garnituru  i  ewentualnych drobnych,  które 
trzymasz w kieszeni.
Nie odpowiedział mu żaden głos, dźwięk ani ruch. Z ciszy, która zapadła, nie przebijało jednak 
zdumienie tamtych trojga. Na ich twarzach malował się wprawdzie pewien szok, ale nie był to szok 
wywołany  nagłą  eksplozją  bomby,  lecz  szok  ludzi,  którzy  wiedzieli,  że  bawią  się  zapalonym 
zapalnikiem.  Nie  wykrzykiwali,  nie  protestowali,  nie  pytali;  wiedzieli,  że  mówi  poważnie,  i 
wiedzieli,  co  to  oznacza.  Lekkie  uczucie  mdłości  dało  mu  odczuć,  że  zrozumieli  to  o  wiele 
wcześniej niż on sam.
— Ty chyba... nie wyrzuciłbyś na ulicę własnego brata, Henry? — zapytała w końcu matka. W jej 
głosie nie było żądania, lecz błaganie.
— Wyrzuciłbym.
— Ale to twój brat... Czy ten fakt nic dla ciebie nie znaczy?
— Nie.
— Może czasami posuwa się odrobinę za daleko, ale to tylko takie gadanie, nowoczesny slang. On 
nawet nie wie, co mówi.
— Więc niech się dowie.
— Nie bądź dla niego surowy... Jest od ciebie młodszy i... słabszy. On... Henry, nie patrz tak na 
mnie! Jeszcze cię takiego nie widziałam. Nie wolno ci go straszyć. Wiesz, że cię potrzebuje.
— A czy on o tym wie?



— Nie możesz tak surowo traktować człowieka,  który cię potrzebuje.  Do końca życia będzie cię 
gryzło sumienie.
— O to się nie martw.
— Musisz być życzliwy, Henry.
— Nie jestem.
— Musisz mieć trochę litości.
— Nie mam.
— Dobry człowiek potrafi wybaczać.
— Ja nie.
— Chyba nie chcesz, żebym pomyślała, że jesteś samolubny.
— Jestem.
Philip wodził wzrokiem od jednego rozmówcy do drugiego. Wyglądał jak ktoś, kto był pewien, że 
stoi na twardej skale, gdy nagle odkrył, że ma pod stopami cienki lód, który właśnie zaczyna pękać.
— Ale ja... — zaczął i umilkł.  Jego głos brzmiał jak kroki człowieka badającego wytrzymałość 
lodu. — Chyba wolno mi mówić, co myślę?
— W swoim własnym domu. Nie w moim.
— Czy nie mam prawa mieć własnych poglądów?
— Własnym kosztem. Nie moim.
— Nie tolerujesz żadnych opinii z wyjątkiem swojej własnej?
— Nie wtedy, gdy płacę rachunki.
— Czy wszystko sprowadza się do pieniędzy?
— Tak. Do faktu, że są to moje pieniądze.
— Nie sądzisz, że należałoby wziąć po uwagę także wyż... — chciał powiedzieć „wyższe cele”, ale 
zmienił zdanie — inne aspekty?
— Nie.
— Przecież nie jestem twoim niewolnikiem.
— A ja jestem twoim?
— Nie wiem, co... — Zamilkł. Wiedział, co Rearden ma na myśli.
— Nie — rzekł Rearden. — Nie jesteś moim niewolnikiem. Możesz opuścić mój dom, kiedy tylko 
zechcesz.
— Nie... nie to miałem na myśli.
— A ja tak.
— Nie rozumiem...
— Czyżby?
— Zawsze wiedziałeś, jakie mam... poglądy. Nigdy dotąd nie protestowałeś.
— To  prawda  — rzekł  z  powagą  Rearden.  — Być  może  jestem  ci  winien  wyjaśnienie,  jeśli 
wprowadziłem cię w błąd. Nigdy nie próbowałem ci przypominać,  że żyjesz z mojej  jałmużny. 
Sądziłem, że sam powinieneś o tym pamiętać. Sądziłem, że każda istota ludzka, która przyjmuje po-
moc innej, wie, że ofiarodawcą kieruje wyłącznie dobra wola, i odpłaca mu się swoją dobrą wolą. 
Teraz jednak widzę, że się myliłem. Otrzymując jedzenie za darmo, uznałeś, że na uczucia także nie 
trzeba zasługiwać. Uznałeś mnie za osobę, którą najbezpieczniej będzie opluwać, właśnie dlatego, 
że miałem cię w garści. Uznałeś, że nie będę ci o tym przypominał w obawie przed zranieniem 
twoich uczuć. Postawmy zatem sprawy jasno: jesteś odbiorcą zapomóg, którego kredyt dawno się 
wyczerpał.  Wszelkie  uczucia,  jakie  mogłem do ciebie  żywić,  dawno wygasły.  Twój los i  twoja 
przyszłość są mi najzupełniej obojętne. Nie mam powodu chcieć cię żywić. Jeśli odejdziesz z tego 
domu,  nie  będzie  mnie  obchodziło,  czy  głodujesz  czy  nie.  Przedstawiłem ci  twoje  położenie  i 
oczekuję, że będziesz o nim pamiętał, jeśli chcesz tu zostać. A jeśli nie — droga wolna.
Jedyną reakcją Philipa było lekkie wciśnięcie głowy w ramiona.
— Nie  wyobrażaj  sobie,  że  mieszkanie  tu  sprawia  mi  przyjemność  — odezwał  się  wysokim, 
nieprzyjemnym głosem, przywodzącym na myśl raczej automat niż istotę ludzką. — Jeśli sądzisz, 
że jestem szczęśliwy, mylisz się. Wszystko bym dał, żeby się stąd wyrwać. — Słowa, które wy-
powiadał, można by uznać za wojownicze, ale w głosie była jakaś dziwna ostrożność. — Jeśli tak 



podchodzisz  do  sprawy,  najlepiej  będzie,  kiedy  odejdę.  — Było  to  stwierdzenie,  ale  intonacja 
uczyniła z niego pytanie. Nie otrzymał odpowiedzi. — Nie musisz się martwić o moją przyszłość. 
Niepotrzebne  mi  niczyje  przysługi.  Sam sobie  poradzę.  — Mówił  do Reardena,  ale  patrzył  na 
matkę.  Milczała,  bojąc  się  poruszyć.  —  Zawsze  chciałem  żyć  na  własny  rachunek.  Zawsze 
chciałem mieszkać w Nowym Jorku, blisko wszystkich swoich przyjaciół. — Mówił coraz wolniej, 
wreszcie umilkł,  by po chwili dodać refleksyjnie, jakby kierował te słowa do samego siebie: — 
Oczywiście, trudno by mi było utrzymać pozycję społeczną... To nie moja wina, że będę musiał się 
wstydzić z powodu nazwiska kojarzącego się z pewnym milionerem... Przez pierwszy rok czy dwa 
będę potrzebował pieniędzy, żeby się ustawić w sposób odpowiadający mojej...
— Ode mnie ich nie dostaniesz.
— Przecież cię o nie nie proszę, prawda? Nie wyobrażaj sobie, że nie mógłbym ich zdobyć gdzie 
indziej, gdybym zechciał! Nie wyobrażaj sobie, że nie mógłbym odejść! Gdyby chodziło tylko o 
mnie, odszedłbym w tej chwili. Ale mama mnie potrzebuje, a gdybym ją zostawił...
— Nie tłumacz się.
—  Poza  tym  źle  mnie  zrozumiałeś,  Henry.  Nie  zamierzałem  cię  obrażać.  To  nie  było  nic 
osobistego.  Rozpatrywałem  jedynie  ogólną  wizję  polityczną  z  abstrakcyjnego,  socjologicznego 
punktu widzenia, który...
—  Nie  tłumacz  się  — rzekł  Rearden.  Patrzył  Philipowi  w  twarz.  Głowa  tamtego  była  lekko 
opuszczona, oczy jednak patrzyły na Reardena. Były puste, jakby nic nie widziały; nie było w nich 
iskry podniecenia, żadnego osobistego uczucia ani buntu, ani żalu, ani wstydu, ani cierpienia; były 
po prostu dwoma zamazanymi owalami, nie zawierającymi odzewu na rzeczywistość ani próby jej 
zrozumienia, rozważenia, wydania sprawiedliwego sądu; owalami, w których widniała jedynie tępa, 
bezmyślna nienawiść. — Nie tłumacz się. Milcz.
W odrazie, która zmusiła Reardena do odwrócenia głowy, był jakiś skurcz litości. Przez moment 
miał ochotę chwycić brata za ramiona, potrząsnąć nim, krzyknąć: „Jak mogłeś upaść tak nisko?! Jak 
mogłeś  osiągnąć  stadium,  w  którym  tylko  tyle  z  ciebie  zostało?!  Dlaczego  pozwoliłeś  odejść 
czemuś tak wspaniałemu jak swoje własne życie?!...” Odwrócił głowę. Wiedział, że to na nic.
Z pełną znużenia pogardą odnotował, że jego współbiesiadnicy milczą. Przez wszystkie minione 
lata w odpowiedzi na swoją troskę o nich otrzymywał jedynie pełne złośliwej wyższości wymówki. 
Gdzie  się  teraz  podziała  ich  wyższość?  Nadszedł  moment,  w którym powinni  bronić  swojego 
kodeksu  sprawiedliwości  —  o  ile  sprawiedliwość  w  ogóle  wchodziła  w  zakres  ich  kodeksu. 
Dlaczego teraz nie rzucali mu w twarz wszystkich tych oskarżeń o okrucieństwo i egoizm, które 
przyzwyczaił się akceptować niczym niemilknący chórek towarzyszący jego życiu? Co pozwalało 
im przez tyle lat to robić? Wiedział, że słowa, które słyszy w głowie, są kluczem do rozwiązania 
zagadki: przyzwolenie ofiary.
— Nie  kłóćmy się  — powiedziała  matka  bezbarwnym, pozbawionym radości  głosem. — Dziś 
Święto Dziękczynienia.
Kiedy podniósł oczy na Lillian, pochwycił spojrzenie, które dało mu pewność, że od dłuższej chwili 
jest przez nią obserwowany. Spojrzenie wyrażało panikę.
— Przepraszam — powiedział, wstając od stołu.
— Dokąd to się wybierasz? — zapytała ostro Lillian.
Patrzył na nią w milczeniu przez chwilę dostatecznie długą, by się upewnić, że dobrze zrozumie 
jego słowa:
— Do Nowego Jorku. Zerwała się na równe nogi.
— Dzisiaj?!
— Teraz.
— Nie możesz jechać dzisiaj  do Nowego Jorku! — Nie krzyczała, ale była w jej głosie władcza 
bezradność,  która  zwykle  towarzyszy krzykowi.  — Nie możesz sobie  pozwolić  na opuszczenie 
rodziny w takiej chwili. Dziś szczególnie powinieneś dbać o to, by mieć czyste ręce. Nie możesz 
dopuszczać się czegoś, o czym wiesz, że jest niemoralne.
Na mocy jakiego kodeksu?, myślał Rearden. Na podstawie jakiej zasady?
— Po co chcesz dziś jechać do Nowego Jorku?



— Sądzę, Lillian, że z tego samego powodu, dla którego ty chcesz mnie zatrzymać.
— Jutro masz proces.
— To właśnie mam na myśli. Odwrócił się, by odejść, gdy tymczasem ona podniosła głos:
— Nie chcę, żebyś jechał! 
Uśmiechnął się. Był to jego pierwszy uśmiech pod jej adresem od trzech miesięcy — nie był to 
jednak uśmiech, który miałaby ochotę oglądać.
— Zabraniam ci opuszczać nas tej nocy!!! 
Odwrócił się i wyszedł z pokoju. Siedząc za kierownicą i patrząc, jak śliska, zamarznięta droga 
pędzi mu na spotkanie, a następnie znika pod kołami samochodu z prędkością sześćdziesięciu mil 
na godzinę, obserwował, jak twarze członków rodziny pomału znikają z jego myśli i zapadają się w 
tę samą otchłań, która połyka nagie drzewa i samotne budowle wznoszące się wokół szosy. Ruch 
był  niewielki;  w mijanych  miasteczkach  paliło  się  niewiele  świateł;  jedyną  oznaką święta  była 
pustka bezczynności.  Z rzadka ponad dachem jakiejś  fabryki zajaśniała  rdzawa od mrozu łuna. 
Przez szczeliny do wnętrza samochodu wpadał ze świstem zimny wiatr,  uderzając brezentem o 
metalową ramę.
Jakiś niejasny, nieuchwytny kontrast zastąpił myśl o rodzinie wspomnieniem spotkania z Mamką, 
„chłopcem z Waszyngtonu”, sprawującym nadzór nad jego hutą.
Kiedy wniesiono sprawę przeciw Reardenowi, okazało się, że chłopak wiedział o jego układzie z 
Danaggerem, a jednak nie doniósł o tym.
— Dlaczego nie zawiadomiłeś swoich przyjaciół? — zapytał wtedy Rearden.
Nie patrząc mu w oczy, chłopak odpowiedział wymijająco:
— Nie miałem ochoty.
— Czy wyłapywanie takich działań nie należy do twoich obowiązków?
— Owszem.
— A poza tym twoi przyjaciele byliby zachwyceni, słysząc o tym.
— Wiem.
— Czyżbyś  nie  wiedział,  jak  drogocenną  informacją  dysponujesz  i  jak  wiele  mógłbyś  za  nią 
uzyskać  u  tych  swoich  przyjaciół  z  Waszyngtonu,  których  pomoc kiedyś  mi  proponowałeś  — 
pamiętasz?  —  tych,  którzy  zawsze  „pochłaniają  wydatki”?  —  Chłopak  nie  odpowiedział.  — 
Mogłoby ci to otworzyć drzwi do wielkiej kariery. Nie mów mi, że o tym nie wiedziałeś.
— Wiedziałem.
— Więc dlaczego nie zrobiłeś z tego użytku?
— Nie miałem ochoty.
— Dlaczego?
— Nie wiem.
Chłopak  stał,  ponuro  unikając  wzroku  Reardena,  jakby  próbował  uciec  przed  czymś 
niezrozumiałym wewnątrz siebie. Rearden roześmiał się.
— Słuchaj no, „Niepewniku”, igrasz z ogniem. Lepiej idź i szybko kogoś zamorduj, zanim cię to 
dopadnie — to, co sprawiło, że nie zostałeś donosicielem — bo inaczej twoja kariera pójdzie w 
diabły.
Chłopak nie odpowiedział.
Tego ranka Rearden jak zwykle przyszedł do pracy, choć cały personel biurowy miał wolne. W 
przerwie obiadowej przystanął przy walcowni i zdziwił się, widząc tam Mamkę, który stał samotnie 
w rogu, niezauważony przez nikogo, i z dziecinnym entuzjazmem przyglądał się pracy.
— Co tu robisz? — zapytał Rearden. — Nie wiesz, że jest święto?
— Jasne,  dziewczyny  mają  wolne,  a  ja  przyszedłem tylko  na  chwilę,  żeby  dokończyć  pewną 
sprawę.
— Jaką?
— No, listy i... No dobrze, podpisałem trzy listy i naostrzyłem ołówki, wiem, że nie musiałem dziś 
przychodzić, ale nie miałem nic do roboty w domu i... czuję się samotny z dala od tego miejsca.
— Nie masz rodziny?
— Nie... nikogo, o kim warto by mówić. A pan, panie Rearden? Nie ma pan rodziny?



— Myślę, że i o tym nie warto mówić.
— Lubię to miejsce. Lubię się tu kręcić. Wie pan, panie Rearden, studiowałem metalurgię.
Odchodząc, Rearden odwrócił się na moment i pochwycił wzrok Mamki, spoglądającego za nim 
tak,  jak mały chłopiec spoglądałby  na bohatera  ulubionej  powieści  przygodowej.  Boże,  miej  w 
opiece tego biedaka!, pomyślał.
Boże, miej w opiece ich wszystkich!, myślał, przejeżdżając ciemnymi ulicami małego miasteczka, z 
pogardliwą litością  używając ich własnych słów,  o  których sądzili,  że  nigdy nie  postały mu w 
głowie.  Z metalowych stojaków gazety krzyczały  do pustych zakątków: „Katastrofa  kolejowa”. 
Usłyszał tę wiadomość w radio, po południu: w pobliżu Rockland w Wyoming wykoleił się pociąg 
głównej linii Taggart Transcontinental, wypadając z pękniętych szyn i staczając się na dno wąwozu. 
Wypadki na głównej linii stawały się coraz częstsze — szyny niszczały coraz bardziej — te same 
szyny, które Dagny osiemnaście miesięcy temu obiecywała przebudować, przyrzekając mu podróż 
od wybrzeża do wybrzeża po szynach z metalu Reardena.
Spędziła rok na zbieraniu zużytych szyn z zamkniętych linii i łataniu nimi głównej. Miesiącami 
walczyła  z zarządem Jima, utrzymującym, że kryzys państwowy wkrótce się skończy i że tory, 
które przetrwały dziesięć lat, przetrwają jeszcze tę jedną zimę — a wiosną, jak obiecał pan Wesley 
Mouch, sytuacja  w kraju się poprawi.  Przed trzema tygodniami przekonała  ich,  by zatwierdzili 
zakup sześćdziesięciu tysięcy ton nowych szyn. Mogło to wystarczyć zaledwie na załatanie kilku 
najbardziej zniszczonych odcinków na przestrzeni całego kontynentu, ale tylko tyle udało jej się 
wymusić. Musiała żebrać o pieniądze u ludzi, którym panika odebrała zmysły: zyski z przewozów 
towarowych  zmniejszały  się  w  tak  zastraszającym  tempie,  że  członkowie  zarządu  drżeli  na 
wspomnienie  przechwałek  Jima,  iż  będzie  to  najbardziej  dochodowy  rok  w  historii 
przedsiębiorstwa. Musiała zamówić szyny ze stali, bo nie było szans na zdobycie zezwolenia na 
zakup metalu Reardena na mocy klauzuli o „żywotnej potrzebie” ani czasu, by o nie błagać.
Rearden odwrócił wzrok od nagłówków i skierował go ku blaskowi na horyzoncie. Były to światła 
Nowego Jorku. Mocniej zacisnął dłonie na kierownicy.
Dotarł do miasta o wpół do dziesiątej. Otworzył drzwi mieszkania Dagny własnym kluczem. W 
środku było ciemno. Podniósł słuchawkę i zadzwonił do biura.
— Taggart Transcontinental — odezwał się głos Dagny.
— Nie wiesz, że dzisiaj święto? — zapytał.
— Cześć, Hank. Koleje nie mają świąt. Skąd dzwonisz?
— Z twojego mieszkania.
— Za pół godziny kończę.
— W porządku. Zostań tam. Przyjadę po ciebie.
Poczekalnia jej gabinetu była pogrążona w mroku; tylko w oszklonym kantorku Eddiego Willersa 
paliło się światło. Eddie robił porządek na biurku, szykując się do wyjścia. Zdumiał się na widok 
Reardena.
— Dobry wieczór, Eddie. Strasznie jesteście zapracowani — to przez tę katastrofę w Rockland?
— Tak, panie Rearden — westchnął Eddie.
— Właśnie w tej sprawie chcę się zobaczyć z Dagny. Chodzi o szyny.
— Siedzi tam jeszcze.
Rearden ruszył ku drzwiom gabinetu, kiedy nagle usłyszał zza pleców niepewny głos Eddiego:
— Panie Rearden... Zatrzymał się.
— Tak?
—  Chciałbym  powiedzieć...  Bo  jutro  ma  pan  proces...  i  to  wszystko,  co  panu  zrobią,  będzie 
rzekomo w imieniu całego narodu... Chciałem tylko powiedzieć... że to nie będzie w moim imieniu, 
chociaż wiem, że to nic nie znaczy.
— Znaczy o wiele więcej,  niż przypuszczasz.  Może więcej,  niż obaj przypuszczamy. Dziękuję, 
Eddie.
Dagny podniosła głowę znad biurka, gdy wszedł. Zbliżając się, widział, jak z jej oczu znika wyraz 
zmęczenia. Przysiadł na skraju biurka, ona zaś odchyliła się do tyłu na krześle, odgarniając z twarzy 
kosmyk włosów i rozluźniając mięśnie ramion pod cienką białą bluzką.



— Dagny, mam ci coś do powiedzenia na temat szyn, które zamówiłaś. Chcę, żebyś dowiedziała się 
o tym dzisiaj.
Przyglądała mu się w skupieniu, z tym samym wyrazem, który widniał na jego twarzy: pełnego 
powagi napięcia.
—  Zgodnie  z  umową  Taggart  Transcontinental  ma  otrzymać  ode  mnie  piętnastego  lutego 
sześćdziesiąt tysięcy ton szyn, co wystarczy na trzysta mil torów. Otrzymacie — za tę samą sumę 
— osiemdziesiąt tysięcy, co wystarczy na pięćset mil. Szyny będą zrobione z materiału tańszego i 
lżejszego niż stal. Z metalu Reardena. Nie próbuj dyskutować ani protestować, a tym bardziej się 
zgadzać.  Ty nic o tym nie wiesz. To moja inicjatywa i  tylko ja jestem za nią odpowiedzialny. 
Załatwimy to tak, że ci spośród twoich pracowników, którzy wiedzą, że zamówiłaś stal, nie będą 
wiedzieli, że otrzymałaś metal Reardena, a ci, którzy będą wiedzieli, że otrzymałaś metal Reardena, 
nie dowiedzą się, że nie miałaś na niego zezwolenia. Zamieszamy w księgach rachunkowych tak, że 
jeśli  rzecz  kiedykolwiek  się  wyda,  będą  się  mogli  przyczepić  wyłącznie  do  mnie.  Mogą 
podejrzewać, że przekupiłem kogoś z twoich pracowników albo że ty miałaś z tym coś wspólnego, 
ale nie będą w stanie tego dowieść. Chcę, żebyś mi dała słowo, że nigdy się do tego nie przyznasz, 
cokolwiek by się stało. To mój metal i jeśli w grę wchodzi ryzyko, to ja je podejmuję. Planowałem 
to od chwili, w której otrzymałem twoje zamówienie. Zamówiłem miedź u dostawcy, który mnie 
nie zawiedzie. Zamierzałem powiedzieć ci o tym dopiero po fakcie, ale zmieniłem zdanie. Chcę, 
żebyś wiedziała to dzisiaj — bo jutro będą mnie sądzić za takie samo przestępstwo.
Słuchała go bez ruchu. Kiedy wygłaszał ostatnie zdanie, zobaczył lekki skurcz jej policzków i warg, 
coś, co nie do końca było uśmiechem, ale wystarczyło mu za całą odpowiedź: był tam ból, podziw i 
zrozumienie.
Potem jej oczy złagodniały, stając się bardziej boleśnie, niebezpiecznie żywe... Zacisnął dłoń na jej 
nadgarstku,  jakby  mocny  uścisk  palców  i  surowość  spojrzenia  miały  jej  wystarczyć  za  całe 
wsparcie, jakiego potrzebowała, i rzekł z powagą:
— Nie dziękuj mi — to nie przysługa — robię to, by móc znieść swoją pracę, inaczej załamałbym 
się jak Ken Danagger.
— Dobrze, Hank — wyszeptała. — Nie będę ci dziękować.
Jej  ton  i  spojrzenie  uczyniły  z  tych  słów  kłamstwo  w  tym  samym  momencie,  w  którym  je 
wypowiadała. Uśmiechnął się.
— A teraz daj mi słowo, o które prosiłem. Pochyliła głowę.
— Daję ci słowo. — Puścił jej dłoń. Nie podnosząc głowy, dodała: — Ale jeśli jutro skażą cię na 
więzienie, odejdę z pracy — nie czekając na podszept żadnego niszczyciela.
— Nie zrobisz tego. Nie sądzę też, by mieli mnie skazać. Przypuszczam, że potraktują mnie bardzo 
łagodnie. Mam w tej kwestii pewną hipotezę; przedstawię ci ją później, gdyż już ją przetestuję.
— Jaką hipotezę?
— Kim jest John Galt? — Uśmiechnął się, wstając. — To wszystko. Nie będziemy dziś więcej 
mówić o moim procesie. Nie masz przypadkiem w biurze nic do picia?
— Nie. Ale zdaje się, że kierownik ruchu ma na jednej z półek swojej szafki na akta coś w rodzaju 
barku.
— Myślisz, że mogłabyś podkraść dla mnie drinka, jeśli nie zamyka tego skarbca na klucz?
— Spróbuję.
Stał,  przyglądając  się  portretowi  Nata  Taggarta  na  ścianie  gabinetu  —  portretowi  młodego 
człowieka z uniesioną głową — kiedy wróciła, niosąc butelkę brandy i dwa kieliszki. Napełnił je w 
milczeniu.
— Wiesz, Dagny, Święto Dziękczynienia zostało ustanowione przez ludzi produktywnych w celu 
uczczenia ich dokonań.
Jego ręka z kieliszkiem powędrowała w kierunku portretu — Dagny — jego samego — wreszcie 
skierowała się ku budynkom miasta za oknem.



Przez ostatni miesiąc ludzie, którzy teraz wypełniali salę rozpraw, byli przygotowywani przez prasę 
na  to,  że  zobaczą  człowieka,  który  jest  chciwym wrogiem społeczeństwa.  Zamiast  tego  ujrzeli 
człowieka, który wynalazł metal Reardena.
Powstał na wezwanie sędziów. Miał szary garnitur, jasnoniebieskie oczy i jasne włosy — ale to nie 
barwy sprawiały, że jego postać wydawała się lodowato nieskazitelna, lecz fakt, iż garnitur miał w 
sobie kosztowną prostotę, z którą rzadko się w owych czasach obnoszono; należał do ascetycznego 
luksusu biura wielkiej korporacji, a postawa jego właściciela pochodziła z cywilizowanej epoki i 
nie pasowała do tego miejsca.
Zebrani  wiedzieli  z  gazet,  że  ten  człowiek  jest  wcieleniem  zła,  członkiem  wyklętej  kasty 
bezwzględnych  bogaczy,  więc  —  jako  że  sławili  cnotę  czystości,  po  czym  pędzili  na  film 
reklamowany przez plakaty przedstawiające półnagą kobietę — przybyli tu, by mu się przyjrzeć: 
zło przynajmniej nie miało w sobie tej jałowej beznadziei banału, w który nikt nie wierzył i którego 
nikt nie śmiał kwestionować. Patrzyli  na niego bez podziwu —już dawno zatracili  zdolność do 
takiego uczucia —jedynie z ciekawością i mglistym poczuciem buntu przeciwko tym, którzy im 
powiedzieli, że mają obowiązek go nienawidzić.
Kilka lat wcześniej szydziliby z jego pewności siebie i obnoszenia się z bogactwem. Tego dnia 
jednak szare niebo za oknami sali rozpraw zapowiadało pierwszą śnieżycę długiej, mroźnej zimy; 
wyczerpywały się  ostatnie  źródła  ropy w kraju,  a  kopalnie  węgla nie  potrafiły  sprostać histerii 
związanej z gromadzeniem zapasów na zimę. Zebrani na sali pamiętali, że to właśnie ten proces 
pozbawił ich usług Kena Danaggera. Szerzyła się plotka, że produkcja Danagger Coal Company 
znacznie spadła w ciągu jednego miesiąca. Gazety twierdziły, że jest to stan chwilowy, spowodo-
wany reorganizacją, którą rozpoczął kuzyn Danaggera po przejęciu firmy. W zeszłym tygodniu na 
pierwszych stronach gazet pojawiły się opowieści o katastrofie na placu budowy nowego osiedla 
mieszkaniowego: wadliwe stalowe dźwigary załamały się, zabijając czterech robotników. W gaze-
tach nie wspomniano o tym, ale wszyscy wiedzieli,  że stal została wyprodukowana przez Orren 
Boyle Associated Steel.
Siedzieli w sali rozpraw w niezręcznej ciszy, patrząc na wysoką, szarą sylwetkę nie z nadzieją — 
tracili  już  zdolność  do  odczuwania  nadziei  —  lecz  z  beznamiętną  neutralnością,  z  ledwo 
dostrzegalnym  śladem  znaku  zapytania.  Znak  zapytania  widniał  na  wszystkich  szlachetnych 
hasłach, którymi od lat ich karmiono.
Gazety wykrzykiwały, że przyczyną kłopotów, w jakich znalazł się kraj, jest — co demonstruje 
niniejszy przykład — samolubna chciwość bogatych przemysłowców; że to właśnie ludzie pokroju 
Hanka  Reardena  są  odpowiedzialni  za  malejącą  produkcję  żywności,  spadającą  temperaturę  i 
pękające dachy; że gdyby nie ludzie, którzy łamią przepisy i mieszają szyki rządowi, kraj dawno 
już wyszedłby z kryzysu, i że ludziom pokroju Hanka Reardena chodzi wyłącznie o osobisty zysk. 
Tego ostatniego nie wyjaśniano, jak gdyby było oczywiste, że słowa „osobisty zysk” są synonimem 
najstraszliwszego zła.
Publiczność pamiętała, że niecałe dwa lata wcześniej te same gazety wykrzykiwały, iż powinno się 
zakazać produkcji metalu Reardena, bo jego producent przez swoją chciwość stwarza zagrożenie 
dla życia ludzkiego. Pamiętała, że ten człowiek w szarym garniturze jechał w kabinie pierwszej 
lokomotywy, jaka wyruszyła w trasę po szynach z jego metalu, i że teraz sądzi się go za zbrodniczą 
chęć wydarcia społeczeństwu partii  metalu,  który wcześniej  mu zaoferował,  kierując się równie 
zbrodniczą chciwością.
Zgodnie z procedurą ustanowioną przez rozporządzenia tego rodzaju spraw nie rozstrzygała ława 
przysięgłych, lecz zespół trzech sędziów mianowanych przez Biuro Planowania Gospodarczego i 
Zasobów Krajowych. Miało się to odbywać w sposób nieoficjalny i demokratyczny. Wyniesiono 
więc  ze  starej  sali  rozpraw w Filadelfii  ławę sędziowską,  zastępując  ją  stołem ustawionym na 
drewnianej  platformie.  Sala  wyglądała  dzięki  temu,  jakby odbywał  się  w niej  wykład  dla  osób 
opóźnionych w rozwoju.
Jeden z sędziów, występujący jako prokurator, odczytał akt oskarżenia.
— Może pan teraz wygłosić oświadczenie w swojej obronie — obwieścił.
Stojąc  twarzą  do  platformy,  Rearden  odpowiedział  bardzo  wyraźnym,  pozbawionym modulacji 



głosem:
— Nie mam nic do powiedzenia.
— A zatem... — Sędzia zająknął się; nie oczekiwał, że pójdzie tak łatwo. — A zatem zdaje się pan 
na łaskę sądu?
— Nie uznaję prawa tego sądu do sądzenia mnie.
— Co?
— Nie uznaję prawa tego sądu do sądzenia mnie.
— Ależ, panie Rearden, ten sąd został prawnie ustanowiony dla sądzenia tego rodzaju zbrodni.
— Nie uznaję swoich działań za zbrodnię.
— Przyznał się pan przecież do złamania przepisów kontrolujących sprzedaż pańskiego metalu.
— Nie uznaję waszego prawa do kontrolowania sprzedaży mojego metalu.
— Czy muszę panu mówić, że pańskie uznanie nie było nam potrzebne?
— Nie. Jestem tego w pełni świadom i kieruję się tą świadomością.
Zauważył,  że  sala  znieruchomiała.  Zgodnie  ze  skomplikowanymi  regułami  spektaklu,  który  ci 
ludzie odgrywali przed sobą nawzajem, powinni uznać jego stanowisko za niezrozumiałą fanaberię, 
reagując na nie zdumieniem i szyderstwem. Oni jednak siedzieli nieruchomo. Rozumieli.
— Chce pan przez to powiedzieć, że odmawia podporządkowania się prawu? — zapytał sędzia.
— Nie. Podporządkowuję się prawu — w sensie dosłownym. Wasze prawo stwierdza, że moim 
życiem, pracą i własnością można dysponować bez mojej zgody. A zatem możecie zrobić ze mną, 
co chcecie, bez mojego udziału. Nie będę udawał, że się bronię, skoro żadna obrona nie jest moż-
liwa. Nie zamierzam umacniać iluzji, że mamy do czynienia z uczciwym sądem.
— Ależ, panie Rearden, prawo wyraźnie stwierdza, że należy dać panu możliwość przedstawienia 
swojego stanowiska i obrony swoich racji.
— Więzień oddany pod sąd może się bronić jedynie wtedy, gdy istnieje obiektywna, uznawana 
przez jego sędziów zasada sprawiedliwości, gwarantująca mu nienaruszalne prawa, na które może 
się powołać. Prawo, na mocy którego mnie sądzicie,  głosi, że nie istnieją zasady, nie posiadam 
praw i możecie ze mną zrobić, co wam się żywnie podoba. Proszę bardzo. Róbcie to.
—  Panie  Rearden,  prawo,  które  pan  neguje,  służy  najwyższej  zasadzie  —  zasadzie  dobra 
publicznego.
— Co  to  jest  dobro  publiczne?  Kto  się  kryje  pod  określeniem  „publiczny”?  Były  czasy,  gdy 
uważano,  że pojęcie  dobra należy definiować jako system wartości moralnych i  że nikomu nie 
wolno dążyć do własnego dobra, gwałcąc cudze prawa. Skoro teraz uważa się, że moi współbracia 
mogą złożyć mnie w ofierze w dowolnej formie w imię czegoś, co uważają za własne dobro — 
cokolwiek to jest — skoro wierzy się, że mogą zawładnąć moją własnością tylko dlatego, że jej 
potrzebują— cóż, tak samo postępuje złodziej. Różnica jest taka, że złodziej nie prosi mnie, bym 
usankcjonował jego czyn.
Pewna liczba krzeseł w bocznej nawie została zarezerwowana dla ważnych gości, którzy przybyli 
na  proces  z  Nowego  Jorku.  Dagny  siedziała  bez  ruchu,  a  jej  twarz  nie  zdradzała  nic  poza 
uroczystym skupieniem kogoś, kto wie, iż słowa, którym się przysłuchuje, będą odtąd wyznaczać 
kurs  jego  życia.  Obok  niej  siedział  Eddie  Willers.  James  Taggart  nie  przyjechał.  Paul  Larkin 
siedział  przygarbiony,  z  twarzą  wysuniętą  do przodu jak pysk zwierzęcia;  malował  się  na niej 
strach, z wolna przechodzący w zajadłą nienawiść. Siedzący obok niego pan Mowen miał w sobie 
więcej  niewinności  i  mniej  zrozumienia.  Jego  strach  był  bardziej  zwyczajny,  a  oburzenie  — 
szczere.
— Boże, co on narobił! — szepnął do Larkina. — Jeszcze trochę i przekona cały kraj, że wszyscy 
biznesmeni są wrogami dobra publicznego!
— Czy mamy rozumieć  — zapytał  sędzia  — że  stawia  pan  własne interesy  ponad interesami 
społeczeństwa?
— Uważam, że takie pytanie może paść jedynie w społeczeństwie ludożerców.
— Co... co pan chce przez to powiedzieć?
— Uważam, że nie istnieje konflikt interesów pomiędzy ludźmi, którzy nie żądają tego, na co nie 
zapracowali, i nie składają siebie nawzajem w ofierze.



— Czy mamy rozumieć, że skoro społeczeństwo uważa za konieczne ograniczyć pańskie zyski, nie 
uznaje pan jego prawa do tego?
— Ależ skąd, uznaję. Społeczeństwo może ograniczyć moje zyski w każdej chwili — przestając 
kupować mój produkt.
— Mam na myśli... inne metody.
— Każda inna metoda ograniczania zysku jest metodą grabieżcy — i tylko tak mogę ją traktować.
— Panie Rearden, to chyba nie jest dobra linia obrony.
— Powiedziałem już, że nie zamierzam się bronić.
— Ależ to niesłychane! Czy zdaje pan sobie sprawę z powagi oskarżenia?
— Nie zastanawiam się nad tym.
— Czy zdaje pan sobie sprawę z możliwych konsekwencji swojej postawy?
— W pełni.
— Sąd uważa, że fakty przedstawione przez oskarżenie nie upoważniają go do pobłażliwości. Czy 
zdaje pan sobie sprawę, że mamy prawo wymierzyć panu niezmiernie surową karę?
— Proszę bardzo?
— Słucham?
— Wymierzcie ją.
Trzej sędziowie popatrzeli na siebie, po czym ich rzecznik ponownie zwrócił się do Reardena.
— To bezprecedensowe — rzekł.
— To  zupełnie  nietypowe  — dodał  drugi  sędzia.  — Prawo  wymaga,  by  wygłosił  pan  mowę 
obronną. W przeciwnym razie musi pan oświadczyć, że zdaje się na łaskę sądu.
— Nie.
— Ależ musi pan!
— Chce pan powiedzieć, że mam to zrobić z własnej woli?
— Tak.
— Nic z tych rzeczy.
— Ale prawo wymaga, by strona pozwanego była reprezentowana w protokole!
— Chce pan przez to powiedzieć, że bez mojej pomocy procedura nie będzie zgodna z prawem?
— No, nie... tak... to znaczy, protokół będzie niepełny.
— Nie pomogę wam.
Trzeci i najmłodszy sędzia, występujący jako oskarżyciel, wykrzyknął niecierpliwie:
— To żałosne i niesprawiedliwe! Chce pan, żeby wyglądało na to, że człowiek o pańskiej pozycji 
został skazany bez... — Umilkł. Gdzieś w głębi sali rozległ się przeciągły gwizd.
— Chcę — rzekł z powagą Rearden — by niniejsza procedura wyglądała dokładnie na to, czym 
jest. Jeśli potrzebujecie mojej pomocy, by to ukryć — nie udzielę jej wam.
— Ależ my właśnie dajemy panu szansę obrony, a pan ją odrzuca!
— Nie pomogę wam w udawaniu,  że mam jakąś szansę.  Nie pomogę wam zachować pozorów 
działania zgodnego z prawem tam, gdzie nie uznaje się żadnych praw. Nie pomogę wam zachować 
pozorów racjonalności,  biorąc udział w debacie, w której ostatecznym argumentem jest karabin. 
Nie pomogę wam udawać, że wymierzacie sprawiedliwość.
— Ale prawo obliguje pana do dobrowolnej obrony! Gdzieś w głębi sali rozległ się śmiech.
— W tym właśnie leży słabość waszej  teorii,  panowie — rzekł z powagą Rearden — a ja nie 
pomogę wam poradzić sobie z nią. Jeśli decydujecie się używać wobec ludzi przymusu, czyńcie to. 
Odkryjecie jednak, że dobrowolna współpraca ofiar jest wam o wiele bardziej niezbędna, niż w tej 
chwili sądzicie. A wasze ofiary powinny odkryć, że to ich zgoda — której nie możecie wymusić — 
umożliwia wam istnienie. Będę konsekwentny i podporządkuję się wam w sposób, jakiego żądacie. 
Zrobię wszystko, czego zażądacie — pod lufą karabinu. Jeśli skażecie mnie na więzienie, będziecie 
musieli  przysłać uzbrojonych ludzi, by mnie tam powlekli — sam nie ruszę się z miejsca. Jeśli 
skażecie mnie na grzywnę, będziecie musieli zabrać mi siłą moją własność — sam jej nie oddam. 
Jeśli  uważacie,  że  macie  prawo  mnie  zmuszać,  otwarcie  używajcie  broni.  Nie  pomogę  wam 
zakamuflować charakteru waszych działań.
Najstarszy sędzia przechylił się przez stół i rzekł z lekką drwiną:



— Mówi pan, jakby walczył o jakąś zasadę, panie Rearden, ale przecież tak naprawdę walczy pan 
tylko o swoją własność, prawda?
— Oczywiście. Walczę o swoją własność. A czy pan wie, jaka zasada się za tym kryje?
— Robi pan z siebie orędownika wolności, a chodzi panu jedynie o wolność robienia pieniędzy.
— Oczywiście.  Wszystko,  czego  pragnę,  to  wolność  robienia  pieniędzy.  A  czy  pan  wie,  jaka 
wolność się za tym kryje?
— Panie  Rearden,  chyba nie  chce  pan  wzbudzić  swoją  postawą  nieporozumień.  Nie  chce  pan 
potwierdzić  szeroko  rozpowszechnionego  mniemania,  iż  jest  pan  człowiekiem  pozbawionym 
sumienia społecznego, nie troszczącym się o dobro innych i dbającym jedynie o osobisty zysk.
— Pracuję wyłącznie dla osobistego zysku. Zarabiam.
W szeptach, które odezwały się w tłumie, nie było oburzenia, lecz zdumienie. Sędziowie milczeli. 
Rearden kontynuował spokojnie:
— Nie, nie chcę wzbudzić moją postawą nieporozumień. Z radością przedstawię swoje stanowisko. 
Całkowicie się zgadzam z faktami, które przytaczają na mój temat gazety. Z faktami — ale nie z ich 
oceną. Pracuję wyłącznie dla osobistego zysku. Czerpię go ze sprzedaży ludziom potrzebnego im 
towaru, za który chcą i mogą zapłacić. Nie wytwarzam go dla nich własnym kosztem, a oni nie 
kupują go dla mnie swoim kosztem. Nie poświęcam własnych interesów na ich korzyść, a oni nie 
poświęcają swoich na moją. Prowadzimy interesy jak równy z równym, za obopólną zgodą i dla 
obopólnej  korzyści  — i  jestem dumny z każdego grosza,  jaki  w ten  sposób zarobiłem.  Jestem 
bogaty  i  dumny  z  każdego  grosza,  jaki  posiadam.  Zbiłem  fortunę  własnym wysiłkiem,  dzięki 
wolnej wymianie i za zgodą każdego człowieka, z jakim kiedykolwiek miałem do czynienia — od 
pracodawców,  którzy  mnie  zatrudniali,  gdy  zaczynałem,  poprzez  tych,  którzy  teraz  dla  mnie 
pracują, po moich klientów. Odpowiem na wszystkie pytania, które boicie się otwarcie mi zadać. 
Czy zamierzam płacić  moim pracownikom więcej,  niż  warte  są  dla  mnie ich usługi?  Nie.  Czy 
zamierzam sprzedawać swój produkt po cenie niższej, niż moi klienci są gotowi za niego zapłacić? 
Nie. Czy zamierzam sprzedawać go ze stratą albo oddawać za darmo? Nie. Jeśli to jest złe, róbcie 
ze mną, co I chcecie, na swoich zasadach. Moje przedstawiłem. Zarabiam na życie, tak, jak musi to 
czynić każdy uczciwy człowiek. Odmawiam poczytania za winę faktu swojego istnienia i faktu, że 
muszę pracować, by na nie zarobić. Odmawiam poczytania za winę faktu, że potrafię to robić i że 
robię to i dobrze. Odmawiam poczytania za winę faktu, iż robię to lepiej niż większość ludzi — 
faktu, iż moja praca warta jest więcej niż praca moich konkurentów i że jest więcej ludzi gotowych 
mi płacić. Nie zamierzam przepraszać za swój talent, za swój sukces ani za swoje pieniądze. Jeśli to 
jest  złe,  ograbcie  mnie.  Jeśli  społeczeństwo  uważa,  że  szkodzi  to  jego  interesom,  niech  mnie 
zniszczy.  Taki jest  mój kodeks — i nie uznaję żadnego innego. Mógłbym wam powiedzieć,  że 
zrobiłem dla innych więcej dobrego, niż wy moglibyście dokonać w najśmielszych marzeniach — 
ale nie powiem tego,  bo nie muszę się posługiwać pojęciem cudzego dobra, by usankcjonować 
swoje prawo do istnienia, ani też nie uważam cudzego dobra za usprawiedliwienie przejęcia mojej 
własności ani zniszczenia mi życia. Nie powiem, że celem mojej pracy było dobro innych — było 
nim moje własne dobro i gardzę ludźmi, którzy poświęcają swoje. Mógłbym wam powiedzieć, że 
nie służycie dobru publicznemu — że nie można osiągnąć niczyjego dobra poprzez poświęcenie 
kogoś  innego  —  że  gwałcąc  prawa  jednego  człowieka,  gwałcicie  prawa  wszystkich,  a 
społeczeństwo złożone  z  istot  pozbawionych praw jest  skazane  na zniszczenie.  Mógłbym wam 
powiedzieć, że nie osiągniecie nic poza totalnym spustoszeniem — jak każdy grabieżca, któremu 
skończyły się  ofiary.  Mógłbym to powiedzieć,  ale  nie  powiem. Nie rzucam bowiem wyzwania 
waszym praktykom, lecz  waszym aksjomatom moralnym. Gdyby prawdą było,  że  ludzie  mogą 
osiągnąć dobro poprzez składanie ofiar z innych ludzi i poproszono by mnie o poświęcenie się dla 
dobra stworzeń, które chcą przetrwać kosztem mojej krwi, gdyby mnie poproszono, abym służył 
interesom społeczeństwa, a te interesy nie byłyby moimi, nie brałyby ich pod uwagę i byłyby z nimi 
sprzeczne, odmówiłbym. Odrzuciłbym to jako najbardziej godne potępienia zło, walczyłbym z tym 
na wszelkie dostępne mi sposoby, walczyłbym z całą ludzkością o choćby jedną minutę swojego 
życia, z pełnym przekonaniem, że moja sprawa jest słuszna i że żywa istota ma prawo do istnienia. 
Nie chcę żadnych nieporozumień.  Jeśli tak zwane społeczeństwo uważa, że jego dobro wymaga 



ofiar, mogę tylko powiedzieć: do diabła ze społeczeństwem, ja nie wezmę w tym udziału! Tłum 
wybuchł aplauzem. Rearden odwrócił się, bardziej zdumiony niż sędziowie. Widział roześmiane, 
dziko podniecone twarze błagające o pomoc, milczącą rozpacz, która teraz wyrwała się na wolność, 
gniew  i  oburzenie  równe  jego  własnym,  znajdujące  ujście  w  szaleństwie  wiwatów;  patrzył  na 
twarze  przepełnione  podziwem  i  nadzieją.  Pomiędzy  nimi  można  było  dostrzec  twarze 
młodzieńców  o  obwisłych  wargach  i  niechlujnych  dziewcząt,  z  gatunku  tych,  którzy  kwitują 
gwizdami  każde  pojawienie  się  biznesmena  w kronice  filmowej.  Nie  przystępowali  jednak  do 
kontrataku. Milczeli.
Kiedy spoglądał  na tłum,  ludzie  ujrzeli  w jego twarzy coś,  czego nie  zdołały  wywołać  groźby 
sędziów — pierwsze oznaki emocji.
Dopiero po dłuższej chwili usłyszeli wściekłe bicie młotka o stół i wrzask jednego z sędziów:
— ...bo każę opróżnić salę!
Odwracając się z powrotem do stołu, Rearden zahaczył wzrokiem o trybunę dla gości. Na moment 
— tak krótki, że dostrzegalny tylko dla niej — zatrzymał spojrzenie na twarzy Dagny, jakby chciał 
powiedzieć: „To działa”. Wydawała się spokojna; tylko jej oczy były jakby za duże w stosunku do 
reszty twarzy. Eddie Willers uśmiechał się tym rodzajem uśmiechu, którym mężczyzna zastępuje 
łzy. Pan Mowen wydawał się oszołomiony. Paul Larkin miał wzrok utkwiony w podłodze. Twarz 
Bertrama Scuddera nie wyrażała nic; podobnie twarz Lillian. Ta ostatnia siedziała na brzegu ławki, 
założywszy nogę na nogę, w szalu z norek ciągnącym się od prawego ramienia po lewe biodro; 
siedziała nieruchomo, patrząc na Reardena.
Z  mętliku  miotających  nim uczuć  zdołał  wyłowić  odrobinę  żalu  i  tęsknoty.  Od początku  sesji 
rozglądał się za pewną twarzą, mając nadzieję, że ją ujrzy, i pragnąc tego bardziej niż obecności na 
sali kogokolwiek innego. Francisco d’Anconia nie przybył jednak na rozprawę.
— Panie Rearden — rzekł najstarszy sędzia, uśmiechając się przyjaźnie, z wymówką, i rozkładając 
ręce  —  z  żalem  stwierdzamy,  że  kompletnie  nas  pan  nie  zrozumiał.  W  tym  cały  kłopot  — 
biznesmeni odmawiają nam swego zaufania i przyjaźni. Wydają się sądzić, że jesteśmy ich wro-
gami. Dlaczego mówi pan o składaniu ofiar z ludzi? Dlaczego posuwa się pan do takich skrajności? 
Nie mamy zamiaru  przejmować pańskiej  własności  ani  niszczyć panu życia.  Nie sądzę,  byśmy 
szkodzili pańskim interesom. Jesteśmy w pełni świadomi pańskich wybitnych osiągnięć. Naszym 
celem  było  jedynie  zrównoważenie  obciążeń  społecznych  i  powszechna  sprawiedliwość.  To 
przesłuchanie  właściwie  nie  było  pomyślane  jako  rozprawa,  lecz  jako  przyjacielska  dyskusja 
mająca na celu uzyskanie obustronnego porozumienia i współpracy.
— Nie współpracuję, gdy trzyma się mnie na muszce karabinu.
— Po co  mówić  o  karabinach?  Sprawa nie  jest  dość  poważna,  by  dawać podstawy do takich 
skojarzeń.  Mamy pełną  świadomość  faktu,  że  głównym winnym jest  pan  Danagger,  który  był 
prowodyrem tego wykroczenia, wywarł na pana presję i swoją ucieczką przyznał się do winy.
— Nie. Uczyniliśmy to na mocy dwustronnego, dobrowolnego porozumienia.
— Panie Rearden — rzekł drugi sędzia — być może nie podziela pan części naszych poglądów, 
musimy jednak pamiętać,  że w gruncie rzeczy wszyscy dążymy do tego samego celu.  Jest nim 
dobro ludzi. Zdajemy sobie sprawę, że do zlekceważenia szczegółów prawnych skłoniła pana kry-
tyczna sytuacja kopalń węgla i kluczowe znaczenie paliwa dla dobra publicznego.
— Nie.  Skłoniła  mnie do tego  chęć zysku i  osobisty  interes.  Ocenę wpływu mojego czynu na 
kopalnie węgla i dobro publiczne pozostawiam wam. Nie tym się kierowałem.
Pan Mowen rozglądał się dookoła w oszołomieniu.
— Czy oni powariowali? — szepnął do Paula Larkina.
— Och, zamknij się! — ofuknął go Larkin.
— Jestem pewien,  panie  Rearden  — rzekł  najstarszy  sędzia  — że  tak  naprawdę  ani  pan,  ani 
społeczeństwo nie wierzycie, iż chcemy pana złożyć w ofierze. Jeśli ktokolwiek hołduje takiemu 
mniemaniu, zrobimy wszystko, by dowieść, że nie ma racji.
Sędziowie udali się na posiedzenie. Nie debatowali długo. Powrócili na pogrążoną w złowieszczym 
milczeniu salę — i ogłosili, że Henry Rearden został ukarany grzywną w wysokości pięciu tysięcy 
dolarów w zawieszeniu.



Na  sali  wybuchł  aplauz,  przetykany  tu  i  ówdzie  szyderczymi  chichotami.  Aplauz  dotyczył 
Reardena, chichoty — sędziów.
Rearden stał bez ruchu, nie zwracając się w stronę tłumu, prawie nieświadom aplauzu. Patrzył na 
sędziów. Na jego twarzy nie było triumfu ani uniesienia, jedynie głęboka zaduma, pełna gorzkiego 
zdziwienia,  które  było  niemal  strachem.  Zobaczył  bowiem,  jak  nieskończenie  mały  jest  wróg 
wiodący świat ku destrukcji. Czuł się, jakby po latach podróży przez zniszczony krajobraz, ruiny 
wielkich  fabryk,  wraki  potężnych  lokomotyw  i  ciała  niezłomnych  ludzi  dotarł  do  grabieżcy, 
spodziewając  się,  że  zobaczy  olbrzyma,  a  zamiast  tego  ujrzał  szczura,  gotowego rzucić  się  do 
ucieczki na pierwszy odgłos ludzkich kroków. Jeżeli to coś nas pokonało, pomyślał, wina leży po 
naszej stronie.
Z zadumy wyrwali  go tłoczący się  wokół  ludzie.  Odpowiadał  uśmiechem na ich uśmiechy,  na 
malującą się na ich twarzach rozgorączkowaną,  tragiczną szczerość.  Jego uśmiech miał posmak 
goryczy.
— Niech pana Bóg błogosławi,  panie  Rearden! — powiedziała  starsza kobieta  w sfatygowanej 
chustce na głowie.  — Czy potrafi  nas pan uratować? Oni zjadają  nas żywcem i nie ma co się 
oszukiwać, że chodzi im tylko o bogatych. Czy pan wie, co się z nami dzieje?
—  Panie  Rearden  —  rzekł  człowiek  o  wyglądzie  robotnika  fabrycznego  —  to  bogacze  nas 
zdradzają.  Proszę  powiedzieć  tym  bogatym  draniom,  którym  tak  zależy  na  tym,  żeby  się 
wszystkiego pozbyć, że oddając swoje pałace, pozbawiają nas środków do życia.
— Wiem o tym — rzekł Rearden.
To  nasza  wina,  myślał.  Skoro  my,  utrzymujący  świat  w  ruchu,  my,  dobroczyńcy  ludzkości, 
pozwoliliśmy nazywać siebie złymi i bez szemrania znosiliśmy karę za swoje cnoty, jak mogliśmy 
oczekiwać, że na świecie zatriumfuje dobro — i jakie dobro?
Patrzył na ludzi wokół siebie. Tego dnia wiwatowali na jego cześć, podobnie jak wtedy, gdy jechał 
w kabinie lokomotywy na Linii Johna Galta. Ale jutro przyklasną nowemu zarządzeniu Wesleya 
Moucha i  darmowemu osiedlu mieszkaniowemu Orrena Boyle’a,  nie bacząc na to,  że dźwigary 
pochodzące  z jego fabryki  pękają  im nad głowami.  Zrobią  to,  bo każe im się zapomnieć,  jako 
grzech, powód, dla którego dziś wiwatują na cześć Hanka Reardena.
Dlaczego są gotowi uznać za grzeszne to, co w nich najwyższe? Dlaczego chcą zdradzić to, co w 
nich  najlepsze?  Co  zmusza  ich,  by  wierzyli,  że  ziemia  jest  siedliskiem  zła,  a  rozpacz  — ich 
naturalnym stanem? Nie potrafił określić przyczyny, wiedział jednak, że trzeba to zrobić. Wyobra-
żał ją sobie jako wielki znak zapytania unoszący się na sali,  a siebie widział jako tego, którego 
zadaniem jest odpowiedzieć na pytanie.
Oto  prawdziwy  wyrok,  jaki  na  mnie  wydano,  pomyślał:  muszę  odkryć,  jaka  idea,  jaki  prosty, 
dostępny  szaremu  człowiekowi  pomysł  zmusił  ludzkość  do  akceptacji  doktryn  wiodących  ku 
autodestrukcji.

— Hank, już nigdy nie pomyślę, że to beznadziejne. Nigdy więcej — powiedziała Dagny tamtego 
wieczoru po procesie. — Nigdy nie będę chciała odejść. Dowiodłeś, że to, co słuszne, nigdy nie 
przestaje działać i zawsze zwycięża. — Umilkła na moment, po czym dodała: — Pod warunkiem, 
że się wie, co jest słuszne.
— A więc wygrałeś? — zapytała go Lillian przy kolacji następnego dnia. Jej ton nie zdradzał, czy 
jest z tego zadowolona czy nie. Nie powiedziała nic więcej. Obserwowała go, jakby rozwiązywała 
łamigłówkę.
— Panie Rearden, co to są aksjomaty moralne? — zapytał Mamka w hucie.
— Coś, z czym będziesz miał wiele kłopotów — odrzekł mu Rearden. Chłopak zmarszczył brwi, po 
czym wzruszył ramionami i rzekł ze śmiechem:
— Rany, co za wspaniały spektakl! Ależ im pan sprawił lanie, panie Rearden! Słuchałem radia i 
ryczałem ze śmiechu!
— Skąd wiesz, że sprawiłem im lanie? — zapytał Rearden.



— No, przecież je pan sprawił, prawda?
— Jesteś pewien?
— Jasne, że tak.
— Ta rzecz, która czyni cię pewnym, to właśnie aksjomat moralny.  Gazety milczały.  Przedtem 
poświęcały procesowi przesadną uwagę, teraz zaś zachowywały się, jakby nie był wart wzmianki. 
Na nieprawdopodobnie odległych stronach drukowały krótkie notki,  tak ogólnikowe, że nikt nie 
mógł się w nich doszukać śladu kontrowersji.
Biznesmeni, z którymi się spotykał, zdawali się unikać tematu jego procesu. Niektórzy odwracali 
się od niego bez komentarza, a na ich twarzach spod udawanej neutralności wyzierała osobliwa 
uraza, jakby się obawiali, że już samo patrzenie na niego zostanie odebrane jako zajęcie stanowiska. 
Inni pozwalali sobie na komentarze:
— Moim zdaniem, panie Rearden, było to z pańskiej strony wysoce nierozsądne. Mam wrażenie, że 
w  dzisiejszych  czasach  nie  powinniśmy  robić  sobie  wrogów.  Nie  możemy  sobie  pozwolić  na 
budzenie niechęci.
— Czyjej niechęci? — pytał.
— No cóż, nie sądzę, by rząd był z tego zadowolony.
— Widział pan efekt tego niezadowolenia.
— No, nie wiem... Społeczeństwo tego nie kupi, możemy się spodziewać powszechnego oburzenia.
— Widział pan reakcję społeczeństwa.
— No,  nie  wiem...  Bardzo  się  staramy  nie  dawać  nikomu podstaw do  oskarżeń  o  samolubną 
chciwość, a tymczasem pan dostarcza wrogowi amunicji.
— A pan woli się zgadzać z wrogiem, że nie ma pan prawa do swoich zysków i swojej własności?
— Ależ  nie,  nie,  pewnie,  że  nie  — ale  po  co  zaraz  brnąć  w skrajności?  Zawsze  istnieje  coś 
pośredniego.
— Coś pośredniego między panem a pańskimi mordercami?
— Och, po cóż zaraz używać takich słów?
— Czy to, co powiedziałem podczas procesu, było prawdą czy nie?
— Będą to błędnie cytować i błędnie interpretować.
— Było prawdą czy nie?
— Społeczeństwo jest za głupie, by rozpatrywać takie kwestie.
— Było prawdą czy nie?
— Nie czas przechwalać się bogactwem, gdy naród głoduje. To tylko podjudza ludzi do grabieży.
—  A  mówienie  im,  że  nie  ma  się  prawa  do  swojego  bogactwa,  podczas  gdy  oni  je  mają, 
powstrzymuje ich?
— No, nie wiem...
— Nie podoba mi się to, co powiedział pan podczas procesu — rzekł inny mężczyzna. — Jeśli o 
mnie chodzi, kompletnie się z panem nie zgadzam. Osobiście wierzę z dumą, że pracuję dla dobra 
publicznego, a nie tylko dla własnego zysku. Pochlebiam sobie, że przyświeca mi wyższy cel niż 
zarabianie na trzy posiłki dziennie i limuzynę Hammonda.
—  A  mnie  się  nie  podoba  pomysł  braku  rozporządzeń  i  regulacji  —  rzekł  jeszcze  inny.  — 
Przyznaję, że posuwają się stanowczo za daleko, ale kompletny brak kontroli? Z tym nie mogę się 
zgodzić.  Uważam, że w pewnych sytuacjach kontrola jest konieczna.  Wtedy, gdy idzie o dobro 
publiczne.
— Przykro mi, panowie — rzekł Rearden — że będę zmuszony uratować wasze przeklęte głowy 
razem ze swoją.
Grupa biznesmenów dowodzona przez pana Mowena nie wydała żadnego oświadczenia na temat 
procesu. Tydzień po nim ogłosiła jednak, że zamierza sfinansować budowę placu zabaw dla dzieci 
bezrobotnych.
Bertram Scudder  nie  wspomniał  o procesie  w swojej  kolumnie.  Dziesięć dni  później  zamieścił 
jednak  wśród rozmaitych  plotek  następujący  komentarz:  „W ocenie  wartości  społecznej  Hanka 
Reardena  może  dopomóc  fakt,  iż  spośród  wszystkich  kast  największą  niechęcią  wydają  się  go 
darzyć przedstawiciele jego własnej — ludzie biznesu. Jego staroświecka bezwzględność odstrasza 



nawet tych żarłocznych rekinów finansjery”.
Pewnego  grudniowego  wieczoru,  kiedy  ulica  w  dole  kaszlała  klaksonami  jak  chore  gardło  w 
gorączce  przedświątecznego  ruchu,  Rearden  siedział  w  swoim  apartamencie  hotelu  Wayne-
Falkland, zmagając się z wrogiem bardziej niebezpiecznym niż znużenie czy strach — ze wstrętem 
do zadawania się z ludźmi.
Siedział, nie mając ochoty wyjść na miasto ani się poruszyć, jakby ktoś przykuł go łańcuchami do 
krzesła  i  uwięził  w  pokoju.  Od  wielu  godzin  usiłował  się  pozbyć  uczucia  przypominającego 
tęsknotę za domem — świadomości, że jedyny człowiek, którego pragnie spotkać, znajduje się tu, 
w tym hotelu, o kilka pięter od niego.
W ciągu minionych tygodni łapał się na marnowaniu czasu w holu, ilekroć wchodził lub wychodził 
z hotelu, na bezsensownym kręceniu się przy punkcie wydawania poczty i stoiskach z gazetami w 
nadziei, że ujrzy w tłumie pędzących ludzi Francisca d’Anconia. Łapał się na tym, że jada samotnie 
obiady w restauracji  hotelowej z oczami utkwionymi w drzwiach. Teraz zaś, siedząc w pokoju, 
złapał się na myśleniu, że dzieli ich zaledwie kilka pięter.
Wstał, śmiejąc się z gniewnym rozbawieniem. Pomyślał, że zachowuje się jak kobieta czekająca na 
telefon i walcząca z pokusą zrobienia pierwszego kroku. Nie ma powodu, dla którego miałbym nie 
odwiedzić Francisca d’Anconia, skoro mam na to chęć, rzekł sobie. Kiedy jednak postanowił to 
zrobić, w ogromie odczuwanej ulgi wyczuł niebezpieczeństwo.
Zrobił  krok  w  kierunku  telefonu,  by  wykręcić  numer  apartamentu  Francisca,  ale  porzucił  ten 
pomysł. Nie tego chciał. Chciał po prostu wejść, nie zapowiedziany, tak jak Francisco wszedł do 
jego  gabinetu.  Miał  wrażenie,  że  tak  właśnie,  na  mocy  niepisanego  prawa,  mają  wyglądać  ich 
spotkania.
W drodze do windy myślał: nie będzie go, a jeśli będzie, pewnie zastaniesz go zabawiającego się z 
jakąś zdzirą i sam sobie będziesz winien. Ale ten pomysł wydawał mu się nierealny. Nie pasował 
do człowieka, którego widział przy otworze pieca. Pewnie, z podniesioną głową wszedł do windy, a 
potem równie pewnie przemierzył korytarz, czując, jak jego gorycz topnieje, stając się radością, i 
zastukał do drzwi.
— Wejść! — odpowiedział mu roztargniony głos Francisca. Rearden otworzył drzwi i zatrzymał się 
w progu. Jedna z najdroższych hotelowych lamp, pokryta atłasowym kloszem, stała na podłodze, 
oświetlając  szerokie  arkusze  papieru  kreślarskiego.  Francisco  d’Anconia  bez  marynarki,  z 
kosmykiem włosów opadającym na twarz, leżał na brzuchu na podłodze, wsparty na łokciach,  i 
gryzł  ołówek,  usiłując  rozwikłać  jakiś  problem  w  plątaninie  linii.  Nie  podniósł  głowy,  jakby 
zapomniał, że ktoś pukał. Rearden próbował rozszyfrować rysunki: przedstawiały schemat czegoś, 
co przypominało część pieca hutniczego. Przyglądał się ze zdumieniem. Gdyby mógł ożywić obraz 
Francisca,  który  nosił  w  głowie,  zobaczyłby  właśnie  to:  postać  młodego,  dążącego  do  celu 
pracownika, pochylonego nad trudnym zadaniem.
Po chwili Francisco uniósł głowę. Szybko podniósł się do pozycji klęczącej, patrząc na Reardena z 
niedowierzającym uśmiechem radości.  Potem chwycił  rysunki i  pospiesznie  odrzucił  je  na bok, 
zarysowaną stroną w dół.
— W czym przeszkodziłem? — zapytał Rearden.
— W niczym ważnym. Proszę wejść. — Uśmiechał się od ucha do ucha. Rearden poczuł się nagle 
pewien, że Francisco także czekał; że czekał na tę chwilę jak na zwycięstwo, nie żywiąc wielkiej 
nadziei na jego odniesienie.
— Co pan robił? — zapytał Rearden.
— Ech, taka tam zabawa.
— Mogę zobaczyć?
— Nie. — Wstał i odsunął rysunki nogą.
Rearden zauważył, że jeśli żywił urazę do Francisca za swobodę, z jaką ten poruszał się po jego 
gabinecie,  on  sam  zachował  się  teraz  równie  arogancko:  przeszedł  przez  pokój  i  rozsiadł  się 
wygodnie w fotelu, nie wyjaśniając przyczyny swojej wizyty.
— Dlaczego nie przyszedł pan dokończyć tego, co pan zaczął? — zapytał.
— Wspaniale kontynuuje to pan bez mojej pomocy.



— Ma pan na myśli mój proces?
— W rzeczy samej.
— Skąd pan wie? Nie było tam pana.
Francisco uśmiechnął się, bo w tonie Reardena kryło się jeszcze jedno, niewyartykułowane zdanie: 
„Rozglądałem się za panem”.
— Myśli pan, że nie słuchałem pańskiego przemówienia w radiu?
— Słuchał pan? No i jak się panu podobały własne słowa, wypowiadane ustami marionetki?
— Nie był pan marionetką, panie Rearden. To nie były moje słowa. Czyż nie mówił pan o tym, 
czym się pan kieruje przez całe życie?
— Tak.
— Ja tylko pomogłem panu zrozumieć, że powinien pan być z tego dumny.
— Cieszę się, że pan słuchał.
— To był wspaniały wykład, panie Rearden — tyle że spóźniony o jakieś trzy pokolenia.
— Co pan chce przez to powiedzieć?
—  Gdyby  wtedy  choć  jeden  biznesmen  miał  odwagę  powiedzieć,  że  pracuje  wyłącznie  dla 
własnego zysku — i powiedzieć to z dumą— uratowałby świat.
— Nie uważam, by świat był już stracony.
— Nie jest. I nigdy nie będzie. Ale, na Boga, ileż by nam oszczędził!
— No cóż, musimy walczyć niezależnie od tego, w jakich czasach przyszło nam żyć.
—  Tak...  Wie  pan,  panie  Rearden,  proponuję  panu  postarać  się  o  zapis  swojego  procesu  i 
przeczytać, co pan powiedział. Zobaczy pan wtedy, czy w pełni i konsekwentnie wprowadza pan to 
w czyn, czy też nie.
— Chce pan powiedzieć, że tego nie robię?
— Sam pan musi to ocenić.
— Wiem, że miał mi pan wiele do powiedzenia, kiedy nam przerwano, tamtego wieczoru w hucie. 
Chciałbym usłyszeć resztę.
— Nie. Za wcześnie na to.
Francisco zachowywał się, jakby ta wizyta nie była niczym niezwykłym, lecz całkiem powszednim 
wydarzeniem. Postępował tak przy każdym spotkaniu z Reardenem. Ten jednak spostrzegł, że jego 
gospodarz nie jest tak spokojny, jak chciałby się wydawać. Spacerował po pokoju, jakby w ten 
sposób dawał ujście emocjom, do których nie chciał się przyznać. Zapomniana lampa nadal stała na 
podłodze, pozostając jedynym źródłem światła w pomieszczeniu.
— Dokonał pan ostatnio kilku nieprzyjemnych odkryć, prawda? — zapytał Francisco. — Jak się 
panu podobały reakcje przedstawicieli świata biznesu?
— To chyba było do przewidzenia.
— Dwanaście lat — w głosie Francisca brzmiały gniew i współczucie
— i nadal nie potrafię patrzeć na to inaczej! — Wyrzekł to zdanie wbrew sobie, jakby usiłował 
stłumić emocje, wyrzucając z siebie odpowiedzialne za nie słowa.
— Dwanaście lat czego? — zapytał Rearden.
Francisco milczał przez krótką chwilę. Potem jednak odrzekł spokojnie:
— Dwanaście lat, odkąd zrozumiałem, co ci ludzie robią. — I dodał:
— Wiem, przez co pan teraz przechodzi... i co jeszcze pana czeka.
— Dziękuję — rzekł Rearden.
— Za co?
— Za to, czego tak bardzo stara się pan nie okazywać. Proszę się jednak o mnie nie martwić. 
Potrafię to znieść. Wie pan, nie przyszedłem tu, by rozmawiać o sobie ani nawet o procesie.
— Zgodzę się na każdy temat, jaki pan zaproponuje, byle tylko pan tu został. — Żartobliwy ton, 
którym Francisco wypowiedział te słowa, nie zdołał ukryć faktu, że mówi je poważnie. — O czym 
chciał pan rozmawiać?
— O panu.
Francisco zamarł. Przez moment patrzył na Reardena w milczeniu.
— Dobrze — odrzekł cicho.



Gdyby to, co czuł Rearden, dało się dokładnie wyrazić słowami i wydostało się, omijając barierę 
jego woli, krzyknąłby: Nie opuszczaj mnie
— jesteś mi potrzebny — walczę z nimi wszystkimi, ta walka pochłonęła
już wszystkie moje siły, ale jestem skazany na to, by prowadzić ją dalej — i potrzebuję jedynej 
dostępnej mi amunicji: wiedzy jedynego człowieka, któremu mogę ufać, którego mogę szanować i 
podziwiać.
Zamiast  tego  rzekł  spokojnie,  zwyczajnie,  za  jedyny  przejaw  swoich  uczuć  mając  tę  nutę 
szczerości, która zawsze towarzyszy bezwzględnie racjonalnym stwierdzeniom i zakłada istnienie 
tej samej uczciwości w umyśle słuchacza:
— Wie pan, myślę, że jedyną prawdziwą zbrodnią moralną, jaką człowiek może popełnić wobec 
drugiego,  jest  próba  stworzenia,  za  pomocą  słów  lub  czynów,  wrażenia  tego,  co  sprzeczne, 
niemożliwe, irracjonalne, podważając tym samym pojęcie racjonalności ofiary.
— To prawda.
— Jeśli powiem, że zrodził pan w mojej głowie taki dylemat, czy pomoże mi pan, odpowiadając na 
pytanie osobiste?
— Spróbuję.
— Nie muszę panu mówić — sądzę, że pan to wie — iż jest pan człowiekiem o największym 
umyśle, jakie w życiu spotkałem. Zaczynam powoli wierzyć, choć nie uważam tego za słuszne, że 
odmawia pan wykorzystywania swojego potencjału w dzisiejszym świecie. Ale to, co człowiek robi 
z  rozpaczy,  niekoniecznie  musi  stanowić  klucz  do  jego  charakteru.  Zawsze  uważałem,  że 
prawdziwym  kluczem  jest  to,  co  robi  dla  przyjemności.  I  to  właśnie  jest  dla  mnie  niepojęte: 
niezależnie od tego, z czego pan zrezygnował, dopóki pozostaje pan przy życiu, jak pan może je 
trwonić na uganianie się za łatwymi kobietami i na rozrywki głupców?
Francisco przyglądał  mu się z lekkim rozbawieniem,  jakby mówił:  Nie? Nie chciałeś  mówić o 
sobie? A czymże jest to, co teraz wyznajesz, jeśli nie rozpaczliwą samotnością, która sprawia, że 
zagadka mojego charakteru jest dla ciebie ważniejsza niż wszystko inne?
Roześmiał  się  zwyczajnie,  dobrodusznie,  jakby  pytanie  Reardena  nie  wiązało  się  z  żadnym 
problemem, jakby nie ukrywał żadnego bolesnego sekretu.
—  Istnieje  sposób  na  rozstrzygnięcie  każdego  dylematu,  panie  Rearden.  Proszę  sprawdzić 
przesłanki.  —  Usiadł  na  podłodze,  sadowiąc  się  wygodnie,  jak  ktoś,  kto  wie,  że  czeka  go 
sympatyczna rozmowa. — Czy wniosek, że mam wielki umysł, jest pana osobistym wnioskiem?
— Tak.
— Czy wie pan na pewno, że spędzam życie, uganiając się za kobietami?
— Nigdy pan temu nie zaprzeczył.
— Zaprzeczać temu? Przeciwnie, wiele się natrudziłem, by wywołać takie wrażenie.
— Mam rozumieć, że to nieprawda?
— Czy uważa mnie pan za człowieka z potwornym kompleksem niższości?
— Na Boga, nie!
— Tylko taki człowiek spędza życie, uganiając się za kobietami.
— Co chce pan przez to powiedzieć?
— Pamięta pan, co mówiłem o pieniądzach i o ludziach próbujących odwrócić zasadę przyczyny i 
skutku? O ludziach, którzy usiłują zastąpić umysł zagarnianiem jego wytworów? Widzi pan, tylko 
człowiek, który sobą gardzi, próbuje nabrać szacunku do siebie poprzez przygody miłosne — co 
jest niewykonalne, bo seks nie jest przyczyną, lecz skutkiem i wyrazem poczucia własnej wartości.
— Proszę to wyjaśnić.
— Czy kiedykolwiek przyszło panu do głowy, że chodzi o to samo? Ludzie, którzy uważają, że 
bogactwo  pochodzi  ze  źródeł  materialnych  i  nie  ma  korzeni  intelektualnych  ani  znaczenia 
intelektualnego, są tymi samymi, którzy sądzą — z tego samego powodu — iż seks jest zjawiskiem 
fizycznym, istniejącym niezależnie od ludzkiego umysłu, wyboru czy systemu wartości. Uważają, 
że to ciało stwarza potrzebę i dokonuje wyboru — tak jakby ruda żelaza sama, z własnej woli 
zmieniała się w szyny. Mówią, że miłość jest ślepa, że seks jest odporny na działanie umysłu i drwi 
z  dzieł  filozofów.  W  rzeczywistości  jednak  wybór  obiektu  pożądania  jest  wynikiem  i  sumą 



fundamentalnych przekonań człowieka. Niech mi pan powie, co człowiek uważa za pociągające 
seksualnie, a powiem panu, jaka jest jego filozofia życia. Niech mi pan pokaże kobietę, z którą 
sypia,  a  powiem  panu,  jak  wysoko  się  ceni.  Nieważne,  jakie  bzdury  wpojono  mu  na  temat 
bezinteresowności, seks jest najbardziej samolubnym ze wszystkich działań, czymś, co można robić 
wyłącznie dla własnej przyjemności — niech pan spróbuje sobie wyobrazić uprawianie go w duchu 
bezinteresownej dobroczynności! — czymś, co nie może się odbyć w poniżeniu, lecz jedynie w 
wywyższeniu siebie, w poczuciu, że jest się pożądanym i godnym pożądania. Seks jest aktem, który 
wymaga nie tylko nagiego ciała, lecz także nagiej duszy i akceptacji własnego ja jako kryterium 
wartości.  Mężczyzna zawsze będzie pragnął kobiety będącej odzwierciedleniem jego najgłębszej 
wizji  siebie, kobiety, której  uległość pozwala mu na przeżywanie — lub udawanie — poczucia 
własnej wartości. Mężczyzna, który jest dumnie pewien swojej wartości, będzie pożądał najbardziej 
wartościowej  kobiety,  jaką  potrafi  znaleźć,  kobiety  podziwianej  przez  niego,  najsilniejszej, 
najtrudniejszej do zdobycia — bo tylko z bohaterką, a nie z bezmózgą dziwką, może doświadczyć 
poczucia własnej wielkości. Nie pragnie... Co się stało? — zapytał, widząc wyraz twarzy Reardena, 
którego intensywność wykraczała daleko poza ramy abstrakcyjnej dyskusji.
— Proszę mówić — rzekł w napięciu Rearden.
— Nie  pragnie nabrać  wartości,  pragnie  ją  wyrazić.  Nie istnieje  konflikt  pomiędzy kryteriami, 
którymi kieruje się umysł, a pragnieniami ciała. Ale mężczyzna, który jest przekonany o swoim 
braku wartości, będzie pragnął kobiety, którą gardzi — bo będzie ona odbiciem jego ukrytego ja, 
zdolnym uwolnić go od rzeczywistości obiektywnej, w której jest oszustem, dając mu chwilowe 
złudzenie własnej wartości i chwilową ucieczkę od kodeksu moralnego, który go potępia. Proszę się 
przyjrzeć  obrzydliwemu bałaganowi,  który robi  większość ludzi  ze  swego życia  erotycznego, a 
potem plątaninie sprzeczności, którą nazywają swoją moralnością. Jedno wynika z drugiego. Miłość 
jest  naszą  odpowiedzią  na  najwyższe  wartości.  Nie  może  być  niczym innym.  Człowiek,  który 
sprzeniewierzy się własnym wartościom i własnej wizji istnienia i będzie głosił, że miłość to nie 
radość  z  własnego  ja,  lecz  jego  negacja,  że  cnotą  nie  jest  duma,  lecz  litość,  ból,  słabość  lub 
poświęcenie, że największą miłość rodzi nie podziw, lecz chęć wsparcia, nie odzew na wartości, 
lecz na skazy — zostanie rozdarty na dwie części. Jego ciało nie będzie mu posłuszne, nie będzie 
reagować na wdzięki kobiety, którą rzekomo kocha, zamiast tego każąc mu pragnąć najnędzniejszej 
z  możliwych  dziwek.  Ciało  zawsze  będzie  się  kierować  żelazną  logiką  jego  najgłębszych 
przekonań: jeśli człowiek uwierzył, że wady są zaletami, potępił własne istnienie jako zło, a zatem 
zło będzie go pociągać. Potępił siebie, więc będzie czuł, że tylko zepsucie może mu dawać radość. 
Zrównał  cnotę  z bólem, więc uzna,  że jedynym źródłem przyjemności  jest  występek.  A potem 
będzie wrzeszczał, że jego ciało odczuwa podłe pragnienia, których umysł nie potrafi pokonać, że 
seks jest grzechem, a prawdziwa miłość czystym stanem ducha. I będzie się zastanawiał, dlaczego 
miłość potrafi go jedynie nudzić, a seks — zawstydzać.
Patrząc gdzieś w bok, nie zdając sobie sprawy, że myśli na głos, Rearden mruknął powoli:
— Przynajmniej...  nigdy nie przyjąłem tej  drugiej  zasady...  nigdy nie miałem poczucia  winy w 
związku z zarabianiem pieniędzy.
Francisco nie zwrócił uwagi na pierwsze słowo. Uśmiechnął się.
— A więc rozumie pan, że to to samo? — rzekł z zapałem. — Nie, pan nigdy nie przyjął żadnej 
części tej podłej dewizy. Nie potrafiłby jej pan sobie narzucić. Gdyby próbował pan potępić seks, 
okazałoby się, że nadal, wbrew swojej woli,  postępuje pan w zgodzie z właściwym aksjomatem 
moralnym.  Pragnąłby  pan  najdoskonalszej  kobiety,  jaką  pan  spotkał.  Zawsze  pragnąłby  pan 
bohaterki. Nie byłby pan zdolny pogardzać sobą. Nie zdołałby pan siebie przekonać, że życie jest 
złem i że jest pan bezradnym stworzeniem, złapanym w sidła beznadziejnego wszechświata. Jest 
pan człowiekiem, który poświęcił swoje życie kształtowaniu materii zgodnie z zamiarami swojego 
umysłu. Nie może pan nie wiedzieć, że idea nie wyrażona w akcie fizycznym jest godną pogardy 
obłudą — a zatem jest nią także miłość platoniczna, i że akt fizyczny, za którym nie stoi idea, jest 
iluzją  głupców  — a  zatem  jest  nią  także  seks  pozostający  w  oderwaniu  od  systemu  wartości 
człowieka. Pan z pewnością rozumie, że mamy do czynienia z tą samą kwestią. Rozumie to pańskie 
niezłomne  poczucie  własnej  wartości.  Nie potrafiłby  pan  pragnąć  kobiety,  którą  pan pogardza. 



Tylko człowiek, który sławi czystość miłości pozbawionej pożądania, jest zdolny do odczuwania 
czegoś tak niskiego jak pożądanie pozbawione miłości. Proszę jednak zauważyć, że większość ludzi 
to istoty rozdarte na pół, które wciąż rozpaczliwie przechylają się to na jedną stronę, to na drugą. 
Jedną skrajność stanowi człowiek, który nienawidzi pieniędzy, fabryk, drapaczy chmur i własnego 
ciała. Żywi nieokreślone uczucia wobec niewyobrażalnych kwestii, takich jak sens życia i coś, co 
nazywa cnotą, i rozdziera szaty z rozpaczy, bo kobieta, którą szanuje, nie wzbudza w nim żadnych 
uczuć, natomiast wzbudza je, w postaci nieodpartej żądzy, pierwsza lepsza dziwka. Tego człowieka 
określa  się  mianem idealisty.  Z drugiej  strony mamy człowieka  zwanego praktycznym,  a  więc 
takiego, który gardzi zasadami, abstrakcjami,  sztuką, filozofią i własnym umysłem. Zdobywanie 
dóbr  materialnych uważa  za jedyny cel  życia  i  kpi  sobie  z  potrzeby zastanawiania  się  nad ich 
źródłem i celem ich istnienia. Oczekuje, że będą mu sprawiały przyjemność — i zastanawia się, 
dlaczego im więcej zdobywa, tym mniej czuje. To właśnie taki człowiek spędza czas na uganianiu 
się  za kobietami.  Niech pan zwróci  uwagę na potrójne oszustwo, jakiego dopuszcza się wobec 
siebie. Nie przyznaje się, że potrzebuje poczucia własnej wartości, bo kpi sobie z pojęcia wartości 
moralnych, a jednak odczuwa wobec siebie głęboką pogardę, wynikającą z poglądu, że jest tylko 
kawałkiem  mięsa.  Nie  przyznaje  się,  ale  wie,  że  seks  jest  hołdem  składanym  wartościom 
reprezentowanym przez drugą osobę; usiłuje więc poprzez to, co powinno być skutkiem, uzyskać 
to,  co  powinno  być  przyczyną.  Próbuje  czerpać  poczucie  własnej  wartości  z  uległości  kobiet, 
zapominając,  że te,  które wybiera,  nie mają ani  charakteru,  ani zdania,  ani zasad,  ani wartości. 
Wmawia sobie,  że chodzi  mu o fizyczną  przyjemność — tymczasem kobiety nudzą mu się po 
tygodniu  albo  po  jednej  nocy,  nienawidzi  prostytutek  i  uwielbia  sobie  wyobrażać,  że  uwodzi 
cnotliwe dziewczęta, które robią dla niego wyjątek. Tym, czego poszukuje, lecz nigdy nie znajduje, 
jest poczucie osiągnięcia. Jaką chwałę może przynieść zdobycie pozbawionego umysłu ciała? Oto 
pański kobieciarz. Czy ten opis pasuje do mojej osoby?
— Jezu, nie!
— A zatem może pan ocenić, nie pytając mnie o to, ile czasu poświęciłem w życiu uganianiu się za 
kobietami.
— Cóż więc mają znaczyć te historie o .panu, które zapełniały pierwsze strony gazet przez ostatnie 
dwanaście, zdaje się, lat?
— Wydałem mnóstwo pieniędzy na najbardziej ostentacyjnie wulgarne przyjęcia, jakie potrafiłem 
wymyślić, i poświęciłem mnóstwo czasu na pokazywanie się z właściwego pokroju kobietami. Co 
zaś do reszty...  — Przerwał na chwilę,  po czym rzekł:  — Mam kilku przyjaciół,  którzy o tym 
wiedzą, ale pan jest pierwszą osobą, której mówię o tym wbrew moim zasadom: nigdy nie spałem z 
żadną z tych kobiet. Nigdy nie tknąłem żadnej z nich.
— Najbardziej nieprawdopodobne w tym wszystkim jest to, że panu wierzę.
Stojąca na podłodze lampa oświetliła fragmenty twarzy Francisca, gdy ten pochylił się do przodu. 
Na jego twarzy malował się wyraz niewinnego rozbawienia.
— Jeśli zada pan sobie trud rzucenia okiem na te strony, zauważy pan, że ja nigdy niczego nie 
powiedziałem. To one zabiegały o to, by zostać bohaterkami artykułów sugerujących, że fakt, iż 
widziano je ze mną w restauracji, oznacza, iż mają ze mną wielki romans. Takim kobietom chodzi 
dokładnie o to samo, co łowcom kobiet: pragną czerpać poczucie własnej wartości z liczby i sławy 
zdobytych mężczyzn. Tyle że ich sposób jest odrobinę bardziej perwersyjny, bo szukają tej wartości 
nawet nie w rzeczywistym wydarzeniu, lecz w pozorach i zazdrości ze strony innych kobiet. Dałem 
więc tym dziwkom to, czego chciały — to, czego naprawdę chciały, bez kamuflażu mającego na 
celu  ukrycie  przed  nimi  charakteru  ich  pragnienia.  Sądzi  pan,  że  chciały  spać  ze  mną  lub  z 
jakimkolwiek  innym  mężczyzną?  Nie  są  zdolne  do  czegoś  tak  prawdziwego  i  uczciwego  jak 
pożądanie. Pragnęły nakarmić swoją próżność i ja dostarczyłem im pokarmu. Dzięki mnie mogły 
się chwalić przed swoimi przyjaciółkami i oglądać siebie na stronach brukowców w roli wielkich 
uwodzicielek. Ale wie pan, to działa dokładnie tak samo jak to, co pan zrobił podczas procesu: jeśli 
chce się pokonać jakiekolwiek potworne oszustwo, należy mu się dosłownie podporządkować, nie 
dodając od siebie nic, co mogłoby ukryć jego charakter. Te kobiety to zrozumiały. Sprawdziły, czy 
fakt, iż ktoś zazdrości im osiągnięcia, którego w rzeczywistości nie dokonały, może być źródłem 



satysfakcji.  Zamiast  się  dowartościować  opowieściami  o  romansie  ze  mną,  wpadły  w  jeszcze 
większy kompleks niższości. Wiedzą, że próbowały i poniosły klęskę. Jeśli zaciągnięcie mnie do 
łóżka  jest  ich  oficjalnym  kryterium  wartości,  wiedzą,  że  mu  nie  sprostały.  Przypuszczam,  że 
nienawidzą mnie bardziej niż jakiegokolwiek innego mężczyzny. Ale mój sekret jest bezpieczny — 
każda z nich sądzi, że jest jedyną, której się nie udało, więc będzie obstawała przy tym, że miała ze 
mną romans, i nigdy nikomu nie wyzna prawdy.
— Ale co z pańską reputacją? Francisco wzruszył ramionami.
— Ci, których szanuję, prędzej czy później dowiedzą się prawdy o mnie. Inni zaś — na jego twarzy 
pojawił się gniew — uważają za zło moją prawdziwą postać. Niech więc mają to, co im się bardziej 
podoba: mój obraz z pierwszych stron gazet.
— Ale po co? Dlaczego pan to zrobił? Żeby im dać nauczkę?
— Nie, do diabła! Chciałem mieć opinię playboya.
— Dlaczego?
— Playboy to ktoś, kto po prostu nie może nic poradzić na to, że pieniądze przeciekają mu przez 
palce.
— Dlaczego chciał pan odegrać tak wstrętną rolę?
— Kamuflaż.
— Czego?
— Pewnego mojego celu.
— Jakiego?
Francisco potrząsnął głową.
— Powiedziałem panu więcej, niż powinienem. Wkrótce i tak dowie się pan reszty.
— Dlaczego powiedział mi pan więcej, niż powinien?
— Bo...  bo po raz pierwszy od lat  ktoś naprawdę mnie zniecierpliwił.  — W jego głosie znów 
zadźwięczała nuta powstrzymywanej emocji.  — Bo nigdy przedtem tak bardzo mi nie zależało, 
żeby ktoś znał prawdę o mnie. Bo wiedziałem, że pogardza pan playboyami bardziej niż kimkol-
wiek innym — podobnie jak ja. Playboy? Kochałem w życiu tylko jedną kobietę, nadal ją kocham i 
nigdy nie przestanę! — Opanował się i dodał cicho: — Nigdy nikomu tego nie wyznałem... nawet 
jej.
— Stracił ją pan?
Francisco przez chwilę wpatrywał się w pustkę.
— Mam nadzieję, że nie — odrzekł po chwili bezbarwnie. Światło lampy padało na jego twarz z 
dołu, tak że Rearden nie widział oczu, jedynie usta ściągnięte w wyraz pokonanego bólu i jakiejś 
dziwnie uroczystej rezygnacji. Wiedział, że tej rany nie należy jątrzyć.
— Cóż, trzeba jeszcze trochę poczekać. — Francisco uśmiechnął się nieoczekiwanie, wstając.
— Skoro mi pan zaufał — rzekł Rearden — ja także powierzę panu swój sekret. Chcę, by pan 
wiedział,  jak bardzo panu ufałem, nim tu przyszedłem. W przyszłości także mogę potrzebować 
pańskiej pomocy.
— Jest pan jedynym człowiekiem, któremu jeszcze pragnę pomagać.
— Nie  rozumiem w panu wielu  rzeczy,  ale  jednego  jestem pewien:  nie  jest  pan  przyjacielem 
grabieżców.
—  Nie  jestem.  —  Przez  twarz  Francisca  przemknął  cień  rozbawienia,  jakby  mówił:  „Mało 
powiedziane!”
— Wiem więc, że nie zdradzi mnie pan, jeśli panu powiem, że zamierzam nadal sprzedawać metal 
Reardena wybranym przez siebie klientom w ilościach,  jakie uznam za stosowne, kiedykolwiek 
będę miał taką możliwość. Obecnie przymierzam się do realizacji zamówienia dwudziestokrotnie 
większego od tego, za które byłem sądzony.
Siedzący na poręczy fotela, w odległości kilku stóp, Francisco pochylił się do przodu i przez długą 
chwilę wpatrywał się w niego, zmarszczywszy brwi.
— Sądzi pan, że w ten sposób walczy pan z nimi? — zapytał.
— No, a pan jak by to nazwał? Współpracą?
— Najpierw godził się pan na to, by pracować i produkować dla nich metal Reardena, tracąc na tym 



pieniądze i przyjaciół, i pomagając się bogacić zepsutym łotrom, którzy okradali pana w majestacie 
prawa, a jako zapłatę  traktował  pan przywilej  utrzymywania ich przy życiu.  Teraz chce pan to 
robić, godząc się na miano przestępcy i ryzykując więzienie — po to, by utrzymywać przy życiu 
system, który może trwać jedynie dzięki swoim ofiarom i łamaniu własnych praw.
—  Nie  robię  tego  dla  systemu,  lecz  dla  klientów,  których  nie  mogę  zostawić  na  jego  łasce. 
Zamierzam doczekać końca tego systemu i nie pozwolić mu się zniszczyć, nieważne, jak bardzo 
jego orędownicy będą mi utrudniać życie. Nie zamierzam oddać im świata, nawet jeśli zostanę na 
polu walki sam. W tej chwili to nielegalne zamówienie jest dla mnie ważniejsze niż cała moja huta.
Francisco powoli kręcił głową, nie odpowiadając.
— Który z pańskich przyjaciół z przemysłu miedziowego dostąpi tym razem zaszczytu doniesienia 
na pana?
Rearden uśmiechnął się.
— Tym razem prowadzę interesy z człowiekiem, któremu mogę ufać.
— Naprawdę? Kto to taki?
— Pan.
Francisco wyprostował się gwałtownie.
— Co takiego? — zapytał tak cicho, że prawie udało mu się ukryć drżenie głosu.
Rearden nadal się uśmiechał.
— Nie wiedział pan, że dołączyłem do grona pańskich klientów? Podstawiłem parę marionetek 
posługujących się pseudonimami, ale będę potrzebował pańskiej pomocy w ukryciu prawdy przed 
ciekawskimi pracownikami. Potrzebuję tej miedzi i potrzebuję jej na czas — nawet jeśli po fakcie 
mieliby  mnie  aresztować.  Wiem,  że  stracił  pan  zainteresowanie  swoim  przedsiębiorstwem, 
bogactwem i pracą, bo nie zamierza pan współpracować z grabieżcami pokroju Taggarta i Boyle’a. 
Ale  jeśli  poważnie  traktuje  pan  to  wszystko,  co  mi  pan  tłumaczył,  jeśli  jestem  ostatnim 
człowiekiem, którego pan szanuje, pomoże mi pan przetrwać i pokonać ich. Nigdy nie prosiłem 
nikogo o pomoc. Teraz proszę o nią pana. Potrzebuję pana. Ufam panu. Zawsze mówił pan, że mnie 
podziwia. Teraz składam życie w pańskie ręce — jeśli pan tego chce. Transport miedzi z d’Anconia 
Copper właśnie do mnie płynie. Wyjechał z San Juan piątego grudnia.
— Co pan powiedział?!
Był to krzyk człowieka wstrząśniętego. Francisco zerwał się na równe nogi, nawet nie próbując 
niczego ukrywać:
— Piątego grudnia?!
— Tak — odrzekł Rearden oszołomiony. Francisco rzucił się do telefonu.
—  Mówiłem  panu,  żeby  pan  nie  handlował  z  d’Anconia  Copper!  —  krzyczał  na  wpół 
zrozpaczonym, na wpół rozwścieczonym głosem.
Już  miał  wykręcić  numer,  ale  cofnął  rękę.  Zacisnął  dłoń  na  krawędzi  stołu,  jakby  siłą 
powstrzymywał się od ponownego sięgnięcia po słuchawkę. Ani on, ani Rearden nie wiedzieli, jak 
długo tak stał ze spuszczoną głową. Rearden w osłupieniu patrzył na morderczą walkę, której je-
dyną oznaką była stojąca przed nim nieruchoma postać. Nie domyślał się, o co toczy się ta walka. 
Wiedział tylko, że chodzi o coś, czemu Francisco mógł zapobiec, ale tego nie zrobił.
Kiedy tamten podniósł głowę, Rearden ujrzał twarz ściągniętą tak wielkim cierpieniem, że jej rysy 
były nieomal słyszalnym krzykiem bólu — tym straszliwszym, że na twarzy malował się wyraz 
stanowczości, jakby owo cierpienie było wynikiem dokonanego wyboru.
— Francisco... co się stało?
— Hank, ja... — Potrząsnął głową, milknąc, po czym wyprostował się. — Panie Rearden — rzekł 
głosem łączącym w sobie siłę, rozpacz i  jakąś szczególną godność człowieka wypowiadającego 
prośbę, o której wie, że jest niemożliwa do spełnienia — zanim nadejdzie chwila, w której będzie 
mnie pan przeklinał i wątpił w każde wypowiedziane przeze mnie słowo, przysięgam panu — na 
uczucie do kobiety, którą kocham — że jestem pańskim przyjacielem.
Trzy  dni  później,  słuchając  radia  w  swoim  gabinecie,  ogarnięty  poczuciem  straty  i  miotany 
nienawiścią,  Rearden  przypomniał  sobie  wyraz  twarzy  Francisca  w  tamtej  chwili.  Jej  obraz 
powracał do niego pomimo myśli, że musi się trzymać z dala od hotelu Wayne-Falkland, bo inaczej 



zabije  tego  człowieka  przy  pierwszej  sposobności.  Powracał  poprzez  słowa  płynące  z  radia  i 
głoszące, że trzy statki wiozące miedź d’Anconia Copper, płynące z San Juan do Nowego Jorku, 
zostały zaatakowane i zatopione przez Ragnara Danneskjölda. Nawet świadomość, że zatonięcie 
tych statków oznacza stratę czegoś o wiele ważniejszego niż miedź, nie zdołała wymazać z pamięci 
Reardena tego obrazu.

Rozdział V
DEBET

Była to pierwsza porażka w historii Rearden Steel. Po raz pierwszy firma nie dostarczyła towaru na 
czas.  Ale  piętnastego  grudnia,  kiedy  przypadała  data  realizacji  zamówienia  dla  Taggart 
Transcontinental, nie miało to już dla nikogo znaczenia.
Zima przyszła wcześnie, w pierwszych dniach listopada. Ludzie mówili, że to najsurowsza zima w 
historii i że nikogo nie można winić za szalejące śnieżyce. Woleli nie pamiętać, że były czasy, w 
których śnieżyce nie szalały swobodnie po nie oświetlonych drogach i dachach nie ogrzewanych 
domów, nie uniemożliwiały ruchu pociągów i nie pociągały za sobą setek trupów.
Kiedy Danagger Coal po raz pierwszy spóźniło się z dostawą paliwa dla Taggart Transcontinental, 
kuzyn Danaggera tłumaczył,  że nie mógł temu zapobiec: musiał skrócić dzień pracy do sześciu 
godzin,  by podnieść morale  pracowników, którzy nie  pracowali  tak dobrze jak w czasach  jego 
kuzyna  Kennetha.  Stali  się  apatyczni  i  niedbali,  mówił,  bo  wyczerpała  ich  surowa  dyscyplina 
poprzedniego  kierownictwa.  Nie  jego  wina,  że  niektórzy  spośród kierowników i  brygadzistów, 
pracujących w firmie od dziesięciu lub dwudziestu lat, nagle bez powodu odeszli. Nie jego wina, że 
istnieją  jakieś  niesnaski  pomiędzy  robotnikami  a  nowym  kierownictwem,  mimo  iż  jest  ono 
zdecydowanie bardziej liberalne niż tamci poganiacze niewolników. To kwestia dotarcia się. Nie 
jego  wina,  że  w  przeddzień  ustalonej  daty  dostawy  towar  przeznaczony  dla  Taggart 
Transcontinental  został  przekazany  Biuru  Wspierania  Globalnego  na  pomoc  dla  Angielskiej 
Republiki Ludowej. Sytuacja jest awaryjna, Anglicy głodują, zamyka się wszystkie fabryki w ich 
kraju; panna Taggart zachowuje się nierozsądnie, przecież chodzi tylko o jednodniowe opóźnienie!
Jednodniowe opóźnienie  spowodowało  trzydniowe  spóźnienie  pociągu  towarowego numer  386, 
jadącego  z  Kalifornii  do  Nowego  Jorku  z  pięćdziesięcioma  dziewięcioma  wagonami  sałaty  i 
pomarańcz. Pociąg czekał na bocznicach i stacjach załadunku węgla na paliwo, którego nie dostar-
czono. Gdy w końcu dotarł do Nowego Jorku, sałatę i pomarańcze trzeba było wyrzucić do East 
River: wcześniej zbyt długo czekały w punktach załadunkowych w Kalifornii z powodu ograniczeń 
w ruchu  pociągów i  rozporządzenia  nie  zezwalającego  jednej  lokomotywie  ciągnąć  więcej  niż 
sześćdziesięciu wagonów. Nikt oprócz przyjaciół i klientów nie zauważył zniknięcia z rynku trzech 
kalifornijskich  hodowców  pomarańcz  i  dwóch  hodowców  sałaty  z  Imperial  Valley.  Nikt  nie 
zauważył zniknięcia pewnej nowojorskiej agencji  pośrednictwa handlowego, firmy instalacyjnej, 
której  ta  była  winna  pieniądze,  ani  hurtownika  rur  ołowianych,  który  zaopatrywał  firmę 
instalacyjną.  Kiedy  głodują  ludzie  — pisano w gazetach  — nie  należy  się  przejmować  losem 
prywatnych firm, założonych dla prywatnego zysku.
Węgiel  wyekspediowany przez Biuro Wspierania Globalnego nie dotarł do brzegów Angielskiej 
Republiki Ludowej. Został zagarnięty przez Ragnara Danneskjölda.
Kiedy Danagger Coal po raz drugi spóźniło się z dostawą paliwa dla Taggart Transcontinental, w 
połowie stycznia, kuzyn Danaggera sarkał przez telefon, że nic za to nie może: musiał na trzy dni 
zamknąć  kopalnię  z  powodu  braku  oleju  smarowego  do  maszyn.  Paliwo  dotarło  do  Taggart 
Transcontinental z czterodniowym opóźnieniem.
Pan  Quinn  z  fabryki  łożysk  tocznych  Quinna,  która  niegdyś  przeniosła  się  z  Connecticut  do 
Kolorado, tydzień czekał na pociąg mający przewieźć towar zamówiony przez niego w Rearden 
Steel. Kiedy ładunek dotarł, fabryka łożysk tocznych była zamknięta.
Nikt nie zauważył zamknięcia firmy samochodowej z Michigan, która z wyłączonymi maszynami, 



ale  płacąc  pracownikom,  czekała  na dostawę łożysk  tocznych,  zaniknięcia  tartaku  w Oregonie, 
czekającego na nowy silnik,  zamknięcia składu drzewnego w Iowa, pozostawionego bez zaopa-
trzenia, ani bankructwa przedsiębiorcy budowlanego z Illinois, który nie otrzymał na czas drewna, 
wskutek czego jego zleceniodawcy zerwali umowy, a potencjalni nabywcy jego domów wyruszyli 
w drogę po zaśnieżonych szosach w poszukiwaniu tego, czego nie było już nigdzie.
Śnieżyca, która nastąpiła pod koniec stycznia, zasypała przełęcze w Górach Skalistych, wznosząc 
białe barykady wysokości trzydziestu stóp na głównej linii Taggart Transcontinental. Ludzie, którzy 
próbowali  odśnieżyć  tor,  poddali  się  po  kilku  godzinach:  pługi  talerzowe  jeden  po  drugim 
odmawiały  posłuszeństwa.  Już  od  dwóch  lat  nadawały  się  na  złom.  Zamówienie  na  nowe nie 
doczekało się realizacji: producent zamknął firmę, nie mogąc otrzymać stali od Orrena Boyle’a.
Trzy  pociągi  zdążające  na  zachód  utknęły  na  stacji  Winston,  wysoko  w  górach,  przez  które 
przedzierała się główna linia Taggart Transcontinental w północno-zachodnim Kolorado. Przez pięć 
dni nie mogła do nich dotrzeć żadna pomoc. Pociągi nie mogły tam dojechać z powodu śnieżycy. 
Ostatnie  z  ciężarówek  produkcji  Lawrence’a  Hammonda  odmawiały  posłuszeństwa  na  skutych 
lodem  górskich  autostradach.  Najlepsze  spośród  samolotów  wyprodukowanych  niegdyś  przez 
Dwighta  Sandersa  zostały  wysłane  na  pomoc,  lecz  nie  dotarły  do  stacji  Winston:  były  zbyt 
wysłużone, by dać sobie radę ze śnieżycą.
Podczas  szalejącej  zamieci  pasażerowie  uwięzieni  w  wagonach  widzieli  światła  w  slumsach 
Winston. Światła zgasły drugiej nocy. Wieczorem trzeciego dnia także w pociągach nie było już 
światła, ogrzewania ani jedzenia. Kiedy zamieć na chwilę ustawała, ukazując nieruchomą czarną 
otchłań  nie  oświetlonej  ziemi  i  bezgwiezdnego  nieba,  dostrzegali  daleko  na  wschodzie,  w 
odległości wielu mil, wąski język ognia wijący się na wietrze. Była to pochodnia Wyatta.
Rankiem szóstego dnia, gdy pociągi ruszyły wreszcie w dół zboczy w kierunku Utah, Nevady i 
Kalifornii,  załoga  zauważyła  pozbawione  dymu  kominy  i  zamknięte  bramy  drobnych  fabryk 
położonych wzdłuż toru, które pracowały jeszcze, gdy jechała tamtędy poprzednio.
„Śnieżyce  są  klęską  żywiołową  —  pisał  Bertram  Scudder.  —  Nikogo  nie  można  obarczać 
odpowiedzialnością społeczną za pogodę”.
Racje  węgla  zarządzone  przez  Wesleya  Moucha  pozwalały  na  ogrzewanie  domów  przez  trzy 
godziny w ciągu doby. Nie było drewna opałowego, metalu, z którego można by zrobić nowe piece, 
ani  narzędzi,  którymi  można  by  kuć  ściany,  by  założyć  nowe  instalacje.  W  prowizorycznych 
kombinacjach cegieł i baniek na ropę profesorowie palili książki ze swoich bibliotek, a hodowcy 
owoców drzewa ze swoich sadów. „Wyrzeczenia wzmacniają ducha w narodzie — pisał Bertram 
Scudder — i kują stal dyscypliny społecznej. Poświęcenie jest cementem łączącym ludzkie cegły w 
wielką budowlę społeczeństwa”.
„Narodowi, który kiedyś wyznawał dewizę, że wielkość osiąga się dzięki produkcji, teraz mówi się, 
że  osiąga  się  ją  dzięki  nędzy”  —  rzekł  w  wywiadzie  prasowym  Francisco  d’Anconia.  Nie 
wydrukowano tych słów.
Jedyną  gałęzią  przemysłu  przeżywającą  rozkwit  był  owej  zimy  przemysł  rozrywkowy.  Ludzie 
woleli nie jeść — jedzenie i opał mogły się zresztą skończyć w każdej chwili — aby móc pójść do 
kina  i  na  kilka  godzin  przestać  być  zwierzętami  żyjącymi  w  strachu  o  zaspokojenie  swoich 
podstawowych  potrzeb.  W  styczniu  Wesley  Mouch  wydał  zarządzenie  nakazujące  zamknięcie 
wszystkich kin, nocnych klubów i kręgielni w celu oszczędzania paliwa. „Życie może się obejść 
bez przyjemności” — pisał Bertram Scudder.
— Musi się pani nauczyć podejścia filozoficznego — rzekł profesor Pritchett do studentki, która 
rozpłakała  się  histerycznie  w  środku  wykładu.  Wróciła  właśnie  z  wyprawy  ratunkowej 
wolontariuszy  do  osady  nad  Jeziorem  Górnym,  gdzie  zobaczyła  matkę  tulącą  do  siebie  ciało 
dorosłego syna, który zmarł z głodu. — Nic nie jest pewne. Rzeczywistość jest tylko złudzeniem. 
Skąd ta kobieta może wiedzieć, że jej syn nie żyje? Skąd może wiedzieć, że w ogóle żył?
Ludzie o błagalnych spojrzeniach i zrozpaczonych twarzach tłoczyli się w namiotach, w których 
kaznodzieje triumfalnymi głosami obwieszczali, że człowiek nie jest w stanie pokonać natury, że 
jego  nauka  jest  oszustwem,  że  umysł  poniósł  klęskę,  że  oto  nadeszła  kara  za  grzech  pychy  i 
przecenianie roli rozumu i że tylko wiara w potęgę mistycznych tajemnic może ochronić człowieka 



przed pęknięciem szyn albo ostatniej opony w jego ostatniej ciężarówce. Miłość jest kluczem do 
mistycznych tajemnic, wykrzykiwali; miłość i bezinteresowne poświęcenie dla potrzeb bliźnich.
Orren Boyle poświęcił się bezinteresownie dla potrzeb bliźnich. Sprzedał dziesięć tysięcy ton stali 
konstrukcyjnej przeznaczonej dla przedsiębiorstwa kolejowego Atlantic Southern Biuru Wspierania 
Globalnego, by to mogło ją ofiarować Niemieckiej Republice Ludowej.
— To była trudna decyzja — powiedział przerażonemu prezesowi Atlantic Southern, patrząc na 
niego z wyższością wilgotnymi, rozbieganymi oczyma — ale przeważył fakt, że pańska korporacja 
jest tak bogata, podczas gdy tam w Niemczech ludzie żyją w nędzy. Uznałem, że najpierw należy 
pomóc  potrzebującym.  Kiedy  ma  się  wątpliwości,  trzeba  brać  pod  uwagę  dobro  słabych,  nie 
silnych.
Prezes  Atlantic  Southern  wiedział,  że  najdroższy  przyjaciel  Boyle’a  w  Waszyngtonie  ma 
przyjaciela  w Ministerstwie  Zaopatrzenia  Niemieckiej  Republiki  Ludowej.  Nie  dało  się  jednak 
rozstrzygnąć, czy Boyle kierował się przyjaźnią czy zasadą poświęcenia, i nie sprawiało to różnicy: 
I gdyby Boyle święcie przestrzegał dewizy bezinteresowności, musiałby zrobić właśnie to. Prezes 
Atlantic Southern milczał więc, bo nie miał odwagi się przyznać, że bardziej interesuje go własna 
kolej niż naród niemiecki. Nie miał odwagi walczyć z zasadą poświęcenia.
Poziom  wód  Missisipi  podnosił  się  przez  cały  styczeń  w  wyniku  śnieżyc,  a  szalejące  wichry 
zmieniały  prąd  rzeki  w  nieokiełznany  żywioł,  zmiatający  każdą  przeszkodę  na  swojej  drodze. 
Pewnej nocy w pierwszym tygodniu lutego, gdy z nieba sypał śnieg z deszczem, most Atlantic 
Southern zawalił się pod pociągiem pasażerskim. Lokomotywa i pierwsze wagony sypialne wraz z 
pękającymi dźwigarami runęły z wysokości osiemdziesięciu stóp do rzeki. Reszta pociągu zawisła 
na pierwszych trzech przęsłach.
„Nie  można  zatrzymać  rybek,  jeśli  oddaje  się  sąsiadowi  akwarium”  —  powiedział  Francisco 
d’Anconia.  Jego  słowa  spotkały  się  z  gwałtownym  potępieniem  ze  strony  kreatorów  opinii 
publicznej, wzbudzając furię daleko większą niż groza wywołana zdarzeniem na moście.
Chodziły pogłoski, że główny inżynier Atlantic Southern, zrozpaczony niemożnością zdobycia stali 
potrzebnej do wzmocnienia mostu, odszedł z pracy pół roku wcześniej, ostrzegając firmę, że jego 
dalsze użytkowanie jest niebezpieczne. Napisał do największego dziennika w Nowym Jorku list, w 
którym ostrzegał społeczeństwo, lecz list nie doczekał się druku. Inna pogłoska głosiła, że pierwsze 
trzy przęsła mostu wytrzymały napór, ponieważ wzmocniono je kształtownikami konstrukcyjnymi 
z metalu Reardena, przedsiębiorstwo mogło jednak otrzymać tylko pięćset ton metalu, bo na tyle 
zezwalała ustawa o sprawiedliwym podziale.
Jedynym  wynikiem  oficjalnego  dochodzenia  było  zamknięcie  dwóch  mostów  na  Missisipi, 
należących do mniejszych przedsiębiorstw kolejowych. Jedno z nich wycofało się z branży, drugie 
zaś zamknęło lokalną linię, zerwało szyny i doprowadziło tor do mostu Taggart Transcontinental. 
To samo uczyniło Atlantic Southern.
Wielki most w Bedford, Illinois, pochodził z czasów Nathaniela Taggarta. Taggart przez wiele lat 
walczył z władzami, bo sąd rozpatrujący skargę przewoźników rzecznych uznał, że koleje stanowią 
niszczycielską konkurencję wobec barek, a zatem zagrażają dobru publicznemu, i że należy zakazać 
budowy  mostów  kolejowych  na  Missisipi  jako  materialnej  przeszkody.  Nakazano  Taggartowi 
rozmontować  most  i  przewozić  pasażerów przez  rzekę  barkami.  Bitwę  w  Sądzie  Najwyższym 
wygrał  przewagą  jednego  głosu.  Jego  most  był  jedynym  solidnym  łącznikiem  między  dwoma 
częściami kontynentu. Dagny postanowiła, że niezależnie od tego, co się dzieje w innych punktach 
sieci, most Taggarta musi pozostać w idealnym stanie.
Stal, którą Biuro Wspierania Globalnego wyekspediowało przez Atlantyk do Niemiec, nie dotarła 
na miejsce. Zagarnął ją Ragnar Danneskjöld. Nie wiedział o tym jednak nikt poza biurem, bo gazety 
dawno już przestały informować o działalności Danneskjölda.
Dopiero  gdy ludzie  zaczęli  zauważać  niedobór,  a  potem zniknięcie  z  rynku żelazek,  tosterów, 
pralek  i  innych  urządzeń  elektrycznych,  zaczęli  zadawać  pytania  i  przysłuchiwać  się  plotkom. 
Usłyszeli wtedy, że do wybrzeży Stanów Zjednoczonych od dawna nie dotarł ani jeden statek z ła-
dunkiem miedzi z d’Anconia Copper. Nie potrafiły sobie poradzić z Ragnarem Danneskjöldem.
W  mgliste  zimowe  noce  marynarze  na  nabrzeżu  opowiadali  szeptem,  że  Ragnar  Danneskjöld 



zawsze zagarnia  ładunki  statkow wiozących pomoc charytatywną,  ale  nigdy nie  dotyka miedzi: 
zatapia statki d’Anconia wraz z ładunkiem i pozwala, by załogi ewakuowały się na łodziach ratun-
kowych. Powtarzano to niczym mroczną legendę, której zrozumienie nie leży w zasięgu ludzkiego 
umysłu. Nikt nie potrafił odgadnąć, dlaczego Danneskjöld nie zagarnia miedzi.
W  drugim  tygodniu  lutego  wydano  rozporządzenie  zakazujące  —  dla  oszczędności  kabla 
miedzianego  i  prądu  —  używania  wind  powyżej  dwudziestego  piątego  piętra.  Górne  pietra 
budynków odcięto, wznosząc na schodach ścianki działowe z niemalowanych desek. Na podstawie 
klauzuli „żywotnej potrzeby” uczyniono wyjątek dla kilku ważnych przedsiębiorstw i luksusowych 
hoteli,  udzielając  im specjalnego  zezwolenia.  Poza  tymi  nielicznymi  przypadkami  górne  partie 
budynków zapadły w letarg.
Mieszkańcy Nowego Jorku nigdy dotąd nie zastanawiali się nad pogodą. Śnieżyce oznaczały dla 
nich jedynie utrudnienia w ruchu drogowym i kałuże na podłogach rzęsiście oświetlonych sklepów. 
Brnąc pod wiatr w płaszczach, futrach i eleganckich pantoflach, czuli, że śnieżyca jest intruzem w 
mieście. Teraz, patrząc na tumany śniegu szalejące po wąskich uliczkach, doznawali przerażającego 
uczucia, że to oni są chwilowymi intruzami, a wiatr jest u siebie.
— Hank,  to  i  tak  w  niczym by  nam teraz  nie  pomogło.  Daj  spokój,  to  nie  ma  znaczenia  — 
powiedziała  Dagny, gdy Rearden oznajmił  jej,  że  nie  zdoła  dostarczyć  szyn.  Nie udało mu się 
zdobyć miedzi. — Zapomnij o tym, Hank.
Nie odpowiedział. Nie mógł zapomnieć pierwszej porażki w dziejach Rearden Steel.
Wieczorem piętnastego  lutego pęknięta  płytka  złącza  szynowego spowodowała  wykolejenie  się 
lokomotywy o pół mili od Winston w Kolorado, na odcinku, na którym miano wymienić szyny. 
Zawiadowca stacji w Winston westchnął i wysłał załogę po dźwig. Tego rodzaju drobne wypadki 
zdarzały się na jego odcinku niemal co dnia i zaczynał je traktować jak chleb powszedni.
Tego samego wieczoru Rearden,  z podniesionym kołnierzem i zsuniętym na czoło kapeluszem, 
przedzierał  się  przez  zaspy  opuszczonej  kopalni  odkrywkowej  węgla  w  wyludnionej  części 
Pensylwanii,  nadzorując  załadunek  pirackiego  węgla  na  załatwione  przez  siebie  ciężarówki. 
Kopalnia  nie  była  niczyją  własnością  — nikogo  nie  było  stać  na  jej  eksploatację.  Ale  młody 
człowiek o szorstkim głosie i ciemnych, gniewnych oczach, pochodzący z głodującej osady, zebrał 
grupę bezrobotnych i zawarł z Reardenem umowę o dostarczenie węgla. Wydobywali go nocą i 
składowali w ukrytych przepustach. Wypłatę otrzymywali w gotówce, nie zadając żadnych pytań 
ani nie musząc na nie odpowiadać. Winni dzikiego pragnienia pozostania przy życiu, oni i Rearden 
handlowali jak dzicy, bez praw, upoważnień, kontraktów ani ochrony, związani jedynie wzajem-
nym  zrozumieniem  i  bezwzględnym  dotrzymywaniem  danego  słowa.  Rearden  nie  znał  nawet 
nazwiska  szefa  grupy.  Obserwując,  jak  ładuje  węgiel  na  ciężarówki,  pomyślał,  że  gdyby  ten 
chłopak  urodził  się  o  pokolenie  wcześniej,  zostałby  wielkim  przemysłowcem;  teraz 
prawdopodobnie za kilka lat zakończy swój krótki żywot jako pospolity przestępca.
Tego samego wieczoru Dagny spotkała się z zarządem Taggart Transcontinental.
Siedzieli  wokół  wypolerowanego stołu w majestatycznej,  acz niedogrzanej  sali.  Ludzie,  którym 
przez  dekady kariery  zawodowej  bezpieczeństwo zapewniały  beznamiętne  twarze,  niekonkretne 
słowa i nieskazitelne ubrania, wyglądali niedorzecznie w swetrach opasających brzuchy, z szalami 
okręconymi  wokół  szyj  i  odgłosami  kaszlu,  co  rusz  przerywającymi  dyskusję  niczym  serie  z 
karabinu maszynowego.
Dagny  zauważyła,  że  Jim  zatracił  swobodę,  która  zwykle  towarzyszyła  mu  w  takich 
okolicznościach.  Siedział  z  głową wtuloną  w ramiona,  zbyt  szybko przenosząc  wzrok z  jednej 
twarzy na drugą.
Przy stole zasiadał także przedstawiciel Waszyngtonu. Nikt nie wiedział, jaką dokładnie pełni tam 
funkcję, ale ta wiedza nie była potrzebna członkom zarządu: liczył się fakt, iż jest przedstawicielem 
Waszyngtonu.  Nazywał  się  Weatherby,  miał  siwiejące  skronie,  pociągłą,  wąską  twarz  i  usta 
wyglądające, jakby musiał z całej siły napinać mięśnie, by ich nie otwierać, co nadawało pewnej 
sztuczności  twarzy,  która  poza  tym  nie  wyrażała  nic.  Członkowie  zarządu  nie  wiedzieli,  czy 
przybyły jest ich gościem, doradcą czy zwierzchnikiem, i ta niewiedza całkowicie ich zadowalała.
—  Odnoszę  wrażenie  —  rzekł  przewodniczący  —  że  głównym  problemem,  który  mamy  do 



rozstrzygnięcia,  jest  fakt,  iż  stan  toru  naszej  głównej  linii  wydaje  się  opłakany,  by  nie  rzec: 
krytyczny — zamilkł  na moment,  po czym dodał ostrożnie:  — podczas gdy jedynymi dobrymi 
szynami, jakie mamy, są szyny Linii Johna Ga... to jest, Linii Rio Norte.
W głosie następnego mówcy dał się słyszeć ten sam ostrożny ton oczekiwania, że ktoś zrozumie 
aluzję:
—  Jeśli  weźmiemy  pod  uwagę  kłopoty  ze  zdobyciem  sprzętu  i  fakt,  że  pozwalamy  mu  się 
marnować na przynoszącej straty lokalnej linii...
— Umilkł, nie informując słuchaczy, co się stanie, jeśli wezmą to pod uwagę.
— Moim zdaniem — odezwał się trzeci głos, należący do człowieka o bladej twarzy i elegancko 
przyciętym wąsiku — Linia Rio Norte stała się obciążeniem finansowym, którego firma może nie 
być w stanie udźwignąć
— oczywiście, jeśli nie dokona się pewnych zmian, pozwalających... — Tu przerwał, zerkając na 
pana Weatherby’ego, ten jednak nie zareagował.
— Jim — rzekł przewodniczący — sądzę, że mógłbyś przedstawić panu Weatherby’emu obraz 
sprawy.
Głos  Taggarta  zachował  wytrenowaną  gładkość,  ale  teraz  była  to  gładkość  kawałka  tkaniny 
rozciągniętego na rozbitym szkle i gdzieniegdzie rozdartego przez ostre krawędzie.
— Sądzę, że powszechnie wiadomo, iż głównym czynnikiem oddziałującym na przedsiębiorstwa 
kolejowe  w  kraju  jest  olbrzymia  liczba  upadających  zakładów  przemysłowych.  Oczywiście, 
wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to przejściowe, obecnie jednak koleje znajdują się nieomal nad 
przepaścią.  Mówiąc  konkretnie,  na  terytorium  obsługiwanym  przez  Taggart  Transcontinental 
zamknięto tyle fabryk, że zrujnowało to całą naszą strukturę finansową. Odcinki i linie lokalne, 
które zawsze przynosiły nam najwyższy dochód, obecnie przynoszą straty. Nie możemy utrzymać 
dla trzech klientów tej samej liczby przewozów towarowych, która wcześniej obsługiwała siedmiu. 
Nie możemy zapewnić im takiej samej obsługi... przynajmniej nie za tę samą cenę. — Zerknął na 
pana Weatherby’ego, ten jednak nie zareagował. — Wydaje mi się — kontynuował Taggart gło-
sem, w którym ostrzejsze dźwięki stawały się coraz bardziej słyszalne
— że postawa naszych klientów jest niesprawiedliwa. Większość z nich skarży się na konkurencję i 
wszelkimi środkami usiłuje ją wyeliminować. Stają się monopolistami, a jednak nie chcą przyjąć do 
wiadomości  faktu,  iż kolej  nie może obsługiwać jednej samotnej  fabryki po cenach,  które były 
możliwe,  gdy obsługiwała cały region przemysłowy.  Ponosimy straty,  przewożąc ich towary,  a 
tymczasem oni sprzeciwiają się... jakimkolwiek podwyżkom.
— Sprzeciwiają się podwyżkom? — udał łagodne zdziwienie pan Weatherby. — Nie takie zajęli 
stanowisko.
— Jeśli pewne plotki, w które osobiście nie wierzę, okażą się praw... — zaczął przewodniczący i 
umilkł, o sylabę za późno, by ukryć panikę.
— Jim — rzekł uprzejmie pan Weatherby — sądzę, że będzie najlepiej,  jeśli  pominiemy temat 
wzrostu cen.
—  Nie  mówiłem  bynajmniej,  że  chcę  wprowadzić  podwyżkę  —  pospieszył  z  wyjaśnieniem 
Taggart. — Wspomniałem o tym przy okazji prezentacji ogólnego stanu rzeczy.
— Ależ, Jim — powiedział  staruszek drżącym głosem — sądziłem, że twój wpływ... to znaczy 
twoja przyjaźń z panem Mouchem gwarantuje...
Zamilkł,  widząc,  że  pozostali  patrzą  na  niego  surowo,  gromiąc  go  wzrokiem  za  naruszenie 
niepisanego prawa: nie wspominało się o tego rodzaju porażkach i nie roztrząsało głośno tajemnic 
waszyngtońskich przyjaźni Jima ani przyczyn ich rozpadu.
— Faktem jest  — rzekł  swobodnie  pan Weatherby — że pan Mouch przysłał  mnie  tu w celu 
przedyskutowania  żądania  związków zawodowych pracowników kolei  dotyczącego  podwyżek i 
żądania klientów dotyczącego obniżki cen.
Powiedział  to zwyczajnie,  lecz stanowczo, wiedząc, że nie jest to dla zarządu żadna nowina. O 
żądaniach pisano w gazetach od miesięcy. Wiedział, że ci ludzie nie boją się faktu, lecz otwartego 
mówienia o nim, tak jakby fakt nie istniał, dopóki nie został nazwany po imieniu. Wiedział też, że 
zastanawiali  się,  czy  zechce  skorzystać  z  przywileju  nazwania  go.  Nie  trzymał  ich  długo  w 



niepewności.
Nie protestowali, choć wydawało się, że powinni. Przez chwilę nikt nic nie mówił, potem James 
Taggart  odezwał  się  zaczepnym,  nerwowym  tonem,  który  zamierzony  był  jako  gniewny,  ale 
zdradzał jedynie niepewność:
—  Nie  przeceniałbym  wagi  Buzzy’ego  Wattsa  z  Krajowej  Rady  Klientów  Przedsiębiorstw 
Transportowych. Robi wiele hałasu i urządza drogie kolacje w Waszyngtonie, ale nie radziłbym 
traktować go zbyt poważnie.
— Och, nie wiem — rzekł pan Weatherby.
— Słuchaj, Ciem, wiem z wiarygodnego źródła, że w zeszłym tygodniu Wesley odmówił spotkania 
się z nim.
— Zgadza się. Wesley ma mnóstwo roboty.
— Wiem też, że Gene Lawson wydał dziesięć dni temu wielkie przyjęcie, właściwie wszyscy tam 
byli, ale Buzzy’ego Wattsa nie zaprosił.
— Zgadza się — odrzekł ugodowo pan Weatherby.
— Więc nie stawiałbym na pana Wattsa, Ciem. I nie przejmowałbym się nim.
— Wesley jest człowiekiem bezstronnym — rzekł pan Weatherby. —
Służy dobru publicznemu. Musi brać pod uwagę w pierwszym rzędzie interesy całego państwa. — 
Taggart  wyprostował  się  na  krześle:  spośród  wszystkich  znanych  mu oznak niebezpieczeństwa 
takie gadanie zwiastowało najgorsze. — Nikt nie zaprzecza,  że Wesley bardzo cię poważa jako 
oświeconego biznesmena, cennego doradcę i jednego ze swoich najlepszych osobistych przyjaciół, 
Jim. — Taggart zerknął na niego przelotnie: to było jeszcze gorsze. — Nikt też jednak nie może 
powiedzieć, że Wesley zawaha się przed poświęceniem osobistych uczuć i przyjaźni, kiedy w grę 
wchodzi dobro społeczeństwa.
Twarz Taggarta pozostała beznamiętna; nigdy nie pozwalał swojemu przerażeniu objawiać się w 
słowach czy wyrazie twarzy, kiedy zmagał się z myślami, do których nie chciał się przyznać. Dotąd 
to on był „społeczeństwem”, od dość dawna i w dostatecznie wielu sprawach, by wiedzieć, co się 
stanie, jeśli ów święty, magiczny tytuł, wraz ze swoim „dobrem”, zostanie przeniesiony na osobę 
Buzzy’ego Wattsa.
Na głos zaś zapytał pospiesznie:
— Nie sugerujesz chyba, że przedkładam interesy osobiste ponad dobro publiczne?
— Nie, oczywiście, że nie — rzekł pan Weatherby niemal z uśmiechem. — Bynajmniej. Nie ty, 
Jim. Twoje poświęcenie i zrozumienie dla spraw publicznych jest aż nazbyt dobrze znane. Dlatego 
właśnie Wesley oczekuje od ciebie wzięcia pod uwagę pełnego obrazu.
— Tak, oczywiście — odrzekł Taggart złapany w pułapkę.
— Rozważmy na przykład punkt widzenia związków. Być może ty nie możesz sobie pozwolić na 
podwyżki dla pracowników, ale w takim razie jak oni mogą sobie pozwolić na życie, skoro koszty 
utrzymania tak gwałtownie wzrosły? Muszą przecież jeść, prawda? To ważniejsze od kolei. — Pan 
Weatherby  mówił  spokojnym  tonem  człowieka  pewnego  słuszności  swoich  wywodów,  jakby 
recytował  formułę,  która  w  rzeczywistości  oznacza  coś  zupełnie  innego,  oczywistego  dla 
wszystkich. Patrzył prosto na Taggarta, milcząco podkreślając to, czego w słowach nie było. — 
Związki zawodowe pracowników kolei skupiają niemal milion członków. Doliczając ich rodziny, 
osoby pozostające na utrzymaniu i ubogich krewnych — któż w dzisiejszych czasach ich nie ma? 
— otrzymujemy liczbę około pięciu milionów głosów. Chciałem powiedzieć: osób. Wesley musi to 
wziąć pod uwagę. Musi myśleć o ich psychice. Drugą rzeczą, której nie można lekceważyć, jest 
społeczeństwo.  Wasze  ceny  przewozów  zostały  ustalone  w  czasach,  gdy  wszyscy  zarabiali 
pieniądze. W obecnej sytuacji koszty transportu stały się obciążeniem, na które nikt nie może sobie 
pozwolić. Ludzie w całym kraju podnoszą larum w tej sprawie. — Spojrzał w twarz Taggartowi; 
było to zwykłe spojrzenie, ale sprawiało wrażenie, jakby puścił do niego oko. — Mnóstwo ludzi, 
Jim. Mnóstwo bardzo niezadowolonych z bardzo wielu rzeczy ludzi. Rząd, który obniży ceny prze-
wozów kolejowych, uszczęśliwi wiele osób.
Po tych słowach zaległa cisza głęboka jak przepaść, której dno jest tak odległe, że nie słychać, jak 
przedmioty roztrzaskują się o nie. Zarówno Taggart, jak i wszyscy pozostali dobrze wiedzieli, dla 



jakich bezinteresownych motywów pan Mouch zawsze będzie gotów poświęcić osobiste przyjaźnie.
Ta cisza i fakt, że Dagny przybyła na to spotkanie z postanowieniem, iż nie będzie się odzywać, ale 
nie mogła się przed tym powstrzymać, sprawiły, że jej głos zabrzmiał tak ostro:
— Dostaliście to, o co prosiliście przez te wszystkie lata, panowie? Szybkość, z jaką wszystkie oczy 
zwróciły  się  ku  niej,  była  mimowolną  reakcją  na  nieoczekiwany  dźwięk.  Szybkość,  z  jaką  się 
odwróciły, by patrzeć na stół, na ściany, wszędzie, tylko nie na nią— była świadomą reakcją na 
sens zawarty w tym dźwięku.
W milczeniu, które zapadło po jej słowach, Dagny czuła, jak powietrze w sali zagęszcza się od 
urazy skierowanej nie przeciwko panu Weatherby’emu, lecz przeciwko niej. Zniosłaby to, gdyby 
pozostawili  jej  pytanie  bez  odpowiedzi,  ale  o  mdłości  przyprawiło  ją  ich  podwójne  oszustwo, 
polegające na udawaniu, że ją ignorują, a zarazem odpowiedzeniu jej w swoim stylu.
Nie  patrząc  na  nią,  głosem  celowo  bezstronnym,  a  jednocześnie  zdradzającym  jednoznaczne 
intencje, przewodniczący rzekł:
— Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie niewłaściwi ludzie na wysokich stanowiskach, tacy jak 
Buzzy Watts i Chick Morrison.
— Och, nie przejmowałbym się Chickiem Morrisonem — rzekł blady mężczyzna z wąsikiem. — 
On nie ma koneksji na najwyższym szczeblu. To raczej Tinky Holloway sprawia kłopoty.
— Nie uważam sytuacji za beznadziejną— odezwał się korpulentny mężczyzna w zielonym szalu. 
— Joe Dunphy i Bud Hazleton są bardzo blisko Wesleya. Jeśli ich wpływy przeważą, będziemy 
bezpieczni. Z kolei Kip Chalmers i Tinky Holloway są groźni.
— Zajmę się Kipem Chalmersem — rzekł Taggart.
Pan Weatherby jako jedyny człowiek na sali nie miał nic przeciwko patrzeniu na Dagny; ilekroć 
jednak jego wzrok spoczął na niej, nie rejestrował nic. Była jedyną osobą, której nie dostrzegał.
—  Tak  sobie  myślę  —  rzekł  swobodnie,  patrząc  na  Taggarta  —  że  mógłbyś  wyświadczyć 
Wesleyowi przysługę.
— Wesley wie, że zawsze może na mnie liczyć.
— Gdybyś na przykład dał związkowcom podwyżki, moglibyśmy na razie zapomnieć o sprawie 
obniżek opłat za przewozy.
— Nie mogę tego zrobić! — Taggart prawie krzyknął. — Krajowe Zrzeszenie Kolei jednogłośnie 
podjęło decyzję przeciwko podwyżkom i zobowiązało wszystkich członków do odmowy.
— To właśnie mam na myśli — rzekł łagodnie pan Weatherby. — Wesley potrzebuje klina, którym 
mógłby poruszyć stanowisko zrzeszenia. Jeśli taka firma jak Taggart Transcontinental zrezygnuje, z 
resztą będzie łatwiej. Wesley to doceni.
— Ależ, na Boga, Ciem! Zrzeszenie może mnie za to pozwać do sądu!
— Do jakiego sądu? — uśmiechnął się pan Weatherby. — Niech Wesley się tym zajmie.
— Wiesz równie dobrze jak ja, że nie możemy sobie na to pozwolić! Pan Weatherby wzruszył 
ramionami.
— To już wasz problem.
— Jak niby mamy to zrobić?
— Nie wiem. To twoja sprawa. Chyba nie chcesz, żeby rząd ci mówił, jak masz kierować swoim 
przedsiębiorstwem?
— Nie, jasne, że nie! Ale...
—  Naszym  zadaniem  jest  jedynie  dopilnować,  by  ludzie  otrzymywali  sprawiedliwe  pensje  i 
porządny transport. A twoim zadaniem jest to zapewnić. Skoro jednak twierdzisz, że jest to ponad 
twoje siły, to dlaczego...
—  Tego  nie  powiedziałem!  —  wykrzyknął  pospiesznie  Taggart.  —  Tego  bynajmniej  nie 
powiedziałem!
— To świetnie — rzekł uprzejmie pan Weatherby. — Wiemy, że potrafisz znaleźć jakiś sposób.
Patrzył przy tym na Taggarta, Taggart zaś spoglądał na Dagny.
— To tylko propozycja — rzekł pan Weatherby, sadowiąc się wygodnie na swoim krześle w sposób 
sugerujący, że oddaje pole. — Musisz to przemyśleć. Występuję tu tylko jako gość. Nie chcę się 
wtrącać. Tematem spotkania miała być, zdaje się, dyskusja o sytuacji linii lokalnych?



— Tak — westchnął przewodniczący. — Jeśli ktoś ma konstruktywną propozycję... — Czekał, lecz 
nikt nie kwapił się z zabraniem głosu. — Sądzę, że wszyscy mamy jasny obraz sprawy. — Zaczekał 
znowu. — Wydaje się oczywiste,  że nie możemy sobie pozwolić na kontynuowanie kursów na 
niektórych liniach lokalnych... szczególnie na Linii Rio Norte... A zatem trzeba podjąć kroki...
—  Sądzę  —  rzekł  blady  mężczyzna  z  wąsikiem  niespodziewanie  pewnym  głosem  —  że 
powinniśmy oddać głos pannie Taggart. — Pochylił się do przodu z przebiegłą nadzieją w oczach. 
Ponieważ  Dagny nie  odpowiedziała,  a  jedynie  spojrzała  na  niego,  zapytał:  — Co ma  pani  do 
powiedzenia, panno Taggart?
— Nic.
— Słucham?
— Wszystko,  co miałam do powiedzenia,  zawarłam w raporcie,  który odczytał  panom Jim.  — 
Mówiła cicho, wyraźnie i bez emocji.
— Ale nie wydała pani żadnych zaleceń.
— Nie mam żadnych zaleceń.
— Jako wiceprezes  do spraw transportu jest  pani chyba żywo zainteresowana polityką naszego 
przedsiębiorstwa.
— Polityka przedsiębiorstwa nie leży w zakresie moich kompetencji.
— Ależ z radością wysłuchamy pani opinii!
— Nie mam opinii.
—  Panno  Taggart  —  rzekł  gładkim  tonem  człowieka  wydającego  oficjalne  polecenie  —  z 
pewnością  zdaje  pani  sobie  sprawę,  że  nasze linie  lokalne  przynoszą katastrofalny  deficyt  i  że 
oczekujemy od pani zmiany tego stanu rzeczy.
— W jaki sposób?
— Nie wiem. To pani zadanie, nie nasze.
—  Wymieniłam  w  swoim  raporcie  przyczyny,  dla  których  jest  to  obecnie  niemożliwe.  Jeśli 
przeoczyłam jakieś fakty, proszę je podać.
— Och,  skąd  mam  wiedzieć?  Oczekujemy,  że  znajdzie  pani  jakiś  sposób,  aby  to  umożliwić. 
Naszym zadaniem jest pilnowanie, by akcjonariusze otrzymywali sprawiedliwy zysk. Zapewnienie 
go należy do pani.  Chyba nie chce pani,  żebyśmy pomyśleli,  że nie potrafi  pani sprostać temu 
zadaniu i...
— Nie potrafię sprostać temu zadaniu.
Jej  rozmówca otworzył  usta,  ale  odkrył,  że  nie  ma nic  więcej  do  powiedzenia.  Patrzył  na nią 
zdumiony, zastanawiając się, dlaczego sprawdzony wzór nie zadziałał.
— Panno Taggart  — zapytał  człowiek  w zielonym szalu  — czy zasugerowała  pani  w swoim 
raporcie, że sytuacja Linii Rio Norte jest krytyczna?
— Napisałam, że jest beznadziejna.
— Co zatem pani proponuje?
— Nie mam propozycji.
— Czy nie uchyla się pani od odpowiedzialności?
— A wy co robicie? — Mówiła spokojnie, zwracając się do całego gremium. — Liczycie na to, że 
nie powiem, iż odpowiedzialność spoczywa na was, bo to wasza przeklęta polityka doprowadziła 
nas tu, gdzie obecnie się znajdujemy? No cóż, właśnie to powiedziałam.
— Panno Taggart, panno Taggart — odezwał się przewodniczący tonem błagalnej wymówki — nie 
powinniśmy się nawzajem oskarżać. Jakie znaczenie ma teraz, kto zawinił? Co się stało, to się nie 
odstanie. Musimy połączyć siły, by uratować kolej z rozpaczliwego położenia, w jakim się znalazła.
Siwowłosy  mężczyzna  o  posturze  patrycjusza,  który  od  początku  spotkania  milczał,  a  na  jego 
twarzy  malował  się  wyraz  gorzkiej  świadomości  bezsensu  całej  dyskusji,  spojrzał  na  Dagny z 
czymś, co byłoby współczuciem, gdyby do tej pory odczuwał choć cień nadziei. Głosem podniesio-
nym na tyle, że dała się w nim rozpoznać nuta kontrolowanego oburzenia, odezwał się:
—  Panie  przewodniczący,  jeśli  mamy  rozważać  rozwiązania  praktyczne,  może  powinniśmy 
porozmawiać  o  ograniczeniach  nałożonych  na  szybkość  i  długość  naszych  pociągów.  Spośród 
wszystkich  jednostkowych  czynników  ten  właśnie  jest  najbardziej  katastrofalny.  Zniesienie 



ograniczeń  nie  rozwiąże wszystkich naszych problemów, z  pewnością  jednak znacznie  poprawi 
sytuację.  Przy  rozpaczliwym  niedoborze  mocy  napędowej  i  przerażającym  niedostatku  paliwa, 
zbrodnią  i  szaleństwem  jest  posyłanie  w  drogę  lokomotywy  ciągnącej  sześćdziesiąt  wagonów, 
skoro mogłaby ona uciągnąć sto, i zmuszanie jej do pokonywania w cztery dni trasy, którą mogłaby 
pokonać  w  trzy.  Proponuję  policzyć,  ilu  klientów  zrujnowaliśmy,  ile  regionów  zniszczyliśmy 
wskutek awarii, braków i opóźnień w naszym transporcie, a wtedy...
— Nie ma mowy — uciął pan Weatherby. — Zniesienie ograniczeń nie wchodzi w grę. Nie mamy 
zamiaru tego rozważać ani nawet wysłuchiwać tego rodzaju sugestii.
— Panie przewodniczący — zapytał spokojnie siwowłosy mężczyzna — czy mam kontynuować?
Przewodniczący rozłożył ręce z ujmującym uśmiechem, sygnalizującym bezradność.
— To byłoby niepraktyczne — rzekł.
— Uważam, że lepiej zrobimy, wracając do dyskusji nad statusem Linii Rio Norte — wtrącił się 
gwałtownie Taggart.
Zaległa długotrwała cisza.
Mężczyzna w zielonym szaliku zwrócił się do Dagny.
— Panno Taggart  — zapytał  smutno i  ostrożnie  — czy uważa  pani  — to  oczywiście  pytanie 
hipotetyczne — że włączenie sprzętu, który obecnie używany jest na linii Rio Norte, pozwoliłoby 
głównej linii stanąć na nogi?
— Pomogłoby.
— Szyny linii Rio Norte — rzekł blady mężczyzna z wąsikiem — nie mają sobie równych w całym 
kraju i dziś nie byłyby dostępne za żadną cenę. Mamy tam trzysta mil torów, co oznacza ponad 
czterysta mil szyn z czystego metalu Reardena. Czy nie sądzi pani, panno Taggart, że nie możemy 
sobie pozwolić na marnowanie tak doskonałych szyn na lokalnej linii,  na której niewiele już się 
dzieje?
— Ocenę pozostawiam wam.
— Ujmę to inaczej: czy te szyny przydałyby się na głównej linii, tak pilnie wymagającej remontu?
— Pomogłyby.
— Panno Taggart — zapytał mężczyzna o drżącym głosie — czy pani zdaniem na linii Rio Norte 
pozostali jeszcze jacyś liczący się klienci?
— Ted Nielsen z Nielsen Motors. Nikt więcej.
— Czy pani zdaniem środki łożone w utrzymywanie przewozów na Linii Rio Norte mogłyby zostać 
wykorzystane do odciążenia reszty systemu?
— Pomogłyby.
— A zatem, jako wiceprezes do spraw transportu...  — Umilkł. Czekała, patrząc na niego. — A 
zatem? — zapytał.
— Jak brzmi pańskie pytanie?
— Chodzi  mi  o  to,  że...  No  cóż,  czy  jako  wiceprezes  do  spraw transportu  nie  powinna  pani 
wyciągnąć jakichś wniosków?
Wstała. Rozejrzała się po twarzach zebranych.
— Panowie — rzekła — nie wiem, co i dlaczego każe wam się oszukiwać, sądząc, że to ja ujmę w 
słowa decyzję, którą wy zamierzacie podjąć, i wezmę na siebie odpowiedzialność za nią. Być może 
uważacie, że jeśli to ja zadam ostateczny cios, stanę się współautorką tego morderstwa — wiecie 
bowiem, że mamy do czynienia z ostatnim etapem morderstwa zaplanowanego dawno temu. Nie 
mam pojęcia, co chcecie osiągnąć tą farsą, i nie pomogę wam jej odegrać. Ostatni cios, podobnie 
jak wszystkie poprzednie, zadacie sami.
Odwróciła się, by odejść.
— Ależ, panno Taggart... — odezwał się bezradnie przewodniczący, podniósłszy się z krzesła.
— Proszę nie wstawać. Proszę kontynuować dyskusję i głosować beze mnie. Wstrzymuję się od 
głosu. Jeśli chcecie, zostanę tu, ale tylko jako pracownik. Nie będę udawać, że jestem kimś więcej.
Odwróciła się ponownie. Tym razem zatrzymał ją głos siwowłosego mężczyzny:
— Panno Taggart — to nie jest oficjalne pytanie, zadaję je z osobistej ciekawości — czy może mi 
pani zdradzić swoje zdanie na temat przyszłości Taggart Transcontinental?



Patrząc na niego ze zrozumieniem, odpowiedziała łagodniejszym niż poprzednio głosem:
— Przestałam już myśleć o przyszłości i o kolejach. Zamierzam kontynuować kursy pociągów tak 
długo, jak to będzie możliwe. Nie sądzę, by zostało nam wiele czasu.
Odeszła od stołu i stanęła przy oknie, pozwalając im dokończyć dyskusję bez jej udziału.
Spoglądała  na  miasto.  Jim załatwił  zezwolenie  na  używanie  prądu  w  całym  budynku  Taggart 
Transcontinental.  Z  wysokości  sali,  w  której  odbywało  się  spotkanie,  miasto  wyglądało  jak 
sprasowane szczątki; zaledwie kilka samotnych słupów światła wciąż jeszcze wznosiło się przez 
ciemność ku niebu.
Nie słuchała, co mówią ludzie za jej plecami. Nie wiedziała, jak długo przelatywały koło jej uszu 
fragmenty ich walki — dźwięki, które popychały się i szturchały, próbując cofnąć się po tym, jak 
wypchnęły do przodu kogoś innego — walki nie o to, by postawić na swoim, lecz by wydusić 
zgodę  z  jakiejś  niechętnej  ofiary  — bitwy,  w której  decyzję  miał  ogłosić  nie  zwycięzca,  lecz 
pokonany.
„Wydaje  mi się...  To znaczy,  sądzę...  Moim zdaniem,  należy...  Jeśli  przyjmiemy,  że...  Ja tylko 
proponuję...  Nic  nie  sugeruję,  ale...  Jeśli  przyjrzymy  się  obu  stronom...  Moim  zdaniem,  to 
niewątpliwe... Wydaje mi się to bezsprzeczne...”
W pewnym momencie usłyszała głos mówiący:
— ...wnoszę zatem o zamknięcie Linii Johna Galta.
Nie wiedziała, kto wypowiedział te słowa, ale zwróciła uwagę, że coś go skłoniło do nazwania linii 
jej prawdziwym imieniem.
Ty także musiałeś to znosić, wiele pokoleń temu — i było ci równie ciężko, równie źle, ale nie 
pozwoliłeś się powstrzymać — czy naprawdę było tak źle?, tak wstrętnie? — nieważne, formy się 
różnią, ale to tylko ból, a ciebie nie powstrzymał żaden ból — nie zatrzymałeś się — nie poddałeś 
mu się — stawiłeś mu czoło i ja też muszę to zrobić — walczyłeś i ja muszę walczyć — tobie się 
udało  —  ja  będę  próbować...  Słyszała  te  słowa  w  swojej  głowie,  wymawiane  ze  spokojnym 
naciskiem,  jak  dedykacja  — i  dopiero  po  jakimś  czasie  uświadomiła  sobie,  że  mówi  do  Nata 
Taggarta.
Następny głos, jaki usłyszała, był głosem pana Weatherby’ego:
— Zaczekajcie chwilę, chłopcy. Czy nie zapomnieliście przypadkiem, że zanim będziecie mogli 
zamknąć lokalną linię, musicie uzyskać pozwolenie?
— Na Boga, Ciem! — Taggart nie krył paniki. — Chyba nie będzie żadnych kłopotów z...
— Nie byłbym tego taki pewien. Nie zapominaj, że świadczycie usługi publiczne i oczekuje się od 
was zapewnienia transportu, niezależnie od tego, czy na tym zarabiacie czy nie.
— Wiesz przecież, że to niemożliwe!
—  Hm,  was  zamknięcie  tej  linii  urządza,  ale  nas?  Jakie  uczucia  wzbudzi  w  społeczeństwie 
pozostawienie  całego  stanu  Kolorado  właściwie  bez  transportu?  No,  rzecz  jasna,  jeśli  dasz 
Wesleyowi coś w zamian, żeby to zrównoważyć — na przykład podniesiesz płace...
— Nie mogę! Dałem słowo krajowemu zrzeszeniu!
— Słowo? No, jak tam chcesz. Nie chcielibyśmy wywierać nacisku na zrzeszenie. Wolimy, kiedy 
sprawy same się układają jak należy. Ale żyjemy w ciężkich czasach i nie da się przewidzieć biegu 
wypadków.  Biorąc  pod  uwagę  fakt,  że  wszyscy  bankrutują  i  spływa  coraz  mniej  pieniędzy  z 
podatków,  być  może  będziemy  musieli  —  a  trzeba  pamiętać,  że  mamy  w  rękach  większość 
obligacji  Taggart  Transcontinental  —  nakazać  spłatę  obligacji  kolejowych  w  ciągu  sześciu 
miesięcy.
— Co takiego?! — wrzasnął Taggart.
— Albo i wcześniej.
—  Nie  możecie!  O  Boże,  nie  możecie!  Moratorium  miało  trwać  pięć  lat!  To  była  umowa, 
zobowiązanie! Liczymy na to!
—  Zobowiązanie?  Czy  nie  jesteś  trochę  staroświecki,  Jim?  Nie  istnieją  żadne  zobowiązania 
wybiegające poza potrzebę chwili. Pierwotni właściciele tych obligacji także liczyli na ich spłatę.
Dagny wybuchnęła śmiechem.
Nie  mogła  się  powstrzymać,  nie  mogła  odrzucić  sposobności  do  chwilowej  zemsty  za  Ellisa 



Wyatta, Andrew Stocktona, Lawrence’a Hammonda i pozostałych.
— Dziękuję,  panie  Weatherby!  — wykrztusiła  wśród śmiechu.  Pan Weatherby spojrzał  na nią 
zdumiony.
— Słucham? — wycedził.
— Wiedziałam, że w takiej  czy innej formie będziemy musieli  spłacić  te obligacje.  Właśnie  to 
robimy.
— Panno Taggart — rzekł surowo przewodniczący — nie sądzi pani, że triumfowanie z powodu 
tego, że udało się pani coś przewidzieć, jest kompletnie bezsensowne? Po cóż spekulować, co by się 
stało, gdybyśmy postąpili inaczej? Zamiast teoretyzować, zajmijmy się praktyczną rzeczywistością 
chwili.
—  Zgadza  się  —  przytaknął  pan  Weatherby.  —  Musicie  być  praktyczni.  Proponujemy  wam 
wymianę.  Wy zrobicie coś dla nas, a my dla was. Wy dajecie związkom podwyżkę płac, a my 
dajemy wam zezwolenie na zamknięcie Linii Rio Norte.
— W porządku — rzekł Taggart zdławionym głosem.
Stojąc przy oknie, słyszała, jak głosują. Ustalono, że Linia Rio Norte zostanie zamknięta za sześć 
tygodni, trzydziestego pierwszego marca.
Trzeba po prostu przeżyć następną chwilę, myślała, a potem kolejną i jeszcze jednaj za jakiś czas 
będzie już łatwiej. Dasz sobie z tym radę.
Zadanie, jakie wyznaczyła sobie na najbliższą chwilę, polegało na włożeniu płaszcza i opuszczeniu 
sali.
Kolejnym  zadaniem  było  przejechanie  windą  przez  pogrążony  w  ciszy  budynek  Taggart 
Transcontinental. Potem czekało ją zadanie przejścia przez hol.
W połowie wykonywania tego ostatniego przystanęła. Jakiś człowiek stał oparty o ścianę, jakby na 
kogoś czekał. Patrzył prosto na nią. W pierwszej chwili nie poznała go, przekonana, że ujrzenie tej 
twarzy w tym miejscu o tej porze nie jest możliwe.
— Cześć, Ślimaku — odezwał się łagodnie.
Szukając po omacku jakiegoś odległego miejsca, do którego kiedyś należała, odpowiedziała:
— Cześć, Frisco.
— Zamordowali w końcu Johna Galta?
Próbowała dopasować tę chwilę do jakiegoś konkretnego czasu. Pytanie dotyczyło teraźniejszości, 
ale  poważna  twarz  pochodziła  z  chwil  spędzanych  na  wzgórzu  nad  Hudsonem,  w  których 
zrozumiałby, co ono dla niej znaczy.
— Skąd wiedziałeś, że zrobią to właśnie dziś? — zapytała.
— Od miesięcy było oczywiste, że będzie to ich pierwsze posunięcie na najbliższym zebraniu.
— Po co tu przyszedłeś?
— Żeby zobaczyć, jak to zniesiesz.
— Chcesz się pośmiać?
— Nie, Dagny, nie zamierzam się z tego śmiać.
Nie widząc na jego twarzy oznak rozbawienia, odparła ufnie:
— Nie wiem, jak to znoszę.
— Ja wiem.
— Spodziewałam się tego, wiedziałam, że to zrobią, więc teraz to tylko kwestia — „przetrwania 
dzisiejszej nocy”, chciała powiedzieć, ale zamiast tego dokończyła: — pracy i szczegółów.
Wziął ją pod rękę.
— Chodźmy gdzieś, gdzie będziemy mogli się razem napić.
— Francisco, dlaczego się ze mnie nie śmiejesz? Zawsze śmiałeś się z tej linii.
— Będę się śmiał. Jutro, kiedy zobaczę, jak się zajmujesz „pracą i szczegółami”. Nie dziś.
— Dlaczego?
— Daj spokój. Nie jesteś w stanie o tym rozmawiać.
— Ja... — chciała zaprotestować, ale zmieniła zdanie. — Nie, chyba rzeczywiście nie.
Wyprowadził ją na ulicę. Szła obok niego w milczeniu, dostosowując się do miarowego rytmu jego 
kroków.  Stanowczo,  lecz  niezbyt  mocno  zaciskał  palce  na  jej  przedramieniu.  Zatrzymał 



przejeżdżającą taksówkę. Przytrzymał drzwi, a Dagny wsiadła posłusznie, nie zadając pytań, lecz 
czując ulgę, jak pływak, który przestaje walczyć. Widok mężczyzny przejawiającego taką pewność 
siebie  był  niczym kamizelka  ratunkowa,  rzucona w momencie,  gdy straciła  już nadzieję  na jej 
istnienie.  Ulga nie  wynikała  z  pozbycia  się  odpowiedzialności,  lecz  z  widoku człowieka,  który 
potrafił ją przejąć.
— Dagny — powiedział,  patrząc na miasto przesuwające się za oknami taksówki — pomyśl o 
pierwszym człowieku, który wpadł na pomysł zrobienia stalowego dźwigara. Wiedział, co widzi, co 
myśli i czego chce. Nie mówił „Wydaje mi się...” i nie przyjmował poleceń od tych, którzy mówią 
„Moim zdaniem...”
Zaśmiała  się,  zdziwiona  trafnością  jego  komentarza:  odgadł  charakter  nieprzyjemnego  uczucia, 
które nią owładnęło, wrażenia, że wdepnęła w jakieś bagno i musi się z niego wydostać.
— Rozejrzyj się — powiedział. — Miasto jest zamrożoną formą ludzkiej odwagi, odwagi ludzi, 
którzy  pierwsi  pomyśleli  o  każdej  śrubce,  nicie  i  źródle  energii  potrzebnym,  by  je  zbudować. 
Odwagi, by powiedzieć nie „Wydaje mi się”, lecz „Jest”, i położyć na szali swoje życie. Nie jesteś 
sama.  Ci  ludzie  istnieją.  Zawsze  istnieli.  Kiedyś  ludzie  chodzili  na  czworakach  i  mieszkali  w 
jaskiniach,  zdani  na łaskę chorób i  burz.  Czy tacy  ludzie  jak twój  zarząd  mogliby  ich stamtąd 
wyprowadzić i doprowadzić do tego? — Wskazał ręką miasto.
— Boże, nigdy!
— A zatem masz dowód, że istnieje także inny rodzaj ludzi.
— Tak — przyznała z entuzjazmem. — Tak.
— Myśl o nich i zapomnij o swoim zarządzie.
— Francisco, gdzie oni teraz są — ci inni ludzie?
— Teraz nikt ich nie chce.
— Ja ich chcę. Boże, jak bardzo ich chcę!
— Kiedy naprawdę będziesz chciała, znajdziesz ich.
Nie wypytywał jej o Linię Johna Galta, a ona nie mówiła o niej, póki nie zasiedli przy stole słabo 
oświetlonej kabiny. Dagny zauważyła, że trzyma w palcach nóżkę kieliszka. Prawie nie pamiętała, 
jak  się  tam  znaleźli.  Spokojny,  drogi  lokal  wyglądał  jak  prywatna  kryjówka.  Przyglądała  się 
małemu, lśniącemu stolikowi, na którym spoczywała jej dłoń, skórzanemu obiciu zaokrąglonego 
oparcia siedzenia i granatowemu lustru, odgradzającemu ich od radości lub bólu, który ukrywali w 
tym  miejscu  inni.  Francisco  obserwował  ją,  oparty  o  stół,  a  ona  doznawała  uczucia,  że  nie-
wzruszone skupienie w jego oczach jest wspierającym ją ramieniem.
Mimo iż  nie  rozmawiali  o  linii,  Dagny,  wpatrzona  w zawartość  swego kieliszka,  odezwała  się 
nagle:
— Myślę o nocy, w której Natowi Taggartowi powiedziano, że musi zaprzestać budowy mostu na 
Missisipi.  Był w katastrofalnej  sytuacji  finansowej,  bo ludzie  obawiali  się inwestować w most, 
nazywając  go niepraktycznym przedsięwzięciem.  Tamtego ranka  powiedziano mu,  że  koncerny 
zajmujące się transportem rzecznym wniosły przeciwko niemu pozew, żądając likwidacji mostu, 
będącego rzekomo zagrożeniem dla „dobra publicznego”. Trzy przęsła były już wybudowane. Tego 
samego dnia tłum zaatakował konstrukcję i podpalił drewniane rusztowanie. Robotnicy odeszli — 
niektórzy ze strachu, inni przekupieni przez przewoźników rzecznych, a większość dlatego, że od 
tygodni nie miał im czym płacić. Przez cały dzień docierały do niego informacje, że ludzie, którzy 
zobowiązali  się  do  wykupienia  akcji  Taggart  Transcontinental,  jeden  po  drugim  wycofują 
deklaracje.  Pod wieczór  członkowie komitetu reprezentującego dwa banki,  będące jego ostatnią 
deską ratunku, odwiedzili go w jego mieszkaniu — starym wagonie kolejowym na placu budowy 
nad rzeką,  którego drzwi wychodziły na dymiące wciąż pozostałości  po spalonym rusztowaniu. 
Banki  obiecały  mu  pożyczki,  ale  nie  podpisano  jeszcze  umowy;  teraz  delegacja  oznajmiła,  że 
będzie musiał zrezygnować z budowy mostu, bo nie ma szans na wygranie procesu i sąd nakaże 
zburzyć most, zanim budowa dobiegnie końca. Jeśli zrezygnuje i zgodzi się przewozić pasażerów 
przez  rzekę  barkami,  umowa  zostanie  podpisana  i  Taggart  otrzyma  pieniądze  na  budowę 
zachodniego  odcinka  linii;  jeśli  nie,  banki  nie  udzielą  pożyczki.  A  zatem  —  zapytali  —  co 
postanawia? Bez słowa przedarł umowę na pół, oddał im i wyszedł. Podszedł do mostu i przeszedł 



wzdłuż  przęseł  do  ostatniego  dźwigara.  Przyklęknął,  chwycił  narzędzia  porzucone  przez 
robotników  i  zaczął  usuwać  ze  stalowej  konstrukcji  zwęglone  resztki.  Jego  główny  inżynier 
zobaczył go, samotnego nad szeroką rzeką, z siekierą w ręku. Na zachodzie, tam, gdzie miała biec 
dalej  jego linia,  dogasało słońce. Pracował całą noc. Rano miał już obmyślony plan znalezienia 
właściwych, niezależnych ludzi, przekonania ich, zebrania pieniędzy i ukończenia mostu.
Mówiła cicho, matowym głosem, obserwując plamkę światła odbijającą się w kieliszku, gdy nim 
poruszała. Nie okazywała emocji, ale słowa, które wypowiadała, brzmiały jak modlitwa:
— Francisco... Jeśli on potrafił przeżyć tamtą noc, czy ja mam prawo się skarżyć? Jakie znaczenie 
ma to, co teraz czuję? On wybudował ten most. Ja muszę go utrzymać. Nie mogę pozwolić, by stało 
się z nim to, co z mostem Atlantic Southern. Czuję się prawie tak, jakby on wiedział tamtej nocy, 
gdy stał sam na moście, że jeśli ja na to pozwolę... Nie, to bzdura, ale jedno czuję na pewno: każdy 
człowiek, który wie, co czuł Nat Taggart tamtej nocy, każdy człowiek, który żyje dziś i jest zdolny 
do zrozumienia tego, zostałby przeze mnie zdradzony, gdybym pozwoliła, by to się stało. Nie mogę 
tego zrobić.
— Dagny, co zrobiłby Nat Taggart,  gdyby żył teraz? Odpowiedziała instynktownie, śmiejąc się 
gorzko:
— Nie przeżyłby ani minuty! — Potem poprawiła się: — Nie, on znalazłby sposób, by z nimi 
walczyć.
— Jaki?
— Nie wiem.
Kiedy  pochylił  się  ku  niej,  by  zadać  pytanie,  zauważyła  w  jego  skupionym  spojrzeniu  jakieś 
ostrożne napięcie.
— Dagny, ci ludzie z twojego zarządu nie dorównują Natowi Taggartowi, prawda? Nie potrafiliby 
go  pokonać  w żadnej  dyscyplinie,  nie  musiałby  się  z  ich  strony niczego  obawiać,  w całej  ich 
gromadzie  nie  ma umysłu,  woli  ani  siły,  która  mogłaby się  równać jednej  tysięcznej  tych  po-
siadanych przez niego.
— Nie, jasne, że nie.
— A zatem dlaczego na przestrzeni dziejów Natowie Taggartowie, którzy budują świat, zawsze 
zwyciężali — a potem tracili swoje łupy na rzecz zarządów?
— Nie... nie wiem.
— Jak to możliwe, by ludzie, którzy boją się mieć określone zdanie nawet o pogodzie, walczyli z 
Natem Taggartem? Jak mogli zawładnąć jego zdobyczą, jeśli on postanowił jej bronić? Dagny, on 
walczył  z  nimi  wszelką  możliwą bronią  — z wyjątkiem najważniejszej.  Nie zdołaliby  wygrać, 
gdyby nie oddał świata w ich ręce — on i my wszyscy.
— Tak. Ty im go oddałeś. I Ellis Wyatt. I Ken Danagger. Aleja tego nie zrobię.
Uśmiechnął się.
— A kto wybudował dla nich Linię Johna Galta?
Zobaczył tylko leciutki skurcz jej warg, wiedział jednak, że to pytanie było jak uderzenie w otwartą 
ranę.
— Ja — odpowiedziała cicho.
— Po to, żeby stało się to, co stało się dzisiaj?
— Dla ludzi, którzy nie wytrwali, nie walczyli i poddali się.
— Nie rozumiesz, że to musiało się tak skończyć?
— Nie.
— Jak wiele jeszcze niesprawiedliwości zamierzasz znieść?
— Tyle, ile potrafię.
— Co zamierzasz teraz robić? Co będziesz robić jutro?
— Zacznę  zrywać szyny — powiedziała,  patrząc mu prosto w oczy z  lekką dumą ze swojego 
spokoju.
— Co?
— Zacznę rozbierać Linię Johna Galta. Prawie tak, jakbym robiła to własnymi rękoma, bo uczyni to 
mój  umysł,  moje  polecenia.  Przygotuję  linię  do  zamknięcia,  a  potem  ją  rozbiorę  i  użyję  jej 



kawałków do wzmocnienia linii transkontynentalnej. Czeka mnie mnóstwo pracy. Nie będę miała 
czasu na rozmyślania. — Jej spokój zachwiał się odrobinę, powodując leciutką zmianę modulacji 
głosu. — Wiesz, cieszę się na to. Cieszę się, że muszę to zrobić sama. To dlatego Nat Taggart 
pracował przez całą noc — by móc dalej funkcjonować. Dopóki można coś robić, nie jest tak źle. 
Będę przynajmniej wiedziała, że ratuję główną linię.
— Dagny — zapytał bardzo cicho, a ona zastanawiała się, dlaczego ma wrażenie, że Francisco ma 
taką minę, jakby od jej odpowiedzi zależał jego własny los — co by było, gdybyś musiała rozebrać 
także główną linię?
— Rzuciłabym się pod ostatnią lokomotywę! — odparła bez wahania. — Nie — dodała. — Użalam 
się nad sobą. Nie zrobiłabym tego.
— Wiem, że nie — rzekł łagodnie. — Ale chciałabyś.
— Tak.
Uśmiechnął  się,  nie  patrząc  na  nią.  Był  to  uśmiech  kpiący,  a  zarazem  pełen  bólu.  Dagny 
zastanawiała się, co daje jej  pewność,  że Francisco kpi z samego siebie,  ale znała  tę twarz tak 
dobrze,  że  zawsze  odgadywała  jego  uczucia,  nawet  jeśli  przestała  rozumieć  ich  przyczyny. 
Pomyślała o ciele Francisca ukrytym pod ubraniem, lecz nie mającym przed nią tajemnic; znała 
każdą jego linię równie dobrze jak twarz mężczyzny siedzącego o kilka stóp od niej w intymnej 
kryjówce kabiny. Spojrzał na nią a ona ujrzała w jego oczach nagłą zmianę, świadczącą że odgadł 
jej myśli. Odwrócił się i uniósł kieliszek.
— Cóż — powiedział — za Nata Taggarta!
—  I  za  Sebastiana  d’Anconia?  —  zapytała  i  zaraz  tego  pożałowała,  bo  jej  słowa  niechcący 
zabrzmiały jak drwina.
Z dziwnie jasnymi, żywymi oczyma i lekkim uśmiechem dumy potwierdził stanowczo:
— Tak — i za Sebastiana d’Anconia!
Lekko drżącą ręką uniosła kieliszek, rozlewając kilka kropel na papierową serwetę przykrywającą 
ciemny, lśniący plastik stołu. Przyglądała się, jak Francisco jednym haustem opróżnia swój: szybki, 
zdecydowany ruch ręki sprawił, że spełnianie toastu wyglądało jak uroczysta przysięga.
Nagle uświadomiła sobie, że po raz pierwszy od dwunastu lat spotkał się z nią z własnej woli.
Dotąd  wykazywał  się  opanowaniem  i  pewnością  siebie,  tak  jakby  chciał  w  nią  przelać  ową 
pewność, by mogła odzyskać własną nie pozostawiając jej czasu na zastanawianie się, dlaczego 
znaleźli się tu razem. Teraz, nie wiedząc dlaczego, poczuła, że stracił kontrolę. Wystarczyła chwila 
ciszy i widok jego nieruchomej, patrzącej gdzieś w bok twarzy, by wiedzieć, że tym razem to on 
walczy o odzyskanie czegoś, co mu umknęło.
Zastanawiała się, w jakim celu spotkał się z nią tego wieczoru — i pomyślała, że być może osiągnął 
ten cel: pomógł jej przejść przez najgorszy moment, ofiarowując bezcenną broń przeciw rozpaczy: 
świadomość, że wysłuchał jej ktoś żywy, inteligentny i rozumiejący. Dlaczego jednak miałby tego 
chcieć?  Dlaczego on,  który przez tyle  lat  kazał  jej  cierpieć,  miałby  się  przejmować jej  obecną 
rozpaczą?  Dlaczego miałoby go obchodzić,  jak zniesie  śmierć Linii  Johna Galta? Uświadomiła 
sobie, że o to właśnie chciała go zapytać w holu budynku Taggart Transcontinental.
Pomyślała, że to na tym polega łącząca ich więź: ona nigdy nie czuła zdziwienia, gdy pojawiał się 
wówczas, kiedy najbardziej go potrzebowała, on zaś zawsze wiedział, kiedy się pojawić. Kryło się 
w tym niebezpieczeństwo: ufała mu pomimo świadomości, że musi to być kolejna pułapka, bo on 
zawsze zdradza tych, którzy mu zaufali.
Siedział  z rękoma skrzyżowanymi na stole, wpatrzony w pustkę przed sobą. Nie patrząc na nią 
powiedział nagle:
— Sebastian d’Anconia piętnaście lat czekał na ukochaną kobietę. Nie wiedział, czy ją odnajdzie, 
czy ona dożyje tej chwili ani... czy będzie
na niego czekała. Ale wiedział, że nie mogłaby przeżyć jego bitwy i że musi posłać po nią, gdy 
bitwa będzie już wygrana. Czekał więc, karmiąc się nadzieją, do której nie miał prawa. Ale kiedy 
przenosił ją przez próg swego domu, pierwszą panią d’Anconia nowego świata, wiedział, że bitwa 
została wygrana, że są wolni, że nic jej nie zagraża i nic już nigdy jej nie zrani.
W czasach ich namiętnego szczęścia nigdy nie dał jej do zrozumienia, że myśli o niej jako o swojej 



przyszłej żonie. Przez chwilę zastanawiała się, czy wtedy uświadamiała sobie, ile dla niego znaczy. 
Przerwał te rozmyślania niewidzialny dreszcz: nie wolno jej było wierzyć, że po tych dwunastu 
latach słowa, które słyszy, są jeszcze możliwe. To właśnie ta nowa pułapka, pomyślała.
— Francisco — zapytała twardo — co zrobiłeś Hankowi Reardenowi? Wydawał się zdumiony, że 
w takiej chwili pomyślała o Reardenie.
— Dlaczego? — zapytał.
— Kiedyś powiedział mi, że jesteś jedynym człowiekiem, którego kiedykolwiek lubił. Ale kiedy 
widziałam go ostatnio, mówił, że jeśli cię spotka, zabije cię.
— Nie powiedział dlaczego?
— Nie.
— Nic nie mówił na ten temat?
— Nie. — Zobaczyła na jego twarzy dziwny uśmiech, uśmiech smutku, wdzięczności i nostalgii. — 
Ostrzegłam go, że go skrzywdzisz, kiedy mi powiedział, że jesteś jedynym człowiekiem, którego 
lubi.
Jego słowa zabrzmiały jak nagła eksplozja:
— Był jedynym człowiekiem — z jednym wyjątkiem — dla którego byłbym gotów poświęcić 
życie!
— Kto jest tym wyjątkiem?
— Ten, dla którego je poświęciłem.
— Co masz na myśli?
Pokręcił głową, jakby powiedział już zbyt wiele, i milczał.
— Co zrobiłeś Reardenowi?
— Kiedyś ci powiem.
— Czy zawsze robisz to ludziom, którzy... wiele dla ciebie znaczą? Patrzył na nią ze szczerym 
uśmiechem, z którego przebijały niewinność i ból.
— Wiesz — rzekł łagodnie — mógłbym powiedzieć, że to oni zawsze mi to robią. — I dodał: — 
Ale nie powiem tego. Czyny — i świadomość — były moje.
Wstał.
— Pójdziemy już? Odwiozę cię do domu.
Wstała, a on pomógł jej włożyć wierzchnie okrycie. Była to szeroka, luźna pelerynka; jego dłonie, 
owijające  ją  wokół  jej  ciała,  zatrzymały  się  na  ramionach  o  sekundę  dłużej,  niż  chciałby  jej 
pozwolić zauważyć.
Spojrzała  na  niego.  Stał  dziwnie  nieruchomo,  wpatrując  się  uparcie  w  stół.  Wstając,  zmietli 
papierowe serwetki, odsłaniając napis wyryty w blacie stołu. Ktoś próbował go usunąć, ale słowa 
pozostały widoczne, niczym upór w głosie zrozpaczonego pijaka: „Kim jest John Galt?”
Gniewnym ruchem położyła serwetkę na swoje miejsce. Francisco zaśmiał się.
— Mogę ci odpowiedzieć — rzekł. — Powiem ci, kim jest John Galt.
— Naprawdę? Wszyscy wydają się go znać, ale za każdym razem opowiadają o nim coś innego.
— A jednak wszyscy mówią prawdę.
— A jaka jest twoja opowieść? Kim on jest?
— John Galt to Prometeusz, który zmienił zdanie. Przez wieki rozdzierany przez sępy za to, że 
przyniósł ludziom ogień bogów, zerwał w końcu łańcuchy i odszedł, zabierając ze sobą ogień — do 
czasu, gdy ludzie zabiorą sępy.

Wstęga podkładów kolejowych, przyklejona do zboczy gór Kolorado, zataczała szerokie łuki wokół 
granitowych  krawędzi.  Dagny  szła  wzdłuż  podkładów  z  rękoma  w  kieszeniach  i  wzrokiem 
wlepionym w pusty horyzont. Tylko znajomy ruch dostosowywania długości kroków do odległości 
między podkładami pozwalał jej czuć, że robi coś związanego z koleją.
Między niebem a górami wisiały ohydne szare kłęby, stanowiące skrzyżowanie mgły z chmurami i 
nadające niebu wygląd starego materaca, z którego sypią się trociny. Ziemię pokrywał zbity śnieg, 



nie pasujący ani do zimy, ani do wiosny. W powietrzu wisiała wilgoć i od czasu do czasu Dagny 
czuła  na twarzy lodowate ukłucie  czegoś,  co nie było ani kroplą  deszczu,  ani płatkiem śniegu. 
Można  było  odnieść  wrażenie,  że  pogoda  boi  się  zająć  jednoznaczne  stanowisko  i 
niezobowiązująco  oscyluje  między  dwiema  porami  roku.  Pogoda  zarządu,  pomyślała  Dagny. 
Światło gdzieś umknęło i trudno było zdecydować, czy jest jeszcze popołudnie, czy już wieczór 
trzydziestego pierwszego marca. Z pewnością jednak był trzydziesty pierwszy marca i nie dało się 
przed tym uciec.
Przybyła  do  Kolorado  z  Hankiem  Reardenem,  by  wykupić  wszelką  maszynerię,  jaką  dało  się 
jeszcze  znaleźć w zamkniętych  fabrykach.  Było to niczym pospieszne przeszukiwanie tonącego 
statku, nim zniknie pod powierzchnią wody. Mogliby zlecić to zadanie podwładnym, ale musieli 
przyjechać  osobiście,  wiedzeni  tym  samym  motywem  —  nie  mogli  się  oprzeć  pragnieniu 
popatrzenia  na kurs ostatniego pociągu,  tak jak nie można się oprzeć złożeniu hołdu w postaci 
uczestnictwa w pogrzebie, nawet jeśli się wie, że jest to jedynie akt samoudręczenia.
Skupowali maszynerię od wątpliwych właścicieli na wyprzedażach o wątpliwej legalności, bo nikt 
tak naprawdę nie wiedział, kto ma prawo dysponować porzuconymi dobrami, więc nie było nikogo, 
kto  mógłby  wystąpić  przeciwko  tym transakcjom.  Wykupili  wszystko,  co  dało  się  wynieść  ze 
spustoszonej  fabryki  Nielsen  Motors.  Ted  Nielsen  zniknął  tydzień  po  ogłoszeniu  decyzji  o 
zamknięciu Linii Rio Norte.
Czuła się jak szabrownik, ale aktywność pozwoliła jej znieść kilka ostatnich dni. Kiedy do odjazdu 
ostatniego pociągu pozostały trzy godziny, wybrała się na spacer po pustkowiu,  by uciec przed 
bezruchem miasta.  Przechadzała  się  krętymi  górskimi  ścieżkami,  samotna  wśród skał  i  śniegu, 
próbując zastąpić myślenie ruchem; wiedziała,  że musi przetrwać ten dzień,  nie myśląc o lecie, 
podczas którego jechała w lokomotywie pierwszego pociągu. Mimowolnie jednak znalazła się na 
torach Linii Johna Galta — i uświadomiła sobie, że chciała tego, że taki właśnie był cel jej spaceru.
Był to boczny tor, już rozebrany. Zniknęły semafory, zwrotnice, przewody telefoniczne; pozostała 
jedynie wstęga drewnianych pasków na ziemi — podkładów bez szyn, przywodzących na myśl 
resztki  kręgosłupa — a na opuszczonym przejeździe  jej  samotny strażnik,  słup z  ukośnymi ta-
bliczkami, głoszącymi: „Zatrzymaj się. Patrz. Słuchaj”.
W dolinach powoli zalegał mrok pomieszany z mgłą, gdy Dagny dotarła do fabryki. Wysoko na 
przedniej ścianie wisiała połyskująca tabliczka z napisem głoszącym: „Roger Marsh. Urządzenia 
elektryczne”. Człowiek, których chciał się przykuć do biurka, żeby nie odejść, pomyślała. Budynek 
stał  nienaruszony,  jak  trup,  którego  oczy  dopiero  co  się  zamknęły,  i  świadkowie  wciąż  mają 
nadzieję, że znów się otworzą. Miała wrażenie, że w każdej chwili w wielkich oknach, pod długimi, 
płaskimi dachami mogą rozbłysnąć światła. Potem zauważyła rozbitą szybę, którą jakiś dureń dla 
zabawy wybił  kamieniem, i  wysoką,  cienką łodyżkę chwastu rosnącego na schodach głównego 
wejścia. Pod wpływem nagłego ataku wściekłej nienawiści, buntu przeciwko bezczelności chwastu, 
wiedząc, jakiego wroga jest sługą, podbiegła, przyklękła i wyrwała go wraz z korzeniem. Potem, 
klęcząc na schodach i spoglądając na rozległą, milczącą, pogrążoną w mroku przestrzeń pokrytą 
górami i krzewami, pomyślała: „Co ty wyprawiasz?”
Było już prawie ciemno, gdy dotarła do kresu podkładów wiodących do miasteczka Marshville. 
Przez ostatnie miesiące to tu kończyła się linia. Odcinek prowadzący do rozjazdu Wyatta zamknięto 
dawno temu; projekt rekultywacyjny profesora Ferrisa zakończył się fiaskiem.
Na  ulicach  Marshville  paliły  się  światła.  Wisiały  w  powietrzu  na  skrzyżowaniach,  oświetlając 
wyludnione  miasteczko  linią  odchodzących  w  dal  żółtych  kul.  Wszystkie  solidne  domy, 
wybudowane  skromnym  kosztem  i  znajdujące  się  w  dobrym  stanie,  były  zamknięte.  Na  ich 
trawnikach widniały wyblakłe tabliczki „Na sprzedaż”. W oknach tanich, kiczowato przystrojonych 
budynków, które w ciągu kilku lat zmieniły się w nędzne nory, paliły się jednak światła. Były to 
domy ludzi,  którzy  pozostali  w mieście;  ludzi,  którzy  nigdy nie  wybiegali  myślą  dalej  niż  na 
tydzień w przód. W oświetlonym pokoju domu o zapadającym się dachu i popękanych ścianach 
dostrzegła nowy telewizor. Zastanawiała się, czy ci ludzie zadają sobie pytanie, jak długo jeszcze 
mogą przetrwać  elektrownie  Kolorado.  Pokręciła  głową — oni  nawet  nie  wiedzieli  o  istnieniu 
elektrowni.



Wzdłuż  głównej  ulicy  Marshville  ciągnęły  się  ciemne  okna  nieczynnych  sklepów.  Nie  ma  już 
sklepów z towarami luksusowymi, pomyślała, po czym przeszył ją dreszcz. Uświadomiła sobie, że 
to,  co  teraz  nazywa  luksusem,  kiedyś  było  dostępne  najbiedniejszym:  pralnie  —  urządzenia 
elektryczne — stacje benzynowe — apteki — tanie  sklepy wielobranżowe. Teraz w Marshville 
pozostały tylko sklepy spożywcze i bary.
Na peronie stacji kolejowej panował tłok. Płonące nad nim lampy łukowe wydawały się izolować 
go i skupiać na nim uwagę, jak na malej scenie, gdzie wszystko, co się dzieje, wystawione jest na 
widok publiczności zasiadającej w rzędach niewidzialnych, ciągnących się daleko w mrok krzeseł. 
Ludzie wieźli bagaże na wózkach, wlekli za sobą dzieci, kłócili się przy kasach, a wszystko to z 
tłumioną paniką, świadczącą o tym, że najchętniej padliby na ziemię i wrzeszczeli z przerażenia. 
Ich przerażenie  miało  w sobie  coś z  winy — nie był  to strach płynący ze zrozumienia,  lecz z 
odmowy zrozumienia.
Ostatni pociąg stał na peronie. Jego okna były długą wstęgą światła. Odgłos pary buchającej ciężko 
z lokomotywy nie był zwykłym odgłosem energii  zużywanej przez sprintera,  lecz przerywanym 
oddechem, którego dźwięk budzi przerażenie, a jeszcze większe przerażenie budzi myśl, że mógłby 
umilknąć.  Na  końcu  pociągu  Dagny  zobaczyła  małe  czerwone  światełko  zawieszone  na  jej 
prywatnym wagonie. Dalej rozciągała się czarna otchłań.
Pociąg był  wypełniony po brzegi,  a  rozbrzmiewające  wokół  histeryczne dźwięki  pomieszanych 
głosów wołały o miejsca na korytarzach. Niektórzy spośród zebranych nie wyjeżdżali,  a jedynie 
gapili się z tępą ciekawością na przedstawienie: przybyli tu, bo wiedzieli, że jest to ostatnie godne 
uwagi wydarzenie w tym miasteczku, a może i w ich życiu.
Przepychała się pospiesznie przez tłum, starając się go nie dostrzegać. Niektórzy wiedzieli,  kim 
jest,  większość  jednak jej  nie  poznawała.  Zobaczyła  starszą  kobietę  w sfatygowanym szalu  na 
ramionach,  o twarzy,  na której  malowała się mapa życiowych niepowodzeń, i  spojrzeniu wyra-
żającym bezsilne błaganie o pomoc. Nieogolony młodzieniec w okularach w złotej oprawie stał na 
skrzyni pod lampą łukową, wrzeszcząc do mijających go ludzi:
— I oni twierdzą, że nie ma ruchu?! Spójrzcie na pociąg! Jest pełen! Nie ma ruchu?! Po prostu oni 
na tym nie zarabiają — więc pozwalają wam sczeznąć, chciwe pasożyty!
Jakaś potargana kobieta rzuciła się w stronę Dagny, wymachując dwoma biletami i krzycząc coś na 
temat pomyłki w dacie. Dagny przepychała się przez tłum, usiłując dotrzeć do swojego wagonu, ale 
zastąpił  jej  drogę  jakiś  wychudzony  człowiek  o  uporczywym  spojrzeniu  pełnym  bezsilnej, 
nagromadzonej przez lata złości.
— Pani to nie przeszkadza — wrzeszczał — ma pani porządny płaszcz i własny wagon, ale nam 
odmawia prawa do jeżdżenia pociągami, razem z tymi wszystkimi samolubnymi... — Urwał nagle, 
patrząc na kogoś za jej plecami. Poczuła dłoń ściskającą jej łokieć. Był to Hank Rearden. Ujął ją za 
ramię i poprowadził przez tłum. Na widok wyrazu jego twarzy zrozumiała, dlaczego ludzie usuwają 
im się z drogi.
Na skraju peronu jakiś blady, pulchny człowieczek mówił do zapłakanej kobiety:
— Zawsze tak było na tym świecie. Dopóki nie zniszczy się bogaczy, biedni nie będą mieli szans.
Wysoko nad miastem, zawieszona w czarnej przestrzeni niczym gorąca jeszcze planeta,  płonęła 
pochodnia Wyatta.
Rearden  wsiadł  do  wagonu,  Dagny  pozostała  jednak  na  schodkach  przedsionka,  zwlekając  jak 
najdłużej.
— Wsiadać! — usłyszała.
Patrzyła  na  ludzi  pozostających  na  peronie,  jakby  siedziała  w  ostatniej  łodzi  ratunkowej  i 
przyglądała się tym, którzy pozostali na pokładzie.
Konduktor, stojący u stóp schodków z latarnią w jednej ręce i zegarkiem w drugiej, spojrzał na 
zegarek, a później podniósł wzrok na twarz Dagny. Zamknęła oczy i pochyliła głowę, sygnalizując 
zrozumienie. Odwracając się, zobaczyła, jak latarnia wędruje w powietrze. W tej samej chwili, w 
której ona otworzyła drzwi i weszła do wagonu, pociąg szarpnął i koła ruszyły w drogę po szynach 
z metalu Reardena. Widok postaci Reardena pomógł jej znieść ten moment.



Kiedy James Taggart zadzwonił z Nowego Jorku do Lillian Rearden, mówiąc: „Ależ nie, nie mam 
żadnej sprawy, po prostu byłem ciekaw, jak się miewasz i czy od czasu do czasu bywasz w mieście 
— nie  widziałem cię  tu  od  wieków i  pomyślałem,  że  moglibyśmy zjeść  razem kolację,  kiedy 
następnym razem tu będziesz” — wiedziała, że chodzi mu o coś szczególnego.
Kiedy odpowiadała leniwie: „Niech no zobaczę — jaki dziś mamy dzień? — drugi kwietnia? — 
niech no zerknę w kalendarz — o, tak się składa, że jutro muszę zrobić zakupy w Nowym Jorku, 
więc będę zachwycona, jeśli dzięki tobie zaoszczędzę pieniądze na obiad” — wiedział, że nie miała 
w planach zakupów i że przybędzie do miasta wyłącznie w celu zjedzenia z nim obiadu.
Spotkali  się  w eleganckiej,  drogiej  restauracji,  o  wiele  bardziej  eleganckiej  i  droższej  niż  te,  o 
których  pisywano  na  plotkarskich  stronach  gazet.  James  Taggart,  lubiący  być  w  centrum 
zainteresowania, nieczęsto odwiedzał takie lokale — domyśliła się więc, że nie chce, by widziano 
ich razem.
Z lekkim rozbawieniem przysłuchiwała się jego opowieściom o przyjaciołach,  kinie i pogodzie, 
służącym zbudowaniu otoczki luźnej pogawędki. Siedziała z wdziękiem, lekko odchylona do tyłu, z 
przyjemnością obserwując zainscenizowane wyłącznie dla niej przedstawienie. Czekała cierpliwie, 
aż Taggart zdradzi cel, dla którego pragnął się z nią spotkać.
— Uważam, że zasługujesz na poklepanie po ramieniu albo na jakiś medal, Jim — powiedziała — 
za to, że potrafisz zachować taką pogodę ducha w tak trudnej dla siebie chwili. Zdaje się, że właśnie 
zamknąłeś najlepszą linię lokalną swoich kolei?
—  Och,  z  finansowego  punktu  widzenia  to  drobnostka.  W  dzisiejszych  czasach  trzeba  być 
gotowym na pewne cięcia. Biorąc pod uwagę ogólny stan kraju, wiedzie nam się całkiem nieźle. 
Lepiej niż większości. — I dodał, wzruszając ramionami: — Poza tym nie byłbym taki pewien, że 
Rio Norte była naszą najlepszą linią lokalną. Tylko moja siostra tak myślała. Hołubiła tę linię.
Nie  umknęła  jej  uwagi  rozkosz,  z  jaką  wypowiedział  te  zdania.  —  Rozumiem  —  rzekła  z 
uśmiechem.
Siedząc z lekko opuszczoną głową i podnosząc oczy na Lillian, jakby podkreślał, iż spodziewa się 
po niej zrozumienia, Taggart zapytał:
— A jak on to znosi?
— Kto? — Oczywiście rozumiała go doskonale.
— Twój mąż.
— Znosi co?
— Zamknięcie linii. Uśmiechnęła się wesoło.
— Chyba oboje to wiemy, Jim.
— To znaczy?
— Skoro  wiesz,  jak  przyjęła  to  twoja  siostra,  wiesz  też,  jak  on  mógł  to  przyjąć.  Więc  twoja 
satysfakcja jest podwójna.
— Co mówił w ciągu ostatnich dni?
— Od tygodnia jest w Kolorado, więc... — Umilkła. Zaczęła lekkim tonem, potem jednak zwróciła 
uwagę na fakt, że pytanie Taggarta było zbyt konkretne, a jego ton zbyt swobodny. Wyglądało na 
to, że przechodzi do meritum sprawy. Po chwili milczenia dokończyła jeszcze bardziej niewinnie: 
— ...więc nie wiem. Ale lada chwila spodziewam się jego powrotu.
— Czy nadal określiłabyś jego postawę jako krnąbrną?
— Mało powiedziane, Jim!
— Wydawałoby się, że rozwój wypadków powinien go nauczyć nieco uległości.
Bawiło ją trzymanie Taggarta w niepewności co do swego zrozumienia jego intencji.
— O, tak — rzekła niewinnie. — Byłoby wspaniale, gdyby coś zdołało go odmienić.
— Bardzo utrudnia sobie życie.
— Zawsze to robił.
— Ale wypadki mają to do siebie, że prędzej czy później uczą nas... pewnej elastyczności.
— Różnie już o nim mówiono, ale nigdy nie słyszałam, żeby ktoś go nazywał elastycznym.



— Cóż, okoliczności się zmieniają, a ludzie wraz z nimi. Zwierzęta muszą się przystosowywać do 
otoczenia — takie jest prawo natury. Mógłbym dodać, że obecnie bardzo zdecydowanie żądają tego 
także inne prawa. Czekają nas ciężkie czasy i nie chciałbym patrzeć, jak cierpisz z powodu jego 
nieprzejednanej  postawy.  Jako  twój  przyjaciel  byłbym  bardzo  nieszczęśliwy,  widząc  cię  w 
niebezpieczeństwie, w którym on z pewnością się znajdzie, jeśli nie nauczy się współpracować.
— Jakież to urocze z twojej strony, Jim — rzekła ze słodyczą. Dawkował zdania ostrożnie, powoli, 
równoważąc  słowa  intonacją  tak,  by  osiągnąć  odpowiedni  poziom  półjasności.  Chciał,  żeby 
zrozumiała, ale nje całkowicie, nie dosłownie — jako że kwintesencją owej nowomowy, którą tak 
sprawnie się posługiwał, było niedopuszczenie innych, a także siebie, do dosłownego rozumienia 
rzeczy.
Nie potrzebował wielu słów, by zrozumieć pana Weatherby’ego. Podczas swojej ostatniej podróży 
do Waszyngtonu przekonywał go, że obniżenie opłat  za usługi kolejowe byłoby gwoździem do 
trumny  —  podwyżki  dla  pracowników  zostały  zatwierdzone,  ale  żądania  obniżenia  opłat  nie 
ustawały, a Taggart wiedział,  co oznacza fakt, że pan Mouch nadal pozwala im pojawiać się w 
prasie. Wiedział, że wciąż ma nóż na gardle. Weatherby nie zareagował na jego apele.
— Wesley ma mnóstwo ważnych spraw na głowie — rzekł tonem luźnych rozważań. — Jeżeli ma 
poprawić stopę życiową społeczeństwa, musi wprowadzić w życie pewien awaryjny plan, o którym 
co nieco wiesz. Rozumiesz jednak, jakie larum podniosą elementy niepostępowe, jeśli to zrobi. Taki 
na przykład Rearden. Zmęczyły nas już jego wyczyny. Wesley potrafiłby się odwdzięczyć komuś, 
kto zdoła utrzymać Reardena w ryzach, ale chyba nikogo takiego nie ma. Choć mogę się mylić. 
Może  ty  coś  wiesz  na  ten  temat,  Jim,  bo  to  przecież  twój  kumpel  — pojawia  się  na  twoich 
przyjęciach i tak dalej.
Patrząc na Lillian poprzez stół, Taggart rzekł:
— Przyjaźń, jak mniemam, jest w życiu najcenniejsza — i byłbym nie w porządku, gdybym nie dał 
ci dowodu mojej.
— Ależ ja nigdy w nią nie wątpiłam.
Zniżył głos tak, by zabrzmiało w nim złowieszcze ostrzeżenie:
— Uważam, że powinienem ci powiedzieć, w ramach przyjacielskiej przysługi, choć to tajemnica, 
że o postępowaniu twojego męża rozmawia się na samym szczycie — na samiutkim szczycie. Z 
pewnością rozumiesz, co to znaczy.
Taggart uświadomił sobie nagle, dlaczego nienawidzi Lillian Rearden: znała tę grę doskonale, ale 
grała w nią po swojemu. Postąpiła zupełnie wbrew regułom, spoglądając mu niespodziewanie w 
oczy, śmiejąc się w twarz i — po wszystkich uwagach sugerujących, że tak niewiele rozumie — 
mówiąc prosto z mostu:
— Och, mój drogi, jasne, że wiem, co to znaczy. To znaczy, że celem tego wybornego obiadu nie 
była przysługa, którą pragniesz mi wyświadczyć, lecz przysługa, której ode mnie potrzebujesz. Że 
jesteś w niebezpieczeństwie i mógłbyś wykorzystać tę przysługę, by wymienić ją na samiutkim 
szczycie na coś cennego. I wreszcie, że przypominasz mi o obietnicy dostarczenia dóbr.
— Przedstawienia, które dał podczas swojego procesu, nie nazwałbym „dostarczaniem dóbr” — 
odrzekł gniewnie. — Nie tego od ciebie oczekiwałem.
— Istotnie — powiedziała spokojnie. — Ale, mój drogi, czyżbyś przypuszczał, że nie wiedziałam, 
iż po tym przedstawieniu stanie się niepopularny na samiutkim szczycie? Czyżbyś rzeczywiście 
sądził, że musisz mi to mówić w sekrecie?
— Ale to prawda. Słyszałem, jak o nim rozprawiano, więc postanowiłem ci powiedzieć.
— Pewnie, że to prawda. Było oczywiste, że będą o nim rozprawiać. I równie oczywiste, że gdyby 
mogli mu coś zrobić, zrobiliby to zaraz po procesie. I to z jaką radością! Mogę więc być pewna, że 
jest jedynym spośród was, któremu obecnie nic nie grozi, i że to oni się go boją. Czy teraz widzisz, 
jak doskonale cię rozumiem, kochanie?
— No, jeśli tak twierdzisz, to ja na odmianę muszę ci wyznać, że wcale cię nie rozumiem. Nie mam 
pojęcia, co ty wyprawiasz.
— Po prostu stawiam sprawy jasno, żebyś wiedział, jak bardzo mnie potrzebujesz. A teraz, kiedy 
już to wiesz, wyjaśnię ci, że wcale cię nie oszukałam. Po prostu nie udało mi się. Podobnie jak ty, 



zupełnie się nie spodziewałam tego, co zrobił podczas procesu. Zaskoczyło mnie to jeszcze bardziej 
niż ciebie, bo miałam powody spodziewać się czegoś całkiem innego. Ale coś poszło nie tak. Nie 
wiem co. Próbuję się dowiedzieć. Kiedy już będę wiedziała, dotrzymam obietnicy. Wtedy będziesz 
mógł powiedzieć swoim przyjaciołom na szczycie, że to ty go rozbroiłeś.
— Lillian — rzekł nerwowo. — Byłem szczery, kiedy mówiłem, że będę szczęśliwy, mogąc ci dać 
dowód swojej przyjaźni — więc jeśli jest coś, co mogę dla ciebie...
Zaśmiała się.
— Nie ma. Wiem, że byłeś szczery. Ale nie ma nic, co mógłbyś dla mnie zrobić. Żadnej przysługi. 
Żadnej transakcji. Jestem osobą prawdziwie bezinteresowną. Nie pragnę niczego w zamian. Trudna 
sprawa, Jim. Musisz po prostu pozostać na mojej łasce.
— Dlaczego w takim razie chcesz to zrobić? Co będziesz z tego mieć?
Odchyliła się na krześle z uśmiechem.
— Ten obiad. Spotkanie z tobą. Świadomość, że przyszedłeś tu dla mnie.
W nieprzeniknionych  oczach  Taggarta  zamigotała  na  moment  gniewna  iskierka.  Potem powoli 
zmrużył powieki i również rozsiadł się wygodnie, rozluźniając twarz w wyrazie  lekkiej  kpiny i 
zadowolenia.  Nawet przez pryzmat  bałaganu,  spełniającego rolę jego systemu wartości,  potrafił 
ocenić, które z nich jest bardziej zależne od drugiego i bardziej godne pogardy.
Po rozstaniu się z Taggartem w drzwiach restauracji Lillian udała się do apartamentu Reardena w 
hotelu  Wayne-Falkland,  gdzie  niekiedy  nocowała  pod  jego  nieobecność.  Przez  pół  godziny 
spacerowała  po  pokoju,  rozmyślając  leniwie.  Potem  swobodnym,  lecz  zdecydowanym  gestem 
podniosła słuchawkę telefonu i zadzwoniła do biura Reardena, by zapytać pannę Ives, kiedy można 
się spodziewać jego powrotu.
— Pan Rearden przybędzie do Nowego Jorku jutro Kometą — poinformował ją wyraźny, uprzejmy 
głos panny Ives.
—  Jutro?  To  świetnie,  panno  Ives.  Czy  wyświadczy  mi  pani  przysługę?  Czy  mogłaby  pani 
zadzwonić do mojego domu i powiedzieć Gertrudzie, żeby nie spodziewała się mnie na kolacji? 
Zostanę na noc w Nowym Jorku.
Odłożyła słuchawkę, spojrzała na zegarek, po czym podniosła ją znowu i zadzwoniła do kwiaciarni 
hotelu Wayne-Falkland.
— Mówi Lillian Rearden — powiedziała.  — Proszę o dostarczenie dwudziestu czterech róż do 
przedziału pana Reardena na pokładzie Komety. Tak, dziś po południu, kiedy Kometa dotrze do 
Chicago. Nie, bez bileciku — tylko kwiaty. Dziękuję bardzo.
Zadzwoniła do Jamesa Taggarta.
— Jim, przyślesz mi wejściówkę na perony pasażerskie? Chcę jutro powitać męża na stacji.
Przez moment wahała się pomiędzy Balphem Eubankiem a Bertramem Scudderem. Wybrała tego 
pierwszego,  zadzwoniła  do niego i  umówiła  się  z nim na kolację  i  operetkę.  Potem poszła  się 
wykąpać  i  odpoczywała  w  wannie  wypełnionej  gorącą  wodą,  czytając  magazyn  poświęcony 
problemom ekonomii politycznej.
Późnym popołudniem zadzwonił szef kwiaciarni.
— Nasze biuro w Chicago przesłało wiadomość, że nie mogło dostarczyć kwiatów — powiedział 
— bo pana Reardena nie ma na pokładzie Komety.
— Jest pan pewien? — zapytała.
— Całkowicie, pani Rearden. Nasz człowiek dowiedział się na stacji w Chicago, że w Komecie nie 
zarezerwowano przedziału dla pana Reardena. Dla pewności sprawdziliśmy w nowojorskim biurze 
Taggart Transcontinental, gdzie także nam powiedziano, że nazwisko pana Reardena nie figuruje na 
liście pasażerów.
— Rozumiem... Proszę zatem o anulowanie zamówienia. Dziękuję.
Przez moment siedziała przy telefonie, zmarszczywszy brwi, po czym zadzwoniła do panny Ives.
— Proszę wybaczyć moje roztargnienie, panno Ives, ale nie miałam czasu zapisać wiadomości. Czy 
powiedziała pani, że pan Rearden wraca jutro? Kometą?
— Tak, proszę pani.
— Nie miała pani wieści o żadnym opóźnieniu ani zmianie planów?



—  Nie,  skąd.  Przeciwnie,  rozmawiałam  z  panem  Reardenem  mniej  więcej  godzinę  temu. 
Powiedział, że dzwoni ze stacji w Chicago i musi się spieszyć, bo Kometa zaraz rusza.
— Ach tak. Dziękuję.
Kiedy tylko telefon brzęknął,  sygnalizując zakończenie  połączenia,  zerwała się na równe nogi i 
zaczęła nerwowo chodzić po pokoju. Potem zatrzymała się pod wpływem nagłego olśnienia. Był 
tylko jeden powód, dla którego ktoś miałby dokonywać rezerwacji  pod fałszywym nazwiskiem: 
jeśli nie podróżował sam.
Na jej twarzy powoli wykwitał uśmiech zadowolenia — nadeszła sposobność, na którą czekała.

Stojąc pośrodku peronu, Lillian obserwowała pasażerów wysiadających z Komety. Na jej ustach 
błąkał się uśmiech,  a bezbarwne zwykle oczy rozjaśniała iskierka ożywienia.  Rozglądała  się po 
twarzach z nieporadną gorliwością pensjonarki. Wyobrażała sobie minę Reardena, kiedy wysiądzie 
z pociągu ze swoją kochanką i zobaczy ją stojącą na peronie.
Spoglądała z nadzieją na każdą wulgarnie wystrojoną młodą kobietę. Było to trudne, bo z pociągu 
wysypywał się tłum pasażerów pędzących w jednym kierunku, jakby wciągała ich próżnia; ledwie 
dało  się  rozróżnić  poszczególne  osoby.  Krzykliwe  światła,  wyodrębniające  ten  wąski  pas  z 
zakurzonej, lepkiej ciemności, bardziej oślepiały, niż oświetlały. Lillian musiała się wysilić, by stać 
nieruchomo, ignorując napierający tłum.
Gdy wreszcie dostrzegła Reardena, przeżyła wstrząs. Nie widziała, jak wysiada. Nagle pojawił się 
na peronie i szedł w jej kierunku. Był sam. Szedł jak zwykle szybko i energicznie, z rękoma w 
kieszeniach  płaszcza.  Towarzyszył  mu jedynie  tragarz niosący torbę,  którą  rozpoznała  jako  na-
leżącą do niego.
Wściekła z powodu doznanego niepowodzenia,  wciąż nie mogąc w nie uwierzyć, rozglądała się 
gorączkowo w poszukiwaniu kobiety, którą mógł pozostawić z tyłu. Była pewna, że rozpozna tę 
właściwą. Nie zobaczyła jednak żadnej, która pasowałaby do tej roli. Potem spostrzegła prywatny 
wagon przyczepiony na końcu pociągu oraz postać stojącą w drzwiach i rozmawiającą z jakimś 
urzędnikiem  stacji  —  postać  ubraną  nie  w  norki  i  woalki,  lecz  w  prostą  sportową  kurtkę, 
podkreślającą  niezrównany  wdzięk  szczupłego  ciała,  stojącego  w  pewnej  siebie  postawie 
właściciela i centralnej figury stacji. Rozpoznała tę postać. Wtedy Lillian Rearden zrozumiała.
— Lillian! Co się stało?
Usłyszała  głos  Reardena  i  poczuła  jego  dłoń  chwytającą  ją  za  ramię.  Patrzył  na  nią,  jakby 
wymagała pomocy; widział bladą twarz i przerażone spojrzenie.
— Co się stało? Skąd się tu wzięłaś?
— Ja... Witaj,  Henry... Po prostu chciałam cię przywitać... Bez specjalnego powodu... Po prostu 
chciałam cię  przywitać.  — Przerażenie  zniknęło  z  jej  twarzy,  ale  mówiła  dziwnym,  matowym 
głosem. — Chciałam cię zobaczyć, to był impuls, któremu nie mogłam się oprzeć, bo...
— Ale wyglądasz... jakby coś się stało.
— Nie... Może trochę mi słabo, tak tu duszno... Nie mogłam się oprzeć impulsowi przyjechania po 
ciebie, bo przypominało mi to dni, w których cieszyłeś się na mój widok. Przez chwilę miałam 
złudzenie, że mogę to odzyskać... — Jej słowa brzmiały jak wyuczona lekcja.
Wiedziała,  że  musi  mówić,  zanim jej  umysł  pojmie  w pełni  dokonane  przed  chwilą  odkrycie. 
Wypowiadane słowa były częścią planu, który zamierzała wprowadzić w życie po dostarczeniu mu 
róż.
Nie odpowiedział. Przyglądał jej się, zmarszczywszy brwi.
— Tęskniłam za tobą, Henry. Wiem, do czego się przyznaję. Nie sądzę jednak, by to coś dla ciebie 
jeszcze znaczyło. — Te słowa nie pasowały do napiętej twarzy, poruszających się z wysiłkiem warg 
i  oczu,  które  wciąż  uciekały,  by patrzeć  w głąb  peronu.  — Chciałam...  Po  prostu  chciałam ci 
sprawić niespodziankę.
Wziął ją pod ramię, ale cofnęła się, odrobinę zbyt gwałtownie.
— Nie zamierzasz nic powiedzieć, Henry?



— A co chciałabyś usłyszeć?
— Czy jesteś aż tak wściekły, że twoja żona wyszła po ciebie na stację? — Zauważyła, że Dagny 
idzie w ich kierunku. Rearden jej nie widział.
— Chodźmy — rzekł. Nie ruszyła się.
— No? — zapytała.
— Co?
— Jesteś wściekły?
— Nie, nie jestem. Po prostu tego nie rozumiem.
— Opowiedz mi o podróży. Jestem pewna, że świetnie się bawiłeś.
— Daj spokój. Możemy porozmawiać o tym w domu.
— Czy ja kiedykolwiek mam okazję rozmawiać z tobą w domu? — Mówiła powoli, beznamiętnie, 
celowo wydłużając słowa. Nie miał pojęcia, dlaczego to robi. — Miałam nadzieję, że poświęcisz mi 
trochę uwagi w takiej chwili, pomiędzy pociągami, spotkaniami służbowymi i wszystkimi ważnymi 
sprawami, którymi zajmujesz się w dzień i w nocy, wszystkimi wielkimi osiągnięciami w rodzaju... 
Dzień dobry, panno Taggart! — powiedziała nagle, głośno i energicznie.
Rearden odwrócił się. Dagny już miała ich minąć, ale się zatrzymała.
— Dzień dobry — odpowiedziała i skłoniła się Lillian. Jej twarz nie zdradzała emocji.
— Tak mi przykro, panno Taggart — rzekła Lillian z uśmiechem. — Proszę mi wybaczyć, że nie 
znam właściwej formy kondolencji na tę okazję. — Zauważyła, że Dagny i Rearden nie przywitali 
się. — Zdaje się, że wraca pani z czegoś, co można by nazwać pogrzebem dziecka spłodzonego 
wespół z moim mężem?
Usta Dagny wykrzywiły się nieznacznie w wyrazie zdumienia i pogardy. Pochyliła głowę gestem 
pożegnania i oddaliła się.
Lillian spojrzała na Reardena wymownie, jakby chciała podkreślić swoje słowa. Przyglądał jej się z 
obojętnym zdziwieniem.
Milczała.  Bez słowa poszła za nim, gdy ruszył do wyjścia. W taksówce wiozącej ich do hotelu 
siedziała  zwrócona  do  niego  profilem,  nie  odzywając  się.  Obserwując  jej  zacięte  usta,  miał 
pewność,  że  doświadcza  jakiegoś  nadzwyczaj  gwałtownego  wzburzenia.  Nie  pamiętał,  by 
kiedykolwiek przedtem okazała tak silne emocje.
Gdy tylko zostali sami w pokoju, zwróciła ku niemu twarz:
— A więc to ona? — zapytała.
Tego się nie spodziewał. Patrzył na nią, niezupełnie pewien, czy dobrze zrozumiał.
— To Dagny Taggart jest twoją kochanką, prawda? Milczał.
— Przypadkiem wiem, że nie miałeś w tym pociągu przedziału. Domyślam się więc, gdzie spałeś 
przez ostatnie cztery noce. Przyznasz się czy mam wynająć detektywów, żeby przesłuchali załogi 
pociągów i jej służbę? Czy to ona?
— Tak — odrzekł spokojnie.
Wykrzywiła twarz w nieprzyjemnym uśmiechu, patrząc gdzieś w dal.
— Powinnam była się domyślić. To dlatego tamto nie wyszło!
— Co nie wyszło? — zdziwił się bez większego zainteresowania. Zrobiła krok w tył, jakby chciała 
sobie przypomnieć o jego obecności.
— Czy wtedy, gdy była na przyjęciu w naszym domu — czy wtedy już...?
— Nie. Później.
— Wielka dama przemysłu — powiedziała — której nie można nic zarzucić i której nie imają się 
kobiece  słabostki.  Wielki  umysł,  nie  zważający  na  zachcianki  ciała...  —  Zaśmiała  się.  — 
Bransoletka... — powiedziała, nie zmieniając wyrazu twarzy, przez co wydawało się, że to słowo 
wypadło z potoku myśli przypadkiem. — A więc tym była dla ciebie. Taką broń ci ofiarowała.
— Jeśli naprawdę rozumiesz, co mówisz — tak.
— Sądzisz, że ci się to upiecze?
— Upiecze...? — Spoglądał na nią z niedowierzaniem i chłodną, zdumioną ciekawością.
— To dlatego na swoim procesie... — Umilkła.
— Co na procesie? Trzęsła się.



— Oczywiście, zdajesz sobie sprawę, że nie pozwolę ci tego kontynuować.
— Co to ma wspólnego z procesem?
— Nie  pozwolę  ci  z  nią  sypiać.  Z  każdą,  byle  nie  z  nią.  Odczekał  chwilę,  po  czym zapytał 
spokojnie:
— Dlaczego?
— Nie pozwolę! Musisz z tym skończyć! — Jego twarz nie zdradzała uczuć, ale stanowczość w 
oczach była najbardziej niebezpieczną ze wszystkich możliwych odpowiedzi. — Skończysz z tym, 
odejdziesz od niej, nigdy więcej się z nią nie spotkasz!
— Lillian, jeśli chcesz o tym rozmawiać, musisz wiedzieć jedno: nic nie może mnie zmusić, żebym 
z niej zrezygnował.
— Ale ja tego żądam!
— Powiedziałem już, że możesz żądać wszystkiego z wyjątkiem tego.
Zobaczył w jej oczach narastającą panikę, zrodzoną nie ze zrozumienia, lecz z zaciekłej walki o to, 
by nie zrozumieć — jak gdyby chciała zmienić gwałtowność swoich emocji w zasłonę dymną, nie 
w  nadziei  na  to,  że  dzięki  niej  przestanie  dostrzegać  rzeczywistość,  lecz  że  jej  ślepota  tę 
rzeczywistość zniweczy.
— Aleja  mam prawo tego żądać!  Twoje życie  należy  do mnie!  Jest  moją  własnością— dzięki 
twojej własnej przysiędze. Przysiągłeś, że będziesz dbał o moje szczęście. O moje — nie o swoje. I 
co dla mnie zrobiłeś? Nic mi nie dałeś, niczego nie poświęciłeś, zawsze interesowałeś się wyłącznie 
sobą  —  swoją  pracą,  swoją  hutą,  swoim  talentem,  swoją  kochanką!  A  co  ze  mną?  Ja  mam 
pierwszeństwo! Domagam się spłaty zobowiązań! Jesteś kontem, które należy do mnie!
Tym, co kazało jej krzyczeć coraz głośniej i głośniej w narastającym przerażeniu, był wyraz jego 
twarzy. Patrzyła bowiem nie na gniew, ból czy wstyd, lecz na niezwyciężonego wroga: obojętność.
— Czy pomyślałeś o mnie?! — krzyknęła mu w twarz. — Czy pomyślałeś o tym, co mi robisz? Nie 
masz prawa tego kontynuować, jeśli wiesz, że przechodzę piekło za każdym razem, gdy śpisz z tą 
kobietą! Nie mogę tego znieść, nawet przez sekundę nie mogę znieść tej świadomości! Masz zamiar 
mnie poświęcić dla swojej zwierzęcej żądzy? Czy jesteś aż tak podły i samolubny, by kupować 
sobie rozkosz za cenę mojego cierpienia? Jak możesz to kontynuować, wiedząc, co mi robisz?!
Nie  czując  nic  oprócz  odrobiny  zaciekawienia,  zaobserwował  coś,  co  chwilami  widywał  już 
wcześniej,  a  teraz objawiło  mu się  w całej  swej  brzydocie  i  jałowości:  spektakl  próśb o litość 
prezentowanych z jadowitą nienawiścią, w formie gróźb i żądań.
— Lillian — rzekł spokojnie — będę to kontynuował, nawet gdyby miało cię to kosztować życie.
Zrozumiała  te  słowa  lepiej  niż  on  sam.  Zdumiał  go  fakt,  że  nie  zareagowała  krzykiem,  lecz 
uspokoiła się.
— Nie masz prawa... — powiedziała matowym głosem, z którego przebijała żenująca bezradność 
osoby świadomej faktu, że jej słowa nic nie znaczą.
— Jakiekolwiek masz wobec mnie roszczenia — rzekł — żadna istota ludzka nie może wymagać 
od innej, by przestała istnieć.
— Czy ona aż tyle dla ciebie znaczy?
— Znacznie więcej.
Nie odpowiedziała.  Zdawało się,  że  odzyskuje zdolność myślenia,  choć na jej  twarzy myślenie 
objawiało się w formie wyrazu przebiegłości.
— Cieszę się,  że znasz prawdę, Lillian.  Teraz możesz z pełną świadomością  dokonać wyboru. 
Możesz się ze mną rozwieść albo zażyczyć sobie,  by dalej  było tak,  jak jest.  Tylko taki  masz 
wybór. Tylko tyle mogę ci zaoferować. Sądzę, że wiesz, iż chcę się z tobą rozwieść. Ale nie proszę 
o ofiary. Nie wiem, co jest dla ciebie pocieszającego w kontynuowaniu naszego małżeństwa, ale 
jeśli zechcesz je kontynuować, nie będę cię prosił o zmianę decyzji. Nie wiem, dlaczego miałabyś 
chcieć ze mną pozostać, nie wiem, co dla ciebie znaczę, nie wiem, czego szukasz, czym jest dla 
ciebie szczęście ani jaką korzyść możesz odnieść z sytuacji, która jest nieznośna dla nas obojga. 
Według moich  kryteriów,  już dawno powinnaś  się  ze mną rozwieść.  Według moich kryteriów, 
trwanie w tym małżeństwie jest ohydnym oszustwem. Ale twoje kryteria są inne. Nie rozumiem ich 
i  nigdy nie rozumiałem, ale zaakceptuję  je.  Jeśli  taka jest  twoja miłość do mnie,  jeśli  noszenie 



miana mojej żony sprawia ci zadowolenie, nie odbiorę ci tego. To ja złamałem słowo i odpokutuję 
za to tak, jak potrafię. Wiesz oczywiście, że mógłbym kupić któregoś z tych nowoczesnych sędziów 
i uzyskać rozwód, kiedy zechcę, ale nie zrobię tego. Dotrzymam słowa, jeśli tego pragniesz, ale 
mogę go dotrzymać tylko w ten sposób. Wybieraj zatem — jeśli jednak zdecydujesz się ze mną 
zostać, nie wolno ci nigdy więcej rozmawiać ze mną o niej ani, jeśli ją spotkasz, okazywać jej, że 
wiesz. Nie wolno ci nigdy odwoływać się do tego aspektu mojego życia.
Patrzyła na niego, stojąc nieruchomo, w niedbałej pozie, sprawiającej wrażenie wyzwania — jakby 
chciała powiedzieć, że dla niego nie musi się trzymać prosto.
—  Panna  Dagny  Taggart  —  powiedziała  ze  śmiechem.  —  Superkobieta,  która  nie  powinna 
wzbudzać  podejrzeń  zwykłych,  przeciętnych  żon.  Kobieta,  która  dbała  jedynie  o  interesy  i 
rozmawiała z mężczyznami tak, jakby sama była jednym z nich. Kobieta wielkiego ducha, która po-
dziwiała cię platonicznie z powodu twojego geniuszu, huty i metalu! — Znów się zaśmiała.  — 
Powinnam była wiedzieć, że to zwykła dziwka, która pragnie cię tak, jak pragnęłaby cię każda inna 
— bo jesteś takim samym ekspertem w łóżku jak przy biurku, jeśli wolno mi wyrokować w tych 
sprawach.  Ale  ona doceni  to  bardziej  niż  ja,  bo czci  wszelki  profesjonalizm i  pewnie dała  się 
przelecieć wszystkim robotnikom zatrudnionym w oddziałach swojej kolei!
Umilkła,  bo po raz pierwszy w życiu zobaczyła,  jak wygląda twarz człowieka  zdolnego zabić. 
Rearden nie patrzył jednak na nią. Nie była pewna, czy w ogóle ją widzi i słyszy.
Tym, co słyszał, był jego własny głos, mówiący te same słowa do Dagny w sypialni domu Ellisa 
Wyatta,  wśród  pasków  światła  dochodzącego  zza  żaluzji.  Widział  twarz  Dagny  podczas  ich 
wspólnych nocy, kiedy opuszczał jej ciało, a ona leżała nieruchomo, z twarzą promieniejącą czymś 
potężniejszym od uśmiechu — młodością, porankiem, wdzięcznością za fakt własnego istnienia. 
Widział też twarz Lillian, taką, jaką widywał ją w łóżku obok siebie: pozbawioną życia twarz o 
wymijającym spojrzeniu, z namiastką szyderczego uśmiechu na ustach, wyglądającą, jakby dzieliła 
z nim jakiś paskudny grzeszek. Zrozumiał, kto był oskarżycielem, a kto oskarżanym — zrozumiał 
ohydę zezwalania na nazywanie niemocy cnotą i potępiania sił witalnych jako grzechu — nagle 
zrozumiał wyraźnie straszliwą brzydotę tego, w co sam niegdyś wierzył.
To  była  tylko  chwila,  przekonanie  nie  ujęte  w  słowa,  pochwycona  w  formie  uczucia,  nie 
zatwierdzona przez umysł wiedza. Wstrząs przywrócił mu wzrok i słuch; znów widział Lillian i 
słyszał jej słowa — ale nagle wydała mu się jakąś nieważną osobą z którą przypadkiem się zetknął.
— Lillian  — rzekł  bez  nacisku,  nie  zaszczycając  jej  nawet  gniewem  — nie  wolno  ci  o  niej 
wspominać. Jeśli jeszcze raz to zrobisz, potraktuję cię jak pierwszego lepszego bandziora: po prostu 
oberwiesz. Ani ty, ani nikt inny nie ma prawa o niej wspominać.
Spojrzała na niego.
— Czyżby? — powiedziała. Rzuciła to słowo od niechcenia, jakby się pozbywała niepotrzebnego 
pędu, podczas gdy korzeń wciąż tkwił w jej umyśle. Wydawała się rozważać jakiś pomysł.
—  Sądziłem,  że  ucieszy  cię  poznanie  prawdy  —  rzekł  cicho,  znużonym  głosem,  w  którym 
pobrzmiewały resztki zdumienia. — Myślałem, że wolisz wiedzieć — w imię miłości i szacunku, 
jaki kiedyś dla mnie miałaś — że nie zdradziłem cię w wyniku kaprysu, dla jakiejś tancerki, lecz 
dla najczystszego i najpoważniejszego uczucia swojego życia.
Zwróciła ku niemu twarz wykrzywioną instynktowną, nieopanowaną nienawiścią.
— Ty przeklęty durniu! — powiedziała. Milczał.
Uspokoiła się, a na jej twarzy wykwitł lekki uśmiech kpiny.
— Zdaje się, że czekasz na odpowiedź? — rzekła. — Nie, nie rozwiodę się z tobą. Nie licz na to. 
Wszystko pozostanie tak, jak było — jeśli tak właśnie brzmi twoja propozycja i jeśli sądzisz, że to 
możliwe. Zobaczymy, czy potrafisz złamać wszystkie zasady moralne i nie ponieść za to kary!
Nie  słuchał,  gdy sięgając  po płaszcz,  oznajmiała  mu,  że  wraca  do domu.  Ledwie dostrzegł  jej 
wyjście. Stał bez ruchu, owładnięty uczuciem, którego nigdy przedtem nie doświadczył. Wiedział, 
że później będzie musiał je przemyśleć i zrozumieć, na razie jednak chciał tylko stać i napawać się 
jego wspaniałością.
Było to poczucie wolności, jakby stał samotnie na otwartej przestrzeni, pamiętając, że dźwigał na 
ramionach jakiś ciężar, ale już od niego oswobodzony. Była w nim ogromna ulga i świadomość, że 



nie obchodzi go, co czuje Lillian, jak bardzo cierpi ani co się z nią stanie — i nie tylko to go nie 
obchodziło: miał też radosne, niewinne przekonanie, że nie musi go to obchodzić.

Rozdział VI
CUDOWNY METAL

— Ale czy nam to ujdzie na sucho? — zapytał Wesley Mouch głosem wysokim ze złości i słabym 
ze strachu.
Nikt nie odpowiedział.  James Taggart siedział  bez ruchu na poręczy fotela,  z pochyloną głową, 
podnosząc oczy na Moucha. Orren Boyle gwałtownie strząsnął do popielniczki popiół z cygara. 
Profesor Floyd Ferris uśmiechnął się. Pan Weatherby złożył ręce i przygryzł wargi. Fred Kinnan, 
szef Krajowego Zjednoczenia Siły Roboczej, przestał chodzić po pokoju i usiadł na parapecie z 
założonymi rękoma. Eugene Lawson, który siedział zgarbiony i bezmyślnie przekładał kwiatki na 
szklanym stoliku, wyprostował się z urazą i podniósł wzrok na Moucha, siedzącego przy biurku i 
przyciskającego pięścią arkusz papieru.
— To  chyba  niewłaściwy  sposób  nazywania  rzeczy  — odezwał  się  Lawson.  — Nie  możemy 
pozwolić,  by  banalne  trudności  mąciły  nasze  uczucie,  że  jest  to  szlachetny  plan,  mający  na 
względzie  wyłącznie  dobro  publiczne.  Robimy  to  dla  dobra  narodu.  Naród  tego  potrzebuje. 
Potrzeba jest najważniejsza; nie musimy mieć na względzie nic innego.
Nikt nie zaprotestował ani nie kontynuował. Wszyscy mieli miny, jakby Lawson jeszcze bardziej 
zagmatwał sprawę. Ale mały człowieczek, siedzący spokojnie na najlepszym fotelu w pokoju, z 
dala od pozostałych, zadowolony, że go ignorują, i w pełni świadom faktu, iż żaden z nich ani na 
chwilę nie zapomina o jego obecności, zerknął na Lawsona, potem na Moucha i rzekł radośnie:
— To jest to, Wesley. Przerób to ładnie, ubierz w odpowiednie słówka i każ swoim chłopcom z 
prasy to rozgłaszać, a nie będziesz musiał się martwić.
— Tak jest, panie Thompson — odparł ponuro Mouch.
Pan  Thompson,  głowa  państwa,  miał  wielki  talent  do  pozostawania  niewidzialnym.  W grupie 
liczącej trzy osoby zlewał się z pozostałymi dwiema, a kiedy był sam, wydawał się ewoluować w 
grupę złożoną z niezliczonych osób, które przypominał. Nikt w kraju nie wiedział dokładnie jak 
wygląda:  jego  zdjęcia  pojawiały  się  na  okładkach  czasopism  równie  często  jak  zdjęcia  jego 
poprzedników,  ale  ludzie  nigdy  nie  mieli  pewności,  które  przedstawiają  jego,  a  które  ilustrują 
artykuły o codziennym życiu anonimowych urzędników. Jedyną rzeczą,  jaka go odróżniała,  był 
bardziej niedbały sposób wiązania krawata. Pan Thompson był małym człowieczkiem o szerokich 
barach, cienkich, pozlepianych włosach i szerokich ustach, w nieokreślonym wieku: równie dobrze 
mógł  być  czterdziestolatkiem  po  przejściach,  jak  i  dobrze  zakonserwowanym 
sześćdziesięciolatkiem. Miał bardzo rozległe uprawnienia i nieustannie dążył do ich poszerzania, 
gdyż oczekiwali tego po nim ludzie, dzięki którym znalazł się na swoim stanowisku. Miał spryt 
cechujący osoby pozbawione inteligencji i chaotyczną energię lenia. Jedynym sekretem jego kariery 
był fakt, iż zrobił ją przypadkiem, wiedział o tym i nie miał innych ambicji.
—  Oczywiście,  trzeba  zastosować  pewne  środki.  Drastyczne  środki  —  rzekł  James  Taggart, 
zwracając się nie do pana Thompsona, lecz do Wesleya Moucha. — Nie możemy pozwolić, by 
sprawy nadal toczyły się tym torem — mówił wojowniczym, drżącym głosem.
— Spokojnie, Jim — odezwał się Orren Boyle.
— Trzeba coś zrobić, i to szybko!
— Nie patrz na mnie! — wykrzyknął Wesley Mouch. — To nie moja wina. Nie mogę nic poradzić 
na to, że ktoś odmawia współpracy. Mam związane ręce. Potrzebuję szerszych uprawnień.
Mouch  wezwał  ich  wszystkich  do  Waszyngtonu  jako  przyjaciół  i  doradców  osobistych,  na 
prywatną,  nieoficjalną  konferencję  w  sprawie  kryzysu  ogólnonarodowego.  Obserwując  jego 
zachowanie, nie mogli jednak dociec, czy traktuje ich z góry i grozi im, czy też skomli i błaga o 
pomoc.



— Faktem jest — rzekł pan Weatherby sztywnym tonem kogoś recytującego dane statystyczne — 
że w ciągu dwunastomiesięcznego okresu, który dobiegł końca pierwszego dnia bieżącego roku, 
liczba  upadłych przedsiębiorstw wzrosła  dwukrotnie  w porównaniu  z  poprzednimi  dwunastoma 
miesiącami. Od początku roku natomiast potroiła się.
— Dopilnuj, by myśleli, że sami są sobie winni — rzekł tonem luźnej uwagi profesor Ferris.
— Słucham? — zdziwił się Mouch.
— Cokolwiek robisz, nie przepraszaj — wyjaśnił Ferris. — Niech się czują winni.
— Nie przepraszam! — zaperzył się Mouch. — To nie moja wina. Potrzebuję szerszych uprawnień.
— Ale przecież oni są winni! — odezwał się Eugene Lawson, spoglądając agresywnie na Ferrisa. 
—  Brak  im  poczucia  przynależności  społecznej.  Nie  chcą  zrozumieć,  że  produkcja  nie  jest 
prywatną decyzją, lecz obowiązkiem wobec społeczeństwa. Nie mają prawa do upadku, niezależnie 
od okoliczności.  Muszą kontynuować produkcję. To imperatyw społeczny. Praca ludzka nie jest 
kwestią osobistą, lecz społeczną. Nie istnieje coś takiego jak kwestie osobiste. Ani życie osobiste. 
To właśnie musimy im uświadomić.
— Gene Lawson rozumie, o czym mówię — powiedział z lekkim uśmiechem Ferris — choć nawet 
nie zdaje sobie z tego sprawy.
— Co chcesz przez to powiedzieć? — uniósł się Lawson.
— Spokój! — rozkazał Wesley Mouch.
— Nie obchodzi mnie, co postanowisz, Wesley — rzekł pan Thompson — ani czy biznesmeni będą 
się uskarżać. Jedyne, czego musisz być pewien, to że trzymasz w garści prasę.
— Trzymam ją— zapewnił Mouch.
—  Jeden  wydawca,  który  otworzy  gębę  w  nieodpowiednim  momencie,  może  nam  bardziej 
zaszkodzić niż dziesięciu zawiedzionych milionerów.
— To prawda,  panie  Thompson — rzekł  Ferris.  — Ale  czy  może pan  wskazać  choć  jednego 
wydawcę, który o tym wie?
— Chyba nie — odparł z zadowoleniem pan Thompson.
— Na kogokolwiek  liczymy  i  z  kimkolwiek  wiążemy  swoje  plany  — kontynuował  Ferris  — 
istnieje  jeden  staroświecki  cytat,  o  którym spokojnie  możemy  zapomnieć:  że  należy  liczyć  na 
mądrych i uczciwych. Nimi nie musimy się przejmować. Ich czasy przeminęły.
James Taggart wyjrzał przez okno. Ponad szerokimi waszyngtońskimi ulicami wisiały chmury, ale 
tu  i  ówdzie  zza  szarej  zasłony  wyglądały  fragmenty  bladoniebieskiego  kwietniowego  nieba  i 
nieśmiałe  promyczki  słońca.  Jeden  z  takich  promyczków  uderzył  w stojący  w  oddali  pomnik, 
wysoki,  biały  obelisk  wzniesiony  dla  upamiętnienia  człowieka,  którego  cytował  Ferris  — 
człowieka, którego nazwiskiem ochrzczono to miasto.
— Nie podobają mi się uwagi profesora — głośno, obrażonym tonem rzekł Lawson.
— Cicho bądź — uciął Wesley Mouch. — Profesor mówi o praktyce, a nie o teorii.
— No,  jeśli  mamy rozmawiać  o praktyce  — odezwał  się  Fred Kinnan — pozwólcie,  że  wam 
powiem, iż w takich czasach jak te nie możemy się martwić o przemysłowców. Musimy myśleć o 
miejscach pracy. Ludzie potrzebują pracy. Wszyscy członkowie moich związków, którzy pracują, 
mają na utrzymaniu po pięć niepracujących osób, nie licząc własnych głodujących krewnych. Jeśli 
chcecie  wiedzieć,  co  myślę  — och,  wiem,  że  się  na  to  nie  zgodzicie,  to  tylko  propozycja  — 
powinniście wydać rozporządzenie nakazujące dopisanie, powiedzmy, o jedną trzecią więcej osób 
do każdej listy płac w kraju.
— Co?! — wrzasnął Taggart. — Czyś ty oszalał? Ledwo dajemy radę płacić tym, których mamy 
teraz,  a  pracy  nie  starcza  nawet  dla  nich!  O jedną  trzecią  więcej?  Nie  byłoby z  nich  żadnego 
pożytku!
— Co kogo obchodzi, czy jest z nich pożytek? — rzekł Kinnan. — Potrzebują pracy. Liczy się 
potrzeba, a nie wasze zyski.
— Nie chodzi o zyski! — pospieszył z zapewnieniem Taggart. — Nic nie mówiłem o zyskach. Nie 
dałem ci podstaw do obrażania mnie. Skąd, u diabła, mamy wziąć pieniądze, żeby płacić twoim 
ludziom,  kiedy  połowa  pociągów  jeździ  pusta,  a  ilość  towarów  nie  wystarczyłaby  nawet  do 
zapełnienia tramwaju! — I dodał wolniej,  w ostrożnym zamyśleniu: — Oczywiście, rozumiemy 



trudną  sytuację  ludu  pracującego  i  może  moglibyśmy  przyjąć  trochę  więcej  pracowników, 
gdybyśmy uzyskali zezwolenie na podwojenie cen przewozów, które...
— Oszalałeś?! — wrzasnął Orren Boyle. — Już wasze obecne ceny mnie rujnują, wysysają ze mnie 
krew, drżę na widok każdego wagonu, który wjeżdża do huty albo z niej wyjeżdża, nie stać mnie na 
twój transport, a ty mówisz o podwojeniu?
— Nieważne, czy cię stać czy nie — odrzekł zimno Taggart. — Musisz być gotów ponosić ofiary. 
Społeczeństwo potrzebuje kolei. Liczy się potrzeba, a nie twoje zyski.
— Jakie zyski?! — wrzasnął Boyle. — Kiedy ja ostatnio miałem jakieś zyski? Nikt mnie nie może 
oskarżyć o to,  że  prowadzę zyskowny interes!  Spójrz  na mój  bilans,  a  potem zajrzyj  do ksiąg 
pewnego  mojego  konkurenta,  który  ma  wszystkich  klientów,  wszystkie  surowce,  wszystkie 
nowoczesne rozwiązania techniczne i monopol na tajne formuły — i powiedz mi, kto tu robi zyski! 
Ale, rzecz jasna, społeczeństwo potrzebuje kolei i może mógłbym znieść drobną podwyżkę, gdyby 
udało mi się otrzymać subsydia na przewozy na okres roku czy dwóch, dopóki nie stanę na nogi i...
— Co?!  Znowu?!  — wrzasnął  pan  Weatherby,  porzucając  pozory  spokoju.  — Ile  już  od  nas 
dostałeś pożyczek, odroczeń i zawieszeń? Nie spłaciłeś jeszcze ani grosza! Jak myślisz, skąd mamy 
wziąć pieniądze na subsydia dla ciebie, skoro wszyscy bankrutujecie i podatki nie spływają?
— Są tacy, co nie bankrutują — rzekł Boyle, cedząc wolno słowa. — A dopóki tacy istnieją, nie 
macie prawa pozwalać na to, by w kraju szerzyła się bieda.
—  Nic  na  to  nie  poradzę!  —  wrzasnął  Wesley  Mouch.  — Nie  mogę  nic  zrobić!  Potrzebuję 
szerszych kompetencji!
Nikt  z  nich  nie  wiedział,  co  skłoniło  pana  Thompsona  do  przybycia  na  to  spotkanie.  Mówił 
niewiele,  ale  słuchał  z  zaciekawieniem.  Sprawiał  wrażenie,  jakby  tu  przyszedł,  by  się  czegoś 
dowiedzieć i udało mu się. Wstał z pogodnym uśmiechem.
— Wprowadź je, Wesley — rzekł. — Wprowadź rozporządzenie numer 10-289. Nie będzie z tym 
żadnych kłopotów.
Wszyscy  zebrani  podnieśli  się  z  miejsc,  niechętnie  i  posępnie  okazując  mu  szacunek.  Wesley 
Mouch zerknął na leżącą na biurku kartkę i rzekł z urazą:
— Jeśli mam je wprowadzić, będzie pan musiał ogłosić stan zagrożenia pierwszego stopnia.
— Wprowadzę, kiedy tylko będziesz gotów.
— Istnieją pewne trudności, które...
— Pozostawiam tę sprawę tobie. Rozwiąż je po swojemu. To twoja robota. Jutro albo pojutrze 
przynieś mi wstępny projekt, ale nie zanudzaj mnie szczegółami. Za pół godziny muszę wygłosić 
przemówienie radiowe.
— Główny kłopot polega na tym, że nie wiem, czy prawo w ogóle zezwala nam na wprowadzenie 
w  życie  pewnych  klauzul  rozporządzenia  numer  10-289.  Obawiam  się,  że  ktoś  może  to 
zakwestionować.
— Do licha, wprowadziliśmy tyle ustaw awaryjnych, że jeśli tylko dobrze poszukasz, z pewnością 
znajdziesz odpowiedni paragraf.
Pan Thompson zwrócił się do pozostałych z przyjacielskim uśmiechem.
— Zostawiam was, żebyście wygładzili zmarszczki — powiedział. — Cieszę się, że przybyliście do 
Waszyngtonu, by nam pomóc, i że mogłem się z wami spotkać.
Zaczekali, aż zamknie za sobą drzwi, po czym usiedli, nie patrząc na siebie.
Nie znali tekstu rozporządzenia numer 10-289, ale wiedzieli, o czym będzie mówiło. Wiedzieli to 
od dawna w ten specyficzny sposób, który nie pozwala dopuszczać wiedzy do świadomości ani 
ubierać jej w słowa. Teraz też daliby wiele, by nie musieć słuchać tekstu rozporządzenia. Ich zawiłe 
umysły były zaprogramowane na unikanie tego rodzaju sytuacji.
Chcieli,  żeby rozporządzenie weszło w życie. Chcieli,  by weszło w życie bez słów, tak aby nie 
musieli wiedzieć, że robią to, co robią. Nikt nigdy nie powiedział głośno, że rozporządzenie numer 
10-289 jest  ostatecznym celem jego wysiłków. A jednak przez wiele minionych pokoleń ludzie 
pracowali  na  to,  by  umożliwić  jego  wprowadzenie,  a  przez  ostatnie  miesiące  niezliczone 
przemówienia,  artykuły  i  kazania,  wygłaszane  przez  stanowcze  głosy,  które  pałały  świętym 
oburzeniem, gdy ktoś nazwał po imieniu to, co głoszą, przygotowały rozporządzenie w każdym 



szczególe.
— Sprawy mają się tak — zaczął Wesley Mouch. — Gospodarka kraju była w lepszym stanie dwa 
lata temu niż w zeszłym roku, a zeszłym roku w lepszym niż jest teraz. Jest rzeczą oczywistą, że 
jeśli sytuacja nadal będzie się pogarszać w takim tempie, nie przetrwamy kolejnego roku. Naszym 
jedynym celem jest zatem utrzymanie obecnego stanu, dopóki nie staniemy na nogi. Osiągnięcie 
całkowitej  stabilności.  Wolność miała  swoją szansę,  ale  zawiodła.  Potrzebujemy zatem bardziej 
ścisłej i kontroli. Skoro ludzie nie chcą i nie potrafią rozwiązywać swoich problemów dobrowolnie, 
trzeba ich do tego zmusić. — Przerwał, podniósł kartkę i dodał mniej oficjalnym tonem: — Do 
diabła, wszystko sprowadza się do tego, że możemy przetrwać w takiej postaci i pozycji, w jakiej 
się  znajdujemy,  ale  nie  możemy sobie  pozwolić  na  żaden  ruch!  Musimy po prostu  stać.  Stać. 
Musimy zmusić tych drani, żeby stanęli!
Wtulił  głowę w ramiona,  spoglądając na zebranych z gniewem człowieka,  który uważa kłopoty 
kraju za osobisty afront. Bało się go tylu ludzi potrzebujących jego przysług, że nauczył się uważać 
gniew za niezawodne rozwiązanie wszystkich kłopotów — wystarczy się rozgniewać,  a sprawy 
same się ułożą. Milczący mężczyźni otaczający półkolem jego biurko nie byli jednak pewni, czy 
strach obecny w pokoju pochodzi od nich, czy też to skulona za biurkiem postać emanuje paniką 
przypartego do muru szczura.
Wesley Mouch miał pociągłą, kwadratową twarz i spłaszczoną czaszkę, której kształt uwydatniały 
obcięte na jeża włosy. Jego dolna warga przypominała nadąsaną bulwę, a blade, brązowawe źrenice 
wyglądały  jak  żółtka  prześwitujące  spod  lekko  ściętych  białek.  Mięśnie  twarzy  poruszały  się 
gwałtownie, nic w niej trwale nie zmieniając. Nikt nigdy nie widział go uśmiechniętego.
Pochodził  z rodziny,  która  od wielu pokoleń nie zaznała  ani  biedy,  ani  bogactwa, ani  w ogóle 
niczym się  nie  wyróżniała;  zachowała  jednak  jedną  tradycję:  wszyscy  jej  członkowie  kończyli 
college i nienawidzili ludzi zajmujących się przemysłem. Dyplomy ukończenia uczelni wisiały na 
ścianach niczym wymówka czyniona światu za to, że ich otrzymanie nie wiązało się automatycznie 
z  uzyskaniem  statusu  materialnego  odpowiadającego  wielkości  duchowej,  której  stanowiły 
świadectwo. Wśród licznych przedstawicieli  rozległego rodu Mouchów znalazł się jeden bogaty 
wujek, który wżenił się w majątek. Wesley był jego ulubionym bratankiem, ponieważ wyróżniał się 
najmniej spośród wszystkich, a zatem stanowił najmniejsze zagrożenie. Wujek Julius nie lubił ludzi 
inteligentnych.
Nie lubił także kłopotów związanych z zarządzaniem pieniędzmi, więc zlecił to Wesleyowi. Zanim 
ten  ukończył  college,  nie  było  już  czym  zarządzać.  Wujek  Julius  obwiniał  spryt  Wesleya, 
nazywając  go  pozbawionym skrupułów kombinatorem.  Ale  Wesley  był  zupełnie  niewinny:  nie 
wiedział, gdzie i jak rozpłynęły się pieniądze. W szkole średniej Wesley był jednym z najgorszych 
uczniów  i  obsesyjnie  zazdrościł  najlepszym.  Na  studiach  nauczył  się,  że  nie  ma  im  czego 
zazdrościć.  Po otrzymaniu dyplomu podjął pracę w dziale reklamy firmy produkującej fałszywą 
maść na odciski. Maść sprzedawała się dobrze i Wesley awansował na kierownika działu. Odszedł 
jednak, by zająć się reklamą maści na porost włosów, potem nowego rodzaju biustonosza, nowego 
typu mydła, nowego napoju — aż wreszcie został wiceprezesem do spraw reklamy w koncernie 
samochodowym. Próbował  sprzedawać samochody tak,  jakby były fałszywą maścią  na odciski. 
Nikt nie chciał ich kupować. Wesley twierdził, że przedsiębiorstwo zbyt mało inwestuje w reklamę. 
To właśnie prezydent koncernu samochodowego polecił go Reardenowi. To dzięki Reardenowi — 
nie znającemu kryteriów, na podstawie których mógłby ocenić działalność swego reprezentanta — 
Wesley  Mouch  znalazł  się  w  Waszyngtonie.  Do  Biura  Planowania  Gospodarczego  i  Zasobów 
Krajowych trafił  dzięki  Taggartowi  — w zamian  za  oszukanie  Reardena  w celu  wspomożenia 
Orrena  Boyle’a  w  podzięce  za  zniszczenie  Dana  Conwaya.  Od  tamtej  pory  ludzie  pomagali 
Wesleyowi Mouchowi piąć się w górę z tego samego powodu, którym kierował się wujek Julius: 
wierzyli, że nic im nie grozi ze strony miernoty. Tych, którzy w tej chwili zasiadali wokół jego 
biurka, nauczono, że zasada przyczyny i skutku jest przesądem i że należy się zajmować sytuacją 
bieżącą,  nie  zastanawiając  się,  co ją  spowodowało.  Sytuacja  bieżąca  skłoniła  ich do powzięcia 
opinii, że Wesley Mouch jest osobnikiem wysoce uzdolnionym i przebiegłym, skoro miliony ludzi 
pragną  władzy,  a  on  ją  osiągnął.  Ich  sposób myślenia  wykluczał  możliwość,  że  jest  on  zerem 



leżącym na styku usiłujących zniszczyć się wzajemnie sił.
— Przeczytam wam wstępny projekt rozporządzenia numer 10-289, który sprokurowałem wraz z 
Gene’em i  Clemem,  żeby wam dać ogólne wyobrażenie  — rzekł  Mouch.  — Chcemy usłyszeć 
wasze opinie, sugestie i tak dalej — jako przedstawicieli klasy robotniczej, przemysłu, transportu i 
innych dziedzin.
Fred Kinnan zsunął  się z  parapetu i  usiadł  na poręczy krzesła.  Orren Boyle wypluł  niedopałek 
cygara. James Taggart z uwagą przyglądał się własnym dłoniom. Jedynie profesor Ferris wydawał 
się spokojny.
— W imię dobra publicznego — przeczytał  Wesley Mouch — w celu ochrony bezpieczeństwa 
narodu  i  osiągnięcia  pełnej  równości  oraz  całkowitej  stabilizacji,  na  okres  trwania  kryzysu 
gospodarczego zarządza się, co następuje:
Punkt  pierwszy.  Wszyscy  pracownicy  i  osoby  pobierające  wynagrodzenie  mają  od  tej  pory 
obowiązek pozostać na swoich stanowiskach. Odejście z pracy lub zwolnienie pracownika karane 
będzie  więzieniem.  O  długości  wyroku  zdecyduje  Rada  Unifikacji,  powołana  przez  Biuro 
Planowania  Gospodarczego  i  Zasobów  Krajowych.  Wszyscy  obywatele,  którzy  ukończyli 
dwudziesty pierwszy rok życia, mają obowiązek stawić się przed Radą Unifikacji, która przydzieli 
ich do pracy tam, gdzie — jej zdaniem — będą najbardziej przydatni.
Punkt drugi. Wszystkie placówki przemysłowe i handlowe pozostaną czynne, a ich właściciele nie 
podadzą  się  do dymisji,  nie  odejdą  na emeryturę,  nie  zamkną,  nie  sprzedadzą  ani  nie  oddadzą 
swoich firm. W przypadku działania sprzecznego z niniejszym rozporządzeniem ich placówka i 
pozostały majątek zostaną znacjonalizowane.
Punkt  trzeci.  Wszelkie  patenty  i  prawa  autorskie  związane  z  urządzeniami,  wynalazkami, 
formułami, procesami i innymi dokonaniami przechodzą na własność narodu jako dar wynikający z 
poczucia  obowiązku  patriotycznego  na  mocy  aktu  darowizny,  który  dobrowolnie  podpiszą 
właściciele patentów i praw autorskich. Rada Unifikacji wyda następnie licencje na korzystanie z 
patentów i praw autorskich wszystkim chętnym, na równi i bez dyskryminacji, eliminując w ten 
sposób  praktyki  monopolistyczne  i  przestarzałe  produkty  i  dając  całemu  narodowi  szansę 
otrzymania towarów najwyższej jakości. Zniesione zostaną wszelkie znaki i nazwy firmowe oraz 
formułki praw autorskich. Każdy opatentowany niegdyś produkt otrzyma nową nazwę, która od tej 
pory  będzie  używana  przez  wszystkich  producentów.  Nazwa  zostanie  nadana  przed  Radę 
Unifikacji.  Posługiwanie  się  prywatnymi  znakami  i  nazwami  firmowymi  jest  od  tej  chwili 
zakazane.
Punkt  czwarty.  Od  chwili  wejścia  w  życie  niniejszego  rozporządzenia  zakazuje  się  tworzenia, 
wynajdywania, produkcji i sprzedaży jakichkolwiek nowych urządzeń, towarów i dóbr, obecnie nie 
istniejących na rynku. Tym samym zawiesza się działalność Biura Patentów i Praw Autorskich.
Punkt piąty. Każda placówka, koncern, korporacja lub osoba zajmująca się jakąkolwiek produkcją 
będzie od tej pory produkować taką samą ilość towaru rocznie, jaką wyprodukowała w ciągu roku 
podstawowego. Rokiem podstawowym lub wzorcowym nazywamy rok dobiegający końca w dniu 
wejścia  w życie  niniejszego rozporządzenia.  Nadprodukcja  lub produkcja  niedostateczna  będzie 
karana grzywną w wysokości ustalonej przez Radę Unifikacji.
Punkt  szósty.  Każda osoba,  niezależnie  od wieku,  płci,  pochodzenia  czy wysokości  dochodów, 
będzie od tej pory wydawać na zakup towarów tę samą sumę pieniędzy rocznie co w ciągu roku 
podstawowego. Wydanie większej lub mniejszej sumy będzie karane grzywną w wysokości ustalo-
nej przez Radę Unifikacji.
Punkt siódmy. Wszystkie płace, ceny, dywidendy, zyski, stopy procentowe i inne źródła dochodów 
zostają niniejszym zamrożone na obecnym poziomie.
Punkt ósmy. Przypadki nie unormowane powyższymi zarządzeniami będą rozstrzygane przez Radę 
Unifikacji, której decyzja będzie ostateczna.
Resztki  ludzkiej  godności  pokutujące  w  przysłuchującej  się  Mouchowi  czwórce  mężczyzn 
sprawiły, że przez następną minutę milczeli, walcząc z uczuciem mdłości.
Pierwszy odezwał się James Taggart. Mówił cicho, ale jego głos był rozemocjonowany i drżący jak 
krzyk:



— No, czemu nie? Dlaczego oni mają to mieć, a my nie? Dlaczego mieliby stać wyżej od nas? Jeśli 
mamy zginąć, zgińmy przynajmniej wszyscy razem! Musimy mieć pewność, że nie pozostawimy 
im szansy przetrwania!
— To dość dziwny komentarz do bardzo praktycznego planu, na którym wszyscy zyskają— rzekł 
piskliwie Orren Boyle, spoglądając na Taggarta z zalęknionym zdumieniem.
Profesor Ferris zachichotał. Taggart jakby się opanował.
— Tak, oczywiście — powiedział głośniej. — To bardzo praktyczny plan. Potrzebny, praktyczny i 
sprawiedliwy. Rozwiąże problemy wszystkich. Dzięki niemu każdy poczuje się bezpieczny i będzie 
mógł odpocząć.
— Bezpieczeństwo — rzekł Eugene Lawson, uśmiechając się półgębkiem. — Oto, czego naród 
najbardziej pragnie. A skoro go pragnie, dlaczego nie mielibyśmy mu go dać? Tylko z powodu 
protestów garstki bogaczy?
— To nie bogacze będą protestować — sprostował leniwie  Ferris.  — Nie odkryłeś jeszcze,  że 
spośród wszystkich zwierząt oni najbardziej pragną bezpieczeństwa?
— Więc  kto  będzie  protestował?  — zapytał  butnie  Lawson.  Ferris  uśmiechnął  się  wymownie, 
milcząc.
Lawson odwrócił głowę.
— Do diabła z nimi! Dlaczego oni mieliby nas obchodzić? Musimy rządzić światem dla dobra 
maluczkich.  To  inteligencja  zawsze  wpędzała  ludzkość  w  kłopoty.  Umysł  jest  ogniskiem  zła. 
Żyjemy w epoce  serca.  Słabi,  chorzy,  skromni  i  pokorni  muszą  stanowić  jedyny obiekt  naszej 
troski. — Wykrzywił lubieżnie wargi. — Wielcy istnieją po to, by służyć małym. Jeśli odmawiają 
spełnienia  obowiązku  moralnego,  musimy  ich  do  tego  zmusić.  Wyrośliśmy  z  epoki  rozumu. 
Żyjemy w epoce miłości.
— Zamknij się! — wrzasnął James Taggart. Wszyscy obrócili na niego wzrok.
— Jim, na Boga, o co chodzi? — zapytał roztrzęsiony Orren Boyle.
— O nic — odparł Taggart. — O nic... Wesley, każ mu się zamknąć, dobrze?
Mouch wydawał się nieswój.
— Ale o co właściwie...
— Po prostu każ mu się zamknąć. Chyba nie musimy go wysłuchiwać?
— No nie, ale...
— Kontynuujmy więc.
— Co to ma być? — uniósł się Lawson. — Czuję się urażony. Czuję się wielce... — Zamilkł, nie 
widząc poparcia na twarzach pozostałych, i wykrzywił usta w podkówkę.
— Kontynuujmy — domagał się gorączkowo Taggart.
— Co ci  się  stało?  — zapytał  Orren  Boyle,  usiłując  nie  myśleć,  co  stało  się  jemu samemu i 
dlaczego nagle zaczął się bać.
— Geniusz to przesąd, Jim — rzekł powoli Ferris, z dziwnym naciskiem, jakby wiedział, że nadaje 
kształt temu, co mgliście zarysowało się w ich umysłach. — Nie ma czegoś takiego jak intelekt. 
Ludzki  umysł  jest  produktem  życia  w  grupie.  Sumą  wpływów,  które  osobnik  zaczerpnął  od 
otaczających  go  stworzeń.  Nikt  niczego  nie  wynajduje,  a  jedynie  daje  wyraz  pragnieniom 
społecznym.  Geniusz  jest  sępem intelektualnym,  który  chciwie  zagarnia  pomysły  należące  się 
prawnie  społeczeństwu.  Każda  myśl  jest  kradzieżą.  Kładąc  kres  prywatnym  fortunom, 
doprowadzimy  do  sprawiedliwego  rozdziału  dóbr.  Kładąc  kres  geniuszowi,  doprowadzimy  do 
sprawiedliwego podziału pomysłów.
— Przyszliśmy tu po to, by rozmawiać o interesach czy mydlić sobie nawzajem oczy? — zapytał 
Fred Kinnan.
Spojrzeli  na  niego.  Był  to  muskularny  mężczyzna  o  wyrazistych  rysach,  ale  na  jego  twarzy 
malowały  się  subtelne  linie,  unoszące  kąciki  ust  w permanentnej  namiastce  wszechwiedzącego, 
sardonicznego  uśmieszku.  Siedział  z  rękoma w kieszeniach  na  oparciu  fotela,  przyglądając  się 
Mouchowi pogodnym wzrokiem doświadczonego gliny patrzącego na kieszonkowca.
— Chcę tylko powiedzieć, że radzę ci obsadzić Radę Unifikacji moimi ludźmi — rzekł. — Lepiej 
się o to postaraj, bracie, bo inaczej możesz się pożegnać z punktem pierwszym.



— Oczywiście,  siła  robocza  będzie  reprezentowana  w  radzie  — oświadczył  sucho  Mouch  — 
podobnie jak przemysłowcy i cały przekrój...
— Żadnych przekrojów — uciął Kinnan tonem nie znoszącym sprzeciwu. — Tylko siła robocza. 
Kropka.
— Co jest, u diabła?! — wrzasnął Orren Boyle. — Chcecie ustawić grę?
— Jasne — rzekł Fred Kinnan.
— Ale w tej sytuacji ty będziesz miał władzę nad każdą gałęzią przemysłu i usług w kraju!
— A niby o co mi chodzi?
— To niesprawiedliwe! — wrzasnął Boyle. — Nie zgadzam się na to! Nie masz prawa!
— Prawa? — rzekł niewinnie Kinnan. — Czy ktoś tu mówi o prawach?
— Są przecież jakieś fundamentalne prawa własności, które...
— Słuchaj, koleś, chyba zależy ci na punkcie trzecim, prawda?
— No...
— Zatem lepiej zrobisz, trzymając gębę na kłódkę w kwestii praw własności.
— Panie Kinnan — rzekł Ferris — nie powinien pan popadać w staroświecki błąd uogólnień. Nasza 
polityka musi być elastyczna. Nie istnieją zasady absolutne, których...
— Zostaw tę gadkę dla Jima Taggarta, profesorku — odparł Kinnan.
— Wiem, co mówię. Na szczęście nigdy nie chodziłem do college’u.
— Protestuję — rzekł Boyle — przeciwko twojej dyktatorskiej metodzie, która...
Kinnan odwrócił się do niego plecami.
— Słuchaj, Wesley — powiedział — moim chłopakom nie spodoba się punkt pierwszy. Jeśli będę 
miał władzę, zmuszę ich, by go przełknęli. A jeśli nie — to nie. Decyduj.
— Cóż... — zaczął Mouch i umilkł.
— Na Boga, Wesley, a co z nami?! — wrzasnął Taggart.
— Przyjdziecie do mnie, kiedy będziecie czegoś potrzebowali od rady
— rzekł Kinnan. — Ale radą kierował będę ja. Ja i Wesley.
— Myślisz, że naród się na to zgodzi? — wrzasnął Taggart.
— Nie oszukuj się — odparł Kinnan. — Naród? Skoro nie ma już żadnych zasad — a tu wypada się 
zgodzić z profesorkiem, bo istotnie ich nie ma — jeśli zatem nie istnieją w tej grze reguły i chodzi 
tylko o to, kto kogo ograbi — mam więcej głosów niż wy wszyscy razem. Nie zapominajcie, że jest 
więcej pracowników niż pracodawców.
— Dziwne podejście — rzekł Taggart wyniośle — do czegoś, co ma służyć dobru społecznemu, a 
nie samolubnej korzyści pracowników czy pracodawców.
— W porządku — zgodził się Kinnan — pomówmy twoim żargonem. Co to jest społeczeństwo? 
Jeśli bierzemy pod uwagę jakość, to nie jesteś nim ani ty, ani Orren Boyle. Jeśli zaś chodzi o ilość, 
wtedy z całą pewnością jestem nim ja, bo za mną stoi większość. — Uśmiech zniknął z jego ust, 
niespodziewanie ustępując miejsca gorzkiemu znużeniu.  — Tyle że ja nie będę się zarzekał,  iż 
działam w imię dobra publicznego,  bo wiem, że tak nie  jest.  Wiem,  że robię  z tych biedaków 
niewolników i nic więcej. Oni też to wiedzą. Ale wiedzą również, że od czasu do czasu będę musiał 
rzucić im ochłap, jeśli nie chcę stracić ich poparcia, podczas gdy przy was nie mieliby żadnych 
szans. Wolą się więc giąć pod moim batem niż pod waszym, wy płaczliwi, śliniący się, owijający w 
bawełnę orędownicy dobra publicznego! Sądzicie, że poza swoimi frajerami z college’u zdołacie 
oszukać choć jednego głupka wioskowego? Ja przynajmniej wiem, że jestem kanciarzem. Wiedzą o 
tym także moi ludzie i są przekonani, że im się odwdzięczę — nie z dobroci serca i nie bardziej, niż 
będzie to konieczne, ale przynajmniej na tyle mogą liczyć. Rzygać mi się chce, gdy o tym myślę, 
ale nie ja stworzyłem ten świat, lecz wy, a ja po prostu zaakceptowałem wasze reguły gry i będę w 
nią grał dopóty, dopóki trwa — czyli już niedługo.
Wstał.  Nikt  mu  nie  odpowiedział.  Powiódł  wzrokiem  po  twarzach,  zatrzymując  spojrzenie  na 
Wesleyu Mouchu.
— Dostaję radę, Wesley? — spytał po prostu.
— Wybór personelu jest tylko szczegółem technicznym — rzekł uprzejmie Mouch. — Omówimy 
go przy innej okazji.



Wszyscy wiedzieli, że ta odpowiedź oznacza „tak”.
— W porządku, koleś — rzekł Kinnan. Podszedł do okna, usadowił się z powrotem na parapecie i 
zapalił papierosa.
Z niewiadomego powodu wszyscy patrzeli na profesora Ferrisa jakby w oczekiwaniu wskazówek.
— Nie dajcie się zwieść temu przemówieniu — rzekł gładko Ferris. — Pan Kinnan jest dobrym 
mówcą, ale nie ma poczucia rzeczywistości. Nie potrafi mówić dialektycznie.
Zaległa kolejna chwila ciszy, po czym niespodziewanie odezwał się James Taggart:
— Nic mnie to nie obchodzi. Będzie musiał zachować obecny stan rzeczy. Wszystko musi pozostać 
tak jak teraz.  Nikomu nie wolno nic  zmieniać.  Oprócz...  — Odwrócił  się gwałtownie w stronę 
Moucha. — Wesley, na podstawie punktu czwartego będziemy musieli zamknąć działy badawcze, 
laboratoria eksperymentalne, fundacje naukowe i pozostałe tego typu instytucje. Będą zakazane.
— To prawda — rzekł Mouch. — Nie pomyślałem o tym. Będziemy musieli dopisać parę linijek na 
ten temat. — Znalazł ołówek i nabazgrał coś na marginesie.
—  To  położy  kres  wyniszczającej  rywalizacji  —  powiedział  Taggart.  —  Przestaniemy  się 
nawzajem deptać w pędzie ku nowemu i nieznanemu. Nie będziemy musieli się martwić, że nowe 
wynalazki zachwieją rynkiem. Nie będziemy tracić pieniędzy na bezużyteczne eksperymenty tylko 
po to, by dotrzymać kroku ambitnym konkurentom.
— Tak — przyznał  Orren Boyle.  — Nikomu nie  będzie  wolno marnować pieniędzy na nowe, 
dopóki wszyscy nie będą mieli  dość starego. Trzeba zamknąć te wszystkie przeklęte laboratoria 
badawcze. Im prędzej, tym lepiej.
— Tak — rzekł Wesley Mouch. — Zamkniemy wszystkie.
— Państwowy Instytut Naukowy też? — zapytał Fred Kinnan.
—  Ależ  nie!  —  zaprotestował  Mouch.  —  To  inna  sprawa.  Instytut  jest  placówką  rządową  i 
niedochodową.  Ktoś musi się zajmować postępem naukowym kraju,  a instytut w zupełności da 
sobie z tym radę.
— W zupełności — potwierdził profesor Ferris.
—  A  co  się  stanie  ze  wszystkimi  inżynierami,  profesorami  i  tak  dalej,  kiedy  pozamykacie 
laboratoria?  — zapytał  Fred  Kinnan.  —  Z  czego  będą  żyli,  skoro  wszystkie  miejsca  pracy  i 
przedsiębiorstwa zostaną zamrożone?
— O! — zafrasował się Wesley Mouch i podrapał się w głowę. Zerknął na pana Weatherby’ego. — 
Damy im dyspensę, Ciem?
— Nie — odrzekł pan Weatherby. — Po co? Jest ich za mało, by mogli narobić szumu. Nie liczą 
się.
— Spodziewam się — zwrócił  się Mouch do profesora Ferrisa — że będziesz mógł dać pracę 
niektórym spośród nich, Floyd?
— Niektórym — odparł Ferris powoli, jakby się rozkoszował każdą sylabą. — Tym, którzy wykażą 
chęć współpracy.
— A co z innymi? — zapytał Fred Kinnan.
— Będą musieli  zaczekać,  aż Rada Unifikacji  znajdzie  dla nich jakieś zajęcie  — rzekł Wesley 
Mouch.
— A co będą jedli w tym czasie? Mouch wzruszył ramionami.
— Kryzys zawsze pociąga za sobą ofiary. Nie da się temu zaradzić.
— Mamy prawo to zrobić!  — krzyknął nagle  James Taggart,  przerażony panującym w pokoju 
bezruchem. — Potrzebujemy tego! Może nie?
— Odpowiedziała mu cisza. — Mamy prawo bronić swojego chleba! — Nikt nie protestował, on 
jednak kontynuował chropawym, błagalnym, natrętnym głosem: — Po raz pierwszy od wieków 
będziemy bezpieczni. Każdy będzie znał swoje miejsce i funkcję, podobnie jak miejsce i funkcję 
każdej innej osoby. Nie będziemy zdani na łaskę jakiegoś maniaka, któremu strzeli do głowy nowy 
pomysł. Nikt nie będzie nas wypychał z rynku, kradł nam klientów, konkurował z naszymi cenami 
ani wyprzedzał nas w rozwoju. Nikt nie będzie do nas przychodził, oferując jakiś nowy gadżet i 
zmuszając do decyzji, czy zrujnujemy się, kupując go, czy też wtedy, gdy go nie kupimy, ale zrobi 
to ktoś inny. Nie będziemy musieli decydować. Nikt nie będzie miał prawa o niczym decydować. 



Decyzja zostanie podjęta raz na zawsze. — Jego spojrzenie przenosiło się błagalnie z jednej twarzy 
na drugą. — Mamy już wystarczająco dużo wynalazków, by wszyscy mogli wygodnie żyć. Po co 
pozwalać im dokonywać dalszych? Usuwać nam grunt spod nóg? Dlaczego mamy żyć w wiecznej 
niepewności? Z powodu paru awanturników o wygórowanych ambicjach? Czy mamy poświęcić 
zadowolenie  całej  ludzkości na rzecz chciwości kilku nonkonformistów? Nie potrzebujemy ich. 
Wcale ich nie potrzebujemy. Skończmy wreszcie z tym kultem bohaterów! Bohaterów? Od zarania 
dziejów  tylko  sprawiają  kłopoty.  To  przez  nich  ludzkość  uwikłana  jest  w  ciągły  wyścig,  bez 
wytchnienia, odpoczynku, bezpieczeństwa. Musi biec, starając się ich dogonić... bez końca. Kiedy 
tylko udaje nam się dotrzeć tam, gdzie przed chwilą byli, są już o lata do przodu... Nie dają nam 
szans... Nigdy nie mieliśmy szans... — Niespokojnie wodził wzrokiem po pokoju. Wyjrzał przez 
okno,  ale  szybko  się  odwrócił:  nie  chciał  patrzeć  na  obelisk  w  oddali.  —  Załatwiliśmy  ich. 
Wygraliśmy. To nasza epoka. Nasz świat. Będziemy bezpieczni — po raz pierwszy od wieków
— po raz pierwszy od początku rewolucji przemysłowej!
— A zatem — rzekł Fred Kinnan — mamy do czynienia z rewolucją antyprzemysłową.
— Też wymyśliłeś! — zdenerwował się Wesley Mouch. — Nie wolno nam mówić takich rzeczy 
społeczeństwu.
— Nie bój się, braciszku. Nie powiem tego społeczeństwu.
— To błąd logiczny — rzekł Ferris. — Tylko niewiedza mogła podyktować taki wniosek. Wszyscy 
eksperci już dawno się zgodzili, że maksymalną wydajność produkcyjną osiąga się w gospodarce 
planowej, a centralizacja prowadzi do superuprzemysłowienia.
— Centralizacja niszczy zarazę monopolu — obwieścił Boyle.
— Że jak? — zainteresował się leniwie Kinnan. Boyle nie zauważył kpiny w jego głosie.
— Niszczy zarazę monopolu — powtórzył z powagą. — Prowadzi do demokratyzacji przemysłu. 
Sprawia, że wszystko jest dla wszystkich. Na przykład w takich czasach jak obecne, kiedy istnieje 
taki deficyt rudy żelaza, czy ma sens marnowanie przeze mnie pieniędzy, siły roboczej i zasobów 
kraju na produkcję  przestarzałej  stali,  skoro mogę robić  znacznie  lepszy metal?  Metal,  którego 
wszyscy  pragną,  ale  nikt  nie  może  dostać.  Czy  nazwałbyś  to  dobrą  gospodarką,  zdrową 
wydajnością społeczną albo demokratyczną sprawiedliwością? Dlaczego nie miałbym produkować 
tego metalu i dlaczego ludzie nie mieliby go dostać, skoro go potrzebują? Wyłącznie z powodu 
prywatnego monopolu jednej samolubnej jednostki? Czy mamy poświęcić swoje prawa na rzecz jej 
osobistych interesów?
— Daruj sobie, braciszku — rzekł Kinnan. — Czytałem to już. W tych samych gazetach co ty.
— Nie  podoba mi  się  twoja  postawa — oświadczył  Boyle  tonem urażonej  godności,  rzucając 
Kinnanowi  spojrzenie,  które  w  barze  oznaczałoby  wezwanie  do  bójki.  Usiadł  prosto,  wsparty 
kolumnami tekstu na pożółkłym papierze, które widział przed oczyma duszy:
„Czy  w  czasach  żywotnej  potrzeby  narodowej  wolno  nam  marnować  wysiłek  społeczny  na 
produkcję  przestarzałych  wyrobów?  Czy  mamy  pozwolić,  by  większość  cierpiała  niedostatek, 
podczas gdy garstka uprzywilejowanych zagarnia najlepsze towary i metody produkcji? Czy mamy 
dać się powstrzymać przesądowi praw patentowych?
Czyż  nie  jest  oczywiste,  że  przemysł  prywatny  nie  jest  w  stanie  poradzić  sobie  z  obecnym 
kryzysem ekonomicznym? Jak długo jeszcze, na przykład, mamy znosić haniebny niedobór metalu 
Reardena? Naród jest w potrzebie i nie obchodzi go, że Rearden nie nadąża z produkcją.
Kiedy  wreszcie  położymy  kres  niesprawiedliwości  gospodarczej  i  specjalnym  przywilejom? 
Dlaczego Rearden ma być jedynym przedsiębiorcą produkującym metal Reardena?”
— Nie podoba mi się twoja postawa — oświadczył  Orren Boyle.  — Dopóki my respektujemy 
prawa robotników, oczekujemy od ciebie respektowania praw przemysłowców.
— Których praw których przemysłowców? — zainteresował się Kinnan.
— Sądzę — wtrącił się pospiesznie profesor Ferris — że w tej chwili najważniejszy jest dla nas 
punkt  drugi.  Musimy  położyć  kres  tej  osobliwej  praktyce  likwidowania  firm  i  znikania 
biznesmenów. Powstrzymać ich. To destabilizuje całą gospodarkę.
— Dlaczego oni to robią? — zapytał nerwowo Taggart. — Dokąd się udają?
—  Nikt  nie  wie  —  odparł  Ferris.  —  Nie  zdołaliśmy  zdobyć  żadnych  informacji  ani  znaleźć 



wytłumaczenia.  Ale trzeba z tym skończyć.  W czasach kryzysu obowiązek gospodarczy wobec 
narodu jest równie ważny jak obowiązek militarny. Każdego, kto się od niego uchyla, należy trakto-
wać jak dezertera. Proponowałem wprowadzenie kary śmierci za takie przestępstwo, ale Wesley się 
nie zgadza.
—  Spokojnie,  chłopie  —  odezwał  się  Fred  Kinnan  dziwnym,  przeciągłym  głosem.  Zastygł  z 
założonymi rękami, patrząc na Ferrisa w sposób, który nagle uświadomił zebranym, że ten właśnie 
zaproponował dokonanie morderstwa. — Żebym więcej nie słyszał od ciebie o karze śmierci za 
przestępstwo przemysłowe.
Profesor wzruszył ramionami.
— Nie musimy się posuwać do skrajności — rzekł pospiesznie Mouch. — Nie chcemy przecież 
straszyć ludzi. Chcemy ich mieć po swojej stronie. Naszym głównym problemem jest to, czy... czy 
w ogóle nas zaakceptują.
— Zrobią to — zapewnił Ferris.
— Trochę się boję — rzekł Eugene Lawson — o punkt trzeci i czwarty. Przejęcie patentów będzie 
łatwe. Nikt nie stanie w obronie przemysłowców. Gorzej z prawami autorskimi. To niebezpieczna 
sprawa. Zniechęci do nas intelektualistów. Chodzi przecież o dobra duchowe. Czy punkt czwarty 
oznacza, że od tej pory nie wolno pisać ani publikować żadnych książek?
— Tak — przyznał Mouch. — Nie możemy jednak robić wyjątku dla przemysłu wydawniczego. To 
taki sam przemysł jak każdy inny. Skoro mówimy „żadnych nowych produktów”, musi to oznaczać 
„żadnych nowych produktów”.
— Ale tu chodzi  o sprawy ducha! — W głosie Lawsona nie było racjonalnego szacunku, lecz 
zabobonna trwoga.
— Nie wtrącamy się nikomu w sprawy ducha. Kiedy jednak drukuje się książkę na papierze, staje 
się ona dobrem materialnym — a jeśli zrobimy wyjątek dla jednego dobra, nie zdołamy utrzymać 
zakazu produkcji innych i zrobi się wielki bałagan.
— To prawda. Ale...
— Nie  bądź  osłem,  Gene — rzekł  profesor  Ferris.  — Chyba nie  chcesz,  żeby jacyś  krnąbrni 
pismacy  zaczęli  publikować  traktaty,  które  zniszczą  cały  nasz  program? Jeśli  teraz  wypowiesz 
słowo „cenzura”, zaczną się drzeć jak opętani. Nie są na to gotowi — na razie. Ale jeśli zostawisz 
ducha w spokoju i zrobisz z tego zwyczajną kwestię materialną — nie sprawę idei, lecz papieru, 
farby i pras drukarskich — znacznie łatwiej  osiągniesz cel.  Będziesz miał pewność, że nikt nie 
napisze ani nie powie nic niebezpiecznego, bo nikt nie zechce walczyć o sprawy materialne.
— Tak, ale... nie sądzę, żeby pisarzom się to spodobało.
— Jesteś pewien? — zapytał Wesley Mouch niemal z uśmiechem. — Nie zapominaj, że punkt piąty 
stwierdza, iż wydawcy będą mieli prawo publikować tyle książek rocznie, ile opublikowali w roku 
podstawowym.  Skoro  nie  będzie  nowych,  będą  musieli  robić  wznowienia  niektórych  spośród 
starych, a społeczeństwo będzie musiało je kupować. Istnieje wiele wartościowych książek, którym 
dotąd nie dano odpowiedniej szansy.
—  O!  —  rzekł  Lawson,  przypominając  sobie,  że  dwa  tygodnie  wcześniej  widział  Moucha 
jedzącego obiad z Balphem Eubankiem. Potem pokręcił  głową i  zmarszczył brwi. — Nadal się 
martwię. Intelektualiści są naszymi przyjaciółmi. Nie chcemy ich stracić. Mogą narobić mnóstwo 
kłopotów.
— Nie narobią — rzekł Fred Kinnan. — Twoi intelektualiści pierwsi podnoszą larum, kiedy czują 
się bezpieczni, i pierwsi zamykają gęby, gdy zwąchają niebezpieczeństwo. Przez całe lata plują na 
rękę, która ich karmi, a liżą tę, która ich bije po oślinionych gębach. Czy to nie oni oddali całą 
Europę, kraj po kraju, w ręce komitetów złożonych z oprychów podobnych do nas? Czy nie stanęli 
na głowie, żeby wyłączyć każdy alarm antywłamaniowy i pootwierać dla nich wszystkie drzwi? 
Czy od tamtej pory wychylili głowy choćby na cal? Wrzeszczeli, że są przyjaciółmi robotników — 
czy  słyszycie,  żeby  teraz  oponowali  przeciwko  obozom  pracy,”  czternastogodzinnemu  dniowi 
roboczemu i  wysokiej  umieralności  na szkorbut wśród robotników w Europejskich Republikach 
Ludowych? Nie. Słyszycie natomiast, jak mówią tym uginającym się pod biczem nieszczęśnikom, 
że głód oznacza dobrobyt, niewolnictwo — wolność, a sale tortur — miłość bliźniego, że jeśli tego 



nie  rozumieją,  sami  są  winni  swego  cierpienia,  i  że  za  wszystkie  swoje  kłopoty  mają  winić 
zdeformowane trupy w celach więziennych, a nie miłosierne władze! Intelektualiści? Możecie się 
obawiać wszystkich, ale nie dzisiejszych intelektualistów: ci przełkną wszystko. Bardziej się boję 
jakiegoś parszywego szczura z nabrzeża, który się zapisał do związku zawodowego dokerów: jemu 
może się nagle przypomnieć, że jest człowiekiem, a wtedy nie uda mi się utrzymać go w ryzach. 
Ale intelektualiści? Dawno już o tym zapomnieli.  Mam wrażenie,  że cała ich edukacja tylko to 
miała na celu. Intelektualistom możecie robić, co chcecie. Zaakceptują to.
— Ten jeden raz — odezwał się profesor Ferris — zgadzam się z panem Kinnanem. Przynajmniej 
co do faktów, choć nie co do uczuć. Nie musisz się przejmować intelektualistami, Wesley. Umieść 
tylko kilku z nich na rządowej liście płac i każ im głosić dokładnie to, o czym wspomniał pan 
Kinnan: że wina leży po stronie ofiar. Daj im zadowalające pensje i imponujące tytuły, a zapomną o 
prawach autorskich i zrobią więcej dobrego niż kilka plutonów wojska.
— Tak — odrzekł Mouch. — Wiem.
— Niebezpieczeństwo, którego się obawiam, przyjdzie z innej strony — rzekł w zamyśleniu Ferris. 
— Możesz mieć sporo kłopotów ze sprawą „dobrowolnego podpisania aktu darowizny”, Wesley.
— Wiem — przyznał ponuro Mouch. — Chciałem, żeby pan Thompson nam w tym pomógł, ale 
najwyraźniej nie może. Nie mamy uprawnień do odbierania patentów. Jest oczywiście wiele klauzul 
i ustaw, które można nagiąć tak, żeby prawie pasowały, ale nie w stu procentach. Każdy magnat, 
który zechce nas pozwać do sądu, będzie miał spore szanse na zwycięstwo. A musimy przecież 
zachować pozory legalności, jeśli chcemy, żeby społeczeństwo to przełknęło.
— Właśnie  — rzekł  Ferris.  — Jest  niezmiernie  ważne,  by oddali  nam te  patenty dobrowolnie. 
Nawet  gdybyśmy  mieli  ustawę  zezwalającą  na  natychmiastową  nacjonalizację,  lepiej  będzie 
otrzymać je w formie prezentu. Chcemy pozostawić ludziom złudzenie, że nadal przestrzegane jest 
prawo własności prywatnej.  Większość się podporządkuje.  Podpiszą akty darowizny. Wystarczy 
zrobić  trochę  szumu na  temat  obowiązku  patriotycznego  i  tego,  że  każdy,  kto  odmówi,  służy 
demonowi chciwości. Ale... — Umilkł.
—  Wiem  —  rzekł  Mouch.  Robił  się  coraz  bardziej  nerwowy.  —  Znajdzie  się  pewnie  paru 
staroświeckich drani, którzy odmówią podpisania. Nie będą jednak dość ważni, by narobić szumu, 
nikt się o tym nie dowie, a ich własne środowisko i przyjaciele odwrócą się od nich, nazywając sa-
molubnymi, więc nie będziemy mieli z tym kłopotu. W końcu i tak zabierzemy im patenty, a oni nie 
będą mieli odwagi ani pieniędzy, by wszcząć proces. Ale... — Umilkł.
James Taggart rozparł się na krześle i przysłuchiwał im się z rosnącym zadowoleniem.
— Tak — podchwycił Ferris. — Ja też o tym myślę. O pewnym magnacie, który może nas roznieść 
na kawałki. Trudno powiedzieć, czy będziemy je w stanie pozbierać z powrotem. Bóg jeden wie, co 
może się zdarzyć w tak histerycznych czasach i w tak delikatnych okolicznościach. Byle co może 
zburzyć  równowagę.  Zniweczyć  całą  pracę.  A  jeśli  ktokolwiek  chce  to  zrobić,  tym  kimś  jest 
właśnie on. Chce i może. Wie, o co naprawdę chodzi, wie rzeczy, o których nie wolno mówić — i 
nie obawia się ich powiedzieć. Zna pewną niebezpieczną, śmiertelną broń. Jest naszym najgorszym 
wrogiem.
— Kto? — zapytał Lawson.
Profesor Ferris zawahał się, wzruszył ramionami i odparł:
— Człowiek bez winy.
Lawson spoglądał na niego skonsternowany.
— Co chcesz przez to powiedzieć i kogo masz na myśli? James Taggart uśmiechnął się.
— Chcę przez to powiedzieć, że nie ma innego sposobu na rozbrojenie człowieka — rzekł Ferris — 
jak tylko wina. To, co on sam pojmuje jako winę. Jeśli ktoś kiedyś ukradł dziesięć centów, możesz 
nałożyć na niego karę przewidzianą dla kogoś, kto obrabował bank, a on ją przyjmie. Zniesie każdą 
poniewierkę, bo będzie czuł, że na nic lepszego nie zasługuje. Jeśli na świecie nie ma dość winy, 
musimy ją stworzyć. Jeśli wpoimy człowiekowi, że patrzenie na wiosenne kwiatki jest złem, a on 
nadal będzie na nie patrzył, możemy z nim zrobić, co zechcemy. Nie będzie się bronił. Nie będzie 
się  czuł  wart  obrony.  Nie będzie  walczył.  Ale niech  nas Bóg chroni  przed człowiekiem,  który 
potrafi  sprostać  kryteriom  ustanowionym  przez  samego  siebie.  Przed  człowiekiem  o  czystym 



sumieniu. Ten człowiek nas pokona.
— Czy masz na myśli Henry’ego Reardena? — dziwnie wyraźnym głosem zapytał Taggart.
Na dźwięk nazwiska, którego nie chcieli wymawiać, wszyscy umilkli jak rażeni gromem.
— A jeśli tak, to co? — zapytał ostrożnie Ferris.
— Nic takiego — odparł Taggart. — Tyle tylko, że gdyby istotnie chodziło o niego, powiedziałbym 
ci, że możesz na mnie liczyć. Podpisze.
Znali reguły gry na tyle dobrze, by wiedzieć z tonu Taggarta, że nie blefuje.
— Jezu, Jim! Nie! — wykrztusił Wesley Mouch.
—  Tak  —  rzekł  Taggart.  —  Sam  byłem  oszołomiony,  dowiedziawszy  się  tego,  czego  się 
dowiedziałem. Spodziewałem się wszystkiego, tylko nie tego.
— Cieszy mnie ta wiadomość — zaczął ostrożnie Mouch. — To konstruktywna informacja. Może 
się okazać niezmiernie cenna.
— O, tak — przyznał  uprzejmie Taggart.  — Kiedy zamierzacie  wprowadzić  rozporządzenie  w 
życie?
— Och,  jak  najszybciej.  Nie  chcemy,  by  poprzedziły  je  plotki.  Oczekuję  od  was  całkowitego 
milczenia. Sądzę, że za kilka tygodni będziemy gotowi ich zaskoczyć.
— Nie sądzisz, że byłoby wskazane załatwić sprawę opłat kolejowych przed zamrożeniem cen? 
Niewielka podwyżka jest absolutnie konieczna.
— Porozmawiamy o tym w cztery oczy — rzekł  przyjaźnie  Mouch. — To się da załatwić.  — 
Spojrzał  na pozostałych.  Boyle nie  wydawał  się  szczęśliwy.  — Nadal  pozostaje  do omówienia 
wiele szczegółów, jestem jednak pewien, że nasz program nie napotka większych trudności. — 
Jego wypowiedź zaczynała przybierać formę przemówienia; mówił żwawo i niemal radośnie. — Z 
pewnością  jednak  jakieś  problemy  będą  się  pojawiały.  Jeśli  jedna  rzecz  nie  zda  egzaminu, 
spróbujemy innej. Metoda prób i błędów jest jedyną pragmatyczną metodą działania. Musimy po 
prostu próbować. Nie przejmujcie się utrudnieniami — są chwilowe. Skończą się wraz z kryzysem 
gospodarczym.
—  Powiedz  no  —  zapytał  Kinnan  —  jak  ma  się  skończyć  kryzys,  skoro  wszystko  zostanie 
zamrożone?
— Nie teoretyzuj — zniecierpliwił się Mouch. — Musimy się zajmować bieżącą sytuacją. Dopóki 
ogólne  kontury  naszej  polityki  są  jasne,  nie  ma  powodu  zawracać  sobie  głowy  szczegółami. 
Będziemy mieli władzę. Dzięki niej rozwiążemy każdy problem i odpowiemy na każde pytanie.
Fred Kinnan zachichotał.
— Kim jest John Galt?
— Nie mów tego! — krzyknął Taggart.
— Mam pytanie dotyczące punktu siódmego — rzekł Kinnan. — Głosi on, że wszystkie pensje, 
ceny,  dywidendy,  zyski i  tak dalej  zostaną zamrożone w dniu wejścia  w życie  rozporządzenia. 
Podatki też?
—  Ależ  nie!  —  krzyknął  Mouch.  —  Skąd  możemy  wiedzieć,  jakich  funduszy  będziemy  w 
przyszłości potrzebować? — Kinnan wydawał się rozbawiony. — No? — fuknął Mouch. — Co 
jest?
— Nic — odrzekł Kinnan. — Ja tylko zapytałem. Mouch rozparł się na krześle.
— Chcę wam wszystkim podziękować za przybycie i wspomożenie nas swoimi opiniami. Były nam 
bardzo pomocne. — Pochylił się do przodu, by spojrzeć na kalendarz na biurku. Przez chwilę bawił 
się ołówkiem w zamyśleniu, po czym opuścił go i zakreślił datę. — Rozporządzenie 10-289 wejdzie 
w życie rankiem pierwszego maja.
Wszyscy pokiwali  głowami,  nie patrząc na siebie  nawzajem. James Taggart  wstał,  podszedł  do 
okna i spuścił żaluzję, odgradzając pokój od białego obelisku.
W  pierwszej  chwili  po  przebudzeniu  Dagny  zdziwiła  się,  widząc  za  oknem  wieżyczki 
nieznajomych  budynków  na  tle  bladoniebieskiego  nieba.  Potem  zauważyła  przekrzywioną 
pończochę na swojej nodze, poczuła niewygodę w okolicach talii i uświadomiła sobie, że leży na 
kanapie w gabinecie.  Zegar  wskazywał szóstą piętnaście,  a sylwetki  drapaczy chmur za oknem 
połyskiwały  w  pierwszych  promieniach  wschodzącego  słońca.  Ostatnie,  co  pamiętała,  to,  że 



położyła się na kanapie, by odpocząć przez kilka minut. Na dworze panował wtedy mrok, a zegar 
wskazywał trzecią trzydzieści.
Zwlokła  się  z  kanapy,  czując  potworne  wyczerpanie.  Na  biurku  paliła  się  lampka,  rzucając 
niepotrzebne w blasku poranka światło na sterty papieru — niedokończone niewdzięczne zadanie 
Dagny. Powlokła się do łazienki, by przemyć twarz zimną wodą, starając się jeszcze przez chwilę 
nie myśleć o pracy.
Kiedy weszła z powrotem do gabinetu, po wyczerpaniu nie było już śladu. Niezależnie od tego, jaką 
noc miała za sobą, nie było poranka, w którym nie czułaby łagodnego podniecenia, przechodzącego 
w napięcie mięśni i głód działania — bo zaczynał się właśnie kolejny dzień. Popatrzyła na miasto. 
Ulice  wciąż  były  puste,  dzięki  czemu  wydawały  się  szersze,  czekając  w  rześkim  wiosennym 
powietrzu na obiecaną wielkość,  która rozleje się po nich w formie ruchu. Kalendarz w oddali 
głosił: 1 maja.
Zasiadła  do  biurka,  witając  nieznośną  pracę  wyzywającym uśmiechem.  Nienawidziła  raportów, 
których czytanie musiała dokończyć, ale to była jej praca, jej kolej — i poranek z jej życia. Zapaliła 
papierosa, myśląc, że skończy zadanie przed śniadaniem. Zgasiła lampę i sięgnęła po papiery.
Były  to  raporty  dyrektorów czterech  okręgów sieci  Taggarta  — zaklęty  w maszynopisie  krzyk 
rozpaczy z powodu awarii sprzętu. Jedno ze sprawozdań dotyczyło katastrofy na linii głównej w 
pobliżu Winston w Kolorado. Inne — nowego budżetu działu operacyjnego, uwzględniającego pod-
wyżki,  które  załatwił  w ubiegłym tygodniu  Jim.  Brnęła  przez  słupki  cyfr,  tłumiąc  rozpaczliwe 
poczucie beznadziejności: wszystkich obliczeń dokonano przy założeniu, że wielkość przewozów 
się  nie  zmieni  i  że  podwyżka  przed  końcem  roku  przyniesie  im  dodatkowe  dochody;  Dagny 
wiedziała jednak, że tonaż będzie malał, podwyżka niewiele zmieni i koniec tego roku przyniesie 
straty większe niż kiedykolwiek przedtem.
Kiedy podniosła głowę znad papierów, spostrzegła ze zdziwieniem, że na zegarze jest już dziewiąta 
dwadzieścia pięć. Uświadomiła sobie, że od dłuższego czasu słyszy krzątaninę w sąsiednim pokoju 
i zadała sobie py. tanie, dlaczego nikt z personelu nie wszedł do jej gabinetu, a telefon milczy. O tej 
godzinie praca powinna już wrzeć. Zerkając na swój kalendarz, zauważyła zapisek, że pierwszego 
maja o dziewiątej miano do niej zadzwonić z odlewni wagonów McNeila z Chicago w sprawie 
nowych wagonów towarowych, na które Taggart Transcontinental czekało od sześciu miesięcy.
Nacisnęła przycisk interkomu, by przywołać sekretarkę.
— Panno Taggart! — Z głosu dziewczyny biło zaskoczenie. — Pani jest w biurze?
— Znowu tu dziś spałam. Nie miałam zamiaru, ale tak wyszło. Czy dzwonili z odlewni McNeila?
— Nie, panno Taggart.
— Jeśli zadzwonią, połącz ich ze mną natychmiast.
— Tak, panno Taggart.
Wyłączając interkom, zastanawiała się, czy tylko jej się zdawało, czy rzeczywiście głos dziewczyny 
brzmiał jakoś dziwnie: wydawał się nienaturalnie napięty.
Mdliło ją z głodu i pomyślała, że powinna zejść na dół po filiżankę kawy, ale pozostał jej jeszcze do 
przeczytania raport głównego inżyniera, więc zamiast tego zapaliła kolejnego papierosa.
Główny inżynier był w terenie, gdzie nadzorował przebudowę głównej linii, wzmacnianej szynami 
z metalu Reardena, zdartymi z trupa Linii Johna Galta. Wybrała odcinki najbardziej wymagające 
remontu. Po otwarciu raportu przeczytała — czując pełen niedowierzania gniew — że zaprzestał 
robót  na  górskim odcinku  Winston  w  Kolorado.  Zalecał  zmianę  planów,  proponując,  by  szyn 
przeznaczonych dla tego odcinka użyć do przebudowy toru linii  łączącej  Waszyngton z Miami. 
Jako  powód  podawał  fakt,  że  tydzień  wcześniej  na  tej  linii  wykoleił  się  pociąg  i  pan  Tinky 
Holloway z Waszyngtonu, podróżujący z grupą przyjaciół, spóźnił się na miejsce o trzy godziny. 
Głównemu  inżynierowi  doniesiono,  że  pan  Holloway  był  bardzo  rozdrażniony.  Choć  z  czysto 
technicznego punktu widzenia szyny linii  Waszyngton — Miami są w dużo lepszym stanie niż 
odcinek w Winston, głosił raport inżyniera, nie wolno zapominać o aspekcie socjologicznym: linia 
wiodąca do Miami przewozi znacznie ważniejszych pasażerów. W związku z powyższym główny 
inżynier  proponował  odłożenie  przebudowy  Winston  na  później  i  poświęcenie  mało  ważnego 
górskiego  odcinka  torów  na  rzecz  linii,  na  której  „Taggart  Transcontinental  nie  może  sobie 



pozwolić na robienie złego wrażenia”.
Czytała,  stawiając  na  marginesach  gniewne,  zamaszyste  znaki  i  myśląc  o  tym,  że  jej 
najpoważniejszym obowiązkiem tego dnia jest powstrzymanie tego szaleństwa. Zadzwonił telefon.
— Tak? — rzuciła do słuchawki. — Odlewnia McNeila?
— Nie — odrzekł głos sekretarki. — Pan Francisco d’Anconia. Przez chwilę wpatrywała się ze 
zdumieniem w mikrofon telefonu.
— Dobrze — powiedziała. — Proszę go połączyć. Po chwili w słuchawce odezwał się Francisco.
— Widzę, że mimo wszystko jesteś na miejscu — powiedział  głosem, w którym pobrzmiewały 
kpina, irytacja i napięcie.
— A gdzie mam być?
— Jak ci się podoba nowe rozporządzenie?
— Jakie rozporządzenie?
— Moratorium na mózgi.
— O czym ty mówisz?
— Nie czytałaś dzisiejszych gazet?
— Nie.
Na  chwilę  w  słuchawce  zaległa  cisza,  potem głos  zabrzmiał  ponownie,  zmieniony,  powolny  i 
poważny:
— Lepiej do nich zajrzyj, Dagny.
— W porządku.
— Zadzwonię później.
Odłożyła słuchawkę i nacisnęła przycisk interkomu.
— Proszę mi przynieść gazetę — poleciła sekretarce.
— Tak, panno Taggart — odparła tamta ponuro.
Nie ona, lecz Eddie Willers pojawił się po chwili w gabinecie i położył gazetę na biurku Dagny. 
Wyraz jego twarzy niósł ze sobą to samo przesłanie, które usłyszała w głosie Francisca: ostrzeżenie 
o jakiejś potwornej katastrofie.
— Baliśmy się ci powiedzieć — powiedział bardzo cicho i wyszedł. Chwilę później, wstając od 
biurka, miała poczucie, że w pełni panuje nad swoim ciałem i że nie jest świadoma jego istnienia. 
Wydawało się, że jej stopy nie dotykają ziemi. Wszystko wokół nabrało niesamowitej wyrazistości, 
a zarazem stało się niewidzialne. Szła jak lunatyk spacerujący pewnie po krawędzi dachu, ślepa na 
wszystko, co nie leżało na jej drodze. Nie wiedziała, że spogląda na pokój wzrokiem osoby, która 
zatraciła zdolność do wątpienia i przestała rozumieć znaczenie tego słowa, od tej pory postrzegając 
wszystko jednoznacznie i dążąc do jednego celu. Nie wiedziała, że to gwałtowne i jednocześnie 
dziwnie spokojne uczucie, które nią owładnęło, jest uczuciem niezachwianej, wszechogarniającej 
pewności — i że gniew wstrząsający jej ciałem, sprawiający, że jest gotowa zabić lub umrzeć z 
jednakową  namiętną  obojętnością  płynie  z  jej  umiłowania  prawości  — jedynej  miłości,  jakiej 
poświęciła lata swojego życia.
Z gazetą w ręku wyszła z gabinetu i skierowała się w stronę holu. Przechodząc przez przylegający 
pokój,  zauważyła,  że  twarze personelu zwrócone są ku niej,  choć wydawały się  odległe  o  lata 
świetlne.
Szybko, lecz bez wysiłku przeszła przez hol, nadal nie czując pod stopami ziemi, choć wiedziała, że 
ta z pewnością tam jest.  Nie wiedziała,  ile pokojów minęła w drodze do gabinetu Jima ani czy 
siedzieli  tam jacyś ludzie;  wiedziała  tylko,  w którą stronę musi iść i  które drzwi otworzyć bez 
pukania.
Stanęła przed biurkiem Jima i rzuciła mu w twarz zwiniętą w rolkę gazetę, która uderzyła go w 
policzek i spadła na dywan.
— Oto moja rezygnacja, Jim — powiedziała. — Nie będę pracować jako niewolnik ani poganiacz 
niewolników.
Zatrzaskując za sobą drzwi, nie usłyszała, jak Taggart spazmatycznie wciąga powietrze.
Wracając do gabinetu, kiwnęła Eddiemu, by poszedł za nią.
— Rzuciłam pracę — powiedziała spokojnie, gdy znaleźli się w środku. Skinął głową w milczeniu.



— Nie wiem jeszcze, co będę robić w przyszłości. Wyjeżdżam, żeby to przemyśleć. Jeśli chcesz do 
mnie dołączyć, będę w domku w Woodstock. — Była to stara chatka leśna w górach Berkshire, 
którą Dagny odziedziczyła po ojcu. Nie była tam od lat.
— Chcę — wyszeptał. — Chcę odejść, ale... nie mogę. Nie potrafię się do tego zmusić.
— Czy zatem wyświadczysz mi przysługę?
— Oczywiście.
— Nie kontaktuj się ze mną w sprawach służbowych. Nie chcę nic słyszeć na ten temat. Nie mów 
nikomu, gdzie jestem, z wyjątkiem Hanka Reardena. Jeśli cię poprosi, powiedz mu o chatce i jak 
tam dotrzeć. Nikogo innego nie chcę widzieć.
— Dobrze.
— Obiecujesz?
— Oczywiście.
— Kiedy zadecyduję, co zamierzam dalej robić, darń ci znać.
— Będę czekał.
— To wszystko, Eddie.
Wiedział,  że  w tej  rozmowie  nie  padło  ani  jedno  zbędne  słowo i  że  obecnie  nie  mogą  sobie 
powiedzieć  nic  więcej.  Pochylił  głowę,  zawierając  w  tym geście  całą  resztę,  po  czym opuścił 
gabinet.

Jej  wzrok  padł  na  raport  głównego  inżyniera,  wciąż  rozłożony  na  biurku.  Pomyślała,  że  musi 
natychmiast  kazać  mu wznowić  prace  na  odcinku Winston.  Potem przypomniała  sobie,  że  ten 
problem już jej nie dotyczy. Nie czuła bólu. Wiedziała, że poczuje go później i że będzie to ból 
straszliwy — i że ta chwila odrętwienia jest przerwą na nabranie sił, by móc z nim walczyć. Ale to 
nie miało znaczenia. Jeśli to konieczne, zniosę go, pomyślała.
Usiadła przy biurku i zadzwoniła do huty Hanka Reardena w Pensylwanii.
— Witaj, najdroższa — przywitał ją. Powiedział to zwyczajnie i wyraźnie, jak gdyby potrzebował 
tego, bo było rzeczywiste i słuszne, a on starał się zachować poczucie rzeczywistości i słuszności.
— Rzuciłam pracę, Hank.
— Rozumiem. — Nie sprawiał wrażenia zdziwionego.
—  Nikt  po  mnie  nie  przyszedł,  żaden  niszczyciel,  może  zresztą  nigdy  nie  było  żadnego 
niszczyciela. Nie wiem, co będę robić w przyszłości, ale na razie wyjeżdżam na jakiś czas, żeby nie 
musieć na nich patrzeć. Potem podejmę decyzję. Wiem, że nie możesz mi teraz towarzyszyć.
— Nie. Dają dwa tygodnie na podpisanie aktu darowizny. Chcę tu być, gdy termin minie.
— Czy jestem ci potrzebna na te dwa tygodnie?
— Nie. To gorsze dla ciebie niż dla mnie. Ty nie możesz z nimi walczyć. Ja tak. Chyba się cieszę, 
że to zrobili. Wreszcie coś jasnego i ostatecznego. Nie martw się o mnie. Odpocznij. Odpocznij od 
tego wszystkiego.
— Tak.
— Dokąd jedziesz?
— Na wieś.  Do swojej  chatki  w górach Berkshire.  Jeśli  zechcesz  się  ze mną zobaczyć,  Eddie 
Willers powie ci, jak tam odjechać. Wrócę za dwa tygodnie.
— Wyświadczysz mi przysługę?
— Tak.
— Nie wracaj, dopóki po ciebie nie przyjadę.
— Chcę tu być, kiedy to się stanie.
— Pozostaw to mnie.
— Cokolwiek ci zrobią, chcę, aby to samo stało się ze mną.
— Pozostaw to mnie. Najdroższa, czy nie rozumiesz? Myślę, że najbardziej pragnę w tej chwili 
tego samego co ty: nie widzieć ich. Ale muszę tu zostać jeszcze przez jakiś czas. Będę się czuł 
lepiej, wiedząc, że przynajmniej ty jesteś poza ich zasięgiem. Chcę być pewien tego jednego, by 
móc się tym wesprzeć. To nie potrwa długo. Potem dołączę do ciebie. Rozumiesz?
— Tak, kochany. Do widzenia.



Czuła  niezwykłą  lekkość,  wychodząc  z  gabinetu  i  wędrując  szerokimi  korytarzami  Taggart 
Transcontinental.  Szła  miarowym,  niespiesznym,  pewnym  krokiem,  spoglądając  przed  siebie. 
Głowę trzymała wysoko, a na jej twarzy malował się wyraz zdumienia, akceptacji i spokoju.
Przechodząc  przez  hol  dworca,  zobaczyła  statuę  Nata  Taggarta.  Nie  czuła  jednak  bólu  ani 
wyrzutów sumienia, tylko nieskończoną miłość, myśląc, że zjednoczy się z nim nie w śmierci, lecz 
w tym, co było jego życiem.

Pierwszy  odszedł  Tom  Colby,  brygadzista  z  walcowni,  przewodniczący  związku  zawodowego 
pracowników Rearden Steel. Przez dziesięć lat cały kraj potępiał go za to, że jego związek działa 
wewnątrz przedsiębiorstwa i że nigdy nie wszedł w poważny konflikt z kierownictwem. Była to 
prawda: nigdy nie zaistniały podstawy do konfliktu, Rearden płacił wyższe pensje niż ktokolwiek 
inny w kraju, w zamian domagając się najlepszej siły roboczej, jaką dało się znaleźć, i dostając ją.
Kiedy Colby powiedział mu, że odchodzi, Rearden skinął głową bez pytań czy komentarzy.
— Osobiście nie  mogę pracować w tych warunkach — dodał cicho Colby — i nie zamierzam 
zmuszać innych, by pracowali. Ufają mi. Nie chcę być Judaszem, który ich zaprowadzi do rzeźni.
— Z czego będzie pan żył? — zapytał Rearden.
— Mam dość oszczędności, by przeżyć najbliższy rok.
— A potem?
Colby wzruszył ramionami.
Rearden pomyślał o chłopaku o gniewnych oczach, który jak złodziej po nocach wydobywał dla 
niego  węgiel.  Pomyślał  o  pogrążonych  w ciemności  drogach,  alejach,  podwórzach,  na  których 
najlepsi ludzie w kraju będą teraz wymieniali usługi w prymitywny, bezgotówkowy sposób, wy-
konując przypadkowe zadania i dokonując nielegalnych transakcji. Pomyślał o końcu tej drogi.
Tom Colby wydawał się czytać w jego myślach.
— Zmierza pan ku temu samemu co ja — rzekł. — Przepisze pan na nich swój mózg?
— Nie.
— A co potem?
Rearden wzruszył ramionami.
Oczy Colby’ego przyglądały mu się przez chwilę,  jasne,  przenikliwe,  osadzone w ogorzałej  od 
ognia piecowego twarzy, o wyżłobionych przez sadzę zmarszczkach.
— Od lat próbowali nam wmówić, że pan i ja jesteśmy wrogami, panie Rearden. Ale tak nie jest. 
To Orren Boyle i Fred Kinnan są wrogami nas obu.
— Wiem.
Mamka nigdy nie wchodził do gabinetu Reardena, jak gdyby czuł, że nie ma prawa przekraczać 
progu tego pomieszczenia. Gdy chciał przyciągnąć uwagę Reardena, zawsze czekał na zewnątrz. 
Rozporządzenie uczyniło z niego oficjalnego nadzorcę huty, mającego za zadanie nie dopuścić do 
nadprodukcji  lub  produkcji  niedostatecznej.  Kilka  dni  później  zatrzymał  Reardena  w przejściu 
pomiędzy dwoma rzędami pieców martenowskich. Na jego twarzy malował się dziwnie ognisty 
wyraz.
— Panie Rearden — powiedział — oznajmiam panu, że jeśli chce pan odlać dziesięć razy więcej 
metalu Reardena, stali, surówki albo czegokolwiek innego i sprzedać to komukolwiek po kryjomu 
za jakąkolwiek cenę,  może pan to spokojnie robić.  Zatuszuję sprawę, sfałszuję  księgi i raporty, 
załatwię  fałszywych świadków, popełnię  krzywoprzysięstwo — więc nie  musi  się pan obawiać 
żadnych kłopotów.
— Dlaczego miałbyś to robić? — zapytał Rearden z uśmiechem, który zniknął, gdy chłopak odrzekł 
z powagą:
— Bo chcę choć raz w życiu postąpić moralnie.
— Nie na tym polega moralność — zaczął Rearden i urwał, uświadamiając sobie nagle, że jednak 
jest to moralność, jedyny możliwy jeszcze sposób moralnego postępowania. Pomyślał o tym, ile 
zwrotów musiało się dokonać w zdemoralizowanym umyśle tego chłopca, by go doprowadzić do 



tak doniosłego odkrycia.
— Wiem, że to niedobre słowo — speszył się chłopak. — Staroświeckie. Nie to miałem na myśli. 
Chodziło mi o to, że... — I nagle wykrzyknął rozpaczliwie, z pełnym niedowierzania gniewem: — 
Panie Rearden, oni nie mają prawa tego robić!
— Czego?
— Zabierać panu metalu Reardena.
Rearden uśmiechnął się i powiedział, wiedziony beznadziejną litością:
— Daj spokój, Niepewniku. Nie ma żadnych praw.
— Wiem, że nie ma. Ale... ale oni nie mogą tego zrobić.
— Dlaczego? — Rearden nie potrafił powstrzymać uśmiechu.
— Panie Rearden, proszę nie podpisywać aktu darowizny! Dla zasady!
— Nie podpiszę. Ale przecież nie ma żadnych zasad.
— Wiem,  że  nie  ma.  — Mówił  z  powagą  sumiennego  studenta.  — Wiem,  że  wszystko  jest 
względne i nikt nie może nic wiedzieć, rozum jest złudzeniem i nie ma żadnej rzeczywistości. Ale 
mnie chodzi tylko o metal Reardena. Proszę nie podpisywać, panie Rearden. Do diabła z moralno-
ścią i zasadami, po prostu niech pan nie podpisuje i już. Bo to nie jest w porządku.
Nikt inny nie wspomniał o rozporządzeniu w obecności Reardena. W hucie zaległa nagle cisza. 
Kiedy pojawiał się w warsztatach, ludzie nie rozmawiali z nim; zauważył, że nie rozmawiają też ze 
sobą. Nikt nie złożył w kadrach oficjalnej rezygnacji, ale niemal co dzień któryś z pracowników 
znikał, by więcej się nie pojawić. Próby skontaktowania się z nimi ujawniały, że porzucili swoje 
domy i wyjechali. Kadry nie zgłaszały tych dezercji, choć wymagało tego rozporządzenie, Rearden 
natomiast  zaczął widywać wśród pracowników nieznajome twarze — ściągnięte, sterane życiem 
twarze  ludzi,  którzy długo pozostawali  bez pracy.  Używali  nazwisk poprzednich pracowników. 
Rearden nie zadawał pytań.
W  całym  kraju  zapanowała  cisza.  Nie  wiedział,  ilu  przemysłowców  zamknęło  firmy  w ciągu 
pierwszych dwóch dni maja i znikło, pozostawiając je na żer grabieżców. Wśród swoich klientów 
naliczył dziesięciu. Jednym z nich był McNeil z odlewni wagonów McNeila, mającej siedzibę w 
Chicago. Nie było sposobu, by się dowiedzieć o innych: gazety milczały na ten temat, poświęcając 
pierwsze strony reportażom o wiosennych powodziach, wypadkach samochodowych, piknikach i 
złotych godach.
W domu Reardena także panowała cisza.  Lillian w połowie kwietnia  wyjechała  na wakacje  na 
Florydę. Zaskoczyła go ta niewytłumaczalna zachcianka: była to jej pierwsza samotna podróż od 
czasu ich ślubu. Philip uciekał przed nim z paniką w oczach. Matka spoglądała na niego z pełną 
wyrzutu konsternacją, nie mówiąc nic, ale od czasu do czasu wybuchając w jego obecności płaczem 
dającym do zrozumienia, że cokolwiek się stanie, powinien mieć na uwadze przede wszystkim jej 
łzy.
Rankiem piętnastego maja siedział  przy swoim biurku,  spoglądając na wzbijający się w czyste, 
błękitne niebo kolorowy dym. Była tam przejrzysta mgiełka, widoczna jedynie na tle drgających w 
rozgrzanym  powietrzu  budynków,  słupy  czerwonego  dymu,  ciężkie  kolumny  żółtego,  lekkie, 
unoszące  się  spirale  błękitnego  —  i  wreszcie  gęste,  wirujące  kłęby  czegoś,  co  przypominało 
skręcone z atłasu śruby, wzbogacone przez letnie słońce odrobiną różu o odcieniu macicy perłowej.
Na biurku odezwał się brzęczyk, a po nim zabrzmiał głos panny Ives:
— Panie Rearden, profesor Floyd Ferris chciałby się z panem widzieć. Nie był umówiony.
Pomimo oficjalnego tonu w jej głosie pobrzmiewało pytanie: „Czy mam go wyrzucić?”
Na twarzy Reardena pojawił  się ledwo dostrzegalny wyraz zdziwienia:  nie spodziewał  się tego 
konkretnego emisariusza.
— Niech wejdzie — odparł spokojnie.
Profesor  Ferris  wszedł  do  gabinetu  bez  uśmiechu,  ale  z  miną  wyraźnie  dającą  Reardenowi  do 
zrozumienia, że ma powody, by się uśmiechać, więc nie będzie się wysilał.
Usiadł po drugiej stronie biurka, nie czekając na zaproszenie. Miał ze sobą aktówkę, którą położył 
sobie na kolanach. Zachowywał się, jakby słowa były zbyteczne, bo jego ponowne przybycie w to 
miejsce wyjaśnia wszystko.



Rearden obserwował go cierpliwie.
— Ponieważ termin podpisania przez pana aktu darowizny upływa dziś o północy — zaczął Ferris 
tonem  sprzedawcy  wyświadczającego  klientowi  specjalną  uprzejmość  — przybyłem  po  pański 
podpis, panie Rearden.
Umilkł, dając do zrozumienia, że oczekuje odpowiedzi.
— Proszę mówić — rzekł Rearden. — Słucham.
— Tak, chyba powinienem panu wyjaśnić — kontynuował posłusznie Ferris — że chcemy uzyskać 
pański podpis jak najwcześniej, by móc to ogłosić w wiadomościach. Chociaż wdrażanie programu 
darowizn idzie na ogół dobrze, paru upartych indywidualistów wciąż odmawia podpisania aktu. To 
płotki,  których patenty nie mają dla nas wielkiej  wartości,  nie możemy jednak pozwolić im się 
uchylać — dla zasady, rozumie pan. Przypuszczamy, że czekają na pański ruch. Cieszy się pan 
wielką  popularnością,  panie  Rearden,  znacznie  większą,  niż  pan  sądził  i  potrafił  wykorzystać. 
Ogłoszenie,  że pan podpisał,  przekona ich o bezużyteczności  oporu i  sprawi,  że przed północą 
będziemy mieli wszystkie podpisy, a zatem w pełni zrealizujemy swój program.
Rearden  wiedział,  że  Ferris  nie  wygłosiłby  takiego  przemówienia,  gdyby  miał  choć  cień 
wątpliwości co do podpisania przez niego aktu.
— Proszę kontynuować — rzekł. — Nie skończył pan.
—  Wie  pan  — mówił  pan  o  tym  podczas  swego  procesu  —jak  ważne  jest,  byśmy  uzyskali 
wszystkie akty darowizny za zgodą ofiar. — Ferris otworzył aktówkę. — Oto akt darowizny, panie 
Rearden. Wpisaliśmy wszystkie dane, musi pan jedynie podpisać się u dołu.
Arkusz  papieru,  który  Ferris  położył  przed  Reardenem,  wyglądał  jak  mały  dyplom  uczelni,  z 
tekstem napisanym starym, ozdobnym pismem i danymi wpisanymi na maszynie. Akt stwierdzał, 
co następuje: „Ja, Henry Rearden, niniejszym przekazuję na własność narodu wszelkie prawa do
stopu znanego jako metal  Reardena,  który od tej pory nosił będzie wybraną przez naród nazwę 
Cudownego Metalu”. Spoglądając na papier, Rearden zastanawiał się, czy to świadoma kpina z 
przyzwoitości, czy też niskie mniemanie o inteligencji ofiar skłoniło jego twórców do umieszczenia 
w tle Statui Wolności.
Powoli przeniósł wzrok na twarz Ferrisa.
— Nie  przyszedłby  pan  tutaj  — rzekł  — gdyby nie  miał  pan  w rękawie  jakiegoś  wyjątkowo 
mocnego asa. Co to za as?
— Oczywiście — przyznał Ferris. — Byłem pewien, że się pan tego domyśli. Dlatego właśnie nie 
muszę wiele mówić. — Otworzył aktówkę. — Chce pan zobaczyć mojego asa? Przyniosłem kilka 
próbek.
Gestem szulera rozkładającego jedną ręką szeroki wachlarz kart rozpostarł przed Reardenem rząd 
lśniących  fotokopii.  Były  to  kopie  ksiąg  wpisów z  hoteli  i  parkingów z  naniesionym pismem 
Reardena nazwiskiem państwa Smith.
— Pan oczywiście wie — rzekł miękko Ferris — ale jest pan ciekaw, czy i my wiemy, że pani 
Smith naprawdę nazywa się Dagny Taggart.
Nie zobaczył na twarzy Reardena nic godnego uwagi. Rearden nie pochylił się nad fotokopiami, 
lecz siedział, patrząc na nie w wielkim skupieniu, jakby z perspektywy czasu odkrywał w nich coś, 
o czym wcześniej nie wiedział.
— Mamy też wiele dodatkowych informacji — dodał Ferris, rzucając na stół kopię rachunku od 
jubilera za wisiorek z rubinem. — Sądzę, że woli pan nie czytać złożonych pod przysięgą zeznań 
odźwiernych i nocnych stróżów. Nie ma tam nic, co byłoby dla pana nowe, z wyjątkiem liczby 
świadków, którzy wiedzą, gdzie w ciągu ostatnich dwóch lat spędzał pan noce w Nowym Jorku. 
Nie powinien pan zbytnio ich winić. W takich epokach jak nasza ludzie zawsze boją się mówić 
rzeczy,  które  chcieliby  powiedzieć,  a  zapytani  — milczeć  o  rzeczach,  o  których  woleliby  nie 
mówić. To było do przewidzenia. Zdziwiłby się pan jednak, gdybym panu powiedział, kto pierwszy 
naprowadził nas na trop.
— Wiem to — odparł Rearden tonem nie zdradzającym emocji. Wycieczka na Florydę przestała 
być dla niego zagadką.
— Mój  as  nie  może panu zagrozić  osobiście  — rzekł  profesor.  — Wiemy,  że  żadna  osobista 



krzywda nie skłoniłaby pana do kapitulacji. W związku z tym mówię panu uczciwie, że to panu 
wcale nie zaszkodzi. Zaszkodzi to wyłącznie pannie Taggart.
Rearden patrzył teraz wprost na Ferrisa, który zastanawiał  się,  dlaczego odnosi wrażenie,  że ta 
spokojna, nieprzenikniona twarz coraz bardziej się oddala.
— Jeśli wieść o pańskim romansie rozniesie się po całym kraju dzięki pióru Bertrama Scuddera, 
który ma wielki talent do obsmarowywania — kontynuował Ferris — nie przyniesie to wielkiej 
szkody pańskiej reputacji.  Poza kilkoma zaciekawionymi spojrzeniami i uniesionymi brwiami w 
bardziej  staroświeckich  salonach,  upiecze  się  panu.  Po  mężczyznach  oczekuje  się  tego  rodzaju 
postępków. Tak naprawdę pańska reputacja wręcz zyska. W oczach kobiet będzie pan otoczony 
romantyczną aurą, a mężczyźni będą pana poważali, zazdroszcząc niezwykłego podboju. Co jednak 
przyniesie to pannie Taggart — z jej nieposzlakowaną opinią, reputacją osoby nie wikłającej się w 
skandale,  szczególną pozycją kobiety pełniącej czysto męską funkcję —jak będą na nią patrzeć 
wszyscy, z którymi się zetknie, co usłyszy od każdego partnera w interesach — niech pan sam sobie 
odpowie na to pytanie. I przemyśli sprawę.
Rearden czuł jedynie wielki spokój i wielką jasność. Miał wrażenie, że jakiś głos mówi mu surowo: 
nadszedł ten czas — scena jest oświetlona — patrz! I stojąc nagi w jaskrawym świetle, patrzył 
spokojnie, uroczyście, bez lęku, bólu czy nadziei, pragnąc tylko jednego — poznania prawdy.
Kiedy odezwał się powoli, beznamiętnym tonem, jakby wygłaszał abstrakcyjne, nie adresowane do 
rozmówcy stwierdzenie, Ferris słuchał go ze zdumieniem.
—  Ale  wszystkie  wasze  kalkulacje  opierają  się  na  założeniu,  że  panna  Taggart  jest  kobietą 
cnotliwą, a nie dziwką, którą zamierzacie ją nazwać.
— Oczywiście — odparł Ferris.
— I że ten związek znaczy dla mnie o wiele więcej niż zwykły romans.
— Oczywiście.
— Gdybyśmy byli szumowinami, jakie chcecie z nas zrobić, pański as nie spełniłby swojej roli.
— Zgadza się.
—  Gdyby  nasz  związek  był  przejawem  zepsucia,  jakim  chcecie  go  obwołać,  nie  mielibyście 
sposobu, by nam zaszkodzić.
— Nie.
— Bylibyśmy poza zasięgiem waszej władzy.
— Można to tak ująć.
Rearden  nie  rozmawiał  z  Ferrisem.  Rozmawiał  z  rozciągającym  się  na  przestrzeni  wieków 
szeregiem  ludzi,  od  Platona  począwszy,  których  potomkiem  i  końcowym  produktem  był  ten 
bezmózgi profesorek o wyglądzie żigolaka i duszy zbira.
— Kiedyś dałem panu szansę przystąpienia do nas — rzekł Ferris. —
Odmówił pan. Teraz ma pan efekt. Nie pojmuję, jak człowiek o pańskiej inteligencji mógł wierzyć, 
że wygra, grając uczciwie.
— Gdybym jednak do was przystąpił — Rearden nadal mówił tonem spekulacji, jakby sprawa nie 
dotyczyła jego osoby — co moglibyście zagarnąć Orrenowi Boyle’owi?
— Do licha, zawsze znajdzie się dość frajerów, którym można skonfiskować dobra!
— Takich jak panna Taggart? Ken Danagger? Ellis Wyatt? Ja?
— Takich jak każdy człowiek, który postępuje niepraktycznie.
— Chce pan przez to powiedzieć, że życie na ziemi jest niepraktyczne? Nie zwrócił uwagi na to, 
czy  Ferris  mu  odpowiedział.  Nie  słuchał  go  już.  Widział  workowatą  twarz  Orrena  Boyle’a  z 
małymi,  świńskimi  oczkami,  miękką  twarz  pana  Mowena  z  oczami  uciekającymi  od  każdego 
mówcy i każdego faktu; widział ich jako małpy, uczące się naśladować ruchy mięśni potrzebne do 
wyprodukowania  metalu  Reardena,  nierozumiejące  i  niezdolne  pojąć  tego,  co  się  działo  w 
laboratorium eksperymentalnym Rearden Steel w ciągu dziesięciu lat całkowitego oddania morder-
czemu wysiłkowi. Nadanie przez nich nazwy Cudowny Metal wydawało się słuszne — dla nich te 
dziesięć lat  i zdolność, dzięki której zaistniał  metal  Reardena, istotnie stanowiły cud. Tylko tak 
mogli postrzegać ten metal, będący produktem nieznanego, przedmiotem, którego natury nie dało 
się wyjaśnić, a jedynie zawładnąć nim, jak kamieniem czy chwastem. „Czy mamy pozwolić, by 



większość cierpiała niedostatek, podczas gdy garstka uprzywilejowanych zagarnia najlepsze towary 
i metody produkcji?”
Gdybym nie wiedział, że moje życie zależy od mojego umysłu i wysiłku — mówił bezgłośnie do 
szeregu ludzi zaludniających przeszłe wieki — gdybym moim najwyższym dążeniem moralnym nie 
uczynił  włożenia  całego wysiłku  i  całej  potęgi  umysłu w to,  żeby się  utrzymać  i  żyć  jak  naj-
wygodniej,  nie mielibyście  z czego mnie ograbiać,  żeby samemu mieć z czego żyć.  Aby mnie 
szantażować, używacie nie moich przywar, lecz cnót — cnót, które sami za takie uznajecie,  bo 
zależy od nich wasze życie, bo są wam potrzebne, gdyż nie chcecie zniszczyć moich osiągnięć, lecz 
je zagarnąć.
Przypomniał sobie głos żigolaka, mówiący: „Chcemy rządzić i wiemy, jak to robić. Wy byliście 
tylko  drobnymi  szulerami,  ale  my  znamy  prawdziwą  sztukę”.  Nam nie  chodziło  o  władzę  — 
powiedział  do duchowych przodków żigolaka — i nie żyliśmy z tego, czym gardziliśmy. Uwa-
żaliśmy  zdolność  produkcyjną  za  cnotę  —  a  za  miarę  nagrody  wielkość  tej  cnoty.  Nie 
korzystaliśmy z rzeczy, które uważaliśmy za złe — nie utrzymywaliśmy, że muszą istnieć złodzieje 
i rabusie, by mogły istnieć nasze domy i banki, ani że muszą istnieć mordercy, byśmy mogli się 
czuć bezpieczni. Wy zaś potrzebujecie produktów ludzkich umiejętności, utrzymując zarazem, że 
zdolności  produkcyjne  są  samolubnym  złem,  a  stopień  wydajności  człowieka  zamieniacie  w 
rozmiar jego strat. My żyliśmy, opierając się na tym, co uważaliśmy za dobre, a karaliśmy to, co 
postrzegaliśmy jako złe. Wy żyjecie na podstawie tego, co potępiacie, a karzecie to, o czym wiecie, 
że jest dobre.
Przypomniał sobie formułę kary, którą usiłowała mu zaaplikować Lillian — wtedy uznał ją za zbyt 
potworną, by uwierzyć — i ujrzał ją w całej rozciągłości, w postaci systemu filozoficznego, który 
rozplenił się na całym świecie. Wzór był następujący: cnota ofiary jako paliwo dla narzucanej jej 
kary  — wynalezienie  przez  niego metalu  Reardena  jako  przyczyna odebrania  mu go — honor 
Dagny i wielkość ich uczucia jako narzędzie szantażu, który nie poskutkowałby w przypadku ludzi 
zepsutych — i, w Europejskich Republikach Ludowych, miliony ludzi trzymanych w niewoli przez 
własną chęć życia, przez energię, którą z nich pobierano w przymusowej pracy, przez zdolność do 
karmienia  swoich  panów,  przez  miłość  do  swoich  dzieci,  żon  i  przyjaciół,  których  brano jako 
zakładników — miłość, umiejętności i przyjemność jako pasza dla gróźb i przynęta dla wymuszeń, 
gdzie miłość i lęk są nieodłączne, ambicja wiąże się z konfiskatą, szantaż jest prawem, a ucieczka 
przed bólem, nie zaś dążenie do przyjemności, stanowi jedyny bodziec wysiłku i jedyną nagrodę za 
osiągnięcie — ludzi trzymanych w niewoli przez swoje siły witalne i całą radość, jakiej zdołali w 
życiu zaznać. Taki był kodeks tego świata, a kluczem do tego kodeksu było: przywiązać radość 
życia  do koła  tortur,  tak by tylko ten,  kto nie  ma nic  do zaoferowania,  nie musiał  się  niczego 
obawiać, tak by cnoty umożliwiające życie i wartości nadające mu sens stały się środkami znisz-
czenia, zmieniając to, co w człowieku najlepsze, w narzędzie jego cierpienia
— a wtedy życie człowieka na ziemi stanie się niepraktyczne.
„Pański kodeks był kodeksem życia” — usłyszał głos człowieka, którego nie potrafił zapomnieć. 
„Czym zatem jest ich kodeks?”
Dlaczego świat się na to zgodził?, zastanawiał się. Jak to się stało, że ofiary zaakceptowały kodeks, 
który je winił za wolę istnienia...? I nagle zamarł, uderzony niespodziewaną myślą: czy i on nie był 
w przeszłości winien tej zdrady? Czyż nie godził się na potępienie? Dagny, pomyślał, i wielkość ich 
uczucia... szantaż, który nie zagraża ludziom zepsutym... Czyż i on nie nazwał tego zepsuciem? Czy 
nie on pierwszy obrzucił ją wszystkimi obelgami, których kanonadą straszy go teraz ta hołota? Czy 
nie uznał za winę największego szczęścia, jakiego zaznał w życiu?
„Pan,  nie  dopuszczający  do  najdrobniejszego  zanieczyszczenia  stopu  metalu  —  mówił 
niezapomniany głos w jego głowie — pozwolił przeniknąć do swojego kodeksu moralnego czemuś 
takiemu?”
— No, panie Rearden — odezwał się Ferris. — Czy teraz mnie pan rozumie? Dostaniemy metal czy 
mamy wystawić łóżko panny Taggart na widok publiczny?
Nie widział Ferrisa. Zamiast niego — z jasnością prześwietlającą wszystkie tajemnice — widział 
dzień, w którym po raz pierwszy ujrzał Dagny.



Było to kilka miesięcy po tym, jak została wiceprezesem Taggart Transcontinental. Przez jakiś czas 
sceptycznie przyjmował plotki dotyczące siostry Jamesa Taggarta. Tamtego lata, kiedy niecierpliwił 
się  coraz  bardziej  z  powodu  opóźnień  i  sprzeczności  w  zamówieniach  na  szyny  dla  nowego 
odcinka, które Taggart składał, zmieniał i wycofywał, ktoś mu powiedział, że jeśli pragnie ze strony 
Taggart  Transcontinental  jakichś  rozsądnych  działań,  powinien  porozmawiać  z  siostrą  Jima. 
Zadzwonił  do  jej  biura  z  prośbą  o  spotkanie,  nalegając,  by  odbyło  się  jeszcze  tego  samego 
popołudnia.  Sekretarka  powiedziała  mu,  że  panna  Taggart  będzie  na  miejscu  budowy nowego 
skrótu,  na  stacji  Milford,  położonej  między  Nowym  Jorkiem  a  Filadelfią,  ale  chętnie  z  nim 
porozmawia, jeśli zechce się tam pofatygować. Pojechał na spotkanie niechętnie: nie lubił kobiet 
biznesmenów, które dotąd spotkał,  i  uważał,  że koleje nie są odpowiednim miejscem pracy dla 
kobiety.  Spodziewał  się rozkapryszonej  dziedziczki,  używającej  nazwiska i  płci  jako substytutu 
talentu,  przesadnej  elegantki  o  wyskubanych  brwiach,  podobnej  do  kierowniczek  domów 
towarowych.
Wysiadł  z ostatniego wagonu długiego składu daleko za peronem stacji  Milford.  Na plątaninie 
bocznic walały się wagony towarowe, dźwigi i koparki, ciągnące się z głównego toru aż po dno 
jaru, w którym robotnicy wyrównywali podtorze. Zaczął iść pomiędzy bocznicami ku budynkowi 
stacji. Potem nagle stanął.
Zobaczył dziewczynę stojącą na stosie sprzętu na wagonie-platformie. Stała z uniesioną głową i 
rozczochranymi,  rozwianymi włosami,  patrząc w stronę jaru.  Prosty szary kostium na smukłym 
ciele  wyglądał  na tle  nieba i  zalanej  słońcem ziemi  jak metaliczny lakier.  W jej  postawie była 
lekkość i nieskrępowana precyzja arogancko niewinnej pewności siebie.  Przyglądała się pracom 
skupionym wzrokiem znajdującej się w swoim żywiole profesjonalistki. Wyglądała, jakby to było 
jej  miejsce  i  jej  czas,  jakby  zadowolenie  było  jej  naturalnym stanem;  jej  twarz,  twarz  młodej 
dziewczyny o ustach dojrzałej kobiety, była wcieleniem żywej, aktywnej inteligencji. Wydawała się 
postrzegać swoje ciało jedynie jako narzędzie do osiągnięcia celu.
Gdyby chwilę wcześniej zadał sobie pytanie, jaki jest jego ideał kobiety, doszedłby do wniosku, że 
nie  wie;  zobaczywszy ją,  wiedział  jednak,  że właśnie  ten obraz nosił  w głowie od lat.  Ale nie 
widział w niej kobiety. Zapomniał, gdzie jest i w jakim celu tu przybył, zastygając w dziecinnym 
uczuciu radości z chwili, zachwytu nad nieoczekiwanym i nowym, ze zdumieniem uświadamiając 
sobie, jak rzadko widzi coś, co naprawdę mu się podoba, co akceptuje w pełni takie, jakie jest. 
Patrzył na nią z lekkim uśmiechem, tak jak patrzyłby na statuę lub krajobraz, czując pełne zado-
wolenie z widoku i pierwszy raz w życiu doznając czysto estetycznej przyjemności.
— Kto to jest? — zapytał przechodzącego zwrotniczego.
— Dagny Taggart — odparł tamten i oddalił się.
Reardenowi na moment zaparło dech, jakby te słowa wpadły mu do gardła i spłynęły w dół ciała, 
niosąc ze sobą jakiś ciężar, który osłabiał percepcję, pozostawiając i wyostrzając tylko jeden aspekt 
świadomości: świadomość tego miejsca, nazwiska kobiety i wszystkiego, co się z tym wiązało. Był 
to jednak tylko zewnętrzny pierścień, w centrum którego tkwił on sam — i jego pragnienie,  by 
posiąść tę kobietę, tu, teraz, na tym wagonie, w świetle dnia — posiąść ją, nim padnie między nimi 
choćby słowo — bo ten akt będzie zawierał w sobie wszystko — bo mają do tego prawo.
Odwróciła głowę. Jej wzrok padł na niego i zatrzymał się. Był pewien, że odczytała znaczenie jego 
spojrzenia  i  uległa  mu,  nie  mając  czasu  sobie  tego  uświadomić.  Po  chwili  rozmawiała  już  z 
człowiekiem stojącym koło wagonu i notującym jej polecenia.
Jednocześnie uderzyły go dwie rzeczy: powrót do rzeczywistości i straszliwe poczucie winy. Na 
chwilę zbliżył się do czegoś, czego żadna istota ludzka nie może doświadczyć w pełni i żyć dalej: 
do nienawiści wobec samego siebie, tym bardziej potwornej, że pewna jego część nie chciała jej 
przyjąć, przez co czuł się jeszcze bardziej winny. A zatem taka była jego natura, tak wielkie jego 
zepsucie,  że wstydliwa żądza,  której  nigdy nie zdołał  poskromić,  ogarnęła go w odpowiedzi na 
jedyne piękno, jakie ujrzał w życiu; że zawładnęła nim z siłą, której istnienia dotąd nie podejrzewał, 
i że jedyną wolnością, jaka mu pozostała, było pogardzanie sobą i ukrywanie tego pragnienia, które 
będzie trwało dopóty, dopóki on i ta kobieta będą żyć.
Nie miał  pojęcia,  jak długo tam stał  ani jakie  spustoszenie  uczyniła  wewnątrz  niego ta  chwila. 



Zostało mu jednak dość siły, by sobie przykazać, że ona nigdy nie może się o tym dowiedzieć.
Kiedy zeszła na ziemię, a człowiek z notesem oddalił się, podszedł do niej i powiedział chłodno:
— Panna Taggart? Jestem Henry Rearden.
— Och! — Umilkła na moment, po czym rzekła swobodnie: — Bardzo mi miło.
Wiedział, nie przyznając się sobie do tego, że ta chwilowa przerwa wzięła się ze słabego echa jego 
własnego uczucia — z zadowolenia, że twarz, która jej się podoba, należy do mężczyzny, którego 
może podziwiać. Gdy przystąpił do rozmowy o interesach, jego głos brzmiał bardziej oschle, niż 
kiedy rozmawiał z mężczyznami.
Teraz,  spoglądając  na leżący  na biurku akt  darowizny przez pryzmat  wspomnienia  dziewczyny 
stojącej  na  wagonie-platformie,  czuł,  że  te  rzeczy  zderzają  się  z  trzaskiem,  spajając  ze  sobą 
wszystkie dni i wątpliwości, które były jego udziałem w dzielącym je czasie — i w tej eksplozji, w 
sekundowej wizji końcowej sumy, ujrzał odpowiedź na wszystkie swoje pytania.
Winny?, pomyślał. Bardziej niż sądziłem, znacznie bardziej, niż mi się wydawało tamtego dnia — 
winny potępiania jako grzechu tego, co we mnie najlepsze. Potępiałem fakt, że mój umysł i ciało 
stanowią jedno i że ciało reaguje na wartości, które wyznaje umysł. Potępiałem fakt, że radość jest 
osią istnienia, siłą napędową każdej żywej istoty, że jest ona potrzebą ciała i dążeniem ducha, że 
moje  ciało  nie  jest  bezsensownym  kłębowiskiem  mięśni,  lecz  narzędziem  zdolnym  dać  mi 
najwyższą  rozkosz  w  postaci  zjednoczenia  ciała  i  ducha.  Ta  zdolność,  którą  potępiałem  jako 
haniebną, uczyniła mnie obojętnym na wdzięki dziwek, lecz kazała pragnąć kobiety wielkiej. To 
pragnienie,  które  potępiałem  jako  nikczemne,  nie  wzięło  się  z  widoku  jej  ciała,  lecz  ze 
świadomości, że ta cudowna forma jest wyrazem ducha, który w niej dostrzegam — nie jej ciała 
pragnąłem, lecz jej całej — nie dziewczyny w szarym kostiumie, lecz kobiety, która kieruje koleją.
Potępiałem jednak  zdolność  swojego  ciała  do  wyrażania  tego  uczucia,  potępiałem,  jako  afront 
wobec  niej,  najwyższy  hołd,  jaki  mogłem  jej  złożyć  —  tak  jak  oni  potępiają  moją  zdolność 
przetworzenia pracy umysłu w metal i kształtowania materii tak, by służyła moim celom. Akcepto-
wałem ich kodeks i uwierzyłem, że wartości ducha muszą istnieć w formie bezsilnej tęsknoty, nie 
wyrażonej w działaniu, nie przełożonej na rzeczywistość, podczas gdy ciało musi żyć w biedzie i 
bezsensownym poniżeniu,  a tych, którzy usiłują go używać, należy postrzegać jako prymitywne 
zwierzęta.
Złamałem ich kodeks, ale wpadłem w pułapkę, którą zastawili: pułapkę kodeksu ustanowionego po 
to, by go łamać. Nie byłem dumny ze swojego buntu, czułem się winny; nie ich przeklinałem, lecz 
siebie;  nie  potępiałem ich kodeksu,  lecz życie  — i ukrywałem swoje szczęście  jako wstydliwy 
sekret.  Powinienem był przeżywać je publicznie — mieliśmy do tego prawo — lub pojąć ją za 
żonę, którą naprawdę była. Ja jednak postrzegałem swoje szczęście jako zło i zmuszałem ją do 
znoszenia go jako hańby. To, co teraz chcą jej zrobić, ja zrobiłem pierwszy. Ja im to umożliwiłem.
Zrobiłem to w imię litości dla najbardziej godnej pogardy kobiety, jaką znam. To też było częścią 
ich kodeksu. Wierzyłem, że człowiek ma obowiązki wobec drugiego, nawet jeśli nie otrzymuje nic 
w zamian. Wierzyłem, że moim obowiązkiem jest kochać kobietę, która nie daje mi nic, zdradza 
wszystkie  wartości,  jakim  hołduję,  i  żąda  szczęścia  dla  siebie  kosztem  mojego  własnego. 
Wierzyłem, że miłość jest jakimś permanentnym darem, na który nie trzeba zasługiwać, gdy już raz 
się go otrzymało — tak jak oni wierzą, że bogactwo jest permanentną własnością, którą wystarczy 
zagarnąć i nie trzeba się już wysilać, by ją zachować. Wierzyłem, że miłość jest za darmo, że nie 
potrzeba  na  nią  zasługiwać  —  tak  jak  oni  wierzą,  że  mają  prawo  żądać  dóbr,  na  które  nie 
zapracowali. I tak jak wierzą, że ich potrzeba daje im prawo do mojej energii, wierzyłem, że jej 
nieszczęście  daje  jej  prawo do  mojego  życia.  Litość,  nie  poczucie  sprawiedliwości,  kazała  mi 
dręczyć się przez dziesięć lat.  Stawiałem litość ponad własnym sumieniem — oto kwintesencja 
mojej winy. Popełniłem zbrodnię, gdy powiedziałem do niej: „Według moich kryteriów trwanie w 
tym małżeństwie jest ohydnym oszustwem. Ale twoje kryteria są inne. Nie rozumiem ich i nigdy 
nie rozumiałem, ale zaakceptuję je”.
Oto i one — tu, na moim biurku — kryteria, które zaakceptowałem, nie rozumiejąc ich; oto jej 
miłość  do  mnie  — miłość,  w którą  nigdy nie  wierzyłem,  lecz  próbowałem ją  oszczędzić.  Oto 
końcowy produkt tego, co niezasłużone. Uważałem, że mogę postępować niesprawiedliwie, dopóki 



tylko ja będę z tego powodu cierpiał. Ale nie ma usprawiedliwienia dla niesprawiedliwości. Oto 
moja kara za akceptację potwornego zła, jakim jest poświęcenie samego siebie. Sądziłem, że będę 
jedyną  ofiarą.  Zamiast  tego  oddałem  najszlachetniejszą  kobietę  w  ręce  nąjpodl  ej  szych.  Gdy 
człowiek  kieruje  się  pychą  i  lekceważy  sprawiedliwość,  poświęca  dobrych  dla  złych;  ratując 
winnych przed cierpieniem, zmusza do niego niewinnych. Nie ma ucieczki przed sprawiedliwością, 
niczego we wszechświecie  nie  można otrzymać bez zapłaty,  zarówno w sferze duchowej,  jak i 
materialnej — a jeśli winni nie płacą, muszą to robić niewinni.
To nie  mali,  nędzni  grabieżcy  mnie zdradzili,  lecz ja  sam. Nie musieli  mnie rozbrajać — sam 
pozbyłem się broni. Tę bitwę można toczyć jedynie z czystymi rękami, bo jedyną bronią wroga są 
skazy na naszym sumieniu — a ja zaakceptowałem kodeks, który kazał im uważać siłę własnych 
rąk za grzech i znamię.
— Dostaniemy metal, panie Rearden?
Spojrzał na akt darowizny na biurku, a potem na wspomnienie obrazu dziewczyny na platformie, i 
zadał sobie pytanie, czy może oddać tę promieniejącą radością istotę grabieżcom umysłu i zbirom z 
prasy.  Czy  niewinni  nadal  mają  ponosić  karę?  Czy  mają  zmusić,  by  zajęła  stanowisko,  które 
powinien był zająć on? Czy ma prawo rzucać wrogowi wyzwanie teraz, kiedy to ona, nie on, okryje 
się hańbą — kiedy to ją, nie jego, będą obrzucać błotem — kiedy będzie musiała walczyć, a on 
będzie  bezpieczny? Czy może pozwolić,  by jej  życie  zmieniło  się w piekło,  do którego on nie 
będzie miał wstępu?
Siedział  nieruchomo,  patrząc  na  nią.  Kocham  cię,  powiedział  do  dziewczyny  na  platformie, 
wymawiając w duchu słowa, w których zawierał się sens tamtego spotkania sprzed czterech lat, i 
doznając  wzniosłego  uczucia  szczęścia,  towarzyszącego  tym  słowom  mimo  nietypowych 
okoliczności, w jakich wypowiadał je do niej po raz pierwszy.
Popatrzył na akt darowizny. Dagny, pomyślał, gdybyś wiedziała, nie pozwoliłabyś mi tego zrobić, 
znienawidzisz  mnie  za  to,  gdy  się  dowiesz,  ale  nie  mogę  pozwolić  ci  spłacać  moich  długów. 
Zawiniłem i nie przerzucę kary na ciebie. Nawet jeśli już nic mi nie zostało, znam prawdę, jestem 
wolny od ich winy, oczyściłem się przed samym sobą, wiem, że po raz pierwszy mam całkowitą 
słuszność — i że pozostanę wierny jedynemu przykazaniu swojego kodeksu,  którego nigdy nie 
złamałem: będę płacił za własne czyny.
Kocham cię, powiedział do dziewczyny na platformie, czując się, jakby promień słońca pochodzący 
z  tamtego  lata  dotknął  jego  czoła,  jakby to  on stał  pod otwartym niebem,  otoczony wolną  od 
przeszkód ziemią, nie mając nic z wyjątkiem samego siebie.
— No jak, panie Rearden? Podpisze pan? — zapytał Ferris. Rearden spojrzał na niego. Zdążył już 
zapomnieć o jego istnieniu; nie wiedział,  czy profesor coś mówił,  argumentował,  czy po prostu 
czekał w milczeniu.
— A, to? — rzucił.
Chwycił pióro i bez chwili wahania, gestem podpisującego czek milionera, złożył podpis u stóp 
Statui Wolności, po czym odrzucił akt na drugą stronę biurka.

Rozdział VII
MORATORIUM NA MÓZGI

— Gdzie pan był przez ten cały czas? — zapytał Eddie Willers robotnika w podziemnym barze, po 
czym dodał z uśmiechem, w którym było błaganie, przeprosiny i wyznanie rozpaczy: — Wiem, to 
ja nie przychodziłem całymi tygodniami. — Jego uśmiech wyglądał jak wysiłek kalekiego dziecka, 
usiłującego wykonać niewykonalny już ruch.  — Przyszedłem raz,  dwa tygodnie temu, ale pana 
akurat nie było. Bałem się, że pan odszedł... Tylu ludzi teraz przepada bez śladu, ni stąd, ni zowąd. 
Słyszałem, że setki takich włóczą się po kraju. Policja aresztuje ich za opuszczenie miejsc pracy — 
nazywają to dezercją — ale jest ich zbyt wielu i nie ma ich czym karmić w więzieniach,  więc 
nikomu już na tym nie zależy. Słyszałem, że snują się bez celu, imając się byle jakich zajęć, albo i 



gorzej  — gdzie  dzisiaj  można znaleźć  jakiekolwiek zajęcie...?  Tracimy najlepszych ludzi,  tych, 
którzy pracowali w firmie przez dwadzieścia i więcej lat. Dlaczego musieli zabraniać im odejścia? 
Oni wcale nie zamierzali odejść, ale teraz robią to przy okazji najdrobniejszego nieporozumienia, 
po  prostu  rzucają  narzędzia  i  idą  sobie,  o  dowolnej  porze  dnia  lub  nocy,  zostawiając  nas  w 
najróżniejszych tarapatach — ludzie, którzy wyskakiwali z łóżek i przybiegali pędem, gdy kolej ich 
potrzebowała...  Powinien pan zobaczyć tych przybłędów, którymi zapychamy dziury.  Niektórzy 
mają  dobre  chęci,  ale  boją  się  własnego  cienia.  Cała  reszta  to  męty,  których  istnienia  nie 
podejrzewałem — dostają pracę i wiedzą, że kiedy już ją mają, nie możemy ich wyrzucić, więc 
otwarcie dają do zrozumienia, że nie zamierzają pracować na swoją pensję i nigdy nie zamierzali. 
To ci, którym podoba się obecny stan rzeczy. Czy może pan sobie wyobrazić, że są ludzie, którym 
się to podoba? A jednak... Wie pan, mam wrażenie, że tak naprawdę w to wszystko nie wierzę. To 
się dzieje, ale nie dla mnie. Ciągle myślę, że szaleństwo zaczyna się wtedy, gdy człowiek już nie 
wie, co jest prawdziwe. Teraz szaleństwo rozgrywa się wokół nas
—  gdybym  uznał  je  za  rzeczywistość,  postradałbym  zmysły,  prawda?  Pracuję  więc  dalej, 
wmawiając sobie, że to nadal jest Taggart Transcontinental. Ciągle czekam na jej powrót — ciągle 
mam nadzieję, że otworzą się drzwi i wejdzie jak gdyby nigdy nic — o Boże, nie powinienem panu 
tego mówić...! Co? Wiedział pan? Wiedział pan, że odeszła...? Oni trzymają to w tajemnicy. Pewnie 
wszyscy wiedzą tylko uważają że nie należy o tym mówić. Oficjalna wersja brzmi, że wzięła urlop. 
Oficjalnie nadal jest wiceprezesem do spraw transportu. Chyba tylko Jim i ja wiemy, że odeszła na 
dobre. Jim jest śmiertelnie przerażony, że jego przyjaciele z Waszyngtonu odegrają się na nim, gdy 
usłyszą o jej  rezygnacji.  Twierdzą,  że odejście każdej ważnej osoby fatalnie  wpływa na morale 
społeczeństwa, więc nie chce, żeby wiedzieli, że ma w rodzinie dezertera... Ale to nie wszystko. Boi 
się, że akcjonariusze, pracownicy i wszyscy, z którymi łączą nas interesy, stracą resztki zaufania do 
Taggart Transcontinental, gdy się dowiedzą, że odeszła. Zaufanie! Można by sądzić, że to teraz bez 
znaczenia, skoro żaden z nich i tak nie może nic zrobić. A jednak Jim wie, że musimy zachować 
pozory dawnej wielkości Taggart Transcontinental.  I wie, że reszta tej wielkości odeszła wraz z 
nią... Nie, nie wiedzą gdzie pojechała. Tak, ja wiem, ale im nie powiem. Jestem jedynym, który 
wie... Och, jasne, że usiłują się dowiedzieć. Robią wszystko, żeby to ze mnie wyciągnąć, ale nic z 
tego. Nikomu nie powiem. Powinien pan zobaczyć tę wytresowaną fokę, która zajęła jej miejsce. 
No jasne,  że  mamy nowego wiceprezesa...  to  znaczy,  mamy i  nie  mamy zarazem.  To jeden z 
chłopaków Jima,  nazywa się  Clifton  Locey.  Błyskotliwy,  postępowy  młodzian  lat  czterdziestu 
siedmiu, przyjaciel Jamesa Taggarta. Rzekomo to tylko chwilowe zastępstwo, ale wszyscy wiemy, 
że jest nowym wiceprezesem. Wydaje polecenia — to znaczy pilnuje, żeby nikt go nie przyłapał na 
tym, że jeszcze nigdy żadnego nie wydał. Nie chodzi mu o kierowanie koleją, tylko o to, żeby mieć 
pracę. Nie chce zarządzać ruchem pociągów — chce zadowolić Jima. Nie obchodzi go, czy chociaż 
jeden pociąg wyruszy w trasę, dopóki robi dobre wrażenie na Jimie i chłopakach z Waszyngtonu. 
Do  tej  pory  pan  Clifton  Locey  zdołał  wrobić  dwóch  ludzi:  młodego  trzeciego  asystenta  za 
niewykonanie rozkazu, którego nie wydał, i  kierownika transportu za wykonanie rozkazu, który 
wydał,  ale  kierownik  nie  mógł  tego  udowodnić.  Obaj  zostali  oficjalnie  wydaleni  decyzją  Rady 
Unifikacji. Kiedy wszystko idzie dobrze — co nigdy nie trwa dłużej niż pół godziny — pan Locey 
nie omieszka nam wypominać, że „czasy panny Taggart minęły”. Gdy tylko wyczuje, że zbliżają 
się kłopoty, wzywa mnie do biura i pyta — mimochodem, w środku bezsensownej gadaniny
— co robiła w takich wypadkach panna Taggart. Jeśli tylko wiem, mówię mu. Powtarzam sobie, że 
to Taggart Transcontinental i że los tysięcy ludzi w dziesiątkach pociągów zależy od naszej decyzji. 
Ledwie niebezpieczeństwo zostało zażegnane, pan Locey przystępuje do rugania mnie, żebym tylko 
nie myślał, że mnie potrzebuje. Przyjął za punkt honoru zmienić wszystko, co ona wprowadziła, 
jeśli tylko jest to nieistotne, ale bardzo się stara nie zmieniać niczego ważnego. Jedyny kłopot w 
tym, że nie zawsze potrafi odróżnić jedno od drugiego. W pierwszym dniu urzędowania powiedział 
mi, że trzymanie w gabinecie portretu Nata Taggarta nie jest dobrym pomysłem. „Nat Taggart — 
mówi — należy do mrocznej przeszłości, do epoki samolubnej chciwości, i trudno go uważać za 
symbol naszej nowoczesnej, postępowej polityki. Mógłby robić złe wrażenie. Ludzie mogliby mnie 
z nim utożsamiać”.  „Nie będą” — powiedziałem. Ale zdjąłem portret...  Słucham...?  Nie,  ona o 



niczym nie wie. Nie kontaktowałem się z nią. Ani razu. Zabroniła mi... W zeszłym tygodniu o mało 
nie  odszedłem.  Chodziło  o  pociąg  specjalny  Chicka.  Pan  Chick  Morrison  z  Waszyngtonu  — 
wszystko  jedno,  co  to  za  jeden  —  jeździ  po  całym  kraju  z  cyklem  przemówień  na  temat 
rozporządzenia,  żeby  podnieść  morale  społeczeństwa  i  uspokoić  sytuację.  Zażyczył  sobie 
specjalnego pociągu dla  siebie i  swojej  świty,  złożonego z wagonu sypialnego,  salonu, wagonu 
restauracyjnego i świetlicy. Rada Unifikacji wydała zezwolenie na podróżowanie z prędkością stu 
mil  na  godzinę,  powołując  się  na  fakt,  iż  podróż  realizowana  jest  w  czynie  społecznym. 
Rzeczywiście. Jedynym jej celem jest namówienie ludzi, żeby zaharowywali się na śmierć, zara-
biając na tych, którzy są od nich lepsi, bo nie zarabiają ani grosza. Problemy zaczęły się, gdy pan 
Morrison zażądał lokomotywy dieslowskiej. Nie mieliśmy żadnej na zbyciu. Wszystkie nasze diesle 
były  w  trasie,  ciągnąc  Kometę  i  transkontynentalne  składy  towarowe.  Wszystkie  z  wyjątkiem 
jednego,  o  którym  nie  zamierzałem  wspominać  panu  Loceyowi.  Pan  Locey  podniósł  larum. 
Wrzeszczał, że choćby się paliło, nie możemy odmówić żądaniu pana Morrisona. Nie wiem, co za 
idiota powiedział mu w końcu o zapasowym dieslu, ukrytym u wlotu tunelu w Winston, Kolorado. 
Wie pan, jak szybko psują się teraz nasze diesle, ciągną ostatkiem sił, więc musieliśmy trzymać 
zapasową  lokomotywę.  Próbowałem  to  wyjaśnić  panu  Loceyowi.  Groziłem  mu,  błagałem, 
tłumaczyłem, że ona uczyniła najważniejsze przykazanie z tego, by stacji w Winston nigdy nie po-
zostawiać bez dodatkowego diesla. Kazał mi pamiętać, że on to nie panna Taggart — tak jakbym 
mógł choć na chwilę o tym zapomnieć! — i że to bezsensowne przykazanie, bo skoro przez tyle lat 
nic się nie stało,  to i przez parę miesięcy się nie stanie,  a on nie ma zamiaru deliberować nad 
hipotetyczną katastrofą, stojąc w obliczu rzeczywistej, praktycznej i natychmiastowej katastrofy w 
postaci złości pana Chicka Morrisona. No i pociąg specjalny Chicka dostał diesla. Dyrektor okręgu 
w  Kolorado  rzucił  pracę.  Pan  Locey  dał  ją  swojemu  koledze.  Chciałem  odejść.  Bardziej  niż 
kiedykolwiek.  Ale nie potrafiłem...  Nie,  nie miałem od niej  wieści,  odkąd wyjechała.  Dlaczego 
wciąż mnie pan o nią pyta? Proszę o tym zapomnieć. Nie wróci... Nie wiem, na co jeszcze liczę. 
Chyba na nic.  Po prostu żyję  z  dnia  na dzień,  próbując nie  myśleć  o przyszłości.  Początkowo 
miałem nadzieję, że ktoś nas uratuje. Może Hank Rearden. Ale on się poddał. Nie wiem, co mu 
zrobili,  że  podpisał,  ale  to  musiało  być  coś  strasznego.  Wszyscy  tak  sądzą.  Wszyscy  się 
zastanawiają, jakiego nacisku mogli wobec niego użyć... Nie, nikt nie wie. Nie wygłosił żadnego 
oświadczenia i nie chce się z nikim widzieć... Ale, wie pan? Powiem panu coś, o czym wszyscy 
plotkują.  Może się pan trochę  przybliżyć?  Nie chcę,  żeby ktoś usłyszał.  Podobno Orren Boyle 
wiedział o rozporządzeniu już dawno, kilka tygodni albo nawet miesięcy naprzód, bo zaczął w ta-
jemnicy przebudowywać piece w jednej ze swoich mniejszych hut żelaza, w małym miasteczku na 
wybrzeżu  Maine,  tak  aby  je  przystosować  do  produkcji  metalu  Reardena.  Jak  tylko  Rearden 
podpisał akt wymuszenia
— to znaczy akt darowizny — Boyle był gotów do produkcji metalu. Ale
— i tu zaczyna się historia — w noc poprzedzającą rozpoczęcie wytapiania Boyle i jego ludzie 
rozgrzewali piece w tej dziurze na wybrzeżu, gdy nagle usłyszeli jakiś głos — nie wiedzieli, czy 
dobiega z samolotu, radia czy jakiegoś głośnika, ale był to męski głos, mówiący, że daje im dziesięć 
minut na opuszczenie huty. Więc ją opuścili. Wybiegli i pędzili co tchu
— bo człowiek,  który do nich przemówił,  powiedział,  że  nazywa się  Ragnar  Danneskjöld.  Pół 
godziny  później  huta  Boyle’a  została  zrównana  z  ziemią.  Zmieciona,  jakby  nigdy nie  istniała. 
Podobno dokonano tego za pomocą armat dalekiego zasięgu, odpalanych z jakiegoś miejsca na oce-
anie. Nikt nie widział statku Danneskjölda... Tak mówią. W gazetach nie wspomniano o tym ani 
słowem.  „Chłopaki  z  Waszyngtonu”  utrzymują,  że  to  tylko  plotki  mające  na  celu  wzbudzenie 
paniki... Nie wiem, czy ta opowieść jest prawdziwa, ale myślę, że tak. Mam nadzieję, że tak... Wie 
pan, kiedy miałem piętnaście lat, zastanawiałem się, jak ktokolwiek może zostać przestępcą. Nie 
mogłem zrozumieć,  co mogłoby go do tego przywieść.  A teraz  — teraz  się  cieszę,  że  Ragnar 
Danneskjöld  wysadził  tę  hutę.  Niech  go  Bóg ma  w opiece  i  nigdy nie  pozwoli  im go złapać, 
kimkolwiek i gdziekolwiek jest...! Tak, to właśnie czuję. Ile człowiek może znieść? Za dnia nie jest 
tak źle, bo mogę się czymś zająć i nie myśleć, ale nocą mnie to dopada. W ogóle już nie sypiam, 
leżę  i  myślę...  Tak!  Jeśli  chce  pan  to  wiedzieć,  tak:  bo  martwię  się  o  nią!  Jestem śmiertelnie 



przerażony.
Woodstock  to  nędzna  dziura,  położona  z  dala  od  wszystkiego,  a  chatka  Taggartów  leży  o 
dwadzieścia mil od niej. Dwadzieścia mil krętej, wijącej się przez bezludny las drogi. Skąd mam 
wiedzieć, co może ją tam spotkać, samotną, kiedy po kraju grasują bandy, mające siedziby w takich 
właśnie niedostępnych miejscach jak góry Berkshire...? Wiem, że nie powinienem o tym myśleć. 
Wiem,  że  ona  potrafi  o  siebie  zadbać.  Ale  chciałbym,  żeby  napisała  do  mnie  choć  słówko. 
Chciałbym móc tam pojechać. Zabroniła mi. Powiedziałem jej, że będę czekał... Wie pan, cieszę 
się, że pan tu dziś jest. Pomaga mi to, że z panem rozmawiam i... że w ogóle tu pana widzę. Pan nie 
zniknie jak tamci,  prawda...? Co? W przyszłym tygodniu...? A, na urlop...  Cały miesiąc? Jakim 
cudem może pan sobie na to pozwolić...? Bezpłatny? Ja też bym tak chciał, ale mnie nie puszczą... 
Naprawdę? Zazdroszczę panu. Kilka lat  temu nie zazdrościłbym. Ale dziś...  dziś  chciałbym się 
wyrwać. Dziś panu zazdroszczę, skoro mógł pan sobie pozwolić na miesiąc urlopu co roku przez 
ostatnich dwanaście lat.

Droga była  ciemna,  lecz wiodła  w nowym kierunku.  Rearden nie  szedł  dziś  w stronę swojego 
domu, lecz do Filadelfii. Czekał go długi spacer, ale chciał pokonać odległość pieszo, podobnie jak 
we wszystkie poprzednie wieczory tego tygodnia. Czuł się spokojny, przemierzając pogrążone w 
mroku  pustkowie,  otoczony  jedynie  przez  czarne  kształty  drzew.  Wokół  nie  poruszało  się  nic 
oprócz  niego  i  kołyszących  się  na  wietrze  gałęzi,  a  ciemność  rozświetlały  jedynie  skrzydełka 
świetlików błyskające w zaroślach. Dwugodzinna wędrówka z huty do miasta była dla niego odpo-
czynkiem.
Wyprowadził  się  z  domu  do  mieszkania  w  Filadelfii.  Nie  udzielił  matce  i  Philipowi  żadnych 
wyjaśnień;  powiedział  tylko,  że  mogą  zostać  w  domu,  jeśli  chcą,  i  że  panna  Ives  zajmie  się 
regulowaniem ich rachunków. Poprosił też, by przekazali Lillian po jej powrocie, aby nie próbo-
wała się z nim zobaczyć. Spoglądali na niego przejęci grozą, milcząc.
Wręczył swojemu prawnikowi podpisany czek in blanco, mówiąc:
— Załatw mi rozwód. Obojętnie,  na jakiej  podstawie i  za ile.  Nie obchodzi mnie,  jakie środki 
zastosujesz, ilu sędziów przekupisz i w co wrobisz moją żonę. Rób, co chcesz. Ale nie ma być 
żadnych alimentów ani podziału majątku.
Prawnik  spoglądał  na  niego  z  namiastką  smutnego  uśmiechu,  jakby  chciał  powiedzieć,  że 
spodziewał się tego już dawno temu.
— W porządku, Hank — odparł. — To się da zrobić. Ale trochę potrwa.
— Załatw to najszybciej, jak potrafisz.
Nikt go nie wypytywał, jak to się stało, że podpisał akt darowizny. Zauważył jednak, że pracownicy 
huty spoglądają na niego badawczo, niemal jakby się spodziewali znaleźć na jego ciele blizny po 
fizycznych torturach.
Nie czuł nic —jedynie spokój zmierzchu, jak żużel pokrywający powierzchnię stopionego metalu, 
zastygający  i  pochłaniający  ostatni  strumień  białego  żaru.  Myśl,  że  grabieżcy  będą  teraz 
produkować metal  Reardena,  pozostawiała  go obojętnym.  Jego pragnienie  zachowania  praw do 
metalu i duma z bycia jedynym, który go sprzedaje, wynikały z szacunku dla ludzi, z wiary, że 
handlowanie  z  nimi  jest  zaszczytem.  Teraz  nie  miał  już  wiary,  szacunku  ani  pragnienia.  Nie 
obchodziło go, co ludzie robią, co sprzedają, gdzie kupują jego metal ani czy wiedzą, że jest jego. 
Postacie  ludzkie  mijające  go na ulicach  były tylko fizycznymi  kształtami  pozbawionymi treści. 
Pustkowie — gdzie ciemność ukrywała ślady ludzkiej działalności, pozostawiając tylko nietkniętą 
ziemię, którą niegdyś potrafił okiełznać — było prawdziwe.
Policjanci  z  radiowozu patrolującego  okolicę  poradzili  mu,  by  nosił  przy sobie  pistolet,  bo po 
zmroku drogi nie są bezpieczne. Z ponurym rozbawieniem czuł, że pistolet przydałby mu się w 
hucie, podczas gdy noc i samotność zapewniają mu jakieś osobliwe bezpieczeństwo. Co mógłby mu 
zabrać  głodujący  włóczęga  w  porównaniu  z  tym,  co  odebrali  mu  ci,  którzy  mienili  się  jego 
obrońcami?



Szedł szybko, bez wysiłku, bo tylko w ten sposób potrafił odpoczywać. Myślał o tym, że musi się 
oswoić z samotnością, nauczyć się żyć bez świadomości istnienia ludzi, która teraz napełniała go 
paraliżującą  odrazą.  Kiedyś  zbił  majątek,  zaczynając  z  pustymi  rękami;  teraz  musi  odbudować 
swoje życie, zaczynając z pustą duszą.
Da sobie  czas  na oswojenie  się,  a  potem, gdy już będzie  gotów,  odzyska jedyną,  niezrównaną 
wartość, jaka mu pozostała, jedyne pragnienie, które przetrwało czyste i nienaruszone: pojedzie do 
Dagny. W jego umyśle skrystalizowały się dwa przykazania. Jedno było obowiązkiem, drugie — 
namiętnym pragnieniem. Pierwsze było nigdy nie pozwolić jej się dowiedzieć, dlaczego poddał się 
grabieżcom. Drugie — powiedzieć jej słowa, które powinien był uświadomić sobie podczas ich 
pierwszego spotkania i wypowiedzieć na tarasie domu Ellisa Wyatta.
W świetle  gwiazd widział  szosę i  resztki  obmurowania w miejscu,  w którym krzyżowała się z 
wiejską drogą. Obmurowanie nie miało już czego chronić z wyjątkiem paru chwastów, wierzby 
pochylonej nad drogą i, w oddali, ruin domu, przez którego dach prześwitywały gwiazdy.
Szedł  dalej,  myśląc,  że  nawet  ten widok wciąż zachowuje  jakąś  wartość:  jest  obietnicą  długiej 
wędrówki bez potrzeby oglądania człowieka.
Mężczyzna,  który  wyszedł  nagle  na drogę,  musiał  ukrywać się  za wierzbą,  ale  pojawił  się  tak 
niespodziewanie, jakby wystrzelił spod ziemi na środku szosy. Ręka Reardena odruchowo sięgnęła 
po pistolet, ale zatrzymała się: dumna postawa stojącego na otwartej przestrzeni człowieka prosta 
linia ramion na tle rozgwieżdżonego nieba przekonały go, że nie ma do czynienia z bandytą. Kiedy 
usłyszał jego głos, zorientował się, że nie jest to także żebrak.
— Chciałbym z panem porozmawiać, panie Rearden.
Głos  miał  w  sobie  stanowczość,  wyrazistość  i  szczególny  rodzaj  kurtuazji,  właściwy  ludziom, 
którzy zwykle wydają rozkazy.
— Proszę mówić — rzekł Rearden — pod warunkiem, że nie zamierza mnie pan prosić o pomoc 
ani o pieniądze.
Ubranie mężczyzny było proste, lecz utrzymane w dobrym stanie. Miał na sobie ciemne spodnie i 
granatową  wiatrówkę,  zapiętą  wysoko  pod  szyją,  co  jeszcze  wydłużało  jego  wysoką,  szczupłą 
sylwetkę. Na głowie miał granatową czapkę. Spod ubrania wystawały tylko dłonie, twarz i kosmyk 
włosów koloru  złota.  W rękach  nie  trzymał  broni,  lecz  paczkę  wielkości  kartonu  papierosów, 
owiniętą w grube płótno.
— Nie, panie Rearden — rzekł. — Nie zamierzam pana prosić o pieniądze, lecz zwrócić je panu.
— Zwrócić mi pieniądze?
— Tak.
— Jakie pieniądze?
— Niewielką część wielkiego długu.
— Pan ma u mnie dług?
— Nie, nie ja. To jedynie symboliczna zapłata, ale chcę, by ją pan przyjął jako dowód na to, że jeśli 
obaj pożyjemy wystarczająco długo, spłacę pana co do dolara.
— O jakim długu pan mówi?
— O pieniądzach, które zabrano panu siłą.
Wyciągnął rękę z paczką, odwijając ją z płótna. Światło gwiazd zatańczyło na gładkiej powierzchni. 
Rearden zważył sztabę w dłoni. Nie miał wątpliwości, że jest to czyste złoto.
Podniósł  oczy  na  twarz  mężczyzny,  ta  jednak  była  bardziej  nieprzenikniona  niż  powierzchnia 
metalu.
— Kim pan jest? — zapytał.
— Przyjacielem tych, którzy nie mają przyjaciół.
— Przyszedł pan tu specjalnie, żeby mi to dać?
— Tak.
— Nachodzi mnie pan w nocy, na pustkowiu, nie, żeby mnie ograbić, ale żeby mi wręczyć sztabę 
złota?
— Tak.
— Dlaczego?



— Kiedy rabunków dokonuje się w świetle dnia i na mocy prawa, rekompensaty trzeba dokonywać 
w ukryciu.
— Co pozwala panu myśleć, że przyjmę taki prezent?
— To nie  prezent,  panie  Rearden.  To pańskie  pieniądze.  Mam jednak do pana prośbę.  To nie 
warunek, bo nie istnieje coś takiego jak własność warunkowa. Po prostu prośba o przysługę. Złoto 
należy do pana, może więc pan z nim zrobić, co zechce. Ale ryzykowałem życie, by je panu do-
starczyć, proszę więc, by zachował je pan na przyszłość i wydał na własne zachcianki. Niech służy 
wyłącznie pańskim wygodom i przyjemnościom. Niech go pan nie wydaje,  a przede wszystkim 
niech go pan nie inwestuje w swój biznes.
— Dlaczego?
— Bo nie chcę, by korzystał z niego ktokolwiek oprócz pana. Inaczej złamię przysięgę złożoną 
dawno temu — tak jak łamię wszystkie swoje zasady, rozmawiając dziś z panem.
— Co pan chce przez to powiedzieć?
— Od dawna zbieram dla pana te pieniądze. Zamierzałem jednak spotkać się z panem i wręczyć je 
panu znacznie później.
— Dlaczego więc robi to pan dziś?
— Bo już dłużej nie mogłem tego znieść.
— Czego?
— Sądziłem,  że widziałem już w życiu wszystko i  że nie ma widoku, którego nie potrafiłbym 
znieść.  Ale kiedy zabrali  panu metal  Reardena,  nawet dla mnie było to za wiele.  Wiem, że nie 
potrzebuje  pan  obecnie  tego  złota.  Potrzebuje  pan  sprawiedliwości,  którą  ono  symbolizuje,  i 
świadomości, że są ludzie, którym na niej zależy.
Zmagając się z uczuciem, które w nim narastało — wyrastając ponad oszołomienie  i  niwecząc 
wszelkie wątpliwości — Rearden próbował znaleźć w twarzy mężczyzny jakąś wskazówkę. Nie 
znalazł nic: twarz ani na chwilę nie zmieniła wyrazu, wyglądała, jakby jej właściciel dawno zatracił 
zdolność odczuwania. Pozostały tylko nieprzejednane, nieruchome rysy. Z dreszczem zdumienia 
Rearden przyłapał się na myśli, że nie jest to twarz człowieka, lecz anioła zemsty.
— Co to pana obchodziło? — zapytał. — Co ja dla pana znaczę?
— O wiele więcej,  niż mógłby pan podejrzewać.  Mam też przyjaciela,  dla którego znaczy pan 
znacznie więcej, niż kiedykolwiek się pan dowie. Dałby wszystko, by być dziś na moim miejscu. 
Ale nie może się i panem spotkać. Przyszedłem więc zamiast niego.
— Kim jest ten przyjaciel?
— Wolałbym nie zdradzać jego nazwiska.
— Czy powiedział pan, że od dawna zbierał dla mnie pieniądze?
— Zebrałem znacznie więcej niż to. — Wskazał sztabę złota. — przechowuję je w pańskim imieniu 
i  przekażę  panu,  gdy nadejdzie  odpowiednia  chwila.  To  jedynie  próbka,  na  dowód,  że  mówię 
prawdę. Jeśli przyjdzie dzień, w którym obrabują pana z resztek pańskiej fortuny, proszę pamiętać, 
że czeka na pana pokaźne konto.
— Jakie konto?
— Jeśli się pan zastanowi, ile pieniędzy zabrano panu przemocą, uświadomi pan sobie rozmiary 
tego konta.
— Jak pan zdobył te pieniądze? Skąd pochodzi to złoto?
— Zostało zabrane tym, którzy pana ograbili.
— Przez kogo?
— Przeze mnie.
— Kim pan jest?
— Nazywam się Ragnar Danneskjöld.
Rearden przyglądał mu się w milczeniu przez długą chwilę. Potem wypuścił sztabę z rąk.
Wzrok Danneskjölda nie podążył za nią ku ziemi, lecz pozostał utkwiony w Reardena.
— Wolałby  pan,  żebym był  praworządnym obywatelem,  panie  Rearden?  — zapytał  pirat,  nie 
zmieniając  wyrazu  twarzy.  — Jeśli  tak,  jakiego  prawa  miałbym przestrzegać?  Rozporządzenia 
numer 10-289?



— Ragnar  Danneskjöld...  — rzekł  Rearden,  oczyma  duszy  widząc  całą  minioną  dekadę  z  jej 
ogromem zbrodni zamkniętym w tych dwóch słowach.
— Proszę się  zastanowić,  panie  Rearden.  W dzisiejszym świecie  można być jednym z dwóch: 
łupieżcą,  który  ograbia  bezbronne  ofiary,  albo  ofiarą  utrzymującą  własnych  oprawców.  Ja  nie 
chciałem być ani jednym, ani drugim.
— Zagarnia pan dobra siłą, jak oni.
— Tak. Otwarcie. Uczciwie, jeśli pan woli. Nie ograbiam ludzi, którzy są związani i zakneblowani, 
nie żądam od ofiar, by mi pomagały, nie mówię im, że robię to dla ich dobra. Ryzykuję życie przy 
każdym spotkaniu z ludźmi. Mają szansę użyć przeciwko mnie swoich armat i swoich umysłów w 
uczciwej  bitwie.  Uczciwej?  Mam przeciw sobie  zorganizowaną  siłę,  armaty,  samoloty  i  okręty 
wojenne  pięciu  kontynentów.  Jeśli  chce  pan  wydać  sąd  moralny,  panie  Rearden,  kto  jest 
człowiekiem o wyższej moralności: ja czy Wesley Mouch?
— Nie potrafię panu odpowiedzieć — odparł cicho Rearden.
— Dlaczego jest pan tak wstrząśnięty? Ja tylko podporządkowuję się systemowi ustanowionemu 
przez innych. Skoro wierzą, że siła jest właściwym sposobem pertraktacji, daję im to, o co proszą. 
Skoro wierzą, że celem mojego życia jest im służyć, niech spróbują mnie do tego zmusić. Skoro 
wierzą, że mój umysł jest ich własnością, niech przyjdą i wezmą go sobie.
— Ale czemu naprawdę służy pańskie życie? Czemu poświęcił pan swój umysł?
— Temu, co ukochałem.
— Czyli?
— Sprawiedliwości.
— Służy pan sprawiedliwości, uprawiając piractwo?
— Pracując na to, aby nadszedł dzień, w którym nie będę już musiał być piratem.
— Co to za dzień?
— Dzień, w którym będzie pan miał prawo zarabiać na metalu Reardena.
— Boże! — Rearden zaśmiał się, ale w jego głosie była rozpacz. — Czy właśnie to jest pańską 
ambicją?
— Tak — odparł Danneskjöld z kamienną twarzą.
— I spodziewa się pan dożyć tego dnia?
— Tak. A pan nie?
— Nie.
— Jakie zatem ma pan plany na przyszłość, panie Rearden?
— Żadnych.
— Po co pan pracuje? Rearden zerknął na niego.
— Dlaczego pan o to pyta?
— Bo chcę, by pan zrozumiał, dlaczego ja tego nie robię.
— Proszę nie oczekiwać, że zaaprobuję pańskie zbrodnie.
— Nie oczekuję tego. Chcę tylko pomóc panu zrozumieć kilka spraw.
— Nawet  jeśli  wszystko,  co  pan  powiedział,  jest  prawdą,  dlaczego  wybrał  pan  rolę  bandyty? 
Dlaczego po prostu nie odszedł pan jak... — Umilkł.
— Jak Ellis Wyatt, panie Rearden? Jak Andrew Stockton? Jak pański przyjaciel Ken Danagger?
— Tak!
— A to by pan zaaprobował?
Rearden milczał, wstrząśnięty własnymi słowami.
Kolejnym  wstrząsem  był  uśmiech,  który  wykwitł  na  twarzy  Danneskjölda.  Wyglądał  jak 
przebiśnieg  na  wypolerowanej  powierzchni  góry  lodowej.  Rearden  nagle  uświadomił  sobie,  że 
twarz Danneskjölda jest nie tylko ładna: cechowało ją zdumiewające piękno fizycznej perfekcji — 
dumne, surowe rysy, pogardliwe usta rzeźby przedstawiającej wikinga — dotąd jednak nie zdawał 
sobie z tego sprawy, prawie tak,  jakby martwa powaga twarzy nie pozwalała  na impertynencję 
oceny. Uśmiech był jednak ogniście żywy.
—  Ja  aprobuję,  panie  Rearden.  Sam  jednak  wybrałem  specjalną  misję.  Zamierzam  zniszczyć 
pewnego człowieka. Nie żyje od wielu wieków, ale dopóki ostatni jego ślad nie zostanie wymazany 



z ludzkich umysłów, nie będziemy mogli żyć w przyzwoitym świecie.
— Co to za człowiek?
— Robin Hood.
Rearden wpatrywał się w niego skonsternowany.
— Człowiek, który zabierał bogatym i rozdawał biednym. Ja zabieram biednym i rozdaję bogatym 
— a raczej: zabieram biednym złodziejom i daję produktywnym bogaczom.
— Co, u licha, chce pan przez to powiedzieć?
— Jeśli pamięta pan opowieści o mnie, które pan czytał w gazetach, zanim w ogóle przestano o 
mnie  pisać,  wie  pan,  że  nigdy  nie  obrabowałem prywatnego  statku  ani  nie  zagarnąłem żadnej 
własności  prywatnej.  Nigdy  też  nie  obrabowałem okrętu  wojennego,  ponieważ  zadaniem  floty 
wojskowej jest ochrona obywateli, którzy za to płacą. Taka jest właściwa rola rządu. Ale atakuję 
wszystkie statki grabieżców, które znajdą się w zasięgu moich armat: statki z pomocą rządową, 
subsydiami,  pożyczkami,  darami,  towarami odebranymi siłą  jednym ludziom,  by dać je  innym, 
którzy  na nie  nie  zapracowali.  Atakuję  statki  pływające  pod banderą  idei,  z  którą  walczę:  idei 
głoszącej,  że  potrzeba  jest  bogiem domagającym się  ofiar  z  ludzi  — że  potrzeba  jednych  jest 
ostrzem gilotyny wiszącym nad głowami drugich — że musimy żyć, pracować, marzyć, snuć plany 
i czynić wysiłki, mając nad głowami to ostrze i wiedząc, że w każdej chwili może spaść — i że im 
więcej potrafimy, tym bardziej jesteśmy zagrożeni. Sukces przyniesie nam śmierć, klęska — prawo 
pociągnięcia  za  sznur.  Oto  potworność,  którą  Robin  Hood  unieśmiertelnił  jako  ideę  prawości. 
Mówią,  że  walczył  z  grabieżcami  sprawującymi  władzę  i  oddawał  łupy  tym,  którym  zostały 
zabrane, ale nie taki jest dzisiejszy sens tej legendy.
Pamięta się go nie jako orędownika własności, lecz potrzeby, nie jako obrońcę ograbianych, lecz 
biednych.  Funkcjonuje  w  świadomości  społecznej  jako  pierwszy,  który  zasłużył  na  miano 
cnotliwego, rozdając na cele dobroczynne cudzy majątek i każąc innym płacić za luksus swojej 
litości.  Stał  się symbolem poglądu,  że  to  potrzeba,  a nie osiągnięcie  jest  źródłem praw; że nie 
musimy wytwarzać, tylko chcieć; że to, na co zapracowaliśmy, nie należy nam się, ale to, na co nie 
zapracowaliśmy — owszem. Stał się usprawiedliwieniem każdej miernoty, która, nie potrafiąc na 
siebie zarobić, żądała władzy nad własnością lepszych od siebie, utrzymując, że chce poświęcić 
życie słabszym i że musi to czynić kosztem silniejszych. To najgorsze z możliwych stworzeń — 
podwójnego  pasożyta,  żywiącego  się  ranami  biednych  i  krwią  bogatych  —  ludzie  uznali  za 
wcielenie  ideału  moralnego,  doprowadzając  świat  do  stanu,  w  którym  im  więcej  człowiek 
wytwarza, tym bliższy jest utraty wszystkich swoich praw, aby wreszcie, gdy jego umiejętności są 
już dostatecznie duże, zmienić się w wyjęte spod prawa stworzenie, mogące paść łupem każdego — 
podczas  gdy  chcąc  się  znaleźć  ponad  prawem,  zasadami  i  moralnością,  tam,  gdzie  wolno  mu 
wszystko, nawet łupić i mordować, człowiek musi jedynie być w potrzebie. Czy zastanawia się pan, 
dlaczego  świat  wokół  nas  się  sypie?  Z tym właśnie  walczę,  panie  Rearden.  Dopóki  ludzie  nie 
zrozumieją, że spośród wszystkich symboli Robin Hood jest najbardziej  niemoralnym i godnym 
pogardy, nie będzie na ziemi sprawiedliwości i ludzkość nie będzie miała szans przetrwania.
Rearden słuchał w odrętwieniu. Pod powłoką odrętwienia, jak ziarno usiłujące się przebić przez 
skorupę ziemi, rosło jednak uczucie, którego nie potrafił rozpoznać — wiedział tylko, że wydaje się 
znajome i bardzo odległe, jakby je przeżył i wyrzekł się go dawno temu.
— Tak naprawdę, panie Rearden,  jestem policjantem. Obowiązkiem policjanta  jest  bronić ludzi 
przed przestępcami,  którzy siłą odbierają  im mienie,  odzyskiwać skradzione dobra i  zwracać je 
właścicielom. Ale kiedy prawo sankcjonuje rabunek, obowiązkiem policjanta staje się nie ochrona, 
lecz  odbieranie  mienia  — a  wtedy  prawdziwy  policjant  staje  się  banitą.  Sprzedaję  odzyskany 
majątek wybranym klientom w tym kraju, a oni płacą mi w złocie. Handluję także z przemytnikami 
i spekulantami z Europejskich Republik Ludowych. Orientuje się pan, jakie są warunki życia w 
tych republikach? Ponieważ produkcję i  handel  — nie zaś przemoc — uznaje  się za zbrodnie, 
najlepsi ludzie w Europie nie mieli wyboru: musieli się stać przestępcami. Poganiacze niewolników 
z tych krajów żyją dzięki jałmużnie rzucanej przez kolegów z krajów, w których jest jeszcze co 
grabić. Ja sprzedaję towary Europejczykom łamiącym prawo, po najwyższej możliwej cenie, każąc 
im  płacić  w  złocie.  Złoto  jest  wartością  obiektywną,  pozwalającą  zabezpieczyć  bogactwo  i 



przyszłość.  W  Europie  prawo  do  posiadania  złota  mają  tylko  uzbrojeni  w  baty  „przyjaciele 
ludzkości”, którzy utrzymują, że służy ono dobru ofiar. Tym właśnie złotem płacą mi moi klienci. 
Jak je zdobywają? Tak samo, jak ja zdobywam swoje towary.  A wtedy ja zwracam złoto tym, 
którym odebrano dobra — panu i pozostałym.
Rearden  przypomniał  sobie  zapomniane  uczucie.  Odczuwał  je,  kiedy  odebrał  swoją  pierwszą 
wypłatę, mając lat czternaście — kiedy, mając dwadzieścia cztery, został nadzorcą kopalni rudy — 
i  wreszcie,  kiedy  jako  właściciel  kopalni  zrealizował  pierwsze  zamówienie  na  sprzęt  dla 
najlepszego wówczas koncernu, Samochodów Dwudziestego Wieku. Było to uczucie uroczystego, 
radosnego podniecenia wynikającego ze zdobycia awansu w świecie, który szanował, i uznania ze 
strony  ludzi,  których  podziwiał.  Przez  niemal  dwie  dekady  uczucie  leżało  przygwożdżone 
nawarstwiającą się z każdym rokiem pogardą, oburzeniem, jego walką o to, by się nie oglądać, nie 
widzieć  ludzi,  z  którymi  przyszło  mu  handlować,  nie  oczekiwać  od  nich  niczego  i  zachować 
zamkniętą w czterech ścianach gabinetu prywatną wizję świata, w którym kiedyś chciał być kimś. I 
oto  teraz  wracało,  wydostając  się  spod  gruzów:  nagłe  zainteresowanie,  wsłuchiwanie  się  w 
dźwięczny głos rozsądku, z którym można się porozumieć i współistnieć. A przecież był to głos 
pirata, mówiącego o aktach przemocy i oferującego mu rekompensatę za utracony świat, w którym 
rządziły  rozsądek  i  sprawiedliwość.  Nie  mógł  jej  przyjąć.  Nie  mógł  utracić  tego,  co  jeszcze 
zachował ze swojej wizji. Słuchał, pragnąc uciec, a zarazem wiedząc, że nie umknie mu ani jedno 
słowo.
— Deponuję złoto w banku — banku o standardzie złota,  panie Rearden — na nazwiska ludzi 
będących jego prawnymi właścicielami.  Ludzi  o  wielkich  umiejętnościach,  którzy zbili  fortuny 
dzięki własnemu wysiłkowi i wolnemu handlowi, bez pomocy rządowej i nie stosując przymusu. 
To  oni  są  największymi  ofiarami:  dali  z  siebie  najwięcej  i  zostali  ukarani  najdotkliwiej.  Ich 
nazwiska  figurują  w  moim  rejestrze  rekompensat.  Każdy  odzyskany  ładunek  złota  zostaje 
podzielony między nich i zdeponowany na ich kontach.
— Co to za ludzie?
— Pan jest jednym z nich, panie Rearden. Nie potrafię zliczyć,  ile pieniędzy odebrano panu w 
wyniku  zakamuflowanych  podatków,  rozporządzeń,  zmarnowanego  czasu  i  wysiłku,  energii 
włożonej w pokonywanie sztucznych przeszkód. Nie podam panu dokładnej sumy, ale jeśli chce 
pan zobaczyć jej rozmiary, wystarczy się rozejrzeć. Poziom nędzy, jaki osiągnął ten prosperujący 
niegdyś kraj, jest równy niesprawiedliwości, którą pan wycierpiał.  Jeśli ludzie odmawiają spłaty 
zaciągniętego u pana długu,  muszą płacić  w ten sposób. Istnieje  jednak część długu, która  jest 
naliczana i zapisywana. To ją zamierzam panu zwrócić.
— Jaka to część?
— Pański podatek dochodowy, panie Rearden.
— Co takiego?!
— Pański podatek dochodowy z ostatnich dwunastu lat.
— To zamierza mi pan zwrócić?!
— W całości i w złocie, panie Rearden.
Rearden  wybuchnął  śmiechem.  Śmiał  się  jak  mały  chłopiec,  bawiąc  się  myślą  o  tym,  co 
niemożliwe.
— Wielki Boże! Więc jest pan nie tylko policjantem, ale i agentem Izby Skarbowej?
— Tak — odrzekł z powagą Danneskjöld.
— Nie mówi pan poważnie, prawda?
— Czy wyglądam na kogoś, kto żartuje?
— Ależ to niedorzeczne!
— Bardziej niż rozporządzenie 10-289?
— To nierzeczywiste i niewykonalne!
— Bo tylko zło jest rzeczywiste i wykonalne?
— Ależ...
— Myśli pan, że śmierć i podatki to jedyne pewniki, panie Rearden? Cóż, z pierwszym nie mogę 
nic zrobić, ale jeśli złagodzę ciężar drugiego, może ludzie zaczną dostrzegać nić łączącą oba i będą 



mogli  żyć  dłużej  i  bardziej  szczęśliwie.  Zaczną  uważać,  że  nie  śmierć  i  podatki,  lecz  życie  i 
produkcja są jedynymi pewnikami i uczynią je fundamentem swojego kodeksu moralnego.
Rearden patrzył na niego bez uśmiechu. Wysoka, szczupła sylwetka w wiatrówce podkreślającej 
wyszkoloną zwinność mięśni była sylwetką rozbójnika; surowa, jakby wykuta w marmurze twarz 
pasowała do sędziego; głos był dobitny i rzeczowy jak u zdolnego sprzedawcy.
— Nie tylko grabieżcy trzymają akta na pański temat, panie Rearden. Ja też. Dysponuję kopiami 
wszystkich pańskich zeznań podatkowych z  ostatnich  dwunastu  lat.  Dotyczy to  również  moich 
pozostałych  klientów.  Mam  przyjaciół  w  zdumiewających  miejscach,  dzięki  którym  uzyskuję 
potrzebne mi kopie. Dzielę pieniądze między moich klientów proporcjonalnie do sum, które im 
wydarto.  Większość  z  nich  otrzymała  już  swoją  należność.  Pańskie  konto  jest  największym,  z 
którego jeszcze nie  pobrano wypłaty.  Kiedy tylko będzie  pan gotów, by się upomnieć o swoją 
własność — kiedy będę pewien, że ani grosz z tej sumy nie trafi w ręce grabieżców — przekażę ją 
panu. Na razie... — Spojrzał na sztabę złota leżącą na ziemi. — Proszę ją podnieść, panie Rearden. 
Nie jest kradziona. Należy do pana.
Rearden nie poruszył się, nie odpowiedział i nie spojrzał w dół.
.— W banku czeka na pana znacznie więcej.
— W jakim banku?
— Pamięta pan Midasa Mulligana z Chicago?
— Oczywiście.
— Wszystkie moje konta znajdują się w banku Mulligana.
— Nie ma już banku Mulligana w Chicago.
— Nie. Przeniósł się. Rearden odczekał chwilę.
— Dokąd?
— Sądzę, że wkrótce pan się tego dowie, panie Rearden. Teraz nie mogę panu odpowiedzieć. — I 
dodał: — Musi pan jednak wiedzieć, że ja jeden jestem odpowiedzialny za to przedsięwzięcie. To 
moja osobista misja. Biorę w niej udział tylko ja i moja załoga. Nawet mój bankier ogranicza się 
jedynie  do  przechowywania  dla  mnie  pieniędzy.  Wielu  spośród  moich  przyjaciół  nie  aprobuje 
metod, którymi się posługuję. Wszyscy jednak, różnymi sposobami, rozgrywamy tę samą bitwę. Ja 
wybrałem taki rodzaj walki.
Rearden uśmiechnął się kpiąco.
—  Czy  nie  jest  pan  przypadkiem  jednym  z  tych  altruistów,  którzy  poświęcają  życie 
niedochodowym przedsięwzięciom i ryzykują je tylko po to, by służyć innym?
—  Nie,  panie  Rearden.  Inwestuję  swój  czas  we  własną  przyszłość.  Kiedy  będziemy  wolni  i 
zaczniemy odbudowywać świat,  chcę,  aby  odrodził  się  najszybciej,  jak  to  możliwe.  Im więcej 
kapitału obrotowego znajdzie się we właściwych rękach — w rękach najlepszych, najbardziej pro-
duktywnych ludzi — tym więcej zaoszczędzimy sobie lat, a historii kraju — stuleci. Czy pytał pan, 
co pan dla mnie znaczy? Wszystko, co podziwiam i czym chcę się stać w dniu, w którym na ziemi 
będzie dla tego miejsce, wszystko, z czym chcę mieć do czynienia — nawet jeśli dziś tylko tyle 
może pan mieć ze mnie pożytku.
— Dlaczego? — wyszeptał Rearden.
— Bo moją jedyną miłością, jedyną wartością, dla której pragnę żyć, jest coś, czego świat nigdy nie 
kochał i co nie zdobywało przyjaciół ani obrońców: ludzkie umiejętności. Tej miłości poświęcam 
życie — a jeśli Przyszłoby je oddać, czy istnieje lepszy cel?
Człowiek,  który  zatracił  zdolność  odczuwania?,  pomyślał  Rearden,  pojmując,  że  surowość 
marmurowej  twarzy  jest  formą  zdyscyplinowanej  zdolności  do  odczuwania  zbyt  głębokiego. 
Miarowy głos kontynuował spokojnie:
— Chciałem, by pan to wiedział. Chciałem, by wiedział to pan teraz, kiedy ma pan wrażenie, że 
pozostawiono  go  na  dnie  szybu  w  otoczeniu  zdegenerowanych  niedobitków  rasy  ludzkiej. 
Chciałem, by pan wiedział, w swojej najczarniejszej godzinie, że dzień oswobodzenia jest znacznie 
bliższy, niż się panu zdaje. Był też jeden specjalny powód, dla którego chciałem z panem mówić i 
wyjawić panu swój sekret przed czasem. Czy słyszał pan, co się stało z hutą Orrena Boyle’a na 
wybrzeżu Maine?



— Tak — odparł Rearden, ze zdumieniem słysząc w swoim głosie entuzjazm. — Nie wiedziałem, 
czy to prawda.
— Prawda. Zrobiłem to. Pan Boyle nie będzie produkował metalu Reardena na wybrzeżu Maine. 
Ani nigdzie indziej.  Nie będzie tego robił żaden nędzny złodziej, który sądzi, że rozporządzenie 
dało mu prawo do dysponowania pańskim umysłem. Jeśli ktoś będzie próbował produkować pański 
metal, jego piece wylecą w powietrze, maszyny eksplodują, statki zatoną, fabryka stanie w ogniu — 
przydarzy mu się tyle nieszczęść, że ludzie zaczną to nazywać klątwą i żaden robotnik w kraju nie 
będzie  chciał  przestąpić  progu  zakładu  produkującego  metal  Reardena.  Skoro  ludzie  pokroju 
Boyle’a  uważają,  że  wystarczy  mieć  siłę,  by ograbić  lepszych od siebie,  niech  zobaczą,  co się 
dzieje, gdy ktoś lepszy od nich postanawia użyć siły. Chciałem, żeby pan wiedział, że żaden z nich 
nie będzie produkował metalu Reardena i nie zarobi na nim ani grosza.
Ponieważ czuł przemożne pragnienie wybuchnięcia śmiechem — takim, jakim powitał wiadomość 
o pożarze pól naftowych Wyatta i krachu d’Anconia Copper — i wiedział, że jeśli to zrobi, ta rzecz, 
której się boi, dopadnie go i tym razem nie wypuści, a wtedy nigdy więcej nie zobaczy swojej huty 
—  Rearden  cofnął  się  i  przygryzł  wargi.  Kiedy  niebezpieczeństwo  minęło,  powiedział  cicho, 
stanowczym i bezbarwnym tonem:
— Proszę zabrać swoje złoto i wynosić się stąd. Nie przyjmę pomocy od zbrodniarza.
Twarz Danneskjölda nie zmieniła wyrazu.
— Nie mogę pana zmusić do przyjęcia złota, panie Rearden. Ale nie zabiorę go z powrotem. Jeśli 
pan chce, może je pan tu zostawić.
— Nie  chcę  pańskiej  pomocy  i  nie  zamierzam  pana  chronić.  Gdybym miał  pod  ręką  telefon, 
zadzwoniłbym  na  policję.  Zrobię  to,  jeśli  jeszcze  raz  pan  się  do  mnie  zbliży.  Zrobię  to  w 
samoobronie.
— Rozumiem, co pan ma na myśli.
— Widział pan, że słucham z zaciekawieniem. Nie potrafię potępiać pana ani nikogo innego, bo nie 
ma już kryteriów, którymi ludzie powinni się kierować, więc nie obchodzi mnie,  co robią i jak 
próbują znieść to, co nieznośne. Jeśli wybrał pan taki sposób, pozwolę panu iść do piekła własną 
drogą,  ale nie  chcę brać w tym udziału.  Nie chcę być pańskim natchnieniem ani wspólnikiem. 
Proszę nie oczekiwać, że kiedykolwiek podejmę pieniądze z pańskiego konta, o ile ono istnieje. 
Proszę  je  wydać  na  dozbrojenie  się  — zamierzam bowiem powiadomić  o  wszystkim policję  i 
udzielić im wszystkich możliwych wskazówek, mogących ich naprowadzić na pański trop.
Danneskjöld  nie  poruszył  się.  Milczał.  Gdzieś  daleko,  w  ciemnościach,  przetaczał  się  pociąg 
towarowy. Nie widzieli go, ale miarowe uderzenia kół wydawały się bliskie, jakby przejeżdżał obok 
nich pociąg-widmo, składający się wyłącznie z dźwięku.
— Chciał mi pan pomóc w najczarniejszej godzinie? — zapytał Rearden. — Jeśli znalazłem się w 
położeniu, w którym moim jedynym obrońcą jest pirat, nie zależy mi już na obronie. Mówi pan 
trochę po ludzku, więc w imię tego powiem panu, że nie mam już żadnej nadziei, ale nadal wiem, 
że  kiedy  nadejdzie  koniec,  będę  mógł  sobie  powiedzieć,  iż  żyłem,  opierając  się  na  własnych 
kryteriach, nawet gdy pozostałem jedynym, dla którego coś znaczyły. Od początku do końca żyłem 
w swoim świecie i razem z nim pójdę na dno. Nie sądzę, by chciał mnie pan zrozumieć, ale...
Snop  światła  uderzył  w  nich  z  gwałtownością  ciosu.  Klekot  pociągu  zagłuszył  odgłos  silnika 
samochodu, który wynurzył się zza ruin domu i zahamował z piskiem opon, choć nie znajdowali się 
na  jego  drodze.  Rearden  odruchowo  odskoczył  w  tył.  Podziwiał  refleks  swego  towarzysza: 
szybkość reakcji Danneskjölda przejawiała się w tym, że zdołał zachować całkowity bezruch.
Był to wóz policyjny. Zatrzymał się tuż przy nich.
— A, to pan, panie Rearden! — Kierowca wychylił się, poznał go i zasalutował. — Dobry wieczór.
— Witam — rzekł Rearden, walcząc z nienaturalnie szorstkim głosem. Dwaj policjanci siedzący na 
przednich  fotelach  samochodu wyglądali  na spiętych,  jakby prowadzili  jakąś  akcję,  a  nie  tylko 
patrolowali teren i zatrzymali się na pogawędkę.
— Panie Rearden, czy szedł pan z huty przez Edgewood Road, obok Blacksmith Cove?
— Tak. Dlaczego?
— Czy nie widział pan przypadkiem gdzieś w okolicy przemieszczającego się w wielkim pośpiechu 



obcego?
— Gdzie?
— Mógł być albo pieszo, albo w zdezelowanym samochodzie z silnikiem wartym milion dolarów.
— Co to za człowiek?
— Wysoki blondyn.
— Kim jest?
— Nie  uwierzyłby  pan,  gdybym panu  powiedział.  Widział  go  pan?  Rearden  nie  był  świadom 
własnych pytań,  a  jedynie  zdumiewającego  faktu,  że  potrafi  przepchnąć  dźwięki  przez  barierę, 
która wyrosła mu w gardle. Patrzył wprost na policjanta, ale cała jego świadomość skupiała się na 
dostrzeganej kątem oka nieruchomej, pozbawionej wszelkiego wyrazu twarzy Danneskjölda. Ręce 
tamtego  zwisały  luźno  po  bokach,  z  otwartymi  dłońmi,  nie  zdradzając  najmniejszego  zamiaru 
sięgnięcia po broń. Wysokie, wyprostowane ciało stało bezbronne, nieosłonięte, jak przed plutonem 
egzekucyjnym. Rearden czuł, że nie wolno mu się odwrócić w stronę tamtego, więc uparcie gapił 
się  na  mosiężne  guziki  niebieskiego  munduru  policjanta,  ale  w  głowie  miał  tylko  obraz 
Danneskjölda, bardziej wyrazisty niż to, co widziały oczy — obraz jego ciała, nagiego ciała pod 
warstwą odzieży, ciała, któremu odbierze się życie. Nie słyszał swoich słów, bo zagłuszało je jedno 
zdanie, powtarzające się w nieskończoność, pozbawione sensu, lecz przepełnione uczuciem, że jest 
to jedyna rzecz, jaka się dla niego liczy w świecie: „Gdyby przyszło mi oddać życie, czy istnieje 
lepszy cel?”
— Widział go pan, panie Rearden?
— Nie — odrzekł.
Policjant z żalem wzruszył ramionami i zacisnął dłonie na kierownicy.
— Nikogo podejrzanego?
— Nie.
— Żadnego dziwnego samochodu?
— Nie.
Policjant sięgnął do stacyjki.
— Dostali cynk, że widziano go dziś na lądzie, i zarządzili obławę w pięciu hrabstwach. Nie wolno 
nam wymieniać jego nazwiska, żeby nie straszyć ludzi, ale chodzi o człowieka, którego głowa jest 
warta trzy miliony dolarów i poluje się na nią na całym świecie.
Zdążył przekręcić kluczyk w stacyjce i uruchomić silnik,  gdy drugi policjant,  przyglądający się 
kosmykowi jasnych włosów wystającemu spod czapki Danneskjölda, zapytał nagle:
— A ten to kto, panie Rearden?
— Mój nowy ochroniarz.
— A...! Rozsądne posunięcie w dzisiejszych czasach. Dobranoc panu, panie Rearden.
Samochód  ruszył.  Danneskjöld  przyglądał  się,  jak  czerwone  kropki  tylnych  świateł  znikają  w 
oddali. Potem zerknął wymownie na prawą rękę Reardena, który dopiero teraz uświadomił sobie, że 
przez cały czas rozmowy z policjantem zaciskał dłoń na trzymanym w kieszeni pistolecie — i że 
był gotów go użyć.
Pospiesznie wypuścił broń i wyjął rękę z kieszeni. Danneskjöld uśmiechnął się. Był to uśmiech 
promiennego  rozbawienia,  radość  czystego,  młodego  ducha,  cieszącego  się  przeżytą  chwilą.  I 
chociaż ci dwaj nie byli do siebie podobni, widok ten przywiódł Reardenowi na myśl Francisca 
d’Anconia.
— Nie skłamał pan — rzekł Ragnar Danneskjöld. — Pański ochroniarz — tym właśnie jestem i 
zasłużę na to miano w znacznie bardziej złożony sposób, niż się pan dziś spodziewa. Dziękuję, 
panie Rearden, i do widzenia. Spotkamy się ponownie dużo wcześniej, niż miałem nadzieję.
Odszedł, nim Rearden zdołał coś powiedzieć. Zniknął za kamiennym ogrodzeniem równie nagle i 
bezszelestnie, jak się pojawił. Rearden rozejrzał się po tonącym w mroku polu, nigdzie jednak nie 
dostrzegł śladu obecności człowieka.



Kip Chalmers zaklął, gdy pociąg szarpnął i jego koktajl rozlał się po blacie. Rozwalił się na stole, 
zanurzając łokieć w kałuży, i rzekł:
— Niech szlag trafi te koleje! Tacy są bogaci, a nie umieją zainwestować w naprawę toru, żebyśmy 
nie musieli podskakiwać jak chłopi na wozie z sianem.
Nikt spośród trojga jego towarzyszy nie wysilił się na odpowiedź. Było późno; siedzieli w świetlicy 
tylko dlatego,  że powrót do przedziałów wymagał pewnego wysiłku. W oparach papierosowego 
dymu  przesyconych  zapachem  alkoholu  światła  świetlicy  wyglądały  jak  ledwo  zarysowane 
okienka.  Był  to  prywatny  wagon,  którego  Chalmers  zażyczył  sobie  na  tę  podróż;  jechał 
przyczepiony  do  końca  wijącej  się  po  górskich  serpentynach  Komety  i  kołysał  się  jak  ogon 
rozdrażnionego zwierzęcia.
— Zamierzam wszcząć kampanię na rzecz nacjonalizacji kolei — rzekł Chalmers, wpatrując się 
bojowo w drobnego,  szarego człowieczka,  który  spoglądał  na  niego bez  zaciekawienia.  — To 
będzie  moje  hasło polityczne.  Muszę mieć  swoje hasło.  Nie lubię  Jima Taggarta.  Wygląda jak 
niedogotowany małż. Do diabła z kolejami! Czas już położyć na nich łapę.
— Idź spać — powiedział człowieczek — jeśli chcesz na jutrzejszym wiecu wyglądać jak człowiek.
— Myślisz, że nam się uda?
— Tobie musi się udać.
— Wiem. Ale wątpię, czy dotrzemy tam na czas. Ten przeklęty superekspres spóźnia się o Bóg wie 
ile godzin.
— Ty musisz tam być na czas, Kip — odparł człowieczek złowróżbnie, upartym, monotonnym 
tonem człowieka bezmyślnego, który sądzi, że można osiągnąć cel, nie troszcząc się o środki.
— Niech cię diabli, myślisz, że o tym nie wiem?!
Kip  Chalmers  miał  jasne,  kręcone  włosy  i  bezkształtne  usta.  Pochodził  z  dość  bogatej  i  dość 
wysoko postawionej rodziny, ale szydził z bogactwa i pozycji w sposób dający do zrozumienia, że 
tylko arystokrata z najwyższej sfery może sobie pozwolić na tak cyniczną obojętność. Ukończył 
college specjalizujący się w wychowywaniu tego rodzaju arystokracji. Nauczono go tam, że idee 
mają na celu oszukiwanie tych, którzy są dostatecznie głupi, by myśleć. W Waszyngtonie piął się 
po szczeblach kariery ze zwinnością złodzieja, wspinającego się z biura do biura i z gzymsu na 
gzyms sypiącej się konstrukcji.  Do szczytu brakowało mu jeszcze sporo, ale jego sposób bycia 
sprawiał, że laicy uważali go za równie wpływowego jak Wesley Mouch.
Kip Chalmers  uznał  za stosowne ze strategicznego punktu widzenia  zająć się polityką  i  zgłosił 
swoją kandydaturę do legislature Kalifornii, choć nie wiedział o tym stanie nic z wyjątkiem tego, że 
rozwija  się  tam  przemysł  kinematograficzny  i  prosperują  kluby  plażowe.  Szef  jego  kampanii 
poczynił wstępne kroki i obecnie Chalmers był w drodze na spotkanie z przyszłymi wyborcami, 
które  miało  się  odbyć  w  San  Francisco  podczas  przesadnie  rozreklamowanego  wiecu, 
zaplanowanego na wieczór następnego dnia. Agent chciał, by wyruszyli dzień wcześniej, ale Chal-
mers  pozostał  w  Waszyngtonie,  by  wziąć  udział  w  przyjęciu,  i  wyruszył  ostatnim  możliwym 
pociągiem. Nie przejawiał zainteresowania wiecem, dopóki się nie dowiedział, że Kometa ma sześć 
godzin spóźnienia.
Trojgu towarzyszy Chalmersa nie przeszkadzało, że Chalmers ma podły nastrój, dopóki częstował 
ich dobrym alkoholem. Lester  Tuck, szef kampanii,  był starzejącym się człowieczyną o twarzy 
wyglądającej, jakby ją kiedyś uderzono i nigdy nie odzyskała dawnych kształtów. Był to prawnik, 
który kilka pokoleń wcześniej reprezentowałby kieszonkowców i ludzi prowokujących wypadki na 
terenach wielkich korporacji; teraz odkrył, że lepiej wyjdzie na reprezentowaniu Kipa Chalmersa.
Laura  Bradford  była  aktualną  kochanką  Chalmersa;  lubił  ją,  bo  przedtem sypiała  z  Wesleyem 
Mouchem. Była aktorką, która z kompetentnej odtwórczyni pierwszoplanowych ról przeobraziła się 
w niekompetentną gwiazdę nie dzięki sypianiu z producentami,  lecz idąc na skróty i sypiając z 
wysokimi urzędnikami. W wywiadach prasowych pasującym do trzeciorzędnych brukowców tonem 
bojownika o słuszną sprawę rozprawiała o ekonomii, nie o splendorze. Jej przekonania zamykały 
się w zdaniu: Musimy pomagać biednym”.
Gilbert  Keith-Worthing brał udział  w podróży jako gość Chalmersa,  choć pozostała  dwójka nie 
potrafiła  odgadnąć,  dlaczego został  zaproszony.  Był  to  światowej  sławy pisarz  brytyjski,  który 



zdobył popularność przed trzydziestu laty. Od tamtego czasu nikt nie czytał jego dzieł, ale wszyscy 
uznawali  go  za  klasyka.  Uważano  go  za  wielkiego  myśliciela,  wygłaszał  bowiem  kwestie  w 
rodzaju: „Wolność? Przestańmy wreszcie o niej mówić. Wolność jest nieosiągalna. Człowiek nigdy 
nie będzie wolny od głodu, zimna, chorób, wypadków. Nigdy się nie wyzwoli z tyranii  natury. 
Dlaczego więc miałby się sprzeciwiać tyranii dyktatury politycznej?” Kiedy wszyscy w Europie 
zaczęli wprowadzać w życie jego idee, przeniósł się do Ameryki. Na przestrzeni lat jego pisanie 
zatraciło  ostrość,  a  ciało  sflaczało.  Teraz,  mając  lat  siedemdziesiąt,  był  otyłym  mężczyzną  o 
farbowanych  włosach  i  sposobie  bycia  pełnego  pogardy  cynika,  sypiącego  cytatami  z  jogów, 
dotyczącymi jałowości ludzkich wysiłków. Kip Chalmers zaprosił go, bo sądził, że w ten sposób 
podniesie swój prestiż. Gilbert Keith-Worthing przybył, bo nie miał nic lepszego do roboty.
— Niech szlag trafi  tych kolejarzy!  — rzucił  Kip Chalmers.  — Oni to robią celowo. Chcą mi 
zrujnować kampanię. Nie mogę się spóźnić na wiec! Na Boga, Lester, zrób coś!
— Próbowałem  — odparł  Lester  Tuck.  Na  poprzedniej  stacji  próbował  telefonicznie  załatwić 
transport powietrzny, ale na następne dwa dni nie zaplanowano żadnych komercyjnych lotów.
— Jeżeli nie dowiozą mnie na czas, obedrę ich ze skalpów i zabiorę kolej! Nie możemy powiedzieć 
temu cholernemu konduktorowi, żeby się pospieszyli?
— Powiedziałeś mu to już trzy razy.
— Każę  go  zwolnić.  Tłumaczy  się  głupio  kłopotami  technicznymi.  Oczekuję  transportu,  a  nie 
wyjaśnień. Nie mogą mnie traktować jak pasażera drugiej klasy. Mają mnie dowieźć, gdzie i kiedy 
sobie życzę. Nie wiedzą, że tu jestem, czy co?
— Teraz już wiedzą — rzekła Laura Bradford. — Zamknij się, Kip. Nudzisz mnie.
Chalmers napełnił swoją szklankę. Wagon kołysał się i szkło na półkach dzwoniło lekko. Układ 
gwiazd za oknami wciąż się zmieniał, jakby się ze sobą zderzały. W tylnym oknie wagonu widać 
było jedynie słaby odblask czerwonych i zielonych latarń znaczących koniec pociągu i kawałek 
ciągnących się w dal szyn. Skalna ściana ścigała się z pociągiem, od czasu do czasu otwierając się i 
wpuszczając gwiazdy mrugające sponad wysokich szczytów gór Kolorado.
— Góry... — odezwał się z zadowoleniem Gilbert Keith-Worthing. — To spektakl, który pozwala 
człowiekowi  odczuć  własną  znikomość.  Czymże  jest  ten  kawałek  szyn,  duma  zarozumiałych, 
prymitywnych materialistów, w zestawieniu z wiecznym splendorem? Zaledwie fastrygą na rąbku 
płaszcza natury. Gdyby któremuś z tych granitowych olbrzymów zachciało się runąć, unicestwiłby 
ten pociąg.
— Dlaczego  miałoby  mu  się  zachcieć  runąć?  — zapytała  bez  wielkiego  zaciekawienia  Laura 
Bradford.
— Ten  cholerny  pociąg  jedzie  chyba  coraz  wolniej  — rzekł  Kip  Chalmers.  Dranie  zwalniają 
pomimo moich poleceń!
— Jesteśmy w górach... — oponował Lester Tuck.
— Do diabła z górami! Lester, którego dziś mamy? Przy tych wszystkich zmianach czasu nie mogę 
się połapać...
— Dwudziestego siódmego maja — westchnął Lester Tuck.
— Dwudziestego siódmego maja — potwierdził  Gilbert Keith-Worthing, patrząc na zegarek. — 
Dwanaście minut po północy.
— Jezu! — wykrzyknął Kip Chalmers. — Więc wiec jest dzisiaj?!
— Tak — przyznał Lester Tuck.
— Nie dojedziemy! Nie...
Pociąg szarpnął ostro, wytrącając mu szklankę z ręki. Odgłos roztrzaskującego się o podłogę szkła 
zmieszał się ze zgrzytem kół na ostrym zakręcie.
— Czy aby te wasze koleje są bezpieczne? — zapytał nerwowo Gilbert Keith-Worthing.
— Pewnie, do diabła! — uniósł się Kip Chalmers. — Mamy tyle ustaw, rozporządzeń i regulacji, że 
to cholerstwo nie ma prawa nie być bezpieczne! Lester, gdzie teraz jesteśmy? Jaka jest najbliższa 
stacja?
— Zatrzymujemy się dopiero w Salt Lake City.
— Chodzi mi o najbliższą stację, którą będziemy mijać!



Lester Tuck wyciągnął poplamioną mapę, na którą spoglądał co pięć minut, odkąd zapadł zmrok.
— Winston — rzekł. — Winston, Kolorado. Kip Chalmers sięgnął po nową szklankę.
—  Tinky  Holloway  powiedział,  że  Wesley  powiedział,  że  jeśli  nie  wygrasz  wyborów,  jesteś 
skończony — powiedziała Laura Bradford. Siedziała rozparta na krześle, patrząc na własne odbicie 
w lustrze za plecami Chalmersa. Nudziła się i bawiło ją drażnienie jego bezsilnego gniewu.
— Tak powiedział?
— Mhm. Wesley nie chce, żeby twój rywal, jak mu tam, dostał się do legislatury. Jeśli nie wygrasz, 
dostanie szału. Tinky powiedział...
— Do diabła z nim! Niech lepiej zadba o własny kark!
— No, nie wiem. Wesley bardzo go lubi. — Po czym dodała: — Tinky Holloway nie dopuściłby do 
tego,  żeby przez  jakiś  nędzny pociąg  spóźnić się na ważne spotkanie.  Nie ośmieliliby  się  tego 
zrobić, gdyby to on siedział w tym wagonie.
Kip Chalmers wpatrywał się w swoją szklankę.
— Zmuszę rząd do przejęcia wszystkich kolei — powiedział niskim głosem.
— Nie rozumiem, dlaczego już dawno tego nie zrobili  — rzekł Gilbert Keith-Worthing.  — To 
jedyny kraj na świecie, który jest na tyle zacofany, żeby pozostawiać koleje w prywatnych rękach.
— No to właśnie was doganiamy — odparł Chalmers.
— Wasz kraj jest niewiarygodnie naiwny. Anachroniczny. Ta cała gadanina o wolności i prawach 
człowieka — nie słyszałem czegoś takiego od czasów swojego pradziadka. To po prostu luksusowe 
gadanie  bogaczy.  Biednych  nie  obchodzi,  czy  są  na  łasce  bogatych  przemysłowców  czy 
biurokratów.
— Czasy przemysłowców minęły.  Nadeszły czasy...  Szarpnięcie  sprawiało wrażenie,  jakby pęd 
powietrza w wagonie rzucił ich do przodu, a podłoga pod stopami zatrzymała się. Kip Chalmers 
wylądował  na  dywanie.  Gilberta  Keith-Worthinga  rzuciło  na  stół.  Światła  zgasły.  Szklanki 
pospadały  z  półek,  a  stalowe  ściany  jęknęły,  jakby  zaraz  miały  pęknąć.  Przez  cały  pociąg 
przetoczyło się echo odległego łomotu.
Podniósłszy głowę,  Chalmers  stwierdził,  że  wagon jest  nienaruszony.  Słyszał  jęki  towarzyszy i 
pierwszy histeryczny krzyk Laury. Doczołgał się do drzwi, otworzył je i zwlókł się po schodach. 
Daleko w przodzie, na zakręcie, zobaczył poruszające się światła latarek i czerwony blask w miej-
scu, w którym lokomotywa nie miała prawa się znajdować. Brnął przez ciemność, obijając się o na 
wpół ubrane postacie, na próżno świecące sobie zapałkami. W końcu trafił na człowieka z latarką i 
chwycił go ramię. Był to konduktor.
— Co się stało? — wykrztusił Chalmers.
— Pęknięte szyny — odparł chłodno konduktor. — Lokomotywa się wykoleiła.
— Wykoleiła?!
— Przewróciła się.
— Ktoś zginął?
— Nie. Maszyniście nic się nie stało. Palacz jest ranny.
— Pęknięte szyny? Co to znaczy: pęknięte?!
Konduktor miał dziwny wyraz twarzy: ponury, oskarżycielski i nieprzenikniony.
— Szyny się zużywają, panie Chalmers — rzekł z dziwnym naciskiem. — Zwłaszcza na zakrętach.
— Nie wiedzieliście, że są zużyte?
— My tak
— No to dlaczego ich nie wymieniliście?
— Miały zostać wymienione, ale pan Locey anulował polecenie.
— Kim jest pan Lochy?
— To nasz nowy dyrektor do spraw transportu.
Chalmers zastanawiał się, dlaczego konduktor patrzy na niego tak, jakby to on był po części winien 
katastrofy.
— Ale... ale lokomotywa wróci na tor?
— Sądząc po jej wyglądzie, nigdy już nie wróci na żaden tor.
— Ale przecież coś musi nas ciągnąć!



— Nie ona.
Chalmers  bał  się spojrzeć w dal,  czując nagle  — tam, gdzie  kończyły się ruchome światełka  i 
milkły  stłumione  krzyki  — ogrom  pogrążonych  w  mroku  gór,  milczenie  setek  pustych  mil  i 
niepewność wąskiej półki zawieszonej pomiędzy skalną ścianą a otchłanią. Mocniej ścisnął ramię 
konduktora.
— Ale... ale co my teraz zrobimy?
— Maszynista poszedł zadzwonić do Winston.
— Zadzwonić? Jak?
— O parę mil stąd jest telefon.
— Wydostaną nas?
— Tak.
— Ale... — Jego umysł zdołał wreszcie połączyć przeszłość z przyszłością, a wtedy głos po raz 
pierwszy przeszedł w krzyk: — Jak długo będziemy czekać?!
— Nie wiem — odrzekł konduktor. Strząsnął z ramienia dłoń Chalmersa i oddalił się.
Nocny operator stacji w Winston odebrał telefon, po czym rzucił słuchawkę i pognał na górę, by 
obudzić zawiadowcę. Zawiadowca był zwalistym, opryskliwym włóczęgą, któremu przydzielono tę 
funkcję przed dziesięcioma dniami na mocy polecenia nowego dyrektora okręgu. Zwlókł się z łóżka 
leniwie, ale kiedy słowa operatora do niego dotarły, nagle oprzytomniał.
— Co?! — wykrztusił. — Jezu! Kometa? Rany boskie, nie stój tu i nie trzęś się! Zadzwoń do Silver 
Springs!
Nocny  dyspozytor  centrali  w  Silver  Springs  odebrał  telefon,  po  czym  zadzwonił  do  Dave’a 
Mitchuma, nowego dyrektora okręgu Kolorado.
— Kometa?! — wykrztusił Mitchum, przyciskając słuchawkę do ucha i wyskakując z łóżka. — 
Lokomotywa padła? Diesel?!
— Tak, szefie.
— Boże! Boże wszechmogący! Co my teraz poczniemy? — Potem przypomniał sobie o swoim 
stanowisku i dodał: — Wyślij pociąg ratunkowy.
— Już to zrobiłem.
— Zadzwoń do operatora w Sherwood, żeby wstrzymał ruch.
— Dzwoniłem.
— Co masz na rozkładzie?
— Specjalny towarowy z dostawą dla wojska, na zachód. Ale nie spodziewają się go wcześniej niż 
za cztery godziny. Ma opóźnienie.
— Zaraz zejdę na dół... Czekaj no, posłuchaj, wezwij Billa, Sandy’ego i Clarence’a, niech na mnie 
czekają. Ale nam się dostanie!
Dave Mitchum zawsze się skarżył na niesprawiedliwość, bo — jak twierdził — prześladował go 
pech. Tłumaczył go ponuro spiskiem grubych ryb, które nie chciały dać mu szansy, choć nigdy nie 
wyjaśnił,  kogo konkretnie  ma na myśli.  Hierarchia  personelu  kolejowego  była  jego  ulubionym 
tematem narzekań i jedynym kryterium wartości; pracował w kolejnictwie dłużej niż wielu, którzy 
awansowali  przed nim; co jego zdaniem dowodziło niesprawiedliwości  systemu społecznego — 
choć nigdy nie wyjaśnił, co dokładnie ma na myśli, mówiąc o systemie społecznym. Pracował na 
wielu kolejach, ale na żadnej nie zagrzał miejsca. Jego pracodawcy nie mieli wobec niego wielkich 
zarzutów, ale go zwalniali, bo za często mówił: „Nikt mi nie powiedział!” Nie wiedział, że swoją 
obecną posadę zawdzięcza umowie pomiędzy Jamesem Taggartem a Wesleyem Mouchem: kiedy 
Taggart  sprzedał  Mouchowi  sekret  dotyczący  prywatnego  życia  swojej  siostiy  w  zamian  za 
podwyżkę taryfy,  Mouch zmusił  go do dodatkowej  przysługi na podstawie ich zwykłych zasad 
handlowania, polegających na wyciskaniu z siebie nawzajem wszystkiego, co się dało. W ramach 
dokładki Taggart miał dać pracę Dave’owi Mitchumowi, który był szwagrem Claude’a Slagenhopa, 
który był  prezesem Przyjaciół  Globalnego Postępu,  którego wpływ na opinię  publiczną  Mouch 
wysoko sobie cenił. James Taggart zepchnął odpowiedzialność za znalezienie Mitchumowi pracy 
na Cliftona  Loceya,  ten zaś  wepchnął  go w pierwszą dziurę,  jaka  się pojawiła.  Mitchum objął 
posadę dyrektora okręgu Kolorado, gdy poprzedni odszedł bez uprzedzenia po tym, jak zabrano ze 



stacji w Winston zapasową lokomotywę dieslowską, by dać ją Chickowi Morrisonowi.
— Co my teraz zrobimy? — wrzeszczał Dave Mitchum, wpadając, na wpół rozebrany i senny, do 
swego biura, gdzie czekali na niego główny dyspozytor ruchu, główny dyspozytor załóg i naczelnik 
do spraw eksploatacji taboru.
Trzej mężczyźni milczeli. Byli w średnim wieku i przepracowali na kolei wiele lat. Miesiąc temu 
zaczęto ich uczyć, że czasy się zmieniły i że obecnie niebezpiecznie jest mówić.
— Co, u diabła, mamy robić?!
— Jedno jest pewne — rzekł Bill Brent, główny dyspozytor ruchu. — Nie możemy wpuścić do 
tunelu pociągu ciągniętego przez lokomotywę opalaną węglem.
Dane Mitchum zrobił ponurą minę. Wiedział,  że wszyscy o tym myślą, ale wolałby, żeby Brent 
tego nie mówił.
— No a skąd weźmiemy diesla? — zapytał gniewnie.
— Znikąd — odrzekł naczelnik do spraw taboru.
— Przecież Kometa nie może całą noc stać na bocznicy!
— Będzie musiała — rzekł dyspozytor załóg. — Po co o tym gadać, Dave? Wiesz, że w całym 
okręgu nie ma ani jednego diesla.
— Ale na Boga! Czy oni myślą, że pociągi będą kursować bez lokomotyw?
— Panna Taggart tak nie myślała — rzekł naczelnik do spraw taboru.
— Pan Locey owszem.
— Bill — zapytał Mitchum tonem człowieka błagającego o przysługę — czy nie ma w dzisiejszym 
rozkładzie żadnego pociągu transkontynentalnego z lokomotywą dieslowską?
— Pierwszy — odparł niewzruszenie Bill Brent — będzie pociąg numer 236, ekspres towarowy z 
San  Francisco.  Powinien  pojawić  się  w  Winston  o  siódmej  osiemnaście  rano.  — I  dodał:  — 
Wcześniej nie ma żadnego diesla. Sprawdzałem.
— A ten z dostawą dla wojska?
— Nawet o tym nie myśl, Dave. Ma pierwszeństwo przed wszystkim innym na linii, nawet przed 
Kometą. Spóźnia się. Maźnice dwa razy się zapaliły. Wiezie amunicję dla arsenałów na Zachodnim 
Wybrzeżu.  Lepiej  się  módl,  żeby  go  nic  nie  zatrzymało  na  twoim odcinku.  Jeśli  uważasz,  że 
dostanie  nam się za przestój  Komety,  nie  wiesz,  co nas czeka,  jeśli  spróbujemy zatrzymać ten 
pociąg.
Milczeli. Przez otwarte na letnią noc okna słyszeli dzwonek telefonu w biurze dyspozytora na dole. 
Światła sygnalizacyjne mrugały nad pustkowiem, które kiedyś było ruchliwą stacją rozrządową.
Mitchum rozejrzał  się po lokomotywowni.  W słabym świetle  widział  niewyraźne kształty  kilku 
lokomotyw parowych.
— Tunel... — zaczął i przerwał.
— ...ma osiem mil długości — dokończył z szorstką emfazą dyspozytor załóg.
— Ja się tylko zastanawiałem — bronił się Mitchum.
— Nawet o tym nie myśl — rzekł miękko Brent.
— Nic nie powiedziałem!
— O czym rozmawiałeś z Dickiem Hortonem, zanim odszedł? — zapytał zbyt niewinnie naczelnik 
do spraw taboru w formie luźnej dygresji.
—  Czy  nie  chodziło  o  to,  że  system  wentylacji  w  tunelu  jest  do  niczego?  Czy  nie  mówił 
przypadkiem, że tunel nie jest dziś bezpieczny nawet dla lokomotyw dieslowskich?
— Po co to przypominasz? — zaperzył się Mitchum. — Przecież nic nie powiedziałem! — Dick 
Horton, główny inżynier okręgu, odszedł trzy dni po przybyciu Mitchuma.
— Tak tylko mi się nasunęło — odrzekł niewinnie tamten.
— Posłuchaj, Dave — odezwał się Bill Brent, wiedząc, że Mitchum woli przeciągać dyskusję w 
nieskończoność, niż podjąć decyzję — wiesz dobrze, że możemy zrobić tylko jedno: przetrzymać 
Kometę  w Winston  do  rana,  a  kiedy nadjedzie  236,  odczepić  jej  lokomotywę i  przeprowadzić 
Kometę przez tunel, a po drugiej stronie dać jej najlepszy parowóz, jaki mamy.
— Ale ile godzin spóźnienia będzie miała? Brent wzruszył ramionami.
— Dwanaście, może osiemnaście — kto wie?



— Osiemnaście godzin?! Kometa?! Boże, to się jeszcze nigdy nie zdarzyło!
— Nic spośród tego,  co nam się  przydarza,  nie zdarzyło się przedtem — rzekł  Brent.  W jego 
zwykle energicznym głosie brzmiało niespotykane znużenie.
— Ale ci w Nowym Jorku zwalą całą winę na nas!
Brent wzruszył ramionami. Miesiąc temu uważałby taką niesprawiedliwość za niewyobrażalną; dziś 
wiedział lepiej.
— Chyba... — rzekł nieszczęśliwie Mitchum — chyba nic innego nie możemy zrobić.
— Nic, Dave.
— Boże! Dlaczego właśnie nas musiało to spotkać?
— Kim jest John Galt?
O  wpół  do  trzeciej  Kometa,  ciągnięta  przez  starą  lokomotywę  manewrową,  wtoczyła  się  na 
bocznicę  stacji  Winston.  Kip  Chalmers  z  pełnym  niedowierzania  gniewem  spoglądał  na  kilka 
walących się chałup na samotnym zboczu i wiekową budę stacji.
— A to co? Po diabła nas tu przywlekli? — wrzasnął i zadzwonił po konduktora.
Kiedy pociąg ruszył i zrobiło się bezpiecznie, jego trwoga przeistoczyła się we wściekłość. Czuł się 
niemal  oszukany,  jakby  ktoś  celowo  zaaranżował  tę  sytuację,  by  go  zmusić  do  doznania 
niepotrzebnego strachu. Jego współtowarzysze wciąż siedzieli w świetlicy, zbyt wstrząśnięci,  by 
spać.
— Jak długo? — rzekł konduktor beznamiętnie, usłyszawszy pytanie. — Do rana, panie Chalmers.
Chalmers gapił się na niego w oszołomieniu.
— Będziemy tu stać do rana?!
— Tak, panie Chalmers.
— Tutaj?!
— Tak.
— Ale ja mam wieczorem wiec w San Francisco! Konduktor milczał.
— Dlaczego? Dlaczego,  u diabła,  musimy stać? Co się stało? Powoli,  cierpliwie,  z pogardliwą 
uprzejmością  konduktor  przedstawił  mu  dokładny  opis  sytuacji.  Ale  Chalmersa  nauczono  w 
college’u, że człowiek nie musi się kierować rozsądkiem.
— Do diabła z waszym tunelem! — wrzasnął. — Mam się spóźnić na wiec z powodu waszego 
parszywego tunelu? Tu się ważą sprawy wagi państwowej! Niech pan powie swojemu maszyniście, 
że muszę być wieczorem w San Francisco i on ma mnie tam dowieźć!
— Jak?
— To już wasza sprawa, nie moja!
— Nie ma sposobu, by to zrobić.
— Więc go stwórzcie! Konduktor nie odpowiedział.
— Myślicie,  że  pozwolę,  żeby  jakieś  nędzne  problemy techniczne  stawały  na  drodze  ważnym 
kwestiom społecznym? Czy pan wie, kim ja jestem? Lepiej niech pan każe maszyniście ruszać, jeśli 
nie ma zamiaru stracić pracy!
— Maszynista otrzymał już polecenia.
— Do diabła z poleceniami! Od poleceń ja tu jestem! Niech mu pan powie, żeby ruszał!
—  Powinien  pan  raczej  porozmawiać  z  zawiadowcą  stacji,  panie  Chalmers.  Ja  nie  jestem 
upoważniony do udzielenia panu takiej odpowiedzi, jaką chciałby pan otrzymać — rzekł konduktor 
i wyszedł.
Chalmers skoczył na równe nogi.
— Słuchaj, Kip... — odezwał się niepewnie Lester Tuck — może to prawda... może nie mogą tego 
zrobić.
— Będą mogli, jeśli będą musieli! — rzucił Chalmers, kierując się ku drzwiom.
W college’u nauczyli go, że jedynym skutecznym środkiem popychającym człowieka do działania 
jest strach.
W  rozsypującym  się  biurze  stacji  Winston  spotkał  sennego  mężczyznę  o  rozmytych  rysach  i 
siedzącego  przy  biurku  operatora  przestraszonego  młodego  chłopca.  W odrętwieniu  wysłuchali 
steku wyzwisk, jakimi nie obrzucił ich jeszcze żaden zwierzchnik.



—  ...i  nie  obchodzi  mnie,  jak  przeciągniecie  pociąg  przez  tunel,  to  wasz  problem!  — 
zakonkludował Chalmers. — Ale jeśli nie załatwicie mi lokomotywy i nie uruchomicie pociągu, 
możecie się pożegnać ze swoją pracą, zezwoleniami na nią i z całą przeklętą koleją!
Zawiadowca stacji nigdy nie słyszał o Kipie Chalmersie i nie wiedział, jakie zajmuje stanowisko. 
Wiedział jednak, że nastały czasy, w których nieznani ludzie zajmujący nieokreślone stanowiska 
mają nieograniczoną władzę — władzę nad życiem i śmiercią.
— To nie od nas zależy, panie Chalmers — rzekł pokornie. — Nie my tu wydajemy polecenia. 
Otrzymaliśmy rozkaz z Silver Springs. Może zadzwoniłby pan do pana Mitchuma i...
— Kim jest ten pan Mitchum?
— To dyrektor okręgu. Stacjonuje w Silver Springs. Może mu pan prześle wiadomość, żeby...
— Do diabła z dyrektorem okręgu! Prześlę wiadomość Jimowi Taggartowi — oto, co zrobię!
Zanim zawiadowca stacji zdążył dojść do siebie, Chalmers zwrócił się do operatora:
— Ty tam! Weź to i wyślij natychmiast.
Miesiąc  wcześniej  żaden zawiadowca stacji  nie  przesłałby  takiej  informacji  na prośbę żadnego 
pasażera. Zabraniały tego przepisy. Teraz jednak nie było już żadnych przepisów.
„Pan  James  Taggart,  New York  City.  Utknąłem w Komecie  w Winston,  Kolorado,  z  powodu 
niekompetencji twoich ludzi, którzy odmawiają mi lokomotywy. Mam wieczorem w San Francisco 
spotkanie najwyższej wagi państwowej. Jeśli natychmiast nie każesz uruchomić pociągu, zgadnij, 
co cię czeka. Kip Chalmers”.
Kiedy chłopak wysłał wiadomość poprzez kable, które rozciągały się od słupa do słupa w poprzek 
kontynentu,  strzegąc  toru  Taggarta,  a  Chalmers  wrócił  do  wagonu,  by  czekać  na  odpowiedź, 
zawiadowca stacji zadzwonił do Dave’a Mitchuma, który był jego kumplem, i odczytał mu przez 
telefon tekst depeszy. W odpowiedzi usłyszał jęk.
— Wolałem cię powiadomić, Dave — wyjaśnił. — Nigdy przedtem nie słyszałem o tym facecie, 
ale może być kimś ważnym.
— Nie wiem! —jęknął Mitchum. — Kip Chalmers? Jego nazwisko ciągle pojawia się w gazetach 
obok nazwisk wszystkich wielkich chłopaków. Nie wiem, co to za jeden, ale jest z Waszyngtonu. 
Nie możemy ryzykować. Jezu, co my zrobimy?
Nie możemy ryzykować, pomyślał nowojorski operator Taggart Transcontinental i zadzwonił do 
Jamesa Taggarta.  W Nowym Jorku była  szósta  rano.  Taggart  obudził  się  z  niespokojnego snu, 
wysłuchał wiadomości i mina mu zrzedła. Odczuwał taki sam lęk jak zawiadowca stacji w Winston 
— i z tego samego powodu.
Zadzwonił  do  Cliftona  Loceya.  Wylał  na  niego  całą  złość,  której  nie  mógł  wylać  na  Kipa 
Chalmersa.
— Zrób coś! — wrzeszczał. — Nie obchodzi mnie co, to twoje zadanie, nie moje, ale dopilnuj, 
żeby pociąg przejechał! Co się, u diabła, dzieje?! W życiu nie słyszałem, żeby Kometa utknęła! 
Nieźle  zarządzasz  swoim  działem,  skoro  to  do  mnie  ważni  pasażerowie  muszą  przesyłać 
wiadomości! Za rządów mojej siostry przynajmniej nie budzono mnie w środku nocy z powodu 
pęknięcia jakiegoś haka szynowego w Iowa... to znaczy w Kolorado.
— Tak  mi  przykro,  Jim — odparł  gładko  Clifton  Locey  z  mieszaniną  skruchy,  pocieszenia  i 
protekcjonalnej pewności siebie. — To nieporozumienie. Ktoś popełnił głupi błąd. Nie przejmuj 
się, załatwię wszystko. Szczerze mówiąc, spałem, ale zaraz się tym zajmę.
Clifton Locey bynajmniej nie spał. Wrócił właśnie z eskapady po nocnych klubach w towarzystwie 
młodej damy. Poprosił ją, by poczekała, i popędził do biura Taggart Transcontinental. Nikt spośród 
nocnego personelu  nie  wiedział,  dlaczego Locey postanowił  się  tam pojawić  osobiście,  ale  nie 
mogli też uznać tej obecności za zbędną. Wbiegł i wybiegł z kilku pokojów, widziało go wiele osób 
i wszystkie odniosły wrażenie, że dwoi się i troi. Jedynym rzeczywistym wynikiem jego działań 
było polecenie wysłane drogą telegraficzną do Dave’a Mitchuma:
„Daj  natychmiast  lokomotywę  Chalmersowi.  Przeprowadź  Kometę  bezpiecznie  i  bez 
niepotrzebnych  opóźnień.  Jeśli  nie  potrafisz  wypełniać  swoich  obowiązków,  pociągnę  cię  do 
odpowiedzialności przed Radą Unifikacji. Clifton Locey”.
Potem Locey zadzwonił po swoją przyjaciółkę i udał się wraz z nią do zajazdu poza miastem, żeby 



mu nikt nie przeszkadzał.
Dyspozytor  w  Silver  Springs  był  skonsternowany  poleceniem,  które  przyszło  mu  wręczyć 
Mitchumowi. Ten jednak zrozumiał je dobrze. Wiedział, że urzędnicy kolejowi nie wydają poleceń, 
w których jest  mowa o „dawaniu lokomotyw pasażerom”.  Wiedział,  że wiadomość wysłano na 
pokaz, domyślał się, co chciano pokazać — i oblał się zimnym potem na myśl, kogo wyznaczono 
do roli kozła ofiarnego.
— Co jest, Dave? — zapytał dyspozytor załóg.
Mitchum nie odpowiedział. Drżącą ręką chwycił słuchawkę telefonu i zaczął błagać o połączenie z 
centralą w Nowym Jorku. Wyglądał jak zwierzę schwytane w potrzask.
Kiedy go połączono, błagał centralę w Nowym Jorku o połączenie z Cliftonem Loceyem. Operator 
próbował, ale nie mógł się dodzwonić. Mitchum błagał go, żeby wypróbował wszystkie numery, 
pod  którymi  pan  Locey  mógłby  być  uchwytny.  Operator  obiecał  mu  to  i  Mitchum  odłożył 
słuchawkę; wiedział jednak, że nie ma sensu czekać ani rozmawiać z nikim w dziale Loceya.
— Co jest, Dave?
Mitchum pokazał dyspozytorowi załóg wiadomość — i odczytał z jego twarzy, że jest tak źle, jak 
przypuszczał.
Zadzwonił  do  centrali  regionalnej  Taggart  Transcontinental  w  Omaha  w  Nebrasce  i  błagał  o 
rozmowę z dyrektorem regionu. Na chwilę w słuchawce zaległa cisza. Potem operator z Omaha 
poinformował go, że dyrektor odszedł trzy dni temu i zniknął — „w wyniku małego nieporozu-
mienia z panem Loceyem”, dodał.
Mitchum poprosił więc o rozmowę z zastępcą mającym pod pieczą jego okręg; ten jednak wyjechał 
z miasta na weekend i był nieuchwytny.
— Więc daj mi pan kogoś innego! — wrzasnął Mitchum. — Obojętnie z jakiego okręgu! Na Boga, 
daj pan kogoś, kto mi powie, co mam robić!
Głos, który po chwili zabrzmiał w słuchawce, należał do zastępcy dyrektora do spraw okręgu Iowa 
— Minnesota.
— Co?! — przerwał Mitchumowi po pierwszych słowach. — Winston,  Kolorado? Dlaczego, u 
diabła,  dzwoni  pan  do  mnie...?  Nie,  nie  chcę  słyszeć,  co  się  stało,  nie  obchodzi  mnie  to...! 
Powiedziałem — nie...! Nie dam się wrobić, żeby mnie potem maglowali, dlaczego coś zrobiłem 
albo
czegoś nie zrobiłem. To nie moja sprawa! Niech pan pogada z kimś z dyrekcji regionalnej. Co ja 
mam wspólnego z Kolorado...? Nie wiem, do licha, może z głównym inżynierem!
— Słucham? — odezwał się zniecierpliwiony głos głównego inżyniera. — Co jest?! — wrzasnął, 
kiedy Mitchum w pośpiechu opisał sytuację. — No to niech stoi! — fuknął inżynier na wieść, że 
nie  ma  diesla.  Kiedy  usłyszał  o  Chalmersie,  stracił  rezon.  —  Hm...  Pan  Chalmers?  Z  Wa-
szyngtonu...? No, to już nie wiem. Niech pan Locey zadecyduje.
— Pan Locey kazał mi to załatwić, ale... — zaczął Mitchum.
— No to rób pan, co każe! — rzucił z ulgą inżynier i odłożył słuchawkę.
Dave Mitchum starannie odłożył słuchawkę na widełki. Już nie wrzeszczał. Zamiast tego podszedł 
na palcach do krzesła, prawie jakby się zakradał. Usiadł i zaczął się wpatrywać w polecenie Loceya.
Potem rozejrzał  się po pokoju. Operator rozmawiał przez telefon.  Naczelnik i dyspozytor załóg 
nadal tam byli, ale udawali, że nie czekają. Wolałby, żeby Bill Brent, główny dyspozytor ruchu, 
poszedł do domu; ten jednak stał w kącie i przyglądał mu się.
Był  niskim,  szczupłym mężczyzną  o  szerokich  barkach.  Miał  czterdzieści  lat,  ale  wyglądał  na 
młodszego. Twarz miał bladą jak u urzędnika, pociągłą i zaciętą jak u kowboja. Był najlepszym 
dyspozytorem w całej sieci.
Mitchum wstał nagle i poszedł na górę, do swojego biura, zaciskając w ręku wiadomość od Loceya.
Dave Mitchum nie znał się na technice ani na transporcie, ale świetnie znał się na ludziach pokroju 
Cliftona Loceya. Rozumiał, w co grają nowojorscy urzędnicy i jaki cel im przyświeca. Polecenie 
nie  informowało,  że  należy  dać  Chalmersowi  lokomotywę  opalaną  węglem  —  po  prostu 
„lokomotywę”.  Jeśli  nadejdzie  czas,  kiedy  trzeba  będzie  odpowiadać  na  pytania,  Locey  okaże 
skrajne zdumienie i z oburzeniem wyjaśni, że dyrektor okręgu powinien był wiedzieć, iż chodzi o 



lokomotywę dieslowską.  Napisano  przecież,  że  należy  przeprowadzić  Kometę  przez  tunel  bez-
piecznie — dyrektor okręgu chyba wie, co jest bezpieczne? — i bez niepotrzebnych opóźnień. Czy 
może być mowa o niepotrzebnym opóźnieniu, gdy w grę wchodzi groźba katastrofy?
Urzędników z Nowego Jorku nie obchodzi, czy Chalmers zdąży na swój wiec ani czy na ich kolei 
nastąpi bezprecedensowa katastrofa, myślał Mitchum. Zależy im jedynie na tym, żeby nikt nie mógł 
ich  pociągnąć  do  odpowiedzialności.  Jeśli  przetrzyma pociąg,  zrobią  z  niego kozła  ofiarnego  i 
rzucana pożarcie  Chalmersowi;  jeśli  puści  pociąg przez tunel,  a  ten nie  wyjedzie  z niego cało, 
zrzucą  winę  na  jego  niekompetencję.  W  obu  wypadkach  będą  twierdzić,  że  działał  wbrew 
rozkazom. Co zdoła udowodnić — i komu? Co człowiek może udowodnić trybunałowi, który nie 
prowadzi konkretnej polityki, nie ma określonych metod, reguł ewaluacji materiału dowodowego, 
wiążących zasad — trybunałowi w rodzaju Rady Unifikacji, która uznawała ludzi za winnych lub 
niewinnych w zależności od tego, co jej odpowiadało, nie posiadając ustalonych kryteriów winy ani 
niewinności?
Dave Mitchum nie znał się na filozofii prawa, ale wiedział, że jeśli w sądzie nie obowiązują żadne 
reguły,  nie  liczą  się  też  żadne fakty,  a wtedy przesłuchania  nie  mają  na celu zadośćuczynienia 
sprawiedliwości, lecz ludziom, i nie jest ważne, co się zrobiło lub nie, lecz kogo się zna, a kogo nie. 
Zadał  sobie  pytanie,  czy  podczas  takiego  przesłuchania  będzie  miał  szansę  pokonać  panów 
Taggarta, Loceya, Chalmersa i ich wpływowych przyjaciół.
Dave Mitchum przez całe życie unikał podejmowania decyzji.  Robił to, czekając na polecenia i 
nigdy nie będąc niczego pewnym. Teraz pozwalał sobie tylko biadać nad niesprawiedliwością. Z 
goryczą zadawał sobie pytanie, dlaczego właśnie jego musiało to spotkać; dlaczego to jego wrabiają 
zwierzchnicy w pierwszej porządnej pracy, jaką w życiu dostał. Nie nauczono go myślenia, dzięki 
któremu  zrozumiałby,  że  sposób,  w  jaki  otrzymał  tę  pracę  i  wrobienie  go  są  nierozdzielnymi 
elementami tej samej układanki.
Spoglądając na polecenie Loceya, pomyślał, że mógłby pozostawić Kometę na bocznicy, podłączyć 
wagon Chalmersa  do  lokomotywy i  posłać  ją  przez  tunel.  Pokręcił  jednak  głową,  zanim myśl 
nabrała kształtów: wiedział,  że w tej  sytuacji  Chalmers zda sobie sprawę z rozmiarów ryzyka i 
odmówi, nie ustając w żądaniach bezpiecznej, lecz nieosiągalnej lokomotywy. Ponadto wtedy on, 
Mitchum, będzie musiał  wziąć na siebie odpowiedzialność,  przyznać się do pełnej świadomości 
ryzyka i otwarcie stawić czoło sytuacji — czyli zrobić dokładnie to, czego programowo unikali jego 
zwierzchnicy i ku czemu popychały go ich knowania.
Dave Mitchum nie był człowiekiem zdolnym zbuntować się przeciwko wpojonym mu naukom lub 
zakwestionować kodeks moralny zwierzchników. Nie chciał rzucać wezwania ich metodom, lecz je 
naśladować. Bill Brent mógł go pokonać w każdej rozgrywce związanej z techniką, ale w tej jednej 
dziedzinie  Mitchum  bił  Brenta  na  głowę.  W dawnym społeczeństwie  ludzie,  chcąc  przetrwać, 
potrzebowali zdolności Billa Brenta; teraz w cenie był talent Dave’a Mitchuma.
Dave Mitchum zasiadł przy biurku sekretarki i dwoma palcami wystukał starannie polecenie dla 
głównego dyspozytora załóg, a potem drugie dla naczelnika do spraw taboru. Pierwszemu kazał 
wezwać  załogę  lokomotywy  na  „nadzwyczajne  zebranie”,  drugiemu  zaś  nakazał  „wysłać  na-
tychmiast do Winston najlepszą dostępną lokomotywę, na wypadek gdyby zaistniała konieczność 
jej użycia”.
Kopie obu poleceń złożył pieczołowicie i schował do kieszeni, po czym otworzył drzwi, wrzasnął 
na  dyżurnego  dyspozytora,  by  wszedł  na  górę,  i  wręczył  mu  oba  polecenia.  Dyspozytor  był 
sumiennym młodzieńcem,  który darzył  zwierzchników zaufaniem i  wiedział,  że  dyscyplina  jest 
pierwszym przykazaniem pracowników kolei. Zdziwił się, że Mitchum wysyła pisemne polecenia 
ludziom siedzącym piętro niżej, ale nie zadawał pytań.
Mitchum czekał zdenerwowany. Po chwili zobaczył sylwetkę naczelnika do spraw taboru, idącego 
przez stację rozrządową w stronę lokomotywowni. Poczuł ulgę: jego podwładni nie weszli na górę, 
by się z nim rozmówić; zrozumieli go i razem z nim wezmą udział w grze.
Naczelnik szedł wpatrzony w ziemię.  Myślał o swojej  żonie, dwójce dzieci  i  domu, na którego 
zakup pracował przez całe życie. Wiedział, o co chodzi jego zwierzchnikom, i zastanawiał się, czy 
powinien  odmówić  wykonywania  poleceń.  Nigdy  dotąd  nie  obawiał  się  utraty  pracy:  wysoko 



oceniał  swoje umiejętności i wiedział,  że jeśli poróżni się z jednym pracodawcą, zawsze będzie 
mógł znaleźć drugiego. Teraz się bał: nie miał prawa odejść ani szukać pracy. Jeśli sprzeciwi się 
pracodawcy, trafi przed oblicze nieodpowiedzialnej, lecz wszechmogącej Rady Unifikacji, a jeśli ta 
zadecyduje na jego niekorzyść, będzie to równoznaczne z wyrokiem śmierci głodowej: nie będzie 
miał prawa do żadnej pracy. Wiedział, że decyzja rady nie może być inna; znał klucz do mrocznej, 
kapryśnej tajemnicy sprzecznych werdyktów rady — były nim powiązania. Jakie miał szanse w 
rozgrywce z Kipem Chalmersem? Kiedyś w interesie jego pracodawców leżało, by wkładał w pracę 
wszystkie  swoje  umiejętności.  Teraz  umiejętności  się  nie  liczyły.  Kiedyś  wymagano  od  niego 
sumiennej pracy i nagradzano jego wysiłki. Teraz, jeśli próbował się kierować sumieniem, mógł się 
spodziewać  jedynie  kary.  Kiedyś  oczekiwano  od  niego  myślenia.  Teraz  nie  miał  myśleć,  lecz 
słuchać. Jego sumienie nie było nikomu potrzebne. Po co więc miałby podnosić głos? Dla kogo? 
Pomyślał o trzystu pasażerach na pokładzie Komety. Potem o swoich dzieciach. Miał syna w szkole 
średniej  i  dziewiętnastoletnią  córkę,  z  której  był  niezmiernie  dumny,  uchodziła  bowiem  za 
najpiękniejszą dziewczynę w miasteczku. Zadał sobie pytanie,  czy może skazać swoje dzieci na 
nędzę, którą widywał wśród rodzin bezrobotnych na obszarach klęski, w osadach
linii kolejowych. Teraz z przerażeniem uświadomił sobie, że musi wybierać między życiem swoich 
dzieci  a  życiem  pasażerów  Komety.  Nigdy  wcześniej  takie  ultimatum  nie  mogłoby  zaistnieć. 
Zarabiał na bezpieczeństwo dzieci, strzegąc bezpieczeństwa pasażerów; pracował na jedno i drugie 
jednocześnie;  nie  było  konfliktu  interesów  ani  potrzeby  składania  ofiar.  Teraz,  aby  ocalić 
pasażerów, musiał poświęcić dzieci. Jak przez mgłę przypomniał sobie kazania o tym, jak pięknie 
jest składać siebie w ofierze i jak szlachetnie oddawać innym to, co najbardziej się kocha. Nie znał 
się na etyce, ale nagle zrozumiał — nie w formie słów, lecz mrocznego, gniewnego, zwierzęcego 
bólu — że jeśli na tym polega szlachetność, nie chce mieć w niej udziału.
Wszedł do lokomotywowni i polecił przygotować do podróży na stację Winston wielką, wysłużoną 
lokomotywę opalaną węglem.
Główny dyspozytor załóg sięgnął po słuchawkę telefonu, by wezwać załogę. Zawahał się jednak. 
Uświadomił sobie nagle, że wysyła tych ludzi na śmierć i że spośród dwudziestu osób, których 
nazwiska figurują na leżącej przed nim liście, dwie przez niego wybrane stracą życie. Poczuł lekki 
chłód, ale nic więcej: nie był przejęty, jedynie lekko skonsternowany. Nigdy przedtem nie żądano 
od niego wysyłania ludzi na śmierć: jego zadaniem było wysyłanie ich do pracy, by zarabiali na 
życie.  To dziwne,  pomyślał.  Jeszcze  dziwniejszy  był  fakt,  że  się  zawahał:  taka  reakcja  byłaby 
właściwa dwadzieścia lat temu. Nie, pomyślał, zaledwie miesiąc temu. Ale nie teraz.
Miał czterdzieści osiem lat. Nie miał rodziny, przyjaciół, nic go nie łączyło z żadną istotą żyjącą na 
ziemi. Całą zdolność da poświęcenia, jaką posiadał — zdolność, którą inni trwonią na przypadkowe 
sprawy  —  ofiarował  swemu  młodszemu  o  dwadzieścia  pięć  lat  bratu,  którego  wychowywał. 
Pomógł mu ukończyć politechnikę,  wiedząc,  podobnie jak  profesorowie,  że  pod ponurą twarzą 
chłopaka  skrywa  się  genialny  umysł.  Z  taką  samą  absolutną  pasją  młodzieniec  poświęcił  się 
studiom.  Nie  interesowały  go  przyjęcia  ani  dziewczęta,  jedynie  wizja  rzeczy,  które  zamierzał 
tworzyć.  Ukończył  studia  i  rozpoczął  pracę  w  laboratorium  badawczym  wielkiego  koncernu 
elektrycznego z Massachusetts za bardzo wysokie jak na swój wiek wynagrodzenie.
Dziś mamy dwudziestego ósmego maja, pomyślał dyspozytor. Rozporządzenie 10-289 weszło w 
życie pierwszego maja. Wieczorem tamtego dnia powiadomiono go o samobójstwie brata.
Dyspozytor słyszał, że rozporządzenie nie było konieczne dla ratowania kraju. Nie wiedział, czy to 
prawda;  nie  miał  pojęcia,  co  jest  konieczne  dla  ratowania  kraju.  Ale  kierując  się 
niewytłumaczalnym uczuciem,  udał  się  do  biura  wydawcy lokalnej  gazety  i  zażądał  publikacji 
reportażu o śmierci  jego brata.  „Ludzie  muszą wiedzieć” było jedynym powodem, jaki potrafi} 
podać. Nie potrafił wyrazić słowami wniosku, który kołatał się w jego zbolałej głowie: że jeśli to 
się stało z woli społeczeństwa, społeczeństwo musi o tym wiedzieć. Nie wierzył, że zrobiłoby to, 
gdyby wiedziało. Wydawca odmówił, twierdząc, że to źle wpłynie na morale narodu.
Dyspozytor  nie  znał  się  na  filozofii;  wiedział  jednak,  że  w tamtej  właśnie  chwili  przestało  go 
obchodzić życie jakiejkolwiek istoty i jakiegokolwiek narodu.
Trzymając w ręku słuchawkę, pomyślał, że może powinien ostrzec ludzi, których zamierza wezwać. 



Ufali mu; nigdy nie przyszłoby im do głowy, że świadomie wysyła ich na śmierć. Pokręcił jednak 
głową: ta myśl była tylko reliktem starej mentalności, pozostałością czasów, w których on także im 
ufał.  Teraz  było  to  bez  znaczenia.  Jego umysł  pracował  wolno,  jakby  przepychał  myśli  przez 
próżnię  wyjałowioną  z  wszelkich  emocji,  które  mogłyby  je  wesprzeć.  Pomyślał,  że  jeśli  ich 
ostrzeże, rozpoczną się przepychanki i wojna — i że to on powinien tę wojnę rozpocząć. Był jednak 
zmęczony  i  nie  pamiętał,  w  imię  czego  prowadzi  się  takie  wojny.  Prawdy?  Sprawiedliwości? 
Miłości bliźniego? Nie miał siły, by cokolwiek rozpoczynać. Pomyślał, że jeśli ostrzeże ludzi, nikt 
nie będzie chciał poprowadzić pociągu, dzięki czemu uratuje życie dwóm pracownikom i trzystu 
pasażerom.  Ale  to  były  tylko  liczby  i  słowa.  „Życie”  było  dla  niego  pozbawionym znaczenia 
zlepkiem liter.
Podniósł słuchawkę do ucha i wykręcił dwa numery, polecając maszyniście i palaczowi stawić się 
do pracy.
Dave Mitchum zszedł na dół dopiero, gdy lokomotywa numer 306 odjechała w kierunku Winston.
— Przygotujcie mi drezynę motorową — rozkazał. — Jadę do Fairmount.
Fairmount było mało stacyjką odległą o dwadzieścia mil na wschód. Pracownicy skinęli głowami, 
nie zadając pytań. Nie było wśród nich Billa Brenta. Mitchum poszedł do jego biura. Brent siedział 
tam, jakby na coś czekał.
—  Jadę  do  Fairmount  —  rzekł  Mitchum  agresywnie  obcesowym  głosem,  jakby  dawał  do 
zrozumienia,  że  nie  oczekuje  odpowiedzi.  —  Parę  tygodni  temu  dostali  diesla  do  remontu. 
Sprawdzę, czy nie moglibyśmy go użyć.
Odczekał chwilę, ale Brent się nie odezwał.
— Sprawy się skomplikowały — kontynuował Mitchum, nie patrząc
mu w twarz. — Nie możemy przetrzymać pociągu do rana. Musimy zaryzykować. Może się uda z 
tym dieslem, ale jeśli  nie, trzeba to będzie rozwiązać inaczej.  Jeśli nie odezwę się w ciągu pół 
godziny, podpisz polecenie i puść Kometę z trzysta szóstką.
Cokolwiek myślał Brent, nie mógł uwierzyć, kiedy rzeczywiście to usłyszał. Milczał jeszcze przez 
chwilę, po czym bardzo cicho odpowiedział:
— Nie.
— Co to znaczy „nie”?
— Nie zrobię tego.
— Co to znaczy: nie zrobisz? To polecenie służbowe!
— Nie zrobię tego. — Głos Brenta był stanowczy i pozbawiony emocji.
— Odmawiasz wykonania polecenia?
— Tak.
— Nie  masz  prawa!  A  ja  nie  zamierzam  się  sprzeczać.  Taką  podjąłem  decyzję,  biorę  za  nią 
odpowiedzialność i nie pytam cię o zdanie. Twoim zadaniem jest wykonywanie moich poleceń.
— Wydasz mi to polecenie na piśmie?
— Dlaczego, do cholery, podważasz moją wiarygodność? Masz zamiar. ..
— Po co musisz jechać do Fairmount, Dave? Dlaczego po prostu do nich nie zadzwonisz i nie 
zapytasz o diesla, skoro myślisz, że go mają?
— Nie pouczaj mnie, jak mam wykonywać swoją pracę! Sądzisz, że pozwolę się przesłuchiwać? 
Trzymaj gębę na kłódkę i rób, co każę, bo inaczej dam ci szansę przemawiania — przed Radą 
Unifikacji!
Trudno było odczytać  emocje  z kowbojskiej  twarzy Brenta,  ale  Mitchum dostrzegł  tam coś  na 
kształt  przerażenia;  było  to  jednak  przerażenie  jakąś  myślą,  nie  zaś  usłyszanymi  słowami,  i 
wyrażało strach innego rodzaju, niż miał nadzieję wywołać.
Brent  wiedział,  że  następnego  ranka  Mitchum zaprzeczy,  jakoby  wydał  rozkaz,  zademonstruje 
pisemne  polecenie,  w którym mowa o  wysłaniu  lokomotywy do Winston  jedynie  „na  wszelki 
wypadek”,  i  powoła  świadków,  którzy  potwierdzą,  że  pojechał  do  Fairmount  w  poszukiwaniu 
diesla. Będzie utrzymywał, że brzemienne w skutki polecenie zostało wydane przez Billa Brenta, 
głównego dyspozytora, i że wyłącznie on ponosi za nie odpowiedzialność. Jego dowody nie będą 
przekonujące,  ale  wystarczą  Radzie  Unifikacji,  której  polityka  jest  spójna  tylko  w  jednym 



względzie: nie pozwala na zbyt dokładne przyglądanie się czemukolwiek. Brent wiedział, że może 
podjąć grę i obarczyć winą kolejną ofiarę. Potrafiłby to wykombinować. Ale wolałby umrzeć, niż to 
zrobić.
To nie widok Mitchuma wywołał na jego twarzy przerażenie, lecz świadomość, że nie ma nikogo, 
do kogo można by zadzwonić, by powstrzymał to szaleństwo — począwszy od Kolorado poprzez 
Omaha aż po Nowy Jork. Wszyscy oni brali  udział  w grze i wciągnęli  w nią Mitchuma. Kolej 
należała teraz do takich jak on; nie było tam miejsca dla Brenta.
Tak samo, jak potrafił dostrzec całą sieć torów w okręgu, spojrzawszy przelotnie na arkusz papieru, 
widział w tej chwili całe swoje życie i cenę, jaką przyjdzie mu zapłacić za podjętą decyzję. Mając 
trzydzieści  sześć lat,  spotkał kobietę, której szukał, i  po raz pierwszy w życiu się zakochał.  Od 
czterech  lat  byli  zaręczeni.  Musiał  czekać,  bo miał  na utrzymaniu  matkę i  owdowiałą  siostrę z 
trójką dzieci. Nigdy nie bał się brać na siebie ciężaru, bo wiedział, że potrafi go unieść, i nigdy nie 
podejmował się  zadania,  jeśli  nie  był absolutnie  pewien,  że zdoła  je  wykonać.  Chciał  najpierw 
zaoszczędzić pieniądze. Teraz nadszedł czas, w którym był gotów pozwolić sobie na luksus bycia 
szczęśliwym. Ślub miał  się odbyć za kilka tygodni, w czerwcu. Rozmyślał  o tym, siedząc przy 
biurku i patrząc na Dave’a Mitchuma, ale ta myśl nie wzbudzała w nim wahania, tylko żal i jakiś 
mglisty smutek — mglisty, bo wiedział, że nie może pozwolić mu w pełni się objawić.
Bill Brent nie znał się na epistemologii. Wiedział jednak, że człowiek musi się kierować własną 
racjonalną  wizją  rzeczywistości,  nie  może  działać  wbrew niej,  uciec  przed  nią  ani  niczym  jej 
zastąpić — i że nie ma innej formy życia.
Wstał.
— To prawda, że dopóki sprawuję tę funkcję, nie mogę ci odmawiać posłuszeństwa — rzekł. — 
Ale będę mógł, jeśli się zwolnię. Więc się zwalniam.
— Co takiego?!
— Zwalniam się. Od zaraz.
— Nie masz prawa się zwalniać, parszywa gnido! Czyżbyś o tym nie wiedział? Nie wiesz, że poślę 
cię za to do więzienia?
— Jeśli chcesz przysłać po mnie rano szeryfa, będę w domu. Nie zamierzam próbować ucieczki. 
Nie mam dokąd uciec.
Dave Mitchum, mimo sześciu stóp i dwóch cali wzrostu oraz sylwetki zapaśnika, stał nad drobnym 
Brentem, trzęsąc się z wściekłości i przerażenia.
— Nie  możesz  się  zwolnić!  Prawo  tego  zabrania!  Nie  możesz  mnie  zostawić  na  lodzie!  Nie 
pozwolę ci! Nie wyjdziesz do rana z tego budynku!
Brent skierował się ku drzwiom.
— A powtórzysz przy wszystkich polecenie, które mi wydałeś? Bo jeśli nie, to wychodzę.
Kiedy otwierał drzwi, Mitchum zdzielił go pięścią twarz. Brent upadł. W drzwiach stali naczelnik 
do spraw taboru i dyspozytor załóg.
— Zwolnił się! — wrzasnął Mitchum. — Śmierdzący tchórz śmie się zwalniać w takiej chwili! To 
wbrew prawu!
Brent podniósł się powoli z podłogi, z twarzą zalaną krwią, i spojrzał na tamtych dwóch. Wiedział, 
że  rozumieją,  ale  ich  nieprzeniknione  twarze  poinformowały  go,  że  nie  chcą  mieć  z  tym  nic 
wspólnego  i  nienawidzą  go  za  to,  czego  byli  świadkami.  Pozbierał  się  w  milczeniu  i  opuścił 
budynek.
Mitchum unikał wzroku pozostałych.
— Hej, ty! — zawołał na dyżurnego dyspozytora. — Chodź no tu. Od tej chwili obejmujesz jego 
stanowisko.
Za zamkniętymi drzwiami powtórzył chłopakowi opowieść o dieslu
Iw Fairmount i polecenie posłania Komety do tunelu z lokomotywą numer 306, jeśli po upływie pół 
godziny nie będą mieli od niego wiadomości. Chłopak nie był w stanie myśleć, mówić ani niczego 
zrozumieć: wciąż miał przed oczami zalaną krwią twarz Billa Brenta, który był jego bożyszczem.
— Tak jest — odparł głucho.
Dave  Mitchum  wyruszył  do  Fairmount,  obwieszczając  każdemu  dozorcy,  zwrotniczemu  i 



czyścicielowi, którzy znajdowali się w zasięgu jego głosu, gdy wsiadał do drezyny motorowej, że 
udaje się tam w poszukiwaniu diesla dla Komety.
Dyspozytor siedział przy biurku, patrząc na zegar i telefon i modląc się, by ten ostatni zadzwonił. 
Minęło jednak prawie pół godziny, a pan Mitchum nie dał znaku życia. Kiedy pozostały mu trzy 
mimity, chłopak poczuł trwogę. Nie znał jej przyczyny — wiedział jedynie, że nie chce przekazać 
tego polecenia.
Odwrócił się do swoich towarzyszy i rzekł z wahaniem:
— Pan Mitchum przed wyjazdem wydał mi polecenie, ale nie wiem, czy powinienem je przekazać, 
bo... Wydaje mi się, że nie ma racji. Powiedział...
Dyspozytor załóg odwrócił wzrok. Nie czuł litości: chłopak był mniej więcej w wieku jego brata.
Naczelnik do spraw taboru fuknął:
— Rób, co ci kazał pan Mitchum. Nie ty tu jesteś od myślenia. I wyszedł z pokoju.
Odpowiedzialność,  od  której  uchylili  się  James  Taggart  i  Clifton  Locey,  spoczywała  teraz  na 
barkach drżącego, oszołomionego chłopca. Wahał się, ale wspierała go myśl, że nie należy wątpić 
w  dobrą  wolę  i  umiejętności  urzędników  kolejowych.  Nie  wiedział,  że  taki  obraz  kolei  i  jej 
urzędników był prawdziwy sto lat temu, ale nie teraz.
Dokładnie w momencie, w którym upłynęło pół godziny, z sumienną precyzją kolejarza podpisał 
polecenie nakazujące wysłać Kometę w trasę z lokomotywą numer 306 i przesłał je na stację w 
Winston.
Zawiadowca  stacji  zadrżał,  przeczytawszy  polecenie,  ale  nie  należał  do  ludzi  zdolnych 
przeciwstawić się władzy. Doszedł do wniosku, że być może tunel nie jest tak niebezpieczny, jak 
sądził. Uznał, że w tych czasach najlepiej jest nie myśleć.
Kiedy wręczył kopie polecenia konduktorowi i maszyniście Komety, konduktor rozejrzał się wolno 
po pokoju, wodząc wzrokiem po twarzach, złożył kartkę, schował do kieszeni i wyszedł bez słowa.
Maszynista przez chwilę siedział, wpatrując się w kartkę, po czym rzucił ją na podłogę i rzekł:
— Nie zrobię tego. I jeśli doszło do tego, że kolej wydaje nam takie rozkazy, w ogóle nie będę już 
dla niej pracował. Wynoszę się.
— Nie możesz! — krzyknął zawiadowca. — Aresztują cię za to!
— Jeśli mnie znajdą— odparł maszynista i wyszedł w ciemną górską noc.
Siedzący  w  kącie  maszynista,  który  przyprowadził  lokomotywę  numer  306  z  Silver  Springs, 
roześmiał się.
— Stchórzył.
— A ty, Joe? — zwrócił się do niego zawiadowca stacji. — Poprowadzisz Kometę?
Joe Scott był pijany. W dawnych czasach na każdego pracownika kolei, który stawił się do pracy, 
będąc pod najlżejszym choćby wpływem alkoholu, patrzono by jak na lekarza pojawiającego się na 
dyżurze  ze  śladami  ospy  na  twarzy.  Ale  Joe  Scott  był  człowiekiem  uprzywilejowanym.  Trzy 
miesiące  wcześniej  wyrzucono  go  za  złamanie  zasad  bezpieczeństwa,  które  doprowadziło  do 
poważnego wypadku; dwa tygodnie temu przyjęto go z powrotem na mocy decyzji Rady Unifikacji. 
Był przyjacielem Freda Kinnana: bronił jego interesów w swoim związku, nie w konfrontacji  z 
pracodawcami, lecz związkowcami.
— Jasne — odparł. — Poprowadzę Kometę. Jeśli będę jechał wystarczająco szybko, nic się jej nie 
stanie.
Palacz  lokomotywy numer  306  pozostał  w kabinie.  Kiedy  przyszli  przyczepić  lokomotywę do 
Komety,  rozejrzał  się niepewnie.  Popatrzył na czerwone i  zielone światełka w tunelu,  znaczące 
dwadzieścia mil zakrętów. Był jednak spokojnym, przyjaznym człowiekiem, który sprawdzał się 
jako palacz i nie miał nadziei kiedykolwiek awansować na maszynistę; jego jedynym atutem była 
siła mięśni. Przekonany, że przełożeni wiedzą, co robią, nie zadawał pytań.
Konduktor  stał  przy końcu Komety.  Popatrzył  na światła  tunelu,  potem na długą wstęgę okien 
pociągu.  Niektóre były jasno oświetlone,  większość jednak miała  spuszczone żaluzje  i  tylko ze 
szpar dobiegał wątły, niebieskawy blask nocnych lampek. Pomyślał, że powinien obudzić i ostrzec 
pasażerów. Dawniej stawiał bezpieczeństwo podróżnych ponad własnym, nie z powodu miłości 
bliźniego,  lecz  z  dumnego poczucia  obowiązku,  które  nierozerwalnie  wiązało  się  z  jego pracą. 



Teraz czuł pogardliwą obojętność i nie miał ochoty ich ratować. Domagali się rozporządzenia 10-
289 i zaakceptowali je, myślał, udają, że nie wiedzą o wyrokach, które Rada Unifikacji wydaje na 
bezbronne ofiary — dlaczego i on nie miałby postąpić tak samo? Jeśli uratuje im życie, żaden z 
nich nie kiwnie palcem w jego obronie, gdy rada ukarze go za lekceważenie poleceń, wywoływanie 
paniki albo spowodowanie spóźnienia pana Chalmersa. Nie miał ochoty zostawać męczennikiem 
tylko po to, żeby ludzie mogli dalej bezpiecznie igrać ze złem.
Kiedy nadszedł czas, uniósł latarnię, dając maszyniście sygnał do odjazdu.
— Widzisz? — rzekł triumfalnie Kip Chalmers do Lestera Tucka. — Mówiłem ci, że jeśli chce się 
coś załatwić, trzeba ludzi postraszyć.
Konduktor  wszedł  do  przedsionka  ostatniego  wagonu.  Nikt  nie  zauważył,  że  otwiera  drzwi  z 
drugiej strony, zeskakuje na ziemię i znika w ciemnościach.
Pozostało jeszcze przestawienie zwrotnicy, by Kometa mogła wjechać na główny tor. Zwrotniczy 
stał i przyglądał się nadciągającej białej kuli,  rzucającej daleko w przód promień światła, i  czuł 
drżenie szyn pod stopami. Wiedział,  że nie powinien przestawiać zwrotnicy. Pomyślał o pewnej 
nocy sprzed dziesięciu lat, kiedy ryzykował życie podczas powodzi, by ocalić pociąg. Ale czasy się 
zmieniły. Kiedy przełożył dźwignię i patrzył, jak światło przelatuje obok niego, wiedział, że już do 
końca życia będzie nienawidził swojej pracy.
Kometa wyjechała ze stacji i wąską, prostą linią pomknęła ku górom. Promień przedniego światła 
lokomotywy wyglądał jak wydłużona ręka wskazująca drogę, a światła salonu na końcu pociągu 
wytyczały koniec tej drogi.
Niektórzy  pasażerowie  nie  spali.  Gdy  pociąg  ruszył  pod  górę  krętą  drogą,  zobaczyli  najpierw 
błyskające w mroku światełka Winston w dolinie, a potem czerwone i zielone światła nad głowami, 
w miejscu, w którym otwierał się tunel. Za każdym razem, gdy w oknach pojawiały się światełka 
Winston, były coraz mniejsze, podczas gdy czarna dziura tunelu rosła. Od czasu do czasu widok 
przysłaniał czarny welon dymu z opalanej węglem lokomotywy.
Zbliżając  się  do  tunelu,  zobaczyli  na  horyzoncie,  daleko  na  południu  na  skalistym  bezludziu, 
miotany wiatrem płomień. Nie wiedzieli, co to takiego, i nie obchodziło ich to.

Mówi się,  że  katastrofy  są  dziełem przypadku,  i  na pewno znalazłoby się  wielu takich,  którzy 
utrzymywaliby,  że  pasażerowie  Komety  nie  byli  winni  ani  odpowiedzialni  za  to,  co  im  się 
przydarzyło.
W  przedziale  sypialnym  A  wagonu  pierwszego  jechał  profesor  socjologii,  który  nauczał,  że 
indywidualny talent nie ma znaczenia, indywidualny wysiłek jest jałowy, indywidualne sumienie 
jest bezużytecznym luksusem, że nie istnieje indywidualny umysł, charakter ani osiągnięcie i że 
liczą się masy, a nie ludzie.
W jednoosobowym przedziale sypialnym numer 7 wagonu drugiego jechał dziennikarz, który pisał, 
że stosowanie przymusu „w słusznej sprawie” jest uzasadnione i zbawienne, i wierzył, że ma prawo 
fizycznie  oddziaływać  na  innych  —  rujnować  im  życie,  dławić  ambicje  i  pragnienia,  kpić  z 
przekonań, więzić, grabić, mordować — w imię czegoś, co stanowi dla niego „słuszną sprawę”. Nie 
musiała  to  być  idea,  nigdy  bowiem nie  określił,  co  uważa  za  dobre,  twierdząc,  że  kieruje  się 
„uczuciem” — uczuciem nie skażonym wiedzą,  bo stawiał emocje ponad wiedzą i  w pełni za-
wierzał swoim „dobrym chęciom” oraz sile perswazji swojego pistoletu.
W jednoosobowym przedziale sypialnym numer 10 wagonu trzeciego jechała stara nauczycielka, 
która  poświęciła  życie  przeobrażaniu  jednej  klasy  bezbronnych  dzieci  po  drugiej  w  gromadę 
nieszczęsnych tchórzy,  nauczając,  że  wola większości  jest  jedynym kryterium dobra i  zła,  i  że 
większość może robić, co jej się żywnie podoba; że nie powinni akcentować swoich osobowości, 
lecz robić to samo co inni.
W salonie B wagonu czwartego jechał wydawca gazety, który uważał, że ludzie z natury są źli i nie 
mogą być wolni, bo pozostawienie ich prymitywnych instynktów bez kontroli spowoduje, iż będą 
kłamać,  grabić  i mordować się nawzajem — a zatem należy nimi rządzić  za pomocą kłamstw, 
grabieży i mordów, będących wyłącznym przywilejem władzy, by zmusić ich do pracy, nauczyć 
moralności i utrzymać w ryzach porządku i sprawiedliwości.



W przedziale sypialnym H wagonu piątego jechał biznesmen, który wszedł w posiadanie swojego 
biznesu — kopalni rudy — dzięki pożyczce rządowej udzielonej na mocy ustawy o wyrównaniu 
szans.
W  salonie  A  wagonu  szóstego  jechał  finansista,  który  zbił  majątek  na  wykupywaniu 
„zamrożonych” obligacji kolejowych i „odmrażaniu” ich dzięki przyjaciołom z Waszyngtonu.
Na  miejscu  numer  5  wagonu siódmego  jechał  robotnik,  który  uważał,  że  ma  prawo do  pracy 
niezależnie od tego, czy pracodawca chce go zatrudniać czy nie.
W  jednoosobowym  przedziale  sypialnym  numer  6  wagonu  ósmego  jechała  profesorka,  która 
głosiła, że jako konsument ma prawo do transportu, niezależnie od tego, czy pracownicy kolei chcą 
go zapewnić czy nie.
W jednoosobowym przedziale sypialnym numer 2 wagonu dziewiątego jechał profesor ekonomii, 
nawołujący do obalenia  własności prywatnej i  wyjaśniający,  że inteligencja  nie odgrywa roli  w 
procesie przemysłowym, że umysł ludzki jest uwarunkowany środkami materialnymi i że każdy, 
kto wejdzie w posiadanie narzędzi, może zarządzać fabryką lub przedsiębiorstwem kolejowym.
W przedziale  sypialnym  D wagonu  dziesiątego  jechała  matka  z  dwojgiem  śpiących,  starannie 
otulonych dla uniknięcia szarpnięć pociągu dzieci. Mąż kobiety pracował dla rządu, zajmując się 
wdrażaniem rozporządzeń.  Broniła  go,  mówiąc:  „Co mi do tego,  one krzywdzą tylko bogaczy. 
Muszę przecież zadbać o swoje dzieci”.
W  jednoosobowym  przedziale  sypialnym  numer  3  wagonu  jedenastego  jechał  płaczliwy, 
chuderlawy neurotyk, piszący tanie sztuki, w których za pomocą tchórzliwych małych świństewek 
usiłował przekazać myśl, że wszyscy biznesmeni to dranie.
W jednoosobowym przedziale sypialnym numer 9 wagonu dwunastego jechała gospodyni domowa, 
uważająca,  że  ma  prawo  wybierać  polityków,  o  których  nic  nie  wie,  by  kontrolowali  wielki 
przemysł, o którym nie ma pojęcia.
W przedziale sypialnym F wagonu trzynastego jechał prawnik, który mawiał: „Ja? Ja sobie poradzę 
w każdym systemie politycznym”.
W przedziale sypialnym A wagonu czternastego jechał profesor filozofii nauczający, że nie istnieje 
umysł — „skąd możesz wiedzieć, że tunel jest niebezpieczny?” — rzeczywistość — „jak możesz 
dowieść, że tunel istnieje?” — logika — „dlaczego uważasz, że pociągi nie mogą się poruszać bez 
siły napędowej?” — zasady — „dlaczego miałby nas krępować łańcuch przyczynowo-skutkowy?” 
— prawa — „dlaczego nie mielibyśmy przemocą zmuszać ludzi do pozostania w miejscach pracy?” 
— moralność — „co jest moralnego w zarządzaniu koleją?” — pewniki — „w końcu co to za 
różnica,  czy  człowiek  żyje  czy  nie?”  Nauczał,  że  nic  nie  wiemy — „dlaczego  mielibyśmy się 
przeciwstawiać  poleceniom przełożonych?”  — nigdy niczego nie  możemy być pewni — „skąd 
wiesz, że masz rację?” — i musimy się kierować wymogami chwili — „chyba nie chcesz stracić 
pracy, prawda?”
W salonie B wagonu piętnastego jechał człowiek, który odziedziczy} fortunę i powtarzał w kółko: 
„Dlaczego tylko Rearden miałby mieć prawo do produkcji metalu Reardena?”
W przedziale sypialnym A wagonu szesnastego jechał dobroczyńca ludzkości, który powiedział: 
„Ludzie zdolni? Nie obchodzi mnie, czy cierpią ani jak bardzo. Muszą zostać ukarani, aby pomóc 
niezdolnym.  Szczerze  mówiąc,  nie  obchodzi  mnie,  czy  to  uczciwe.  Nie  dbam  o  oddawanie 
sprawiedliwości uzdolnionym, jeśli w grę wchodzi łaska dla potrzebujących”.
To  byli  tylko  ci,  którzy  nie  spali,  ale  wszyscy  bez  wyjątku  pasażerowie  Komety  podzielali 
przekonania któregoś z nich.
Ostatnią  rzeczą,  jaką  zobaczyli  na  ziemi,  nim pociąg  zniknął  w tunelu,  był  płomień  pochodni 
Wyatta.

Rozdział VIII
W IMIĘ NASZEJ MIŁOŚCI



Wierzchołki  drzew  na  zboczu  wzgórza,  dotknięte  słonecznym  blaskiem,  przybrały 
srebrzystoniebieską barwę nieba. Dagny stała w drzwiach domku, mając u stóp rozległe połacie 
lasu, a na twarzy pierwsze promienie słońca. W dolinie liście stawały się zielone, a jeszcze niżej, na 
drodze, kładły się ich szaroniebieskie cienie. Światło przedzierało się przez gałęzie i wystrzelało w 
górę nagłymi fontannami zieleni, gdy trafiło na kępę paproci. Z przyjemnością obserwowała ruch 
światła na pustkowiu, gdzie wszystko inne trwało w bezruchu.
Jak co dzień zaznaczyła datę na przyczepionej do ściany pokoju kartce papieru. Była to jedyna 
rzecz, jaka odróżniała od siebie jej dni, podobne do dni zesłańca na wyspie. Tego ranka napis głosił: 
28 maja.
Notowanie dat miało służyć pewnemu celowi, ale nie potrafiła powiedzieć, czy już go osiągnęła. 
Przyjeżdżając  tu,  wyznaczyła  sobie  trzy  zadania:  odpoczywaj  —  naucz  się  żyć  bez  kolei  — 
pozbądź się bólu. „Pozbądź się”, tak właśnie sobie powiedziała. Czuła się, jakby ją przykuto do 
jakiegoś obcego, rannego człowieka, który w każdej chwili mógł dostać nagłego ataku i zakrzyczeć 
ją na śmierć. Nie czuła dla niego litości, tylko pogardliwe zniecierpliwienie; musiała go pokonać i 
zniszczyć, pozbyć się go, a wtedy będzie mogła spokojnie zdecydować, co dalej robić. Ale niełatwo 
było pokonać obcego.
Nakaz odpoczynku był łatwiejszy do wypełnienia. Odkryła, że lubi samotność. Budziła się rano w 
dobrym humorze, pewna siebie, z uczuciem, że może się podjąć każdego zadania i zmierzyć ze 
wszystkim na swojej drodze. W mieście musiała żyć w stanie ciągłego napięcia, by móc znieść 
gniew, oburzenie, odrazę i pogardę. Tu mógł się jej przydarzyć jedynie jakiś fizyczny wypadek, 
który w porównaniu z tamtymi rzeczami wydawał się całkiem niewinny.
Chatka leżała daleko od uczęszczanych dróg. Nie zmieniono w niej nic od czasów ojca Dagny. 
Gotowała  posiłki  na  opalanym drewnem piecu  i  zbierała  chrust  w  lesie.  Powyrywała  chwasty 
zarastające ściany, odnowiła dach i pomalowała drzwi i ramy okienne. Deszcze, chwasty i suche 
gałęzie pochłonęły schodki, którymi kiedyś można było dojść do chatki od drogi. Oczyściła je i 
odbudowała,  kładąc  na  nowo  kamienie  i  wzmacniając  boki  głazami.  Ze  złomu  i  starych  lin 
zbudowała skomplikowany system dźwigni i podnośników, dzięki czemu mogła przenosić ciężary, 
którym inaczej  nigdy by nie sprostała.  Z satysfakcją patrzyła  na swoje dzieło.  Zasadziła  trochę 
nasturcji  i  powojów, by patrzeć,  jak pierwsze powoli  wyrastają  z  ziemi,  drugie  zaś  pną się po 
pniach drzew; chciała widzieć ruch i rozwój.
Praca dawała jej upragniony spokój. Nie wiedziała, kiedy ani dlaczego zaczęła ją wykonywać — 
niczego nie planowała, ale zauważyła, że aktywność ją uspokaja. Potem zrozumiała, że potrzebuje 
działania, które zmierza do jakiegoś celu, choćby i bardzo nieistotnego; że musi się posuwać krok 
po kroku w obranym przez siebie kierunku. Gotowanie posiłków było niewiodącą donikąd pętlą, ale 
budowanie ścieżki postępowało dzień po dniu, sprawiając, że żaden z nich nie był pusty, a każdy 
następny  stanowił  sumę  poprzednich,  dzięki  czemu  wszystkie  uzyskiwały  nieśmiertelność. 
Pomyślała, że koło to ruch fizyczny — podobno wszystko we wszechświecie kręci się w kółko — 
ale linia prosta jest właściwa człowiekowi, jest abstrakcją geometryczną, z której rodzą się drogi, 
szyny i mosty, przerywa bezcelowe koło natury celowym, mającym początek i koniec ruchem. Go-
towanie posiłków jest jak ładowanie węgla do lokomotywy przed wyruszeniem w długą trasę, ale 
jaki  byłby  sens  ładowania  go,  gdyby nie  było dokąd jechać?  Człowiek  nie  ma natury  kolistej, 
myślała,  jego  życie  nie  jest  sznurem kółek  w kształcie  zer  — człowiek  musi  się  poruszać  od 
jednego celu do kolejnego, większego, jak pociąg, który wyrusza ze stacji, by dotrzeć do drugiej, 
potem do trzeciej i czwar... Och, dość już tego!
Dość, mówiła sobie ze spokojną surowością, gdy udało jej się zdławić krzyk zranionego obcego, 
nie myśl o tym, nie wybiegaj zbyt daleko, podoba ci się budowanie ścieżki, więc ją buduj i nie 
wyglądaj poza wzgórze.
Kilka razy pojechała do sklepu w odległym o dwadzieścia mil miasteczku Woodstock, by kupić 
potrzebny sprzęt i żywność. Była to maleńka osada złożona z sypiących się budynków, założona 
przed wieloma pokoleniami z powodów, których nikt już nie pamiętał. Nie dochodziła tam linia 
kolejowa ani trakcja elektryczna; ze światem łączyła miasteczko tylko lokalna autostrada, na której 
powoli zamierał ruch.



Jedyny sklep mieścił się w drewnianej budzie pełnej pajęczyn, z wyżłobioną przez wpadającą przez 
cieknący  dach  deszczówkę  dziurą  pośrodku  podłogi.  Prowadziła  go  gruba,  blada  kobieta, 
poruszająca się z wysiłkiem, lecz sprawiająca wrażenie obojętnej na własny ból. Oferta spożywcza 
składała się z zakurzonych puszek o wyblakłych etykietach, jakiegoś ziarna, paru warzyw gnijących 
w starych pojemnikach za drzwiami.
— Dlaczego nie przesunie pani tych warzyw w cień? — zapytała raz Dagny.
Kobieta patrzyła na nią tępo, jakby nie mieściło jej się w głowie, że ktoś mógł zadać takie pytanie.
— Zawsze tam były — odparła obojętnie.
Wracając  do  chatki,  Dagny  podniosła  wzrok  na  strumień  górski,  spadający  z  szaloną  siłą  po 
granitowej  ścianie  i  rozpryskujący  krople  tworzące  mgiełkę  niezliczonych  tęcz.  Pomyślała,  że 
można by zbudować elektrownię wodną,  dającą  dość mocy,  by zasilić  jej  chatkę  i  miasteczko. 
Może wtedy Woodstock ocknęłoby się z letargu — mnóstwo dzikich jabłoni  na zboczach były 
pozostałościami sadów — gdyby na nowo zaczęto je uprawiać, można by pociągnąć linię kolejową 
do najbliższego toru... Och, dość!
— Nie ma dziś nafty — usłyszała od sklepikarki podczas kolejnej wyprawy do Woodstock. — W 
czwartek wieczorem padało, a kiedy pada, ciężarówki nie mogą przejechać przez wąwóz Fairfield. 
Droga jest zalana i ciężarówka z naftą przyjedzie dopiero za miesiąc.
— Skoro wiecie, że droga staje się nieprzejezdna za każdym razem, gdy pada, dlaczego jej nie 
naprawicie? — zapytała.
— Zawsze tak było — odrzekła beznamiętnie kobieta.
W drodze powrotnej Dagny zatrzymała się na grzbiecie wzgórza i rozejrzała po okolicy. Popatrzyła 
na wąwóz Fairfield, którego dnem wiła się po błotnistym gruncie droga, położona poniżej poziomu 
rzeki. Nietrudno byłoby ominąć te wzgórza i poprowadzić drogę drugą stroną rzeki — ludzie w 
Woodstock nie mają nic do roboty, mogłaby ich nauczyć — zbudować drogę wiodącą prosto na 
południowy zachód, oszczędzić mil, połączyć ją z autostradą stanową obok dworca kolejowego... 
Och, znowu!
Odstawiła  lampę naftową i  siedziała  w chatce po ciemku,  słuchając muzyki  z  małego radia  na 
baterie.  Szukała koncertów symfonicznych i natychmiast  przełączała program, gdy przypadkiem 
trafiła na wiadomości. Nie chciała wiedzieć, co się dzieje w mieście.
Nie myśl o Taggart Transcontinental, powiedziała sobie podczas swojej pierwszej nocy w chatce, 
nie myśl o nim, dopóki nie będziesz potrafiła przyjąć tych słów tak, jak przyjęłabyś słowa „Atlantic 
Southern” albo „Associated Steel”. Mijały jednak tygodnie, a rana się nie zabliźniała.
Miała wrażenie, że prowadzi walkę z nieoczekiwanym okrucieństwem
własnego umysłu. Leżała w łóżku, zasypiając, kiedy nagle łapała się na myśli, że taśma przenośnika 
na stacji załadunku węgla w Willow Bend w Indianie jest przetarta i trzeba im kazać ją wymienić, 
bo inaczej... Siadała gwałtownie na łóżku, krzycząc: „Przestań!” — i przestawała, ale już do rana 
nie mogła zmrużyć oka.
Siedziała w drzwiach chatki, obserwując nieruchomiejące o zmroku liście, kiedy z trawy zaczynały 
się wyłaniać świetliki, mrugając powoli, jakby jej udzielały ostrzeżenia — wyglądały jak światła 
sygnalizacyjne, mrugające nocą nad torem... Przestań!
Panicznie bała się chwil, w których nie potrafiła przestać, chwil, w których, nie mogąc tego znieść, 
nie czując różnicy między cierpieniem umysłu a bólem fizycznym, padała na podłogę chatki lub 
ziemię  w lesie  i  leżała  bez  ruchu,  z  twarzą  przyciśniętą  do krzesła  lub  skały,  walcząc,  by nie 
krzyczeć, kiedy wszystkie te rzeczy stawały się nagle bliskie i rzeczywiste jak ciało kochanka: dwie 
linie szyn spotykające się na horyzoncie — czoło lokomotywy rozdzierające przestrzeń literami TT 
— dźwięk kół wystukujących rytm pod podłogą wagonu — statua Nata Taggarta w holu dworca. 
Walcząc o to, by ich nie pamiętać i nie czuć, spięta i nieruchoma, z całej siły wciskając twarz w 
ramię,  całą  świadomość  wkładała  w  bezdźwięcznie,  bezbarwnie  powtarzane  słowa:  „Skończ  z 
tym”.
W długich okresach spokoju, w których potrafiła patrzeć na sprawy równie trzeźwo jak na problem 
techniczny, także nie potrafiła znaleźć odpowiedzi. Wiedziała, że przestanie rozpaczliwie tęsknić za 
koleją, jeśli zdoła przekonać siebie, że powrót jest niemożliwy lub niewłaściwy. Źródłem tęsknoty 



było  jednak przekonanie,  że  prawda i  słuszność  leżą  po jej  stronie,  podczas  gdy wrogiem jest 
nieracjonalne  i  nierealne,  i  że  nie  może sobie  wyznaczyć  innego celu ani  zgromadzić  w sobie 
miłości  wystarczającej  do  jego  osiągnięcia,  kiedy  to,  co  osiągnęła  własnymi  siłami,  zostało 
zagarnięte nie przez kogoś lepszego, lecz przez ohydne zło, którego orężem jest bezsilność.
Pomyślała, że potrafi zapomnieć o kolei i znajdować radość tu, w lesie — ale kiedy już odbuduje 
ścieżkę, a potem drogę w dole, dotrze do sprzedawczyni z Woodstock i to będzie koniec jej drogi. 
Ta blada twarz bez wyrazu, apatycznie gapiąca się na wszechświat, zatrzyma jej pochód.
— Dlaczego? — krzyknęła głośno.
Nie otrzymała odpowiedzi.
A zatem zostań tu, dopóki jej nie znajdziesz, mówiła sobie. Nie masz dokąd pójść, nie możesz się 
poruszyć, nie możesz zacząć torować sobie drogi, dopóki... dopóki nie będziesz wiedziała dość, by 
obrać cel podróży.
Były wieczory, gdy siedziała nieruchomo, patrząc na wschód, owładnięta innym uczuciem: tęsknotą 
za Hankiem Reardenem. Pragnęła widoku jego niezłomnej twarzy, spoglądającej na nią pewnie, z 
namiastką uśmiechu. Wiedziała jednak, że nie może się z nim zobaczyć, póki nie wygra własnej 
bitwy. Musiała zasłużyć na jego uśmiech, on nie był przeznaczony dla wroga, który chce się żywić 
jego siłą, bo zabrakło mu własnej, dla złamanego bólem wraka, szukającego w tym uśmiechu ulgi i 
tym samym niszczącego jego sens. Hank Rearden mógł jej pomóc żyć, ale decyzję, po co ma to 
robić, musiała podjąć sama.
Od dnia, w którym zaznaczyła na kalendarzu datę „15 maja”, odczuwała lekki niepokój. Od czasu 
do czasu zmuszała  się do słuchania  wiadomości radiowych:  ani  razu nie  wymieniono tam jego 
nazwiska. Obawa o niego była jej jedyną więzią z miastem. Chciała, żeby przyjechał. Łapała się na 
wpatrywaniu się w horyzont na południu i nasłuchiwaniu dźwięku silnika. Ale jedynym dźwiękiem, 
który czasem budził w niej niepotrzebną nadzieję, był furkot skrzydeł ptaka przedzierającego się 
przez gałęzie ku niebu.
Drugim problemem z przeszłości, który pozostał nierozwiązany, była sprawa Quentina Danielsa i 
odbudowy silnika. Do pierwszego czerwca powinna mu przesłać miesięczny czek. Czy powinna mu 
powiedzieć,  że  odeszła  i  że  silnik już nigdy nie  będzie  potrzebny ani  jej,  ani  światu?  Czy ma 
pozwolić, by szczątki silnika znalazły się na złomowisku podobnym do tego, na którym je znalazła? 
Nie potrafiła się do tego zmusić. To wydawało się trudniejsze niż rezygnacja z kolei. Pomyślała, że 
silnik nie łączy jej z przeszłością, lecz jest ostatnią nitką łączącą ją z przyszłością. Skazanie go na 
śmierć  nie  byłoby  morderstwem,  lecz  samobójstwem:  jej  polecenie  przerwania  prac  byłoby 
podpisem pod świadectwem, że nie istnieje cel, ku któremu mogłaby zmierzać.
Ale to nieprawda, myślała, stojąc w drzwiach swojej chatki rankiem dwudziestego ósmego maja, że 
w przyszłości nie ma miejsca na wielkie osiągnięcia ludzkiego umysłu. To nigdy nie może być 
prawdą. Cokolwiek by się z nią działo, nigdy nie opuści jej niezłomne przeświadczenie, że zło jest 
nienaturalne i przemijające. Tego ranka odczuwała wyjątkowo silną pewność, że potworność ludzi 
w mieście i ohyda jej cierpienia są tylko chwilowymi incydentami, podczas gdy uśmiech nadziei na 
widok zalanego słońcem lasu i poczucie, że wszystko jest możliwe, są wieczne i prawdziwe.
Stała w drzwiach, paląc papierosa. W pokoju za plecami radio grało symfonię pochodzącą z czasów 
jej  dziadka.  Prawie nie słuchała;  docierał  do niej  jedynie strumień akordów, który wydawał się 
harmonizować ze smużką dymu z papierosa i ruchem ręki, od czasu do czasu unoszącej go do ust. 
Zamknęła oczy i stała bez ruchu, czując na ciele promienie słońca. Oto osiągnięcie,  pomyślała: 
cieszyć się tą chwilą, nie pozwolić, by jakiekolwiek wspomnienie bólu zakłóciło radość. Dopóki 
potrafi zachować tę zdolność, wystarczy jej paliwa, by trwać.
W pierwszej chwili nie zauważyła, że w dźwięki muzyki wdarł się cichy szum, przypominający 
trzeszczenie  starej  płyty.  Pierwsze,  co  dotarło  do  jej  świadomości,  to  był  ruch  własnej  ręki 
wyrzucającej papierosa. Stało się to w tej samej sekundzie, w której zdała sobie sprawę, że to, co 
słyszy, jest odgłosem silnika. Dopiero wtedy zrozumiała, jak bardzo tęskniła za tym dźwiękiem, jak 
rozpaczliwie  tęskniła  za  Hankiem Reardenem.  Usłyszała  własny śmiech  — pokornie,  ostrożnie 
ściszony,  jakby  nie  chciała  zakłócić  ryku  silnika,  który  ponad  wszelką  wątpliwość  należał  do 
pnącego się pod górę samochodu.



Nie widziała drogi — poprzez niewielki łuk pod gałęziami dostrzegała jedynie jej mały fragment — 
ale orientowała się po wytężonym, władczym dźwięku silnika i pisku opon na zakrętach, gdzie w 
danej chwili znajduje się samochód.
Zatrzymał się w zasięgu jej wzroku. Nie rozpoznała go — nie był to czarny hammond, lecz długi, 
szary kabriolet.  Zobaczyła wysiadającego kierowcę. Był nim człowiek, którego obecność w tym 
miejscu wydawała się niemożliwa — Francisco d’Anconia.
Wstrząs, który odczuła, nie był rozczarowaniem, lecz raczej poczuciem, że rozczarowanie byłoby 
nie na miejscu. Miał w sobie zapał i dziwny, uroczysty spokój, nagłą pewność, że zbliża się coś 
nieznanego i ogromnie ważnego.
Francisco najpierw ruszył ku wzgórzu, a dopiero potem podniósł głowę. Zobaczył Dagny stojącą w 
drzwiach chatki i zatrzymał się. Był zbyt daleko, by mogła dostrzec wyraz jego twarzy. Stał długo, 
z uniesioną ku niej głową. Potem ruszył szybko.
Była to scena z ich dzieciństwa. Dagny poczuła nagle, że na to właśnie czekała. Francisco nie biegł, 
ale  posuwał  się  naprzód  z  triumfalną,  entuzjastyczną  pewnością  siebie.  Nie,  pomyślała,  to  nie 
dzieciństwo.  To była przyszłość,  którą wtedy sobie wyobrażała,  czekając na niego,  jak więzień 
czeka  na  oswobodzenie.  Była  to  wizja  poranka,  którego  doczekaliby,  gdyby  spełniły  się  jej 
oczekiwania,  gdyby  oboje  poszli  drogą,  która  wydawała  się  oczywista.  Stała  nieruchomo, 
oczarowana, odbierając tę chwilę nie jako teraźniejszość, lecz hołd złożony przeszłości.
Kiedy był już dość blisko,  by mogła dostrzec wyraz jego twarzy,  zobaczyła na niej  promienną 
wesołość, bardziej wymowną niż powaga, bo świadczącą o wielkiej niewinności człowieka, który 
zasłużył na prawo do beztroski. Uśmiechał się i gwizdał jakąś melodię,  wydającą się doskonale 
pasować do rytmu jego kroków, pnących się coraz wyżej i wyżej. Miała wrażenie, że gdzieś już 
słyszała ten utwór. Pomyślała, że jest odpowiedni dla tej chwili, ale jest w nim coś specyficznego, 
ważnego, coś, co trzeba zrozumieć. Teraz jednak nie mogła o tym myśleć.
— Cześć, Ślimaku!
— Cześć, Frisco!
Wiedziała  — ze sposobu, w jaki na nią patrzył,  z nagłego spuszczenia  powiek i  odsunięcia  na 
moment  głowy,  z  rozluźnienia  ust,  które  było  na  wpół  uśmiechem,  na  wpół  bezradnością,  z 
zachłanności,  z jaką porwał ją w ramiona — że nie planował tego, że był to odruch i że oboje 
odczuwają to jako coś naturalnego i słusznego.
Rozpaczliwa gwałtowność, z jaką ją przygarnął, głód, z jakim jego usta sięgnęły jej ust, radosne 
poddanie  się  dotykowi  jej  ciała  świadczyły  o  czymś  znacznie  większym  niż  chęć  zaznania 
chwilowej przyjemności — wiedziała, że fizyczne pożądanie nie objawia się w ten sposób; że jest 
to wyznanie, którego nigdy od niego nie usłyszała, najpotężniejsze wyznanie miłości, do jakiego 
zdolny  jest  człowiek.  Niezależnie  od  tego,  co  zrobił,  by  pogrzebać  swoje  życie,  nadal  był  to 
Francisco d’Anconia,  z  którym kiedyś  z  taką dumą sypiała  — jakkolwiek  zdradził  ją  świat  od 
tamtej  pory,  jej  wizja  pozostała  nienaruszona—  i  właśnie  w  odpowiedzi  na  tę  wizję,  której 
niezniszczalna część wciąż w nim tkwiła, jej ciało przylgnęło do niego. Oplotła go ramionami i 
całowała,  wyznając pragnienie i dając świadectwo uznaniu,  którym zawsze go darzyła i zawsze 
miała darzyć.
Potem  przypomniała  sobie  wszystkie  pozostałe  lata  i  poczuła  ukłucie  bólu  zadanego  przez 
świadomość,  że  im  większy  jest  człowiek,  tym  większy  grzech  popełnia,  niszcząc  siebie. 
Odepchnęła go i pokręciła głową.
— Nie — powiedziała do niego i do siebie. Uśmiechał się łagodnie, patrząc na nią.
— Jeszcze nie. Najpierw musisz mi wiele wybaczyć. Ale teraz mogę ci już wszystko opowiedzieć.
Mówił z trudem, niskim, bezradnym głosem, jakiego nigdy przedtem u niego nie słyszała. Próbował 
odzyskać  kontrolę  nad  sobą,  uśmiechając  się  niemal  przepraszająco,  jak  dziecko  błagające  o 
wybaczenie, a zarazem z rozbawieniem dorosłego, który wie, że nie musi ukrywać swojej walki, 
gdyż zmaga się nie z bólem, lecz ze szczęściem.
Odsunęła się od niego, wiedząc, że przez chwilę emocje wzięły w niej górę nad świadomością, do 
której dopiero teraz zaczęły docierać pytania.
— Dagny, ta udręka, którą przechodziłaś przez ostatni miesiąc... odpowiedz mi tak szczerze, jak 



tylko potrafisz... czy sądzisz, że zniosłabyś ją dwanaście lat temu?
— Nie — odparła. Uśmiechnął się. — Dlaczego pytasz?
— Żeby odkupić dwanaście lat swojego życia i nie musieć ich żałować.
— Co masz na myśli? I — pytania wreszcie ją dogoniły — co możesz wiedzieć o mojej udręce?
— Dagny, czy nie rozumiesz jeszcze, że wiem o tobie wszystko?
— Skąd wie... Francisco! Co gwizdałeś, wchodząc na wzgórze?
— A coś gwizdałem? Nie wiem.
— To był piąty koncert Halleya, prawda?
— Och...! — Wydawał się zaskoczony. Potem uśmiechnął się autoironicznie. — Powiem ci później 
— rzekł z powagą.
— Skąd wiedziałeś, gdzie jestem?
— To także ci powiem.
— Zmusiłeś Eddiego, żeby ci powiedział.
— Nie widziałem go od ponad roku.
— Nikt oprócz niego nie wiedział.
— To nie Eddie dał mi wskazówki.
— Nie chciałam, żeby ktoś mnie znalazł.
Powiódł  wzrokiem dookoła,  dostrzegając  odbudowaną  ścieżkę,  zasadzone  kwiaty  i  pokryty  na 
nowo dach. Zaśmiał się, jakby to zrozumiał i jakby sprawiło mu to ból.
— Nie powinnaś tu siedzieć przez cały miesiąc — powiedział. — Na Boga, nie powinnaś! To była 
moja pierwsza nieplanowana porażka. Ale nie sądziłem, że jesteś gotowa do odejścia. Gdybym to 
wiedział, obserwowałbym cię dniem i nocą.
— Naprawdę? Po co?
—  Żeby  ci  oszczędzić  —  powiódł  palcem  dookoła  —  tego  wszystkiego,  —  Francisco  — 
powiedziała cicho —jeżeli troszczysz się o moją udrękę, czy nie rozumiesz, że nie chcę, byś o tym 
mówił, bo... — Umilkła. Nigdy przedtem mu się nie skarżyła. — ...że nie chcę o tym słyszeć? — 
dokończyła stanowczo.
— Bo nie mam prawa o tym mówić? Dagny, jeśli sądzisz, że nie wiem, jak bardzo cię zraniłem, 
opowiem ci o latach, w których... Ale to już za nami, najdroższa, to już przeszłość!
— Czyżby?
— Wybacz mi, nie wolno mi tego mówić. Dopiero, kiedy ty to powiesz. — Próbował panować nad 
głosem, ale wyraz szczęścia na twarzy był nie do opanowania.
.—  Jesteś  szczęśliwy,  bo  straciłam  wszystko,  dla  czego  żyłam?  Dobrze,  powiem  to,  jeśli 
przyjechałeś tu, by to usłyszeć: byłeś pierwszym, co straciłam — czy bawi cię świadomość, że teraz 
straciłam wszystko inne?
Spojrzał  prosto  na  nią,  z  oczyma zmrużonymi  w wyrazie  powagi  tak  wielkiej,  że  była  niemal 
groźbą. Zrozumiała, że cokolwiek znaczyły dla niego te lata, nie miała prawa mówić o rozbawieniu.
— Naprawdę tak myślisz? — zapytał.
— Nie... — wyszeptała.
— Dagny, nie można stracić tego, dla czego się żyło. Czasami musimy zmienić formę tego, jeśli 
popełniliśmy błąd, ale cel pozostaje ten sam, a wybór formy zależy od nas.
— Od miesiąca to sobie powtarzam. Ale nie ma już drogi, która wiodłaby do jakiegoś celu.
Nie  odpowiedział.  Usiadł  na  głazie  przy  drzwiach,  patrząc  na  nią,  jakby nie  chciał  przeoczyć 
najmniejszego drgnięcia mięśni jej twarzy.
— Co teraz myślisz o ludziach, którzy rzucili pracę i zniknęli? — zapytał.
Wzruszyła ramionami z lekkim uśmiechem bezsilnego smutku i usiadła na ziemi obok niego.
— Wiesz — powiedziała — kiedyś sądziłam, że istnieje jakiś niszczyciel, który przychodzi po nich 
i skłania do odejścia. Ale chyba tak nie było. Przez ostatni miesiąc chwilami wręcz marzyłam, żeby 
po mnie przyszedł. I nic.
— Nic?
—  Nic.  Kiedyś  myślałam,  że  podawał  im  jakiś  niewyobrażalny  powód,  dla  którego  mieliby 
zdradzić  wszystko, co kochają.  Ale to nie było konieczne.  Wiem, co czuli.  Już nie potrafię  ich 



winić. Nie wiem tylko, jak nauczyli się żyć dalej — jeśli ktokolwiek spośród nich jeszcze żyje.
— Czy czujesz, że zdradziłaś Taggart Transcontinental?
— Nie. Ja... czuję, że zdradziłabym je, pozostając w pracy.
— To prawda.
— Gdybym zgodziła  się służyć grabieżcom,  oddałabym im...  Nata  Taggarta.  Nie mogłam tego 
zrobić. Nie mogłam podać im na talerzu jego osiągnięć — i swoich.
— Nie mogłaś. Nazywasz to obojętnością? Uważasz, że kochasz kolej mniej niż miesiąc temu?
— Oddałabym życie, by móc pracować tam choćby o rok dłużej. Ale nie mogę wrócić.
— A zatem  wiesz,  co  czuli  ludzie,  którzy  odeszli,  i  co  pokochali  tak  bardzo,  że  musieli  tak 
postąpić?
— Francisco — zapytała, nie patrząc na niego, z opuszczoną głową
— dlaczego zapytałeś, czy mogłabym odejść dwanaście lat temu?
— Pamiętasz tę noc?
— Tak... — szepnęła.
— Wtedy oddałem d’Anconia Copper.
Powoli, z wielkim wysiłkiem, podniosła głowę i spojrzała na niego. Zobaczyła coś, co widziała na 
jego twarzy tamtego ranka przed dwunastu laty; coś, co przypominało uśmiech, ale nim nie było, 
łagodne świadectwo zwycięstwa nad bólem, wyraz dumy z zapłaconej ceny i z tego, co otrzymał w 
zamian.
— Przecież go nie oddałeś — powiedziała. — Nie odszedłeś. Nadal jesteś prezesem d’Anconia 
Copper, tylko ono nic już dla ciebie nie znaczy.
— Znaczy tyle, ile znaczyło tamtej nocy.
— Więc jak możesz pozwalać mu się rozsypywać?
— Masz więcej szczęścia niż ja, Dagny. Taggart Transcontinental jest delikatnym, precyzyjnym 
urządzeniem. Nie przetrwa długo bez ciebie.  Nie można nim kierować za pomocą niewolniczej 
pracy.  Zostanie litościwie zniszczone i  nie będziesz musiała patrzeć,  jak służy grabieżcom. Ale 
wydobywanie  miedzi  jest  łatwiejsze.  D’Anconia  Copper  mogłoby  przetrwać  wiele  pokoleń 
grabieżców i niewolników. Byle jak, prymitywnie, niekompetentnie — ale działałoby i pomagało 
im przetrwać. Musiałem je zniszczyć osobiście.
— Co takiego?
— Niszczę  d’Anconia  Copper  świadomie,  celowo,  metodycznie  i  własnoręcznie.  Musiałem  to 
starannie  zaplanować  i  pracować  równie  ciężko,  jak  gdybym  zarabiał  fortunę,  żeby  tego  nie 
dostrzegli  i  nie  powstrzymali  mnie,  żeby  nie  zagarnęli  kopalń,  dopóki  nie  będzie  za  późno. 
Wkładam w d’Anconia Copper cały swój wysiłek i energię, jaką zamierzałem w nie włożyć, tyle 
że... tyle że nie do jego rozwoju dążę. Zniszczeje do ostatniego kawałka, zniszczę każdy mój grosz i 
każdą  uncję  miedzi,  jaka  mogłaby wpaść w ręce grabieżców.  Nie  zostawię go takim,  jakim je 
znalazłem, lecz jakim znalazł je Sebastian d’Anconia. Niech spróbują żyć bez niego i beze mnie!
— Francisco! — krzyknęła. — Jak mogłeś się na to zdobyć?!
— Dzięki takiej samej miłości jak twoja — odrzekł cicho — mojej miłości do d’Anconia Copper, 
do ducha, którego było wcieleniem. Było
— i kiedyś znowu będzie.
Siedziała  nieruchomo,  próbując  ogarnąć  wszystkie  implikacje  tego,  co  teraz  docierało  do  niej 
jedynie w formie oszołomienia. Z radia nadal płynęły dźwięki symfonii.  Rytm akordów był jak 
powolny, uroczysty stukot kroków, odmierzających przesuwające się w jej głowie obrazy z dwu-
nastu lat: udręczony chłopak wołający o pomoc z głową wtuloną w jej piersi — mężczyzna grający 
w kulki na podłodze salonu i  śmiejący się z upadku wielkiego przemysłu — mężczyzna,  który 
zawołał: „Kochana moja, nie mogę!”, odmawiając jej pomocy — mężczyzna, który w półmroku 
kawiarnianej kabiny wzniósł toast za Sebastiana d’Anconie i lata jego oczekiwań...
— Francisco...  spośród  wszystkich  hipotez,  jakie  miałam na  twój  temat.  ..  ta  jedna  nigdy  nie 
przyszła mi do głowy... Nigdy nie pomyślałam, że należysz do tych, którzy odeszli...
— Byłem pierwszym z nich.
— Myślałam, że zawsze znikają...



—  A  czyja  nie  zniknąłem?  Czy  nie  to  było  najgorsze  ze  wszystkiego,  co  ci  zrobiłem:  że 
pozostawiłem  cię,  żebyś  zamiast  Francisca  d’Anconia,  którego  znałaś,  oglądała  nędznego 
playboya?
— Tak... — szepnęła. — Ale jeszcze gorsze było to, że nie mogłam w niego uwierzyć... Zawsze, 
gdy na ciebie patrzyłam, widziałam Francisca d’Anconia...
— Wiem. I wiem, co wtedy czułaś. Próbowałem ci pomóc zrozumieć, ale było za wcześnie, żeby ci 
powiedzieć. Dagny, gdybym ci powiedział — tamtej nocy albo wtedy, gdy przeklinałaś mnie za 
kopalnie San Sebastian — że nie jestem bezmyślnym próżniakiem, lecz człowiekiem, który ma 
przyspieszyć zniszczenie wszystkiego, co dla nas obojga było święte — d’Anconia Copper, Taggart 
Transcontinental, Wyatt Oil, Rearden Steel — czy byłoby ci łatwiej to znieść?
— Trudniej — wyszeptała. — Nawet teraz nie jestem pewna, czy potrafię to znieść. Także to, co 
sama zrobiłam...  Ale, Francisco — podniosła nagle głowę i spojrzała na niego —jeśli taka była 
twoja tajemnica, to z całego piekła, przez które musiałeś przejść, ja byłam...
— O tak, moja kochana, ty byłaś najstraszniejsza! — Był to krzyk rozpaczy, a zarazem radości i 
ulgi, zdradzający pragnienie pozbycia się cierpienia. Ujął jej dłoń i przycisnął do ust, a potem do 
policzka, by ukryć odbicie wszystkich tych lat na swojej twarzy. — Jeżeli taka miałaby być pokuta, 
choć nie tym jest... cokolwiek musiałaś przeze mnie znieść, zapłaciłem za to właśnie tak: wiedząc, 
co ci robię, i musząc to robić... i czekając, czekając... Ale to już za nami.
Uniósł głowę i patrzył na nią z uśmiechem, a na jego twarzy pojawił
się wyraz opiekuńczej czułości, uświadamiający jej ogrom rozpaczy malujący się na jej własnej.
— Nie myśl o tym, Dagny. Nie zamierzam używać cierpienia jako wymówki. Jakiekolwiek miałem 
powody,  wiedziałem,  co  robię  i  jak  strasznie  cię  zraniłem.  Będę  potrzebował  wielu  lat,  by  to 
zrekompensować. Zapomnij o tym, co... — wiedziała, że chciał powiedzieć „co wyznałem swoim 
uściskiem” — .. .czego nie powiedziałem. Ze wszystkich rzeczy,  które muszę ci powiedzieć,  tę 
powiem  na  końcu.  —  Ale  jego  oczy,  uśmiech,  palce,  którymi  obejmował  przegub  jej  dłoni, 
wyznawały to  wbrew jego woli.  — Przeszłaś  zbyt  wiele  i  tyle  jeszcze  musisz się nauczyć,  by 
zatrzeć każdą bliznę udręki, która nigdy nie powinna była stać się twoim udziałem. Liczy się tylko 
to,  że  możesz  już  zacząć  wracać  do  zdrowia.  Jesteśmy  wolni,  bezpieczni,  poza  zasięgiem 
grabieżców.
— Właśnie po to tu przyjechałam — powiedziała ze smutkiem — żeby zrozumieć. Ale nie potrafię. 
Oddawanie świata grabieżcom wydaje się równie złe jak życie pod ich panowaniem. Nie mogę ani 
zrezygnować,  ani  wrócić.  Nie  potrafię  ani  żyć  bez  pracy,  ani  być  na  ich  usługach.  Zawsze 
uważałam, że każda walka jest lepsza niż poddanie się. Nie jestem pewna, czy mieliśmy prawo 
odchodzić, kiedy należało z nimi walczyć. Ale nie majak walczyć. Jeśli odejdziemy, poddamy się 
—jeśli zostaniemy, zrobimy to samo. Nie wiem już, co jest słuszne.
— Sprawdź przesłanki, Dagny. Sprzeczności nie istnieją.
— Nie potrafię znaleźć odpowiedzi. Nie potrafię cię potępić za to, co robisz, ale przeraża mnie to. 
Czuję  zarazem podziw  i  trwogę.  Ty,  dziedzic  rodu  d’Anconia,  który  mógł  pozostawić  w  tyle 
wszystkich  swoich  przodków  dzięki  cudownym  zdolnościom  produkcyjnym,  zamiast  tego 
poświęcasz swój niezrównany talent niszczeniu. A ja bawię się kamieniami i remontuję dach, kiedy 
sieć  kolei  transkontynentalnych  rozpada  się  w  rękach  nieuleczalnych  szubrawców.  To  my 
powinniśmy decydować o losach świata. Jeśli pozwoliliśmy, by to się stało, sami jesteśmy winni. 
Nie rozumiem jednak, gdzie leży błąd.
— Tak, Dagny, jesteśmy winni.
— Bo nie pracowaliśmy dość ciężko?
— Bo pracowaliśmy zbyt ciężko, żądając zbyt mało.
— Co masz na myśli?
— Nigdy  nie  zażądaliśmy  jedynej  zapłaty,  którą  świat  był  nam winien,  i  pozwoliliśmy,  żeby 
największa nagroda przypadła w udziale najgorszym. Błąd popełniono wiele wieków temu, popełnił 
go Sebastian d’Anconia, Nat Taggart, każdy, kto karmił świat i nie otrzymał za to podziękowania. 
Nie  wiesz  już,  co  jest  słuszne?  Dagny,  w tej  bitwie  nie  chodzi  o  dobra  materialne.  To kryzys 
moralny, największy w historii świata i ostatni.  Nasza epoka stanowi apogeum wielowiekowego 



zła. Musimy raz na zawsze z nim skończyć albo zniknąć z powierzchni ziemi — my, ludzie umysłu. 
To  my  zawiniliśmy.  Wytwarzaliśmy  dobra  na  użytek  świata,  ustalanie  kodeksu  moralnego 
pozostawiając swoim wrogom.
— Przecież nigdy nie zaakceptowaliśmy ich kodeksu. Żyliśmy na podstawie własnych kryteriów.
— I płaciliśmy za to okup! Zarówno materialny, jak i duchowy. Płaciliśmy pieniędzmi, które nasi 
wrogowie  otrzymywali,  nie  zasługując  na  nie,  i  zaszczytami,  na  które  zasługiwaliśmy,  nie 
otrzymując ich. Zawiniliśmy, godząc się na to. Utrzymywaliśmy ludzkość przy życiu i pozwala-
liśmy  jej  nami  gardzić  i  czcić  naszych  niszczycieli.  Pozwalaliśmy  tym,  którzy  otrzymywali  i 
rozdzielali niezasłużone dobra, czcić niekompetencję i przemoc. Akceptując karę nie za grzechy, 
lecz za cnoty, zdradziliśmy swój kodeks i pozwoliliśmy działać tamtemu. Dagny, ich moralność jest 
moralnością  kidnaperów.  Używają  twojego  umiłowania  cnoty  jako  zakładnika.  Wiedzą,  że 
zniesiesz  wszystko,  by  móc  pracować  i  wytwarzać,  bo  wiesz,  że  osiągnięcie  jest  najwyższym 
dążeniem moralnym człowieka, że nie może bez niego istnieć, a twoje umiłowanie cnoty jest równe 
twojemu umiłowaniu życia. Liczą na to, że weźmiesz na swoje barki każdy ciężar. Liczą na twoje 
uczucie, że żaden wysiłek nie jest zbyt wielki w służbie miłości. Dagny, twoi wrogowie niszczą cię 
za pomocą twojej własnej siły. Twoja hojność i wytrzymałość są ich jedynymi narzędziami. Twoja 
prawość, której nie podzielają, daje im władzę nad tobą. Oni o tym wiedzą. Ty nie. Nie boją się 
niczego z wyjątkiem dnia, w którym to odkryjesz. Musisz się nauczyć ich rozumieć. Inaczej nie 
uwolnisz  się  od  nich.  Ale  kiedy  już  wszystko  pojmiesz,  poczujesz  taką  wściekłość,  że 
własnoręcznie  wysadzisz  każdy  kawałek  szyn  Taggart  Transcontinental,  żeby  nie  musiały  im 
służyć!
—  Ale  pozostawiać  je  w  ich  rękach?!  —  jęknęła.  —  Porzucać  je...  Porzucać  Taggart 
Transcontinental, które jest... prawie jak żywa istota...
— Było. Już nie. Zostaw im je. Nic z tego nie będą mieli. My go nie potrzebujemy. Możemy je 
zbudować na nowo. Oni nie. My bez niego przetrwamy. Oni nie.
— Ale to będzie nasze wyrzeczenie!
— Dagny, my, których mordercy ducha ludzkiego nazywają materialistami, jako jedyni wiemy, jak 
niewielką wartość i znaczenie mają przedmioty materialne same w sobie, bo to my tworzymy ich 
wartość i znaczenie. Możemy sobie pozwolić na tymczasową rezygnację z nich, żeby odzyskać coś 
znacznie  cenniejszego.  Jesteśmy duszą tego,  czego ciało stanowią koleje,  kopalnie  miedzi,  huty 
żelaza i szyby naftowe. One rzeczywiście są żywymi istotami, które pracują dzień i noc, jak nasze 
serca,  pełniąc  świętą  funkcję  podtrzymywania  ludzkiego  życia,  ale  tylko  wtedy,  gdy pozostają 
naszym  ciałem,  naszą  fizyczną  powłoką,  naszą  zdobyczą  i  nagrodą.  Bez  nas  są  trupami, 
produkującymi  wyłącznie  truciznę;  nie  bogactwo  czy  żywność,  lecz  truciznę  rozpadu, 
przemieniającą ludzi w hordy padlinożerców. Dagny, naucz się rozumieć własną siłę, a zrozumiesz 
paradoks, który widzisz wszędzie dookoła. Ty nie jesteś zależna od dóbr materialnych, ale oni są 
zależni  od  ciebie,  bo  potrafisz  je  wyprodukować.  Posiadasz  jedyne  narzędzie  produkcji. 
Gdziekolwiek  się  znajdziesz,  zawsze będziesz potrafiła  produkować.  Grabieżcy  natomiast  — w 
myśl własnej teorii  — są w rozpaczliwej,  permanentnej,  przyrodzonej potrzebie,  zdani na łaskę 
ślepej materii. Dlaczego nie weźmiesz ich dosłownie? Potrzebują kolei, fabryk, kopalń i silników, 
których nie potrafią  wprawić w ruch.  Jaki pożytek z kolei  bez ciebie? Kto nie pozwalał  jej  się 
rozpaść i trzymał przy życiu? Kto ją ratował? Twój brat James? Kto karmił jego i grabieżców? Kto 
dawał im broń? Kto dawał im narzędzia do zniewalania cię? Kto umożliwił ten nieprawdopodobny 
spektakl,  w którym nędzne miernoty dzierżą władzę nad produktami geniuszu? Kto utrzymywał 
twoich wrogów, wykuwał dla ciebie kajdany i niszczył twoje osiągnięcia?
Wyprostowała się nagle. Jej ruch był równie gwałtowny jak krzyk. Francisco skoczył na równe nogi 
jak sprężyna, wołając z bezlitosnym triumfem:
— Zaczynasz rozumieć, prawda, Dagny? Zostaw im szczątki swojej kolei, zardzewiałe tory, zgniłe 
podkłady i  rozsypujące  się  lokomotywy — ale  nie  zostawiaj  im swojego umysłu!  Losy świata 
zależą od tej decyzji!
— „Szanowni państwo! — w akordy symfonii wdarł się podszyty paniką głos spikera radiowego. 
— Przerywamy audycję, by przedstawić państwu specjalne wydanie wiadomości. We wczesnych 



godzinach  rannych największa  katastrofa  w historii  kolejnictwa  doprowadziła  do  zawalenia  się 
słynnego tunelu Taggarta w Winston, Kolorado, na głównej linii Taggart Transcontinental!”
Jej  krzyk przypominał  te,  które  kilka  godzin  wcześniej  rozbrzmiewały  w ciemnościach  tunelu. 
Francisco słyszał go w głowie do końca wiadomości. Oboje rzucili się ku radiu i stali, słuchając z 
przerażeniem — ona wpatrzona w radio, on w nią.
—  „Szczegóły  historii  przekazał  Luke  Beal,  cudem  ocalały  z  katastrofy  palacz  luksusowego 
ekspresu  sieci  Taggarta,  znanego  pod  nazwą  »Komety«,  którego  rankiem  znaleziono 
nieprzytomnego  u  zachodniego  wylotu  tunelu.  Z  powodu  karygodnego  naruszenia  przepisów 
bezpieczeństwa, w nieustalonych jeszcze okolicznościach, zmierzająca do San Francisco Kometa 
wjechała  do  tunelu  ciągnięta  przez  lokomotywę  parową  opalaną  węglem.  Ośmiomilowy  tunel 
Taggarta, przecinający jeden ze szczytów Gór Skalistych i uważany za osiągnięcie, na które nie 
pozwoliłaby  współczesna  technologia,  został  wybudowany przez  wnuka Nathaniela  Taggarta  w 
prześwietnej epoce czystych, nie emitujących dymu lokomotyw spalinowo-elektrycznych. System 
wentylacyjny tunelu nie był przygotowany na gęsty dym i spaliny emitowane przez lokomotywy 
opalane węglem. Każdy pracownik kolei w okręgu wiedział, że wysłanie pociągu do tunelu z taką 
lokomotywą  jest  wyrokiem  śmierci  na  wszystkich  podróżnych.  Mimo  to  polecono  załodze 
przeprowadzić  Kometę  przez  tunel  w  ten  właśnie  sposób.  Według  palacza  Beala  skutki 
nagromadzenia spalin zaczęto odczuwać po przebyciu mniej więcej trzech mil. Maszynista Joseph 
Scott  maksymalnie  otworzył  przepustnicę,  rozpaczliwie  usiłując  przyspieszyć  bieg  pociągu,  ale 
stara, wysłużona lokomotywa nie była w stanie uciągnąć pod górę tak wielkiego ciężaru. Walcząc z 
gęstniejącym dymem, maszynista i palacz próbowali opanować cieknące kotły, z trudem osiągając 
szybkość czterdziestu mil na godzinę, kiedy ktoś spośród pasażerów, niewątpliwie przerażony wizją 
uduszenia,  pociągnął  za  rączkę hamulca awaryjnego.  Nagłe szarpnięcie  najprawdopodobniej  ze-
rwało przewód powietrzny lokomotywy, nie dało się jej bowiem uruchomić ponownie. Z wagonów 
dobiegały krzyki, pasażerowie zaczęli wybijać szyby. Maszynista rozpaczliwie usiłował uruchomić 
silnik,  ale  osunął  się  na  podłogę  obok  przepustnicy,  dławiąc  się  dymem.  Palacz  wyskoczył  z 
lokomotywy  i  zaczął  uciekać.  Widział  już  światło  zachodniego  tunelu,  gdy  usłyszał  odgłos 
eksplozji.  Nic więcej  nie  pamięta.  Resztę  historii  znamy z ust  pracowników stacji  w Winston. 
Wszystko  wskazuje  na  to,  że  specjalny  pociąg  towarowy  z  dostawą  dla  wojska,  przewożący 
ładunek materiałów wybuchowych, nie otrzymał ostrzeżenia o jadącej przed nim Komecie. Żaden z 
pociągów  nie  jechał  zgodnie  z  rozkładem.  Towarowemu  polecono  kontynuować  podróż,  nie 
zważając na sygnalizację świetlną tunelu, która rzekomo była zepsuta. Nieoficjalnie mówi się, że 
mimo  ograniczeń  szybkości  i  częstych  awarii  systemu  wentylacyjnego  maszyniści  zwykle  nie 
zwalniali,  przejeżdżając  przez  tunel.  Kometa  najprawdopodobniej  utknęła  zaraz  za  ostrym 
zakrętem. Przypuszcza się, że w chwili nadjechania drugiego pociągu na jej pokładzie nie było już 
nikogo żywego. Wątpliwe jest, by maszynista, biorący zakręt z prędkością osiemdziesięciu mil na 
godzinę, był w stanie dostrzec tylne okno ostatniego wagonu Komety, jasno oświetlonego w chwili 
odjazdu  z  Winston.  Wiadomo  jedynie,  że  pociąg  towarowy  uderzył  w  tył  Komety.  Eksplozja 
ładunku wybiła  szyby w oknach odległego o pięć  mil  domu i  spowodowała  zawalenie  się  tak 
wielkiej  masy  skalnej,  że  ratownicy  utknęli  o  trzy  mile  od  miejsca,  w  którym  powinny  się 
znajdować pociągi. Nie ma nadziei na odnalezienie kogokolwiek żywego ani na odbudowę tunelu 
Taggarta”.
Dagny stała bez ruchu, sprawiając wrażenie, jakby nie widziała otaczającego jej pokoju, lecz scenę 
w Kolorado. Potem wzdrygnęła się i jak w lunatycznym transie sięgnęła po torebkę, chwyciła ją, 
odwróciła się ku drzwiom i pobiegła.
— Dagny! — krzyknął za nią Francisco. — Nie wracaj tam! Jego krzyk nie mógł jej dosięgnąć; 
była już w górach Kolorado. Pobiegł za nią, dogonił i złapał za oba łokcie.
— Nie wracaj, Dagny! W imię wszystkiego, co dla ciebie święte, nie wracaj!
Wyglądała,  jakby  go  nie  poznawała.  Gdyby  chodziło  tylko  o  siłę  fizyczną,  bez  trudu  mógłby 
połamać jej ręce. Ale dla niej była to walka o życie. Wyrwała mu się tak gwałtownie, że na chwilę 
stracił  równowagę.  Kiedy ją  odzyskał,  pędziła  już  w dół,  w stronę  samochodu  — równie  nie-
dościgniona jak on, gdy usłyszał syrenę alarmową w hucie Reardena.



James Taggart, zielony z nienawiści, siedział i wpatrywał się w swoją rezygnację leżącą na biurku. 
Miał wrażenie, że nie słowa, ale sam arkusz papieru i atrament,  który nadał im kształt,  są jego 
wrogami. Myśli i słowa nigdy nie były dla niego ostateczne, ale ich materialna forma była tym, 
przed czym uciekał przez całe życie — zobowiązaniem.
Nie postanowił odejść; podyktował list jedynie —jak sobie powtarzał — „na wszelki wypadek”. 
Czuł, że jest to jego forma ochrony, ale jeszcze go nie podpisał,  co z kolei było ochroną przed 
ochroną. Nienawiść zaś kierowała się przeciwko temu, co spowodowało, że nie będzie mógł ciąg-
nąć tego procesu w nieskończoność.
Powiadomiono go o katastrofie o ósmej rano. Do biura przybył w południe. Intuicja, kierując się 
przyczynami, które znał, ale skrzętnie przed sobą ukrywał, podpowiedziała mu, że tym razem musi 
się tam stawić.
Ludzie  stanowiący  jego  znaczone  karty  w grze,  w którą  potrafił  grać,  zniknęli.  Clifton  Locey 
przedstawił  zaświadczenie  lekarskie,  stwierdzające,  że  choroba serca absolutnie  nie  pozwala na 
obarczanie  go  problemami  zawodowymi.  Jeden  z  asystentów  Taggarta  rzekomo  wyjechał 
wieczorem do Bostonu, inny zaś został niespodziewanie wezwany do nieokreślonego szpitala, by 
czuwać przy łożu ojca, o którego posiadanie nikt go dotąd nie podejrzewał. W domu głównego 
inżyniera  nikt  nie  odbierał  telefonu.  Wiceprezes  do  spraw  kreowania  wizerunku  publicznego 
zniknął.
W  drodze  do  biura  Taggart  widział  czarne  litery  nagłówków.  Idąc  korytarzami  Taggart 
Transcontinental, słyszał dochodzący z radia w czyimś biurze głos spikera — głos z gatunku tych, 
które można usłyszeć w ciemnej uliczce — wykrzykujący żądania nacjonalizacji kolei.
Szedł głośno, by zaznaczyć swoją obecność, i szybko, by nikt nie zdołał go zatrzymać i nie zaczął 
wypytywać. Zamknął się w gabinecie, polecając sekretarzowi nikogo nie wpuszczać ani nie łączyć 
telefonów i mówić wszystkim, którzy będą chcieli się z nim wiedzieć, że pan Taggart jest zajęty.
Potem siedział  przy biurku zdjęty przerażeniem. Czuł się jak uwięziony w podziemnej  krypcie, 
wystawionej na widok całego miasta, bojąc się, że zamek nie puszcza, a zarazem mając nadzieję, że 
nigdy nie puści. Musiał siedzieć w biurze i czekać na nieznane, które spłynie na niego i natchnie do 
działania — a przerażenie wynikało zarówno z lęku przed tym, kto po niego przyjdzie, jak i z faktu, 
że nikt nie przychodził.
Dzwonek telefonu w sekretariacie  brzmiał  jak wołanie  o  pomoc.  Taggart  spoglądał  na drzwi z 
uczuciem złośliwego  triumfu  na  myśl  o  wszystkich  tych  głosach,  pokonanych przez  niegroźną 
postać sekretarza, młodzieńca wykształconego tylko w jednej dziedzinie: w sztuce robienia uników, 
którą uprawiał z właściwą osobom pozbawionym moralności bezbarwną, gumową bezwładnością. 
Te głosy, myślał Taggart, dobiegają z Kolorado, z każdego ośrodka sieci Taggart Transcontinental, 
z każdego biura w tym budynku. Dopóki nie musiał ich słyszeć, był bezpieczny.
Jego emocje zbiły się w twardą, nieruchomą kulę, której nie mogła przewiercić myśl o ludziach 
kierujących siecią. Ci ludzie byli tylko wrogami, których trzeba przechytrzyć. Bardziej gryzła go 
myśl o członkach zarządu — ale rezygnacja leżąca na biurku była schodami przeciwpożarowymi, 
którymi  mógł  uciec,  zostawiając  ich,  by  spłonęli.  Najbardziej  bał  się  na  myśl  o  ludziach  z 
Waszyngtonu. Jeśli zadzwonią, będzie musiał odebrać telefon: gumowy sekretarz wiedział, czyje 
głosy są ważniejsze od jego poleceń. Ale Waszyngton nie dzwonił.
Od czasu do czasu wstrząsał nim dreszcz lęku, od którego zasychało w gardle. Nie wiedział, przed 
czym tak  drży.  Nie  chodziło  o  groźbę  spikera.  Słuchając  jego  pogróżek,  czuł  raczej  rutynowe 
przerażenie, wynikające ze świadomości, że człowiek na jego stanowisku powinien je czuć w obli-
czu takiej groźby — a zarazem podszyte ukradkową, nieuchwytną nadzieją: jeśli ta groźba zostanie 
spełniona,  rozwiążą  się  wszystkie  jego  problemy,  ratując  go  przed  decyzją  o  podpisaniu 
rezygnacji... Nie będzie już prezesem Taggart Transcontinental, ale nie będzie nim także nikt inny...
Siedział, wpatrując się w biurko, ale go nie widząc, jakby pływał w gęstej mgle, nie pozwalając jej 
przybrać żadnych kształtów. To, co istnieje, jest rozpoznawalne — odmawiając rozpoznania rzeczy, 



nie pozwalał im zaistnieć.
Nie prześledził wydarzeń, które rozegrały się w Kolorado, nie próbował dociec ich przyczyn ani nie 
rozważał konsekwencji. Nie myślał. Kula emocji przypominała materialny ciężar, uciskający pierś, 
wypełniający  świadomość  i  uwalniający  od  konieczności  myślenia.  Wypełniała  ją  nienawiść, 
stanowiąca jego jedyną odpowiedź i jedyną rzeczywistość, pozbawiona adresata, powodu, początku 
i końca; nienawiść jako roszczenie wobec wszechświata, usprawiedliwienie, prawo, pewnik.
Telefon nadal krzyczał. Taggart wiedział, że te wołania o pomoc nie są kierowane do niego, lecz do 
istoty, w której skórę się przyoblekł, a teraz jest z niej obdzierany. Miał wrażenie, że telefon nie 
dzwoni już, lecz uderza jego czaszkę od wewnątrz. Obiekt nienawiści zaczął przybierać kształt. 
Kula eksplodowała, podrywając Taggarta do działania.
Wybiegł z pokoju i nie zważając na bombardujące go spojrzenia, popędził do działu transportu, do 
poczekalni gabinetu wiceprezesa.
Drzwi  gabinetu  były  otwarte.  W wielkich  oknach  za  pustym biurkiem  zobaczył  niebo.  Potem 
dostrzegł jasnowłosą głowę Eddiego Willersa w oszklonym kantorku, ruszył ku niemu stanowczym 
krokiem, otworzył drzwi i wrzasnął tak, by słyszeli go wszyscy w biurze:
— Gdzie ona jest?!
Eddie  powoli  podniósł  się  z  krzesła  i  stał,  spoglądając  na  Taggarta  z  osobliwą,  uprzejmą 
ciekawością, jak na unikatowy okaz. Milczał.
— Gdzie ona jest?
— Nie mogę ci powiedzieć.
— Słuchaj, uparta gnido, nie mam zamiaru się z tobą certolić! Jeśli myślisz, że uwierzę, iż nie 
wiesz, dokąd pojechała, grubo się mylisz! Wiesz to i powiesz mi, bo inaczej złożę doniesienie do 
Rady Unifikacji! Przysięgnę, że wiesz, a ty spróbuj im dowieść, że jest inaczej!
W głosie Eddiego dało się słyszeć lekkie zdziwienie, gdy odpowiadał:
— Nigdy nie udawałem, że nie wiem, dokąd pojechała, Jim. Wiem to. Ale nie powiem.
Głos Taggarta przeszedł w wyższe rejestry, zdradzając bezsilność.
— Zdajesz sobie sprawę z tego, co mówisz?
— Oczywiście.
— Powtórzysz to — powiódł ręką po pokoju — przy świadkach?
Nie tyle głośniej, ile wyraźniej i bardziej dobitnie Eddie powtórzył: — Wiem, gdzie ona jest. Ale ci 
nie powiem.
— Przyznajesz się więc do pomagania dezerterowi?!
— Jeżeli tak chcesz to nazwać.
— Ależ to zbrodnia! Zbrodnia przeciwko narodowi! Nie wiesz o tym?
— Nie.
— To wbrew prawu!
— Tak.
— Mamy do czynienia z kryzysem ogólnokrajowym! Nie masz prawa trzymać niczego w sekrecie! 
Odmawiasz udzielenia niezbędnych informacji! Jestem prezesem tego przedsiębiorstwa i żądam, 
żebyś  ujawnił  prawdę!  Nie  możesz  odmówić  wykonania  polecenia!  Grozi  ci  za  to  więzienie! 
Rozumiesz to?
— Tak.
— I odmawiasz?
— Tak.
Lata treningu wykształciły w Taggarcie umiejętność ukradkowej obserwacji otaczających go ludzi. 
Jego świadomość zarejestrowała zacięte, nieprzyjazne twarze personelu. Na wszystkich malował się 
wyraz  rozpaczy  —  z  wyjątkiem  twarzy  Eddiego  Willersa.  „Sługa  doskonały”  Taggart 
Transcontinental  jako  jedyny  wydawał  się  nieporuszony  katastrofą.  Patrzył  na  Taggarta 
bezbarwnym,  sumiennym  spojrzeniem  naukowca,  zmuszonego  do  zajęcia  się  dziedziną  nauki, 
której nigdy nie chciał zgłębiać.
— Czy zdajesz sobie sprawę, że jesteś zdrajcą?! — ryknął Taggart.
— Czyim? — zapytał cicho Eddie.



—  Ludności!  Ochranianie  dezertera  jest  zdradą  gospodarczą!  Obowiązek  wobec  ludności  stoi 
zawsze na pierwszym miejscu! Wszystkie autorytety tak twierdzą! Nie rozumiesz tego? Nie wiesz, 
co z tobą zrobią?
— A czy ty nie rozumiesz, że ani trochę mnie to nie obchodzi?
— Nie? Zacytuję to przed Radą Unifikacji. Wezmę wszystkich tu obecnych na świadków, że...
—  Nie  zawracaj  sobie  głowy  świadkami,  Jim.  Nie  mieszaj  ich  w  to.  Spiszę  wszystko,  co 
powiedziałem, podpiszę się pod tym i dam ci, żebyś mógł to zanieść radzie.
Głos Taggarta eksplodował, jakby jego właściciel został właśnie spoliczkowany:
— A kimże  ty  jesteś,  żeby  zadzierać  z  rządem?!  Kim jesteś,  nędzny  szczurze  biurowy,  żeby 
osądzać politykę władz i mieć własne zdanie? Myślisz, że kraj ma czas przejmować się twoimi 
opiniami, życzeniami i twoim maleńkim sumieniem? Już ja wam pokażę, wy zepsuci, zapatrzeni w 
siebie, niezdyscyplinowani urzędnicy od siedmiu boleści, zachowujący się, jakby cała ta gadka o 
prawach naprawdę coś znaczyła! Przekonacie się, że nie żyjemy w czasach Nata Taggarta!
Eddie  milczał.  Przez  chwilę  spoglądali  na  siebie  poprzez  biurko.  Twarz  Taggarta  wykrzywiał 
strach,  Eddie  był  spokojny  i  poważny.  James  Taggart  był  aż  nazbyt  pewien  istnienia  Eddiego 
Willersa; Eddie Willers nie mógł uwierzyć w istnienie Jamesa Taggarta.
— Myślisz, że naród będzie się przejmować waszymi życzeniami? — wrzasnął Taggart.  — Jej 
obowiązkiem jest wrócić. Co nas obchodzi, czy chce pracować czy nie? Jest nam potrzebna!
— Tobie, Jim?
Instynkt  samozachowawczy  kazał  Taggartowi  cofnąć  się  o  krok  w  ucieczce  przed  tym 
specyficznym, bardzo cichym głosem. Ale Eddie pozostał za biurkiem, w pozie cywilizowanego 
urzędnika omawiającego sprawy służbowe.
— Nie znajdziesz jej  — powiedział.  — Sama też nie wróci.  I  bardzo mnie to cieszy.  Możecie 
głodować, zlikwidować kolej, wtrącić mnie do więzienia, zastrzelić — jakie to ma znaczenie? Nie 
powiem wam, gdzie ona jest. Nawet gdyby cały kraj miał się rozsypać. Nie znajdziecie jej. Nie...
Usłyszeli dźwięk otwieranych drzwi i odwrócili głowy. W progu stała Dagny.
Ubrana była w wymiętą bawełnianą sukienkę, włosy miała rozczochrane po wielogodzinnej jeździe. 
Zatrzymała się na sekundę, ogarniając wzrokiem biuro, jakby chciała je odzyskać, ale nie zwracając 
uwagi  na  ludzi,  jak  sprzedawca  liczący  towar.  Jej  twarz  była  inna  niż  ta,  którą  pamiętali  — 
postarzała się. Nie przybyło jej zmarszczek, lecz nabrała nieruchomego, pierwotnego wyrazu, w 
którym nie objawiało się nic z wyjątkiem bezwzględności.
Pierwszym uczuciem, jakie dosięgło obecnych, nie było jednak zdumienie, lecz ulga malująca się 
na wszystkich twarzach oprócz jednej. Eddie Willers, który przed chwilą jako jedyny zachowywał 
spokój,  teraz  opadł  twarzą  na biurko.  Nie  wydawał  żadnego dźwięku,  ale  drżenie  jego ramion 
świadczyło o tym, że płacze.
Dagny nie przywitała  się z nikim, jakby jej  przybycie  było nieuniknione i  nie wymagało słów. 
Ruszyła prosto do swojego gabinetu, po drodze rzucając sekretarce mechanicznym głosem:
— Niech Eddie tu przyjdzie.
James Taggart pierwszy się poruszył, jakby się bał, że Dagny mu ucieknie. Pognał za nią, krzycząc:
— Nie mogłem nic zrobić! — a potem, kiedy już poczuł się pewniej, wrzeszcząc: — To twoja 
wina! To przez ciebie! Przez to, że wyjechałaś!
Zastanawiał się, czy rzeczywiście krzyczał, bo jej twarz nie wyrażała żadnej reakcji. Zwróciła się 
jednak ku niemu,  jakby dosięgły jej  dźwięki,  lecz  nie  komunikat.  Chyba nigdy nie  był bliższy 
uświadomienia sobie własnego nieistnienia niż w tamtej chwili.
Potem w twarzy Dagny zaszła niewielka zmiana, świadcząca o rozpoznaniu istoty ludzkiej. Nie on 
jednak był tą istotą, lecz Eddie, który wszedł do gabinetu i stanął za plecami Taggarta.
Miał w oczach ślady łez, ale stał prosto, nie usiłując ich kryć, jakby zarówno one, jak i wszelkie 
zażenowanie lub skrucha były równie nieistotne dla obojga.
— Zadzwoń do Ryana, powiedz mu, że tu jestem, i połącz mnie z nim — powiedziała.
Ryan był dyrektorem regionu centralnego Taggart Transcontinental. Eddie ostrzegł ją chwilą ciszy.
— Ryan odszedł, Dagny — powiedział po chwili spokojnie. — W zeszłym tygodniu.
Nie zwracali uwagi na Jamesa Taggarta, jakby był jednym z otaczających ich mebli. Dagny nie 



zaszczyciła  go nawet  wyproszeniem z gabinetu.  Niczym paralityk,  niepewny,  czy usłuchają  go 
własne  mięśnie,  zebrał  siły  i  wymknął  się.  Był  jednak  pewien,  co  musi  zrobić  w  pierwszej 
kolejności. Pognał do swojego gabinetu, by zniszczyć rezygnację.
Dagny nie zauważyła jego wyjścia. Patrzyła na Eddiego.
— A Knowland? — zapytała.
— Odszedł.
— Andrews?
— Odszedł.
— McGuire?
— Odszedł.
Cichym głosem wyrecytował  listę  pozostałych  pracowników, którzy  odeszli  i  zniknęli  w ciągu 
ostatniego miesiąca. Wymienił wszystkich, o których mogłaby zapytać. Słuchała bez zdziwienia i 
bez emocji, jakby to była lista ofiar poległych w bitwie, w której prędzej czy później wszystkich 
czeka ten sam los.
Kiedy skończył, zapytała tylko:
— Co zrobiono od rana?
— Nic.
— Nic?
— Dagny, pierwszy lepszy goniec mógłby dziś wydawać polecenia i wszyscy by go słuchali. Ale 
nawet gońcy wiedzą, że każdy, kto pierwszy wyda polecenie, będzie odpowiedzialny za przyszłość, 
teraźniejszość i przeszłość, kiedy zacznie się szukanie kozła ofiarnego. Nie ocaliłby sieci ani nawet 
jednego okręgu, bo wcześniej wyleciałby z pracy. Nikt nic nie robi. Wszystko, co wyjechało w 
trasę, jedzie na oślep, nie wiedząc, czy ma kontynuować bieg, czy się zatrzymać. Niektóre pociągi 
stoją na stacjach, inne czekają, aż ktoś je zatrzyma, nim dotrą do Kolorado. Wszystko jest w rękach 
lokalnych  dyspozytorów.  Dyrektor  naszego  dworca  odwołał  wszystkie  dzisiejsze  kursy 
transkontynentalne, z Kometą włącznie. Nie wiem, co robi kierownictwo w San Francisco. Tylko 
załogi  pociągów ratunkowych pracują.  W tunelu.  Nie dotarły  jeszcze  w pobliże  wraków. I  nie 
sądzę, by miały tego dokonać.
— Zadzwoń  do dyrektora  dworca  i  każ  mu natychmiast  wznowić  kursy  wszystkich  pociągów 
transkontynentalnych, z Kometą włącznie. Potem przyjdź tutaj.
Kiedy wrócił, zastał ją pochyloną nad rozłożonymi na stole mapami.
— Pociągi na zachód pojadą przez Kirby, Nebraska — mówiła, a on notował pospiesznie — potem 
odnogą do Hastings, torem Kansas Western do Laurel, Kansas, potem do toru Atlantic Southern w 
Jasper,  Oklahoma.  Torem Atlantic  Southern na zachód,  do Flagstaff,  Arizona,  na północ torem 
Flagstaff-Homedale  do Elgin,  Utah,  na  północ  do  Midland,  na północny zachód linią  Wasatch 
Railway do Salt Lake City. Wasatch Railway to zamknięta wąskotorówka. Wykup ją i poszerz tor. 
Jeśli właściciele będą się bali, wiedząc, że prawo zabrania sprzedaży, zapłać im podwójnie i od razu 
bierz się do roboty. Nie ma torów między Laurel,  Kansas, i  Jasper,  Oklahoma — trzy mile — 
między Elgin i Midland, Utah — pięć i pół mili. Trzeba położyć szyny. Niech załogi budowlane 
natychmiast  rozpoczną  pracę  —  zatrudnij  wszystkich  ludzi  w  okolicy,  zapłać  im  podwójnie, 
potrójnie,  tyle,  ile  sobie  zażyczą,  podziel  ich  na  trzy  zmiany i  niech  do jutra  wszystko  będzie 
gotowe. Trzeba zedrzeć szyny z bocznic w Winston, Kolorado, Silver Springs, Kolorado, Leeds, 
Utah, i Benson, Nevada. Jeśli któraś z miejscowych marionetek Rady Unifikacji pojawi się i będzie 
próbowała przeszkadzać, upoważnij pracowników, którym ufasz, do przekupienia jej. Niech to nie 
idzie przez dział księgowości. Obciąż kosztami mnie. Jeśli marionetka nie da się złapać, powiedz 
jej,  że  rozporządzenie  10-289 nie  przewiduje  nakazów na szczeblu  lokalnym.  Nakaz  musi  być 
wydany pod adresem władz centralnych. Jeśli chcą nas powstrzymać, muszą wystąpić przeciwko 
mnie.
— Naprawdę tak jest?
— Skąd mam wiedzieć? Skąd ktokolwiek może to wiedzieć? Zanim do tego dojdą i zastanowią się, 
co dalej robić, tor będzie gotowy.
— Rozumiem.



— Przejrzę listy i podam ci nazwiska lokalnych pracowników, których postawisz na czele, o ile są 
jeszcze uchwytni. Zanim dzisiejsza Kometa dotrze do Kirby, tor będzie gotowy. Czas przejazdu 
pociągów  transkontynentalnych  wydłuży  się  o  około  trzydzieści  sześć  godzin  —  ale  będą 
kursowały. Potem wyślij kogoś do archiwum, żeby mi znalazł stare mapy sprzed budowy tunelu.
— Co takiego? — Choć nie  podniósł głosu,  nerwowe wciągnięcie  powietrza zdradziło  emocje, 
których starał się do siebie nie dopuścić.
Na jej twarzy nic się nie zmieniło, ale w głosie pojawiła się nowa, ledwo uchwytna nutka — nutka 
łagodności, nie wymówki — kiedy potwierdziła:
— Stare mapy sprzed budowy tunelu. Cofamy się, Eddie. Miejmy nadzieję, że nam się uda. Nie, nie 
zdołamy odbudować tunelu. Nie ma jak. Ale można odbudować stary tor, biegnący przez góry. 
Trudno będzie tylko zdobyć szyny i siłę roboczą. Zwłaszcza siłę roboczą.
Wiedział od początku, że zauważyła jego łzy i że nie przeszła obok niego obojętnie, mimo iż jej 
konkretny,  beznamiętny  głos  i  nieprzenikniona  twarz  nie  zdradzały  uczuć.  Wyczuwał  w  jej 
sposobie bycia coś, czego nie potrafił zdefiniować, ale co przełożone na słowa brzmiałoby: „Wiem, 
rozumiem, czułabym współczucie i wdzięczność, gdybyśmy byli żywi i mogli cokolwiek czuć, ale 
nie jesteśmy, prawda, Eddie? —jesteśmy na martwej planecie, podobnej do księżyca, i musimy się 
poruszać, ale nie mamy odwagi zatrzymać się na nabranie oddechu, bo wtedy odkrylibyśmy, że nie 
ma czym oddychać”.
— Mamy dwa dni na rozkręcenie spraw — powiedziała. — Jutro wieczorem jadę do Kolorado.
— Jeśli chcesz polecieć, będę musiał wynająć gdzieś samolot. Twój ciągle jest w warsztacie, nie 
mogą dostać części do niego.
— Pojadę jutrzejszą Kometą. Muszę zobaczyć linię.
Dwie godziny później, w krótkiej przerwie między telefonami, zadała mu nagle pierwsze pytanie 
nie związane z koleją:
— Co zrobili Hankowi Reardenowi?
Eddie na moment odwrócił wzrok, złapał się na tym i zmusił, by spojrzeć jej w oczy.
— Poddał się — powiedział. — W ostatniej chwili podpisał akt darowizny.
— Rozumiem. — Nie było w tym słowie zdumienia ani potępienia,
jedynie przyjęcie informacji do wiadomości. — Miałeś jakieś nowiny od Quentina Danielsa?
— Nie.
— Nie przysłał nic dla mnie?
— Nie.
Odgadł powód jej lęku i przypomniało mu to o sprawie, o której dotąd nie wspomniał.
— Dagny, jest jeszcze jeden problem, który pojawił się po twoim wyjeździe.  Dotyczy już całej 
sieci. Chodzi o zamrożone pociągi.
— O co?
— Pociągi pozostawione na linii,  na torze, w polu, zwykle nocą. Załogi opuszczają je i znikają. 
Nigdy nie dają ostrzeżenia ani nie podają powodów. To jak epidemia, która nagle dopada ludzi i 
każe im iść. Inne koleje też mają ten problem. Nikt nie potrafi tego wyjaśnić, ale myślę, że wszyscy 
rozumieją. To przez rozporządzenie. Ludzie w ten sposób protestują. Próbują z tym żyć, aż nagle 
nadchodzi chwila, w której nie mają już sił. Jak można temu zapobiec? — Wzruszył ramionami. — 
Kim jest John Galt?
Pokiwała głową w zamyśleniu, nie okazując zdumienia. Zadzwonił telefon.
— Pan Wesley Mouch z Waszyngtonu, panno Taggart — oznajmił głos sekretarki.
Skrzywiła się lekko, jakby poczuła dotyk robaka.
— To chyba do mojego brata — powiedziała.
— Nie, panno Taggart. Do pani.
— Dobrze. Proszę go przełączyć.
— Panno Taggart — odezwał się Wesley Mouch tonem gospodarza koktajlu — tak się ucieszyłem 
z wiadomości,  że  odzyskała  pani  zdrowie,  iż  postanowiłem powitać  panią  osobiście.  Wiem,  że 
potrzebowała pani dłuższego wypoczynku, i doceniam patriotyzm, który skłonił panią do powrotu 
do pracy w tej trudnej chwili. Zapewniam, że wspomożemy panią we wszystkich działaniach, które 



uzna pani za stosowne podjąć. Jeśli potrzebne są jakieś... specjalne ustępstwa, na pewno da sieje 
załatwić.
Nie przerywała mu pomimo kilku pauz, które zrobił w oczekiwaniu na odpowiedź. Gdy zamilkł na 
dobre, powiedziała:
— Będę zobowiązana, jeśli pozwoli mi pan porozmawiać z panem Weatherbym.
— Oczywiście, panno Taggart, kiedy tylko pani zechce... Mam rozumieć, że chce pani rozmawiać z 
nim teraz?
— Tak. Teraz. Zrozumiał.
— Dobrze, panno Taggart — rzekł jednak.
Po chwili w słuchawce dał się słyszeć niepewny głos Weatherby’ego.
— Słucham, panno Taggart? Czym mogę pani służyć?
— Może pan powiedzieć swojemu szefowi, że jeśli nie chce, żebym ponownie rzuciła pracę, nie ma 
nigdy więcej do mnie dzwonić ani się odzywać. Wszystko, co wasza banda ma mi do powiedzenia, 
będzie mi przekazywał pan. Z nim nie będę rozmawiać. Może mu pan powiedzieć, że powodem jest 
to,  co  zrobił  Hankowi  Reardenowi,  kiedy  dla  niego  pracował.  Może  wszyscy  inni  już  o  tym 
zapomnieli, ale ja nie.
—  Wspieranie  przedsiębiorstw  kolejowych  należy  do  moich  obowiązków,  panno  Taggart.  — 
Weatherby próbował udawać, że nie słyszał jej słów, ale w jego ton niedostrzegalnie zaczęła się 
wkradać nuta zaciekawienia. — Czy mam rozumieć, że pragnie pani kontaktować się w sprawach 
służbowych  wyłącznie  ze  mną?  —  zapytał  przeciągle,  dyplomatycznie.  —  Czy  to  oficjalne 
stanowisko?
Zaśmiała się nieprzyjemnie.
— Śmiało — powiedziała. — Może mnie pan wpisać na swoją listę, używać jako asa w swoich 
rozgrywkach i sprzedawać po kawałku całemu Waszyngtonowi. Nie wiem tylko, co panu z tego 
przyjdzie,  bo ja  nie  zamierzam włączać  się  w tę  grę.  Nie interesuje  mnie  handel  przysługami, 
zamierzam po prostu zacząć łamać wasze prawa od zaraz, a wy możecie mnie aresztować, kiedy 
uznacie, że was na to stać.
— Ma pani trochę staroświeckie pojęcie o prawie, panno Taggart. Dziś nie trzymamy się sztywnych 
zasad.  Nasze  prawo  jest  elastyczne  i  otwarte  na  szeroki  wachlarz  interpretacji,  zależnie  od... 
okoliczności.
— Proszę więc zacząć być elastycznym od teraz, bo nie jestem taka ani ja, ani katastrofy kolejowe.
Odłożyła słuchawkę.
— Zostawią  nas  w spokoju na jakiś  czas — powiedziała  do Eddiego tonem osoby oceniającej 
obiekt nieożywiony.
Wydawała się nie dostrzegać zmian w wystroju gabinetu: zniknięcia portretu Nata Taggarta ani 
pojawienia się nowego stoliczka do kawy, na którym Locey w celu przypodobania się gościom 
rozłożył najbardziej krzykliwe czasopisma poświęcone ideom humanitaryzmu.
Niczym maszyna zaprogramowana na nagrywanie, ale nie na reagowanie, wysłuchała sprawozdania 
Eddiego z ostatniego miesiąca działalności kolei i jego przypuszczeń co do przyczyn katastrofy. Z 
tą  samą  obojętnością  przyglądała  się  ludziom,  którzy  wchodzili  i  wychodzili  z  jej  gabinetu  w 
przesadnym pośpiechu, niepotrzebnie wymachując rękami. Eddie pomyślał, że uodporniła się na 
wszystko, ale nagle — przechadzając się po gabinecie w trakcie dyktowania mu listy materiałów 
potrzebnych do budowy torów i listy miejsc, w których można je nielegalnie nabyć — zatrzymała 
się i popatrzyła na czasopisma na stoliku. „Nowe sumienie społeczne” — głosiły tytuły — „Nasz 
obowiązek wobec pokrzywdzonych przez los”, „Potrzeba kontra chciwość”. Gwałtownym ruchem, 
z czysto fizyczną brutalnością, jakiej jeszcze nigdy u niej nie widział, zrzuciła je ze stołu, po czym 
kontynuowała tym samym tonem, jakby między pracą jej umysłu a wściekłym gestem nie istniał 
żaden związek.
Późnym popołudniem, gdy udało jej się wygospodarować chwilę dla siebie, zadzwoniła do Hanka 
Reardena.
Przedstawiła się sekretarce i niemal natychmiast usłyszała w słuchawce jego podekscytowany głos:
— Dagny?



— Witaj, Hank. Wróciłam.
— Dokąd?
— Do biura.
Chwila ciszy, która zaległa po drugiej stronie, powiedziała jej wszystko, co on przemilczał.
— To znaczy, że muszę natychmiast zacząć przekupywać ludzi, żeby zdobyć rudę na szyny dla 
ciebie — rzekł po chwili.
— Tak. Ile tylko możesz.  Nie musi to być metal  Reardena.  Może być...  — Pauza była  prawie 
niezauważalna,  ale  mieściła  się w niej  myśl:  od metalu  Reardena cofamy się do okresu sprzed 
wynalezienia ciężkiej stali?, a może do drewnianych szyn wzmacnianych żelazem? — ...może być 
stal, dowolnego ciężaru, każda, jaką zdołasz mi dostarczyć.
— Dobrze. Dagny, czy wiesz, że oddałem im metal Reardena? Podpisałem akt darowizny.
— Wiem.
— Poddałem się.
— Kim jestem, by móc cię sądzić? Czy nie zrobiłam tego samego? — Nie odpowiedział. — Hank 
— kontynuowała — nie sądzę, by ich obchodziło, czy na ziemi istnieje jakikolwiek pociąg lub piec 
hutniczy. Nas to obchodzi. Trzymają nas na uwięzi w imię naszej miłości do tego i będziemy im 
płacić,  dopóki  możemy  utrzymać  w  ruchu  choć  jedno  koło  jako  symbol  ludzkiej  inteligencji. 
Utrzymujemy je na powierzchni, jak swoje tonące dziecko, a kiedy pójdzie na dno, zginiemy razem 
z nim — i z ostatnim sylogizmem. Wiem, że płacimy, ale cena nie ma już znaczenia.
— Wiem.
— Nie bój się o mnie, Hank. Jutro dojdę do siebie.
— Nigdy nie będę się o ciebie bał, kochana. Do zobaczenia wieczorem.

Rozdział IX
TWARZ BEZ BÓLU, STRACHU CZY WINY

Cisza w jej mieszkaniu i nieruchoma doskonałość przedmiotów, które wyglądały dokładnie tak, jak 
je zostawiła miesiąc temu, napełniły ją ulgą i smutkiem zarazem, gdy przekroczyła próg dużego 
pokoju. Cisza dawała złudzenie prywatności i własności, a widok przedmiotów przypominał,  że 
stanowią relikt czasów, które minęły — jakby nie mogła wymazać tego, co się stało od tamtej pory.
Za oknem nie było jeszcze całkiem ciemno. Wyszła z biura wcześniej, niż zamierzała, nie mając sił 
zmagać się z żadnym zadaniem, które można było odłożyć na następny dzień. Było to dla niej nowe 
zjawisko — podobnie jak fakt, że czuje się w swoim domu lepiej niż w biurze.
Wzięła prysznic. Długo stała pod strumieniem wody, ale wyszła stamtąd gwałtownie, gdy zdała 
sobie sprawę, że tym, co próbuje z siebie zmyć, nie jest brud podróży, lecz niesmak z powodu 
atmosfery w biurze.
Ubrała się, zapaliła papierosa i weszła do pokoju, by stanąć przy oknie i patrzeć na miasto, tak jak 
tego ranka spoglądała na góry.
Zaledwie kilka godzin temu powiedziała,  że oddałaby całe życie za jeszcze jeden rok pracy na 
kolei. Teraz była z powrotem, ale nie czuła radości, tylko spokój wynikający z podjęcia decyzji — i 
ból, o którym nie chciała myśleć.
Chmury wiszące nad miastem schodziły coraz niżej, zmieniając się we mgłę, jakby niebo chciało 
połknąć miasto. Podłużny trójkąt Manhattanu, wdzierający się w niewidzialny ocean, wyglądał jak 
dziób tonącego statku. Kilka wysokich budynków wciąż utrzymywało się na powierzchni, ale reszta 
znikała  za  szaroniebieskimi  kłębami,  połykana  przez  opary  i  odległość.  Tak  właśnie  odeszły, 
pomyślała:  Atlantyda,  miasto,  które  znikło  w  głębinach  oceanu,  i  inne  królestwa,  po  których 
pozostały podobne legendy i ta sama tęsknota.
Podobnie jak tamtej letniej nocy, kiedy siedziała wsparta o biurko w rozsypującym się biurze Linii 
Johna Galta, przy oknie wychodzącym na ciemną aleję, owładnęła nią wizja jej świata — świata, 
którego nigdy nie odnajdzie... Kimkolwiek jesteś, pomyślała — ty, którego zawsze kochałam i nie 



znalazłam, którego spodziewałam się zobaczyć na końcu torów znikających na horyzoncie, którego 
obecność  czułam  na  ulicach  i  pragnęłam  zbudować  jego  świat  —  to  moja  miłość  do  ciebie 
popychała mnie do działania, miłość i nadzieja, że cię znajdę, i pragnienie, by być ciebie wartą, 
kiedy  wreszcie  stanę  z  tobą  twarzą  w  twarz.  Teraz  wiem,  że  nigdy  cię  nie  spotkam,  że  to 
nieosiągalne, ale te resztki życia, które we mnie pozostały, wciąż są twoje, i będę żyć dalej w twoim 
imieniu, choć nigdy go nie poznam, będę ci służyć, choć nigdy nie zwyciężę, będę szła dalej, by 
być ciebie wartą w dniu, w którym powinnam cię spotkać, choć nigdy nie spotkam... Nigdy nie 
porzucała nadziei, ale teraz, kiedy stała i patrzyła na spowite mgłą miasto, wygłaszała w milczeniu 
deklarację pozbawionej szans na wzajemność miłości.
Rozległ się dzwonek.
Ze  zdziwieniem ruszyła  ku  drzwiom,  ale  kiedy  tylko  zobaczyła  człowieka  stojącego  w progu, 
wiedziała, że powinna się tego spodziewać. Był to Francisco d’Anconia. Nie była wstrząśnięta ani 
rozgniewana,  przyjęła  to  ze  spokojem,  z  jakim kwituje  się  potwierdzenie  smutnej  prawdy — i 
uniosła ku niemu głowę, powolnym, świadomym ruchem, jakby mówiła,  że dokonała wyboru i 
obstaje przy nim.
Na jego twarzy malował się spokój i powaga; wyraz szczęścia zniknął, ale uśmieszek playboya nie 
powrócił. Sprawiał wrażenie, jakby zrzucił wszystkie maski — szczery, skupiony na swoim celu, 
zdyscyplinowany. Wyglądał jak człowiek o nieposzlakowanej uczciwości — zawsze pragnęła go 
takim widzieć i nigdy nie wydawał jej się bardziej atrakcyjny niż w tej chwili — i ze zdumieniem 
spostrzegła, że czuje się, jakby to ona go opuściła, a nie on ją.
— Dagny, potrafisz teraz o tym rozmawiać?
— Tak — jeśli chcesz. Wejdź.
Rozejrzał się po pokoju mieszkania, w którym nigdy nie był, po czym powrócił wzrokiem do niej. 
Obserwował ją uważnie. Wydawał się odbierać spokój i prostotę jej zachowania jako bardzo zły 
znak dla siebie: było to jak popioły, z których nie da się wzniecić już nawet iskry bólu, bo gdyby 
krył się tam ból, buchnąłby płomieniem.
— Usiądź, Francisco.
Stała  przed  nim,  jakby  chciała  mu pokazać,  że  nie  ma  nic  do  ukrycia,  nawet  znużenia,  jakim 
zapłaciła za ten dzień i za swoją niedbałość o wysokość ceny.
—Nie sądzę, bym mógł cię teraz powstrzymać — rzekł — skoro podjęłaś decyzję. Ale jeśli istnieje 
najmniejsza szansa powstrzymania cię, muszę jej spróbować.
Pokręciła powoli głową.
— Nie istnieje. A poza tym — po co, Francisco? Ty zrezygnowałeś. Jaką ci sprawia różnicę, czy 
zginę razem z koleją czy z dala od niej?
— Nie zrezygnowałem z przyszłości.
— Z jakiej przyszłości?
— Z dnia, w którym grabieżcy zginą, a my zostaniemy.
— Jeśli Taggart Transcontinental ma zginąć wraz z nimi, to ja także. Nadal patrzył jej w oczy, lecz 
nie odpowiedział.
— Myślałam, że mogę bez niego żyć — dodała bez emocji. — Ale tak nie jest. Nigdy więcej nie 
będę  próbować.  Francisco,  czy  pamiętasz,  że  kiedy  zaczynaliśmy,  oboje  za  jedyny  grzech 
uważaliśmy fuszerkę. Ja nadal w to wierzę. — W jej głosie drgnęła pierwsza nuta życia. — Nie 
mogę stać spokojnie i  patrzeć na to,  co zrobili  w tunelu.  Nie mogę zaakceptować tego,  co oni 
akceptują — Francisco, kiedyś oboje uważaliśmy to za potworne! — przeświadczenia, że katastrofy 
są przypisane człowiekowi przez naturę, że trzeba je znosić, a nie zwalczać. Nie mogę zaakcep-
tować uległości. Bezsilności. Wyrzeczenia. Póki istnieje kolej, którą można kierować, będę to robić.
— Żeby zachować świat grabieżców?
— Żeby zachować resztki swojego.
— Dagny — rzekł powoli — wiem, dlaczego kocha się swoją pracę. Wiem, co znaczy dla ciebie 
zarządzanie koleją. Ale nie robiłabyś tego, gdyby pociągi były puste. Dagny, co masz przed oczami; 
gdy myślisz o jadącym pociągu?
Ogarnęła wzrokiem miasto.



— Życie utalentowanego człowieka, który mógł zginąć w tej katastrofie, ale dzięki mnie uniknie 
kolejnej. Człowieka o nieustępliwym umyśle i nieograniczonej ambicji, zakochanego we własnym 
życiu... Człowieka będącego tym, kim byliśmy my na początku swojej drogi. Ty się go wyrzekłeś. 
Ja nie potrafię.
Zamknął na chwilę oczy, układając wargi w uśmiech zastępujący jęk zrozumienia, rozbawienia i 
bólu. Łagodnym, pełnym powagi głosem zapytał:
— Uważasz, że nadal możesz mu służyć, zarządzając koleją?
— Tak.
— W porządku, Dagny. Nie będę próbował cię powstrzymać. Skoro wciąż tak myślisz, nic nie 
może ani nie powinno cię powstrzymać.
Sama to zrobisz, kiedy odkryjesz, że twoja praca nie służy życiu tego człowieka, lecz niszczeniu go.
— Francisco! — krzyknęła ze zdumieniem i rozpaczą. — Ty naprawdę to rozumiesz, wiesz, kogo 
mam na myśli, mówiąc o takim człowieku, ty także go widzisz!
— Och, tak — rzekł zwyczajnie, swobodnie, wpatrując się w pustkę, jakby tam kogoś widział. — 
Co cię w tym zdumiewa? — dodał. — Powiedziałaś, że kiedyś byliśmy tacy jak on. Nadal jesteśmy. 
Ale jedno z nas go zdradziło.
— Tak — rzekła surowo. — Jedno z nas. Nie możemy mu służyć poprzez wyrzeczenie.
— Nie możemy mu służyć, idąc na kompromis z jego niszczycielami.
— Nie idę na kompromis. Oni mnie potrzebują i wiedzą o tym. To ja dyktuję warunki.
— Grając w grę, w której oni dostają premie za każdą wyrządzoną ci krzywdę?
—  Jedyne,  co  chcę  osiągnąć,  to  utrzymanie  przy  życiu  Taggart  Transcontinental.  Co  mnie 
obchodzi, że muszę płacić okup? Niech biorą, co chcą. Ja mam kolej.
Uśmiechnął się.
— Tak sądzisz? Sądzisz, że ich potrzeba jest twoją ochroną? Sądzisz, że możesz im dać to, czego 
chcą? Nie, nie odejdziesz, póki nie zrozumiesz, czego naprawdę pragną. Wiesz, Dagny, nauczano 
nas, że jedne rzeczy należą do Boga, a inne do cesarza. Być może ich Bóg na to pozwolił.  Ale 
człowiek, któremu, jak twierdzisz, służymy, na to nie pozwala. Nie dopuszcza podziału lojalności, 
wojny między twoim umysłem a ciałem,  przepaści  między wartościami  a czynami,  hołdów dla 
cesarza. Nie pozwala na istnienie cesarzy.
— Przez dwanaście lat — rzekła łagodnie — nie potrafiłabym sobie wyobrazić, że może nadejść 
chwila, w której będę musiała błagać cię na klęczkach o przebaczenie. Teraz wierzę, że to możliwe. 
Jeśli dojdę do wniosku, że masz rację, zrobię to. Ale dopiero wtedy.
— Zrobisz to. Ale nie na klęczkach.
Patrzył na nią, jakby widział całe jej ciało, choć przez cały czas patrzył jej w oczy — i to spojrzenie 
powiedziało jej, jakiego zadośćuczynienia i poddania oczekuje w przyszłości. Dostrzegła wysiłek, 
jaki uczynił, by się odwrócić, nadzieję, że nie zrozumiała istoty jego spojrzenia, milczącą walkę, 
ujawnioną przez napięcie kilku mięśni pod skórą twarzy, którą tak dobrze znała.
—  Od  tego  momentu  jesteśmy  wrogami,  Dagny.  Nie  zamierzałem  ci  tego  mówić,  ale  jesteś 
pierwszą osobą, która wróciła na ziemię spod bram nieba. Widziałaś zbyt wiele, więc musisz to 
wiedzieć. Walczę z tobą, nie z twoim bratem Jimem ani z Wesleyem Mouchem. To ciebie muszę 
pokonać. Jestem tu po to, by położyć kres wszystkiemu, co w tej chwili jest ci najdroższe. Podczas 
gdy ty  będziesz  walczyć  o uratowanie  Taggart  Transcontinental,  ja  będę  robił  wszystko,  by  je 
zniszczyć. Nigdy mnie nie proś o pomoc ani o pieniądze. Znasz moje powody. Teraz możesz mnie 
znienawidzić. Biorąc pod uwagę twój punkt widzenia, powinnaś.
Uniosła  lekko głowę. Właściwie  stała  tak samo jak przedtem, ale  w chwili  wypowiadania  tego 
jednego zdania była kobietą, świadomą swojego ciała i tego, co ono dla niego znaczy:
— I co się wtedy z tobą stanie?
Patrzył  na nią  z całkowitym zrozumieniem,  ani  się nie  przyznając,  ani  nie  wypierając  tego,  co 
pragnęła usłyszeć.
— To wyłącznie moja sprawa — odparł.
Spuściła  z  tonu,  ale  w  trakcie  wypowiadania  następnych  słów zorientowała  się,  że  są  jeszcze 
bardziej okrutne:



— Nie nienawidzę cię. Próbowałam przez tyle lat, ale nigdy mi się to nie uda, niezależnie od tego, 
co którekolwiek z nas zrobi.
— Wiem — powiedział  cicho, żeby nie mogła usłyszeć bólu; czuła go jednak wewnątrz siebie, 
jakby promieniował.
— Francisco! — krzyknęła, rozpaczliwie próbując go bronić przed sobą. — Jak możesz robić to, co 
robisz?
— Dzięki mojej miłości — do ciebie, mówiły jego oczy; głos zaś powiedział: — do człowieka, 
który nie zginął w twojej katastrofie i nigdy nie zginie.
Milczała z szacunkiem.
— Chciałbym ci oszczędzić tego, przez co będziesz musiała przejść — rzekł z łagodnością, która 
zdawała się mówić: „To nie nade mną powinnaś się litować”. — Ale nie mogę. Każde z nas musi 
samo przejść tę drogę. Zawsze jednak jest to ta sama droga.
— Dokąd prowadzi?
Uśmiechnął się, jakby delikatnie zamykał drzwi do pytań, na które nie odpowie.
— Do Atlantydy.
— Co takiego? — zdumiała się.
— Nie pamiętasz? To zaginione miasto, do którego mają wstęp tylko dusze bohaterów.
Skojarzenie, które teraz nagle ją dopadło, od rana kołatało jej się po głowie w formie mglistego, 
niezidentyfikowanego dotąd niepokoju.  Wiedziała to, ale myślała tylko o jego osobistym losie i 
decyzji, sądząc, że działa w pojedynkę. Teraz przypomniała sobie o większym niebezpieczeństwie i 
poczuła obecność nieuchwytnego, nieogarnionego wroga.
— Jesteś jednym z nich — powiedziała powoli — prawda?
— Z nich?
— To ty byłeś w gabinecie Kena Danaggera? Uśmiechnął się.
— Nie.
Nie umknęło jej uwagi, że nie zapytał, co ma na myśli.
— Czy naprawdę — ty będziesz to wiedział — czy naprawdę grasuje po świecie jakiś niszczyciel?
— Oczywiście.
— Kto nim jest?
— Ty.
Wzruszyła ramionami; twarz jej stężała.
— Czy ci, którzy odeszli, żyją?
— Nie — w twoim pojęciu. Ale nastanie na świecie drugi Renesans. Zaczekam na niego.
— Nie! — Niespodziewana gwałtowność w jej głosie była osobistą odpowiedzią na jedną z dwóch 
rzeczy, które chciał jej zakomunikować. — Nie czekaj na mnie!
— Zawsze będę na ciebie czekał, niezależnie od tego, co którekolwiek z nas zrobi.
Usłyszeli szczęk klucza w drzwiach wejściowych. W progu stanął Hank Rearden.
Zatrzymał się na moment, po czym wszedł do pokoju, po drodze wkładając klucz do kieszeni.
Wiedziała,  że pierwsze, co zobaczył, to była twarz Francisca. Zerknął potem na nią, ale szybko 
powrócił wzrokiem do tamtego, jakby nie mógł teraz patrzeć na nikogo oprócz niego.
Dagny bała się spojrzeć w tym samym kierunku. Z wielkim trudem, jakby ciągnęła ciężar będący 
ponad jej siły, zmusiła się do tego. Francisco wstał powoli, automatycznym gestem obeznanego z 
etykietą przedstawiciela rodu d’Anconia. Dla Reardena jego twarz była nieprzenikniona, ale to, co 
widziała tam Dagny, było straszniejsze, niż się spodziewała.
— Co pan tu robi? — zapytał  Rearden tonem, jakim zwróciłby się do przyłapanego w salonie 
służącego.
— Widzę, że nie mam prawa zadać panu tego samego pytania — odrzekł Francisco. Wiedziała, ile 
wysiłku kosztowało go powiedzenie tego
czystym, bezbarwnym tonem. Co chwila spoglądał na prawą dłoń Reardena, jakby wciąż jeszcze 
widział klucz w jego palcach.
.— A zatem proszę odpowiedzieć — zażądał Rearden.
— Hank, wszystkie pytania, które chcesz zadać, powinieneś zadać pytanie — powiedziała Dagny.



Rearden sprawiał wrażenie, jakby jej nie słyszał ani nie widział.
— Proszę odpowiedzieć — powtórzył.
— Istnieje tylko jedna odpowiedź, której ma pan prawo żądać — rzekł Francisco. — Odpowiem 
więc, że nie to jest powodem mojej tu obecności.
— Istnieje tylko jeden powód pańskiej obecności w domu jakiejkolwiek kobiety — rzekł Rearden. 
— Jakiejkolwiek — w pańskim przypadku. Czy sądzi pan, że wierzę teraz w pańskie wyznanie i 
wszystko, co kiedykolwiek mi pan powiedział?
— Dałem panu podstawy, by mi nie ufać, ale żadnych, by nie ufać pannie Taggart.
— Nie musi mi pan mówić, że nie ma pan u niej szans, nigdy ich nie miał i nigdy mieć nie będzie. 
Wiem to. Ale sam fakt, że widzę tu pana zaraz po...
— Hank, jeśli chcesz mnie oskarżyć... — zaczęła, ale Rearden odwrócił się do niej.
— Na Boga, Dagny, nie! Ale nie powinnaś się z nim pokazywać ani zadawać. Nie znasz go. Ja tak. 
— Spojrzał z powrotem na Francisca. — Czego pan tu szuka? Ma pan nadzieję wpisać ją na listę 
swoich podbojów czy też...
— Nie! — Krzyk wyrwał się Franciscowi mimo woli i brzmiał nieprzekonująco, za jedyny dowód 
mając pełną pasji szczerość.
— Nie? A zatem jest pan tu w sprawie służbowej? Zastawia pan pułapkę, taką samą, jaką zastawił 
pan na mnie? Co pan knuje przeciwko niej?
— Nie przyszedłem tu... w sprawie służbowej.
— Więc w jakiej?
— Jeśli nadal jest pan skłonny mi wierzyć, mogę jedynie powiedzieć, że nie było w tym... żadnej 
zdrady.
— Sądzi pan, że nadal wolno panu rozmawiać ze mną o zdradzie?
— Kiedyś panu odpowiem. Teraz nie mogę.
— Nie chce pan,  by mu o tym przypominano,  prawda? Unikał  mnie pan od tamtej  pory? Nie 
spodziewał  się zobaczyć  mnie tutaj?  Nie chciał  pan spojrzeć mi w twarz? — Ale wiedział,  że 
Francisco spogląda mu w twarz tak, jak nie czyni tego nikt inny w tych czasach, spokojnie, bez 
emocji, nie broniąc się i nie błagając, gotów na przyjęcie tego, co nadchodzi, otwarcie i odważnie 
stawiając mu czoło. Była to twarz człowieka, którego kiedyś pokochał, człowieka, który uwolnił go 
od winy — i musiał walczyć ze świadomością, że ta twarz nadal jest mu droga, że znaczy dla niego 
więcej niż widok Dagny po miesięcznej rozłące. — Dlaczego się pan nie broni, skoro nie ma pan 
nic do ukrycia? Czego pan tu szuka? Dlaczego był pan oszołomiony moim przybyciem?
— Hank, przestań! — krzyknęła Dagny i umilkła, wiedząc, że zbyt gwałtowne okazywanie emocji 
to najgorsze, co można w tej chwili zrobić.
Obaj zwrócili się ku niej.
— Proszę, pozwól mi odpowiadać — rzekł cicho Francisco.
— Powiedziałem ci kiedyś, że mam nadzieję nigdy więcej go nie zobaczyć — powiedział Rearden. 
— Przykro mi, że widzę go właśnie tutaj. To nie ma nic wspólnego z tobą, ale jest coś, za co musi 
zapłacić.
— Jeśli taki jest... pański cel — rzekł z trudem Francisco — czy... już go pan nie osiągnął?
— Cóż to? — Twarz Reardena była kamienna, wargi ledwie się poruszały, ale głos zabrzmiał jak 
śmiech. — Czy to pański sposób błagania o litość?
Francisco milczał przez moment, zmuszając się do wysiłku jeszcze większego niż poprzedni.
— Tak... jeśli to panu odpowiada.
— A czy pan miał dla mnie litość, kiedy mój los był w pańskich rękach?
— Ma pan prawo myśleć o mnie, co chce. Ponieważ jednak nie ma to związku z panną Taggart, czy 
pozwoli mi pan teraz odejść?
— Nie! Chce się pan wykręcić jak wszyscy inni tchórze? Chce pan uciec?
— Przyjdę,  dokąd i  kiedy pan zechce.  Wolałbym jednak,  by panna Taggart  nie była przy tym 
obecna.
— Dlaczego? Ja chcę rozmawiać o tym właśnie tu, bo jest to miejsce, w którym nie miał pan prawa 
się pojawić. Nie mam już nic, czego musiałbym przed panem bronić, zabrał mi pan więcej, niż 



kiedykolwiek mogliby zabrać grabieżcy, zniszczył pan wszystko, czego pan dotknął, ale jest jedna 
rzecz,  której  pan  nigdy  nie  tknie.  —  Nie  miał  wątpliwości,  że  nienaturalnie  kamienna  twarz 
Francisca jest najlepszym dowodem na istnienie pod jej powłoką uczuć. Wiedział, że ten człowiek 
cierpi,  i  dawał  się  ponieść  uczuciu  przypominającemu  radość  oprawcy,  nie  wiedząc  już,  czy 
torturuje Francisca czy siebie samego. — Jest pan gorszy od grabieżców, bo dopuszcza się pan 
zdrady, mając pełną świadomość, co jest zdradzane. Nie wiem, jakiego rodzaju zepsucie panem 
kieruje — chcę jednak,
w pan wiedział, że istnieją rzeczy, które są poza pańskim zasięgiem i które powinien pan wykreślić 
ze swoich wrednych planów. —W tej chwili... z mojej strony... nic panu nie grozi.
— Chcę, żeby pan wiedział, że nie wolno panu o niej myśleć, patrzeć na nią ani zbliżać się do niej. 
To właśnie pan, spośród wszystkich mężczyzn, ma najmniejsze prawo pojawiać się w jej obecności. 
— Rearden wiedział, że powoduje nim rozpaczliwy gniew na własne uczucie do tego człowieka i że 
to siebie próbuje rozwścieczyć, by je zabić. — Cokolwiek panem kieruje, muszę jej bronić przed 
jakimkolwiek kontaktem z panem.
— Dałem panu słowo... — zaczął Francisco i umilkł. Rearden roześmiał się.
— Wiem, ile znaczą pańskie słowa, pańskie przekonania i pańskie przysięgi na uczucie do jedynej 
kobiety, którą pan kiedykolwiek... — Umilkł. Wiedzieli, co to oznacza.
Zrobił krok w kierunku Francisca. Wskazując palcem Dagny, zapytał niskim, dziwnie niepodobnym 
do  swojego  głosem,  brzmiącym,  jakby  ani  ten,  który  go  wydaje,  ani  adresat  nie  byli  istotami 
ludzkimi:
— Czy to jest kobieta, którą pan kocha? Francisco zamknął oczy.
— Nie pytaj go o to! — krzyknęła Dagny.
— Czy to jest kobieta, którą pan kocha?!
— Tak — odparł Francisco, patrząc na nią. Rearden uniósł rękę i uderzył go w twarz.
Z piersi Dagny wyrwał się krzyk. Oślepła na chwilę, jakby to ona otrzymała cios. Kiedy odzyskała 
wzrok, pierwsze, co zobaczyła, były dłonie Francisca. Dziedzic rodu d’Anconia stał oparty o stół, 
na który rzuciła go siła uderzenia, zaciskając dłonie na jego skraju, nie, żeby się wesprzeć, lecz 
żeby  powstrzymać  ręce.  Jego ciało  zamarło  w bezruchu,  zbyt  wyprostowane,  lecz  sprawiające 
wrażenie  połamanego,  z  nienaturalnie  skręconym  tułowiem  i  ramionami,  jak  gdyby  wysiłek 
włożony  w  opanowanie  się  zwracał  siłę  jego  furii  do  wewnątrz;  jakby  powstrzymany  ruch 
przebiegał przez mięśnie w postaci rozdzierającego bólu. Patrzyła na palce zaciśnięte konwulsyjnie 
na skraju stołu, zastanawiając się, co podda się pierwsze — drewno czy kości mężczyzny — i 
wiedziała, że życie Reardena wisi na włosku.
Kiedy przeniosła wzrok na twarz Francisca, nie zobaczyła oznak walki, jedynie ściągniętą skórę na 
skroniach  i  lekko  wpadnięte  policzki.  Była  to  szczera,  niewinna,  młoda  twarz.  Dagny  z 
przerażeniem uświadomiła sobie, że widzi w jego oczach nieistniejące łzy: oczy błyszczały,  ale 
były  suche.  Francisco patrzył  na  Reardena,  ale  sprawiał  wrażenie,  jakby widział  nie  jego,  lecz 
kogoś nieobecnego. Jeśli tego ode mnie żądasz — mówiło jego spojrzenie — ofiaruję ci nawet to, 
nawet to zniosę; nie mogę ci dać więcej, ale pozwól mi być dumnym z tego, że dałem aż tyle. 
Pulsowanie  tętnicy  pod  skórą  szyi,  wilgoć  w  kąciku  jego  ust  i  wyraz  uniesienia  na  twarzy 
uświadomiły Dagny, że patrzy na największe osiągnięcie Francisca d’Anconia.
Drżąc, usłyszała własny głos, który wydawał się spotykać z echem wcześniejszego krzyku — i 
zdała sobie sprawę, jak krótka dzieliła je chwila. Jej głos miał w sobie dzikość wrzasku człowieka, 
który zrywa się, by uderzyć.
— Bronić mnie przed nim?! — krzyknęła do Reardena. — Na długo przedtem, zanim ty...
— Przestań! — powstrzymał ją gwałtownie Francisco. Wiedziała, że jest to rozkaz, którego musi 
posłuchać.
Obracając lekko głowę, podczas gdy reszta ciała pozostawała nieruchoma, Francisco zwrócił się ku 
Reardenowi.  Oderwał  dłonie  od  stołu  i  zwiesił  swobodnie  wzdłuż  tułowia.  Na  jego  twarzy 
malowało się jedynie wyczerpanie wysiłkiem, ale patrząc na nią, Rearden nagle uświadomił sobie, 
jak bardzo ten człowiek go kochał.
— Biorąc pod uwagę stan pańskiej wiedzy — rzekł cicho Francisco — ma pan słuszność.



Nie  oczekując  ani  nie  dopuszczając  odpowiedzi,  odwrócił  się,  by  odejść.  Skłonił  się  Dagny, 
pochylając  głowę w sposób,  który  Reardenowi wydawał  się  zwykłą kurtuazją,  dla  niej  zaś  był 
gestem akceptacji — i wyszedł.
Rearden spoglądał za nim, wiedząc — w oderwaniu od wszystkiego i z całkowitą pewnością — że 
oddałby życie, by móc cofnąć czas i nie zrobić tego, co zrobił.
Kiedy spojrzał na Dagny, jego twarz była pusta, przejrzysta i odrobinę pytająca, jakby nie zamierzał 
wydzierać z niej słów, których nie powiedziała, lecz czekał, aż sama je wypowie.
Przez  jej  ciało  przebiegł  dreszcz  litości,  zakończony  potrząśnięciem  głowy:  nie  wiedziała,  do 
którego  z  nich  kieruje  tę  litość,  ale  nie  była  w  stanie  mówić  i  tylko  potrząsała  głową,  jakby 
rozpaczliwie  usiłowała  zanegować jakieś  ogromne,  bezosobowe cierpienie,  którego  ofiarą  padli 
wszyscy troje.
— Jeśli masz coś do powiedzenia, powiedz to teraz — odezwał się bezbarwnym głosem.
Dźwięk, który z siebie wydała, był na wpół śmiechem, na wpół jękiem; nie przemawiało przez nią 
pragnienie zemsty, lecz rozpaczliwe poczucie sprawiedliwości, odpowiedzialne za potworną gorycz 
w jej głosie.
— Chciałeś wiedzieć, kim był tamten mężczyzna?! — krzyknęła mu
twarz.  — Ten, z którym sypiałam? Który był  moim pierwszym kochankiem? Był  to  Francisco 
d’Anconia!
Zbladł.  Wiedziała,  że  jeśli  chodziło  jej  o  sprawiedliwość,  osiągnęła  swój  cel  — otrzymał  cios 
bardziej bolesny niż ten, który zadał.
Ogarnął  ją  nagły  spokój.  Wiedziała,  że  te  słowa musiały  paść — dla dobra wszystkich  trojga. 
Opuściła  ją  rozpacz  pozbawionej  nadziei  ofiary;  nie  była  już  ofiarą,  włączyła  się  we 
współzawodnictwo w braniu odpowiedzialności. Patrzyła mu w twarz, czekając na reakcję, czując 
niemal, że kolejny cios należy się jej.
Nie wiedziała, przez co przechodzi Rearden, jakie spustoszenie ogląda samotnie wewnątrz siebie. 
Nie  dostrzegała  ostrzegawczych oznak bólu — widziała  tylko człowieka  stojącego nieruchomo 
pośrodku pokoju  i  próbującego  zmusić  świadomość  do  przyjęcia  faktu,  którego  ta  przyjąć  nie 
chciała.  Potem spostrzegła,  że  nie  poruszył  się  ani  odrobinę;  nawet  jego  palce  trwały na wpół 
zgięte, jakby zakrzepła w nich krew — tylko to świadczyło o jego cierpieniu, ale wystarczyło, by 
wiedziała,  że  opanowało  go  całego,  odbierając  nawet  świadomość  istnienia  własnego  ciała. 
Czekała, zdjęta litością, która stopniowo przechodziła w podziw.
Potem oderwał wzrok od jej twarzy i powiódł nim po całym ciele. Wiedziała, jaką narzucił sobie 
udrękę;  rozumiała  charakter  tego  spojrzenia.  Wiedziała,  że  widzi  ją  jako  siedemnastolatkę  w 
ramionach znienawidzonego rywala; że widzi ich razem takimi, jakimi są teraz — i że nie potrafi 
ani tego znieść, ani odeprzeć. Obserwowała, jak opada z jego twarzy maska opanowania, ale on nie 
dbał o to, że pozwala jej czytać w swojej twarzy, bo nie było tam nic z wyjątkiem nieprzeniknionej 
wściekłości, po części przypominającej nienawiść.
Chwycił ją za ramiona. Była przygotowana na to, że ją zabije albo skatuje do nieprzytomności — i 
w chwili, w której poczuła pewność, że i on o tym myślał, przyciągnął ją do siebie i zaczął całować 
z brutalnością, której nie osiągnąłby biciem.
Przerażona napięła ciało, próbując stawiać opór, ale zamiast tego jej ramiona objęły go zachłannie, 
a zęby gryzły jego wargi do krwi, wyznając, że nigdy jeszcze nie pragnęła go tak bardzo jak w tej 
chwili.
Kiedy rzucił ją na kanapę, wyczuwała w jego ruchach, że jest to akt zwycięstwa nad rywalem i 
poddania mu się, deklaracja własności, tym bardziej brutalna, im bardziej potężny jest przeciwnik, 
akt przetwarzania nienawiści wobec rozkoszy, której zaznał tamten, we własną rozkosz, pokonanie 
wroga za pomocą jej ciała — Francisco był obecny poprzez umysł Reardena, czuła, że poddaje się 
obu, temu, co w nich czci, co ich łączy, kwintesencji, która czyni z jej miłości do jednego z nich akt 
lojalności  wobec  obu.  Wiedziała,  że  jest  to  jego  bunt  przeciwko  otaczającemu  ich  światu, 
przeciwko  umiłowaniu  dekadencji,  torturze  zmarnowanych  dni  i  beznadziejnej  walki  —  i  że 
pogrążony w ciemnościach, unosząc się wysoko ponad zgliszczami miasta, broni zaciekle swojej 
ostatniej własności.



Potem leżeli nieruchomo, on z twarzą wtuloną w jej ramię, a na suficie błyskały światła odległego 
neonu.
Ujął  jej  dłoń  i  uniósł  na  moment  ku  swojej  twarzy,  dotykając  ustami  tak  lekko,  że  bardziej 
uświadamiała sobie jego zamiar niż dotyk.
Po chwili  wstała,  sięgnęła  po papierosa,  zapaliła  go i  wyciągnęła  ku niemu pytającym ruchem; 
skinął  głową,  wciąż półleżąc na kanapie.  Włożyła mu papierosa w usta  i  zapaliła  drugiego dla 
siebie. Po nawałnicy nastał nagle wielki spokój, a intymność nieważnych gestów podkreślała wagę 
tego, o czym milczeli. Wszystko zostało powiedziane, pomyślała — wiedziała jednak, że trzeba dać 
temu wyraz.
Od  czasu  do  czasu  jego  wzrok  biegł  ku  drzwiom  wejściowym,  jakby  wciąż  widział  w  nich 
człowieka, który odszedł.
— Mógł mnie pokonać w każdej chwili, odkrywając przede mną prawdę — powiedział cicho. — 
Dlaczego tego nie zrobił?
Wzruszyła ramionami, rozkładając ręce w geście bezradnego smutku, bo oboje znali odpowiedź.
— Wiele dla ciebie znaczył, prawda? — zapytała.
— Nadal znaczy.
Siedzieli w milczeniu; tylko dwa światełka na czubkach papierosów poruszały się w ich palcach, od 
czasu  do  czasu  rozsypując  snop  iskier,  gdy  nagle  rozległ  się  dzwonek.  Wiedzieli,  że  to  nie 
człowiek,  którego powrotu pragną,  lecz nie mogą się spodziewać.  Dagny zmarszczyła  gniewnie 
brwi  i  poszła  otworzyć.  Chwilę  zabrało  jej  uświadomienie  sobie,  że  kłaniająca  się  z  rutynową 
kurtuazją postać za drzwiami to zastępca zarządcy domu.
—  Dobry  wieczór,  panno  Taggart.  Tak  się  cieszymy,  że  pani  wróciła.  Właśnie  się  o  tym 
dowiedziałem i chciałem osobiście panią powitać.
— Dziękuję. — Stała w drzwiach, nie usuwając się, by go wpuścić.
— Mam dla pani list, który przyszedł mniej więcej tydzień temu — rzekł, sięgając do kieszeni. — 
Wygląda na ważny, ale napisano na nim „do rąk własnych”, więc oczywiście nie mogliśmy go 
posłać do biura, a poza tym tam też nie znano pani adresu, postanowiłem więc zatrzymać list i 
dostarczyć go pani osobiście.
Na kopercie były nalepki:  „polecony” — „poczta lotnicza” — „ekspres” — „do rąk własnych”. 
Adres nadawcy głosił: Quentin Daniels, Stanowy Instytut Technologiczny, Afton, Utah.
— Och... dziękuję bardzo.
Zastępca zarządcy zauważył, że zniżyła głos do nerwowego szeptu i że zbyt długo wpatruje się w 
nazwisko nadawcy, więc jeszcze raz życzył jej wszystkiego najlepszego i oddalił się.
Wracała  do  Reardena,  rozdzierając  po  drodze  kopertę,  i  zatrzymała  się  pośrodku  pokoju,  by 
przeczytać list. Przez cienki papier dostrzegał prostokąty napisanych na maszynie akapitów; resztę 
czytał z jej twarzy.
Gdy  doczytała  list  do  końca,  zrobiła  to,  co  zdążył  przewidzieć:  rzuciła  się  do  telefonu. 
Niecierpliwie wykręciła numer centrali międzymiastowej i drżącym, naglącym głosem poprosiła o 
połączenie ze Stanowym Instytutem Technologicznym w Utah.
— Co się stało? — zapytał, podchodząc.
Podała mu list, nie patrząc na niego, ze wzrokiem wbitym w telefon, jakby próbowała wymusić 
połączenie. List brzmiał:

„Szanowna Panno Taggart, walczyłem przez trzy tygodnie. Nie chciałem tego robić, 
wiem, że będzie to dla Pani cios i znam wszystkie argumenty, jakich mogłaby Pani 
wobec mnie użyć, bo używałem ich wobec samego siebie — ale piszę ten list, by Pani 
powiedzieć, że rezygnuję.
Nie mogę pracować na warunkach narzuconych przez rozporządzenie 10-289 — choć 
nie z przyczyn, które mieli na myśli jego autorzy. Wiem, że zniesienie wszelkich badań 
naukowych nie ma dla Pani ani dla mnie żadnego znaczenia i że chciałaby Pani, bym 
pracował dalej. Muszę jednak odejść, bo nie pragnę już osiągnąć sukcesu.
Nie chcę pracować w świecie,  który uważa mnie za niewolnika.  Nie chcę mieć dla 



ludzi żadnej wartości. Jeśli mi się uda odbudować silnik, nie pozwolę Pani oddać go w 
ich ręce. Moje sumienie nie dopuści, by jakikolwiek produkt mojego umysłu służył ich 
wygodzie.
Wiem, że jeśli nam się uda, za wszelką cenę będą chcieli odebrać nam silnik. Chcąc 
tego  uniknąć,  musimy  postępować  jak  przestępcy  i  żyć  w  ciągłej  obawie  przed 
aresztowaniem. Nawet gdybym potrafił znieść wszystko inne, nie zgodzę się, byśmy 
byli męczennikami ludzi, którym świadczymy nieocenione usługi. Mógłbym wybaczyć 
wszystko inne, ale gdy myślę o tym, mówię sobie: niech ich piekło pochłonie, wolę 
patrzeć, jak umierają z głodu razem ze mną, niż przebaczyć im to lub na to pozwolić!
Jeśli chce pani znać całą prawdę, nadal zamierzam rozwikłać tajemnicę silnika. Będę 
więc kontynuował pracę wyłącznie dla własnej przyjemności, dopóki mam środki. Jeśli 
mi się uda, zachowam wyniki w tajemnicy i nie pozwolę na ich wykorzystanie w celach 
komercyjnych.  Nie  mogę  więc  nadal  brać  od  Pani  pieniędzy.  Mówi  się,  że 
komercjalizm jest godny pogardy, więc tak naprawdę wszyscy oni powinni przyklasnąć 
mojej decyzji, a ja... ja mam już dosyć pomagania ludziom, którzy mną gardzą.
Nie wiem, jak długo przetrwam ani co będę robił w przyszłości. Na razie zamierzam 
nadal  pracować  w  instytucie.  Ale  jeżeli  ktokolwiek  z  jego  zarządu  lub  syndyków 
przypomni mi, że prawo zabrania mi porzucenia stanowiska stróża, odejdę.
Pani dała mi największą szansę, a ja w zamian wymierzam Pani bolesny cios; może 
powinienem prosić Panią o wybaczenie. Myślę, że kocha Pani swoją pracę tak bardzo, 
jak ja kochałem moją, więc zrozumie Pani, że niełatwo mi było podjąć tę decyzję, ale 
musiałem to zrobić.
Dziwnie się czuję, pisząc ten list. Nie mam zamiaru umierać, ale rezygnuję ze świata, 
więc przypomina to  trochę  list  samobójcy.  Chciałbym więc Pani powiedzieć,  że  ze 
wszystkich osób, które znałem, jest Pani jedyną, z którą żal mi będzie się rozstać.

Z poważaniem, 
Quentin Daniels”

Kiedy  Rearden  podniósł  głowę  znad  listu,  Dagny  nadal,  z  narastającą  rozpaczą,  wołała  do 
słuchawki:
— Proszę próbować dalej! Błagam, niech pani próbuje!
— Co możesz mu powiedzieć? — zapytał. — Nie masz żadnych argumentów.
— Nawet nie będę miała okazji mu powiedzieć! Już go tam nie ma. To było tydzień temu. Jestem 
pewna, że odszedł. Dostali go.
— Kto?
— Tak! — zawołała do słuchawki. — Nie rozłączam się, proszę próbować!
— Co byś mu powiedziała, gdyby odebrał?
— Błagałabym, żeby nadal brał ode mnie pieniądze, bez żadnych zobowiązań, żadnych warunków, 
tylko po to, by mieć środki na kontynuację pracy! Obiecam mu, że jeśli w dalszym ciągu będziemy 
żyć w świecie grabieżców, kiedy i jeśli ukończy dzieło, nie będę go prosiła o oddanie mi silnika ani 
nawet o zdradzenie mi jego tajemnicy. Ale jeśli będziemy już wolni. — Umilkła.
— Jeśli będziemy wolni...
— Chcę tylko, żeby nie przerywał pracy i nie zniknął jak... jak wszyscy inni. Nie chcę, żeby go 
dostali. Jeśli nie jest jeszcze za późno... Boże, żeby tylko go nie dostali!... Tak, tak, proszę dzwonić!
— A jeśli będzie kontynuował? Co nam to da?
— Chcę tylko, żeby to robił. Może nigdy nie będziemy mieli okazji wykorzystać silnika. Ale chcę 
wiedzieć, że gdzieś na świecie genialny mózg pracuje nad wielkim zadaniem — i że wciąż mamy 
szanse... Jeśli silnik znów zostanie porzucony, czeka nas już tylko Starnesville.
— Tak. Wiem.
Trzymała słuchawkę przy uchu ręką zesztywniała z wysiłku, by nie drżeć. Czekała, wsłuchana w 
dzwonek nie odbieranego telefonu.
— Odszedł  — powiedziała.  — Dostali  go.  Tydzień  to  dla  nich  aż  nadto.  Nie wiem,  skąd  się 



dowiadują, że nadszedł właściwy czas, ale to — wskazała list — był ich czas i z pewnością go nie 
przegapili.
— Kto?
— Agenci niszczyciela.
— Zaczynasz myśleć, że naprawdę istnieją?
— Tak.
— Poważnie?
— Tak. Spotkałam jednego z nich.
— Kogo?
— Powiem ci później. Nie wiem, kto jest ich przywódcą, ale kiedyś się dowiem. Niech mnie diabli, 
jeśli pozwolę im...
Przerwała,  spazmatycznie wciągając oddech; zobaczył zmianę na jej  twarzy na ułamek sekundy 
przedtem, nim usłyszał trzask w słuchawce i męski głos mówiący:
— Słucham?
— Daniels? To ty? Żyjesz? Nadal tam jesteś?
— A gdzie miałbym być? To pani, panno Taggart? Co się stało?
— Myślałam, że... wyjechałeś.
— Och, przepraszam, dopiero teraz usłyszałem telefon. Zbierałem marchewkę na podwórzu.
— Marchewkę? — Zaśmiała się histerycznie.
— Urządziłem sobie ogródek na miejscu dawnego parkingu. Dzwoni pani z Nowego Jorku, panno 
Taggart?
— Tak. Dopiero co dostałam twój list. Byłam... poza miastem.
— Aha. — Umilkł na moment, po czym rzekł cicho: — Nie ma sensu o tym rozmawiać, panno 
Taggart. Wszystko zostało powiedziane.
— Wyjeżdżasz?
— Nie. Dokąd?
— Zamierzasz pozostać w instytucie?
— Tak.
— Jak długo?
— Nie wiem. Do odwołania.
— Czy ktoś próbował z tobą rozmawiać?
— W jakiej sprawie?
— Wyjazdu.
— Nie. Kto?
— Posłuchaj  mnie,  Daniels,  nie  będę próbowała dyskutować o twoim liście  przez  telefon.  Ale 
muszę z tobą porozmawiać. Jadę do ciebie. Będę tam najszybciej, jak się da.
— Nie chcę, żeby pani to robiła, panno Taggart. Szkoda pani wysiłku. To nic nie da.
— Daj mi szansę. Nie musisz obiecywać, że zmienisz zdanie, ani zobowiązywać się do niczego. Po 
prostu mnie wysłuchaj. Skoro chcę przyjechać, biorę na siebie ryzyko. Chcę ci powiedzieć parę 
rzeczy i proszę jedynie, żebyś mi dał szansę ich powiedzenia.
— Oczywiście, panno Taggart. Tego nigdy bym pani nie odmówił.
— W tej chwili wyruszam do Utah. Proszę cię tylko o jedno: czy obiecasz, że na mnie zaczekasz? 
Obiecasz tam być, kiedy przyjadę?
— No... oczywiście, panno Taggart. Chyba że umrę albo stanie się coś nieprzewidzianego.
— Jeśli nie umrzesz, zaczekasz na mnie niezależnie od tego, co się stanie?
— Oczywiście.
— Dajesz mi słowo, że będziesz czekał?
— Tak, panno Taggart.
— Dziękuję. Dobranoc.
— Dobranoc, panno Taggart.
Odłożyła słuchawkę, natychmiast podniosła ją ponownie i wykręciła numer.
— Eddie? Każ wstrzymać dla mnie Kometę. Tak, dzisiejszą. Każ przyłączyć mój wagon, a potem 



przyjedź  tu,  do  mojego  mieszkania,  najszybciej  jak  możesz.  — Spojrzała  na  zegarek.  — Jest 
dwanaście po ósmej. Potrzebuję godziny. Nie sądzę, żebym miała bardzo opóźnić start. Będę się 
pakować w trakcie rozmowy z tobą.
Odłożyła słuchawkę i spojrzała na Reardena.
— Dzisiaj? — zapytał.
— Muszę.
—Pewnie tak. Zresztą i tak musisz pojechać do Kolorado, prawda?
— Tak. Zamierzałam wyjechać jutro wieczorem. Myślę jednak, że Eddie poradzi sobie ze sprawami 
w biurze, więc będzie lepiej, jeśli wyruszę od razu. Podróż do Utah trwa trzy dni... Teraz potrwa 
pięć — zreflektowała się. — Muszę jechać pociągiem, żeby się rozmówić z pewnymi ludźmi na 
linii. To też pilne.
— Jak długo zostaniesz w Kolorado?
— Trudno powiedzieć.
— Zatelegrafuj do mnie, kiedy tam dotrzesz, dobrze? Jeśli będzie się szykował długi pobyt, dołączę 
do ciebie.
Tylko tak mógł wyrazić słowa, które tak rozpaczliwie pragnął jej powiedzieć, na które czekał, z 
którymi tu przyszedł i które teraz chciał  wyrzec bardziej niż kiedykolwiek, ale wiedział,  że nie 
wolno mu tego zrobić tej nocy.
Powaga i łagodny nacisk w jego głosie powiedziały jej, że jest to akceptacja jej wyznania, poddanie 
się i rozgrzeszenie.
— Możesz zostawić hutę? — zapytała.
— Zorganizowanie tego potrwa parę dni, ale da się zrobić. Wiedział, że jej słowa kryją w sobie 
deklarację zrozumienia, przyjęcie go i przebaczenie, gdy powiedziała:
— Hank, może spotkamy się za tydzień w Kolorado? Jeśli polecisz swoim samolotem, dotrzemy 
tam jednocześnie. Wtedy będziemy mogli wrócić razem.
— Dobrze... najdroższa.

Dyktowała listę instrukcji,  chodząc po pokoju,  wyciągając z szaf rzeczy i  w pośpiechu pakując 
walizkę. Rearden wyszedł; Eddie Willers siedział przy toaletce i robił notatki. Pracował w swoim 
zwykłym stylu,  sprawnie i bezpretensjonalnie;  wydawał się nie dostrzegać flakoników perfum i 
puderniczek, jakby nie siedział przy toaletce, lecz przy biurku w pracy.
— Zadzwonię do ciebie z Chicago, Omaha, Flagstaff i Afton — mówiła, wrzucając bieliznę do 
walizki. — Jeśli będziesz miał do mnie pilną sprawę, zadzwoń do któregokolwiek operatora na linii 
i każ zatrzymać pociąg.
— Kometę? — zapytał bez większego zdziwienia.
— Tak, do diabła, Kometę!
— W porządku.
— Dzwoń bez wahania, jeśli będziesz musiał.
— W porządku. Myślę jednak, że nie będę musiał.
— Damy sobie radę. Będziemy się kontaktować za pomocą telefonu międzymiastowego, jak wtedy, 
gdy... — Umilkła.
— Gdy budowaliśmy Linię Johna Galta? — zapytał cicho. Zerknęli na siebie w milczeniu.
— Jakie są ostatnie wieści z placu budowy? — zapytała.
— Wszystko  ruszyło.  Wkrótce  po  twoim wyjściu  z  biura  dostałem  wiadomość,  że  rozpoczęli 
wyrównywanie terenu w Laurel w Teksasie i w Jasper w Oklahomie. Szyny z Silver Springs są w 
drodze. Wszystko pójdzie zgodnie z planem. Najtrudniej było...
— ...znaleźć ludzi?
— Tak. Ludzi, którzy by tym zarządzali. Mieliśmy kłopoty na zachodzie, na odcinku między Elgin 
a Midland. Wszyscy, na których liczyliśmy, odeszli. Nie mogłem znaleźć nikogo, kto byłby gotów 
wziąć  odpowiedzialność,  ani  na naszej  linii,  ani  nigdzie  indziej.  Próbowałem nawet  dotrzeć do 



Dana Conwaya...
— Do Dana Conwaya?! — zapytała, przystając.
— Tak. Próbowałem. Pamiętasz, jak kładł szyny w tempie pięciu mil dziennie w tamtych rejonach? 
Wiem, że ma powody nas nienawidzić, ale jakie to teraz ma znaczenie? Znalazłem go. Mieszka na 
ranczu w Arizonie.  Osobiście  do niego zadzwoniłem i  błagałem, żeby nas ratował.  Żeby przez 
jedną noc pokierował budową pięciu i pół mili toru. Mówiłem, że utknęliśmy z powodu tych pięciu 
i pół mili, że jest największym żyjącym budowniczym kolei, i błagałem go, żeby to dla nas zrobił w 
formie jałmużny. Myślę, że mnie zrozumiał. Nie był zły. Raczej smutny. Ale nie chciał przyjąć 
oferty. Powiedział,  że nie powinno się próbować wyciągać ludzi z grobu... Życzył mi szczęścia. 
Chyba  mówił  szczerze...  Wiesz,  nie  wydaje  mi  się,  żeby  należał  do  tych,  których  dopadł 
niszczyciel. Myślę, że po prostu się załamał.
— Tak. Wiem.
Na widok wyrazu jej twarzy Eddie pospiesznie wziął się w garść.
—  Och,  w  końcu  znaleźliśmy  człowieka,  któremu  mogliśmy  powierzyć  Elgin  —  powiedział, 
starając się, by jego głos brzmiał pewnie. — Nie martw się, tor będzie gotowy na długo przedtem, 
zanim tam dotrzesz.
Zerknęła na niego z namiastką uśmiechu, myśląc o tym, ile razy to ona mówiła mu, żeby się nie 
martwił,  i o rozpaczliwej dzielności,  z którą teraz on próbował jej to powiedzieć.  Pochwycił jej 
spojrzenie, zrozumiał i uśmiechnął się lekko, przepraszająco, z odrobiną zażenowania.
Przeniósł wzrok z powrotem na notatki, zły na siebie za złamanie niepisanego prawa, głoszącego: 
nie utrudniaj jej życia. Pomyślał, że nie powinien był jej mówić o Danie Conwayu. Nie powinien 
był  mówić  nic,  co  przypominałoby  im  obojgu  o  rozpaczy,  którą  będą  czuli,  jeśli  odejdą.  Za-
stanawiał się, co się z nim dzieje: niewybaczalne było, żeby dyscyplina zawodziła go tylko dlatego, 
że znajdował się w pokoju, a nie w biurze.
Mówiła dalej, a on słuchał, wpatrzony w notatnik, od czasu do czasu robiąc zapiski. Nie pozwolił 
sobie więcej podnieść na nią wzroku.
Otworzyła drzwi szafy, zdjęła z wieszaka kostium i składała go szybko, nie przerywając potoku 
słów. Eddie nie odrywał wzroku od notatek, świadom jej obecności jedynie poprzez dźwięk: odgłos 
szybkich ruchów i miarowego głosu. Wiedział  już, co się dzieje:  nie chciał,  by wyjeżdżała,  nie 
chciał  ponownie  jej  stracić  tak  krótko po powrocie.  Pozwalanie  sobie  na odczuwanie  osobistej 
samotności w momencie, kiedy kolej rozpaczliwie potrzebowała jej w Kolorado, było jednak aktem 
niewierności, której nigdy przedtem się nie dopuścił. Owładnęło nim posępne poczucie winy.
— Roześlij polecenia, że Kometa ma się zatrzymywać na każdym rozjeździe — mówiła dalej — i 
że kierownicy okręgów mają przygotować dla mnie raporty o...
Podniósł głowę — i nie słyszał już nic więcej. Jego spojrzenie zatrzymało się na męskim szlafroku 
przewieszonym przez otwarte drzwi szafy.  Był ciemnoniebieski,  a na piersi  wyszyty miał  biały 
monogram „HR”.
Przypomniał  sobie,  gdzie  wcześniej  widział  ten  szlafrok,  zobaczył  mężczyznę  siedzącego 
naprzeciw niego przy stoliku śniadaniowym w hotelu Wayne-Falkland; przypomniał sobie, jak ten 
sam  mężczyzna  niezapowiedziany  przybył  do  jej  gabinetu  późnym  wieczorem  w  Święto 
Dziękczynienia...  Uświadomienie  sobie,  że  powinien  był  to  wiedzieć,  miało  postać  dwóch 
podziemnych wstrząsów tego samego trzęsienia ziemi: towarzyszył mu milczący krzyk: „Nie!”, tak 
wściekły, że to on, a nie widok, połamał wszystkie dźwigary wewnątrz Eddiego. Słabszy wstrząs 
był wstrząsem odkrycia, silniejszy — tego, czego dowiedział się o sobie, gdy go dokonał.
Uporczywie  trzymał  się  jednej  myśli:  nie  może  jej  okazać,  co  zobaczył  ani  jak  to  na  niego 
wpłynęło.  Czuł  zażenowanie  tak  ogromne,  że  stało  się  fizyczną  udręką:  bał  się  naruszyć  jej 
prywatność w dwójnasób, poznając jej tajemnicę i zdradzając swoją. Pochylił się niżej nad notesem 
i skoncentrował na krótkofalowym celu: zmusić ołówek, żeby przestał drżeć.
— ...pięćdziesiąt mil toru górskiego do wybudowania i nie możemy liczyć na nic z wyjątkiem tego, 
co mamy.
— Przepraszam — powiedział niemal szeptem — nie dosłyszałem co mówiłaś.
—  Powiedziałam,  że  dyrektorzy  mają  mi  zdawać  raporty  dotyczące  każdego  kawałka  szyn  i 



każdego urządzenia dostępnego w ich okręgach.
— W porządku.
— Będę rozmawiać z każdym z nich po kolei. Niech się zgłaszają do mojego wagonu w Komecie.
— W porządku.
—  Roześlij  nieoficjalne  zalecenie,  aby  maszyniści  nadrabiali  przystanki,  jadąc  z  prędkością 
siedemdziesięciu, osiemdziesięciu, stu mil na godzinę. Niech robią, co chcą i kiedy muszą, a ja... 
Eddie?
— Tak. W porządku.
— Eddie, co ci jest?
Musiał podnieść głowę, spojrzeć jej w twarz i w desperacji po raz pierwszy w życiu uciec się do 
kłamstwa.
— Ja... po prostu się martwię, że będziemy mieli kłopoty z prawem — powiedział.
— Daj spokój. Nie rozumiesz, że nie istnieje już żadne prawo? Teraz dozwolone jest wszystko, jeśli 
ma się w ręku atuty — a na razie to my stawiamy warunki.
Kiedy  była  gotowa,  zaniósł  jej  walizkę  do  taksówki,  a  stamtąd  do  jej  wagonu  biurowego 
doczepionego na końcu Komety. Stał na peronie, patrząc, jak pociąg rusza, a po chwili czerwone 
światełka na końcu wagonu znikają w ciemności tunelu. Kiedy stracił je z oczu, poczuł się jak ktoś, 
komu umknął sen, którego istnienia nie był świadom, dopóki trwał.
Na peronie wokół niego było niewiele osób. Wszystkie poruszały się sztywno, nerwowo, jakby 
szyny i dźwigary nad ich głowami naznaczone były piętnem katastrofy. Pomyślał bez emocji, że po 
upływie przeszło stulecia bezpiecznych podróży pociągami ludzie znów zaczynają je postrzegać 
jako śmiertelne ryzyko.
Przypomniał sobie, że nie jadł kolacji. Nie czuł głodu, ale podziemny bar w holu Dworca Taggarta 
był jego domem w większym stopniu niż pusty sześcian, który nazywał swoim mieszkaniem — 
skierował więc swoje kroki do baru, bo było to jedyne miejsce, do którego mógł pójść.
W środku było niemal pusto — pierwszą rzeczą, jaką spostrzegł, była jednak wąska smużka dymu 
unosząca się z papierosa robotnika, który siedział samotnie przy stole w ciemnym kącie.
Nałożył na tackę byle co i ruszył ku stolikowi, przy którym siedział tamten.
— Witam — powiedział tylko, po czym usiadł i gapił się w milczeniu na leżące przed nim sztućce, 
zastanawiając się, do czego służą. Potem przypomniał sobie zastosowanie widelca i próbował z 
tego skorzystać, ale okazało się to ponad jego siły. Po chwili podniósł głowę i zobaczył, że oczy 
robotnika wpatrują się w niego uważnie.
—  Nie  —  powiedział  —  nic  mi  nie  jest...  O  tak,  wiele  się  zdarzyło,  ale  jakie  to  ma  teraz 
znaczenie...? Tak, wróciła... Co jeszcze mam panu powiedzieć? Skąd pan wiedział, że wróciła? No 
tak, pewnie całe przedsiębiorstwo wiedziało o tym już po paru minutach... Nie, nie wiem, czy się z 
tego cieszę... Jasne, że uratuje kolej — na kolejny rok lub miesiąc... Co mam panu powiedzieć...? 
Nie,  nie  powiedziała  mi,  na co liczy.  Nie mówiła,  co myśli  ani  co czuje...  No, a  jak pańskim 
zdaniem miała się czuć? To dla niej piekło — no dobrze, dla mnie też! Tyle że swoje sam sobie 
zgotowałem...  Nie. Nic. Nie mogę o tym mówić — mówić? — nie mogę nawet o tym myśleć, 
muszę natychmiast przestać, przestać o niej myśleć i... No właśnie. Przestać.
Zamilkł, zastanawiając się, dlaczego oczy robotnika — oczy, które zawsze wydawały się czytać w 
jego  myślach  — tego  wieczoru  budzą  w nim niepokój.  Zerknął  na  stół  i  pomiędzy  resztkami 
jedzenia na talerzu sąsiada zauważył liczne niedopałki papierosów.
— Pan też ma kłopoty? — zapytał. — Nie, po prostu widzę, że już długo pan tu siedzi... Na mnie? 
Dlaczego miałby pan czekać na mnie...? Wie pan, nigdy nie sądziłem, że obchodzi pana, czy mnie 
pan widzi  czy nie.  Ani mnie,  ani  kogokolwiek,  pan się wydaje  taki  samowystarczalny,  dlatego 
właśnie lubiłem z panem rozmawiać, bo czułem, że zawsze pan rozumie, ale nic nie może pana 
zranić — takie pan sprawiał wrażenie — i dzięki temu czułem się wolny, jakby... jakby na świecie 
nie było żadnego bólu... Wie pan, co jest dziwnego w pańskiej twarzy? Wygląda, jakby nigdy nie 
zaznał  pan  bólu,  strachu  ani  poczucia  winy...  Przepraszam,  że  przyszedłem  dziś  tak  późno. 
Musiałem  ją  odprowadzić.  Wyjechała  właśnie,  Kometą...  Tak,  dzisiaj,  przed  chwilą...  Tak, 
zdecydowała się w ostatniej chwili. Zamierzała wyjechać jutro, ale stało się coś nieoczekiwanego i 



zmieniła  plany...  Tak,  do Kolorado. Ale najpierw do Utah...  Dostała  list  od Quentina Danielsa. 
Napisał w nim, że odchodzi — a silnik to jedyna rzecz, z której nie mogłaby zrezygnować. Nie 
zniosłaby  tego.  Pamięta  pan o  tych  szczątkach  silnika,  o  których kiedyś  panu opowiadałem...? 
Daniels? To fizyk z Stanowego Instytutu Technologicznego w Utah. Próbuje rozwikłać tajemnicę 
silnika  i  odbudować  go...  Dlaczego  pan  tak  na  mnie  patrzy...?  Nie,  nie  powiedziałem  panu 
wcześniej,  bo była to jej prywatna tajemnica. Po co zresztą miałby się pan tym interesować. ..? 
Teraz możemy już o tym mówić, bo Daniels zrezygnował... Tak, wyjaśnił dlaczego. Napisał, że nie 
odda produktu swojego umysłu światu, który uważa go za niewolnika. Że nie będzie męczennikiem 
w rękach ludzi, którym oddał nieocenione usługi... Co jest? Z czego pan się tak śmieje...? Niech pan 
przestanie! Co w tym takiego śmiesznego...? Cały sekret? Co to znaczy: cały sekret? Jeszcze nie 
odkrył sekretu silnika, jeśli o to panu chodzi, ale był na dobrej drodze. A teraz klapa. Pojechała do 
niego, chce go błagać, żeby pracował dalej, ale myślę, że to nic nie da. Kiedy już przestają, to na 
dobre. Żaden nigdy nie wrócił... Nie, już się tym nie przejmuję, straciliśmy tylu ludzi, że zaczynam 
się przyzwyczajać... Ależ nie! To nie Danielsem tak się przejąłem, tylko... Nie, niech pan przesta-
nie.  Proszę mnie o to nie pytać.  Cały świat rozlatuje  się w kawałki,  ona robi wszystko,  by go 
ratować, a ja siedzę tu i potępiam ją za coś, o czym nie miałem prawa wiedzieć... Nie! Nie zrobiła 
nic godnego potępienia — a poza tym to nie ma związku z koleją... Proszę nie zwracać na mnie 
uwagi,  to  nieprawda,  nie  ją  potępiam,  lecz  siebie...  Zawsze  wiedziałem,  że kocha pan Taggart 
Transcontinental tak samo jak ja, że jest dla pana czymś szczególnym, osobistym i dlatego lubi pan 
słuchać, jak o nim opowiadam. Ale to, czego się dziś dowiedziałem, nie ma nic wspólnego z koleją. 
To by pana nie zainteresowało. Niech pan da spokój... Po prostu dowiedziałem się o niej czegoś... 
Wychowywaliśmy  się  razem.  Sądziłem,  że  ją  znam.  Ale  tak  nie  było...  Nie  wiem,  czego  się 
spodziewałem, chyba myślałem, że nie ma żadnego prywatnego życia.  Dla mnie nie była czło-
wiekiem ani... ani kobietą. Była koleją. I nie myślałem, że ktokolwiek będzie miał czelność spojrzeć 
na  nią  inaczej...  No  cóż,  dobrze  mi  tak...  Nie!  Niech  pan  przestanie,  dlaczego  tak  mnie  pan 
wypytuje? To jej prywatne życie i nic panu do niego... Nic. Nic mi nie jest, po prostu... och, po co 
kłamię! Pana nie mogę okłamać, pan zawsze wszystko widzi, to byłoby gorsze niż okłamywanie 
samego  siebie...!  Tak,  okłamywałem  siebie.  Nie  wiedziałem,  co  do  niej  czuję.  Kolej?  Co  za 
obłudnik ze mnie! Gdyby była dla mnie tylko tym, nie byłbym teraz tak zdruzgotany. Nie miałbym 
ochoty go zabić...! Co się z panem dzisiaj dzieje? Dlaczego pan tak na mnie patrzy...? Och, co się 
dzieje z nami wszystkimi?! Dlaczego wszyscy jesteśmy nieszczęśliwi? Dlaczego tak cierpimy? To 
nie było nam pisane. Zawsze myślałem, że powinniśmy być szczęśliwi, że to nasz naturalny stan. 
Co my wyprawiamy? Co utraciliśmy? Rok temu nie potępiałbym jej za znalezienie czegoś, czego 
pragnęła.  Ale  dzisiaj  wiem,  że  oboje  są  skazani,  tak  samo jak  ja  i  wszyscy  inni,  a  ona  była 
wszystkim, co mi pozostało... Tak wspaniale było żyć, mieć taką wielką szansę, nie wiedziałem, że 
to  właśnie  życie  jest  naszą miłością,  jej  i  moją — a teraz  świat  się  rozpada i  nie  możemy go 
uratować. Dlaczego sami się niszczymy?
Kto nam powie prawdę? Kto nas uratuje? Ech, kim jest John Galt...?! jvfie, to bez sensu. To już nie 
ma znaczenia. Po co miałbym cokolwiek czuć? Już długo nie pociągniemy. Co mnie obchodzi jej 
życie? Co mnie obchodzi, że sypia z Hankiem Reardenem...? A niech to...! Co się z panem dzieje? 
Proszę zaczekać! Dokąd pan idzie?

Rozdział X
ZNAK DOLARA

Siedziała przy oknie pociągu, z głową na oparciu, marząc o tym, by nigdy więcej nie musiała się 
poruszyć.
Za oknem śmigały słupy telegraficzne,  ale pociąg wydawał się zagubiony w otchłani,  pomiędzy 
brunatną prerią a rdzawoszarą powłoką chmur. Zmierzch połykał niebo bez krwawej łuny zachodu, 
jakby  z  wyczerpanego  anemią  ciała  uchodziły  ostatki  krwi  i  życia.  Pociąg  jechał  w  kierunku 



zachodnim,  sprawiając  wrażenie,  że  i  on  za  chwilę  zniknie  po cichu z  powierzchni  ziemi,  nie 
dogoniwszy ostatnich promieni słońca. Siedziała bez ruchu, nie próbując się temu opierać.
Wolałaby nie słyszeć stukotu kół. Wybijały miarowy rytm, akcentując co czwarte uderzenie — i 
miała  wrażenie,  że  wśród odgłosów panicznej,  beznadziejnej  ucieczki  mocniejsze  stuknięcia  są 
krokami wroga, nieuchronnie zbliżającego się do swego celu.
Nigdy  przedtem widok prerii  nie  napawał  jej  lękiem,  nie  rodził  w niej  poczucia,  że  szyny  są 
zaledwie cienką nitką wśród ogromu pustki, jak zszarpany, bliski zerwania nerw. Nigdy nie sądziła, 
że  ona,  która  zwykle  czuła  się  siłą  napędową pociągu,  będzie  w nim siedzieć  jak dziecko lub 
dzikus, pragnąc, by jechał, nie zatrzymywał się, dowiózł ją na miejsce — pragnąc tego nie w formie 
aktu woli, lecz modlitwy do nieznanych, mrocznych sił.
Myślała o zmianie, jaka dokonała się w ciągu ostatniego miesiąca. Widziała ją na twarzach ludzi na 
stacjach. Torowi, zwrotniczowie, pracownicy stacji rozrządowych, którzy zawsze pozdrawiali ją z 
szerokimi uśmiechami, dumni, że wiedzą, kim jest, teraz patrzyli na nią bez wyrazu, odwracając 
znużone,  nieprzeniknione  twarze.  Miała  ochotę  ich  przepraszać,  krzyczeć:  „Nie  ja  wam  to 
zrobiłam!” — a potem przypominała sobie, że zgodziła się na to i że mają prawo jej nienawidzić, 
bo  jest  zarówno  niewolnikiem,  jak  i  poganiaczem  niewolników,  podobnie  jak  każdy  inny 
mieszkaniec tego kraju, a jedynym uczuciem, które ludzie potrafią dziś żywić wobec innych, jest 
nienawiść.
Przez  pierwsze  dwa  dni  podróży  znajdowała  pocieszenie  w  widoku  miast  przemykających  za 
oknem wagonu  — fabryk,  mostów,  neonów,  billboardów  na  dachach  — tłocznych,  brudnych, 
aktywnych, kipiących życiem aglomeracji przemysłowego wschodu.
Teraz jednak miasta pozostały za nią. Pociąg przemierzał prerie Nebraski, stukając hakami, jakby 
dygotały z zimna. Widziała porzucone budowle, które niegdyś były domami, i puste połacie ziemi 
na miejscu dawnych pól.  Wielka fala  energii,  która wiele  pokoleń temu zalała  wschód, dotarła 
jednak i tutaj, pozostawiając po sobie ślady; niektóre były martwe, inne żyły nadal. Ze zdumieniem 
patrzyła  na  światła  małego  miasteczka,  które  nagle  wyłoniły  się  z  mroku  i  przemknęły  obok 
wagonu,  po  czym  zostały  z  tyłu,  pozostawiając  jeszcze  gęstszą  ciemność.  Nie  miała  ochoty 
wstawać, by włączyć światło. Siedziała nieruchomo, wypatrując oznak życia: kiedy przed oczami 
mignął jej blask lampy, odbierała to jako pozdrowienie.
Widziała słowa na ścianach skromnych konstrukcji, pokrytych sadzą dachach, wąskich kominach, 
ściankach zbiorników: KOMBAJNY REYNOLDSA — CEMENT MACEYA — PRASOWANA 
LUCERNA,  QUINLAN & JONES  — MATERACE CRAWFORDA — BENJAMIN  WYLIE, 
ZIARNO  I  PASZA  — wzniesione  jak  sztandary  na  tle  pustego,  ciemnego  nieba,  nieruchome 
przejawy  ruchu,  wysiłku,  odwagi,  nadziei,  pomniki  wielkich  osiągnięć  dokonanych  na  skraju 
przepaści przez ludzi, którym kiedyś wolno ich było dokonywać — widziała wygodne domy, małe 
sklepiki, szerokie, zalane światłem ulice, niczym świecące krzyżyki na czarnym arkuszu otchłani — 
i  widma pomiędzy  nimi,  szczątki  miast,  szkielety  fabryk o  rozsypujących  się  kominach,  trupy 
sklepów o powybijanych szybach, pochylone słupy ze strzępami przewodów — nagłe eksplozje 
światła  rzadko  rozsianych  stacji  benzynowych,  białych  wysepek  ze  szkła  i  metalu  na  oceanie 
ciemności  — lampę jarzeniową  w kształcie  porcji  lodów,  zawieszoną  wysoko na rogu ulicy,  i 
zatrzymujący się w dole wysłużony samochód, z którego wysiadła dziewczyna w białej sukience 
szarpanej letnim wiatrem i chłopak — zadrżała, spoglądając na tych dwoje i myśląc: nie mogę na 
was patrzeć, wiem, ile was kosztowała ta młodość, ten wieczór, samochód i lody za ćwierć dolara 
— na horyzoncie za miastem dostrzegła budynek jarzący się pasmami jasnoniebieskiego światła, jej 
ukochanego przemysłowego światła,  sylwetki maszyn w oknach i billboard na dachu — i nagle 
głowa  opadła  jej  na  ramię,  a  ciałem  wstrząsnął  dreszcz.  Nie  pozwól  temu  odejść!,  krzyczała 
bezgłośnie do nocy, do siebie, do wszystkiego, co pozostało z człowieka, nie pozwól temu odejść...!
Zerwała się gwałtownie i zapaliła światło. Stała bez ruchu, usiłując odzyskać panowanie nad sobą, 
świadoma, że takie chwile stanowią dla niej największe zagrożenie. Światła miasteczka przemknęły 
i okno zmieniło się w pusty prostokąt, a koła nadal wybijały rytm, w którym dały się słyszeć kroki 
niepowstrzymanego i niepokonanego wroga.
Ogarnięta rozpaczliwą potrzebą widoku aktywności ludzkiej postanowiła nie zamawiać kolacji, lecz 



przejść  się  do  wagonu  restauracyjnego.  Jakby  dla  podkreślenia  i  zakpienia  z  jej  samotności  z 
pokładów pamięci odezwał się głos: „Nie chciałabyś zarządzać pociągami, gdyby jeździły puste”. 
Dość!, żachnęła się i ruszyła pospiesznie ku drzwiom wagonu.
Zbliżając się do przedsionka, ze zdumieniem posłyszała głosy.
— Wynocha! — krzyknął ktoś w tej samej chwili, w której otwierała drzwi.
W  kącie  przedsionka  jej  wagonu  schronił  się  podstarzały  włóczęga.  Siedział  na  podłodze, 
sprawiając wrażenie, jakby nie miał siły wstać ani przejmować się tym, że go złapano. Patrzył na 
konduktora uważnie, świadomie, lecz bez reakcji. Pociąg zwalniał, zbliżając się do niebezpiecznego 
fragmentu toru. Konduktor otworzył drzwi, wpuszczając zimny podmuch wiatru, i machnął ręką w 
kierunku uciekającej czarnej otchłani, rozkazując:
— Wynocha! Znikaj tak, jak się pojawiłeś, albo cię wykopię na łeb! Twarz włóczęgi nie wyrażała 
zdumienia,  protestu,  gniewu ani nadziei;  wyglądał,  jakby nie był już zdolny do oceny ludzkich 
działań.  Wstał  posłusznie,  opierając  rękę  o  występy  w  ścianie.  Zauważyła,  że  jego  spojrzenie 
prześliznęło  się  po  niej,  jakby była  zaledwie  elementem konstrukcji  wagonu.  Nie  wydawał  się 
świadom jej istnienia ani własnego, obojętnie szykując się do wykonania rozkazu, który w jego 
położeniu oznaczał niechybną śmierć.
Spojrzała na konduktora. Nie zobaczyła na jego twarzy nic z wyjątkiem ślepej furii, wywołanej 
bólem i długo powstrzymywanym gniewem, który nagle wylał się na pierwszy z brzegu obiekt. To 
nie było spotkanie dwóch istot ludzkich.
Garnitur włóczęgi stanowił masę łat starannie naszytych na materiale tak sztywnym i znoszonym, 
jakby miał się rozprysnąć niczym szkło, gdyby spróbować go zgiąć. Zauważyła jednak, że kołnierz 
jest wyblakły od wielokrotnego prania i zachował ślady pierwotnego kształtu. Mężczyzna zdążył 
już się pozbierać i obojętnie wpatrywał się w czarną dziurę, otwierającą się na mile pustkowia, na 
którym nikt nie znalazłby ciała ani nie usłyszał głosu zmaltretowanego człowieka; ścisnął tylko 
mocniej trzymany w ręku brudny tobołek, jakby chciał być pewien, że go nie zgubi, wyskakując z 
pociągu.
To właśnie sprany kołnierz i ten ostatni  ruch — próba zachowania resztek swojej  własności — 
sprawiły, że poczuła w środku bolesny skurcz.
— Chwileczkę — powiedziała. Mężczyźni spojrzeli na nią.
— Proszę mu pozwolić być moim gościem — rzekła do konduktora i otworzyła drzwi włóczędze, 
rozkazując: — Niech pan wejdzie.
Posłuchał jej równie beznamiętnie, jak przed chwilą był gotów posłuchać konduktora.
Stał pośrodku wagonu, ściskając swój tobołek i rozglądając się apatycznie.
— Niech pan siada — powiedziała.
Usiadł posłusznie i spojrzał na nią, jakby oczekiwał dalszych rozkazów. Była w jego zachowaniu 
jakaś godność, uczciwość otwartego przyznania, że nie ma prawa do żadnych roszczeń, próśb czy 
pytań; że musi przyjąć wszystko, co mu zrobią, i że się na to godzi.
Wydawał  się mieć niewiele  ponad pięćdziesiątkę.  Sądząc po strukturze kości i  luźno wiszącym 
garniturze, niegdyś był muskularny. Apatia w jego oczach nie zdołała całkowicie ukryć inteligencji; 
bruzdy znaczące twarz — pamiątka po jakiejś niewyobrażalnej goryczy — nie zdołały wymazać 
pokutujących na niej śladów życzliwości właściwej ludziom uczciwym.
— Kiedy pan ostatnio jadł? — zapytała.
— Wczoraj — powiedział. — Chyba — dodał.
Zadzwoniła po pracownika obsługi pociągu i zamówiła kolację dla dwóch osób.
Włóczęga obserwował ją w milczeniu, ale kiedy pracownik wyszedł, zaoferował jedyną zapłatę, na 
jaką było go stać.
— Nie chcę, żeby miała pani przeze mnie kłopoty — rzekł. Uśmiechnęła się.
— Jakie kłopoty?
— Podróżuje pani z jednym z tych magnatów kolejowych, prawda?
— Nie, sama.
— A zatem jest pani żoną któregoś z nich?
— Nie.



— Och. — Na jego twarzy pojawił się wyraz wymuszonego szacunku, jakby przepraszał za to, że 
skłonił ją do niestosownego wyznania. Zaśmiała się.
— Nie, to też nie. Zdaje się, że sama jestem jednym z magnatów. Nazywam się Dagny Taggart i 
jestem pracownikiem tych kolei.
— Och... Chyba o pani słyszałem — w dawnych czasach. — Trudno było odgadnąć, czym są dla 
niego „dawne czasy”; czy od momentu,  w którym się poddał,  upłynął miesiąc,  rok czy jeszcze 
więcej. Patrzył na nią z pewnym zainteresowaniem, wyrażonym w czasie przeszłym, jakby myślał o 
tym,  że  kiedyś  uważałby  ją  za  osobę  wartą  zobaczenia.  — Kierowała  pani  przedsiębiorstwem 
kolejowym — rzekł.
— Tak — odparła — kierowałam.
Nie okazywał zdumienia faktem, że postanowiła mu pomóc. Wyglądał, jakby rozmiary brutalności, 
z którą się zetknął, zmusiły go do porzucenia wszelkich wysiłków mających na celu zrozumienie, 
zaufanie lub oczekiwanie czegokolwiek.
— Kiedy się pan dostał do pociągu? — zapytała.
— Na rozjeździe. Miała pani otwarte drzwi. — I dodał: — Miałem nadzieję, że może nikt mnie nie 
znajdzie do rana, skoro to prywatny wagon.
— Dokąd pan jedzie?
— Nie wiem. — Po czym, jakby wyczuł, że mogło to zabrzmieć jak błaganie o litość, uzupełnił: — 
Chyba po prostu chciałem się przemieszczać, dopóki nie znajdę jakiegoś miejsca, w którym byłaby 
szansa na pracę. — Próbował przyjąć odpowiedzialność w postaci posiadania celu, zamiast zrzucać 
na  jej  barki  odpowiedzialność  za  to,  iż  go nie  posiada;  była  to  próba z  gatunku tych,  których 
wynikiem był sprany kołnierz.
— Jakiej pracy pan szuka?
— Dzisiaj nie szuka się konkretnej pracy, proszę pani — odparł beznamiętnie. — Po prostu chce się 
coś robić.
— Jakie miejsce miał pan nadzieję znaleźć?
— No... chyba jakieś miasteczko z fabrykami.
— Nie jedzie pan przypadkiem w złym kierunku? Fabryki są na wschodzie.
— Nie — odparł stanowczo. — Na wschodzie jest za dużo ludzi. Fabryki są zbyt dobrze pilnowane. 
Pomyślałem, że łatwiej będzie gdzieś, gdzie jest mniej ludzi i prawo nie działa tak sprawnie.
— A zatem ucieka pan przed prawem?
— Nie w dawnym sensie tego słowa. Ale w dzisiejszym chyba tak. Chcę pracować.
— Co pan ma na myśli?
— Na wschodzie nie ma już nic do roboty. Nawet jeśli ktoś chciałby mi dać pracę, nie może, bo 
posłaliby go za to do więzienia. Pilnują. Nie można dostać pracy inaczej niż przez Radę Unifikacji, 
a ona ma więcej przyjaciół czekających w kolejce niż milioner krewnych. Ja nie mam ani jednych, 
ani drugich.
— Gdzie pan ostatnio pracował?
— Włóczę się po kraju od sześciu miesięcy... Nie, chyba dłużej. Prawdę rok. Już nie pamiętam. 
Pracowałem dorywczo, głównie na farmach. Ale jest coraz gorzej. Farmerzy patrzą na człowieka 
wilkiem: nie chcą widzieć, jak ktoś głoduje, ale sami są bliscy śmierci głodowej, nie mają pracy, 
jedzenia, a cokolwiek uda im się zaoszczędzić, zabierze to albo poborca podatkowy, albo bandyci 
— wie pani, te gangi, które się włóczą po kraju. Nazywają ich dezerterami.
— Myśli pan, że na zachodzie jest lepiej?
— Nie.
— To po co pan tam jedzie?
— Bo jeszcze tam nie byłem. Można tam pojechać i spróbować. Nie stać w miejscu. Wie pani — 
dodał nagle — nie sądzę, żeby to coś dało. Ale na wschodzie można już tylko siedzieć pod płotem i 
czekać na śmierć.  Nawet bym się specjalnie  nie przejął,  gdybym miał  teraz umrzeć.  Byłoby to 
znacznie prostsze. Ale myślę, że to grzech tak siedzieć i patrzeć, jak życie odchodzi, i nie próbować 
go zatrzymać.
Pomyślała  nagle  o  tych  pasożytach  wychowanych  w  nowoczesnych  college’ach,  którzy  z 



obrzydliwą pozą wyższości wygłaszają banały na temat swojej troski o dobro ludu. W ostatnim 
zdaniu włóczęgi kryło się jedno z największych przesłań moralnych, jakie w życiu słyszała;  on 
jednak o tym nie wiedział, wygłosił je obojętnym, zgaszonym głosem, zwyczajnie, sucho, jak rzecz 
oczywistą.
— Z której części kraju pan pochodzi? — zapytała.
— Z Wisconsin.
Pojawił się kelner z kolacją. Nakrył stolik i dostawił do niego dwa krzesła, nie okazując zdziwienia 
na widok jej gościa.
Patrząc na stół, pomyślała, że wspaniały świat, pozwalający ludziom na troskę o wykrochmalone 
serwetki i dźwięczące kostki lodu, oferowane podróżnym wraz z posiłkiem za kilka dolarów, jest 
reliktem epoki, w której zarabianie na życie nie było zbrodnią, a każdy posiłek wyścigiem ze śmier-
cią; reliktem, który wkrótce zniknie, jak stacja benzynowa pochłonięta przez chwasty.
Zwróciła uwagę, że włóczęga, który nie miał dość sił, by wstać, nie zatracił szacunku dla znaczenia 
rozpościerających się przed jego oczami rzeczy. Nie rzucił się najedzenie; zmagał się ze sobą, by 
poruszać się powoli, rozłożyć serwetkę, drżącą ręką podnieść widelec dopiero wtedy, gdy ona to 
uczyni — jakby nadal, niezależnie od całego upodlenia, które stało się jego udziałem, rozumiał, że 
tak właśnie powinni jeść ludzie.
— Gdzie pan pracował w dawnych czasach? — zapytała  po wyjściu kelnera.  — W fabrykach, 
prawda?
— Tak, proszę pani.
— Jako kto?
— Wykwalifikowany operator tokarki.
— Gdzie pan ostatnio pracował w tym zawodzie?
— W Kolorado. W zakładach samochodowych Hammonda.
— Och...!
— Czy coś się stało?
— Nie, nic. Długo pan tam pracował?
— Tylko dwa tygodnie.
— Jak to?
— Czekałem na tę robotę przez rok, kręcąc się po Kolorado, żeby w końcu ją dostać. Oni też mieli 
listę oczekujących, tyle że nie kierowali się przyjaźniami ani stażem pracy, lecz referencjami. Ja 
miałem dobre referencje.  Ale dwa tygodnie  po tym, jak wreszcie  dostałem tę  pracę,  Lawrence 
Hammond zniknął. Zamknęli fabrykę. Potem komitet mieszkańców otworzył ją ponownie. Wezwali 
mnie. Ale szczęście trwało tylko pięć dni. Zaczęli od zwalniania pracowników na podstawie stażu 
pracy.  Musiałem  odejść.  Słyszałem,  że  wytrzymali  około  trzech  miesięcy,  po  czym  zamknęli 
fabrykę na amen.
— A gdzie pan pracował przedtem?
— Prawie w każdym stanie na wschodzie. Ale wszędzie trwało to zaledwie miesiąc czy dwa, zanim 
zamknęli fabrykę.
— Za każdym razem tak było?
Zerknął na nią, jakby zrozumiał, do czego zmierza.
— Nie, proszę pani — odpowiedział i po raz pierwszy usłyszała w jego głosie coś na kształt dumy. 
— W swojej pierwszej firmie pracowałem przez dwadzieścia lat. Zostałem kierownikiem warsztatu. 
To  było  dwanaście  lat  temu.  Potem  zmarł  właściciel  fabryki,  przejęli  ją  jego  spadkobiercy  i 
doprowadzili do ruiny. Już wtedy było źle, ale od tamtej pory wszystko zaczęło się sypać. Każdy 
zakład, do którego trafię, natychmiast przestaje istnieć. Najpierw sądziliśmy, że tak się dzieje tylko 
w jednym czy kilku stanach. Byliśmy pewni, że Kolorado przetrwa. Ale i ono padło. Wszystko, 
czego człowiek się tknął, upadało. Gdziekolwiek się obrócił, praca zamierała — fabryki zamierały 
—  maszyny  przestawały  pracować...  —  i  szeptem,  jakby  to  dotyczyło  jakiejś  przerażającej 
tajemnicy, dokończył: — silniki... przestawały... pracować... — Podniósł głos. — Och, kim jest... 
— zaczął i umilkł.
— John Galt? — zapytała.



— Tak — odparł,  potrząsając głową, jakby chciał  rozproszyć jakąś wizję — ale nie lubię tego 
mówić.
— Ja też nie. Chciałabym wiedzieć, skąd się wzięło to powiedzenie. 
— W tym rzecz, proszę pani. Obawiam się, że zaczęło się ode mnie.
— Co takiego?!
— Ode mnie i od sześciu tysięcy innych. Sądzę, że to myśmy je wymyślili. Mam nadzieję, że się 
mylimy.
— Co pan chce przez to powiedzieć?
— To dotyczy czegoś, co wydarzyło się w fabryce, w której pracowałem przez dwadzieścia lat. 
Kiedy właściciel zmarł i fabryką zaczęli zarządzać jego spadkobiercy — dwóch synów i córka — 
wprowadzili nowy plan. Poddali go pod głosowanie i prawie wszyscy byli za. Nie rozumieliśmy. 
Myśleliśmy, że to dobry plan. Nie,  to nieprawda. Myśleliśmy, że powinniśmy tak myśleć. Plan 
przewidywał, że każdy w fabryce będzie wykonywał pracę odpowiednią do swoich umiejętności, a 
zarabiał w zależności od potrzeb... Co się stało? Dlaczego pani tak na mnie patrzy?
— Jak się nazywała ta fabryka? — zapytała ledwo dosłyszalnym głosem.
— Samochody Dwudziestego Wieku. W Starnesville, w stanie Wisconsin.
— Proszę mówić dalej.
— Głosowaliśmy na walnym zebraniu. Spadkobiercy Starnesa wygłosili wielkie przemówienia na 
temat planu. Nie był zbyt jasny, ale nikt o nic nie pytał. Nie wiedzieliśmy, jak będzie wyglądało 
jego wdrażanie, ale każdy sądził, że wszyscy inni wiedzą. Każdy, kto miał wątpliwości, czuł się 
winny i siedział cicho, żeby nie wyjść na jakiegoś potwora, bo Starnesowie twierdzili, że plan jest 
wcieleniem szlachetnego ideału, a każdy, kto mu się przeciwstawia, ma duszę mordercy i nie jest 
godny miana człowieka. Skąd mieliśmy znać prawdę? Przez całe życie słyszeliśmy od rodziców, 
nauczycieli i pastorów, dowiadywaliśmy się z każdej gazety, filmu i przemówienia, że właśnie to 
jest godne i sprawiedliwe. Być może istnieje więc jakieś usprawiedliwienie tego, co zrobiliśmy na 
zebraniu. W każdym razie poparliśmy plan i dostaliśmy go. Wie pani, jesteśmy w pewien sposób 
napiętnowani  —  wszyscy,  którzy  przetrwali  pierwsze  cztery  lata  planu  w  Samochodach 
Dwudziestego Wieku. Jak ludzie wyobrażają sobie piekło? Jako zło — czyste, nagie, uśmiechające 
się  szyderczo zło,  prawda? Cóż,  to właśnie  zobaczyliśmy i  pomogliśmy zbudować...  Myślę,  że 
jesteśmy przeklęci i być może nigdy nie otrzymamy przebaczenia...
Wie pani, jak funkcjonował plan i co robił z ludźmi? Proszę spróbować nalewać do zbiornika wodę, 
kiedy na  dnie  jest  rurka,  która  odprowadzają  szybciej,  niż  pani  nalewa,  a  każde wlane wiadro 
poszerzają o cal, i im ciężej pani pracuje, tym więcej się od pani wymaga — najpierw nosi pani 
wiadra przez czterdzieści godzin w tygodniu, potem czterdzieści osiem, potem pięćdziesiąt sześć — 
żeby zarobić na kolację dla sąsiada — na operację jego żony — na wyleczenie z odry jego dziecka 
— na wózek inwalidzki dla jego matki — na koszulę dla wujka — na naukę bratanka — na dziecko 
drugiego sąsiada — na nienarodzone dziecko trzeciego — na wszystkich wszędzie dookoła — bo 
należy im się od pani wszystko, od pieluszek po sztuczne szczęki — a pani musi tylko pracować, od 
wschodu do zachodu słońca, miesiąc po miesiącu, rok po roku, nie mając w perspektywie nic z 
wyjątkiem  ich  przyjemności,  przez  całe  życie,  bez  wytchnienia,  bez  nadziei,  bez  końca...  Od 
każdego według umiejętności, każdemu według potrzeb...
Mówili nam, że jesteśmy jedną wielką rodziną i musimy się trzymać razem. Ale nie stoi się razem 
przy palniku acetylenowym przez dziesięć godzin dziennie ani nie czuje się wspólnego głodu. Jak 
oszacować zdolności człowieka i czyją potrzebę zaspokoić najpierw? Kiedy wrzuci się wszystko do 
jednego wora, nie można pozwolić, żeby człowiek sam decydował, jakie są jego potrzeby, prawda? 
Gdyby  tak  było,  mógłby  na  przykład  stwierdzić,  że  potrzebuje  jachtu  — a  jeśli  dowodem na 
istnienie potrzeby mają być wyłącznie jego odczucia, mógłby nawet tego dowieść. Dlaczego nie? 
Skoro mnie nie wolno mieć samochodu, dopóki nie trafię do szpitala z przepracowania, zarabiając 
na wszystkich darmozjadów i dzikusów na świecie, dlaczego nie miałby żądać ode mnie jachtu, 
jeśli  wciąż  mam siłę  pracować?  Nie?  Nie  może?  Albo dlaczego  nie  może zażądać,  żebym się 
obywał bez śmietanki do kawy, dopóki on nie otynkuje sobie salonu...? No cóż... W każdym razie 
postanowiono, że nikt nie ma prawa sam określać swoich potrzeb ani umiejętności. Tak, uchwalili-



śmy to na walnym zgromadzeniu, które odbywało się dwa razy do roku. Co innego można było 
zrobić? Wyobraża pani sobie, co się działo na takim zebraniu? Już po pierwszym odkryliśmy, że 
zmieniliśmy się w żebraków — nędznych, jęczących, pochlipujących żebraków, bo żaden z nas nie 
mógł rościć sobie prawa do pensji jako należnej mu zapłaty za pracę, nie miał praw ani zarobków, 
jego praca nie należała do niego, lecz do „rodziny”, która nie miała obowiązku mu się odwdzięczać, 
a jedynym możliwym roszczeniem wobec niej była „potrzeba” — musiał więc błagać publicznie o 
zaspokojenie  swoich  potrzeb,  jak  żałosny  sęp,  przedstawiając  listę  problemów  i  nieszczęść,  z 
połatanymi spodniami i katarem żony włącznie, w nadziei, że „rodzina” rzuci mu jałmużnę. Musiał 
wyliczać  nieszczęścia,  bo  to  one,  nie  praca,  stały  się  walutą  wymienialną.  Zmieniło  się  to  w 
rywalizację sześciu tysięcy żebraków, z których każdy wołał,  że jego potrzeba jest  większa niż 
potrzeba jego brata. Co innego można było zrobić? Wyobraża pani sobie, co się dalej działo, kto 
siedział cicho, zawstydzony, a komu dostawało się najwięcej?
Ale to nie wszystko. Na tym samym zebraniu odkryliśmy coś jeszcze. W ciągu pierwszego półrocza 
produkcja  fabryki spadła  o czterdzieści  procent,  uznano więc,  że nie wszyscy pracują  na miarę 
swoich umiejętności. Jak mogliśmy ustalić, kto tego nie robi? Zarządzono głosowanie, w którym 
„rodzina”  miała  wskazać  najlepszych  pracowników. Wybrańcy zostali  następnie  skazani  na pół 
roku nadgodzin. Bezpłatnych — bo pieniędzy nie otrzymywało się za czas ani za pracę, lecz w 
zależności od potrzeb.
Czy muszę pani  mówić,  co się  potem stało — i  w co zaczęliśmy się  przeistaczać,  my,  którzy 
niegdyś byliśmy ludźmi? Ukrywaliśmy swoje umiejętności,  zwalnialiśmy tempo i pilnowaliśmy, 
żeby, broń Boże, nie pracować szybciej ani lepiej niż pozostali. Cóż mieliśmy robić, wiedząc, że za 
wysiłek otrzymamy od „rodziny” nie podziękowania i nagrody, lecz karę? Jeśli jakiś śmieć sknocił 
partię silników i przynosił firmie straty — przez niedbałość, bo wiedział, że nie musi się starać, czy 
też  w  wyniku  zwykłej  niekompetencji  —  my  musielibyśmy  to  spłacić  swoimi  nockami  i 
niedzielami. Więc ze wszystkich sił staraliśmy się nie być dobrzy.
Był tam jeden młody chłopak, pełen poświęcenia dla wspaniałego ideału, bez wykształcenia, ale z 
głową na karku. W pierwszym roku wymyślił system pracy zaoszczędzający firmie tysiące godzin 
roboczych. Przedłożył go „rodzinie”, nie żądając nic w zamian — nie mógł nic żądać, ale nie miał o 
to pretensji.  Powiedział,  że robi to w imię ideału.  Kiedy jednak obwołaliśmy go w głosowaniu 
jednym z najzdolniejszych i skazaliśmy na nocki, zamknął się i przestał myśleć. Ani mu było w 
głowie wyskakiwać z genialnymi pomysłami w następnym roku.
Cóż to nam zawsze mówili o dzikiej konkurencji w systemie zysków, gdzie ludzie rywalizują o to, 
kto wykona pracę lepiej od pozostałych? Nazywali ją dziką? Powinni zobaczyć, jak to jest, kiedy 
ludzie  muszą  rywalizować  o  to,  kto  będzie  pracował  najgorzej.  Nie  ma  lepszego  sposobu  na 
zniszczenie  człowieka  niż  postawienie  go  w  sytuacji,  w  której  musi  się  powstrzymywać  od 
wykonywania  dobrej  roboty  i  wysilać,  by  robić  wszystko  jak  najgorzej,  dzień  w dzień.  To go 
wykończy szybciej niż alkohol, bezczynność czy zarabianie na życie rabunkami. Ale nie mieliśmy 
innego wyjścia  jak tylko udawać niezdary.  Niczego nie  baliśmy się  bardziej  niż  podejrzenia  o 
posiadanie umiejętności. One były jak hipoteka, której do końca życia nie da się spłacić. A poza 
tym — po co  mieliśmy pracować? Każdy wiedział,  że  dostanie  swoją  jałmużnę  — tak zwany 
„zasiłek  mieszkaniowo-żywnościowy” — niezależnie  od  tego,  czy  coś  robi  czy  nie,  a  niczego 
więcej i tak nie mógł się spodziewać, choćby harował jak wół. Jeśli człowiek potrzebował nowego 
garnituru, mogli mu przyznać „zasiłek odzieżowy” pod warunkiem, że nikt akurat nie złamał nogi, 
nie wymagał operacji ani nie urodził kolejnego dziecka. A jeśli nie było dość pieniędzy na nowe 
garnitury dla wszystkich, nie dostawał ich nikt.
Był  tam jeden człowiek,  który przez całe  życie  ciężko pracował,  żeby jego syn mógł pójść na 
studia. Chłopak ukończył szkołę średnią w drugim roku planu, ale „rodzina” nie chciała przyznać 
„zasiłku edukacyjnego”. Powiedzieli, że będzie mógł pójść na studia dopiero wtedy, gdy firma za-
robi  dość  pieniędzy,  żeby  wysłać  na  studia  synów wszystkich  pracowników  — i  że  najpierw 
wszyscy  musieliby  ukończyć  szkołę  średnią,  a  na  to  też  nie  ma  funduszy.  Rok później  ojciec 
chłopaka pobił się z kimś na noże w barze i zginął. Takie walki stawały się wtedy coraz częstsze.
Był też starszy gość, wdowiec bez rodziny, którego pasjonowały płyty gramofonowe. Było to chyba 



jedyne,  co kiedykolwiek miał  z życia.  W dawnych czasach rezygnował  z posiłków, żeby sobie 
kupić jakieś nowe nagranie muzyki klasycznej. Nie dostał jednak zasiłku na płyty — nazywali to 
„luksusem osobistym”. Ale na tym samym zebraniu Millie Bush, wrednej, brzydkiej ośmiolatce, 
która była czyjąś córką, przyznano złoty aparat  na zęby — z puli  na „potrzeby medyczne”,  bo 
psycholog  zakładowy  stwierdził,  że  biedne  dziecko  nabawi  się  kompleksu  niższości,  jeśli  nie 
wyprostuje mu się zębów. Facet, który kochał muzykę, zaczął pić. Wpadł w taki ciąg, że nigdy nie 
bywał całkiem przytomny, ale jednej rzeczy najwyraźniej nie zapomniał. Którejś nocy, zataczając 
się po ulicy, zobaczył Millie Bush, zamachnął się pięścią i wybił jej wszystkie zęby.
Wszyscy piliśmy. Jedni więcej,  drudzy mniej.  Proszę nie pytać,  skąd braliśmy na to pieniądze. 
Kiedy wszystkie przyzwoite przyjemności  są zakazane,  zawsze znajdzie się sposób na zaznanie 
tych nieprzyzwoitych. Człowiek nie włamuje się po zmroku do sklepów ani nie wyciąga ludziom 
portfeli z kieszeni, żeby kupować symfonie czy sprzęt do wędkowania, ale robi to, jeśli chce się 
upić i zapomnieć. Sprzęt do wędkowania? Broń myśliwska? Aparaty fotograficzne? Rozrywki? Nie 
istniał „zasiłek rozrywkowy”. Rozrywka została wykreślona pierwsza. Uważa się przecież, że to 
wstyd protestować, kiedy jest się proszonym o rezygnację z czegoś, co sprawia nam przyjemność. 
Nawet  „zasiłek  papierosowy”  został  ostatecznie  ograniczony  do  dwóch  paczek  na  miesiąc. 
Powiedzieli, że pieniądze są potrzebne na mleko dla dzieci. Dzieci były jedynym towarem, którego 
produkcja nie spadła, lecz wciąż rosła — pewnie dlatego, że ludzie nie mieli nic innego do roboty i 
że nie był to ich problem, tylko rodziny”. Tak naprawdę największe szanse na chwilową podwyżkę 
dawały właśnie narodziny dziecka — albo ciężka choroba.
Szybko się zorientowaliśmy, jak sprawy wyglądają.  Każdy, kto próbował grać uczciwie,  musiał 
sobie wszystkiego odmawiać. Tracił ochotę na wszelkie przyjemności, bo kiedy wypalał tytoń albo 
żuł gumę wartą ćwierć dolara, zastanawiał się, czy przypadkiem ktoś bardziej nie potrzebował tych 
pieniędzy.  Wstydził  się każdego kęsa jedzenia,  jaki przełknął,  rozmyślając,  kto musiał na niego 
ciężko  pracować  po  godzinach,  wiedząc,  że  nie  ma  prawa  do  tego  jedzenia,  pragnąc  być 
oszukiwany, by nie być oszustem; być frajerem, by nie być pijawką. Nie żenił się ani nie pomagał 
krewnym, żeby nie obarczać „rodziny” dodatkowym ciężarem. Poza tym, jeśli  pozostały w nim 
resztki poczucia odpowiedzialności,  nie mógł się ożenić ani mieć dzieci,  skoro nie był w stanie 
niczego planować, obiecać ani na nic liczyć. Ale dla nieodpowiedzialnych próżniaków był to raj. 
Płodzili  dzieci,  wpędzali  dziewczęta  w kłopoty,  sprowadzali  z  całego kraju ubogich  krewnych, 
ściągali każdą niezamężną ciężarną siostrę, byle tylko dostać „zasiłek wspierający”, mieli więcej 
dolegliwości, niż lekarz mógł zakwestionować, niszczyli swoje ubrania, meble i domy, wiedząc, że 
„rodzina” za wszystko zapłaci. Znajdowali więcej sposobów na bycie „w potrzebie”, niż normalny 
człowiek  mógłby  sobie  kiedykolwiek  wyobrazić.  Wyrobili  sobie  specjalną  umiejętność  w  tym 
kierunku — jedyną, jaką posiadali.
Niech nas Bóg ma w opiece! Czy wyobraża pani sobie, co się działo? Zrozumieliśmy, że prawo, 
zgodnie z którym każą nam żyć — nazywali je moralnym — jest tak skonstruowane, by karać tych, 
którzy  go przestrzegają.  Im bardziej  próbowało  się  mu sprostać,  tym bardziej  się  cierpiało;  im 
bardziej  się je omijało,  tym cenniejsze otrzymywało się nagrody. Uczciwość jednego człowieka 
była niczym narzędzie pozostawione w rękach drugiego, nieuczciwego. Uczciwi płacili, nieuczciwi 
brali. Uczciwi tracili, nieuczciwi wygrywali. Jak długo człowiek może pozostać uczciwy w obliczu 
takich  zasad?  Początkowo  byliśmy  całkiem  porządnymi  ludźmi.  Niewielu  było  wśród  nas 
kombinatorów. Znaliśmy się na swojej pracy, byliśmy z niej dumni i pracowaliśmy dla najlepszej 
fabryki  w  kraju,  w  której  stary  Starnes  zatrudniał  samą  śmietankę  siły  roboczej.  Po  roku 
funkcjonowania nowego planu w fabryce nie pozostał ani jeden uczciwy człowiek. To było piekło 
— piekło, którym zawsze straszyli nas kaznodzieje, ale nigdy nie spodziewaliśmy się go zobaczyć: 
plan nie tylko dał pole do popisu draniom, lecz zamienił w drani porządnych ludzi. I oni nazywali 
to ideałem moralnym!
Naszą  motywacją  do  pracy  miała  być  miłość  bliźniego.  Jakiego  bliźniego?  Darmozjadów, 
obiboków i sępów, którzy nas zewsząd otaczali? Co za różnica, czy oszukiwali, czy naprawdę byli 
niezdolni?  Skoro  przywiązano  nas  dożywotnio  do  poziomu  ich  niekompetencji,  udawanej  czy 
prawdziwej, jak długo mogło nam zależeć na dalszej pracy? Nie mieliśmy sposobu na poznanie ich 



prawdziwych  umiejętności  ani  na  kontrolowanie  ich  potrzeb,  wiedzieliśmy  tylko,  że  jesteśmy 
zwierzętami pociągowymi, harującymi po omacku w przedziwnym miejscu, w połowie przypomi-
nającym szpital, a w połowie zagrodę — miejscu, w którym rządzi kalectwo, nieszczęścia, choroby 
— i mającymi przynosić ulgę każdemu, kogo ktoś uznał za potrzebującego.
Miłość  bliźniego?  To  właśnie  wtedy  nauczyliśmy  się  nienawidzić  swoich  bliźnich. 
Nienawidziliśmy  ich  za  każdy  posiłek,  który  przełykali,  za  każdą  drobną  przyjemność,  której 
zaznali, za nową koszulę, kapelusz żony, wycieczkę rodzinną, pomalowanie domu — bo było to 
okupione naszymi niedostatkami, wyrzeczeniami, głodem. Zaczęliśmy się nawzajem szpiegować w 
nadziei,  że  złapiemy  drugiego  na  kłamstwie  dotyczącym  jego  potrzeb  i  doprowadzimy  do 
zmniejszenia  mu „zasiłku”  na  następnym zebraniu.  Mieliśmy informatorów,  którzy  donosili  na 
ludzi  — na  przykład  wtedy,  kiedy  którejś  niedzieli  ktoś  przemycił  dla  swojej  rodziny  indyka, 
prawdopodobnie  wygranego  w  karty.  Zaczęliśmy  się  wtrącać  w  prywatne  życie  innych. 
Prowokowaliśmy  kłótnie  rodzinne,  dążąc  do  wyrzucenia  czyichś  krewnych.  Ilekroć  jakiś  facet 
znajdował sobie dziewczynę, zatruwaliśmy mu życie. Rozbiliśmy wiele związków. Nie chcieliśmy, 
żeby ktokolwiek się żenił, bo oznaczałoby to więcej gęb do karmienia.
W  dawnych  czasach  świętowaliśmy,  gdy  komuś  urodziło  się  dziecko.  Robiliśmy  zrzutkę  i 
pomagaliśmy mu zapłacić rachunek za szpital, jeśli akurat go przypiliło. W czasach planu, kiedy 
rodziło się dziecko, tygodniami nie odzywaliśmy się do rodziców. Dzieci stały się dla nas tym, 
czym dla rolników szarańcza. Dawniej pomagaliśmy człowiekowi, jeśli ktoś z jego domowników 
ciężko zachorował.  W czasach planu...  Opowiem pani jedną historię.  Dotyczy matki człowieka, 
który pracował u nas od piętnastu lat.  Była to miła starsza pani, pogodna i mądra, mówiła nam 
wszystkim po imieniu i  lubiliśmy ją— dopóki  to się nie  stało.  Pewnego dnia  pośliznęła  się  na 
schodach do piwnicy i złamała nogę w biodrze. Wiedzieliśmy, co to oznacza w jej wieku. Lekarz 
zakładowy powiedział, że trzeba ją wysłać do szpitala w mieście, na drogie i długotrwałe leczenie. 
Starsza pani zmarła  w noc poprzedzającą wyjazd.  Nigdy nie ustalono przyczyn zgonu. Nie,  nie 
wiem, czy ją zamordowano. Nikt tego nie powiedział. Nikt w ogóle nie chciał o tym rozmawiać. 
Wiem tylko — i nigdy nie zapomnę — że ja także łapałem się na myśli, iż byłoby lepiej, gdyby 
umarła.  Tak właśnie  — niech nam Bóg przebaczy!  — wyglądało  braterstwo,  bezpieczeństwo i 
dobrobyt, który miał nam zapewnić plan!
Czy  istniał  jakikolwiek  powód,  dla  którego  ktoś  miałby  głosić  takie  potworności?  Czy  istniał 
ktokolwiek, kto coś na tym zyskiwał? Owszem: Starnesowie. Mam nadzieję, że nie wypomni mi 
pani, iż poświęcili swoją fortunę i podarowali nam fabrykę. My też daliśmy się na to nabrać. Tak, 
zrezygnowali z fabryki. Zysk jednak zależy od tego, co chce się zyskać; Starnesom zaś nie chodziło 
o nic, co można by kupić za pieniądze. Pieniądze są na to zbyt czyste i niewinne.
Najmłodszy, Erie Starnes, był mięczakiem i nie miał nawet dość siły, by czegoś chcieć. Stanął na 
czele działu kreowania wizerunku publicznego, który nie robił nic, ale miał od tego odpowiednich 
ludzi,  więc Starnes nie  musiał  nawet  pokazywać się w biurze.  Jego pensja  — nie powinienem 
nazywać  tego  „pensją”;  nikt  z  nas  nie  otrzymywał  „pensji”;  raczej  jałmużna  przyznawana  w 
głosowaniu — była dość skromna. Dostawał około dziesięciu razy tyle co ja, ale nie były to kokosy. 
Erica nie interesowały pieniądze — nie wiedziałby, co z nimi robić. Spędzał czas na kręceniu się 
pomiędzy nami i pokazywaniu, jaki jest koleżeński i demokratyczny. Chciał być kochany i usiłował 
to osiągnąć wiecznym przypominaniem nam, że to on nam dał tę fabrykę. Nie znosiliśmy go.
Gerald Starnes był dyrektorem produkcji. Nigdy się nie dowiedzieliśmy, ile wynosiła jego działka 
— to znaczy jego jałmużna. Potrzeba by sztabu księgowych, by to obliczyć, i sztabu inżynierów, by 
prześledzić kanały, jakimi te pieniądze, rzekomo przeznaczone na wydatki firmy, trafiały do jego 
biura. Miał trzy samochody, cztery sekretarki i pięć telefonów. Urządzał przyjęcia z szampanem i 
kawiorem, na jakie nie mógłby sobie pozwolić żaden płacący podatki magnat. W ciągu jednego 
roku wydał  więcej  pieniędzy,  niż  wyniosły zyski  jego  ojca  podczas  ostatnich  dwóch lat  życia. 
Kiedyś znaleźliśmy w jego gabinecie stufuntową — zważyliśmy — stertę magazynów z artykułami 
o  naszej  fabryce  i  szlachetnym planie,  przedstawiającymi  Geralda  Starnesa  jako  wielkiego  bo-
jownika o sprawy społeczne.  Lubił  przychodzić  do warsztatów w stroju wieczorowym, świecąc 
spinkami do mankietów wielkości pięciocentówki i strzepując popiół z papierosów, gdzie popadło. 



Każdy pozer, nie mogący się pochwalić niczym z wyjątkiem zawartości swojego portfela, jest nie 
do zniesienia, ale on przynajmniej nie ukrywa, że pieniądze należą do niego. Jeśli ktoś chce, może 
go  podziwiać,  ale  zazwyczaj  nikt  tego  nie  robi.  Kiedy  jednak  drań  pokroju  Geralda  Starnesa 
urządza takie przedstawienie, twierdząc przy tym, że nie zależy mu na dobrach materialnych i że 
cały ten luksus nie ma służyć jemu, lecz dobru „rodziny”, bo trzeba utrzymywać prestiż firmy i 
szlachetnego planu w oczach społeczeństwa, zaczyna się go nienawidzić jak psa.
Ale jego siostra Ivy była gorsza. Ona naprawdę nie troszczyła się o dobra materialne. Dostawała 
tyle  pieniędzy  co  my  i  paradowała  w  znoszonych  butach  na  płaskim  obcasie  i  zgrzebnych 
sukienkach, żeby tylko pokazać, jaka jest bezinteresowna. Była dyrektorem do spraw dystrybucji. 
To do niej  należało  zaspokajanie  naszych potrzeb.  Ona nas trzymała  za gardła.  Teoretycznie  o 
podziale  dóbr  decydowało walne  zgromadzenie  — głos  ludu.  Kiedy jednak „ludem” jest  sześć 
tysięcy wyjących gardeł, bez ładu i składu próbujących coś ustalić w grze pozbawionej reguł, w 
której  można  żądać  wszystkiego,  ale  nie  ma  się  prawa  do  niczego  i  każdy  ma  władzę  nad 
wszystkimi  z  wyjątkiem  siebie  samego,  „głos  ludu”  staje  się  głosem Ivy  Starnes.  Pod  koniec 
drugiego roku zrezygnowaliśmy ze „zgromadzeń rodzinnych” — w imię „wydajności produkcji i 
oszczędności czasu”, bo jedno zgromadzenie trwało dziesięć dni — i wszystkie petycje o zasiłek 
wysyłano bezpośrednio do gabinetu Ivy Starnes. Nie, nie wysyłano. Trzeba je było przedstawić 
osobiście. Sporządzała potem listę podziału, którą odczytywała nam na trwającym trzy kwadranse 
zebraniu,  a  my  ją  zatwierdzaliśmy.  W  programie  przewidziano  dziesięć  minut  na  dyskusję  i 
protesty, ale nie protestowaliśmy. Zdążyliśmy już zmądrzeć. Nikt nie może rozdzielić dochodów 
firmy pomiędzy tysiące  ludzi,  nie  kierując  się  jakimś  kryterium wartości  człowieka.  Kryterium 
panny  Starnes  było  lizusostwo.  Bezinteresowna?  Jej  ojciec  nie  mógłby  bezkarnie  potraktować 
najnędzniejszego robotnika tak, jak ona traktowała najbardziej wartościowych pracowników i ich 
żony. Miała blade oczy, zimne, wyłupiaste i martwe. Gdyby chciała pani wiedzieć, jak wygląda 
czyste zło, wystarczyło zobaczyć, jak błyszczały na widok człowieka, który kiedyś jej napyskował, 
a teraz usłyszał swoje nazwisko na liście osób nie mających otrzymać nic ponad pensję głodową. 
Wyraz tych oczu zdradzał prawdziwe motywy postępowania każdego, kto kiedykolwiek wygłaszał 
slogan: „Od każdego według umiejętności, każdemu według potrzeb”.
Oto  cały  sekret.  Początkowo zastanawiałem się,  jak  to  możliwe,  żeby wykształceni,  kulturalni, 
sławni ludzie  tego świata  popełnili  tak drastyczny błąd i  wychwalali  tę potworność jako cnotę, 
skoro wystarczyłoby wprowadzić to w czyn na pięć minut, by poznać skutki. Teraz już wiem, że to 
nie był błąd. Takich błędów nigdy nie popełnia się nieświadomie. Jeśli ludzie zaczynają nagle, bez 
wyraźnego powodu dążyć do jakiegoś straszliwego, niewykonalnego szaleństwa — to znaczy, że 
mają powód, tylko nie chcą go zdradzić. My też nie byliśmy bez winy, popierając plan
na pierwszym zebraniu. Zrobiliśmy to nie tylko dlatego, że wierzyliśmy w brednie, którymi nas 
karmiono. Był jeszcze inny powód, ale brednie pomogły nam to ukryć przed kolegami i przed sobą. 
Brednie dały nam możliwość zrobienia cnoty z czegoś, do czego w innym wypadku wstydzilibyśmy 
się przyznać. Nie było na zebraniu ani jednego człowieka, któremu nie przyszłoby do głowy, że pod 
przykrywką szlachetnego planu uda mu się położyć łapę na pieniądzach zarobionych przez lepszych 
od niego. Nikt nie był dość bogaty ani dość zdolny, żeby nie myśleć, że dzięki planowi zawładnie 
częścią  umysłu i  majątku kogoś bogatszego i  zdolniejszego.  Myśląc o niezasłużonych zyskach, 
które chciał  czerpać z ludzi stojących wyżej od niego,  zapominał  jednak o stojących niżej.  Nie 
pomyślał,  że  oni  także  będą  się  chcieli  obłowić  jego  kosztem.  Robotnik,  któremu przyszło  do 
głowy, że jego potrzeba upoważnia go do posiadania  limuzyny,  skoro może ją  mieć jego szef, 
zapominał, że każdy darmozjad i żebrak będzie się domagał lodówki, skoro on ją ma. Takie były 
nasze prawdziwe intencje, gdy głosowaliśmy, ale nie chcieliśmy o tym myśleć — a im mniej nam 
się to podobało, tym głośniej krzyczeliśmy o swojej miłości do dobra publicznego.
Sami tego chcieliśmy. Kiedy się zorientowaliśmy, że niezupełnie o to nam chodziło, było już za 
późno. Byliśmy w pułapce. Nie mieliśmy dokąd pójść. Najlepsi pracownicy odeszli z fabryki w 
pierwszym tygodniu funkcjonowania planu. Straciliśmy wszystkich inżynierów, kierowników, bry-
gadzistów i najbardziej wykwalifikowanych pracowników. Szanujący się człowiek nie pozwoli z 
siebie  zrobić  dojnej  krowy.  Niektórzy  próbowali  to  znosić,  ale  długo  nie  wytrzymali.  Ludzie 



uciekali z fabryki jak z siedliska zarazy, aż wreszcie zostali  już tylko ci z potrzebami,  lecz bez 
umiejętności.
Byłem wśród nielicznych, którzy zostali, mimo iż byli coś warci. Pracowaliśmy w Samochodach 
Dwudziestego Wieku zbyt długo, by uwierzyć, że już ich nie ma, i odejść. W dawnych czasach nikt 
nie  odchodził.  Potem było już za późno:  żaden pracodawca by nas  nie  przyjął  — i  trudno się 
dziwić. Żadna szanująca się osoba ani firma nie chciała mieć z nami do czynienia. Wszystkie małe 
sklepiki, w których się zaopatrywaliśmy, szybko zaczęły wynosić się z miasta. Wkrótce pozostały 
tylko  bary,  kasyna  i  oszuści,  którzy  sprzedawali  nam  szmelc  po  kosmicznych  cenach.  Do-
stawaliśmy coraz  niższe  zasiłki,  a  koszty  utrzymania  rosły.  Lista  potrzeb  fabryki  rosła,  a  lista 
klientów malała.  Było coraz mniej zysku do podziału i coraz więcej ludzi. W dawnych czasach 
mówiono, że znak firmowy Samochodów Dwudziestego Wieku jest dla samochodu tym, czym dla 
złota  próba.  Nie wiem,  co myśleli  spadkobiercy  Starnesa,  jeśli  w ogóle myśleli,  przypuszczam 
jednak, że — jak wszyscy autorzy programów społecznych i jak dzicy — sądzili, że znak firmowy 
da im jakąś magiczną siłę, dzięki której staną się równie bogaci, jak przedtem ich ojciec. Kiedy nasi 
klienci  zorientowali  się,  że  nigdy  nie  realizujemy  zamówienia  na  czas  i  nie  zdarza  nam  się 
zbudować silnika, z którym wszystko byłoby w porządku, magiczny znak zaczął działać na odwrót: 
ludzie nie chcieli przyjąć silnika nawet za darmo, jeśli został wyprodukowany przed Samochody 
Dwudziestego Wieku. Skończyło się na tym, że pozostali nam wyłącznie klienci, którzy nie płacili i 
nie mieli zamiaru płacić. Ale Gerald Starnes, odurzony własnym rozgłosem, żądał z oburzeniem, 
żeby ludzie  składali  u nas zamówienia  — nie dlatego,  że  jesteśmy dobrzy,  lecz że jesteśmy w 
potrzebie.
Do tego czasu każdy głupek wioskowy zdążył zauważyć to, na co przymykały oko całe pokolenia 
profesorów. Co elektrowni po naszej  potrzebie,  skoro jej  generatory stanęły,  bo miały wadliwe 
silniki? Co przyjdzie z naszej potrzeby człowiekowi leżącemu na stole operacyjnym, kiedy zgasną 
światła? Pasażerowi samolotu, którego silniki zawiodły, gdy był w powietrzu? Czy byłoby dobre, 
słuszne i moralne, żeby właściciel elektrowni, chirurg i producent samolotu kupowali nasz produkt 
nie ze względu na jego zalety, lecz na naszą potrzebę?
A jednak taki właśnie porządek moralny chcieli na świecie zaprowadzić profesorowie, przywódcy i 
myśliciele.  Jeśli  w  jednym  małym  miasteczku,  gdzie  wszyscy  się  znali,  jego  wdrożenie 
doprowadziło do czegoś takiego, czy wyobraża pani sobie, co by się stało, gdyby to zrobić w skali 
światowej? Co by było, gdyby musiała pani żyć i pracować, przykuta do wszystkich katastrof i 
symulacji  na  świecie?  Pracować  — a  kiedy  ktoś  gdzieś  zawiódł,  pani  musiałaby  to  nadrobić. 
Pracować bez szansy na awans, wiedząc, że pani posiłki, ubranie, dom i przyjemności uzależnione 
są  od każdego oszustwa,  głodu i  zarazy  na ziemi.  Pracować bez szans  na dodatkowy zarobek, 
dopóki wszyscy Kambodżanie nie mają co jeść, a wszyscy Patagończycy nie pokończyli studiów. 
Pracować za czek in blanco, dzierżony przez każde żyjące stworzenie, przez ludzi, których nigdy 
pani nie widziała i nie ma sposobu na poznanie rozmiarów ich talentu, lenistwa, niedbalstwa lub 
nieuczciwości ani prawa do zadawania pytań — może pani tylko pracować, pracować, pracować, 
pozwalając sobowtórom Ivy i Geralda decydować o tym, czyj żołądek pochłonie wysiłki, marzenia 
i dni pani życia. To ma być prawo moralne? Ideał moralny?
Cóż,  wypróbowaliśmy go i  poznaliśmy jego  smak.  Agonia  trwała  cztery  lata  — tyle  upłynęło 
między  pierwszym  zebraniem  a  ostatnim  —  i  zakończyła  się  w  jedyny  możliwy  sposób: 
bankructwem. Na ostatnim zebraniu Ivy Starnes nadal próbowała mydlić nam oczy. W krótkim, 
wstrętnym, pokrętnym przemówieniu stwierdziła, że plan się nie powiódł, bo reszta kraju go nie 
przyjęła,  że  samolubny,  chciwy  świat  zdławił  naszą  czcigodną  wspólnotę  i  że  ideał  był  zbyt 
szlachetny, by podła ludzka natura potrafiła go przyjąć. Wszyscy słuchali tego w milczeniu — tylko 
młody chłopak,  który w pierwszym roku został  ukarany za podsunięcie  nam dobrego pomysłu, 
wstał,  podszedł  do  stojącej  na  podium  Ivy  Starnes  i  splunął  jej  w  twarz.  Taki  był  koniec 
szlachetnego planu i Samochodów Dwudziestego Wieku.
Mężczyzna mówił,  jakby brzemię lat  i  milczenia  nagle wymknęło mu się spod kontroli.  Dagny 
wiedziała, że w ten sposób składa jej hołd: nie zareagował na jej życzliwość, wydawał się obojętny 
na  ludzką  wartość  i  ludzką  nadzieję,  ale  coś  w  głębi  niego  zrozumiało  i  odpowiedziało  tym 



wyznaniem — długim,  rozpaczliwym krzykiem buntu przeciwko niesprawiedliwości,  przez lata 
powstrzymywanym, a teraz wydzierającym się z trzewi na widok pierwszej spotkanej osoby zdolnej 
go  usłyszeć.  Sprawiał  wrażenie,  jakby  życie,  z  którego  przed  chwilą  był  gotów zrezygnować, 
powróciło do niego dzięki dwóm niezbędnym czynnikom: jedzeniu i obecności istoty rozumnej.
— A co z Johnem Galtem? — zapytała.
— A! — ocknął się. — No...
— Miał mi pan powiedzieć, dlaczego ludzie zaczęli zadawać to pytanie.
— Tak... — Patrzył gdzieś w bok, jakby widział tam coś, z czym od lat się zmagał i co pozostawało 
niezmienne i nie rozstrzygnięte. Na jego twarzy malowała się podszyta trwogą niepewność.
— Miał mi pan powiedzieć, kim był John Galt, o którym mówią — jeśli w ogóle istniał.
— Mam nadzieję, że nie, proszę pani. To znaczy: mam nadzieję, że to tylko zbieg okoliczności, 
pozbawione znaczenia zdanie.
— Ale o czymś pan myślał. O czym?
— Chodzi o... o coś, co się zdarzyło podczas pierwszego zebrania w Samochodach Dwudziestego 
Wieku. To mogło się zacząć właśnie tam. Czyja wiem... Był wiosenny wieczór, dwanaście lat temu. 
Sześć  tysięcy  ludzi  tłoczyło  się  na  trybunach  sięgających  aż  po  dach  największego  hangaru. 
Właśnie  zatwierdziliśmy  plan  i  byliśmy  niezdrowo  podnieceni  —  robiliśmy  mnóstwo  hałasu, 
wiwatując na cześć zwycięstwa ludu i wygrażając pięściami anonimowym wrogom, jak tyrani z 
niespokojnym sumieniem. Staliśmy w świetle białych lamp łukowych i byliśmy trochę dzicy — 
zrobił się z nas wściekły, niebezpieczny tłum. Gerald Starnes, który przewodniczył zebraniu, musiał 
się nieźle nastukać młotkiem, żebyśmy się choć trochę uspokoili. W całym pomieszczeniu wrzało 
jak w ulu. „To kluczowy moment w historii ludzkości! — wrzeszczał Starnes, przekrzykując hałas. 
— Pamiętajcie, że nikt z nas nie może teraz opuścić tego miejsca, bo każdy należy do wszystkich 
na mocy prawa moralnego, które wszyscy akceptujemy!” „Ja nie” — powiedział jakiś człowiek, 
wstając.  Był to  młody inżynier,  o którym niewiele  wiedzieliśmy.  Zawsze trzymał  się raczej  na 
uboczu. Kiedy wstał, sala nagle ucichła. Sprawił to sposób, w jaki trzymał głowę. Był wysoki i 
szczupły — przyszło mi do głowy, że dwóch takich ludzi jak ja bez trudu złamałoby mu kark — 
wszystkich jednak ogarnął strach. Wyglądał jak ktoś, kto wie, że ma rację. „Skończę z tym raz na 
zawsze” — powiedział. Mówił wyraźnie, bez emocji. Potem skierował się ku wyjściu. Przeszedł 
przez  cały  hangar,  w  jaskrawym  świetle,  niespiesznie,  nie  zwracając  na  nas  uwagi.  Nikt  nie 
próbował go zatrzymać. „Jak?” — zawołał za nim nagle Gerald Starnes. Mężczyzna odwrócił się. 
„Zatrzymam  silnik  świata”  — odparł.  Potem wyszedł.  Nigdy  więcej  go  nie  widzieliśmy  i  nie 
wiemy, co się z nim stało. Ale wiele lat później, gdy w wielkich fabrykach, które przez pokolenia 
stały nieporuszone jak skały, zaczęły stopniowo gasnąć światła, kiedy patrzeliśmy, jak zamykają się 
bramy, a taśmy przenośnikowe nieruchomieją, kiedy zaczął zamierać ruch na drogach i miało się 
wrażenie, że jakaś milcząca siła zatrzymuje generatory świata, który rozpada się powoli, jak ciało, z 
którego uszedł duch — zaczęliśmy się zastanawiać. Zapytywaliśmy siebie nawzajem, co znaczyły 
jego słowa. Zaczęliśmy myśleć, że spełnił swoją obietnicę. Że on, znający prawdę, której my nie 
chcieliśmy  zrozumieć,  powraca  teraz  jako  mściciel,  by  nas  ukarać  w  imieniu  zdradzonej 
sprawiedliwości. Zaczęliśmy myśleć, że skazał nas na potępienie, że nie ma ucieczki przed jego 
werdyktem i że nigdy nie zdołamy się od niego uwolnić. Było to tym straszniejsze, że to nie on nas 
ścigał,  tylko  my  nagle  zaczęliśmy  go  szukać.  Nikt  jednak  nie  wiedział,  gdzie  się  podział. 
Zastanawialiśmy się, jaką niewiarygodną moc musiał posiadać, by móc spełnić swoją groźbę. Nie 
znaleźliśmy odpowiedzi.  Zaczęliśmy o nim myśleć za każdym razem, gdy coś się zawaliło  bez 
wyraźnej przyczyny, gdy spadł na nas kolejny cios, pogrzebaliśmy kolejną nadzieję; kiedy czuliśmy 
się schwytani w tę martwą, szarą mgłę, która powoli ogarnia cały świat. Być może ludzie słyszeli, 
jak wykrzykujemy to pytanie, i nie wiedzieli, co oznacza, ale aż nazbyt dobrze znali uczucie, które 
mu towarzyszyło. Oni także czuli,  że coś uszło ze świata. Może to dlatego zaczęli powtarzać te 
słowa zawsze, gdy opuszczała ich nadzieja. Chciałbym wierzyć, że się mylę, że te słowa nic nie 
znaczą, że upadkowi rasy ludzkiej nie towarzyszy świadomy zamiar i że nie ma żadnego mściciela. 
Ale kiedy słyszę, jak powtarzają to pytanie, odczuwam strach i myślę o człowieku, który zagroził, 
że zatrzyma silnik świata. Bo widzi pani, on się nazywał John Galt.



Obudziła się, bo koła zmieniły rytm. Był teraz nieregularny, pełen nagłych szczęknięć i krótkich, 
ostrych  trzasków,  niczym  przerywany,  histeryczny  śmiech,  a  wagon  rzucał  się  niespokojnie, 
próbując dotrzymać mu kroku. Jeszcze zanim spojrzała na zegarek, wiedziała, że znajdują się na 
torze Kansas Western i że pociąg skręcił właśnie na południe z Kirby w Nebrasce, by rozpocząć 
długi objazd.
Pociąg był w połowie pusty: niewiele osób zaryzykowało podróż przez kontynent pierwszą Kometą 
po katastrofie w tunelu. Dagny dała włóczędze przedział sypialny, pozostawiając go sam na sam z 
jego historią. Chciała o niej myśleć, ułożyć sobie wszystkie pytania, które mu zada następnego dnia 
— ale odkryła, że jej umysł zamarł, zmienił się w obserwatora zdarzeń, niezdolnego do wzięcia w 
nich udziału. Miała wrażenie, że rozumie sens tego spektaklu bez zadawania dalszych pytań i że 
musi od niego uciec. Poruszać się — te słowa obsesyjnie kołatały jej się po głowie — poruszać się 
—jak gdyby ruch stał się celem samym w sobie, kluczowym, całkowitym i skazanym na porażkę.
Poprzez cienką warstwę snu dźwięk kół toczył wyścig z jej narastającym napięciem. Co chwila 
budziła się przerażona, siadając w ciemności i pytając siebie: Co to było? — a potem uspokajając 
się: — Jedziemy... wciąż jedziemy...
Tor Kansas Western jest gorszy, niż się spodziewałam, pomyślała, wsłuchując się w dźwięk kół. 
Pociąg oddalał  ją teraz od Utah o setki  mil.  Kiedy zjeżdżali  z głównej linii,  czuła  rozpaczliwe 
pragnienie, by opuścić wagon, znaleźć samolot i polecieć prosto do Quentina Danielsa. Ponuro i z 
trudem zmusiła się do pozostania na miejscu.
Leżąc w ciemnościach i wsłuchując się w stukot kół, myślała o tym, że na jej horyzoncie pozostał 
już tylko Daniels i jego silnik, niczym światełko w tunelu. Jaki pożytek mogła mieć teraz z silnika? 
Nie znała odpowiedzi. Dlaczego była tak pewna, że musi się spieszyć? Tego też nie wiedziała. Żeby 
zdążyć go złapać — odpowiadał jej umysł. Trzymała się tego, nie zadając dalszych pytań. Znała 
jednak odpowiedź, choć nie ujmowała jej w słowa: silnik potrzebny był nie po to, by utrzymywać w 
ruchu pociągi, lecz ją samą.
W szczęku metalu nie dało się już dosłyszeć rytmu złożonego z czterech uderzeń.  Nie słyszała 
kroków wroga, tylko odgłosy beznadziejnej, Panicznej ucieczki... Dotrę na czas, myślała; dotrę tam 
pierwsza, uratuję silnik. Tego jednego silnika nie uda mu się zatrzymać... nie uda mu się... nie uda... 
Tego silnika nie uda mu się zatrzymać, myślała, gdy obudziło ją nagłe szarpnięcie. Pociąg stanął.
Przez  chwilę  leżała  cicho,  próbując  ogarnąć  otaczający  ją  osobliwy  bezruch.  Było  to  jak 
beznadziejna próba wyobrażenia sobie, jak brzmi nicość Nie istniały żadne atrybuty rzeczywistości: 
nie było dźwięku, jakby została w pociągu sama — ruchu, jakby nie był to pociąg, lecz pokój w 
budynku — światła, jakby nie był to nawet pokój, lecz próżnia — oznak walki lub katastrofy, jakby 
w tym stanie katastrofa nie była już możliwa.
W chwili, w której uświadomiła sobie znaczenie tego bezruchu, jej ciało zerwało się na równe nogi 
jak sprężyna,  jednym ruchem, gwałtownym i nagłym niczym krzyk buntu.  Szczęk podnoszonej 
żaluzji rozniósł się w ciemnościach, jakby ktoś rozdarł nożem ciszę. Na zewnątrz rozciągały się 
bezimienne  połacie  prerii.  Silny  wiatr  rozwiewał  chmury,  przez  które  przedarł  się  promień 
księżyca;  oświetlane  przezeń  przestrzenie  zdawały  się  jednak  równie  martwe  jak  te,  z  których 
przychodził.
Jednym ruchem ręki wcisnęła włącznik światła  i dzwonek wzywający obsługę pociągu.  Światło 
przywiodło  ją  z  powrotem do  racjonalnego  świata.  Spojrzała  na  zegarek:  było  kilka  minut  po 
północy. Wyjrzała przez okno z tyłu wagonu: tor znajdował się na właściwym miejscu, otoczony 
czerwonymi światełkami, mającymi ochraniać koniec pociągu. Wyglądało na to, że nic złego się nie 
stało.
Ponownie zadzwoniła po obsługę. Czekała. Wyszła do przedsionka, otworzyła drzwi i wychyliła się 
z pociągu. W kilku oknach paliły się światła, ale nie zauważyła żadnych postaci, żadnych oznak 
aktywności ludzkiej. Zatrzasnęła drzwi i zaczęła się ubierać, pospiesznie, ale z niespodziewanym 
spokojem.
Nikt z obsługi się nie pojawił. Pobiegła do sąsiedniego wagonu, nie czując strachu, niepewności czy 
rozpaczy —jedynie potrzebę natychmiastowego działania.



W przedziale  służbowym wagonu nie  było nikogo.  W sąsiednim także.  Na próżno przebiegała 
wąskie korytarze. Drzwi kilku przedziałów były jednak otwarte. Pasażerowie siedzieli w środku, na 
wpół  ubrani,  w  milczącym  oczekiwaniu.  Obrzucali  jej  pośpiech  dziwnie  ukradkowymi 
spojrzeniami, jakby wiedzieli, czego szuka, i chcieli, aby pojawił się ktoś inny i stawił czoło temu, 
czemu sami nie chcieli go stawić. Przemierzała kręgosłup martwego pociągu, zauważając osobliwą 
kombinację oświetlonych przedziałów, otwartych drzwi i pustych korytarzy: nikt nie ośmielał się 
wyjść. Nikt nie chciał zadać pierwszego pytania.
Przebiegła przez jedyny zwykły wagon. Niektórzy pasażerowie spali w niewygodnych pozycjach, 
jakby ich zmogło skrajne wyczerpanie, inni zaś siedzieli skuleni, jak zwierzęta czekające na cios, 
nie robiąc nic, by go uniknąć.
W  przedsionku  wagonu  przystanęła  na  widok  człowieka,  który  otworzył  drzwi  i  wyglądał  na 
zewnątrz,  wpatrując  się  pytająco  w ciemność,  gotów wysiąść.  Na dźwięk  jej  kroków odwrócił 
głowę. Poznała go: był to Owen Kellogg, człowiek, który kiedyś nie przyjął oferowanej przez nią 
kariery.
— Kellogg! — wykrztusiła radośnie. Zabrzmiało to jak okrzyk ulgi na widok człowieka na pustyni.
— Dobry wieczór,  panno Taggart  — odparł  ze  zdumionym uśmiechem,  wyrażającym radość i 
tęsknotę. — Nie wiedziałem, że jedzie pani tym pociągiem.
— Chodźmy — powiedziała,  jakby nadal był pracownikiem kolei.  — Zdaje się, że jesteśmy w 
zamrożonym pociągu.
— Tak — odparł i posłusznie ruszył za nią.
Nie było potrzeby nic wyjaśniać. Rozumieli się bez słów, instynktownie zareagowali na wezwanie 
— i wydawało się oczywiste, że spośród setek osób znajdujących się w pociągu właśnie oni dwoje 
muszą stawić czoło niebezpieczeństwu.
— Wie pan, jak długo stoimy? — zapytała, gdy przemierzali następny wagon.
— Nie — odparł. — Staliśmy już, gdy się obudziłem.
Przeszli  przez  cały  pociąg,  nie  spotykając  obsługi,  kelnerów  w  wagonie  restauracyjnym, 
hamulcowych  ani  konduktorów.  Od  czasu  do  czasu  zerkali  na  siebie,  lecz  milczeli.  Słyszeli 
opowieści o pociągach porzucanych przez załogi znikające w nagłym wybuchu buntu przeciwko 
niewoli.
Dotarli  do pierwszego wagonu i  wysiedli,  smagani  wiatrem,  który  jako jedyny poruszał  się  na 
pustkowiu, po czym wspięli się po schodkach lokomotywy. Tu także nie było nikogo.
— Chwała im za to! — wyrwał jej się z piersi krzyk rozpaczliwego triumfu. — Są ludźmi!
Umilkła  zdumiona,  jakby  to  krzyczał  ktoś  obcy.  Zauważyła,  że  Kellogg  obserwuje  ją  z 
zaciekawieniem i namiastką uśmiechu.
Była to stara lokomotywa parowa, najlepsza,  w jaką kolej  mogła aktualnie wyposażyć Kometę. 
Ogień dogasał pod kratą, manometr kotłowy wskazywał niską wartość, a blask przednich świateł w 
wielkim oknie padał na wstęgę podkładów, które powinny biec na ich spotkanie, lecz zamiast tego 
leżały nieruchomo jak szczeble drabiny, policzalne i skończone.
Sięgnęła po dziennik, by przeczytać nazwiska członków ostatniej załogi Komety. Maszynistą był 
Pat Logan.
Głowa opadła  jej  powoli.  Zamknęła  oczy.  Pomyślała  o  pierwszej  jeździe  po zielononiebieskim 
torze, którą z pewnością wspominał — jak teraz ona — podczas długich, milczących godzin swojej 
ostatniej podróży.
— Panno Taggart? — odezwał się łagodnie Owen Kellogg. Podniosła gwałtownie głowę.
— Tak...  — powiedziała  — tak...  No cóż — jej  głos  byłby  bezbarwny,  gdyby nie  metaliczny 
dźwięk wyrażający zdecydowanie — będziemy musieli zadzwonić, żeby przysłali nową załogę. — 
Spojrzała na zegarek. — Sądząc z szybkości, z jaką jechaliśmy, powinniśmy być około ośmiu mil 
od  granicy  Oklahomy.  Najprawdopodobniej  najbliższym  rozjazdem  jest  Bradshaw.  Jesteśmy  o 
jakieś trzydzieści mil od niego.
— Czy jadą za nami jakieś inne pociągi Taggarta?
— Następny jest towarowy numer 253, ale dotrze tu dopiero około siódmej rano, o ile będzie jechał 
planowo, w co wątpię.



— Tylko jeden towarowy w ciągu siedmiu godzin?! — wyrwało mu się z nutą zranionej wierności 
wobec wielkiego przedsiębiorstwa kolejowego, któremu kiedyś dumnie służył.
Uśmiechnęła się półgębkiem.
— Nasze przewozy transkontynentalne nie wyglądają już tak, jak w pańskich czasach.
Pokiwał powoli głową.
— Przypuszczam, że żadne pociągi Kansas Western też nie wchodzą w grę?
— Trudno mi powiedzieć tak od razu. Ale nie sądzę. 
Zerknął na słupy na poboczu.
— Mam nadzieję, że telefony Kansas Western są w porządku.
— Rozumiem, że pan w to powątpiewa, wnioskując ze stanu ich toru. Musimy jednak spróbować.
— Tak.
Odwróciła się, by wyjść, lecz coś ją powstrzymało. Wiedziała, że ten komentarz jest zbyteczny, ale 
coś kazało jej go wygłosić.
— Wie  pan  — rzekła  — najgorsze  do  zniesienia  są  te  światła,  które  nasi  ludzie  umieścili  za 
pociągiem, żeby go chronić. Zatroszczyli się o życie ludzkie bardziej, niż ich kraj troszczył się o ich 
życie.
Zerknął na nią, jakby chciał przydać znaczenia tym słowom.
— Tak, panno Taggart — odparł z powagą.
Schodząc  po  drabince  z  lokomotywy,  zobaczyli  gromadę  pasażerów  zebranych  przy  torze  i 
kolejnych wychodzących z wagonów, wiedzionych tym samym instynktem, który przedtem kazał 
im czekać, a teraz, gdy już ktoś przejął stery i wziął na siebie odpowiedzialność, uznał powrót do 
życia za bezpieczny.
Gdy podeszła, spojrzeli na nią wyczekująco. W nienaturalnie bladym świetle księżyca wszystkie 
twarze  wydawały  się  takie  same:  taksowały  ją  na  wpół  przestraszonym,  na  wpół  błagalnym 
wzrokiem, z dodatkiem trzymanej w zanadrzu bezczelności.
— Czy ktoś z państwa chciałby coś powiedzieć w imieniu pasażerów? — zapytała.
Popatrzeli na siebie. Nikt się nie zgłosił.
— Dobrze — powiedziała. — Nie muszą państwo nic mówić. Nazywam się Dagny Taggart, jestem 
wiceprezesem tej kolei do spraw transportu — w grupie zapanowało ożywienie, będące oznaką ulgi 
— i wezmę to na siebie. Nasz pociąg został opuszczony przez załogę. Nie było żadnego wypadku. 
Lokomotywa  jest  w  pełni  sprawna.  Ale  nie  ma  jej  kto  prowadzić.  W  gazetach  nazywają  to 
zamrożonym pociągiem. Wiedzą państwo, co to oznacza — i znają przyczyny. Być może znali je 
państwo  znacznie  wcześniej,  nim  odkryli  je  ludzie,  którzy  dziś  państwa  porzucili.  Prawo 
zakazywało im tego. Ale to w niczym państwu nie pomoże.
—  I  co  teraz  z  nami  będzie?!  —  pisnęła  jakaś  kobieta  z  bezsilnym,  znamionującym  histerię 
oburzeniem.
Dagny umilkła na moment,  by na nią spojrzeć.  Kobieta torowała sobie drogę do środka grupy, 
usiłując skupiskiem ludzkich ciał odciąć się od otaczającej ją próżni — od równiny rozciągającej 
się po horyzont i rozpływającej w blasku księżyca, martwej fosforescencji bezsilnej, pożyczonej 
energii.  Miała  na  sobie  płaszcz  narzucony na koszulę  nocną,  rozpięty  i  odsłaniający  zwisający 
nieprzyzwoicie pod cienką tkaniną koszuli wypięty brzuch, jakby wychodziła z założenia, że każda 
nagość jest brzydotą i nie ma potrzeby tego ukrywać. Dagny przez chwilę żałowała, że musi mówić 
dalej.
— Pójdę wzdłuż toru do telefonu — kontynuowała głosem czystym i zimnym jak blask księżyca. 
— Telefony awaryjne są rozmieszczone co pięć mil. Zadzwonię, żeby przysłali nową załogę. To 
trochę potrwa. Proszę państwa o pozostanie w pociągu i zachowanie względnego porządku.
— A bandyci? — zapytała nerwowo inna kobieta.
— To prawda — odparła Dagny. — Lepiej niech ktoś mi towarzyszy. Kto chciałby pójść ze mną?
Źle zrozumiała pytanie kobiety. Odpowiedziała jej cisza. Nikt nie patrzył na nią ani na pozostałych. 
Nie było oczu — tylko wilgotne owale błyszczące w świetle księżyca. Oto i oni, pomyślała, ludzie 
nowej  ery,  żądający  poświęcenia  i  zbierający  jego owoce.  Uderzyła  ją  obecność gniewu w ich 
milczeniu — gniewu, który zdawał się mówić, że powinna oszczędzić im takich chwil jak ta — i, z 



obcym jej dotąd okrucieństwem, celowo przedłużała to milczenie.
Zauważyła, że Kellogg także czeka: on jednak nie przyglądał się pasażerom, lecz jej. Kiedy już był 
pewien, że nikt spośród tłumu nie zareaguje na wezwanie, powiedział cicho:
— Oczywiście, pójdziemy razem, panno Taggart.
— Dziękuję.
— A co z nami? — wykrzyknęła nerwowa kobieta.
Dagny zwróciła ku niej twarz i monotonnym, urzędniczym głosem odparła:
— Nie  zanotowano  jeszcze  żadnego  przypadku  bandyckiego  napadu  na  zamrożony  pociąg  — 
niestety...
— Gdzie dokładnie jesteśmy? — zapytał  niezgrabny mężczyzna w zbyt drogim płaszczu i zbyt 
sflaczałej twarzy tonem przeznaczonym dla służby, lecz głosem człowieka, który nie nadaje się do 
jej zatrudniania. — W jakiej części jakiego stanu?
— Nie wiem — odparła.
— Jak długo będziemy tu stali? — zapytał  inny tonem wierzyciela usiłującego wyegzekwować 
spłatę długu.
— Nie wiem.
—  Kiedy  dotrzemy  do  San  Francisco?  —  zapytał  trzeci  tonem  szeryfa  przesłuchującego 
podejrzanego.
— Nie wiem.
Roszczenia i pretensje powoli wyrywały się na wolność, niczym kasztany pękające w ciemnych 
piecach mózgów, które poczuły się pewnie, widząc, że ktoś się nimi zajął.
— To skandal! — wrzasnęła Dagny w twarz jakaś kobieta, wyrywając się do przodu. — Nie miała 
pani prawa na to pozwolić! Nie mam zamiaru tkwić na tym pustkowiu! Oczekuję transportu!
— Proszę się zamknąć — rzekła Dagny — albo ja pozamykam drzwi wagonów i zostawię panią w 
tym miejscu.
— Nie może pani tego zrobić! Jest  pani przewoźnikiem publicznym! Nie ma pani prawa mnie 
dyskryminować! Złożę doniesienie do Rady Unifikacji!
— O ile dostarczę pani pociągu,  którym będzie  pani mogła dotrzeć przed jej  oblicze — rzekła 
Dagny i odwróciła się.
Zobaczyła spojrzenie Kellogga, będące niczym podkreślająca jej słowa linia aprobaty.
— Niech pan zdobędzie gdzieś latarkę — powiedziała — a ja pójdę po swoją torebkę i możemy 
ruszać.
Kiedy  wyruszyli  w  drogę  do  telefonu,  mijając  milczące  wagony,  zobaczyli  nagle  sylwetkę 
wychodzącą z pociągu i spieszącą im na spotkanie. Dagny rozpoznała włóczęgę.
— Jakieś kłopoty, proszę pani? — zapytał, zatrzymując się.
— Załoga zdezerterowała.
— Och. Co trzeba robić?
— Idę zadzwonić na stację rozrządową.
— Nie powinna pani iść sama. Nie w dzisiejszych czasach. Będzie lepiej, jeśli pójdę z panią.
Uśmiechnęła się.
— Dziękuję. Ale nie musi się pan o mnie martwić. Będzie mi towarzyszył obecny tu pan Kellogg. 
Proszę powiedzieć, panie... Jak się pan nazywa?
— Jess Allen.
— Czy kiedykolwiek pracował pan na kolei, panie Allen?
— Nie, proszę pani.
— A zatem właśnie pan zaczął. Jest pan zastępcą konduktora i pełnomocnikiem wiceprezesa do 
spraw  transportu.  Pańskim  zadaniem  jest  opieka  nad  pociągiem  podczas  mojej  nieobecności, 
zachowanie  porządku  i  powstrzymanie  bydła  przed  ucieczką.  Proszę  im  powiedzieć,  że  przy-
dzieliłam  panu  tę  funkcję.  Nie  potrzebuje  pan  dowodów.  Posłuchają  każdego,  kto  oczekuje 
posłuchu.
— Tak jest — odparł stanowczo, patrząc na nią ze zrozumieniem. Wiedząc, że pieniądze w kieszeni 
człowieka  wzmagają  jego  poczucie  własnej  wartości,  wyjęła  z  torebki  banknot  studolarowy  i 



wsunęła mu w dłoń.
— Oto zaliczka — powiedziała.
— Tak jest.
Gdy już się oddalała, zawołał za nią:
— Panno Taggart! 
Odwróciła się.
— Słucham?
— Dziękuję — rzekł.
Uśmiechnęła się, unosząc rękę w pożegnalnym pozdrowieniu, i ruszyła w drogę.
— Co to za jeden? — zapytał Kellogg.
— Włóczęga, którego przyłapano najeździe bez biletu.
— Myślę, że da sobie radę.
— Z pewnością.
W milczeniu minęli lokomotywę i szli dalej w kierunku wskazywanym przez jej przednie światło. 
Początkowo, przechodząc z podkładu na podkład w rzęsistym świetle, czuli się, jakby nadal byli w 
dobrze sobie znanym świecie kolei. Potem Dagny zauważyła, że obserwuje światło pod stopami, 
przyglądając się, jak powoli gaśnie, usiłując je zatrzymać, zmusić, by trwało — aż w końcu drewno 
odbijało już tylko wątłe światełko księżyca.  Nie zdołała opanować dreszczu, który zmusił ją do 
spój. rżenia za siebie. Latarnia pociągu wciąż wisiała w ciemnościach, niczym płynna, srebrzysta 
planeta, dająca złudzenie bliskości, lecz tak naprawdę należąca do innego układu gwiezdnego.
Kellogg szedł obok niej w milczeniu. Była pewna, że myśli o tym samym.
— On by tego nie potrafił. Na Boga, nie potrafiłby! — powiedziała nagle, nie zdając sobie sprawy, 
że mówi to na głos.
— Kto?
— Nathaniel Taggart. Nie potrafiłby pracować z takimi ludźmi jak ci pasażerowie. Nie przewoziłby 
ich swoimi pociągami. Nie zatrudniałby ich. W ogóle nie korzystałby z ich usług.
Kellogg uśmiechnął się.
— Chce pani powiedzieć, że nie mógłby się wzbogacić, wyzyskując ich, panno Taggart?
Skinęła głową.
— Zawsze... — powiedziała i usłyszała w swoim głosie lekkie drżenie, które było miłością, bólem i 
oburzeniem — zawsze mówiono, że wzbił  się  dzięki  krzyżowaniu cudzych planów, odbieraniu 
ludziom szans i że... że ich niekompetencja była mu na rękę. Ale on... on przecież nie wymagał od 
ludzi posłuszeństwa.
— Panno Taggart  — powiedział  z dziwną surowością Kellogg — proszę nie zapominać,  że on 
hołdował zasadom, które na krótką chwilę wyparły niewolnictwo z cywilizowanego świata. Proszę 
o tym pamiętać, gdy zastanawia się pani, kim byli jego wrogowie.
— Słyszał pan kiedyś o kobiecie nazwiskiem Ivy Starnes?
— O, tak.
— Nie mogę przestać myśleć o tym, że podobałby jej się ten spektakl, który wystawili dziś dla nas 
pasażerowie. Byłaby w swoim żywiole. Ale my — my nie możemy z tym żyć, prawda? Nikt nie 
może. Z tym się nie da żyć.
— A dlaczego pani sądzi, że celem Ivy Starnes jest życie?
Gdzieś na skraju jej umysłu, niczym unoszące się na skraju prerii strzępy czegoś, co nie było ani 
promieniami, ani mgłą, ani chmurami, rysował się jakiś kształt, którego nie potrafiła ogarnąć, choć 
domagał się tego.
Milczała, a jej kroki, niczym ogniwa rozwijającego się łańcucha, wybijały na podkładach szybki, 
wyraźny rytm.
Dotąd  nie  miała  czasu  pomyśleć  o  swoim  towarzyszu  inaczej  niż  jako  o  zesłanym  przez  los 
przyjacielu w rozumie. Dopiero teraz spojrzała na niego z uwagą. Twarz miał, jak dawniej, szczerą 
i  surową; malował się na niej  jednak większy spokój.  Ubrany był w starą skórzaną kurtkę,  tak 
poprzecieraną, że nawet ciemność nie zdołała tego ukryć.
— Co pan robił od czasu odejścia z Taggart Transcontinental? — zapytała.



— Och, mnóstwo rzeczy.
— A gdzie pan teraz pracuje?
— Wykonuję zadania specjalne.
— Jakiego rodzaju?
— Wszelkiego.
— Nie pracuje pan na kolei?
— Nie.
Krótkie, ostre dźwięki wydawały się rozciągać w przemówienie.  Wiedziała,  że Kellogg wie, do 
czego zmierzają jej pytania.
— Panie Kellogg, gdybym panu powiedziała, że w całej sieci Taggarta nie pozostał już ani jeden 
naprawdę  wartościowy pracownik,  gdybym zaproponowała  panu każdą  pracę,  każde  warunki  i 
każdą płacę, jakiej pan sobie zażyczy — wróciłby pan do nas?
— Nie.
— Był pan wstrząśnięty tym, jak bardzo zmalała liczba przewozów. Nie sądzę, by pan rozumiał, 
jakie spustoszenie uczyniła utrata pracowników. Nie potrafię panu opowiedzieć, co przeżyłam w 
ciągu ostatnich trzech dni, usiłując znaleźć kogoś, kto potrafiłby położyć pięć mil prowizorycznego 
toru. Muszę wybudować pięćdziesięciomilowy odcinek w Górach Skalistych. Nie wiem, jak tego 
dokonam. Ale muszę. Przeczesałam cały kraj w poszukiwaniu ludzi. Nie znalazłam nikogo. A teraz, 
kiedy oddałabym pół sieci za takiego pracownika jak pan, ni stąd, ni zowąd spotykam pana tu, w 
dziennym wagonie. Rozumie pan, dlaczego nie mogę pozwolić panu odejść? Kim chce pan być? 
Dyrektorem generalnym regionu? Zastępcą wiceprezesa do spraw transportu?
— Nie.
— Nadal pracuje pan na swoje utrzymanie, prawda?
— Tak.
— Zdaje się, że niewiele pan zarabia.
— Dość, by wykarmić siebie — i nikogo innego.
— Dlaczego jest pan gotów pracować dla każdego z wyjątkiem Taggart Transcontinental?
— Bo pani nie dałaby mi takiej pracy, jakiej chcę.
— Ja? — Stanęła jak wryta. — Na Boga, Kellogg, czy nie rozumiesz? Dam ci każdą pracę, jakiej 
sobie zażyczysz!
— W porządku. Torowy.
— Co takiego?!
— Robotnik niewykwalifikowany. Czyściciel lokomotyw. — Uśmiechnął się na widok wyrazu jej 
twarzy. — Widzi pani? Mówiłem, że się pani nie zgodzi.
— Chce pan pracować jako robotnik?
— Od zaraz.
— Ale nic więcej?
— Zgadza się.
— Czy nie rozumie pan, że mam zbyt wielu ludzi, którzy potrafią wykonywać te prace — ale nic 
więcej?
— Ja to rozumiem, panno Taggart. A pani?
— Tym, czego mi potrzeba, jest pański...
— ...umysł, panno Taggart? Mój umysł nie jest już na sprzedaż. 
Stała, wpatrując się w niego. Twarz jej stężała.
— Jest pan jednym z nich, prawda? — zapytała wreszcie.
— Z kogo?
Nie odpowiedziała. Wzruszyła ramionami i ruszyła dalej.
— Panno Taggart — zapytał — jak długo ma pani zamiar pozostać „przewoźnikiem publicznym”?
— Nie oddam świata kreaturze, którą pan cytuje.
— Jej udzieliła pani bardziej realistycznej odpowiedzi.
Łańcuch jej kroków rozwijał się w ciszy przez wiele minut, zanim odezwała się ponownie:
— Dlaczego stanął pan dziś po mojej stronie? Dlaczego chciał mi pan pomóc?



Swobodnie, niemal wesoło odpowiedział:
— Bo w tym pociągu nie ma ani jednego pasażera, któremu spieszyłoby się bardziej niż mnie. Jeśli 
pociąg ruszy, ja skorzystam najbardziej. A kiedy ja czegoś potrzebuję, nie czekam z założonymi 
rękoma, bo „oczekuję transportu”, jak owa kreatura.
— Nie? A gdyby wszystkie pociągi stanęły?
— Wtedy wybrałbym inny środek lokomocji, by odbyć ważną podróż.
— Dokąd pan jedzie?
— Na zachód.
— Wykonać „zadanie specjalne”?
— Nie. Spędzić miesiąc wakacji z przyjaciółmi.
— Wakacji? To dla pana takie ważne?
— Bardziej niż cokolwiek na świecie.
Po przejściu dwóch mil dotarli do małej, szarej skrzynki, zawieszonej na słupie obok toru. Był to 
telefon  alarmowy.  Poturbowana przez  burze  skrzynka zwisała  krzywo.  Dagny otworzyła  ją.  W 
świetle latarki Kellogga ukazał jej się znajomy, przynoszący ulgę widok telefonu. Kiedy jednak 
przytknęła  słuchawkę  do  ucha,  a  on  patrzył,  jak  niecierpliwie  stuka  palcem  o  widełki,  oboje 
wiedzieli, że będą musieli szukać dalej. Telefon był nieczynny.
Bez słowa podała mu słuchawkę. Trzymała latarkę,  gdy dokonywał przeglądu aparatu,  a potem 
zerwał go ze ściany i zaczął studiować okablowanie.
— Kabel jest w porządku — rzekł. — Prąd dochodzi. Po prostu ten konkretny aparat nie działa. Jest 
szansa, że następny będzie dobry. — I dodał: — Następny znajduje się o pięć mil stąd.
— Chodźmy — powiedziała.
Daleko w tyle wciąż było widać światło lokomotywy, już nie przypominające planety, lecz maleńką 
gwiazdę, oddaloną o lata świetlne. Przed nimi tory znikały w niebieskawej przestrzeni, a na ich 
końcu nie było nic.
Uświadomiła sobie, jak często spogląda do tyłu: dopóki światło pozostawało widoczne, czuła, że są 
bezpieczni; teraz musieli zerwać niewidzialną linę i dać nura w... w kosmos, pomyślała. Zauważyła, 
że Kellogg także spogląda na światło.
Popatrzyli na siebie w milczeniu. Nagły zgrzyt kamienia pod jej obcasem zabrzmiał jak wybuch 
petardy. Chłodnym, świadomym gestem Kellogg kopnął telefon, posyłając go do rowu: gwałtowny 
hałas wstrząsnął próżnią.
— Niech go diabli — powiedział,  nie podnosząc głosu. — Pewnie nie miał ochoty wykonywać 
swojej pracy, ale ponieważ był w potrzebie, nikt nie miał prawa od niego wymagać, żeby telefony 
działały.
— Chodźmy — powiedziała.
— Możemy odpocząć, jeśli jest pani zmęczona, panno Taggart.
— Nic mi nie jest. Nie mamy czasu czuć się zmęczeni.
— To nasz wielki błąd, panno Taggart. Powinniśmy wreszcie znaleźć czas.
Zaśmiała się krótko i w odpowiedzi zrobiła zamaszysty krok do przodu. Ruszyli dalej.
Niełatwo się szło po podkładach, ale kiedy próbowali iść obok toru, było jeszcze gorzej. Podłoże, 
złożone w połowie z piasku, w połowie z pyłu, zapadało się pod obcasami niczym miękka, nie 
stawiająca oporu substancja,  ni to płynna,  ni stała.  Wrócili  więc na podkłady, czując się, jakby 
przeskakiwali z kłody na kłodę pośrodku rzeki.
Pomyślała o tym, jak ogromną odległością stało się nagle te pięć mil i że oddalona o trzydzieści 
stacja  rozrządowa  jest  teraz  wręcz  nieosiągalna  —  po  epoce  kolei  budowanych  przez  ludzi 
operujących  tysiącami  mil.  Los  sieci  szyn  rozciągających  się  cd  oceanu  do  oceanu  zależał  od 
kawałka kabla, od przerwanego połączenia w zardzewiałym telefonie — nie, pomyślała, od czegoś 
znacznie potężniejszego i delikatniejszego. Zależał od połączeń w umysłach ludzi, wiedzących, że 
istnienie kabli, pociągu, pracy, ich samych i ich działań jest pewnikiem, przed którym nie da się 
uciec. Kiedy te umysły odeszły, pociąg ważący dwa tysiące ton był zdany na łaskę mięśni jej nóg.
Zmęczona?,  pomyślała,  nawet zmęczenie  marszem ma swoją wartość,  jest  drobnym odłamkiem 
rzeczywistości pośród otaczającej nas martwoty. Uczucie wysiłku było specyficznym doznaniem: 



był to ból, który nie mógł być niczym innym, w przestrzeni ni to jasnej, ni ciemnej, na ziemi ni to 
miękkiej,  ni  twardej,  we  mgle  ni  to  ruchomej,  ni  wiszącej  bez  ruchu.  Wysiłek  był  jedynym 
dowodem,  że się  przemieszczają:  w otaczającej  ich pustce  nic  się  nie  zmieniało,  jakby stali  w 
miejscu.  Zawsze  z  pełną  niedowierzania  pogardą  zastanawiała  się  nad  sektami  głoszącymi,  że 
ideałem,  do  którego  należy  dążyć,  jest  unicestwienie  wszechświata.  Oto  wcielenie  ich  ideału, 
pomyślała.
Zielone  światełka  sygnalizacyjne,  pojawiające  się  obok  toru,  były  punktami,  które  należało 
osiągnąć  i  minąć,  ale  —  niestosowne  wśród  rozsypującego  się  świata  —  nie  dawały  im 
wytchnienia. Były jak gwiazdy, których światło dociera na ziemię na długo po tym, jak wygasły. 
Zielone światło zachęcało do ruchu, obwieszczając, że droga wolna — ale nie było nic, co mogłoby 
się  poruszać.  Który  z  filozofów  głosił,  że  ruch  istnieje  bez  poruszających  się  jednostek?, 
zastanawiała się. To był także jego świat.
Szła z coraz większym trudem, jakby jakaś siła nie tyle na nią nacierała, ile próbowała wessać. 
Zauważyła, że Kellogg także wygląda jak ktoś, kto walczy z burzą. Wydało jej się nagle, że tylko 
oni dwoje przetrwali, że są ostatnimi reliktami rzeczywistości — dwie samotne figurki, zmagające 
się z czymś gorszym niż burza: z nieistnieniem.
Po jakimś czasie Kellogg obejrzał się za siebie, a ona poszła w jego ślady — na horyzoncie nie było 
światła.
Nie przystanęli. Patrząc wprost przed siebie, jej towarzysz sięgnął w roztargnieniu do kieszeni — 
była pewna, że zrobił to mimowolnie — i wyciągnął ku niej paczkę papierosów.
Już  miała  jednego  wyciągnąć,  lecz  nagle  schwyciła  Kellogga  za  nadgarstek  i  wyszarpnęła  mu 
paczkę. Na białym opakowaniu widniał znak dolara.
— Niech mi pan da latarkę! — zakomenderowała, przystając. Zatrzymał się posłusznie i poświecił 
na paczkę. Rzuciła okiem na jego twarz: był lekko zdziwiony i bardzo rozbawiony.
Na paczce nie było żadnego nadruku, nazwy firmowej ani adresu; nic poza złotym znakiem dolara. 
Na papierosach widniał ten sam znak.
— Skąd pan to ma? — zapytała. Patrzył na nią z uśmiechem.
— Jeśli wie pani dość, by o to pytać, powinna pani też wiedzieć, że nie odpowiem.
— Wiem, że ten znak coś oznacza.
— Znak dolara? Oznacza mnóstwo rzeczy. Widnieje na koszulce każdej tłustej,  świniopodobnej 
postaci w kreskówkach jako znak oszusta, łapówkarza, drania — jako jednoznaczne piętno zła. Jest 
także  —  jako  waluta  wolnego  państwa  —  znakiem  osiągnięcia  sukcesu,  umiejętności,  mocy 
twórczej — i z tych właśnie przyczyn używa się go jako etykietki hańby. Jest znakiem potępienia 
wypisanym na czole ludzi pokroju Hanka Reardena. A propos, wie pani, skąd się wziął ten znak? 
To inicjały Stanów Zjednoczonych.
Zgasił  latarkę,  ale  nie  ruszał  się  z  miejsca;  dostrzegała  na  jego  twarzy  namiastkę  gorzkiego 
uśmiechu.
— Czy wie pani, że Stany Zjednoczone są jedynym krajem na przestrzeni dziejów, który używa 
własnych inicjałów jako symbolu zepsucia? Proszę zadać sobie pytanie dlaczego. Proszę zapytać 
siebie, jak długo mógł istnieć kraj, który to zrobił, i czyje normy moralne go zniszczyły. Kiedyś 
było  to  jedyne  państwo,  w  którym  majątku  nie  zdobywało  się  poprzez  grabież,  lecz  poprzez 
produkcję, nie siłą, lecz dzięki wymianie; jedyny kraj, w którym pieniądze były symbolem prawa 
człowieka do własnego umysłu, pracy, życia, szczęścia, siebie samego. Jeśli to jest złe — w obliczu 
wartości, którym obecnie świat hołduje — jeśli to jest powodem potępiania nas, to my — łowcy i 
fabrykanci  dolarów — akceptujemy to i  wybieramy potępienie.  Wolimy nosić  na czołach znak 
dolara, dumnie, jako symbol szlachectwa — symbol, któremu pragniemy służyć swoim życiem, a 
jeśli będzie trzeba, także śmiercią.
Wyciągnął  rękę  po  paczkę.  Ściskała  ją  mocno,  ale  zmieniła  zdanie  i  położyła  mu ją  na  dłoni. 
Powoli,  jakby chciał  podkreślić  znaczenie  tego  gestu,  poczęstował  ją  papierosem.  Wzięła  go  i 
włożyła do ust. On wyjął drugiego, zapalił zapałkę, podpalił oba i ruszyli w dalszą drogę.
Szli po gnijących kłodach, bez oporu zapadających się w grząski grunt, poprzez rozległą, płynną 
kulę światła księżycowego i kłębiącej się mgły — z dwiema plamkami żywego ognia w dłoniach i 



twarzami oświetlonymi blaskiem dwóch maleńkich kółek.
„Ogień, niebezpieczna siła, poskromiona przez jego palce...” — przypomniała sobie słowa starego 
człowieka,  który  jej  powiedział,  że  tych  papierosów nie  wyprodukowano  na  ziemi.  — „Kiedy 
człowiek myśli,  w jego umyśle tli  się iskierka ognia — słuszne jest więc, aby towarzyszyła jej 
iskierka papierosa w dłoni”.
— Chciałabym wiedzieć, kto je produkuje — powiedziała tonem beznadziejnego błagania.
Zaśmiał się dobrodusznie.
— Mogę pani powiedzieć tylko tyle, że robi je jeden z moich przyjaciół, na sprzedaż, ale — nie 
będąc „przewoźnikiem publicznym” — sprzedaje je tylko swoim przyjaciołom.
— Sprzeda mi pan tę paczkę?
— Obawiam się, że nie stać pani na nią, panno Taggart. Ale jeśli pani chce...
— Ile kosztuje?
— Pięć centów?
— Pięć centów?! — powtórzyła zdumiona.
— Pięć centów — powtórzył, dodając: — w złocie. Przystanęła i gapiła się na niego.
— W złocie?
— Tak, panno Taggart.
— Jaki jest wasz przelicznik? Ile to wynosi w naszej walucie?
— Nie ma przelicznika, panno Taggart. Za żadną ilość fizycznej — ani duchowej — waluty, której 
jedyne kryterium wartości stanowi dekret pana Wesleya Moucha, nie kupi się tych papierosów.
— Rozumiem.
Sięgnął do kieszeni, wyjął paczkę i podał jej.
— Dam je pani, panno Taggart — rzekł — bo zarobiła pani na nie z nawiązką, a także dlatego, że 
potrzebuje ich pani na ten sam cel co my.
— Jaki?
—  Aby  nam  przypominać  — w  chwilach  zniechęcenia,  w  samotności  wygnania  — o  naszej 
prawdziwej ojczyźnie, która jest i zawsze była także pani ojczyzną, panno Taggart.
— Dziękuję — powiedziała, chowając papierosy do kieszeni. Zauważył, że drży jej ręka.
Kiedy dotarli do czwartego z pięciu słupów milowych, milczeli już od dłuższej chwili, nie mając sił 
na  nic  z  wyjątkiem  posuwania  się  do  przodu.  Daleko  przed  sobą  dostrzegali  plamkę  światła, 
zawieszoną zbyt nisko nad horyzontem i zbyt jaskrawą, by mogła być gwiazdą. Przyglądali jej się, 
idąc, lecz nic nie mówiąc, póki nie nabrali pewności, że mają przed sobą latarnię elektryczną o 
dużej mocy, płonącą pośrodku pustej prerii.
— Co to jest? — zapytała.
— Nie wiem — orzekł. — Wygląda jak...
— Nie — przerwała pośpiesznie — to niemożliwe. Nie tu.
Nie chciała, by dał wyraz nadziei, którą odczuwała od wielu minut. Nie mogła sobie pozwolić na 
myślenie o tym ani na świadomość, że to, co czuje, jest nadzieją.
Przy  piątym  słupie  milowym  był  telefon.  Latarnia  znajdowała  się  o  niecałe  pół  mili  dalej  na 
południe, zawieszona w próżni niczym gorejąca kula zimnego ognia.
Telefon był sprawny. Podniósłszy słuchawkę, Dagny zasłuchała się w dźwięk sygnału, jakby to był 
oddech żywej istoty. Potem po drugiej stronie odezwał się senny głos:
— Jessup, Bradshaw.
— Mówi Dagny Taggart. Dzwonię z...
— Kto?
— Dagny Taggart, z Taggart Transcontinental. Dzwonię...
— A... a, tak... Słucham panią?
— ...z waszego telefonu numer 83. Kometa utknęła siedem mil stąd. Załoga zdezerterowała.
Na moment zaległa cisza.
— I co ja mam z tym zrobić?
Teraz ona umilkła, próbując uwierzyć w to, co usłyszała.
— Jest pan nocnym dyspozytorem?



— Owszem.
— Proszę zatem przysłać nam niezwłocznie nową załogę.
— Całą załogę pociągu pasażerskiego?!
— Oczywiście.
— Teraz?!
— Tak.
Znowu zaległa cisza.
— W przepisach nic nie ma na ten temat.
— Proszę mi dać do telefonu głównego dyspozytora — zażądała, tłumiąc gniew.
— Jest na urlopie.
— W takim razie proszę mnie połączyć z dyrektorem okręgu.
— Wyjechał na parę dni do Laurel.
— Więc proszę mi dać kogoś, kto zarządza stacją.
— Ja nią zarządzam.
— Proszę posłuchać — powiedziała powoli, starając się panować nad sobą — czy pan rozumie, że 
pociąg pasażerski bez załogi utknął pośrodku prerii?
— Tak, ale skąd ja mam wiedzieć, co powinienem w tej sprawie zrobić? Przepisy o tym nie mówią. 
Gdybyście mieli  wypadek, wysłałbym pociąg ratunkowy, ale nie mieliście...  Niepotrzebny wam 
pociąg ratunkowy, prawda?
— Nie. Niepotrzebny nam pociąg ratunkowy. Potrzebni nam ludzie. Rozumie pan? Żywi ludzie do 
poprowadzenia pociągu.
— Przepisy nic nie mówią o pociągach bez załogi. Ani o ludziach bez pociągu. Nie ma przepisu 
mówiącego  o  wzywaniu  całej  załogi  w środku nocy i  wysyłaniu  jej  na  poszukiwanie  pociągu. 
Jeszcze o czymś takim nie słyszałem.
— Teraz pan słyszy. Nie wie pan, co należy zrobić?
— A skąd mam wiedzieć?
— A czy wie pan, że pańskim zadaniem jest utrzymywanie ruchu pociągów?
— Moim zadaniem jest przestrzeganie przepisów. Jeśli wyślę załogę tam, gdzie nie powinienem, 
Bóg jeden wie, co się może stać! Teraz, kiedy mamy Radę Unifikacji i wszystkie te rozporządzenia, 
nie mam zamiaru brać tego na siebie.
— A co się stanie, jeśli pozostawi pan pociąg stojący na linii?
— To już nie moja wina. Ja nie miałem z nim nic wspólnego. Nie mogą mnie winić. Nie mogłem 
temu zapobiec.
— Może pan — teraz.
— Nikt mi nie kazał.
— Ja panu każę!
— Skąd mam wiedzieć, czy pani może mi rozkazywać czy nie? Nigdzie nie jest powiedziane, że 
mamy dostarczać załogi pociągom Taggarta. Mieliście mieć własne załogi. Tak nam powiedziano.
— Mamy do czynienia z sytuacją awaryjną!
— Nikt mi nic nie mówił o sytuacji awaryjnej.
Odczekała kilka sekund, by się uspokoić. Zauważyła, że Kellogg obserwuje ją z podszytym goryczą 
rozbawieniem.
— Proszę posłuchać — rzekła do słuchawki — czy pan wie, że Kometa miała być w Bradshaw trzy 
godziny temu?
— Och, pewnie. Ale nikt nie będzie miał o to pretensji. W dzisiejszych czasach żaden pociąg nie 
kursuje zgodnie z planem.
— A zatem chce nas pan zostawić, żebyśmy w nieskończoność blokowali tor?
— Następny na rozkładzie  jest  numer 4,  pasażerski  z Laurel,  jadący w kierunku zachodnim,  o 
ósmej trzydzieści siedem rano. Do tego czasu możecie poczekać. Potem może pani porozmawiać z 
moim zmiennikiem.
— To Kometa, durniu!
— A mnie  co  do  tego?  Tu  nie  Taggart  Transcontinental.  Oczekujecie  za  swoje  pieniądze  nie 



wiadomo czego. Nic, tylko kłopoty z wami, mnóstwo dodatkowej roboty dla maluczkich, a zapłata 
taka sama. — Zaczynał się robić marudny. — Nie może pani tak ze mną rozmawiać. Minęły już 
czasy, w których mogła się pani tak zwracać do ludzi.
Nie  wierzyła  dotąd,  że  istnieją  ludzie,  na  których działa  pewna nigdy przez  nią  nie  stosowana 
metoda; Taggart Transcontinental takich nie zatrudniało i do tej pory nie musiała mieć z nimi do 
czynienia.
— Czy pan wie,  kim ja  jestem?  — zapytała  chłodnym,  władczym tonem,  w którym kryła  się 
groźba.
Zadziałało.
— Chy... chyba tak — odparł.
— Proszę więc przyjąć do wiadomości, że jeśli natychmiast nie przyśle mi pan załogi, wyleci pan z 
pracy nie później niż godzinę po moim dotarciu do Bradshaw, do którego prędzej czy później dotrę. 
W pańskim interesie leży, żeby stało się to prędzej.
— Tak jest — rzekł.
— Proszę zwołać pełną załogę pociągu pasażerskiego i polecić im dowieźć nas do Laurel. Tam już 
mamy swoich ludzi.
— Tak jest. — I dodał: — Czy powie pani kierownictwu, że to pani poleciła mi to zrobić?
— Tak.
— I bierze pani na siebie odpowiedzialność?
— Biorę.
Po chwili milczenia zapytał bezradnie:
— Ale jak ja mam ich wezwać? Większość z nich nie ma telefonów.
— Nie macie gońca?
— Przyjdzie dopiero rano.
— Nikogo nie ma na stacji?
— W lokomotywowni jest czyściciel.
— Niech pan go wyśle.
— Tak jest. Proszę zaczekać.
Oparła się o budkę, czekając. Kellogg uśmiechał się.
— I pani ma zamiar kierować siecią kolei transkontynentalnych — w takim świecie?
Wzruszyła ramionami.
Nie  mogła  oderwać  oczu  od  latarni,  która  wydawała  się  na  wyciągnięcie  ręki.  Dagny  miała 
wrażenie, że w jej umyśle kołacze się dziko niechciana myśl, walcząc z nią i rozpryskując odłamki: 
człowiek zdolny ujarzmić nieograniczone źródło energii, pracujący nad silnikiem, który wszystkie 
inne uczyni bezużytecznymi... Być może już za kilka godzin będzie z nim rozmawiała... z takim 
umysłem, za kilka zaledwie godzin... Nawet jeśli nie ma potrzeby się spieszyć, tylko tego pragnęła. 
Tylko tego... Jej praca? Co było jej pracą: posuwać się do przodu na najwyższych obrotach mózgu 
czy  spędzić  resztę  życia  na  myśleniu  za  człowieka  nie  nadającego  się  nawet  na  nocnego 
dyspozytora? Dlaczego zdecydowała się pracować? Czy było w porządku pozostawać tam, gdzie 
zaczęła — nie, nawet pracując jako operatorka w Rockdale była lepsza niż ten dyspozytor — a 
zatem  jeszcze  niżej  —  czy  w  ostatecznym  rozrachunku  człowiek  miał  skończyć  niżej,  niż 
zaczynał...?  Nie  ma  potrzeby  się  spieszyć?  Ona  jest  potrzebą.  Potrzebują  pociągów,  ale  nie 
potrzebują silnika? Ona go potrzebuje... Jej obowiązek? Wobec kogo?
Dyspozytor długo nie wracał. Kiedy wreszcie się pojawił, wydawał się nadąsany.
— Czyściciel  mówi,  że  może iść  po ludzi,  ale  i  tak  nie  będę  miał  jak ich  wysłać.  Nie mamy 
lokomotywy.
— Nie macie lokomotywy?
— Nie. Dyrektor pojechał jedną do Laurel, a pozostałe od tygodni są w warsztatach. Lokomotywa 
manewrowa wypadła dzisiaj z toru. Dopiero po południu skończą ją naprawiać.
— A co z tą ratunkową, którą rzekomo mógł nam pan przysłać?
— Wyjechała na północ. Mieliśmy tam wczoraj wypadek. Jeszcze nie wróciła.
— Macie wagon dieslowski?



— Nigdy w życiu czegoś takiego nie mieliśmy.
— A drezynę motorową?
— To tak.
— W takim razie niech nią przyjadą.
— A... Tak jest.
— Proszę im powiedzieć, żeby się zatrzymali przy telefonie numer 83, żeby zabrać pana Kellogga i 
mnie — powiedziała, wpatrując się w latarnię.
— Tak jest.
— Proszę zadzwonić do głównego dyspozytora Taggart Transcontinental w Laurel, zaanonsować 
opóźnienie Komety i wyjaśnić przyczyny.  — Włożyła rękę do kieszeni i nagle zacisnęła palce na 
paczce papierosów. — Co to za latarnia o jakieś pół mili stąd? — zapytała.
— O pół mili od pani? To musi być awaryjne lądowisko Flagship Airlines.
— Rozumiem...  To wszystko. Niech załoga wyruszy natychmiast.  I niech się zatrzyma po pana 
Kellogga przy telefonie numer 83.
— Tak jest.
Odłożyła słuchawkę. Kellogg uśmiechał się od ucha do ucha.
— Lotnisko? — zapytał.
— Tak. — Stała, wpatrzona w latarnię, wciąż zaciskając palce na paczce papierosów.
— A więc mają się zatrzymać po „pana Kellogga”?
Spojrzała na niego, uświadamiając sobie decyzję, do której podjęcia nieświadomie się zbliżała.
— Nie — rzekła.  — Nie, nie zamierzałam pana tu porzucać.  Tyle tylko, że ja też mam ważną 
sprawę do załatwienia na zachodzie, więc przyszło mi do głowy, żeby skorzystać z samolotu. Ale 
nie mogę i nie muszę tego robić.
— Chodźmy — powiedział, ruszając w kierunku lotniska.
— Ale...
— Jeśli ma pani do zrobienia coś ważniejszego niż opieka nad tymi debilami, proszę lecieć.
— Ważniejszego niż cokolwiek na świecie — wyszeptała.
— Przejmę dowodzenie w pani imieniu i odstawię Kometę do waszego człowieka w Laurel.
— Dziękuję... Ale jeśli się pan łudzi... To nie jest dezercja...
— Wiem.
— Dlaczego więc tak gorliwie chce mi pan pomóc?
— Bo chcę, żeby pani zobaczyła, jak to jest choć raz w życiu zrobić coś dla siebie.
— Nie ma wielkiej nadziei na to, że na tym lotnisku będą mieli jakiś samolot.
— Jest całkiem spora nadzieja.
Na skraju lotniska stały dwa samoloty. Jeden był na wpół zwęglonym wrakiem, nie nadającym się 
nawet  na  złom,  drugi  — nowiutkim jednopłatowcem produkcji  Dwighta  Sandersa,  dziś  prawie 
nieosiągalnym.
Lotniska pilnował senny pracownik, młody, pucołowaty i niewiele mądrzejszy od dyspozytora z 
Bradshaw mimo wyszukanego,  sugerującego wyższe wykształcenie  słownictwa. Nie potrafił  nic 
powiedzieć o samolotach: były tam już, kiedy przed rokiem rozpoczął tę pracę. Nigdy się nimi nie 
interesował, podobnie jak pozostali. Wśród powolnego rozpadu wielkich linii lotniczych w odległej 
kwaterze głównej zapomniano o jednopłatowcu Sandersa, tak jak zapominano o wielu podobnych 
rzeczach — na przykład o modelu silnika pozostawionym na widoku, lecz nic nie znaczącym dla 
ludzi, którzy przejęli fabrykę...
Żadne  przepisy  nie  mówiły,  czy  samolot  ma  zostać  na  lotnisku  czy  nie.  W podjęciu  decyzji 
pomogło  chłopakowi  szorstkie,  zdecydowane zachowanie dwojga  nieznajomych,  pozycja  panny 
Taggart, wiceprezesa przedsiębiorstwa kolejowego, enigmatyczne wzmianki o tajnej misji, wzmian-
ka o umowie z wysokimi urzędnikami linii lotniczych w Nowym Jorku, o których nigdy dotąd nie 
słyszał,  czek  na  piętnaście  tysięcy  dolarów,  wystawiony  przez  pannę  Taggart  jako  kaucja  za 
samolot Sandersa, i drugi czek, na dwieście dolarów, wręczony mu w podzięce za przysługę.
Napełnił  zbiorniki  paliwa,  obejrzał  samolot  najdokładniej,  jak  potrafił,  i  znalazł  mapę  lotnisk 
krajowych, na której lądowisko na przedmieściach Afton, Utah, figurowało jako wciąż istniejące. 



Była  zbyt  zajęta,  by  cokolwiek  czuć,  ale  w ostatniej  chwili,  kiedy  chłopak  włączył  reflektory 
iluminacyjne i już miała wejść na pokład, zatrzymała się, by spojrzeć na puste niebo, a potem na 
Owena Kellogga.  Stał  samotnie w białym blasku, z rozstawionymi nogami,  na wyspie cementu 
otoczonej  kręgiem oślepiających  świateł,  poza  którym roztaczała  się  wieczna  noc  — i  Dagny 
zastanawiała się, które z nich podejmuje większe ryzyko i staje w obliczu bardziej ponurej pustki.
— Gdyby coś mi się stało — powiedziała — czy zadzwoni pan do Eddiego Willersa, do mojego 
biura, aby zgodnie z moją obietnicą dał pracę Jessowi Allenowi?
— Tak.  Czy tylko to mam zrobić...  w takim wypadku? Zastanowiła  się  i  uśmiechnęła  smutno, 
zdumiona wnioskiem.
— Tak, to chyba wszystko...  Proszę jeszcze powiedzieć Hankowi Reardenowi, co się stało i że 
prosiłam o poinformowanie go.
— Dobrze. Podniosła głowę.
— Nie sądzę jednak, by coś się miało stać — rzekła stanowczo. — Kiedy dotrze pan do Laurel, 
proszę zadzwonić do Winston w Kolorado i powiedzieć, że będę tam jutro w południe.
— Dobrze, panno Taggart.
Chciała podać mu rękę na pożegnanie, ale wydało jej się to nie na miejscu. Przypomniała sobie, co 
mówił o chwilach samotności. Wyjęła papierosy i poczęstowała go w milczeniu. Uśmiechnął się z 
całkowitym zrozumieniem, a maleńki płomyczek jego zapałki był jak najmocniejszy uścisk dłoni.
Potem weszła do kabiny — i od tej pory jej świadomość przestała rejestrować pojedyncze chwile i 
ruchy, zastępując je jednym ciągiem, podobnym do nut utworu muzycznego: od dotknięcia ręką 
rozrusznika — poprzez ryk silnika, który niczym lawina wymazał z jej głowy całą przeszłość — 
łopatkę śmigła, znikającą w tnącym przestrzeń wirującym powietrzu — początek pasa startowego 
—  chwilową  pauzę  —  wyrzut  do  przodu  —  długą,  niebezpieczną  jazdę,  ucieczkę  przed 
przeszkodami,  bieg,  w którym nabiera się mocy poprzez jej  utratę,  pracując coraz ciężej,  coraz 
szybciej — aż wreszcie ziemia zostaje w dole i leci się w przestrzeń w prostym, naturalnym akcie 
niepowstrzymanego wznoszenia.
Przewody telegraficzne biegnące obok toru przemknęły tuż pod nią. Ziemia spadała w przepaść i 
Dagny czuła się,  jakby zrzuciła  jej  ciężar,  pozbywając się kuli u nogi,  którą tak długo za sobą 
ciągnęła. Jej ciało kołysało się, pijane odkryciem, a samolot kołysał się wraz z nim, w dole zaś, pod 
nimi, tańczyła ziemia — wreszcie była wolna, mogła sama kierować swoim życiem, nie musiała się 
kłócić,  wyjaśniać,  instruować, błagać,  walczyć — wystarczyło patrzeć,  myśleć i  działać.  Potem 
ziemia  stała  się  szeroką płachtą,  która  rozrastała  się  coraz bardziej,  gdy samolot  wznosząc się, 
zataczał  koła.  Gdy Dagny spojrzała  w dół  po raz ostatni,  światła  lotniska zdążyły już zgasnąć; 
pozostała tylko pojedyncza latarnia, wyglądająca jak koniuszek papierosa Kellogga, jarząc się w 
ciemnościach niczym ostatnie pozdrowienie.
Potem były już tylko światełka na pulpicie sterowniczym i gwiazdy za szybą. Mogła teraz polegać 
wyłącznie na rytmie silnika i umysłach ludzi, którzy zbudowali samolot. Ale, pomyślała, na czym 
jeszcze może polegać człowiek?
Jej szlak biegł w kierunku północno-zachodnim, przecinając Kolorado po przekątnej. Wiedziała, że 
wybrała najniebezpieczniejszą trasę, ponad najwyższymi szczytami — ale była to najkrótsza droga, 
lot odbywał się na odpowiedniej wysokości, a żadna góra nie mogła być bardziej niebezpieczna niż 
dyspozytor z Bradshaw.
Gwiazdy  przypominały  piankę,  a  niebo  wydawało  się  kipieć  bąbelkami,  rodzącymi  się  i 
nabierającymi kształtów. Powietrze falowało koliście. Od czasu do czasu w dole zajaśniała plamka 
światła, bardziej wyrazista niż statyczny błękit nad głową. Samotna pomiędzy czernią popiołów a 
błękitem sklepienia, na próżno szukała oparcia, pozdrawiała ją i znikała.
Z wolna wynurzyła się z otchłani blada nitka rzeki i pozostała z nią na długo, jakby płynęła jej na 
spotkanie.  Wyglądała jak fosforyzująca żyła,  delikatna żyła bez krwi, prześwitująca przez skórę 
ziemi.
Kiedy w dole pojawiały się światła miasteczka, niczym garść złotych monet rozsypanych po prerii 
—jaskrawe, elektryczne światła — wydawały się równie odległe i niedosiężne jak gwiazdy. Nie 
było już energii, która je stworzyła — energii, która pozwoliła zaistnieć elektrowniom pośrodku 



pustej prerii — i Dagny nie wiedziała, dokąd się udać, by ją odzyskać. A jednak to one były jej 
gwiazdami, jej celem, latarnią i pragnieniem, dzięki któremu wznosiła się coraz wyżej i wyżej. To, 
co  inni  rzekomo  czuli  na  widok  gwiazd,  odległych  o  miliony  lat  świetlnych,  a  zatem  nie 
obligujących do działania,  lecz służących jako pozłotka dla bezczynności — ona odczuwała na 
widok żarówek oświetlających ulice miasta. To ziemia w dole była wysokością, na którą pragnęła 
się wzbić, zastanawiając się, jak to się stało, że ją utraciła, kto zrobił z niej wleczoną przez bagno 
kulę u nogi, kto zmienił obietnicę wielkości w nieosiągalną wizję. Miasto jednak pozostało w tyle, 
ona zaś musiała patrzeć przed siebie, na wyrastające jej na drodze góry Kolorado.
Mała szklana tarcza na pulpicie informowała, że samolot się wznosi. Uderzenia silnika, bijącego jak 
serce wykonujące wielki wysiłek, drżącego w metalowej powłoce i sterach pod jej palcami, były 
sygnałem mocy zdolnej ją przenieść ponad górami. Ziemia przeistoczyła się w postrzępioną rzeźbę, 
kołyszącą się z boku na bok i od czasu do czasu znienacka wystrzelającą iglicami, próbującymi 
dosięgnąć samolotu. Wyglądały jak czarne szczeliny, rozdzierające piankę gwiazd na jej drodze, i 
stopniowo  stawały  się  coraz  szersze.  Jej  umysł,  ciało  i  samolot  stanowiły  jedno;  walczyła  z 
niewidzialną siłą ściągającą ją w dół i z przeszkodami wyskakującymi spod ziemi, jakby miała się 
stoczyć w głąb nieba, pociągając za sobą połowę gór. To było jak walka z zamarzniętym oceanem, 
który może zabić dotknięciem jednej kropelki.
Zdarzały się chwile wytchnienia, kiedy góry kurczyły się, schodząc ku zamglonym dolinom. Mgła 
unosiła się, połykając ziemię,  a ona pozostawała samotna w przestworzach i tylko praca silnika 
świadczyła o tym, że nie stoi w miejscu.
Nie  musiała  jednak  widzieć  ziemi.  Wystarczył  jej  pulpit  sterowniczy  — skondensowana  wizja 
najpotężniejszych  umysłów,  które  ją  prowadziły,  nie  żądając  w  zamian  nic  z  wyjątkiem  jej 
umiejętności czytania w nich. Co było ich zapłatą?, pomyślała. Jakiego bogactwa nie oddali światu 
i  co  otrzymali  od  niego  w zamian  dawcy  skondensowanego  mleka,  skondensowanej  muzyki  i 
skondensowanego widoku precyzyjnych  narzędzi?  Gdzie  są  teraz?  Gdzie  jest  Dwight  Sanders? 
Gdzie jest budowniczy jej silnika?
W rozrzedzonej mgle pojawił się nagle prześwit, w nim zaś — ogień płonący na szczycie góry. Nie 
było to światło elektryczne, lecz samotny płomień szalejący wśród ciemności. Wiedziała, gdzie jest 
i co to za płomień: była to pochodnia Wyatta.
Zbliżała się do celu. Gdzieś za nią, na północnym wschodzie, wznosiły się szczyty przedziurawione 
tunelem Taggarta. Góry powoli schodziły w dół, ku równinom Utah; samolot także zniżał lot.
Gwiazdy gasły, a niebo stawało się ciemniejsze,  ale na obrzeżach chmur po wschodniej stronie 
zaczęły się pojawiać wąskie pęknięcia — najpierw nitki, potem iskierki odbitego światła, wreszcie 
wstęgi,  jeszcze  nie  różowe i  już  nie  niebieskie,  lecz  koloru  nadchodzącego  światła,  zwiastując 
zbliżający  się  wschód słońca.  Pojawiały  się  i  znikały,  jaśniejąc  z  wolna,  przez co  reszta  nieba 
stawała się ciemniejsza, i rozdzierając je niczym domagająca się spełnienia obietnica. Po głowie 
kołatał  jej się niechętnie wspominany utwór muzyczny: nie piąty, lecz czwarty koncert Halleya, 
krzyk przepełnionej  udręką walki,  przez który,  niczym odległa  upragniona wizja,  przebijają  się 
akordy tematu.
Lotnisko w Afton ukazało się na horyzoncie najpierw w postaci prostokąta iskier, potem blasku 
białych promieni. Jakiś samolot miał właśnie startować, musiała więc czekać na lądowanie. Kołując 
w ciemnościach, widziała srebrny kadłub maszyny wynurzającej się z białego ognia niczym feniks i 
kierującej wprost na wschód, nieomal ciągnąc za sobą smugę światła.
Potem  dała  nura  w  jaśniejący  lej,  zobaczyła  pędzący  jej  na  spotkanie  pas  cementu,  poczuła 
amortyzujące  szarpnięcie  kół  i  już  sunęła  po  ziemi,  coraz  wolniej  i  wolniej,  aż  z  bezpieczną 
szybkością samochodu opuściła pas startowy.
Było to małe prywatne lotnisko, wystarczające na niewielkie potrzeby kilku istniejących jeszcze w 
Afton  koncernów przemysłowych.  Samotny  dyżurny przybiegł  jej  na  spotkanie.  Zeskoczyła  na 
ziemię,  gdy  tylko  samolot  stanął  w  miejscu,  zapominając  o  zmęczeniu  lotem  w  obliczu  nie-
cierpliwości przed czekającą ją konfrontacją.
— Czy dostanę tu gdzieś samochód, żeby dojechać do Instytutu Technologicznego? — zapytała.
Dyżurny spoglądał na nią w zdumieniu.



— No, chyba tak, pewnie, ale... po co? Tam nikogo nie ma.
— Jest tam pan Quentin Daniels.
Dyżurny powoli pokręcił głową, po czym wskazał kciukiem na wschód, ku znikającym światłom 
samolotu.
— Pan Daniels jest teraz tam.
— Co takiego?!
— Właśnie odleciał.
— Odleciał? Dlaczego?
— Poleciał z człowiekiem, który przybył po niego dwie czy trzy godziny temu.
— Kto to był?
— Nie wiem, nigdy przedtem go nie widziałem, ale jego maszyna! Cudo!
Siedziała z powrotem za sterami, pędząc wzdłuż pasa startowego, wznosząc się w powietrze jak 
pocisk wystrzelony w dwa czerwone i zielone światełka, ledwo widoczne na wschodnim niebie. „O 
nie!” — powtarzała. „Nie mogą zniknąć! Nie, nie, nie!”
Raz  a  dobrze,  myślała,  ściskając  ster,  jakby  to  był  wróg,  którego  nie  wolno  wypuścić  z  rąk, 
wyrzucając  z  siebie  słowa jak  wybuchy,  które  płomień  w jej  umyśle  łączył  w jedno — raz  a 
dobrze...  stanąć  twarzą w twarz z  niszczycielem...  dowiedzieć  się,  kim jest  i  gdzie  znika...  nie 
silnik... nie wolno mu wywieźć silnika w tę potworną, nieznaną, niedosiężną otchłań... tym razem 
nie ucieknie...
Na wschodzie wyłonił się zza horyzontu pas światła. Wydawał się dochodzić z ziemi, jak długo 
powstrzymywany  i  wreszcie  wypuszczony  oddech.  Na  granatowym niebie  ponad  nim  samolot 
nieznajomego  był  pojedynczą  iskierką,  zmieniającą  kolor  i  tańczącą,  jak  końcówka  wahadła 
odmierzająca czas w ciemnościach.
Iskierka niebezpiecznie  zbliżała  się  do horyzontu i  Dagny pędziła  na pełnych obrotach,  by nie 
pozwolić jej zniknąć. Światło rozlewało się po niebie, jakby wysysał je z ziemi samolot obcego, 
zdążający na południowy wschód, ku słońcu.
Z  przezroczystej  zieleni  lodu  niebo  zmieniło  się  w  bladozłote,  a  potem  przybrało  postać 
szczerozłotego jeziora pod kruchą warstwą różowego szkła — postać pierwszego, zapomnianego 
poranka,  który ujrzała  na ziemi.  Chmury odpływały długimi,  szaroniebieskimi smugami.  Wzrok 
Dagny,  niczym lina  holownicza,  utkwiony był  w samolocie  obcego — mały  czarny,  znikający 
krzyżyk na tle rozświetlonego nieba.
Potem spostrzegła, że chmury przestały odpływać i zatrzymały się na horyzoncie — i zrozumiała, 
że  samolot  kieruje  się  ku  górom Kolorado  i  że  będzie  musiała  stoczyć  jeszcze  jedną  walkę  z 
niewidzialną  burzą.  Uświadomiła  to  sobie  bez  emocji,  nie  zastanawiając  się,  czyjej  maszyna  i 
organizm mają  dość siły,  by znów tego próbować.  Dopóki  była  w stanie  się poruszać i  ścigać 
uciekający punkt, unoszący ostatki jej świata, musiała to robić. Nie czuła nic z wyjątkiem pustki, 
którą pozostawił po sobie ogień nienawiści, gniewu i rozpaczliwego pragnienia walki na śmierć i 
życie. Teraz była to lodowata wola ścigania obcego, kimkolwiek był, dokądkolwiek zmierzał — 
ścigania  go,  żeby...  nie  dokończyła  myśli,  ale  gdyby  wydobyła  z  głębi  pustki  ostatnie  słowa, 
brzmiałyby: żeby dał jej życie, jeśli ona zdoła najpierw mu je odebrać.
Jej ciało niczym pilot automatyczny wykonywało ruchy potrzebne do prowadzenia samolotu, a góry 
w dole przepływały w niebieskawej mgle, od czasu do czasu atakując ją postrzępionymi szczytami, 
spowitymi  w brudny,  trupi  błękit.  Spostrzegła,  że  samolot  obcego  jest  teraz  bliżej:  zmniejszył 
prędkość, żeby uniknąć niebezpieczeństwa, podczas gdy ona, nieświadoma go, pędziła dalej; tylko 
mięśnie rąk i nóg miały więcej pracy, walcząc o utrzymanie samolotu na odpowiedniej wysokości. 
Wykrzywiła  usta  w czymś,  co miało być uśmiechem:  to  on pilotuje  tę  maszynę zamiast  mnie, 
pomyślała, to on mi dał moc ścigania go z lunatyczną nieomylnością.
Jakby posłuszna jego rozkazom, strzałka wysokościomierza wskazywała coraz większą wysokość. 
Dagny wzlatywała w niebo, zastanawiając się, czy starczy jej sił i czy śmigło wytrzyma ten pęd. 
Nieznajomy kierował się na południowy wschód, ku najwyższym górom, za którymi skryło się 
słońce.
Pierwszy promień uderzył w jego maszynę. Zalśniła na moment niczym biała kula ognia, strzelając 



ze skrzydeł snopami światła. Następne były szczyty: słońce lizało śnieg w szczelinach, spływało po 
granitowych zboczach, wycinało na skalnych półkach groźne cienie, nadając górom ostrość formy.
Lecieli  ponad  najbardziej  niedostępnym  pasmem,  niezamieszkanym  i  nie  nadającym  się  do 
zamieszkania, dokąd nie zapuszczali się ani wędrowcy, ani samoloty. W promieniu stu mil nie było 
miejsca nadającego się do lądowania. Dagny zerknęła na wskaźnik paliwa: zostało jej pół godziny. 
Obcy podążał ku kolejnemu, jeszcze wyższemu łańcuchowi. Zastanawiała się, dlaczego obrał kurs, 
po którym nigdy nie latały i nie miały latać samoloty. Pragnęła mieć już za sobą tę przeszkodę; był 
to ostatni wysiłek, na jaki mogła próbować się zdobyć.
Samolot  obcego zwolnił  nagle.  Właśnie  wtedy, gdy oczekiwała,  że  zacznie  się  wznosić,  zaczął 
opadać.  Na drodze wyrastała mu granitowa bariera,  pędząca na spotkanie i usiłująca pochwycić 
jego skrzydła,  on jednak gładkim lotem schodził  w dół.  Nie zauważyła żadnych wstrząsów ani 
oznak awarii; wyglądało to na świadomy zabieg. Z nagłym blaskiem słońca na skrzydłach samolot 
zakreślił długi łuk, strzepując promienie jak kropelki wody, i zaczął zataczać łagodne kręgi, jakby 
szykował się do lądowania w miejscu, gdzie było to nie do pomyślenia.
Obserwowała go, nie szukając wyjaśnień,  nie wierząc swoim oczom czekając na nagły wyskok 
maszyny w górę. Ta jednak wciąż schodziła spiralnie w dół, ku ziemi, której Dagny nie widziała i o 
której nie śmiała myśleć. Postrzępione szczyty wznosiły się pomiędzy dwoma samolotami niczym 
pozostałości  zgruchotanych  szczęk.  Nie  wiedziała,  co  leży  w  dole;  wiedziała  tylko,  że  jego 
zachowanie nie sprawia wrażenia tego, za co uznałby je zdrowy rozsądek: próby samobójczej.
Jeszcze na jedną chwilę na jego skrzydłach zalśnił blask słońca. Potem, jak nurek schodzący pod 
wodę z rozpostartymi ramionami i opadający swobodnie, samolot zniżył lot i zniknął za skalnym 
grzbietem.
Leciała  dalej,  pragnąc  niemal,  by  znów  się  pojawił,  niezdolna  uwierzyć,  że  była  świadkiem 
straszliwej  katastrofy,  która  dokonała  się  tak  spokojnie  i  po  cichu.  Kierowała  się  ku  miejscu 
zniknięcia samolotu. Wyglądało na dolinę otoczoną pierścieniem granitowych ścian.
Znalazłszy się nad doliną, spojrzała w dół. Nie było tam nic, co choćby w przybliżeniu wyglądało 
jak lądowisko. Nie było też śladu samolotu.
Dno doliny przypominało fragment skorupy ziemskiej, zniekształcony w czasach stygnięcia planety 
i pozostawiony w pierwotnym stanie. Poprzecinane długimi, ciemnymi szczelinami skały nacierały 
na siebie, głazy wisiały groźnie nad przepaściami, ze zboczy wyrastały pochyłe, powykrzywiane 
sosny.  Nie  było  tam ani  piędzi  płaskiego  gruntu.  Samolot  nie  miałby  się  gdzie  ukryć.  Wraku 
również nie było.
Gwałtownie przechyliła maszynę, krążąc nad doliną, i obniżyła nieco lot. Dzięki niezrozumiałemu 
złudzeniu optycznemu dno doliny wydawało się lepiej widoczne od reszty ziemi. Widziała je dość 
dobrze, by wiedzieć, że nie ma tam samolotu — a jednak było to niemożliwe.
Zeszła jeszcze niżej, wciąż zataczając kręgi. Rozejrzała się wokół — i na jedną przerażającą chwilę 
uświadomiła sobie, że jest cichy letni poranek i że jest sama, zagubiona w niedostępnym regionie 
Gór  Skalistych,  dokąd  nie  zapuszczają  się  samoloty,  że  spala  właśnie  ostatki  paliwa,  szukając 
samolotu, który nigdy nie istniał, niszczyciela, który zniknął, jak znikał zawsze, i że być może to 
tylko  miraż  sprowadził  ją  tutaj,  by  zniszczyć.  Potem potrząsnęła  głową,  zacisnęła  usta  i  dalej 
schodziła w dół.
Myślała o tym, że nie może porzucać na tych skałach niezmierzonego bogactwa umysłu Quentina 
Danielsa, jeśli jego właściciel wciąż żyje i jest w jej zasięgu. Zeszła poniżej grzbietów otaczających 
dolinę skał. Miejsca było stanowczo zbyt mało, by gwarantować bezpieczeństwo, ale opadała coraz 
niżej,  powierzając  pieczę  nad  życiem  oczom,  wykonującym  na  przemian  dwa  zadania: 
przeszukiwanie  dna  doliny  i  obserwację  granitowych ścian,  ocierających  się  niemal  o  skrzydła 
maszyny.
Postrzegała  niebezpieczeństwo  jedynie  jako  część  swego  zadania.  Nie  miało  już  znaczenia 
osobistego. Targało nią szalone, niemal przyjemne uczucie: ostatnia furia przegranej bitwy. Nie!, 
krzyczała milcząco do niszczyciela, do świata, który pozostawiła, do minionych lat i długiej drogi 
ku klęsce. Nie! Nie! Nie...!
Prześlizgnęła  się  wzrokiem  po  pulpicie  sterowniczym  —  i  zamarła,  wciągając  spazmatycznie 



powietrze. Gdy poprzednio zerknęła na wysokościomierz, wskazywał jedenaście tysięcy stóp. Teraz 
było to dziesięć tysięcy. Dno doliny nie przybliżyło się jednak. Wydawało się równie odległe jak 
wtedy, gdy spojrzała w dół po raz pierwszy.
Wiedziała, że ta część Kolorado leży na wysokości ośmiu tysięcy stóp nad poziomem morza. Nie 
zwróciła uwagi na to, jak długo opadała, ani że ziemia, która wcześniej wydawała się zbyt wyraźna 
i bliska, jest teraz zamglona i odległa. Skały nie urosły ani o cal, patrzyła na nie wciąż z tej samej 
perspektywy, cienie trwały nieruchomo, a nad dnem doliny wciąż unosiło się jakieś nienaturalne 
światło.
Pomyślała,  że  wysokościomierz  przestał  działać,  i  dalej  schodziła  w  dolinę.  Wskazówka 
szybkościomierza opadała i granitowe ściany wznosiły się coraz wyżej, a ich szczyty schodziły się 
na niebie — ale dno doliny pozostawało niezmienione, jakby spadała w studnię bez dna. „9500” — 
informowała wskazówka — „9300” — „9000” — „8700”...
Nagle  uderzył  w  nią  promień  pozbawionego  źródła  światła,  jak  gdyby  powietrze  wewnątrz 
samolotu  i  wokół  niego  zmieniło  się  w bezdźwięczną  eksplozję  oślepiającego,  zimnego  ognia. 
Wstrząs odrzucił ją do tyłu. Puściła stery i zasłoniła rękoma oczy. Kiedy ponownie chwyciła ster, 
światła nie było, ale samolot wirował, w uszy uderzała cisza, a śmigło przestało się kręcić: silnik 
nie działał.
Próbowała  poderwać  maszynę,  ta  jednak  spadała  —  z  dołu  zaś  nie  spoglądała  na  nią  sterta 
nieforemnych głazów, lecz zielona łąka, której przedtem nie było. Nie zdążyła zobaczyć nic więcej. 
Ziemia zmieniła się w zielony sufit, spadający jej na głowę z wysokości kilkuset stóp.
Rozkołysana  niczym uderzone  wahadło,  zaciskała  dłonie  na  sterach,  na  wpół  siedząc,  na  wpół 
klęcząc, i usiłowała zmusić maszynę do ślizgu, by próbować lądowania ze schowanym podwoziem, 
a  wokół  niej,  raz  w  górze,  raz  w dole,  wirowała  skłębiona,  coraz  bardziej  intensywna  zieleń. 
Walcząc ze sterami, czasem i przestrzenią, nie wiedząc, czy ma jakiekolwiek szanse na przetrwanie, 
doznała nagle, w jaskrawym przebłysku, pełni tego specyficznego poczucia istnienia, które zawsze 
w niej tkwiło.
Przez tę chwilę całkowitego oddania się miłości — wściekłej odmowie pogodzenia się z katastrofą, 
umiłowaniu  życia  i  niezrównanej  wartości  swojej  własnej  osoby  —  czuła  niezłomną,  dumną 
pewność, że przeżyje.
I  w odpowiedzi  na pędzącą jej  na spotkanie  ziemię usłyszała  w głowie,  niczym kpinę z  losu i 
wyzwanie, słowa, których nienawidziła — słowa porażki, rozpaczy i błagania o pomoc:
— Niech to szlag! Kim jest John Galt? 
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Kiedy otworzyła oczy,  zobaczyła  blask słońca,  zielone liście  i  twarz mężczyzny.  „Wiem, co to 
jest”,  pomyślała.  Był to świat,  który spodziewała się ujrzeć w wieku lat  szesnastu; teraz,  kiedy 
wreszcie  do  niego  dotarła,  wydawało  się  to  tak  proste  i  naturalne,  że  to,  co  czuła,  było  jak 
błogosławieństwo zesłane światu za pomocą dwóch słów: „Ależ oczywiście!”
Wpatrywała  się  w  twarz  klęczącego  przy  niej  mężczyzny  — i  wiedziała,  że  przez  wszystkie 
minione lata była gotowa oddać życie za ten widok: twarz nie nosiła żadnych oznak bólu, strachu 
czy winy. Dumne usta sprawiały wrażenie, jakby ta duma karmiła się sobą samą. Wydatne kości 
policzkowe przywodziły na myśl arogancję, napięcie i pogardę — a jednak nie było tam żadnej z 
tych cech, lecz ich końcowa suma: spokojna determinacja i pewność oraz bezwzględna niewinność, 



nie szukająca przebaczenia ani go nie udzielająca.  Ta twarz nie musiała nic ukrywać ani przed 
niczym uciekać, nie bała się widzieć ani być widziana — i dlatego pierwszą rzeczą, jaką dostrzegła 
w niej Dagny, było ogromne skupienie w oczach. Ten człowiek wyglądał, jakby wzrok był jego 
najcenniejszym narzędziem,  a  używanie  go  — bezgraniczną,  radosną  przygodaj  jakby  w pełni 
pochwalał to, co widzi, i siebie samego; siebie — za zdolność widzenia, świat — za to, że jest tak 
niezmiernie wart oglądania. Przez chwilę miała wrażenie, że ma przed sobą czystą świadomość — a 
zarazem nigdy przedtem ciało mężczyzny nie przykuło jej uwagi w tym stopniu. Cienka tkanina 
ubrania  wydawała  się  raczej  podkreślać,  niż  ukrywać  sylwetkę;  opaleniznę  skóry,  twarde, 
ascetyczne,  wytrzymałe  ciało  o  budowie  tak  precyzyjnej,  jakby  zostało  odlane  w  formie  — 
wyglądał jak zrobiony z metalu o łagodnym połysku, czegoś w rodzaju stopu glinu z miedzią. Kolor 
skóry zlewał się z kasztanową barwą włosów, których luźne kosmyki przybierały w blasku słońca 
odcień  złota.  Całości  dopełniały  oczy,  jedyna  część  odlewu  nie  złagodzona  i  prawie  nie 
połyskująca: miały barwę głębokiej, ciemnej zieleni światła odbijającego się od metalu. Patrzył na 
nią z namiastką zamyślonego uśmiechu, jakby jej widok nie był dla niego niczym nowym, lecz — 
podobnie  jak  jego  widok  dla  niej  —  czymś  z  dawna  oczekiwanym  i  nigdy  nie  budzącym 
wątpliwości.
To  mój  świat,  pomyślała,  tak  właśnie  powinni  wyglądać  ludzie  i  w  ten  sposób  stawiać  czoło 
istnieniu  — a cała  reszta,  te  wszystkie  lata  ohydy i  walki  były jedynie czyimś głupim żartem. 
Uśmiechnęła się do niego jak do wspólnika w spisku, z ulgą i radosną kpiną ze wszystkich rzeczy, 
do których już nigdy nie miała przywiązywać wagi. Odpowiedział takim samym uśmiechem, jakby 
czuł i wiedział to samo co ona.
— Nigdy nie musieliśmy brać tego poważnie, prawda? — szepnęła.
— Nie — odpowiedział. — Nigdy.
Dopiero  wtedy  w  pełni  oprzytomniała,  uświadamiając  sobie,  że  rozmawia  z  zupełnie  obcym 
człowiekiem.
Próbowała się odsunąć, ale zdołała jedynie lekko poruszyć głową. Chciała wstać. Poczuła ból w 
kręgosłupie i padła z powrotem na murawę.
— Proszę się nie ruszać, panno Taggart. Jest pani ranna.
— Pan mnie zna? — zapytała bezosobowym, twardym głosem.
— Od wielu lat.
— A czy ja pana znam?
— Sądzę, że tak.
— Jak się pan nazywa?
— John Galt.
Wpatrywała się w niego, leżąc bez ruchu.
— Dlaczego się pani boi? — zapytał.
— Bo w to wierzę.
Uśmiechnął  się,  jakby w pełni pojął  znaczenie,  które przypisywała jego nazwisku. Było w tym 
uśmiechu przyjęcie wyzwania — i uśmiech dorosłego w obliczu naiwności dziecka.
Czuła się, jakby odzyskiwała przytomność po katastrofie, w której rozbiciu uległ nie tylko samolot. 
Nie potrafiła poskładać kawałków, przypomnieć sobie, z czym wiązało się dla niej jego nazwisko, 
wiedząc jedynie, że oznaczało czarną próżnię, którą będzie musiała stopniowo napełniać. Teraz nie 
mogła tego zrobić — ten mężczyzna oślepiał swoją osobowością, jak latarka świecąca w oczy i nie 
pozwalająca dostrzec ukrytych w mroku kształtów.
— To pana śledziłam? — zapytała.
— Tak.
Powoli rozejrzała się wokół. Leżała na porośniętym trawą polu, ponad którym na wysokość tysięcy 
stóp  wznosiły  się  granitowe  ściany.  Z  drugiej  strony  pole  kończyło  się  stromymi  wzgórzami, 
porośniętymi  sosnami  i  brzozami  o  lśniących  liściach,  poza  którymi  wyrastała  kolejna  skalna 
ściana. Samolot nie był rozbity — spoczywał o kilka stóp od niej, posadzony miękko na trawie. W 
zasięgu wzroku nie było innych samolotów, budowli ani żadnych oznak ludzkiej obecności.
— Co to za dolina? — zapytała. Uśmiechnął się.



— Dworzec Taggarta.
— Co pan przez to rozumie?
— Zobaczy pani.
Mglisty impuls, przypominający odrazę do wroga, skłonił ją do próby zbadania, ile pozostało w niej 
siły. Mogła poruszać rękoma, nogami i głową, gdy brała głęboki oddech, przeszywał ją ból; po 
pończosze spływała cienka strużka krwi.
— Czy stąd można się wydostać? — zapytała.
Jego głos brzmiał szczerze, ale w zielonych oczach błysnęła iskierka wesołości.
— Permanentnie nie. Ale tymczasowo — tak.
Próbowała wstać. Pochylił się, by ją podnieść, ona jednak zebrała wszystkie siły i wyśliznęła mu 
się, za wszelką cenę próbując wstać samodzielnie.
— Chyba mogę... — zaczęła i upadła mu do stóp w tej samej chwili, w której stanęła na nogi, bo 
zraniona kostka odmówiła uniesienia jej ciężaru.
— Nie, panno Taggart — powiedział, z uśmiechem unosząc ją w ramionach — nie może pani. — I 
ruszył przez pole.
Leżała  bez ruchu,  oplótłszy go rękoma, z  głową na jego ramieniu,  myśląc:  tylko na chwilę  — 
dopóki to trwa — można się poddać całkowicie — zapomnieć o wszystkim i po prostu czuć... 
Zastanawiała  się,  kiedy  przedtem tego  doznała.  Pamiętała,  że  już  kiedyś  słyszała  w głowie  te 
właśnie  słowa,  ale  nie  mogła  sobie  przypomnieć  okoliczności.  To  uczucie  pewności,  czegoś 
ostatecznego, osiągniętego, niepodważalnego nie było jej obce. Nowe było jednak poczucie, że jest 
chroniona i że wolno jej tę ochronę przyjąć, poddać się jej — bo nie jest to ochrona przed przy-
szłością, lecz przeszłością, nie przed bitwą, lecz odniesionym zwycięstwem, i że przyznano jej tę 
ochronę nie z racji jej słabości, lecz siły... Przesadnie świadoma dotyku jego dłoni na swoim ciele, 
miedzianozłotych włosów i cieni powiek na skórze twarzy, odległej od jej twarzy zaledwie o parę 
cali, zastanawiała się mgliście: ochrona...? przed czym...? to on był wrogiem... czy rzeczywiście...? 
dlaczego...? Nie wiedziała, nie potrafiła teraz o tym myśleć. Z trudem przypominała sobie, że kilka 
godzin wcześniej miała jakiś cel. Próbowała go odzyskać.
— Wiedział pan, że za panem lecę? — zapytała.
— Nie.
— Gdzie jest pański samolot?
— Na lądowisku.
— A gdzie jest lądowisko?
— Po drugiej stronie doliny.
— Kiedy patrzyłam w dół, nie widziałam w dolinie żadnego lądowiska. Łąki też nie było. Jakim 
sposobem nagle się pojawiła?
Spojrzał w niebo.
— Proszę się dobrze przyjrzeć. Widzi pani coś?
Odchyliła głowę, patrząc wprost w niebo, ale zobaczyła tylko spokojny błękit poranka. Po chwili 
dostrzegła kilka ledwo widocznych pasków drgającego światła.
— Rozgrzane powietrze — powiedziała.
— Załamane  promienie  — odparł.  — Dno  doliny,  które  pani  widziała,  jest  w  rzeczywistości 
szczytem góry, mającej osiem tysięcy stóp wysokości i znajdującej się o pięć mil stąd.
— Co takiego?
— Zobaczyła pani odbicie szczytu góry, której nie wybrałby na miejsce lądowania żaden pilot.
— Jak to?
—  Warstwa  rozgrzanego  powietrza  zakrzywia  obraz.  W  ten  sam  sposób  widzi  się  miraże  na 
pustyni.
— Ale tutaj?
— Ekran promieni chroni dolinę przed wszystkim — z wyjątkiem pani odwagi.
— Co pan przez to rozumie?
—  Nigdy  nie  sądziłem,  że  jakiś  samolot  będzie  próbował  lądować  w  zagłębieniu  szerokości 
siedmiuset stóp. Uderzyła pani w ekran promieni. Niektóre z nich niszczą silniki. No, tu pokonała 



mnie pani po raz drugi: jeszcze nigdy mnie nie śledzono.
— Po co trzymacie ten ekran?
— Bo to miejsce jest własnością prywatną i ma nią pozostać.
— Gdzie właściwie jesteśmy?
— Oprowadzę panią, skoro już się pani tu znalazła. Na pytania odpowiem później.
Umilkła.  Zauważyła,  że  pytała  go o wszystko z  wyjątkiem jego własnej  osoby. To dlatego,  że 
stanowił  całość,  którą  odczytała  pierwszym  spojrzeniem,  niczym  nierozkładalny  pewnik, 
niewyjaśnialny aksjomat, jakby ten jeden rzut oka dał jej całą wiedzę o nim i teraz trzeba ją było 
tylko ogarnąć.
Niósł ją wąską ścieżką wijącą się w dół, ku dnu doliny.  Na otaczających ich zboczach stały,  z 
męską  prostotą,  jak  rzeźba  zredukowana  do  tego,  co  najistotniejsze,  nieruchome  piramidy 
strzelistych jodeł, ścierających się ze skomplikowaną kobiecą dopracowaną w każdym calu koronką 
drżących w słońcu liści  brzóz.  Przepuszczane przez liście promienie padały na jego włosy i na 
twarze obojga. Nie było widać dna doliny.
Wciąż powracała wzrokiem do jego twarzy. On też od czasu do czasu na nią spoglądał. Początkowo 
odwracała  się,  jak  przyłapana  na  gorącym  uczynku.  Potem,  jakby  nauczyła  się  od  niego, 
wytrzymywała jego spojrzenie, wiedząc, że zna jej uczucia i nie ukrywa przed nią swoich.
Wiedziała,  że  jego  milczenie  jest  takim  samym wyznaniem jak  jej  własne.  Nie  trzymał  jej  w 
sposób, w jaki dowolny mężczyzna niósłby dowolną ranną kobietę. To był uścisk, mimo iż jego 
postawa tego nie zdradzała;  Dagny wiedziała to jedynie dzięki pewności, że całe jego ciało jest 
świadome dotyku jej ciała.
Usłyszała  szum  wodospadu,  jeszcze  zanim  ujrzała  cienką  nitkę,  spływającą  po  półkach 
przerywanymi  paskami  światła.  Dźwięk  dochodził  do  niej  poprzez  jakiś  odległy,  ledwie 
dosłyszalny rytm, równie cichy jak mgliste wspomnienie. Minęli jednak wodospad, a rytm pozostał. 
Poprzez szum wody przebijał  się coraz wyraźniejszy,  głośniejszy dźwięk,  dobiegający nie z jej 
głowy, lecz spomiędzy liści. Ścieżka skręciła gwałtownie, ukazując mały domek na skalnej półce w 
dole, rozświetlony odbitym od szyby otwartego okna blaskiem słońca. W tej samej sekundzie, w 
której  przypomniała  sobie,  jakie  doznanie  zrodziło  w  niej  kiedyś  pragnienie  poddania  się 
rzeczywistości  chwili  — była  to  noc  w  zakurzonym  wagonie  Komety,  podczas  której  po  raz 
pierwszy usłyszała motyw z piątego koncertu Halleya — uświadomiła sobie, że słyszy go znowu, 
że to jego akordy, ostre i wyraziste, wygrywa na fortepianie wprawny pianista.
— To piąty koncert Halleya, prawda? — rzuciła nagle, jakby chciała go zaskoczyć.
— Tak.
— Kiedy go napisał?
— Dlaczego nie zapyta pani o to jego?
— Jest tutaj?
— To on gra. Mieszka w tym domu.
— Och...!
— Pozna go pani. Później. Ucieszy się z rozmowy z panią. Wie, że jego płyty są jedynymi, których 
lubi pani słuchać wieczorami, w samotności.
— Skąd może to wiedzieć?
— Ode mnie.
Miała na twarzy wypisane pytanie,  zaczynające się od słów: „Skąd, u diabła...?”,  ale zobaczyła 
wyraz jego oczu i zaśmiała się, uzupełniając go.
Nie mogę niczego kwestionować, myślała, nie mogę wątpić teraz, kiedy przez skąpane w słońcu 
liście  unoszą  się  triumfalnie  dźwięki  muzyki  obwieszczającej  oswobodzenie,  granej  tak,  jak 
powinna być grana, brzmiącej tak, jak brzmiała na przekór stukotowi kół w rozkołysanym wagonie 
— właśnie to widziała w głowie tamtej nocy — tę dolinę, poranne słońce i...
W tym momencie wstrzymała oddech, bo ścieżka skręciła i w dole ukazało się miasteczko.
Właściwie było to niewielkie skupisko budynków, rozproszonych po dnie doliny i zboczach gór, 
które wyrastały ponad nie i otaczały je nieprzerwanym kręgiem. Były to domy mieszkalne, małe i 
nowe,  o  przejrzystych,  kanciastych  kształtach  i  szerokich  oknach.  Gdzieś  w  oddali  majaczyły 



większe konstrukcje,  a ledwo widoczne kłęby dymu w górze pozwalały przypuszczać, iż jest to 
dzielnica przemysłowa.  W pobliżu natomiast,  na wąskiej  granitowej  kolumnie,  zaczynającej  się 
gdzieś  w  dole,  a  kończącej  na  wysokości  jej  oczu,  błyszczał  oślepiającym,  przyćmiewającym 
wszystko inne blaskiem wysoki na trzy stopy znak dolara, wykonany ze szczerego złota. Górował 
nad miastem jak herb, znak firmowy, latarnia — i niczym przenośnik energii chwytał promienie 
słońca,  by  następnie  rozsyłać  je  promieniście  w  powietrze  ponad  dachami,  jak  świetliste  bło-
gosławieństwo.
— A to co? — wykrztusiła, wskazując znak.
— Och, to po prostu prywatny żart Francisca.
— Kogo? — wyszeptała, znając odpowiedź.
— Francisca d’Anconia.
— To on także tu jest?
— Wkrótce będzie.
— Co to znaczy: prywatny żart?
— Dał ten znak w prezencie jubileuszowym właścicielowi tego miejsca. Od tamtego czasu wszyscy 
przyjęliśmy go za swój emblemat. Spodobał nam się pomysł.
— A więc to nie pan jest właścicielem tego miejsca?
— Ja? Nie. — Spojrzał w dół i wskazał coś ręką. — Właściciel właśnie nadjeżdża.
Na skraju  wiejskiej  drogi  zatrzymał  się  samochód.  Wysiadło  z  niego dwóch mężczyzn,  którzy 
pospiesznie zaczęli się piąć w górę. Nie widziała ich twarzy. Jeden był szczupły i wysoki, drugi 
niższy,  bardziej  muskularny.  Potem zniknęli  na wirażu  ścieżki,  podczas  gdy Galt,  niosąc  ją  w 
ramionach, kontynuował wędrówkę w dół.
Spotkanie nastąpiło nagle, gdy tamci dwaj wynurzyli się zza skalistego zakrętu zaledwie o kilka 
stóp od nich. Widok ich twarzy uderzył Dagny z gwałtownością kolizji.
— A niech mnie licho! — wykrzyknął ten muskularny, którego nie znała, gapiąc się na nią.
Ona sama gapiła się na drugiego — był nim bowiem Hugh Akston. To on odezwał się pierwszy, 
skłaniając się jej z kurtuazyjnym uśmiechem powitania.
— Panno Taggart, po raz pierwszy ktoś mi dowiódł, że się myliłem. Mówiąc, że nigdy go pani nie 
znajdzie, nie miałem pojęcia, że następnym razem zobaczę panią w jego ramionach.
— W czyich ramionach?
— No, wynalazcy silnika.
Zaparło  jej  dech.  Zamknęła  oczy,  uświadamiając  sobie,  że  już  dawno  powinna  była  to 
wydedukować.  Kiedy je  otworzyła,  patrzyły  wprost  na Galta,  który spoglądał  na nią  z  lekkim, 
kpiącym uśmieszkiem, jakby dokładnie wiedział, co to dla niej znaczy.
— Sama się pani prosiła o złamanie karku! — skarcił ją muskularny mężczyzna z gniewną troską i 
niemal czułością. — Co to za głupi pomysł ze strony osoby, która byłaby tu tak mile widziana, 
wchodząc frontowymi drzwiami!
— Pozwoli pani, że jej przedstawię Midasa Mulligana? — rzekł Galt.
— Och... — powiedziała słabym głosem, niezdolna już się dziwić.
— Czy to znaczy, że zginęłam w katastrofie i trafiłam do jakiegoś innego świata?
— To istotnie inny świat — przyznał Galt. — Co zaś do reszty, czy nie wydaje się pani, że jest 
raczej odwrotnie?
— O tak — wyszeptała — tak... — Uśmiechnęła się do Mulligana.
— A gdzie są frontowe drzwi?
— Tu — powiedział, dotykając czoła.
— Zgubiłam klucz — powiedziała bez żalu. — Zgubiłam wszystkie klucze.
— Znajdzie je pani. Ale co, u diabła, robiła pani w tym samolocie?
— Ścigałam.
— Jego?! — Wskazał Galta.
— Tak.
— Niech się pani cieszy, że żyje. Jest pani poważnie ranna?
— Nie sądzę.



— Będzie pani musiała odpowiedzieć na parę pytań,  jak już panią poskładają.  — Odwrócił  się 
gwałtownie i ruszył w kierunku samochodu, zwracając się do Galta: — No i co teraz zrobimy? 
Mamy coś, czego nie przewidzieliśmy: pierwszego łamistrajka.
— Co takiego? — zdziwiła się.
— Nic — rzekł Mulligan i spojrzał na Galta. — Co robimy?
— Ja się tym zajmę — rzekł Galt. — Ty weź Quentina Danielsa.
— Och, z nim nie będzie kłopotów. Musi się tylko zapoznać z okolicą. Całą resztę najwyraźniej 
wie.
—  Tak.  Właściwie  sam  przeszedł  całą  drogę.  —  Zobaczył,  że  Dagny  patrzy  na  niego  ze 
zdumieniem, i dodał: — Jest coś, za co muszę pani podziękować, panno Taggart: okazała mi pani 
uznanie, wybierając Danielsa na mojego dublera. Nadawał się.
— Gdzie on jest? — zapytała. — Czy powie mi pan, co się stało?
— Midas odebrał nas z lądowiska, odwiózł mnie do domu i zabrał Danielsa ze sobą. Miałem zjeść z 
nimi śniadanie, ale zobaczyłem pani samolot, wirujący i opadający w kierunku pastwiska. Byłem 
najbliżej.
— Dotarliśmy tu najszybciej, jak się dało — rzekł Mulligan. — Uważałem, że człowiek, który leci 
tym samolotem, zasługuje na to, żeby zginąć. Przez myśl mi nie przeszło, że jest to jedna z dwóch 
osób, którym tego nie życzę.
— Kto jest tą drugą? — zapytała.
— Hank Rearden.
Skrzywiła się, jakby od nagłego ciosu, zadanego z wielkiej odległości. Zastanawiała się, dlaczego 
ma wrażenie, że Galt przygląda jej się z uwagą i że jego twarz na moment zmieniła wyraz.
Dotarli do samochodu. Był to kabriolet Hammonda, z opuszczonym dachem, jeden z najdroższych 
modeli,  liczący  sobie już kilka lat,  ale  wyjątkowo zadbany.  Galt  ułożył  ją ostrożnie  na tylnym 
siedzeniu i otoczył ramieniem. Od czasu do czasu czuła przenikliwy ból, ale nie zwracała na niego 
uwagi.  Patrzyła  na odległe  domy miasteczka.  Mulligan  przekręcił  kluczyk w stacyjce  i  ruszyli, 
mijając znak dolara, który poraził ją złotym promieniem.
— Kto jest właścicielem tego miejsca? — zapytała.
— Ja — rzekł Mulligan.
— A on? — Wskazała Galta.
— On tylko tu pracuje — zaśmiał się Mulligan.
— A pan, profesorze Akston? Zerknął na Galta.
— Jestem jednym z jego dwóch ojców, panno Taggart. Tym, który go nie zdradził.
— Och! — Powiązała kolejne fakty. — Pański trzeci student?
— Zgadza się.
— Drugi zastępca księgowego! — jęknęła nagle, przypominając sobie coś jeszcze.
— A to co?
— Tak go nazwał profesor Stadler. Powiedział mi, że jego trzeci student został pewnie kimś w tym 
stylu.
— Przecenił mnie — rzekł Galt. — Według kryteriów, którymi posługuje się on i jego świat, jestem 
kimś znacznie mniej ważnym.
Samochód skręcił  w dróżkę wznoszącą się ku samotnemu domkowi,  stojącemu na grani  ponad 
doliną.  Jakiś  człowiek  szedł  szybko  ścieżką  w  kierunku  miasteczka.  Miał  na  sobie  niebieski 
drelichowy kombinezon, a w ręku niósł pudełko ze śniadaniem. W jego szybkim chodzie było coś 
znajomego. Gdy go mijali, rzuciła okiem na jego twarz — i odwróciła się gwałtownie, krzycząc z 
bólu i szoku wywołanego widokiem:
— Stójcie! Och, stójcie! Nie pozwólcie mu odejść! Był to Ellis Wyatt.
Trzej mężczyźni zaśmiali się, ale Mulligan posłusznie zatrzymał samochód.
— Och... — szepnęła przepraszająco, zmieszana, uświadamiając sobie, że z tego miejsca Wyatt nie 
zniknie.
Wyatt rozpoznał ją także i pędził teraz ku nim. Kiedy wsparł się ręką o drzwiczki samochodu, by 
wyhamować pęd, zobaczyła na jego twarzy młodzieńczy uśmiech triumfu, który przedtem widziała 



tylko raz: na peronie rozjazdu Wyatta.
— Dagny! Ty tutaj, wreszcie? Dołączyłaś do nas?
— Nie — rzekł Galt. — Panna Taggart jest rozbitkiem.
— Co takiego?!
— Jej samolot się rozbił. Nie widziałeś go?
— Rozbił się?! Tutaj?!
— Tak.
—  Słyszałem  samolot,  ale...  —  Jego  oszołomienie  przeszło  w  uśmiech  żalu,  rozbawienia  i 
przyjaźni. — Rozumiem. Niech mnie diabli, Dagny, to niedorzeczne!
Wpatrywała  się  w niego bezradnie,  nie  potrafiąc  połączyć  przeszłości  z  teraźniejszością.  I  z  tą 
bezradnością,  jakby mówiła  w myślach do nieżyjącego przyjaciela,  żałując,  że nie miała  okazji 
powiedzieć mu tego za życia,  myśląc o milczącym przed dwoma laty telefonie,  wypowiedziała 
słowa, którymi miała nadzieję go powitać, gdyby go jeszcze kiedyś ujrzała:
— Próbowałam się z tobą skontaktować... Uśmiechnął się łagodnie.
— My też próbowaliśmy. Zobaczymy się wieczorem, Dagny. Nie martw się, nie zniknę. I ty pewnie 
też nie.
Pomachał pozostałym i oddalił się, wymachując pudełkiem z kanapkami. Kiedy Mulligan włączył 
silnik,  podniosła  wzrok  i  napotkała  uważne  spojrzenie  Galta.  Twarz  jej  stężała  w  otwartym 
wyznaniu bólu i jednoczesnej odmowie dania mu satysfakcji, jaką mógłby z tego mieć.
— Dobrze — rzekła. — Rozumiem, jaki spektakl chce mi pan tu zaaplikować.
W  jego  twarzy  nie  było  jednak  ani  okrucieństwa,  ani  litości,  a  jedynie  spokój  człowieka 
sprawiedliwego.
— Nasza pierwsza zasada, panno Taggart — odparł — głosi, że każdy musi przekonać się sam.
Samochód zatrzymał  się  przed samotnym domem, wybudowanym z chropowatych granitowych 
płyt, z oknem zajmującym prawie całą przednią ścianę.
— Przyślę lekarza — powiedział Mulligan i odjechał, a Galt wspiął się po ścieżce, niosąc Dagny na 
rękach.
— Pański dom? — zapytała.
— Mój — odparł, otwierając kopniakiem drzwi.
Przeniósł ją przez próg do rzęsiście oświetlonego salonu, wyłożonego wypolerowanym drewnem 
sosnowym, od którego odbijały się promienie słońca. Było tam kilka wykonanych ręcznie mebli, 
sufit  z  nagich  krokwi,  sklepione  przejście  prowadzące  do  małej  kuchenki  z  kilkoma  prostymi 
półkami, drewniany stół bez obrusa i zdumiewająco prezentujący się na tym tle piecyk elektryczny 
pokryty  chromem.  Dom  miał  pierwotną  prostotę  chatki  pioniera,  zawierającej  tylko  rzeczy 
najpotrzebniejsze, ale wybrane i wykonane w najnowocześniejszym stylu.
Przeniósł  ją  przez  promienie  słońca  do  małego  pokoiku  gościnnego  i  położył  na  łóżku.  Okno 
pokoju otwierało się na długi odcinek skalistego, schodkowego zbocza, porośniętego pnącymi się w 
niebo  sosnami.  Na boazerii  dostrzegła  małe  kreski,  sprawiające  wrażenie  napisów dokonanych 
różnymi  charakterami  pisma.  Nie  potrafiła  ich  odcyfrować.  Drugie  drzwi,  na  wpół  otwarte, 
prowadziły do jego sypialni.
— Jestem pańskim gościem czy więźniem? — zapytała.
— Sama pani musi wybrać, panno Taggart.
— Nie mogę wybierać, mając do czynienia z obcym.
— Z obcym? Czyż nie nazwała pani moim nazwiskiem linii kolejowej?
— Och!  Istotnie...  — Kolejne  fakty  połączyły  się  w jedno.  — Tak...  — Patrzyła  na  wysoką, 
złotowłosą postać o maskujących uśmiech wszechwiedzących oczach, wspominając swoją walkę o 
budowę linii i letni dzień, w którym wyruszył pierwszy pociąg, i myśląc, że jeśli emblematem linii 
miałaby być postać ludzka, byłaby to właśnie ta postać. — Tak... — A potem, przypominając sobie 
resztę, dodała: — Ale to było nazwisko wroga.
Uśmiechnął się.
— Prędzej czy później musiała pani zrozumieć tę sprzeczność.
— To pan, prawda? Pan zniszczył moją linię?



— Nie. Nie ja, lecz sprzeczność. Zamknęła na moment oczy. Potem zapytała:
— Które spośród tych wszystkich opowieści o panu są prawdziwe?
— Wszystkie.
— To pan je rozgłaszał?
— Nie. Po co? Nigdy nie chciałem, by o mnie mówiono.
— Ale wie pan, że stał się pan legendą?
— Tak.
— Opowieść o młodym wynalazcy z Samochodów Dwudziestego Wieku jest jej jedyną prawdziwą 
wersją, prawda?
— Jedyną dosłowną.
Nie potrafiła powiedzieć tego obojętnie; głos, który był niemal szeptem, z trudem wydobył jej się z 
gardła:
— I ten silnik... silnik, który znalazłam... to pan go zbudował?
— Tak.
Nie zdołała ukryć podniecenia. Uniosła gwałtownie głowę.
— Sekret przetwarzania energii... — zaczęła i umilkła.
— Mógłbym go pani wyjaśnić w ciągu piętnastu minut  — rzekł  w odpowiedzi  na rozpaczliwą 
prośbę,  której  nie  wypowiedziała  — ale  nie  ma na świecie  siły,  która  zdołałaby mnie do tego 
zmusić. Jeśli pani to rozumie, odpowie pani sobie na wszystkie gnębiące ją pytania.
— Ten  wieczór...  dwanaście  lat  temu...  wiosenny  wieczór,  kiedy  opuścił  pan  zebranie  sześciu 
tysięcy morderców... to wszystko wydarzyło się naprawdę?
— Tak.
— Powiedział im pan, że zatrzyma silnik świata.
— Tak.
— I co pan zrobił?
— Nic, panno Taggart. Na tym właśnie polega mój sekret.
Przez dłuższą chwilę spoglądała na niego w milczeniu. Stał i czekał jakby czytał w jej myślach.
— Niszczyciel... — powiedziała bezradnym, zamyślonym głosem.
— ...najpotworniejsze  stworzenie,  jakie  kiedykolwiek  istniało  — dokończył,  cytując  jej  własne 
słowa — człowiek, który wysysa umysły świata.
— Jak dokładnie mnie pan obserwuje? — zapytała. — I od jak dawna? Zamilkł na moment. Jego 
oczy się nie poruszyły, ale wydało jej się, że spoglądają na nią z naciskiem — i taki sam nacisk 
usłyszała w głosie, gdy odrzekł cicho:
— Od lat.
Zamknęła  oczy,  poddając  się.  Czuła  dziwną,  beztroską  obojętność,  jak gdyby nagle  zapragnęła 
całkowicie poddać się bezradności.
Przybył  lekarz,  siwowłosy  mężczyzna  o  łagodnej,  zamyślonej  twarzy,  w  którego  zachowaniu 
wyczuwało się dyskretną stanowczość.
— Panno Taggart, pozwoli pani, że jej przedstawię doktora Hendricksa? — rzekł Galt.
— Chyba nie Thomasa Hendricksa? — wyrwało jej się z dziecinnym brakiem taktu. Tak nazywał 
się słynny chirurg, który sześć lat wcześniej zakończył praktykę i zniknął.
— Ależ oczywiście — odparł Galt.
Doktor Hendricks uśmiechnął się do niej w odpowiedzi.
— Midas powiedział  mi, że pannę Taggart  trzeba uleczyć z szoku — rzekł. — Nie tego, który 
przeżyła, tylko tych, które dopiero przyjdą.
— Zostawiam cię z tym zadaniem — powiedział Galt — a ja tymczasem pójdę do sklepu i zrobię 
zakupy na śniadanie.
Doktor Hendricks zabrał  się wprawnie do badania.  Przyniósł  ze  sobą przedmiot,  którego nigdy 
dotąd  nie  widziała:  przenośny  aparat  rentgenowski.  Dowiedziała  się,  że  ma  zerwane  chrząstki 
dwóch żeber, skręconą kostkę, zdartą skórę na kolanie i łokciu oraz kilka sińców. Kiedy Hendricks 
zwinnymi  ruchami  założył  jej  bandaże,  poczuła  się  jak  silnik  sprawdzony  przez  doskonałego 
mechanika i gotów do pracy.



— Radziłbym pani pozostać w łóżku, panno Taggart.
— O, nie! Jeśli będę ostrożna, nic mi się nie stanie.
— Powinna pani wypocząć.
— Sądzi pan, że potrafię? Uśmiechnął się.
— Raczej nie.
Była już ubrana, gdy wrócił Galt. Hendricks zdał mu sprawozdanie z jej stanu, dodając:
— Wrócę jutro.
— Dzięki — rzekł Galt. — Przyślij mi rachunek.
— Co takiego? — oburzyła się. — Sama zapłacę! 
Mężczyźni popatrzeli na siebie z rozbawieniem, jakby usłyszeli przechwałki żebraka.
— Porozmawiamy o tym później — rzekł Galt.
Hendricks wyszedł, a ona próbowała wstać, wspierając się na meblach. Galt uniósł ją w ramionach, 
zaniósł do wnęki kuchennej i posadził na krześle, przy stole zastawionym dla dwojga.
Na  widok  dzbanka  z  kawą  gotującego  się  na  piecu,  dwóch  szklanek  soku  pomarańczowego  i 
ciężkich  naczyń z białej  gliny,  lśniących na wypolerowanym blacie,  uświadomiła  sobie,  że jest 
głodna.
— Kiedy pani ostatnio spała i jadła? — zapytał.
— Nie wiem... Jadłam w pociągu, z... — Potrząsnęła głową z gorzkim rozbawieniem, myśląc: z 
włóczęgą,  ze  zrozpaczonym  głosem  błagającym  o  ratunek  przed  bezczynnym,  niedosiężnym 
mścicielem — mścicielem, który teraz siedział naprzeciw niej przy stole, pijąc sok pomarańczowy. 
— Nie wiem... to się wydaje odległe o wieki i kontynenty.
— Jak to się stało, że leciała pani za mną?
— Wylądowałam na  lotnisku  w  Afton  zaraz  po  pańskim odlocie.  Dyżurny  powiedział  mi,  że 
Quentin Daniels odleciał z panem.
— Widziałem pani samolot szykujący się do lądowania. Ale ten jedyny raz nie pomyślałem o pani. 
Sądziłem, że jedzie pani pociągiem.
— Jak mam to rozumieć? — zapytała, patrząc mu prosto w oczy.
— Co?
— Jedyny raz, kiedy nie pomyślał pan o mnie.
Wytrzymał  jej  spojrzenie.  Zauważyła  w  jego  twarzy  nieznaczną  zmianę,  którą  dostrzegła  już 
kilkakrotnie: dumne, nieustępliwe usta wygięły się w namiastkę uśmiechu.
— Jak pani chce — odparł.
Odczekała moment, by podkreślić swój wybór, po czym zapytała chłodno, oskarżycielskim tonem:
— Wiedział pan, że jadę do Danielsa?
— Tak.
— Dopadł  go  pan  pierwszy,  żebym ja  nie  zdążyła?  Chciał  mnie  pan  pokonać,  będąc  w pełni 
świadom, czym będzie dla mnie ta porażka?
— Oczywiście.
To ona odwróciła wzrok i nie powiedziała nic więcej. Galt wstał, by przygotować resztę śniadania. 
Obserwowała,  jak  stoi  przy  piecyku,  robiąc  tosty  i  smażąc  jajecznicę  na  boczku.  Pracował  ze 
swobodną  zręcznością  w  sposób  przywodzący  na  myśl  szybkie,  precyzyjne  ruchy  maszynisty 
pociągającego  za  dźwignie  pulpitu  sterowniczego.  Nagle  przypomniała  sobie,  gdzie  przedtem 
widziała tak profesjonalne i niedorzeczne przedstawienie.
— Nauczył się pan tego od profesora Akstona? — zapytała.
— Tego i wielu innych rzeczy.
— Uczył pana, że należy spędzać czas — pański czas! — nie zdołała zapanować nad oburzeniem w 
głosie — na takich zajęciach?
— Spędziłem go wiele na znacznie mniej ważnej pracy. Kiedy postawił przed nią talerz, zapytała:
— Skąd pan bierze jedzenie? Mają tu jakiś sklep?
— Najlepszy w świecie. Prowadzi go Lawrence Hammond.
— Co takiego?!
—  Lawrence  Hammond,  ten  od  samochodów.  Boczek  pochodzi  z  farmy  Dwighta  Sandersa, 



producenta samolotów, a jajka i  masło — od sędziego Narragansetta z sądu najwyższego stanu 
Illinois.
Wpatrywała się w talerz z goryczą, prawie bojąc się go tknąć.
— W takim razie to najdroższe śniadanie, jakie w życiu jadłam, biorąc pod uwagę wartość czasu 
kucharza i pozostałych.
— Z jednego punktu widzenia, tak. Z innego —jest to najtańsze śniadanie, jakie pani jadła, bo ani 
odrobina z niego nie poszła na wykarmienie grabieżców, którzy kazaliby pani za to płacić rok po 
roku, a na końcu doprowadzili do śmierci głodowej.
Po długim milczeniu zapytała zwyczajnie, niemal z tęsknotą:
— Co wy tu robicie?
— Żyjemy.
Nigdy jeszcze to słowo nie zabrzmiało w jej uszach tak autentycznie.
— Midas Mulligan powiedział, że pan tu pracuje — powiedziała. — Czym się pan zajmuje?
— Jestem kimś w rodzaju złotej rączki.
— Czego?
— Wzywają mnie,  kiedy coś zaczyna szwankować w instalacjach — w sieci elektrycznej  i tak 
dalej.
Popatrzyła  na niego — i  nagle  rzuciła  się  do przodu, wlepiając  wzrok w piecyk,  ale  opadła  z 
powrotem na krzesło, powstrzymana przez ból. Roześmiał się.
— Tak — powiedział — to prawda. Ale jeśli będzie pani taka niecierpliwa, doktor Hendricks wyśle 
panią z powrotem do łóżka.
—  Sieć  elektryczna...  —  wykrztusiła  —  tutejsza  sieć  elektryczna...  jest  napędzana  pańskim 
silnikiem?
— Tak.
— Został zbudowany? Działa? Funkcjonuje?
— Ugotował dla pani śniadanie.
— Chcę go zobaczyć!
— Proszę nie zadawać sobie trudu kuśtykania do tego piecyka. To zwykły piecyk elektryczny, jak 
każdy inny,  tyle  że jego użytkowanie  jest  mniej  więcej  sto  razy tańsze.  Tylko  tyle  zdoła  pani 
zobaczyć, panno Taggart.
— Obiecał mi pan pokazać dolinę.
— Pokażę ją pani. Ale nie generator energii.
— Czy możemy pójść na obchód od razu, jak tylko zjemy?
— Jeśli pani chce i może.
— Tak.
Wstał, podszedł do telefonu i wykręcił numer.
— Halo, Midas...? Tak... O! Tak, nic jej nie jest... Pożyczysz mi samochód na dzisiaj...? Dzięki. Za 
zwykłą opłatą— dwadzieścia pięć centów... Możesz go przysłać...? Nie masz przypadkiem jakiejś 
laski? Będzie jej potrzebna... Wieczorem? Tak, chyba tak. Przyjdziemy. Dzięki.
Odłożył słuchawkę. Dagny wpatrywała się w niego z niedowierzaniem.
— Czy dobrze zrozumiałam, że pan Mulligan, właściciel dwustu milionów dolarów, pobiera od 
pana dwadzieścia pięć centów za wypożyczenie samochodu?
— Zgadza się.
— Na Boga, czy nie mógłby po prostu go panu dać?
Przez  chwilę  patrzył  na  nią,  taksując  spojrzeniem  jej  twarz,  jakby  chciał,  by  dostrzegła  jego 
rozbawienie.
— Panno Taggart — rzekł — w tej dolinie nie ma żadnych praw, zasad ani żadnego oficjalnego 
porządku. Przyjeżdżamy tu, żeby odpoczywać. Mamy jednak pewne zwyczaje, przestrzegane przez 
wszystkich, ponieważ wiążą się z rzeczami, od których pragniemy odpocząć. Uprzedzam panią za-
tem, że jest jedno słowo, którego używanie jest w tej dolinie zakazane: dać.
— Przepraszam — powiedziała. — Ma pan rację.
Dolał jej kawy i poczęstował papierosem. Uśmiechnęła się: na pudełku widniał znak dolara.



— Jeśli  wieczorem nie będzie  pani zbyt zmęczona — powiedział  — Mulligan zaprasza nas na 
kolację. Będzie tam kilka osób, z którymi, jak sądzę, chętnie się pani spotka.
— Ależ oczywiście! Nie będę zmęczona. Chyba już nigdy nie będę zmęczona.
Kończyli śniadanie, kiedy przed domem zatrzymał się samochód Mulligana. Kierowca wyskoczył, 
wbiegł po ścieżce i wpadł do pokoju, nie zadając sobie trudu pukania. Chwilę potrwało, nim sobie 
uświadomiła, że ten podekscytowany, zdyszany i potargany młodzieniec to Quentin Daniels.
— Panno Taggart! — wykrzyknął. — Przepraszam! — Rozpaczliwe poczucie winy w jego głosie 
zderzyło się z rozanielonym obliczem. — Nigdy przedtem nie złamałem obietnicy! Nic mnie nie 
usprawiedliwia, nie mogę pani prosić o przebaczenie i wiem, że pani w to nie uwierzy, ale prawda 
jest taka, że... zapomniałem!
Zerknęła na Galta.
— Wierzę — powiedziała.
— Zapomniałem, że obiecałem czekać, zapomniałem o wszystkim — dopiero parę minut temu pan 
Mulligan mi powiedział, że pani samolot roztrzaskał się w dolinie, i wtedy zrozumiałem, że to moja 
wina i że jeśli coś się pani stało — o Boże, nic pani nie jest?!
— Wszystko w porządku. Nie martw się. Usiądź.
— Nie wiem, jak można zapomnieć o słowie honoru. Nie wiem, co mi się stało.
— Ja wiem.
— Panno Taggart,  od miesięcy pracowałem nad pewną hipotezą,  a im więcej pracowałem, tym 
bardziej  wydawała się beznadziejna.  Przez ostatnie dwa dni siedziałem w laboratorium, usiłując 
rozwiązać pewne równanie, na pozór nierozwiązywalne. Czułem, że nie dam za wygraną, nawet 
gdybym miał umrzeć przy tej tablicy. Była późna noc, kiedy on się pojawił. Chyba w ogóle go nie 
dostrzegłem. Powiedział, że chce ze mną porozmawiać, a ja kazałem mu czekać i pracowałem dalej, 
zapominając  o nim. Nie wiem, jak długo tam stał,  obserwując mnie;  pamiętam tylko,  że  nagle 
wyciągnął  rękę,  zmazał  z  tablicy  wszystkie  moje  działania  i  napisał  krótkie  równanie.  Dopiero 
wtedy go zauważyłem! A potem wrzasnąłem — bo to nie było całe rozwiązanie problemu silnika, 
ale droga do niego, droga, której nie widziałem, nie podejrzewałem, ale od razu pojąłem, dokąd 
zmierza! Pamiętam, że krzyknąłem: „Skąd pan to wie?”, a on odpowiedział, wskazując zdjęcie pani 
silnika: „Ja pierwszy to zbudowałem”. To była ostatnia rzecz, jaką pamiętam, panno Taggart — to 
znaczy,  ostatnia,  jaką  pamiętam  z  własnego  życia,  bo  potem  rozmawialiśmy  już  tylko  o 
elektryczności statycznej, przetwarzaniu energii i silniku.
— Przez całą drogę rozmawialiśmy o fizyce — rzekł Galt.
— Och, pamiętam, że zapytał mnie pan, czy chcę z panem polecieć — powiedział Daniels — czy 
chcę odejść na zawsze, zostawiając wszystko... Wszystko? Zamknięty instytut, pochłaniany przez 
dżunglę,  swoją  przyszłość  stróża-niewolnika,  Wesleya  Moucha,  rozporządzenie  10-289, 
nędzniejsze od zwierząt stwory, czołgające się na brzuchach i chrząkające, że nie istnieje umysł...! 
Panno Taggart — zaśmiał się radośnie — on mnie pytał, czy wyrzeknę się tych rzeczy, żeby z nim 
pojechać!  Musiał  powtórzyć  pytanie,  bo  z  początku  nie  mogłem  uwierzyć.  Nie  wierzyłem,  że 
można kogokolwiek o to pytać i że jakakolwiek istota ludzka uznałaby to za wybór! Jechać z nim? 
Skoczyłbym z dachu wieżowca, żeby tylko nie wypuścić go z rąk i usłyszeć wzór, zanim uderzymy 
o beton!
— Nie winię cię — rzekła, patrząc na niego z odrobiną tęsknoty, będącej niemal zazdrością. — 
Poza tym wywiązałeś się z kontraktu. Otworzyłeś mi drogę do tajemnicy silnika.
— Tu też będę stróżem — powiedział Daniels z szerokim uśmiechem.
— Pan Mulligan obiecał, że zatrudni mnie jako strażnika — w elektrowni! A kiedy się dość nauczę, 
zostanę elektrykiem. Czy on nie jest wspaniały? Kiedy będę w jego wieku, chcę być taki jak on. 
Chcę robić pieniądze. Miliony. Chcę być tak bogaty jak on!
— Daniels!  — Roześmiała  się,  wspominając  cichego,  opanowanego,  nieubłaganie  logicznego i 
precyzyjnego naukowca, którego przedtem znała. — Co cię napadło? Gdzie jesteś? Czy wiesz, co 
mówisz?
— Jestem tutaj, panno Taggart — a tu możliwe jest wszystko! Będę największym elektrykiem na 
świecie — i najbogatszym! Będę...



— Będziesz za chwilę  z powrotem w domu Mulligana  — rzekł  Galt  — i będziesz  spał  przez 
dwadzieścia cztery godziny, bo inaczej nie dopuszczę cię w pobliże elektrowni.
— Tak jest — odparł pokornie Daniels.
Kiedy wychodzili  z domu, blask słoneczny spływał po szczytach,  obrysowując dolinę obwódką 
lśniącego  granitu  i  migoczącego  śniegu.  Nagle  doznała  uczucia,  że  poza  tym kręgiem  nic  nie 
istnieje, i zadumała się nad radosną, dumną wygodą skończoności — świadomości, że wszystko, co 
nas  interesuje,  znajduje  się  w  zasięgu  wzroku.  Chciała  rozpostrzeć  ramiona  ponad  dachami 
leżącego w dole miasteczka, pewna, że koniuszkami palców dotknęłaby przeciwległych szczytów. 
Nie mogła jednak podnieść rąk: jedną z nich ściskała laskę, drugą wspierała się na ramieniu Galta. 
Szła do samochodu z wysiłkiem, skupiona, jak dziecko uczące się chodzić.
Siedziała obok Galta, który prowadził samochód do domu Mulligana, omijając miasteczko. Był to 
największy dom w dolinie, jedyny dwupiętrowy, osobliwa kombinacja fortecy i centrum rekreacji, 
o grubych granitowych ścianach i szerokich, otwartych tarasach. Stał na wzgórzu. Galt zatrzymał 
się, by wysadzić Danielsa, i ruszył dalej krętą drogą, pnącą się łagodnie pod górę.
Myśląc  o  bogactwie  Mulligana,  jego  luksusowym  samochodzie,  i  patrząc  na  dłonie  Galta  na 
kierownicy, po raz pierwszy zadała sobie pytanie, czy i on jest bogaty. Szare spodnie i biała koszula 
wydawały się wytrzymałe; wąski skórzany pasek był popękany; zegarek na ręku — precyzyjny, ale 
wykonany ze zwykłej nierdzewnej stali. Jedynie włosy, poruszające się na wietrze jak płynne złoto i 
miedź, przywodziły na myśl bogactwo.
Kiedy wyjechali zza kolejnego zakrętu, jej oczom ukazały się nagle zielone pastwiska, za którymi 
stał wiejski dom. Były tam stada owiec,  kilka koni, drewniane chlewy i, nieco dalej,  metalowy 
hangar, niepasujący do reszty.
Pędził ku nim człowiek w jasnej kowbojskiej koszuli. Galt zatrzymał samochód i pomachał mu, ale 
zignorował  jej  pytające  spojrzenie.  Dopiero  gdy  mężczyzna  podbiegł  bliżej,  poznała  Dwighta 
Sandersa.
— Dzień dobry, panno Taggart — przywitał ją z uśmiechem.
W milczeniu przyjrzała się podwiniętym rękawom, ciężkim butom i stadom bydła.
— A więc tylko tyle pozostało z firmy Sanders Aircraft? — zapytała.
—  No,  nie.  Jest  jeszcze  ten  wspaniały  jednopłatowiec,  mój  najlepszy  model,  który  pani 
rozpłaszczyła na wzgórzach.
— O, wie pan już o tym? Tak, to był pański samolot. Wspaniała maszyna. Obawiam się jednak, że 
bardzo ucierpiała.
— Powinna pani dać ją do naprawy.
— Zdaje się, że zdarłam spód. Nikt nie zdoła tego naprawić.
— Ja tak.
Powiedział to z pewnością, której od lat nie słyszała i przestała już oczekiwać — ale jej uśmiech 
szybko przeszedł w grymas goryczy.
— Gdzie? — zapytała. — Na świńskiej farmie?
— Ależ nie. W Sanders Aircraft.
— A gdzie ono jest?
— A gdzie było? W tym budynku w New Jersey, który kuzyn Tinky’ego Hollowaya wykupił po 
plajcie  moich następców dzięki  pożyczce rządowej i  zwolnieniu  z podatku? W budynku, gdzie 
wyprodukował sześć samolotów, które nie zdołały się oderwać od ziemi, i osiem, które zdołały i 
roztrzaskały się, każdy z czterdziestoma pasażerami na pokładzie?
— Więc gdzie?
— Wszędzie tam, gdzie ja jestem.
Wskazał  ręką  coś  po  drugiej  stronie  drogi.  Poprzez  wierzchołki  sosen  dostrzegła  betonowy 
prostokąt lotniska na dnie doliny.
— Mamy tu kilka samolotów i do mnie należy opieka nad nimi — rzekł. — Jestem hodowcą świń i 
opiekunem lotniska. Całkiem dobrze sobie radzę z produkcją szynki i boczku bez ludzi, od których 
przedtem je kupowałem. Oni natomiast nie potrafią beze mnie produkować samolotów — ani, jak 
się okazuje, szynki czy boczku.



— A jednak nie projektuje pan samolotów.
— Nie. Ani silników dieslowskich, które kiedyś pani obiecałem. Od naszego ostatniego spotkania 
zaprojektowałem i  wyprodukowałem jedynie  traktor.  Jeden traktor.  Zbudowałem go ręcznie  — 
masowa produkcja nie była konieczna. Ale ten traktor pozwolił skrócić ośmiogodzinny dzień pracy 
do czterech godzin — machnął ręką jak berłem ku schodkowym wiszącym ogrodom na zboczu 
odległej góry — w gospodarstwie drobiowo-mlecznym sędziego Narragansetta — przesunął ramię 
ku  długiemu,  płaskiemu,  zielonkawozłotemu  polu  u  podnóża  wąwozu,  a  potem  ku  pasowi 
krzykliwej  zieleni  — na polach zbożowych i  tytoniowych Midasa Mulligana — uniósł  rękę ku 
granitowej ścianie przetkanej lśniącymi warstwami liści — i w sadach Richarda Halleya.
Jej oczy śledziły ruch jego ręki jeszcze długo po tym, jak ją opuścił.
— Rozumiem — powiedziała jednak tylko.
— Wierzy pani teraz, że potrafię naprawić ten samolot? — zapytał.
— Tak. Ale czy pan go widział?
— Jasne. Midas natychmiast wezwał dwóch lekarzy — Hendricksa dla pani i mnie dla samolotu. 
Da się to naprawić. Ale będzie sporo kosztowało.
— Ile?
— Dwieście dolarów.
— Dwieście dolarów? — powtórzyła z niedowierzaniem, myśląc, że to o wiele za mało.
— W złocie, panno Taggart.
— Och...! Gdzie zatem można kupić złoto?
— Nie można — rzekł Galt. Spojrzała na niego wojowniczo.
— Nie?
— Nie. Nie tam, skąd pani przybyła. Prawo tego zabrania.
— A wasze nie?
— Nie.
— Proszę więc mi je sprzedać. Po dowolnym kursie. Niech pan zażąda, ile pan chce — w mojej 
walucie.
— W jakiej walucie? Pani nie ma nic, panno Taggart.
— Co takiego?! — Takich słów dziedziczka fortuny Taggartów nie spodziewała się kiedykolwiek 
usłyszeć.
—  W  tej  dolinie  jest  pani  bez  pieniędzy.  Posiada  pani  miliony  dolarów  w  kapitale  Taggart 
Transcontinental, ale tu nie kupi pani za nie ani funta boczku.
— Rozumiem.
Galt uśmiechnął się i rzekł do Sandersa:
— Napraw ten samolot. Panna Taggart kiedyś go spłaci. 
Przekręcił kluczyk w stacyjce i ruszył, a ona siedziała sztywno, nie pytając o nic.
Przed  nimi  widniały  urwiska  rozdarte  pasem krzykliwego turkusu na  końcu drogi.  Dopiero  po 
chwili zdała sobie sprawę, że jest to jezioro. Nieruchoma woda wydawała się łączyć błękit nieba i 
zieleń porośniętych sosnami gór w tak nieskazitelnie czysty kolor, że niebo wyglądało przy nim na 
brudnoszare.  Spomiędzy  sosen  wynurzał  się  rozszalały  strumień  piany  i  spadał  z  hukiem  po 
skalistych schodkach, by zniknąć w spokojnej wodzie. Obok niego stała mała budowla z granitu.
Galt  zatrzymał  samochód  dokładnie  w chwili,  w  której  barczysty  mężczyzna  w  kombinezonie 
pojawił się w otwartych drzwiach. Był to Dick McNamara, niegdyś jej najlepszy przedsiębiorca 
budowlany.
— Dzień dobry, panno Taggart  — powiedział  radośnie. — Cieszę się, że nie stało się pani nic 
poważnego.
Skinęła w milczeniu głową, jakby się witała z minionymi stratami i bólem, z posępnym wieczorem 
i zrozpaczoną twarzą Eddiego Willersa informującego ją o zniknięciu tego człowieka, myśląc: nic 
poważnego? — byłam poważnie ranna, ale nie w katastrofie samolotu, lecz tamtego wieczoru, w 
pustym biurze... Na głos zaś zapytała:
— A pan co tu robi? Co pana skłoniło do zdradzenia mnie w najgorszej możliwej chwili?
Z  uśmiechem  wskazał  kamienną  konstrukcję,  a  potem  rurę  magistrali  wodnej,  znikającą  pod 



ściółką.
—  Świadczę  usługi  publiczne  —  powiedział.  —  Opiekuję  się  wodociągami,  liniami 
energetycznymi i telefonami.
— Sam?
— Kiedyś tak. Ale ostatnio tak się rozbudowaliśmy, że musiałem nająć trzech ludzi do pomocy.
— Jakich ludzi? Skąd?
— Jeden jest profesorem ekonomii, który nie mógł dostać pracy poza doliną, bo nauczał, że nie 
można konsumować więcej,  niż się produkuje,  drugi profesorem historii,  który nie mógł dostać 
pracy,  bo nauczał,  że  tego kraju  nie  zbudowali  mieszkańcy  slumsów, a  trzeci  profesorem psy-
chologii, który nauczał, że człowiek posiada zdolność myślenia.
— Pracują u pana jako hydraulicy i monterzy?
— Zdziwiłaby się pani, jak dobrze im to idzie.
— A komu pozostawili uczelnie?
— Tym, którzy są tam mile widziani. — Roześmiał się. — Jak dawno panią zdradziłem, panno 
Taggart? Niecałe trzy lata temu, prawda? Odmówiłem wybudowania dla pani Linii Johna Galta. 
Gdzież ona teraz jest? Moje linie natomiast rozrosły się z kilku mil, które miał tu Mulligan, kiedy 
przyszedłem, do setek mil rur i przewodów, a wszystko to w obrębie tej doliny.
Jej twarz mimowolnie okazała entuzjazm i szacunek dla dobrze wykonanej pracy. Uśmiechnął się, 
zerknął na jej towarzysza i rzekł łagodnie:
— Wie pani, panno Taggart, jeśli chodzi o Linię Johna Galta, może to ja nią podążyłem, a pani 
zdradziła.
Spojrzała na Galta. Obserwował jej twarz, ale jego własna była nieprzenikniona.
Kiedy ruszyli dalej wzdłuż jeziora, zapytała:
— Wybrał pan tę trasę celowo, prawda? Pokazuje mi pan wszystkich ludzi, których — zawahała 
się,  czując  niewytłumaczalną  niechęć  do  wypowiedzenia  tych  słów,  i  zakończyła  inaczej,  niż 
planowała — których straciłam?
— Pokazuję pani wszystkich ludzi, których pani zabrałem — uściślił stanowczo.
W tym tkwi źródło wyrazu niewinności na jego twarzy, pomyślała: odgadł i wypowiedział słowa, 
których chciała mu oszczędzić, odrzucił dobrą wolę nieopartą na swoich zasadach — i z dumną 
pewnością swojej racji uczynił przechwałkę z czegoś, co miało być oskarżeniem.
Mijali drewniany pomost, na którym leżała młoda kobieta, obserwująca baterię wędek. Na dźwięk 
samochodu podniosła głowę, a potem zerwała się zwinnie, odrobinę zbyt zwinnie, i  pognała ku 
drodze. Ubrana była w spodnie podwinięte powyżej nagich kolan, miała ciemne, potargane włosy i 
duże oczy. Galt pomachał do niej.
— Cześć, John! Kiedy przyjechałeś? — zawołała.
— Dziś rano — odparł z uśmiechem i pojechał dalej.
Dagny obejrzała się do tyłu i zobaczyła spojrzenie, jakim młoda kobieta spogląda za Galtem. I choć 
oprócz czci był w nim łagodny brak nadziei, doznała uczucia, które dotąd było jej obce: ukłucia 
zazdrości.
— Kto to? — zapytała.
— Nasza najlepsza rybaczka. Zaopatruje sklep spożywczy Hammonda.
— A kim jest oprócz tego?
— A więc zauważyła już pani, że każdy tu jest kimś jeszcze? Ona jest pisarką. Należy do tych, 
których nie drukowano by poza doliną. Wierzy, że słowa są powiązane z umysłem.
Samochód skręcił  w wąską ścieżkę,  wspinającą  się  stromo wśród krzewów i sosen.  Wiedziała, 
czego  się  spodziewać,  gdy  tylko  ujrzała  przybity  do  drzewa,  ręcznie  wykonany  drogowskaz, 
głoszący: przełęcz Buena Esperanza.
Nie była to przełęcz, lecz ściana wielowarstwowej skały ze skomplikowanym łańcuchem rur, pomp 
i zaworów, pnących się jak winorośl po wąskich półkach,  ale na jej  grzbiecie widniał ogromny 
drewniany szyld,  którego dumne, zamaszyste  litery,  obwieszczające swe przesłanie  paprociom i 
gałęziom sosen, były bardziej charakterystyczne i znajome niż słowa: WYATT OIL.
I choć to olej, jedyna oznaka niewidzialnej,  morderczej walki wewnątrz kamienia i cel istnienia 



całej  tej  skomplikowanej  konstrukcji,  spływał  lśniącą strugą z  wylotu rury do zbiornika  u stóp 
skały, sama konstrukcja w niczym nie przypominała wieży wiertniczej — i Dagny uświadomiła 
sobie, że jest świadkiem procesu, który dotąd uważano za niemożliwy: uzyskiwania oleju z łupków.
Ellis Wyatt stał na grani, obserwując oszkloną tarczę miernika, wtopioną w skałę.
— Cześć, Dagny! — zawołał na widok zatrzymującego się w dole samochodu. — Zaraz schodzę!
Pracowało  z  nim  jeszcze  dwóch  ludzi:  zwalisty,  muskularny  robotnik,  obsługujący  pompę  w 
połowie wysokości ściany, i młody chłopak o jasnych włosach i niespotykanie szlachetnych rysach 
twarzy, stojący przy zbiorniku w dole. Była pewna, że już gdzieś go widziała, ale nie mogła sobie 
przypomnieć  gdzie.  Pochwycił  jej  skonsternowane  spojrzenie,  uśmiechnął  się  szeroko  i,  jakby 
chciał  jej  pomóc,  zagwizdał  cichutko,  niemal  niedosłyszalnie,  pierwsze  takty  piątego  koncertu 
Halleya. Był to młody hamulcowy Komety.
Roześmiała się.
— To jednak był piąty koncert Halleya, prawda?
— Jasne — odparł. — Ale czy mogłem to powiedzieć łamistrajkowi?
— Komu?
— Za co ci płacę? — zapytał Ellis Wyatt,  podchodząc. Chłopak zaśmiał się i szybko chwycił z 
powrotem dźwignię. — Panna Taggart nie mogłaby cię zwolnić za obijanie się w pracy. Ja mogę.
— To jeden z powodów, dla których rzuciłem pracę na kolei, panno Taggart — powiedział chłopak.
— Wiesz, że to ja ci go skradłem? — zapytał Wyatt. — Był twoim najlepszym hamulcowym, a 
teraz jest moim najlepszym mechanikiem, ale żadne z nas nie zdoła go zatrzymać na zawsze.
— A kto zdoła?
— Richard Halley. Muzyka. Jest najlepszym uczniem Halleya. Uśmiechnęła się.
— Zauważyłam już,  że  zatrudnia się tu wyłącznie  arystokratów i  wyłącznie  do najnędzniejszej 
roboty.
— Istotnie są arystokratami — przyznał Wyatt — bo wiedzą, że nie ma czegoś takiego jak nędzna 
robota — tylko nędzni ludzie, którzy nie chcą jej wykonywać.
Drugi robotnik przyglądał im się z góry, słuchając z zaciekawieniem. Zerknęła na niego; wyglądał 
jak kierowca ciężarówki, więc zapytała:
— A pan kim był na zewnątrz? Pewnie profesorem lingwistyki?
— Nie,  proszę  pani  — odparł  — kierowcą  ciężarówki.  — I  dodał:  — Ale  nie  chciałem nim 
pozostać.
Ellis Wyatt rozglądał się wokół z dziecinną, żądną pochwały dumą, niczym gospodarz przyjęcia i 
artysta podczas otwarcia poświęconej mu wystawy.
— Olej łupkowy? — zapytała z uśmiechem, wskazując instalację.
— Mhm.
— To ten proces, który chciałeś opracować, gdy byłeś na ziemi? — Zaskoczyły ją własne słowa.
Roześmiał się.
— Chciałaś powiedzieć: gdy byłem w piekle. Na ziemi jestem teraz.
— Jaki masz przerób?
— Dwieście baryłek dziennie.
W jej głosie ponownie zabrzmiała nuta smutku:
— Kiedyś chciałeś dzięki temu procesowi zapełnić pięć pociągów dziennie.
— Dagny — rzekł z powagą, wskazując zbiornik — jeden galon tego jest wart więcej niż cały 
pociąg tam, w piekle — bo to wszystko jest moje, każda kropla, i mogę ją wykorzystać do własnych 
celów. — Uniósł poplamioną dłoń, chwaląc się tłustymi plamami niczym skarbem, a czarna kropla 
na  czubku palca  zalśniła  w słońcu jak  klejnot.  — Moje  — powiedział.  — Czy pozwoliłaś  się 
pokonać do tego stopnia, że zapomniałaś już, co to słowo znaczy, jakie rodzi uczucie? Powinnaś 
dać sobie sposobność nauczenia się go ponownie.
— Ukryłeś się na pustkowiu — rzekła posępnie — i produkujesz dwieście baryłek oleju, podczas 
gdy mógłbyś nim zalać całą ziemię.
— Po co? Żeby wykarmić grabieżców?
— Nie! Żeby zarobić fortunę, na którą zasługujesz!



— Ależ teraz jestem bogatszy niż tam, na świecie. Czymże jest bogactwo, jeśli nie sposobem na 
ekspansję życia? Można to uzyskać na dwa sposoby: produkując więcej lub szybciej. I to właśnie 
robię: produkuję czas.
— Co masz na myśli?
—  Robię  tu  wszystko,  czego  potrzebuję,  pracuję  nad  udoskonaleniem  metod,  a  każda 
zaoszczędzona godzina zostaje dodana do mojego życia. Kiedyś zapełnienie zbiornika zabierało mi 
pięć  godzin.  Teraz trzy.  Te dwie,  które  zaoszczędziłem,  należą  do mnie i  są równie bezcenne, 
jakbym co pięć godzin przesuwał moment, w którym spocznę w grobie, o dwie godziny. Te dwie 
godziny, zaoszczędzone na jednym zadaniu, można zainwestować w inne — pracować, rozrastać 
się, posuwać naprzód. Oto moje konto oszczędnościowe. Czy istnieje w świecie zewnętrznym jaka-
kolwiek skrytka, w której to konto byłoby bezpieczne?
— Ale na jakiej przestrzeni możesz się posuwać naprzód? Gdzie jest twój rynek?
Zaśmiał się.
— Rynek? Pracuję teraz na własny użytek, nie dla zysku. Dla siebie, nie dla grabieżców. Mój rynek 
stanowią jedynie ci,  którzy dodają coś do mojego życia,  a nie zabierają.  Rynek mogą stanowić 
jedynie producenci, nie konsumenci. Współpracuję z tymi, którzy dają życie, a nie z kanibalami. 
Jeśli produkcja mojego oleju zabiera mniej czasu, żądam niższej ceny od ludzi, którym go sprzedaję 
w zamian za potrzebne mi rzeczy. Każdy galon spalonego przez nich oleju dodaje do ich życia 
pewną  ilość  czasu.  A  ponieważ  są  tacy  jak  ja,  również  wynajdują  sposoby  na  coraz  szybszą 
produkcję swoich towarów i każdy kupiony od nich chleb, ubranie, drewno czy metal dodaje do 
mojego  czasu  minutę,  godzinę,  dzień,  a  na  każdym  miesiącu  zakupionej  elektryczności  — tu 
zerknął na Galta — zyskuję dodatkowy rok. Taki tu mamy rynek i w ten sposób funkcjonuje — ale 
w świecie zewnętrznym było inaczej. Gdzie znikały nasze dni, życie i energia? W ścieku bez dna, 
przyszłości i rekompensaty? Tu wymieniamy się osiągnięciami, nie porażkami. Wartościami, nie 
potrzebami. Jesteśmy od siebie niezależni, ale wzrastamy razem. Bogactwo, Dagny? Jakie może 
być większe bogactwo niż władza nad swoim życiem i poświęcenie go wzrostowi? Wszystko musi 
rosnąć. Nie może stać w miejscu. Albo rośnie, albo ginie. Spójrz — wskazał roślinę wyrastającą 
spod kamienia,  długą,  sękatą  łodygę,  powykrzywianą morderczą walką,  z oklapniętymi  żółtymi 
pozostałościami  po  niewykształconych  liściach  i  jednym  zielonym  pędem,  wystrzelającym  ku 
słońcu z  rozpaczą  ostatniego bezowocnego wysiłku  — to właśnie  z  nami  robią  tam,  w piekle. 
Wyobrażasz sobie mnie poddającego się temu?
— Nie — wyszeptała.
— A jego? — Wskazał Gal ta.
— Boże, nie!
— Więc nie dziw się niczemu, co zobaczysz w tej dolinie.
Galt nie powiedział ani słowa. Ona także milczała, gdy ruszyli w dalszą drogę.
Na odległym zboczu, w gęstwinie leśnej, zobaczyła przekrzywiającą się nagle, zataczającą łuk i 
znikającą z pola widzenia sosnę. Wiedziała, że musi kryć się za tym człowiek.
— Kto jest miejscowym drwalem? — zapytała.
— Ted Nielsen.
Jechali teraz szerszą drogą wśród łagodnych wzgórz. Oczom Dagny ukazało się rdzawe zbocze z 
dwiema plamami w różnych odcieniach zieleni: ta ciemna, szarawa była polem ziemniaczanym, a 
jasna,  srebrnozielona  —  polem  kapusty.  Jakiś  człowiek  w  czerwonej  koszuli  jechał  małym 
traktorem, kosząc chwasty.
— Kto jest magnatem kapuścianym? — zapytała.
— Roger Marsh.
Zamknęła  oczy.  Pomyślała  o  chwastach,  które  pną  się  po  schodach  zamkniętej  fabryki,  po  jej 
wyłożonej lśniącymi płytkami przedniej ścianie, zaledwie o kilkaset mil od tego miejsca, po drugiej 
stronie gór.
Droga schodziła teraz ku dnu doliny. W dole widniały dachy miasteczka i mała, lśniąca kropka 
znaku dolara na jego końcu. Galt zatrzymał samochód przed pierwszą budowlą, stojącą na skalnej 
półce  ponad  dachami.  Był  to  ceglany  budynek,  nad  kominem  którego  unosiła  się  niewyraźna 



czerwona  mgiełka.  Dagny  była  niemal  zdumiona  oczywistością  szyldu  ODLEWNIA 
STOCKTONA widniejącego nad wejściem.
Kiedy,  wsparta  na  lasce,  weszła  ze  światła  w wilgotną  ciemność  budynku,  odniosła  szokujące 
wrażenie, że znalazła się w innej epoce, i ogarnęła ją tęsknota. Był to przemysłowy wschód, który 
w ciągu ostatnich kilku godzin stał się dla niej odległy o wieki; stary, znajomy, ukochany widok 
czerwonawych  kłębów  unoszących  się  ku  stalowym  krokwiom,  snopów  iskier  strzelających  z 
niewidzialnych  źródeł,  płomieni  przebijających  się  nagle  przez  czarną  mgłę,  form piaskowych 
lśniących białym metalem. Mgła ukrywała ściany konstrukcji,  nie pozwalając wnioskować o jej 
rozmiarach — i przez chwilę Dagny znalazła się znowu w wielkiej, martwej odlewni Stocktona w 
Kolorado, w Nielsen Motors, w... w Rearden Steel.
— Cześć, Dagny!
W uśmiechniętej twarzy, która wyłoniła się z oparów, rozpoznała Andrew Stocktona. Dumnym, 
pewnym siebie gestem, jakby ofiarowywał jej całą tę wizję, wyciągnął ku niej ubrudzoną dłoń.
— Cześć — powiedziała łagodnie, odwzajemniając uścisk, nie wiedząc, czy wita się z przeszłością 
czy  z  przyszłością.  Potem  pokręciła  głową  i  zapytała:  —  Jak  to  możliwe,  że  nie  hodujesz 
ziemniaków albo nie robisz butów?
— Buty robi Calvin Atwood z nowojorskiego przedsiębiorstwa energetycznego Atwooda. Poza tym 
mój zawód jest jednym z najstarszych i najbardziej potrzebnych w każdym miejscu. Ale i tak nie 
miałem łatwego startu. Musiałem najpierw wykończyć konkurencję.
— Co takiego?!
Uśmiechnął się szeroko, wskazując szklane drzwi tonącego w blasku słonecznym pokoju.
— Oto moja wykończona konkurencja — rzekł.
Zobaczyła młodego człowieka, pochylonego nad skomplikowanym modelem formy do produkcji 
głowic wiertarek,  leżącym na długim stole.  Miał  szczupłe,  silne dłonie  pianisty i  surową twarz 
chirurga skoncentrowanego na wykonywanej operacji.
— To rzeźbiarz — rzekł Stockton. — Kiedy tu przybyłem, on i jego wspólnik mieli coś na kształt 
kombinacji kuźni ręcznej i warsztatu naprawczego. Otworzyłem prawdziwą odlewnię i zabrałem im 
wszystkich klientów.  Chłopak nie potrafił  robić tego co ja,  a poza tym była to dla niego tylko 
dodatkowa praca — naprawdę zajmuje się rzeźbiarstwem — więc zaczął pracować dla mnie. Teraz 
zarabia  więcej  pieniędzy  w krótszym czasie,  niż  kiedy miał  własny zakład.  Jego wspólnik  był 
chemikiem, więc zaangażował  się w rolnictwo i  wyprodukował sztuczny nawóz, który podwoił 
niektóre plony, szczególnie — czy wspominałaś coś o ziemniakach? — ziemniaczane.
— A więc i ciebie ktoś mógłby pokonać?
— Pewnie.  W każdej chwili.  Znam kogoś, kto mógłby to zrobić i pewnie zrobi, gdy już się tu 
znajdzie.  Ale  niech  mnie  diabli,  jeśli  nie  chciałbym u  niego  pracować  choćby  jako  zamiatacz 
popiołów. Wstrząsnąłby całą doliną. Potroiłby produkcję wszystkich.
— Kto to taki?
— Hank Rearden.
— Tak... — szepnęła. — O tak!
Zastanawiała  się,  dlaczego  powiedziała  to  z  tak  niezachwianą  pewnością.  Jednocześnie  jednak 
czuła,  że obecność Hanka Reardena w tej  dolinie jest  niemożliwa — i że to miejsce należy do 
niego, właśnie do niego, (jo jego młodości, początków, ale i do marzeń; że jest to miejsce, którego 
szukał przez całe życie, upragniona kraina, cel jego morderczej walki... miała wrażenie, że spirale 
przetkanej płomieniami mgły wciągają czas w dziwne koło — i kiedy w głowie kołatała jej się, jak 
serpentyna nie dokończonego zdania, mglista myśl: „Zachować wieczną młodość, to osiągnąć na 
końcu  drogi  wizję,  którą  się  miało  na  początku”,  usłyszała  głos  obwiesia  z  baru:  „John  Galt 
odnalazł fontannę młodości, którą chciał przynieść ludziom. Nigdy jednak nie wrócił... bo odkrył, 
że nie można jej zabrać ze szczytu”.
W snopie iskier, który rozświetlił mgłę, dostrzegła brygadzistę, który machał ręką, kierując jakąś 
niewidzialną pracą. Kiedy przekręcił głowę, by wydać rozkaz, rozpoznała jego profil — i zaparło 
jej dech. Stockton zauważył to, zaśmiał się i wykrzyknął we mgłę:
— Hej,  Ken!  Chodź no tu!  Stara  znajoma chce  cię  zobaczyć!  Przyglądała  się  podchodzącemu 



Danaggerowi. Wielki przemysłowiec, którego tak rozpaczliwie próbowała przykuć do biurka, teraz 
miał na sobie poplamiony kombinezon.
— Dzień dobry, panno Taggart. Mówiłem pani, że wkrótce się spotkamy.
Pochyliła  głowę,  jakby  odwzajemniała  pozdrowienie,  ale  na  moment  mocno  zacisnęła  dłoń  na 
lasce,  raz  jeszcze  przeżywając  tamto  spotkanie:  godzinę  pełnego  udręki  oczekiwania,  a  potem 
łagodną, odległą twarz za biurkiem i myśl o oszklonych drzwiach, za którymi zniknął nieznajomy.
Trwało to tak krótko, że obaj mężczyźni mogli to uznać za zwykłe pozdrowienie — kiedy jednak 
podniosła głowę, spojrzała nie na nich, lecz na Gal ta. Zobaczyła, że on także patrzy na nią, jakby 
się domyślał, co czuje — wiedział bowiem, iż uświadomiła sobie, że to on odwiedził tamtego dnia 
gabinet Danaggera. Nie było jednak w jego twarzy odpowiedzi, a jedynie pełna szacunku surowość, 
z którą człowiek przyjmuje prawdę.
— Nie spodziewałam się tego — rzekła łagodnie do Danaggera. — Nie sądziłam, że jeszcze kiedyś 
pana zobaczę.
Danagger  przyglądał  się  jej  jak obiecującemu dziecku,  które  kiedyś  odkrył  i  teraz obserwuje z 
czułym rozbawieniem.
— Wiem — odparł — ale dlaczego jest pani taka zdumiona?
— Ja... Bo to po prostu niedorzeczne! — Wskazała jego ubiór.
— Co w tym niedorzecznego?
— Więc taki jest koniec pańskiej drogi?
— Ależ skąd. To dopiero początek.
— Do czego zatem pan zmierza?
— Do górnictwa. Nie będę jednak wydobywał węgla, lecz rudę żelaza.
— Gdzie?
Machnął ręką w stronę gór.
— Tutaj. Słyszała pani kiedyś, żeby Midas Mulligan źle zainwestował pieniądze? Zdziwiłaby się 
pani, ile można znaleźć w tych skałach, jeśli potrafi się szukać. To właśnie robię: szukam.
— A jeśli nie znajdzie pan rudy żelaza? Wzruszył ramionami.
— Będę robił  co innego. Zawsze brakowało mi czasu,  ale  nigdy rzeczy,  którymi można by go 
zapełnić.
Zerknęła z zaciekawieniem na Stocktona.
—  Czy  przypadkiem  nie  szkolisz  tu  kogoś,  kto  może  wyrosnąć  na  twojego  najgroźniejszego 
konkurenta?
— Tylko takich ludzi zatrudniam. Dagny, czy przypadkiem nie żyłaś zbyt długo wśród grabieżców? 
Czy uważasz, że umiejętności jednego człowieka mogą stanowić zagrożenie dla drugiego?
— Ależ nie! Myślałam jednak, że już prawie wszyscy oprócz mnie tak uważają.
— Każdy, kto boi się zatrudnić najlepszego specjalistę, jakiego potrafi znaleźć, jest oszustem, który 
nie  powinien pracować w swojej  branży.  Dla mnie najgorszym człowiekiem na ziemi,  bardziej 
zasługującym na potępienie niż przestępca, jest pracodawca odrzucający ludzi dlatego, że są zbyt 
dobrzy. Zawsze tak uważałem i... z czego się śmiejesz?
Przysłuchiwała mu się z entuzjastycznym, podszytym niedowierzaniem uśmiechem.
— To takie dziwne — rzekła — bo tak bardzo słuszne!
— Cóż innego można myśleć? Zaśmiała się łagodnie.
— Wiesz, gdy byłam dzieckiem, sądziłam, że każdy biznesmen tak myśli.
— A potem?
— Potem nauczyłam się tego nie oczekiwać.
— Ale przecież to słuszne, prawda?
— Nauczyłam się nie oczekiwać tego, co słuszne.
— Czy jednak nie jest to także logiczne?
— Przestałam oczekiwać logiki.
— Tego nigdy nie wolno robić — rzekł Ken Danagger.
Wrócili do samochodu i ruszyli drogą, pokonując ostatnie zakręty. Spojrzała na Galta, a on, jakby 
to przewidział, w tej samej chwili zwrócił głowę ku niej.



— To pan był wtedy w gabinecie Danaggera, prawda? — zapytała.
— Tak.
— Wiedział pan, że czekam na zewnątrz?
— Tak.
— Wiedział pan, co dla mnie znaczy czekanie za zamkniętymi drzwiami?
Nie potrafiła określić natury spojrzenia, którym ją obdarzył. Nie była to litość wobec niej — raczej 
wzrok, jakim patrzy się na cierpienie, ale to nie jej cierpienie wydawał się widzieć.
— O tak — odparł niemal beztrosko.
Pierwszy sklep, który pojawił się przy jedynej drodze w dolinie, był jak teatr na wolnym powietrzu: 
szkielet bez frontowej ściany, ze sceną oświetloną jak do wodewilu — czerwone sześciany, zielone 
kule,  złote  trójkąty  skrzynek  z  pomidorami,  beczułek  sałaty,  piramid  pomarańcz  —  i  kulisy 
nakrapiane  cekinami  promieni  słonecznych lśniących na metalowych kontenerach.  Szyld głosił: 
SKLEP SPOŻYWCZY HAMMONDA. Dystyngowany mężczyzna w samej koszuli, o ascetycznym 
profilu i siwych skroniach, ważył kawałek masła dla młodej, atrakcyjnej kobiety, która stała przy 
ladzie w swobodnej pozycji tancerki, a jej bawełniana spódniczka puchła na wietrze niczym klosz. 
Dagny uśmiechnęła się mimowolnie, choć w mężczyźnie za ladą poznała Lawrence’a Hammonda.
Wszystkie sklepy były małe, jednopiętrowe. Mijając je, czytała na szyldach znajome nazwiska, jak 
nagłówki na przewracanych przez pęd samochodu stronach książki: SKLEP WIELOBRANŻOWY 
MULLIGANA  —  WYROBY  SKÓRZANE  ATWOODA  —  DREWNO  NIELSENA.  Nad 
drzwiami niewielkiej ceglanej fabryki z napisem: SPÓŁKA TYTONIOWA MULLIGANA widniał 
znak dolara.
— Kto oprócz Mulligana należy do spółki? — zapytała.
— Profesor Akston — odparł.
Przechodniów było niewielu, więcej mężczyzn niż kobiet, i wszyscy poruszali się szybko, jakby 
mieli  do  wypełnienia  konkretne  zadania.  Wszyscy  jednak  przystawali  na  dźwięk  samochodu, 
machali do Galta i patrzeli na nią z pobawionym zdziwienia zaciekawieniem, jak na starą znajomą.
— Czy spodziewaliście się mnie tu od dawna? — zapytała.
— Nadal się spodziewamy — odparł.
Na końcu drogi zobaczyła budowlę wykonaną ze szkła połączonego drewnianym szkieletem. Przez 
chwilę widziała tylko szkielet,  odnosząc wrażenie, że jest to rama portretu kobiety — wysokiej, 
delikatnej blondynki o twarzy tak pięknej, że zdawała się odległa, jakby artysta potrafił jedynie 
zasugerować jej urodę, nie mogąc jej oddać w całej wspaniałości.
W następnej  chwili  kobieta odwróciła  głowę i  Dagny zdała  sobie sprawę że wewnątrz  budowli 
siedzą przy stołach ludzie, że jest to bar, a kobieta stoi za ladą— i że tą kobietą jest Kay Ludlow, 
niepowtarzalna gwiazda kina,  która pięć lat  temu przerwała karierę i zniknęła,  zastąpiona przez 
dziewczęta  o  jednakowych nazwiskach i  twarzach.  Ale kiedy Dagny wstrząśnięta,  pomyślała  o 
filmach, ku którym zwróciło się kino, uznała, że uroda Kay Ludlow bardziej nadaje się do tego baru 
niż do filmu wychwalającego pozbawioną chwały przeciętność.
Kolejnym budynkiem był mały, szeroki blok surowego granitu,  solidny i o regularnej formie, z 
krawędziami równie precyzyjnymi jak kanty odświętnego stroju — patrząc na niego, ujrzała jednak, 
niczym ducha, drapacz chmur wzbijający się w zamglone niebo nad Chicago, opatrzony niegdyś 
szyldem, który teraz, w postaci złotych liter nad skromnymi drzwiami z drewna sosnowego, widniał 
na tym budynku: BANK MULLIGANA.
Galt zwolnił, gdy mijali bank, jakby chciał nadać tym słowom jakieś specjalne znaczenie.
Dalej była mała ceglana budowla z szyldem głoszącym: MENNICA MULLIGANA.
— Mennica? — zdziwiła się. — Co Mulligan robi w mennicy? Galt sięgnął do kieszeni i położył jej 
na dłoni dwie niewielkie monety.
Były to miniaturowe krążki lśniącego złota, mniejsze od jednocentówek, takie, jakich nie używano 
od  czasów  Nata  Taggarta;  jedna  strona  przedstawiała  głowę  Statui  Wolności,  na  drugiej  zaś 
widniały słowa: „Stany Zjednoczone Ameryki — 1 dolar”. Wytłoczone na monetach daty wska-
zywały jednak, że wybito je w ciągu ostatnich dwóch lat.
— To waluta, którą się posługujemy — rzekł. — Produkuje ją Midas Mulligan.



— Ale... w czyim imieniu?
— Ta informacja widnieje na monecie — po obu jej stronach.
— A jak wyglądają wasze drobne?
— Są srebrne, także produkowane przez Mulliagana. Nie używamy tu innej waluty. Akceptujemy 
wyłącznie wartości obiektywne.
Przyglądała się monetom.
— Ależ to... to wygląda jak coś z początków ery moich przodków.
— Prawda? — Zatoczył ręką krąg po dolinie.
Wpatrywała  się  w  dwa  maleńkie,  delikatne,  niemal  pozbawione  ciężaru  krążki  złota  na  dłoni, 
wiedząc,  że  dzięki  nim  powstała  cała  sieć  Taggart  Transcontinental,  że  to  one  są  kamieniem 
zwornikowym wszystkich innych kamieni zwornikowych, wszystkich łuków i dźwigarów wzdłuż 
torów Taggarta, mostu Taggarta i budynku Taggart Transcontinental... pokręciła głową i zwróciła 
mu monety.
— Nie ułatwia mi pan życia — rzekła.
— Utrudniam je tak bardzo, jak to tylko możliwe.
— Dlaczego mi pan tego nie powie? Dlaczego nie powie mi pan wszystkiego, czego chce mnie pan 
nauczyć?
Wskazał ręką miasto i drogę za nimi.
— A niby co robię? — zapytał.
Jechali dalej w milczeniu. Dopiero po jakimś czasie Dagny zapytała beznamiętnym tonem:
— Jak wielką fortunę ulokował w tej dolinie Midas Mulligan? Wyciągnął rękę przed siebie.
— Niech pani sama oceni.
Droga wiła się po nierównej ziemi ku domom miasteczka. Nie stały rzędem wzdłuż ulicy — były 
nieregularnie rozproszone po pagórkach i dolinkach, małe i proste, wybudowane z miejscowych 
materiałów,  głównie granitu  i  drewna sosnowego, z cudowną genialnością  myśli  i  maksymalną 
oszczędnością  wysiłku.  Każdy budynek wyglądał,  jakby go zbudował  jeden człowiek,  nie  było 
dwóch podobnych, a jedyną wspólną cechą wszystkich był malujący się na nich rys inteligencji 
ludzkiej postawionej przed problemem do rozwiązania. Od czasu do czasu Galt wskazywał któryś z 
domów, wybierając znajome nazwiska — i brzmiało to dla niej jak raport z najbogatszej giełdy 
papierów wartościowych na świecie albo uroczysty apel: „Ken Danagger... Ted Nielsen... Lawrence 
Hammond... Roger Marsh... Ellis Wyatt... Owen Kellogg... profesor Akston...”
Dom profesora Akstona  stał  na  końcu.  Był  to  mały  domek z wielkim tarasem,  wzniesiony na 
grzbiecie fali pędzącej ku skalnej ścianie. Droga mijała go i stopniowo pięła się pod górę, zwężając 
się  pomiędzy  dwoma  rzędami  starych  sosen,  nacierających  na  nią  posępną  kolumnadą  pni,  z 
gałęziami stykającymi się w górze i zamykającymi ścieżkę w ciszy i mroku. Na wąskim pasie ziemi 
nie było śladów kół, wydawał się nie używany i zapomniany — wystarczyło kilka minut i zakrętów 
drogi, by odnieść wrażenie,  że znajdują się o wiele mil od osad ludzkich — i tylko raz po raz 
promień słońca przedzierał się przez pnie, dając wytchnienie od bezruchu.
Nagły widok domu na końcu drogi uderzył  ją  niczym nieoczekiwany dźwięk:  wybudowany na 
pustkowiu, pozbawiony wszelkich więzi z ludźmi, wyglądał jak ustronie kryjące jakiś wielki gniew 
lub smutek.  Był  to najskromniejszy dom w dolinie,  drewniana chatka z  licznymi  zaciekami  od 
deszczu; tylko jego wielkie okna przeciwstawiały się burzom niewzruszonym spokojem gładkich, 
lśniących szyb.
— Czyj to... och! — Wstrzymała oddech i odwróciła głowę, ujrzawszy nad drzwiami oświetlony 
promieniem słońca, zniszczony, wygładzony przez wielowiekowe wiatry srebrny herb Sebastiana 
d’Anconia.
Jakby w odpowiedzi na jej  mimowolną chęć ucieczki  Galt  zatrzyma} samochód przed domem. 
Przez chwilę patrzeli sobie w oczy: ona — pytająco, on — rozkazująco. Na jej twarzy malowała się 
buntownicza  szczerość,  jego  była  surowa i  nieprzenikniona.  Dagny rozumiała  jego  cel,  ale  nie 
pojmowała  motywów.  Usłuchała.  Wspierając  się  o  laskę,  wysiadła  z  samochodu  i  stanęła 
wyprostowana twarzą do domu.
Patrzyła na srebrny herb, który zamienił  marmurowy pałac w Hiszpanii na chatkę w Andach, a 



potem na drewniany domek w Kolorado — herb ludzi nieustępliwych. Drzwi domu były zamknięte 
na klucz, blask słońca nie przebijał się przez szyby, a nad dachem wisiały gałęzie sosen, rozpostarte 
niczym  ramiona,  które  chronią,  pocieszają  i  błogosławią.  Cisza,  nie  przerywana  niczym  z 
wyjątkiem rzadkich trzasków gałęzi i spadających z nich kropel, wydawała się kryć w sobie cały 
ukryty  tu  i  nigdy  niewypowiedziany  ból.  Stała,  słuchając  z  łagodnym,  zrezygnowanym, 
pozbawionym ckliwości szacunkiem: „Zobaczmy, kto przyniesie większy zaszczyt, ty — Natowi 
Taggartowi, czyja — Sebastianowi d’Anconia”... „Dagny! Pomóż mi pozostać. Odmówić. Nawet 
jeśli on ma rację!”
Odwróciła się, by spojrzeć na Galta, wiedząc, że to on jest człowiekiem, przeciwko któremu nie 
mogła  udzielić  pomocy.  Siedział  za  kierownicą  nieporuszony;  nie  wysiadł  razem z  nią  ani  nie 
pomógł  jej  wysiąść,  jakby  chciał,  by  złożyła  hołd  przeszłości,  i  uszanował  prywatność  jej 
samotnego pozdrowienia. Zauważyła,  że siedzi tak, jak go zostawiła, wsparty przedramieniem o 
kierownicę, z tak samo ułożonymi, jakby wyrzeźbionymi palcami. Patrzył na nią w skupieniu, ale 
nic więcej nie zdołała wyczytać z jego twarzy.
Kiedy ponownie usiadła obok niego, odezwał się:
— To był pierwszy człowiek, jakiego pani zabrałem. Z surową, szczerą i lekko wyzywającą miną 
zapytała:
— Ile pan wie na ten temat?
— Nic, co powiedziałby mi wprost. Wszystko, co kryło się w jego tonie, ilekroć o pani mówił.
Pochyliła głowę. W odrobinę przesadnie miarowym głosie pobrzmiewał ból.
Uruchomił silnik. Hałas rozproszył ukrytą w ciszy opowieść. Ruszyli w dalszą drogę.
Ścieżka była tu nieco szersza, podążając ku kałuży światła. Kiedy ujeżdżali na polanę, pomiędzy 
gałęziami mignęły przez moment przewody. Na zboczu skalistego wzgórza stała nierzucająca się w 
oczy niewielka budowla, prosty sześcian granitu wielkości szopy, pozbawiony okien i wszelkich 
otworów, z wyjątkiem drzwi z polerowanej stali i skomplikowanego systemu rozchodzących się 
przewodów na dachu. Galt już miał ominąć budynek, nie zatrzymując się, gdy zapytała gwałtownie:
— Co to jest? Uśmiechnął się lekko.
— Elektrownia.
— Och, proszę, niech się pan zatrzyma!
Usłuchał  i  cofnął  samochód  do  stóp  wzgórza.  Po  kilku  krokach  w  górę  stromych  schodów 
przystanęła, jakby nie musiała już iść dalej, jakby nie było dokąd — i stała jak wtedy, gdy po raz 
pierwszy spojrzała na dolinę, w chwili, w której początek jej drogi zaczął się łączyć z końcem.
Patrzyła na budowlę, świadoma tylko jednego widoku i jednego, nienazwanego uczucia. Wiedziała 
jednak, że uczucia są sumą podliczoną przez maszynę umysłu i że to, co teraz czuje, jest sumą 
wszystkich myśli,  których nie musi określać słowami,  ostatecznym wynikiem długiego procesu, 
niczym  głos  mówiący:  jeśli  upierałaś  się  przy  zatrzymaniu  Quentina  Danielsa  bez  nadziei  na 
zastosowanie silnika, tylko po to, by wiedzieć, że na ziemi wciąż można coś osiągnąć — jeśli jak 
nurek z obciążeniem, tonący w oceanie mierności pod ciśnieniem ludzi o galaretowatych oczach, 
gumowych  głosach,  wykoślawionych  przekonaniach,  niestałych  duszach  i  śliskich  dłoniach, 
trzymałaś się, niczym liny bezpieczeństwa i rurki tlenowej, myśli o wielkim ludzkim osiągnięciu —
jeśli na widok szczątków silnika, w ostatnim proteście wydzierającym się z przeżartych zgnilizną 
trzewi, profesor Stadler wołał o coś, co byłoby większe od niego, i takie też było wołanie, tęsknota i 
paliwo twojego życia —jeśli poruszałaś się, wiedziona młodzieńczym głodem widoku czystego, 
bezwzględnego, radosnego profesjonalizmu — oto leży przed tobą gotowa potęga niezrównanego 
umysłu w postaci  sieci  przewodów połyskujących spokojnie  w letnim słońcu i  wysysających z 
przestrzeni niezmierzoną moc, by ją przelać w tajemnicze wnętrze małej kamiennej budki.
Pomyślała o tej konstrukcji wielkości połowy wagonu towarowego, zastępującej elektrownie całego 
kraju,  ogromne  skupiska  stali,  paliwa  i  wysiłku  —  o  prądzie  płynącym  z  tej  konstrukcji  i 
zdejmującym uncje, funty, tony wysiłku z barków tych, którzy tworzyliby go lub wykorzystywali, 
dodając godziny,  dni i  lata wyzwolonego czasu do swojego życia,  czy to w formie dodatkowej 
chwili na oderwanie się od pracy i spojrzenie w słońce, dodatkowej paczki papierosów kupionej za 
pieniądze  zaoszczędzone  na  rachunku  za  elektryczność,  skróconego  o  godzinę  dnia  roboczego 



każdej  wykorzystującej  prąd  fabryki  czy  miesięcznej  podróży  dookoła  świata  pociągiem 
napędzanym przez ten silnik za bilet zakupiony za pieniądze zarobione w ciągu jednego dnia — o 
całej  energii tego ciężaru,  wysiłku i czasu, zaoszczędzonej dzięki energii jednego umysłu, który 
potrafił  sprawić,  by połączenia  przewodów podążyły za połączeniami w jego głowie. Wiedziała 
jednak, że sens nie leży w silnikach, fabrykach czy pociągach, lecz w ludzkiej radości życia, której 
służą— i  że jej  przemożny podziw dla  tego osiągnięcia  jest  podziwem dla  człowieka,  który je 
stworzył, dla jego potęgi i jaskrawej wizji, pozwalającej postrzegać ziemię jako krainę radości i 
świadomej, że praca dla osiągnięcia własnego szczęścia jest celem, uzasadnieniem i sensem życia.
Drzwi budowli były gładką płytą nierdzewnej stali, lekko połyskującą w słońcu na niebiesko. Ponad 
nimi, wykuty w granicie jako jedyna ozdoba surowego prostokąta budynku, widniał napis:
PRZYSIĘGAM NA SWOJE ŻYCIE I SWOJĄ MIŁOŚĆ DO NIEGO, ŻE NIGDY NIE BĘDĘ ŻYŁ 
DLA INNEGO CZŁOWIEKA ANI PROSIŁ GO, BY ŻYŁ DLA MNIE.
Zwróciła twarz ku Galtowi. Stał obok niej: tym razem to jemu składała hołd. Patrzyła na wynalazcę 
silnika  — a  jednak widziała  swobodną postać  robotnika  w jego naturalnym środowisku i  roli. 
Zauważyła nietypową lekkość postawy, niemal nieważkość, świadczącą o doskonałej kontroli nad 
ciałem — wysokim ciałem w prostej  odzieży: cienkiej  koszuli  i  lekkich spodniach ściągniętych 
paskiem w szczupłej talii — i wiszące swobodnie włosy, poruszane bryzą i mieniące się jak metal. 
Patrzyła na niego tak samo jak na budowlę.
Wiedziała teraz, że pierwsze dwa zdania, jakie do siebie wypowiedzieli, wciąż unoszą się pomiędzy 
nimi, wypełniając ciszę — że wszystko, co powiedzieli później, było nimi podszyte i że on o tym 
wiedział, podtrzymywał to i nie pozwolił jej zapomnieć. Nagle uświadomiła sobie, że są sami; była 
to  świadomość  podkreślająca  jedynie  fakt,  bez  żadnych  dalszych  implikacji,  lecz  w  tym 
podkreśleniu zawierało się wszystko, co nienazwane. Byli sami w milczącym lesie, u stóp budowli 
wyglądającej jak starożytna świątynia — i wiedziała, jaki rytuał jest właściwą formą oddawania 
czci przy tym ołtarzu. Poczuła nagły ucisk w gardle i przechyliła lekko głowę, tylko na tyle, by 
poczuć na włosach nieznaczny podmuch wiatru — zdawało jej się jednak, że leży na wietrze w 
przestworzach,  nie  mogąc  myśleć  o  niczym  z  wyjątkiem  jego  nóg  i  kształtu  jego  ust.  Stał  i 
przyglądał się jej bez ruchu, zmrużywszy jedynie oczy, jakby raziło go światło. Nastąpiła sukcesja 
trzech chwil: ta była pierwszą — po niej przyszło ukłucie dzikiego triumfu świadomości, że jego 
wysiłek i walka są trudniejsze do zniesienia niż jej własne — na koniec on oderwał od niej wzrok i 
uniósł głowę ku napisowi zdobiącemu świątynię.
Pozwoliła mu patrzeć przez moment, niemal w akcie pobłażliwego miłosierdzia dla walczącego o 
odzyskanie sił wroga, po czym zapytała z nutką władczej dumy w głosie, wskazując napis:
— Co to jest?
— To przysięga, którą złożyli wszyscy w tej dolinie z wyjątkiem pani.
— Zawsze hołdowałam tej zasadzie — rzekła, patrząc na napis.
— Wiem.
— Nie uważam jednak pańskiego sposobu wdrażania jej za słuszny.
— W takim razie będzie pani musiała się dowiedzieć, które z nas się myli.
Z niespodziewaną pewnością, wynikającą ze świadomości władzy, którą daje jej nad nim jego ból 
— podeszła do stalowych drzwi budowli i nie pytając o zgodę, spróbowała nacisnąć klamkę. Drzwi 
były jednak zamknięte na klucz i nawet nie drgnęły, jakby zamek wtopiony był w kamień.
— Proszę nie próbować otwierać tych drzwi, panno Taggart. Podszedł do niej nieco zbyt wolno, 
jakby chciał podkreślić, że wie, jakie znaczenie ma dla niej każdy jego krok.
— Żadna siła fizyczna nie zdoła tego dokonać — rzekł. — Te drzwi może otworzyć tylko myśl. 
Gdyby  próbowała  je  pani  skruszyć  za  pomocą  najlepszych  materiałów  wybuchowych  świata, 
maszyneria wewnątrz zostałaby zniszczona na długo przedtem, zanim one by ustąpiły. Wystarczy 
jednak właściwa myśl, aby tajemnica silnika i — po raz pierwszy drgnął mu głos — i wszystkie 
inne tajemnice, które zechce pani poznać, stanęły przed panią otworem.
Przez  chwilę  spoglądał  jej  w  twarz,  jakby  czekał,  aż  dokładnie  zrozumie  jego  słowa;  potem 
uśmiechnął się spokojnie i zagadkowo do jakiejś własnej myśli i dodał:
— Pokażę pani, jak to się robi.



Zrobił  krok  w tył.  Potem,  stojąc  bez  ruchu z  twarzą  uniesioną  ku  słowom wykutym w skale, 
wypowiedział  je  powoli  i  miarowo,  jakby ponownie  składał  przysięgę.  W jego głosie  nie  było 
emocji, jedynie wyrazistość dźwięków wypowiadanych z całkowitą świadomością ich znaczenia — 
wiedziała jednak, że jest świadkiem najbardziej uroczystej chwili, w jakiej kiedykolwiek będzie jej 
dane uczestniczyć, że ogląda nagą duszę tego mężczyzny i cenę, jaką zapłacił, by móc wyrzec te 
słowa, że słyszy echo dnia, w którym złożył tę przysięgę po raz pierwszy, w pełni świadom, co go 
czeka w ciągu następnych lat — wiedziała, jakiego rodzaju człowiek stawił czoło sześciu tysiącom 
innych w ciemny wiosenny wieczór i dlaczego się go bali — wiedziała, że oto znalazła się u źródła 
wszystkiego,  co  stało  się  na świecie  w ciągu minionych dwunastu lat,  że  ma to  dużo większe 
znaczenie niż silnik ukryty wewnątrz budowli — pojęła to wszystko, wsłuchując się w odnawiający 
przysięgę głos:
„Przysięgam  na  swoje  życie...  i  swoją  miłość  do  niego...  że  nigdy  nie  będę  żył  dla  innego 
człowieka... ani prosił go... by żył... dla mnie”.
Nie zdziwiło jej — wydawało się zwyczajne i niemal nieważne — że w chwili wybrzmiewania 
ostatniego dźwięku drzwi zaczęły się powoli otwierać, ukazując ciemne wnętrze. Gdy w środku 
rozbłysło światło, Galt chwycił klamkę i zatrzasnął drzwi.
— To zamek reagujący na dźwięk — rzekł z uroczystym wyrazem i twarzy. — Otwiera się pod 
wpływem kombinacji  dźwięków zawartych w tym zdaniu. Nie mam nic przeciwko powierzeniu 
pani tego sekretu, bo wiem, że nie wypowie pani tych słów, dopóki nie będzie ich pani chciała 
wypowiedzieć z pełną świadomością znaczenia.
Skinęła głową.
— To prawda.
Ruszyła  za  nim  do  samochodu  powoli,  czując  się  nagle  zbyt  wyczerpana,  by  iść.  Opadła  na 
siedzenie,  zamykając oczy i  ledwie słysząc dźwięk włączanego silnika.  Zgromadzony wysiłek i 
szok bezsennych godzin dopadły ją w jednej chwili, przełamując próbującą je powstrzymać barierę 
napięcia.  Siedziała  bez  ruchu,  niezdolna  myśleć,  reagować  ani  walczyć,  wyzuta  ze  wszystkich 
emocji poza jedną.
Nie odezwała się ani nie otworzyła oczu, dopóki samochód nie zatrzymał się przed domem Galta.
— Lepiej niech się pani prześpi — powiedział — jeśli chce pani iść dziś na kolację do Mulligana.
Kiwnęła posłusznie głową. Dowlokła się do domu, uchylając się od jego pomocy.
— Nic mi nie będzie — powiedziała z wysiłkiem i uciekła do pokoju, mając jeszcze dość sił, by 
zamknąć za sobą drzwi.
Padła na łóżko twarzą w dół. Nie było to jedynie fizyczne wyczerpanie, lecz nagłe, obezwładniające 
doznanie,  zbyt  pełne,  by  je  znieść.  Teraz,  kiedy  z  jej  ciała  odeszła  siła,  a  umysł  postradał 
świadomość, resztki  jej  energii,  pojmowania,  panowania nad sobą i zdolności sądu pochłonęła , 
jedna emocja,  której  nie  miała  czego przeciwstawić,  nie mogła nawet pragnąć,  tylko czuć,  cała 
będąc  tym uczuciem,  statycznym  doznaniem  pozbawionym  początku  i  końca.  Była  tylko  jego 
postać stojąca w drzwiach elektrowni — i nic więcej, żadnego pragnienia, nadziei, oceny swojego 
uczucia, nazwy dla niego, żadnego odniesienia do jej własnej osoby — ona nie istniała, nie była 
osobą, lecz funkcją, funkcją widzenia go, i ten widok był sam w sobie sensem i celem, poza którym 
nie stał żaden inny.
Z twarzą wciśniętą w poduszkę przypomniała sobie mgliście chwilę swego startu z oświetlonego 
lotniska w Kansas. Czuła uderzenia silnika, pęd po pasie startowym, nabieranie siły do biegu ku 
określonemu celowi – i w momencie, w którym koła oderwały się od ziemi, ogarnął ją sen.

Dno doliny wyglądało jak sadzawka odbijająca jeszcze blask nieba, ale złoto przechodziło w miedź, 
brzegi przestawały być widoczne, a szczyty nabrały barwy przyćmionego błękitu, gdy jechali do 
domu Mulligana.
Wyczerpanie i targające nią emocje zniknęły.  Obudziła się o zmroku, wyszła z pokoju i zastała 
Galta siedzącego w świetle lampy w bezczynnym oczekiwaniu. Zerknął na nią: stała w drzwiach 



opanowana, uczesana, w swobodnej i pewnej siebie pozie,  tak jak wyglądałaby w progu swego 
gabinetu w budynku Taggart  Transcontinental,  gdyby nie lekkie  pochylenie  wspartego na lasce 
ciała. Przez chwilę przyglądał się jej, a ona, nie wiedząc, skąd bierze tę pewność, była przekonana, 
że taki właśnie obraz rysuje się przed jego oczami: drzwi jej gabinetu, od lat widywane w wy-
obraźni i zakazane na jawie.
Siedziała obok niego w samochodzie, nie mając ochoty się odzywać, wiedząc, że żadne z nich nie 
potrafi ukryć znaczenia milczenia obojga. Przyglądała się nielicznym światłom zapalającym się w 
odległych domach doliny, a potem oświetlonym oknom wznoszącego się na skalnej półce domu 
Mulligana.
— Kto tam będzie? — zapytała.
— Niektórzy spośród pani ostatnich przyjaciół — rzekł — a moich pierwszych.
Midas Mulligan przywitał ich w drzwiach. Zauważyła, że jego surowa, kwadratowa twarz nie jest 
aż tak pozbawiona wyrazu, jak sądziła: był na niej wyraz zadowolenia, które jednak nie zmiękczało 
rysów, lecz uderzało je jak krzemień, posyłając iskierki humoru, by zabłysły lekko w kącikach oczu 
— humoru bardziej przenikliwego, bardziej wymagającego, a zarazem cieplejszego niż uśmiech.
Otworzył drzwi swego domu, poruszając ręką nieco wolniej niż zwykle, by przydać temu gestowi 
niedostrzegalnie  uroczystej  emfazy.  Wchodząc  do  salonu,  Dagny  stanęła  twarzą  w  twarz  z 
siedmioma mężczyznami, którzy na jej widok podnieśli się z foteli.
— Panowie — Taggart Transcontinental — obwieścił Midas Mulligan. Powiedział to z uśmiechem, 
ale  tylko  w  połowie  żartem;  coś  w  jego  głosie  sprawiło,  że  nazwa  kolei  zabrzmiała  równie 
czcigodnie jak w czasach Nata Taggarta.
Z  szacunkiem skłoniła  się  zebranym,  wiedząc,  że  ma  do  czynienia  z  ludźmi,  których  kryteria 
wartości i honoru są takie same jak jej własne, że rozumieją chwałę tego tytułu tak samo jak ona, i z 
nagłym ukłuciem tęsknoty uświadamiając  sobie,  jak bardzo przez wszystkie  lata  swojego życia 
pragnęła takiego uznania.
Jej powitalne spojrzenie wędrowało od twarzy do twarzy: Ellis Wyatt
— Ken Danagger — Hugh Akston — doktor Hendricks — Quentin Daniels... Mulligan przedstawił 
dwóch pozostałych: „Richard Halley — sędzia Narragansett”.
Nieznaczny uśmiech na twarzy Richarda Halleya wydawał się mówić jej, że znają się od lat — i tak 
istotnie  było,  wśród  jej  samotnych  wieczorów  przy  gramofonie.  Surowość  siwowłosej  postaci 
sędziego Narragansetta przypomniała jej, że słyszała kiedyś, jak ktoś nazwał go marmurową statuą 
— chodziło o statuę z zawiązanymi oczami, która znikła z sądów całego kraju wtedy, kiedy z rąk 
jego mieszkańców znikły złote monety.
— Od dawna powinna pani tu być, panno Taggart — rzekł Midas Mulligan. — Nie oczekiwaliśmy, 
że przybędzie pani w ten sposób, ale tak czy owak — witamy w domu.
Nie!, chciała wykrzyknąć, ale zamiast tego usłyszała swój głos, mówiący łagodnie:
— Dziękuję.
— Dagny, ile jeszcze potrzebujesz lat, żeby nauczyć się być sobą? — Ellis Wyatt chwycił ją za 
łokieć i prowadził do krzesła, uśmiechając się szeroko na widok jej bezradności i walki pomiędzy 
uśmiechem a zaciętym oporem. —Nie udawaj, że nas nie rozumiesz. Rozumiesz doskonale.
—  Nigdy  nie  wygłaszamy  twierdzeń,  panno  Taggart  —  rzekł  Hugh  Akston.  —  To  zbrodnia 
moralna właściwa naszym wrogom. Nie mówimy
—  pokazujemy.  Nie  twierdzimy  —  dowodzimy.  Nie  pragniemy  pani  posłuszeństwa,  lecz 
racjonalnego przekonania.  Widziała  pani  wszystkie  elementy  naszej  tajemnicy.  Sama musi  pani 
wyciągnąć wniosek — możemy pani pomóc go sformułować, ale nie przyjąć — zobaczyć, poznać i 
zaakceptować musi pani sama.
— Czuję się, jakbym to wiedziała — odparła po prostu — a co więcej: jakbym zawsze to wiedziała, 
lecz nigdy nie znalazła, a teraz boję się — nie tego, że to usłyszę, tylko że jest tak blisko. Akston 
uśmiechnął się.
— Jak to wygląda w pani oczach? — zapytał, zataczając ręką krąg po pokoju.
— To? — Roześmiała się nagle, patrząc na twarze mężczyzn na tle złotych promieni słońca w 
wielkich oknach. — To wygląda jak...  Wie pan, nigdy nie sądziłam, że jeszcze kiedyś spotkam 



kogokolwiek z was, i zastanawiałam się czasem, ile bym dała za to, żeby zobaczyć któregoś choć 
przez chwilę lub usłyszeć choć jedno słowo, a teraz... to jest jak dziecinne wyobrażenie nieba, gdzie 
zobaczy się tych wszystkich, których nie zdążyło się spotkać na ziemi, wszystkich wielkich ludzi z 
przeszłości, których chciałoby się poznać...
— Jest pani na dobrej drodze do rozwiązania naszej zagadki — rzekł Akston. — Proszę zadać sobie 
pytanie,  czy spełnienie  marzenia  o  niebie  i  wielkości  należy  odkładać  do czasu,  gdy będziemy 
martwi, czy też powinniśmy osiągnąć je tu, na ziemi.
— Znam odpowiedź — wyszeptała.
— A gdyby pani spotkała w niebie tych wszystkich wielkich ludzi — odezwał się Ken Danagger — 
co chciałaby im pani powiedzieć?
— Chyba... chyba po prostu „dzień dobry”.
— To nie wszystko — rzekł Danagger. — Chciałaby pani usłyszeć coś od nich. Ja też o tym nie 
wiedziałem, póki nie zobaczyłem go po raz pierwszy — wskazał Galta — i dopiero kiedy on mi to 
powiedział,  zrozumiałem, czego mi przez całe życie brakowało. Panno Taggart,  chciałaby pani, 
żeby popatrzeli na panią i powiedzieli: „Dobra robota”. — Pokiwała w milczeniu głową, trzymając 
ją nisko, żeby nie zobaczyli łez, które nagle się tam pojawiły. — „Dobra robota, Dagny! — zbyt 
dobra — czas teraz, żebyś odpoczęła od tego ciężaru, którego nikt z nas nie będzie już nigdy musiał 
dźwigać”.
— Zamknij się — powiedział Midas Mulligan, patrząc na jej spuszczoną głowę z pełną niepokoju 
troską.
Ona jednak uniosła głowę z uśmiechem.
— Dziękuję — rzekła do Danaggera.
— Skoro mówisz o odpoczynku, daj jej odpocząć — powiedział Mulligan. — Za dużo przeżyła jak 
na jeden dzień.
— Nie. — Uśmiechnęła się. — Proszę mówić dalej, cokolwiek ma pan do powiedzenia.
— Później — uciął Mulligan.
On  i  Akston,  wspomagani  przez  Quentina  Danielsa,  podawali  do  stołu.  Roznosili  posiłki  na 
srebrnych tackach, które umieszczano na poręczach foteli. Potem zebrani siedzieli rozproszeni po 
całym pokoju,  za  oknem dogasała  łuna zachodu,  a  szkło kieliszków migotało  iskrami  odbitego 
światła  lamp. Pokój emanował luksusem, był to jednak luksus mistrzowskiej  prostoty: zwróciła 
uwagę na drogie meble, starannie wybrane z myślą o wygodzie, zakupione w czasach, w których 
luksus był jeszcze sztuką. Nie było tam przedmiotów zbędnych — zauważyła jednak niewielkie 
płótno jednego z wielkich artystów Renesansu, warte fortunę, i orientalny dywanik o fakturze i 
barwie,  które  pasowałyby  raczej  do  muzealnej  gabloty.  Oto  koncepcja  bogactwa  Mulligana, 
pomyślała: bogactwo wyboru, nie nagromadzenia.
Quentin  Daniels  siedział  na  podłodze,  trzymając  tackę  na  kolanach;  wydawał  się  całkowicie  u 
siebie  i  od czasu do czasu zerkał  na nią  z bezczelnym uśmiechem młodszego braciszka,  który 
pokonał ją w wyścigu o rozwikłanie tajemnicy. Pomyślała, że choć pojawił się w dolinie zaledwie 
dziesięć minut wcześniej niż ona, jest już jednym z nich, a ona nadal pozostaje osobą z zewnątrz.
Galt siedział z boku, poza kręgiem światła, na poręczy fotela profesora Akstona. Nie odezwał się 
ani słowem, wycofując się i oddając ją innym, a sam przyglądał się spektaklowi, w którym nie 
występował. Jej wzrok powracał jednak ku niemu, wiedziony pewnością, że to on zainscenizował 
ten spektakl, że uczynił to już dawno i że wszyscy obecni wiedzą o tym równie dobrze jak ona.
Spostrzegła,  że nie tylko ona jest  tak intensywnie świadoma obecności Galta:  Hugh Akston od 
czasu do czasu zerkał na niego mimowolnie, niemal ukradkiem, jakby zmagał się ze sobą, by nie 
zdradzić, jak samotny czuł się podczas długotrwałego rozstania. Nie odzywał się do Galta, jakby 
przyjmował jego obecność za rzecz naturalną. W pewnej chwili jednak, kiedy Galt pochylił się do 
przodu  i  kosmyk  włosów  opadł  mu  na  twarz,  Akston  wyciągnął  rękę  i  odsunął  go,  przez 
nieuchwytny moment  zatrzymując  dłoń na czole  swego ucznia:  ten ojcowski  gest  był  jedynym 
wyrazem uczucia, na jaki sobie pozwolił.
Rozmawiając z siedzącymi obok niej  ludźmi, odkryła, że czuje się swobodnie i beztrosko. Nie, 
pomyślała, to nie napięcie czuję, lecz mgliste zdziwienie, że powinnam je odczuwać, ale tak się nie 



dzieje. Nienaturalny był tylko fakt, że wszystko wydawało się takie naturalne.
Rozmawiając  z  poszczególnymi  osobami,  niemal  nie  zwracała  uwagi  na  swoje  pytania,  ale 
odpowiedzi zapisywały się w jej głowie, prowadząc ją do celu zdanie po zdaniu.
— Piąty koncert? — rzekł Richard Halley w odpowiedzi na jej pytanie. — Napisałem go dziesięć 
lat  temu. Nazywamy go koncertem wyzwolenia. Dziękuję pani za rozpoznanie go na podstawie 
kilku  zagwizdanych  nocą  taktów...  Tak,  wiem o tym...  Tak,  znając  moje  utwory,  musiała  pani 
wiedzieć, usłyszawszy go, że ten koncert wyraża wszystko, co próbowałem powiedzieć i osiągnąć. 
Jest dedykowany jemu. — Wskazał Galta. — Nie, skąd, panno Taggart, nie przestałem tworzyć. 
Dlaczego pani tak sądzi? W ciągu ostatnich dziesięciu lat napisałem więcej niż w jakimkolwiek 
innym okresie życia. Zagram dla pani wszystkie moje nowe utwory, gdy mnie pani odwiedzi... Nie, 
panno Taggart, nie zostaną wydane na zewnątrz. Ani jeden takt nie będzie usłyszany po drugiej 
stronie gór.
— Nie, panno Taggart, nie porzuciłem medycyny — odpowiedział na jej pytanie doktor Hendricks. 
— Przez ostatnie sześć lat prowadziłem badania. Odkryłem metodę ochrony naczyń krwionośnych 
mózgu przed śmiercionośnym pęknięciem znanym jako udar mózgu. Dzięki temu z ludzkiego życia 
zniknie straszliwe zagrożenie nagłym paraliżem... Nie, na zewnątrz nie przedrze się ani słowo na 
temat mojej metody.
— Prawo,  panno  Taggart?  — rzekł  sędzia  Narragansett.  — Jakie  prawo?  Nie  porzuciłem go: 
przestało  istnieć.  Nadal  jednak  pracuję  w  swoim  zawodzie,  polegającym  na  służbie 
sprawiedliwości... Nie, sprawiedliwość nie przestała istnieć. Jakżeby mogła? Ludzie mogą przestać 
ją widzieć, a wtedy ona ich niszczy. Nie może jednak przestać istnieć, bo sprawiedliwość i istnienie 
są  nierozerwalnie  powiązane:  sprawiedliwość  jest  aktem uznania  tego,  co  istnieje...  Tak,  nadal 
uprawiam  swój  zawód.  Piszę  rozprawę  na  temat  filozofii  prawa.  Wykażę  w  niej,  że 
najstraszliwszym  złem  ludzkości,  najbardziej  destrukcyjnym  i  przerażającym  spośród  ludzkich 
wynalazków jest prawo nieobiektywne... Nie, panno Taggart, nie opublikuję swojego traktatu na 
zewnątrz...
—  Czym  się  zajmuję,  panno  Taggart?  —  rzekł  Midas  Mulligan.  —  Przetaczaniem  krwi,  jak 
przedtem.  Moim  zadaniem  jest  doprowadzanie  soków  życiowych  do  wszystkich  zdolnych  do 
rozwoju roślin. Proszę jednak zapytać doktora Hendricksa, czy jakakolwiek ilość krwi uratuje ciało, 
które odmawia funkcjonowania, przegniły kadłub oczekujący, że będzie żyć bez żadnego wysiłku. 
Mój bank krwi obraca złotem. To ono jest paliwem zdolnym czynić cuda, ale żadne paliwo nie 
może działać bez silnika... Nie, nie zrezygnowałem, po prostu miałem dość kierowania rzeźnią, w 
której wysysa się krew ze zdrowych istot ludzkich i wpompowuje w wypatroszone truposze.
— Zrezygnowałem? — rzekł Hugh Akston. — Proszę sprawdzić przesłanki, panno Taggart. Żaden 
z nas nie zrezygnował, lecz świat... Co w tym złego, że filozof prowadzi przydrożny bar? Albo, jak 
teraz, fabrykę
papierosów?  Każda  praca  jest  wyrazem  filozofii.  A  kiedy  ludzie  nauczą  się  uważać  pracę 
produkcyjną— i to, co leży u jej źródła — za kryterium swoich wartości moralnych, osiągną stan 
perfekcji, który utracili w chwili narodzin... Co jest źródłem pracy? Umysł ludzki, panno Taggart, 
rozsądny ludzki umysł. Piszę o tym książkę, definiującą filozofię moralną, której nauczyłem się od 
własnego ucznia... Tak, mogłaby ocalić świat... Nie, nie zostanie opublikowana na zewnątrz.
— Dlaczego?! — wykrzyknęła. — Co wy wszyscy robicie?!
— Strajkujemy — rzekł John Galt.
Wszyscy zwrócili się ku niemu, jakby czekali na jego głos i na to słowo. Dagny patrzyła na niego 
przez oświetlony pokój, słysząc wewnątrz siebie głuchy rytm upływającego czasu, dopuszczony do 
głosu przez nagłą ciszę. Galt siedział swobodnie na poręczy fotela, pochylony do przodu, z łokciem 
na kolanach i zwieszoną leniwie dłonią — i tylko lekki uśmiech na twarzy nadał jego słowom 
metaliczne brzmienie aksjomatu.
— Dlaczego miałoby to panią dziwić? Istnieje tylko jeden rodzaj ludzi, którzy nigdy na przestrzeni 
dziejów nie zastrajkowali. Wszyscy inni zatrzymywali się, kiedy im się zachciało, i przedstawiali 
światu  żądania,  twierdząc,  że  są  niezastąpieni  — z  wyjątkiem  tych,  którzy  dźwigali  świat  na 
ramionach,  trzymali  go  przy  życiu,  jako  jedyną  zapłatę  otrzymując  udrękę,  nigdy  jednak  nie 



zostawili ludzkości na lodzie. Teraz przyszła kolej na nich. Niech świat odkryje, kim są, co robią i 
co się  stanie,  gdy odmówią działania.  To strajk  ludzi  umysłu,  panno Taggart.  Umysł odmawia 
współpracy.
Nie poruszyła się; tylko palce jednej dłoni powoli przesunęły się z policzka na skroń.
— Przez wszystkie epoki — mówił dalej Galt — umysł ludzki postrzegano jako zło, a ludzi, którzy 
brali  na  siebie  odpowiedzialność  patrzenia  na  świat  oczyma  żywej  świadomości  i  wyciągania 
racjonalnych  wniosków,  obrzucano  wszelkimi  możliwymi  obelgami  —  od  heretyka  poprzez 
materialistę po wyzyskiwacza — spotykały ich wszelkie możliwe represje — od wygnania przez 
pozbawienie  praw wyborczych po konfiskatę  majątku  — i  wszelkie  możliwe  męczarnie  — od 
szyderstwa  przez  tortury  po  pluton  egzekucyjny.  A  jednak  tylko  w  takim  stopniu,  w  jakim 
przetrwała  myśl  ludzka  —  w  kajdanach,  lochach,  zaułkach,  celach  filozofów  i  warsztatach 
handlowców  —  mogła  przetrwać  ludzkość.  Przez  wszystkie  wieki  czczenia  bezmyślności, 
jakąkolwiek stagnację ludzkość postanowiła znosić, jakąkolwiek brutalność praktykować —jedynie 
dzięki łasce ludzi, którzy rozumieli, że pszenicy potrzebna jest woda, by mogła wyrosnąć, że trzeba 
odpowiednio ułożyć kamienie,  by zbudować juk,  że dwa i dwa jest cztery,  że tortury nie służą 
miłości,  a niszczenie  życiu — jedynie  dzięki  łasce tych ludzi  pozostali  nauczyli  się przeżywać 
chwile, w których zapalała się w nich iskierka człowieczeństwa, i tylko suma tych chwil pozwalała 
im  nadal  żyć.  To  człowiek  umysłu  nauczył  ich  piec  chleb,  leczyć  rany,  kuć  broń  i  budować 
więzienia, do których potem go wtrącali. Był to człowiek o nieograniczonej energii — i nieostroż-
nej  wielkoduszności  —  który  wiedział,  że  przeznaczeniem  ludzkości  nie  jest  stagnacja,  a  jej 
naturalnym stanem niemoc, że najszlachetniejszą i najradośniejszą wartością człowieka jest geniusz 
jego umysłu — i w służbie tej miłości życia, którą samotnie odczuwał, pracował dalej, pracował za 
każdą cenę, dla tych, którzy go ograbiali, więzili, torturowali, ratując ich życie kosztem swojego. 
Taka  była  jego  chwała  i  jego  wina  — pozwolił  sobie  wmówić,  że  jest  winien  swojej  chwały, 
przyjąć rolę zwierzęcia ofiarnego i, skazany za grzech inteligencji, ginąć na ołtarzach barbarzyń-
ców. Tragicznym żartem w historii ludzkości jest to, iż na każdym z ołtarzy wzniesionych przez 
ludzi  składano zawsze człowieka,  a  czczono zwierzę.  To atrybuty zwierzęce  były przedmiotem 
chwały:  bóstwo  instynktu  i  bóstwo  siły  — mistycy  i  królowie  — mistycy,  którzy  tęsknili  za 
nieodpowiedzialną  świadomością  i  rządzili  za  pomocą  twierdzenia,  że  ich  mgliste  emocje  są 
ważniejsze od rozumu, że wiedza atakuje nas znienacka i trzeba ją przyjmować, a nie kwestionować 
— i królowie, którzy rządzili za pomocą szponów i mięśni, podbijając i grabiąc, za jedyny atrybut 
władzy mając maczugę lub karabin. Obrońcy ludzkiej duszy troszczyli się o uczucia, obrońcy ciała 
—  o  żołądek,  jedni  i  drudzy  jednak  zjednoczyli  się  przeciwko  umysłowi.  Ale  nikt,  nawet 
najpodlejsza istota ludzka, nie potrafi całkowicie zrezygnować z myślenia. Nikt nigdy nie wierzył w 
nieracjonalność: tym, w co wierzą, jest niesprawiedliwość. Gdy człowiek potępia umysł, czyni to 
dlatego,  że  dąży  do  czegoś,  do  czego  umysł  nie  pozwoliłby  mu  się  przyznać.  Kiedy  głosi 
sprzeczności, czyni to, bo wie, że ktoś weźmie na siebie ciężar niemożliwego i za cenę własnego 
cierpienia lub życia sprawi, że doktryna zadziała i przyniesie zyski temu, kto ją szerzy. Ceną każdej 
sprzeczności jest destrukcja. To ofiary umożliwiały istnienie niesprawiedliwości. To dzięki ludziom 
rozumu barbarzyńcy mogli  rządzić.  Motywem każdej  doktryny potępiającej  rozum jest  zawład-
nięcie  rozumem.  Motywem  każdej  doktryny  głoszącej  samopoświęcenie  jest  zawładnięcie 
umiejętnościami. Grabieżcy zawsze to wiedzieli. My nie. Nadszedł czas, żebyśmy to pojęli. Dziś 
zamiast Boga czy króla każe nam się czcić nagą, skrzywioną, bezmózgą postać Niekompetencji. 
Taki  jest  nowy ideał,  dążenie i  cel  życia,  a ludzie  mają być nagradzani  na podstawie tego,  jak 
bardzo się do niego zbliżyli.  Nazywają to epoką zwykłych ludzi — tytuł,  do którego aspirować 
może każdy człowiek, w takim stopniu, w jakim udaje mu się nie wyróżniać z tłumu. Do rangi 
arystokraty  wyniesie  go  wysiłek,  którego  nie  podjął,  uhonorują  go  za  cnoty,  którymi  się  nie 
wykazał,  i  zapłacą  dobrami,  których  nie  wyprodukował.  Za  to  my  —  my,  którzy  musimy 
pokutować za grzech umiejętności — będziemy go utrzymywać i spełniać jego rozkazy, za jedyną 
nagrodę mając jego zadowolenie. Ponieważ mamy najwięcej do dania, będziemy mieć najmniej do 
powiedzenia. Ponieważ potrafimy lepiej myśleć, myślenie będzie nam zakazane. Ponieważ wiemy, 
co chcemy robić, nie będzie nam wolno robić tego, co chcemy. Będziemy pracować na podstawie 



rozporządzeń i regulacji tych, którzy sami pracować nie potrafią. Będą rozporządzali naszą energią, 
sami  bowiem nie  mają  żadnej,  i  naszymi  produktami,  sami  bowiem nie  potrafią  produkować. 
Twierdzi pani, że to niemożliwe? Że nie da się tego zrobić? Oni o tym wiedzą, ale pani nie — i 
liczą, że dzięki temu im się uda. Liczą, że będzie pani dalej pracować i karmić ich za cenę własnego 
nadludzkiego wysiłku, dopóki pani może — a gdy już pani padnie, znajdą sobie kolejną ofiarę. 
Każda kolejna ofiara wytrzyma jednak krócej i o ile pani, umierając, pozostawi im sieć kolei, pani 
ostatni potomek duchowy zostawi im bochenek chleba. W tej chwili jednak ich to nie martwi. Ich 
plan — podobnie jak plany wszystkich królewskich grabieżców przeszłości — obejmuje jedynie 
okres ich życia. W przeszłości zawsze im się udawało, bo jednemu pokoleniu nie mogło zabraknąć 
ofiar. Tym razem jednak tak nie będzie. Ofiary podjęły strajk. Strajkujemy przeciwko męczeństwu i 
przeciwko kodeksowi moralnemu, który się go domaga. Przeciwko tym, którzy uważają, że jeden 
człowiek musi żyć dla dobra innych. Przeciwko moralności kanibali, praktykowanej na poziomie 
ciała i ducha. Nie będziemy współpracować z ludźmi na warunkach innych niż nasze własne — a 
nasze  warunki  to  kodeks  moralny  utrzymujący,  że  człowiek  jest  celem samym w sobie,  a  nie 
środkiem do celu innych. Nie zamierzamy im narzucać swojego kodeksu. Mają prawo wierzyć, w 
co chcą. Tym razem jednak będą musieli  w to wierzyć i istnieć bez naszej pomocy — i raz na 
zawsze poznają sens swojej doktryny. Ta doktryna przetrwała wieki jedynie dzięki przyzwoleniu 
ofiar,  dzięki  ich  akceptacji  kary  za  złamanie  kodeksu,  którego  praktykować  się  nie  da.  Ale 
przeznaczeniem tego kodeksu było łamanie go. Ten kodeks przynosi efekty nie dzięki tym, którzy 
go przestrzegają, lecz tym, którzy go łamią. Ta moralność trwa nie dzięki cnocie swoich świętych, 
lecz łasce grzeszników. Nie zamierzamy już być grzesznikami. Przestaliśmy łamać kodeks moralny. 
Zniszczymy go na zawsze dzięki metodzie, której nie potrafią się przeciwstawić: przestrzeganiu go. 
To właśnie robimy. W stosunkach z naszymi współbraćmi przestrzegamy ich norm co do joty i 
oszczędzamy im wszystkiego,  co potępiają  jako  zło.  A zatem umysł  jest  zły?  Wycofaliśmy ze 
społeczeństwa  dzieła  naszych  umysłów.  Zdolności  są  samolubnym  złem,  nie  pozostawiającym 
wyboru tym, którzy mają ich mniej? Wycofaliśmy się z rywalizacji i pozostawiliśmy pole do popisu 
niekompetentnym.  Dążenie  do  bogactwa  jest  chciwością,  źródłem  wszelkiego  zła?  Już  nie 
pragniemy  zbijać  fortun.  Złem  jest  zarabianie  więcej  niż  tyle,  ile  potrzeba,  by  przeżyć? 
Wykonujemy najbardziej przyziemne prace i wysiłkiem własnych mięśni wytwarzamy tylko tyle, 
ile wymagają nasze doraźne potrzeby, nie pozostawiając zbędnego grosza czy twórczej myśli, która 
mogłaby zaszkodzić światu. Złem są sukcesy, bo odnoszą je silni kosztem słabych? Przestaliśmy 
obarczać słabych swoimi ambicjami i pozwalamy im swobodnie prosperować bez nas. Złem jest 
bycie pracodawcą? Nie mamy do zaoferowania żadnej pracy. Złem jest posiadanie nieruchomości? 
Nie  mamy  nic.  Złem  jest  czerpanie  radości  z  życia  na  tym  świecie?  Nie  szukamy  żadnych 
przyjemności w ich świecie i — to najtrudniej nam było osiągnąć — tym, co obecnie odczuwamy 
wobec  ich  świata,  jest  uczucie  uznane  przez  nich  za  idealne:  obojętność  —  pustka  —  zero 
krzyżyk... Dajemy ludziom wszystko, czego przez wieki rzekomo pragnęli i co wychwalali jako 
cnotę. Teraz się przekonają, czy naprawdę tego pragną.
— To pan zapoczątkował strajk? — zapytała.
— Tak.
Podniósł się i stał w świetle lampy z rękoma w kieszeniach — i zobaczyła na jego twarzy uśmiech 
swobodnego, pozbawionego wysiłku rozbawienia płynącego z niezachwianej pewności.
—  Tyle  słyszeliśmy  o  strajkach  —  rzekł  —  i  o  zależności  ludzi  niezwykłych  od  zwykłych. 
Wykrzykiwano,  że  przemysłowiec  jest  pasożytem  utrzymywanym  przez  pracowników,  którzy 
tworzą jego bogactwo i umożliwiają życie w luksusie — i co by się z nim stało, gdyby odmówili 
pracy? W porządku. Zamierzam pokazać światu, kto jest zależny od kogo, kto kogo utrzymuje, kto 
jest źródłem bogactwa, kto umożliwia komu przetrwanie i co się stanie z kim, kiedy kto odmówi 
pracy.
Okna były już litymi ścianami ciemności, odbijającymi iskierki papierosów. Galt wziął jednego ze 
stolika. Kiedy go zapalał, w blasku zapałki zalśnił na moment w jego palcach złoty znak dolara.
— Odszedłem i dołączyłem do niego — rzekł Hugh Akston — bo nie mogłem współpracować z 
ludźmi  twierdzącymi,  że  bycie  intelektualistą  polega  na  negacji  istnienia  intelektu.  Ludzie  nie 



zatrudniają hydraulika, który próbuje dowodzić swojego profesjonalizmu poprzez twierdzenie, że 
hydraulika nie istnieje — najwyraźniej jednak tych samych kryteriów ostrożności nie uważa się za 
konieczne w odniesieniu do filozofów. Dowiedziałem się jednak od własnego ucznia, że ja sam to 
umożliwiam.  Kiedy  myśliciele  uznają  tych,  którzy  twierdzą,  że  myślenie  nie  istnieje,  za 
współmyślicieli reprezentujących inną szkołę, sami doprowadzają do zniszczenia umysłu. Uznają 
podstawową przesłankę wroga, nadając szaleństwu sankcję rozumu. Podstawowa przesłanka jest 
pewnikiem, nie dopuszczającym współpracy z jej antytezą i nie tolerującym tolerancji. W ten sam 
sposób i z tego samego powodu, z jakiego bankier nie może przyjąć i puścić w obrót fałszywych 
pieniędzy, mając na względzie prestiż swego banku, i nie może tolerować roszczeń fałszerza jako 
zwykłej różnicy opinii, ja nie mogę obdarzać tytułem filozofa profesora Pritchetta ani rywalizować 
z nim o ludzkie umysły. Profesor Pritchett  nie wnosi do filozofii  nic z wyjątkiem deklaracji jej 
zniszczenia. Chce zarobić na ludzkiej zdolności rozumowania poprzez jej negację. Chce przybić 
pieczęć  rozumu na planach swoich grabieżczych panów. Chce wykorzystać prestiż  filozofii  dla 
zniewolenia  umysłów. Ten prestiż  może  jednak istnieć,  tylko dopóki  ja  podpisuję  czeki.  Niech 
sobie radzi beze mnie. Niech on i ci, którzy powierzają mu umysły swoich dzieci, mają dokładnie 
to, czego żądają: świat intelektualistów pozbawionych intelektu i myślicieli utrzymujących, że nie 
potrafią  myśleć.  Zgadzam  się  na  to.  Podporządkowuję  się.  A  kiedy  zobaczą  absolutną 
rzeczywistość świata pozbawionego terminów absolutnych, nie będzie mnie tam i nie ja zapłacę 
cenę za ich sprzeczności.
— Profesor Akston odszedł, kierując się zasadą rozsądnej bankowości — rzekł Midas Mulligan. — 
Ja kierowałem się miłością. Miłość jest najwyższą formą uznania dla najwyższych wartości. Do 
odejścia skłonił mnie proces Hunsackera, w którym sąd nakazał mi honorować, jako podstawowe 
prawo do korzystania z funduszy moich deponentów, żądania osób przedstawiających dowody na 
to,  że  nie  mają  prawa  niczego  żądać.  Kazano  mi  wręczyć  zarobione  przez  ludzi  pieniądze 
darmozjadowi, którego jedyne roszczenie stanowiła jego nieumiejętność ich zarobienia. Urodziłem 
się  na  farmie.  Znałem  wartość  pieniądza.  Miałem  w  życiu  do  czynienia  z  wieloma  ludźmi. 
Patrzyłem, jak się rozwijają. Zrobiłem fortunę dzięki umiejętności rozpoznawania właściwych ludzi 
— takich, którzy nigdy nie błagają o zaufanie, nadzieję czy jałmużnę, lecz oferują fakty, dowody i 
zyski.  Czy pani  wie,  że  zainwestowałem w firmę Hanka Reardena,  kiedy dopiero się rozwijał, 
krótko po tym, jak przebił się z Minnesoty do Pensylwanii i kupił hutę żelaza? Tak czy owak, kiedy 
patrzyłem
na  rozporządzenie  sądu  na  swoim  biurku,  doznałem  wizji.  Zobaczyłem  —  tak  wyraźnie,  że 
wszystko wokół zmieniło kształt — rozradowaną twarz i oczy młodego Reardena podczas naszego 
pierwszego spotkania. Potem zobaczyłem go leżącego u stóp ołtarza i broczącego wsiąkającą w 
ziemię krwią — na ołtarzu zaś stał Lee Hunsacker, z oczyma zaszłymi śluzem, skomląc, że nigdy 
nie dano mu szansy... Dziwne, jak proste stają się rzeczy, kiedy sieje wyraźnie zobaczy. Zamknięcie 
banku i odejście nie sprawiło mi trudności: po raz pierwszy w życiu dokładnie wiedziałem, po co 
żyję i co kocham.
Popatrzyła na sędziego Narragansetta.
— Pan odszedł w wyniku tego samego procesu, prawda?
— Tak — odparł. — Odszedłem, kiedy sąd apelacyjny anulował moją decyzję. Wybrałem swój 
zawód, bo chciałem służyć sprawiedliwości. Prawa, które kazano mi egzekwować, czyniły ze mnie 
jednak wykonawcę najpotworniejszej niesprawiedliwości, jaką można sobie wyobrazić. Kazano mi 
siłą  gwałcić  prawa bezbronnych ludzi,  zwracających się  do mnie  o ochronę tych praw.  Strony 
podporządkowują się wyrokowi sądu tylko dlatego, że wychodzą z założenia, iż istnieje obiektywna 
zasada postępowania, którą obie akceptują. Teraz zaś okazało się, że jednego człowieka ma ona 
obowiązywać,  a  drugiego  nie  —jeden  ma  się  podporządkowywać  przepisom,  a  drugi  zgłaszać 
arbitralne widzimisię swojej potrzeby —prawo zaś stoi po stronie tego ostatniego. Sprawiedliwość 
miała polegać na wspieraniu tego, co nieusprawiedliwione. Odszedłem, bo nie mógłbym znieść, jak 
uczciwy człowiek zwraca się do mnie per „wysoki sądzie”.
Powoli przesunęła wzrok na Richarda Halleya, jakby jednocześnie prosiła go, by opowiedział swoją 
historię, i bała się ją usłyszeć.



—  Wybaczyłbym  ludziom  moje  niepowodzenia  —  rzekł  Halley  —  nie  mogłem  natomiast 
wybaczyć im tego, jak postrzegali mój sukces. Nie czułem nienawiści, gdy mnie odtrącali. Skoro 
moja twórczość była czymś nowym, musiałem im dać czas, by przywykli. Jeśli szczyciłem się, że 
jestem pionierem,  samotnie  wspinającym się  na odkryty przez siebie  szczyt,  nie  miałem prawa 
narzekać, że inni zostają w tyle. Mówiłem to sobie przez te wszystkie lata — tylko czasem, nocą, 
kiedy nie potrafiłem już czekać ani wierzyć, krzyczałem: „Dlaczego?!”, ale nie otrzymywałem od-
powiedzi. Potem, tamtego wieczoru, gdy postanowili przyjąć mnie owacją, stałem przed nimi na 
scenie teatru, myśląc, że oto nadeszła chwila, na którą pracowałem, i pragnąc to czuć, ale nie czując 
nic.  Widziałem  wszystkie  minione  noce,  słyszałem  tamto  „dlaczego?”  i  nadal  nie  miałem 
odpowiedzi,  a  ich  oklaski  wydawały  się  równie  puste  jak  ich  obojętność.  Gdyby  powiedzieli: 
„Przepraszamy za spóźnienie, dzięki, że pan zaczekał” — nie prosiłbym o nic więcej i dałbym im 
wszystko,  co  mogłem.  Ale  tym,  co  ujrzałem na  ich  twarzach  i  usłyszałem w głosach,  gdy się 
tłoczyli by mi pogratulować, było coś, czego pochwałę słyszałem wielokrotnie z ust artystów, lecz 
nie wierzyłem, że istota ludzka może naprawdę tak myśleć. Wydawali się mówić, że nie są mi nic 
winni,  że  ich  głuchota  obarczyła  mnie  posłannictwem  moralnym,  że  moim  obowiązkiem  było 
walczyć, cierpieć i znosić — dla ich dobra — szyderstwa, pogardę, niesprawiedliwość i męki, które 
oni postanowili mi zadać, znosić je, by ich nauczyć doceniać moją twórczość; że takie było ich 
prawo,  a  mój  cel.  Pojąłem  wtedy  naturę  duchowego  grabieżcy,  zjawiska,  którego  dotąd  nie 
potrafiłem sobie nawet wyobrazić. Zobaczyłem, jak sięgają w głąb mojej duszy, tak jak sięgali do 
kieszeni Mulligana, próbując odebrać mi moje duchowe bogactwo, tak jak jemu próbowali odebrać 
majątek — i zobaczyłem bezczelną złośliwość miernot, chełpliwie eksponujących własną pustkę 
jako otchłań, którą mają wypełnić lepsi od nich — zobaczyłem ich pragnących, tak jak pragnęli się 
karmić pieniędzmi Mulligana,  pochłonąć godziny,  które  strawiłem na pisaniu,  i  to,  co mnie do 
niego skłaniało, próbując uzyskać szacunek dla siebie poprzez wydarcie ze mnie deklaracji, że to 
oni są celem mojej muzyki, a moje osiągnięcie nie zasługuje na uznanie z ich strony, lecz obliguje 
mnie do uznania dla nich... Tamtej nocy poprzysiągłem sobie, że już nigdy nie pozwolę im usłyszeć 
ani jednej nuty mojej muzyki. Kiedy wyszedłem z teatru — opuściłem go ostatni — ulice były 
puste. Jakiś człowiek, którego nigdy przedtem nie widziałem, czekał na mnie w świetle latarni. Nie 
musiał mi wiele mówić. Ale koncert, który mu zadedykowałem, nosi nazwę koncertu wyzwolenia.
Popatrzyła na pozostałych.
— Zdradźcie mi wasze powody — powiedziała stanowczo, jak ktoś, kto obrywa lanie, ale chce je 
znieść do końca.
— Odszedłem, gdy państwo przejęło kontrolę nad medycyną— rzekł doktor Hendricks. — Czy 
pani wie, czego wymaga operacja mózgu? Jakich umiejętności i ilu lat pełnego pasji, bezlitosnego, 
potwornego poświęcenia  trzeba,  aby te  umiejętności  osiągnąć?  Nie mogłem oddać tego w ręce 
ludzi,  którzy  zdobyli  władzę  jedynie  w  wyniku  umiejętności  wykrzykiwania  oszukańczych 
uogólnień,  dzięki  czemu zostali  wybrani,  by móc siłą  narzucać  swoje  zachcianki.  Nie mogłem 
pozwolić, by mi narzucali cel moich długotrwałych studiów, warunki pracy, wybór pacjentów czy 
zarobki.  Zauważyłem,  że  we  wszystkich  dyskusjach  poprzedzających  zniewolenie  medycyny 
zajmowano się wszystkim z wyjątkiem życzeń lekarzy. Rozważano tylko „dobro” pacjentów, nie 
myśląc o tych, którzy mieli je zapewnić. To, że lekarz mógłby mieć jakieś prawa, pragnienia lub 
wybór,  uznawano  za  rzecz  samolubną  i  nieistotną  — lekarz  nie  ma  wybierać,  mówiono,  lecz 
„służyć”. Ludziom, którzy chcieli pomagać chorym poprzez uniemożliwianie życia zdrowym, nie 
przyszło do głowy, że człowiek chcący pracować pod przymusem jest barbarzyńcą zbyt niebez-
piecznym,  by  mu  powierzyć  nawet  opiekę  nad  zwierzętami.  Zawsze  zadziwiało  mnie 
samozadowolenie, z jakim ludzie uzurpują sobie prawo do zniewalania mnie, sprawowania kontroli 
nad moją pracą, poddawania mnie przymusowi, grzebania w moim sumieniu i tłamszenia mojego 
umysłu — czemu jednak spodziewają się zawierzyć,  gdy będą leżeć na stole operacyjnym pod 
moimi rękami? Ich kodeks moralny nauczył ich, że bezpiecznie jest polegać na cnocie ofiar. Cóż, ja 
tę  cnotę  wycofałem.  Niech  się  przekonają,  jakich  lekarzy  wyszkoli  ich  system.  Niech  się 
przekonają, na salach operacyjnych i w oddziałach szpitalnych, że nie jest bezpiecznie powierzać 
życie ludziom stłamszonym. Nie jest bezpiecznie, jeśli ten człowiek czuje żal — a jeszcze mniej, 



jeśli należy do tych, którzy przyjmują to bez żalu.
— Ja — rzekł Ellis Wyatt — odszedłem, bo nie chciałem służyć kanibalom za pokarm i kucharza 
jednocześnie.
— Ja — rzekł Ken Danagger — odkryłem, że ludzie, z którymi walczę, są bezsilni.  Niemrawi, 
pozbawieni celu, nieodpowiedzialni i nierozsądni — to nie ja ich potrzebowałem, nie oni mieli mi 
dyktować warunki, nie ja miałem się podporządkowywać żądaniom. Odszedłem, żeby i oni mogli 
to odkryć.
— Ja — rzekł Quentin Daniels — odszedłem, bo jeśli można stopniować potępienie, naukowiec 
oddający umysł we władanie brutalnej siły popełnia najbardziej brzemienne w skutki morderstwo 
na świecie.
Potem zapadła cisza.
— A pan? — zwróciła się Dagny do Galta. — Pan był pierwszy. Co popchnęło pana do tej decyzji?
Zaśmiał się.
— Odrzucenie grzechu pierworodnego.
— To znaczy?
— Nigdy nie czułem się winien swoich umiejętności. Nigdy nie czułem się winien swojego umysłu. 
Nigdy nie czułem się winien bycia człowiekiem. Nie zaakceptowałem niezasłużonej winy, więc 
mogłem swobodnie zdobywać i odkrywać własną wartość. Odkąd pamiętam, czułem, że zabiłbym 
człowieka, który żądałby, abym żył dla zaspokajania jego potrzeb — i wiedziałem, że moje uczucie 
jest  przejawem  najwyższej  moralności.  Tamtego  wieczoru,  na  zebraniu  w  Samochodach 
Dwudziestego Wieku, usłyszawszy potworne zło wygłaszane tonem słuszności moralnej, odkryłem 
źródło tragedii świata, klucz do niej i sposób na jej odwrócenie. Zobaczyłem, co trzeba zrobić — i 
wyszedłem, by to zrobić.
— A silnik? — zapytała. — Dlaczego go pan porzucił? Dlaczego pozostawił go pan na pastwę 
dziedziców Starnesa?
— Był własnością ich ojca. To on za niego zapłacił. To jego czas umożliwił budowę. Wiedziałem 
jednak, że silnik nie przyniesie im korzyści i że nikt więcej o nim nie usłyszy. Był to mój pierwszy, 
eksperymentalny model. Nikt oprócz mnie albo kogoś mi równego nie mógł go ukończyć ani nawet 
zrozumieć, z czym ma do czynienia. A ja wiedziałem, że nikt równy mi od tamtej pory nie zbliży 
się do fabryki.
— Rozumiał pan, jakie osiągnięcie stanowi pański silnik?
— Tak.
— I że skazuje go pan na zniszczenie?
— Tak. — Wyjrzał w mrok za oknem i zaśmiał się łagodnie,  niewesoło. — Zanim odszedłem, 
spojrzałem na niego po raz  ostatni.  Pomyślałem o ludziach,  którzy  twierdzą,  że  bogactwo jest 
kwestią zasobów naturalnych — i o tych utrzymujących, że bogactwo jest kwestią przejęcia fabryk 
— wreszcie o tych uważających, że maszyny warunkują ich umysły. Cóż, zostawiałem im silnik, 
żeby ich uwarunkował, taki,  jaki jest bez pomocy umysłu — w formie sterty ścinków metalu i 
kabli, oddanych na pastwę rdzy. Myślała pani o wielkiej przysłudze, jaką mógłby oddać ludzkości 
ten silnik, gdyby zaczęto go produkować. Sądzę, że w chwili, gdy ludzkość zrozumie znaczenie 
jego losu na złomowisku w fabryce, odniesie większą korzyść.
— Czy oczekiwał pan tego w dniu, w którym pan odszedł?
— Nie.
— Czy spodziewał się pan, że będzie miał okazję odbudować go gdzie indziej?
— Nie.
— I zdecydował się pan pozostawić go na złomowisku?
— W imię tego, co on dla mnie znaczył — rzekł powoli — musiałem być gotów pozwolić mu 
zniszczeć i  zniknąć na zawsze — spojrzał  jej  prosto w oczy i  dokończył spokojnym, pewnym, 
bezwzględnym głosem — tak jak pani będzie musiała pozwolić, by szyny Taggart Transcontinental 
zniszczały i znikły.
Wytrzymała  jego  spojrzenie  z  uniesioną  głową,  po  czym powiedziała  łagodnie,  tonem dumnie 
szczerego błagania:



— Proszę nie kazać mi odpowiadać teraz.
— Nie będę. Powiemy wszystko, co chce pani wiedzieć. Nie będziemy pani ponaglać do decyzji. 
— I  dodał  z  niespodziewaną,  szokującą  łagodnością  w głosie:  — Powiedziałem,  że  ten  rodzaj 
obojętności  wobec  świata,  który  powinien  być  nasz,  najtrudniej  było  osiągnąć.  Wiem  o  tym. 
Wszyscy przez to przeszliśmy.
Przyjrzała się spokojnemu, niezniszczalnemu pomieszczeniu i światłu — światłu wytworzonemu 
przez silnik Galta — na twarzach najspokojniejszej i najbardziej pewnej siebie grupy ludzi, z jaką 
kiedykolwiek miała do czynienia.
— Co pan zrobił po opuszczeniu fabryki? — zapytała.
— Zostałem łowcą płomieni. Moim zadaniem było wyszukiwać race płonące wśród narastającego 
mroku zdziczenia — ludzi utalentowanych, ludzi umysłu — obserwować ich drogę, ich zmagania i 
cierpienie, a potem, kiedy wiedziałem, że zobaczyli już dość, wyławiać ich.
— Co im pan mówił, żeby ich nakłonić do porzucenia wszystkiego?
— Że mają rację.
W odpowiedzi na milczące pytanie w jej spojrzeniu dodał:
— Dawałem im dumę, o której posiadaniu nie wiedzieli. Dawałem słowa pozwalające ją rozpoznać. 
Dawałem  bezcenny  klejnot,  którego  im  brakowało,  za  którym  tęsknili,  nie  wiedząc,  że  go 
potrzebują:  sankcję moralną.  Czy nazwała mnie pani niszczycielem i  łowcą ludzi?  Byłem dele-
gatem tego strajku, liderem buntu ofiar, obrońcą uciśnionych, bezinteresownych i wyzyskiwanych 
— w dosłownym tych słów znaczeniu.
— Kto pierwszy do pana dołączył? Po chwili celowego milczenia odparł:
— Dwaj moi najlepsi przyjaciele. Jednego pani zna. Być może wie pani lepiej niż ktokolwiek inny, 
jaką  zapłacił  cenę.  Następny  był  nasz  nauczyciel,  profesor  Akston.  Dołączył  do  nas  po  jednej 
wieczornej  rozmowie.  William Hastings,  mój  szef z  laboratorium badawczego w Samochodach 
Dwudziestego Wieku, długo zmagał się ze sobą. Dołączył dopiero po roku. Potem Richard Halley. 
Dalej Midas Mulligan.
— ...któremu wystarczyło piętnaście minut — rzekł Mulligan. Odwróciła się do niego.
— To pan założył tę dolinę?
— Tak — odparł Mulligan. — Początkowo było to moje prywatne ustronie. Kupiłem ją wiele lat 
temu.  Kupowałem te  góry,  kawałek  po  kawałku,  od  ranczerów i  hodowców bydła,  którzy  nie 
wiedzieli, co tracą. Na mojej mapie nie ma doliny. Wybudowałem ten dom, kiedy postanowiłem 
odejść. Odciąłem wszelkie możliwe drogi dostępu z wyjątkiem jednej, doskonale zakamuflowanej, i 
wyposażyłem to miejsce tak, by utrzymywało się samo, tak abym mógł tu przeżyć resztę życia i 
nigdy więcej nie musieć oglądać twarzy grabieżcy. Kiedy usłyszałem, że John zwerbował sędziego 
Narragansetta,  zaproponowałem  sędziemu,  by  tu  zamieszkał.  Potem  poprosiliśmy  Richarda 
Halleya, by do nas dołączył. Reszta początkowo pozostawała na zewnątrz.
— Nie mieliśmy żadnych zasad — rzekł Galt — z wyjątkiem jednej. Złożenie naszej przysięgi było 
równoznaczne ze zobowiązaniem, że nie będzie się pracować w swoim zawodzie, że nie pozwoli 
się światu czerpać korzyści ze swojego umysłu. Każdy z nas wprowadzał to w życie po swojemu. 
Ci,  którzy mieli  pieniądze,  wycofali  się  z życia  zawodowego i  żyją  z  oszczędności.  Ci,  którzy 
muszą  pracować,  wykonują  najskromniejsze  zawody.  Niektórzy  byli  sławni,  innych —jak pani 
młodego  hamulcowego,  odkrytego  przez  Halleya  —  powstrzymaliśmy,  nim  zdążyli  oddać  się 
torturom. Nie wyrzekliśmy się jednak swoich umysłów ani ukochanej pracy. Każdy z nas nadal 
uprawiał swój prawdziwy zawód, kiedy i jak tylko mógł — robił to jednak potajemnie, dla własnej 
przyjemności, nie dzieląc się z ludźmi. Byliśmy rozproszeni po całym kraju, niczym rozbitkowie, 
którymi zawsze byliśmy, lecz teraz odgrywaliśmy tę rolę z pełną świadomością. Jedyną ulgą były 
dla  nas  rzadkie  okazje,  kiedy  mogliśmy  się  spotkać.  Odkryliśmy,  że  lubimy  te  spotkania,  bo 
przypominają nam, że istoty ludzkie wciąż istnieją. Postanowiliśmy więc co roku spędzać miesiąc 
w tej  dolinie  — odpoczywać,  żyć w racjonalnym świecie,  wydobywać z  ukrycia  owoce naszej 
prawdziwej pracy i wymieniać się osiągnięciami — tu, gdzie osiągnięcie łączy się z zapłatą, nie 
wydarciem. Każdy z nas własnym kosztem wybudował tu sobie dom, w którym mieszka przez 
jeden miesiąc w roku. Dzięki temu łatwiej jest znieść jedenaście pozostałych.



— Widzi pani, panno Taggart — rzekł Hugh Akston — człowiek rzeczywiście jest istotą społeczną 
ale nie w takim sensie, jaki głoszą grabieżcy.
— Rozwój tej doliny zapoczątkowało zniszczenie Kolorado — włączył się Midas Mulligan.  — 
Ellis Wyatt i inni przeprowadzili się tu na stałe, bo musieli się ukryć. Cokolwiek potrafili ocalić ze 
swoich majątków, zamieniali na złoto lub maszyny, tak jak ja, i przywozili to tutaj. Było nas dość, 
by rozbudować to miejsce i stworzyć pracę dla tych, którzy dotąd musieli zarabiać na życie na 
zewnątrz.  Teraz  osiągnęliśmy  stadium,  w którym większość  z  nas  może tu  mieszkać  na  stałe. 
Dolina  jest  niemal  samowystarczalna  —  jeśli  zaś  chodzi  o  towary,  których  jeszcze  nie 
produkujemy,  sprowadzam je  z  zewnątrz  swoimi kanałami.  Mam specjalnego agenta,  który nie 
pozwala,  by moje pieniądze  docierały do grabieżców. Nie tworzymy stanu ani społeczności  — 
jesteśmy  po  prostu  grupką  swobodnie  zrzeszonych  ludzi,  którzy  pragną  wyłącznie  osobistej 
korzyści.  Ja  jestem  właścicielem  doliny  i  sprzedaję  innym  ziemię,  kiedy  tego  chcą.  Sędzia 
Narragansett  ma  nam służyć  za  arbitra  w spornych  sprawach.  Jak  dotąd  nie  zaistniała  jeszcze 
potrzeba wzywania go. Mówi się, że ludziom trudno jest się zgodzić. Zdziwiłaby się pani, jakie to 
łatwe, gdy obie strony przyjmują za pewnik moralny, że żadna nie żyje dla drugiej i że handel musi 
się  opierać  na  rozsądnych  zasadach.  Nadchodzi  czas,  kiedy  wszyscy  będziemy  musieli  tu 
zamieszkać, bo świat rozsypuje się tak szybko, że wkrótce zapanuje głód. My jednak będziemy w 
stanie się wyżywić.
— Świat  rozpada się  szybciej,  niż  przewidywałem — rzekł  Hugh Akston.  — Ludzie  przestają 
walczyć i odchodzą. Wasze zamrożone pociągi, bandy rabusiów, dezerterzy — to ludzie, którzy 
nigdy o nas nie słyszeli i nie należą do strajku, lecz postępują tak sami z siebie, kierując się reszt-
kami rozumu. Ich protest jest taki sam jak nasz.
— Nie przyjęliśmy żadnych ograniczeń czasowych — powiedział Galt. — Nie wiedzieliśmy, czy 
dożyjemy  oswobodzenia  świata,  czy  też  będziemy  musieli  pozostawić  naszą  walkę  i  sekret 
następnym pokoleniom. Wiedzieliśmy jedynie, że tylko tak chcemy żyć. Teraz jednak sądzimy, że 
dzień naszego zwycięstwa i powrotu jest bliski.
— Kiedy to nastąpi? — szepnęła.
— Kiedy załamie się kodeks grabieżców.
Zauważył jej spojrzenie, na wpół pytające, na wpół błagalne, i dodał:
— Kiedy doktryna kozła ofiarnego zbierze żniwo — kiedy nie będzie już ofiar, gotowych blokować 
ścieżkę sprawiedliwości i przyjmować na siebie kary — kiedy głosiciele samopoświęcenia odkryją, 
że ci, którzy są gotowi je praktykować, nie mają czego poświęcić, a ci, którzy mają, już nie chcą— 
kiedy ludzie zobaczą, że ani serca, ani mięśnie nie zdołają ich uratować, a umysł, który potępili, 
zniknął  z  pola  widzenia  i  nie  odpowiada  na  ich  wołania  o  pomoc  —  kiedy  upadną,  co  jest 
nieuniknione w przypadku ludzi pozbawionych umysłów — kiedy nie pozostaną im żadne pozory, 
władza, prawo, moralność, nadzieja, żywność ani sposób na jej uzyskanie — kiedy upadną i droga 
będzie wolna — wrócimy, by odbudować świat.
Dworzec  Taggarta,  kołatało  się  w  jej  oszołomionej  głowie  niczym  suma  ciężaru,  którego  nie 
zdążyła zważyć. To jest Dworzec Taggarta, myślała, ten pokój, nie wielki hol w Nowym Jorku. To 
jest jej cel, koniec drogi, punkt za horyzontem, na którym znikają linie szyn, ciągnąc ją naprzód — 
tak jak ciągnęły Nathaniela Taggarta — to jest cel,  który Nathaniel  Taggart  widział  w oddali  i 
wciąż widzi, ponad głowami tłumów przewijających się przez hol. To dlatego oddała się szynom 
Taggart  Transcontinental,  stanowiącym cielesną  powłokę ducha,  którego dopiero miała  znaleźć. 
Teraz znalazła wszystko, czego kiedykolwiek pragnęła, w tym pokoju, otwarte na jej przyjęcie — 
ale  ceną  były  szyny  za  jej  plecami,  szyny,  które  znikną,  most,  który  się  zawali,  światła 
sygnalizacyjne,  które  zgasną...  A  jednak...  Wszystko,  czego  kiedykolwiek  pragnęłam,  myślała, 
odwracając twarz od mężczyzny o włosach koloru słońca i nieprzejednanych oczach.
— Nie musi nam pani teraz odpowiadać.
Uniosła głowę: spoglądał na nią, jakby śledził cały jej proces myślowy.
— Nigdy nie domagamy się zgody — rzekł. — Nigdy nikomu nie mówimy więcej, niż jest gotów 
usłyszeć. Jest pani pierwszą osobą, która przedwcześnie poznała naszą tajemnicę. Ale jest pani tutaj 
i musiała ją pani poznać. Teraz rozumie pani dokładnie, przed jakim wyborem stoi. Jeśli wydaje się 



trudny, to dlatego, że wciąż pani myśli, iż jedno nie wyklucza drugiego. Zobaczy pani jednak, że 
tak jest.
— Dacie mi trochę czasu?
— Pani czas nie należy do nas. Sama musi pani zadecydować, co zrobić i kiedy. Wiemy, jaka jest 
cena  tej  decyzji.  Zapłaciliśmy ją.  Fakt,  iż  znalazła  się  pani  tutaj,  może  ją  pani  ułatwić  — lub 
utrudnić.
— Utrudnić — szepnęła.
— Wiem.
Powiedział to równie cicho jak ona i jakby wbrew sobie — i przez moment czuła się jak ogłuszona 
uderzeniem, bo wiedziała, że to — a nie chwila, gdy niósł ją w ramionach w dół zbocza — był 
najbliższy fizyczny kontakt między nimi.
Księżyc w pełni  lśnił  na niebie  ponad doliną,  gdy wracali  do jego domu; wyglądał  jak płaska, 
okrągła latarnia bez promieni, z mgiełką światła zawieszoną w przestrzeni, sprawiającą wrażenie, 
jakby iluminacja wywołana była niezwykłą jasnością ziemi. W nienaturalnym bezruchu pozbawio-
nego barw widoku ziemia wydawała się owiana mgiełką, a kształty przepływały wolno, jak zdjęcia 
wywołane na chmurach. Nagle zdała sobie sprawę, że się uśmiecha. Patrzyła w dół, na domy w 
dolinie.  Ich  zapalone  światła  przyćmiewał  niebieskawy welon,  kontury  ścian  rozmywały  się,  a 
pomiędzy nimi przepływały  sennymi,  powolnymi falami  długie  wstęgi  mgły.  Wyglądało  to jak 
tonące miasto.
— Jak się nazywa to miejsce? — zapytała.
— Ja je nazywam Doliną Mulligana. Inni zwą Wąwozem Galta.
— Ja nazwałabym je... — Przerwała.
Zerknął na nią. Wiedziała, co wyczytał z jej twarzy. Odwrócił wzrok. Poruszył lekko ustami, jakby 
zmuszał oddech do pełnienia swojej funkcji. Opuściła głowę, a ręka opadła jej nagle bezwładnie, 
jakby zrobiła się zbyt ciężka, by staw łokciowy mógł ją unieść.
Im wyżej się pięli, tym ciemniejsza stawała się droga. Gałęzie sosen spotykały się nad ich głowami. 
Ponad zbliżającą się skałą  Dagny ujrzała  światło  księżyca odbijające się w oknach jego domu. 
Głowa opadła jej na oparcie. Leżała nieruchomo, zapominając, gdzie się znajduje, czując jedynie 
ruch i patrząc na lśniące pomiędzy gałęziami sosen kropelki wody, które były gwiazdami.
Kiedy samochód się zatrzymał, ukrywała przed sobą odpowiedź na pytanie, dlaczego nie patrzy na 
Galta. Nie wiedziała, że przez chwilę stała wpatrzona w ciemne okna. Nie słyszała, jak podszedł do 
niej, ale poraził ją dotyk jego rąk, jakby była nieczuła na wszystkie doznania z wyjątkiem tego. 
Uniósł ją na rękach i powoli ruszył ku domowi.
Szedł, nie patrząc na nią, trzymając ją mocno, jakby chciał spowolnić czas, jakby jego ręce wciąż 
przeżywały  chwilę,  w której  przygarnął  ją  do  piersi.  Odczuwała  jego  kroki  jako  jeden  ciąg,  a 
zarazem szereg osobnych chwil, w których nie śmiała wybiegać myślą ku kolejnej. Ich głowy nie-
mal się stykały, jego włosy muskały jej policzek, i wiedziała, że żadne nie może przesunąć twarzy 
ani  o  cal  bliżej.  Był  to  stan  spokojnego,  całkowitego  upojenia,  ich  włosy  zmieszały  się  jak 
promienie dwóch ciał niebieskich, które spotkały się w kosmosie; zauważyła, że jego oczy są za-
mknięte, jakby nawet wzrok był tu intruzem.
Wszedł  do  domu.  Przechodząc  przez  salon,  nie  spojrzał  w lewo,  nie  uczyniła  tego  także  ona; 
wiedziała jednak, że oboje widzą znajdujące się tam drzwi jego sypialni. Przeszedł przez ciemność 
ku smudze światła księżycowego, padającej na łóżko w pokoju gościnnym, położył ją, na moment 
zatrzymując dłonie na jej ramieniu i talii,  a kiedy zdjął  ręce z jej ciała,  wiedziała,  że ta chwila 
dobiegła końca.
Cofnął  się  i  nacisnął  włącznik,  zalewając  pokój  nieprzyjemnie  jaskrawym  światłem.  Stał 
nieruchomo, z twarzą wyczekującą i surową, jakby żądał, by na niego spojrzała.
— Zapomniała już pani, że chciała mnie zabić? — zapytał. Bezbronność jego nieruchomej sylwetki 
nadała tym słowom realny wymiar. Dagny zerwała się z dreszczem, w którym zawierał się krzyk 
przerażenia i negacji; ale wytrzymała jego spojrzenie i odparła spokojnie:
— To prawda. Chciałam.
— Więc proszę się tego trzymać.



Cicho, z pasją, która była uległością i kpiącą wymówką zarazem, odparła:
— Przecież pan wie.
Potrząsnął głową.
—  Nie.  Chcę  pamiętać,  że  chciała  pani  tego.  Miała  pani  rację  —  wtedy.  Żyjąc  w  świecie 
zewnętrznym, musiała pani pragnąć mnie zniszczyć I spośród dwóch dróg, które ma pani teraz do 
wyboru, jedna doprowadzi panią do dnia, w której będzie pani zmuszona to zrobić. — Nie odpowie, 
działa,  siedziała  wpatrzona  w  podłogę;  kosmyki  jej  włosów  zakołysały  się  gwałtownie,  gdy 
potrząsnęła  głową. — Jest  pani moim jedynym niebezpieczeństwem. Jedyną osobą,  która  może 
mnie oddać w ręce wroga. Jeśli pozostanie pani po ich stronie, tak się stanie. Może pani wybrać tę 
drogę ale z pełną świadomością. Proszę mi teraz nie odpowiadać. Zanim pani to zrobi — mówił z 
surowością skierowaną przeciw samemu sobie — proszę pamiętać,  że rozumiem znaczenie obu 
odpowiedzi.
— Tak dokładnie jak ja? — wyszeptała.
— Tak.
Odwrócił  się,  by  odejść,  gdy  nagle  jej  wzrok  padł  na  napisy  na  ścianie,  które  dostrzegła  już 
przedtem, lecz zapomniała o nich.
Były wyżłobione gwałtownymi charakterami pisma w glazurze pokrywającej drewno, zdradzając 
siłę,  z  jaką  dłonie  napierały  na ołówek:  „Przejdzie  ci  — Ellis  Wyatt”,  „Jutro wszystko będzie 
dobrze — Ken Danagger”, „Warto — Roger Marsh”. Byli też inni.
— Co to takiego? — zapytała. Uśmiechnął się.
—  W  tym  pokoju  spędzili  swoją  pierwszą  noc  w  dolinie.  To  najtrudniejsza  chwila.  Wtedy 
ostatecznie zrywa się ze wspomnieniami.  Pozwalam im tu zostać, by mogli mnie zawołać, jeśli 
zechcą.  Rozmawiam z nimi, jeśli  nie mogą spać. Większość nie może. Ale rano są już wolni... 
Wszyscy przeszli przez ten pokój. Teraz nazywają go salą tortur albo przedsionkiem — bo każdy 
musi wejść do doliny poprzez mój dom.
Ruszył ku drzwiom. W progu zatrzymał się i dodał:
— Nigdy nie zamierzałem zajmować tego pokoju. Dobranoc, panno Taggart.

Rozdział II
UTOPIA CHCIWOŚCI

— Dzień dobry.
Patrzyła na niego poprzez salon, stojąc w progu swojego pokoju. Góry w oknach za jego plecami 
miały  srebrnoróżowy odcień,  noszący w sobie  obietnicę nadejścia  światła  i  dzięki  temu niemal 
jaśniejszy od niego. Gdzieś po drugiej stronie wstało już słońce, lecz nie przebiło się jeszcze przez 
barierę i tylko niebo skrzyło się, zwiastując jego nadejście.  Usłyszała radosne powitanie  blasku 
słońca nie w śpiewie ptaków, lecz w dzwonku telefonu; ujrzała początek dnia nie w błyszczącej 
zieleni drzew za oknem, lecz w blasku chromu na piecyku, połysku szklanej tacki na stole i świe-
żutkiej bieli koszuli Galta. Podobnie jak on, nie mogła powstrzymać wesołości w głosie:
— Dzień dobry.
Zebrał z biurka notatki z naniesionymi ołówkiem obliczeniami i upchnął do kieszeni.
— Muszę skoczyć do elektrowni — powiedział. — Dzwonili właśnie, że mają kłopoty z ekranem 
promieni.  Zdaje  się,  że  pani  samolot  zakłócił  dopływ  prądu.  Za  pół  godziny  wrócę  i  zrobię 
śniadanie.
Powiedział  to zwyczajnie,  jakby jej obecność w tym domu i ich wspólne śniadania były czymś 
oczywistym i bez znaczenia, co dało jej poczucie, że jest dokładnie odwrotnie i że on o tym wie.
—  Jeśli  przyniesie  mi  pan  laskę,  którą  zostawiłam  w  samochodzie  —  odpowiedziała  równie 
naturalnie — śniadanie będzie na pana czekało, kiedy pan wróci.
Zerknął  na nią  z  lekkim zdziwieniem,  wodząc  wzrokiem od zabandażowanej  kostki  po krótkie 
rękawy  bluzki,  odsłaniające  szeroki  bandaż  na  łokciu.  Ale  przezroczysta  bluzka,  rozpięty 



kołnierzyk,  włosy  opadające  na  ramiona,  które  zdawały  się  niewinnie  nagie  pod  cienkim 
materiałem, nadawały jej wygląd pensjonarki, a nie inwalidki, a jej postawa sprawiała że bandaże 
zdawały się nie na miejscu.
Uśmiechnął się, nie tyle do niej, ile do jakiegoś własnego wspomnienia.
— Jak pani chce — rzekł.
Dziwnie się czuła, gdy zostawił ją samą w swoim domu. Część tego uczucia stanowiło coś, czego 
nigdy  przedtem  nie  doświadczyła:  religijny  niemal  respekt,  który  sprawiał,  że  dotykanie 
czegokolwiek stawało się świętokradczym aktem zażyłości. Drugą częścią była beztroska i poczu-
cie bycia u siebie, jakby właściciel tego domu był jej własnością.
Dziwnie też było odczuwać tak czystą radość w obliczu zadania tak prostego jak przygotowywanie 
posiłku.  Praca  wydawała  się  celem  samym  w  sobie,  jak  gdyby  napełnianie  dzbanka  kawą, 
wyciskanie pomarańcz i krojenie chleba odbywały się dla nich samych, dla przyjemności podobnej 
do tej, której człowiek szuka, lecz rzadko znajduje, w tańcu. Ze zdumieniem uświadomiła sobie, że 
nie  doznała  takiego  uczucia  wobec  pracy,  odkąd  przestała  pracować  jako  operator  na  stacji 
Rockdale.
Nakrywała właśnie do stołu, kiedy zobaczyła jakiegoś człowieka pnącego się pospiesznie ścieżką 
ku domowi, zwinnie przeskakującego kamienie, jakby nad nimi przefruwał. Zamaszystym ruchem 
otworzył drzwi,  wołając:  „Hej,  John!” — i stanął jak wryty na jej  widok. Ubrany był w luźne 
spodnie i granatowy sweter, miał złote włosy i twarz tak perfekcyjnie piękną, że Dagny wpatrywała 
się w niego wstrząśnięta, nie z podziwem, lecz z niedowierzaniem.
Patrzył  na  nią,  jakby nie  spodziewał  się  spotkać  w tym domu kobiety;  potem najwyraźniej  ją 
rozpoznał  i  jego  zdumienie  zmieniło  charakter,  stając  się  po  części  rozbawieniem,  po  części 
triumfem i w końcu przechodząc w śmiech.
— A więc i pani do nas dołączyła? — zapytał.
— Nie — odparła chłodno. — Jestem łamistrajkiem. 
Roześmiał się, jakby usłyszał dziecko używające niezrozumiałych dla siebie technicznych pojęć.
— Jeśli pani wie, co mówi, wie pani także, że to niemożliwe — rzekł. — Nie tutaj.
— Wdarłam się. Dosłownie.
Ciekawskim, niemal bezczelnym wzrokiem przyjrzał się jej bandażom, rozważając problem.
— Kiedy?
— Wczoraj.
— Jak?
— Samolotem.
— Co pani robiła w samolocie w tej okolicy?
Miał  bezpośredni,  władczy  styl  bycia  arystokraty  lub  robotnika;  wyglądał  jak  ten  pierwszy,  a 
ubrany był jak drugi. Przez chwilę przyglądała mu się, celowo zwlekając z odpowiedzią.
— Próbowałam wylądować na prehistorycznym mirażu — odparła. — I dokonałam tego.
— Rzeczywiście  jest  pani łamistrajkiem — powiedział  i  roześmiał  się,  jakby uświadomił  sobie 
konsekwencje problemu. — A gdzie John?
— Pan Galt jest w elektrowni. Wkrótce powinien wrócić.
Usiadł w fotelu, nie pytając o pozwolenie, jakby był u siebie, podczas gdy ona w milczeniu wróciła 
do pracy. Obserwował jej ruchy z szerokim uśmiechem, jakby widok jej nakrywającej do stołu był 
spektaklem ilustrującym jakiś szczególny paradoks.
— Co powiedział Francisco, gdy panią tu zobaczył? — zapytał. Spojrzała na niego gwałtownie, ale 
odpowiedziała spokojnie:
— Jeszcze nie przyjechał.
— Nie? — wydawał się zaskoczony. — Jest pani pewna?
— Tak mi powiedziano.
Zapalił papierosa. Obserwując go, zastanawiała się, jaki zawód wybrał, pokochał i porzucił,  aby 
zamieszkać  w  dolinie.  Nic  nie  przychodziło  jej  do  głowy,  wszystkie  pomysły  wydawały  się 
chybione,  w końcu złapała się na niedorzecznym pragnieniu,  aby nie miał żadnego zawodu, bo 
wszystkie sprawiały wrażenie zbyt niebezpiecznych dla jego niewiarygodnej urody. Było to uczucie 



bezosobowe, nie patrzyła na niego jak na mężczyznę, lecz jak na ożywione dzieło sztuki — i myśl, 
że  na  tę  perfekcję  czyhają  wstrząsy,  napięcia  i  blizny  zarezerwowane  dla  wszystkich  ludzi 
kochających  swoją  pracę,  wydawała  jej  się  wyjątkowym  upokorzeniem  ze  strony  świata 
zewnętrznego. Uczucie stawało się jednak jeszcze bardziej niedorzeczne poprzez fakt, że rysy jego 
twarzy zdawały się jakby zastygłe, niepodatne na żadne uszkodzenia.
— Nie,  panno Taggart  — rzekł  nagle,  pochwyciwszy jej  wzrok — nigdy dotąd mnie  pani  nie 
widziała.
Ze zdumieniem uświadomiła sobie, że bez żenady mu się przygląda.
— Skąd zatem pan wie, kim jestem? — zapytała.
— Po pierwsze, wielokrotnie widywałem w gazetach pani zdjęcia. Po drugie, jest pani jedyną, o ile 
nam  wiadomo,  kobietą  w  świecie  zewnętrznym,  którą  wpuszczono  by  do  Wąwozu  Galta.  Po 
trzecie, jest pani jedyną kobietą, która ma dość odwagi — i rozrzutności — by wciąż pozostawać 
łamistrajkiem.
— Co dało panu pewność, że nim jestem?
— Gdyby tak nie było, wiedziałaby pani, że to nie ta dolina, lecz wizja życia, którą mają ludzie w 
świecie zewnętrznym, jest prehistorycznym mirażem.
Usłyszała  dźwięk  silnika  i  zobaczyła  samochód  zatrzymujący  się  w  dole.  Szybkość,  z  jaką 
mężczyzna  zerwał  się  na  widok  Galta,  skojarzyła  jej  się  z  honorami  wojskowymi,  choć 
niewątpliwie wynikała z pobudek czysto osobistych.
Na widok gościa Galt przystanął i uśmiechnął się, ale kiedy się odezwał, jego głos był cichy, niemal 
uroczysty, jakby nabrzmiały skrywaną ulgą:
— Cześć.
— Cześć, John — rzekł radośnie gość.
Uścisk rąk, wymieniony z lekkim ociąganiem, trwał odrobinę zbyt długo, jakby do tej chwili nie 
byli pewni, czy jeszcze kiedyś się spotkają.
— Poznaliście się już? — zwrócił się do obojga Galt, patrząc na nią.
— Niezupełnie — odparł gość.
— Panno Taggart, pozwoli pani, że przedstawię Ragnara Danneskjölda?
Wiedziała,  jak  musi  wyglądać  jej  twarz,  gdy  usłyszała  dobiegający  z  bardzo  daleka  głos 
Danneskjölda:
— Nie musi się pani obawiać, panno Taggart. W Wąwozie Galta nie jestem niebezpieczny.
Potrafiła jedynie potrząsać głową zanim odzyskała głos, by powiedzieć:
— Nie chodzi o to, co pan robi... Chodzi o to, co oni panu robią... Roześmiał się, co pomogło jej 
odzyskać równowagę.
— Proszę uważać, panno Taggart. Jeśli zaczyna pani czuć w ten sposób, niedługo pozostanie pani 
łamistrajkiem. — I dodał: — Powinna pani jednak na początek przejąć od ludzi z Wąwozu Galta 
ich pozytywne cechy, a nie błędy. Od dwunastu lat niepotrzebnie się o mnie martwią. — Zerknął na 
Galta.
— Kiedy przyleciałeś? — zapytał Galt.
— Wczoraj, późnym wieczorem.
— Siadaj. Zjesz z nami śniadanie.
— Ale co z Franciskiem? Dlaczego jeszcze go nie ma?
— Nie wiem — odparł Galt, marszcząc lekko brwi. — Przed chwilą pytałem na lotnisku. Nic nie 
wiedzą.
Kiedy ruszyła do kuchni, chciał pójść za nią.
— Nie — powstrzymała go. — Dzisiaj moja kolej.
— Pomogę pani.
— Tutaj nie prosi się o pomoc, prawda?
Uśmiechnął się.
— Słusznie.
Jeszcze nigdy nie szło jej się tak lekko jak teraz — miała wrażenie, że nic nie waży, że laska w jej 
ręku służy jedynie do ozdoby, że idzie prosto i zwinnie, a ruchy, którymi nakrywa do stołu, są 



nieskazitelnie precyzyjne. Postawą zdradzała, że wie, iż jest obserwowana — trzymała głowę jak 
aktorka na scenie, kobieta w sali balowej lub zwyciężczyni potajemnej rywalizacji.
— Francisco ucieszy się na wieść, że to pani go dziś zastąpiła — rzekł Danneskjöld, gdy zasiadła z 
nimi do stołu.
— Zastąpiłam?
— Widzi pani, dziś jest pierwszy czerwca, a od dwunastu lat nasza trójka — John, Francisco i ja — 
jada razem śniadanie tego dnia.
— Tutaj?
— Początkowo nie. Dopiero od ośmiu lat, od czasu powstania tego domu. — Wzruszył ramionami 
z uśmiechem. — Dziwne, że to właśnie człowiek, który ma za sobą więcej wieków tradycji niż ja, 
czyni pierwszy wyłom w naszej własnej tradycji.
— A pan Galt? — zapytała. — Ile wieków tradycji ma za sobą?
— John? Żadnych. Za to wszystkie ma przed sobą.
— Co tam wieki — rzekł Galt. — Opowiedz, co się z tobą działo w ciągu tego roku. Straciłeś 
jakichś ludzi?
— Nie.
— A czas?
— Chodzi ci o to, czy byłem ranny? Nie. Ostatni raz draśnięto mnie dziesięć lat temu, gdy byłem 
jeszcze amatorem, a o tamtym dawno już powinieneś zapomnieć. W tym roku nie znalazłem się w 
żadnym niebezpieczeństwie. Szczerze mówiąc, byłem znacznie bardziej bezpieczny, niż gdybym 
prowadził kiosk w małym miasteczku na podstawie rozporządzenia 10-289.
— Przegrałeś jakieś bitwy?
—  Nie.  W  tym  roku  straty  ponosił  wyłącznie  przeciwnik.  Odebrałem  grabieżcom  większość 
statków — i zwerbowałem dla ciebie większość ich ludzi. Ty też miałeś dobry rok, prawda? Wiem, 
śledziłem  twoje  poczynania.  Od  naszego  ostatniego  spotkania  zdobyłeś  wszystkich  ludzi  z 
Kolorado, których chciałeś mieć, i na dokładkę paru innych, takich jak Ken Danagger, twoja wielka 
wygrana. Pozwól jednak, że ci powiem o jeszcze większej, która jest już prawie twoja. Wkrótce go 
dostaniesz, bo wisi na cienkiej nitce i jest już niemal gotów spaść do twoich stóp. Uratował mi 
życie — rozumiesz zatem, jak daleko już zaszedł.
Galt odchylił się do tyłu, mrużąc oczy.
— Więc nie byłeś w żadnym niebezpieczeństwie?
— Och, podjąłem niewielkie  ryzyko — zaśmiał  się Danneskjöld.  — Nie żałuję.  To było moje 
najprzyjemniejsze  spotkanie.  Nie  mogłem  się  doczekać,  by  ci  o  tym  opowiedzieć.  Chętnie 
posłuchasz tej historii. Wiesz, o kim mówię? O Hanku Reardenie. Byłem...
— Nie!
Galt rzucił ten rozkaz z gwałtownością, jakiej żadne z nich nigdy jeszcze nie słyszało z jego ust.
— Co? — zapytał Danneskjöld z łagodnym niedowierzaniem.
— Nie opowiadaj mi o tym teraz.
— Przecież zawsze mówiłeś, że Hank Rearden jest człowiekiem, którego najbardziej pragniesz tu 
zobaczyć.
— I tak jest. Ale opowiesz mi to później.
Przyglądała się uważnie twarzy Galta, nie znajdując jednak żadnej wskazówki, tylko enigmatyczne 
napięcie skóry policzków i linii ust, mogące oznaczać determinację lub samokontrolę. Niezależnie 
od tego,  jak wiele o mnie wie,  pomyślała,  to zachowanie mogłaby uzasadnić jedynie wiedza o 
czymś, czego w żaden sposób nie mógł się dowiedzieć.
— Spotkał pan Hanka Reardena? — zwróciła się do Danneskjölda. — I uratował panu życie?
— Tak.
— Chcę usłyszeć tę historię.
— Ja nie — rzekł Galt.
— Dlaczego?
— Pani nie jest jedną z nas, panno Taggart.
— Rozumiem. — Uśmiechnęła się z odrobiną przekory. — Myślał pan, że mogę mu przeszkodzić 



w zdobyciu Hanka Reardena?
— Nie, nie o tym myślałem.
Zauważyła, że Danneskjöld przygląda się twarzy Galta, jakby i on nie mógł pojąć jego zachowania. 
Galt odwzajemnił spojrzenie, jakby nakłania! go do szukania wyjaśnienia, zapewniając zarazem, że 
to się nie uda. Kiedy zobaczyła w oczach Galta iskierkę humoru, wiedziała,  że Danneskjöld się 
poddał.
— Czego jeszcze dokonałeś w tym roku? — zapytał Galt.
— Rzuciłem wyzwanie prawu grawitacji.
— Zawsze to robiłeś. W jakiej formie tym razem?
— W formie lotu ze środka Atlantyku do Kolorado samolotem obciążonym złotem ponad swoją 
wytrzymałość. Poczekaj, aż Midas zobaczy, ile złożę w banku. W tym roku moi klienci wzbogacili 
się o... Mówiłeś już pannie Taggart, że jest moją klientką?
— Nie. Jeśli chcesz, możesz jej powiedzieć.
— Kim jestem? — zapytała Dagny.
— Proszę się  nie  zdumiewać,  panno Taggart  — rzekł  Danneskjöld  — i  nie  oponować.  Jestem 
przyzwyczajony do protestów. Uważają mnie tu za pewnego rodzaju cudaka. Nikt nie pochwala 
mojej metody walki. Ani John, ani profesor Akston. Uważają, że moje życie jest zbyt cenne. Ale, 
widzi pani, mój ojciec był biskupem — i ze wszystkich jego nauk przyswoiłem sobie tylko jedno 
zdanie: „Kto mieczem wojuje, od miecza zginie”.
— Co pan chce przez to powiedzieć?
— Że przemoc nie jest rzeczą praktyczną.  Jeśli ludzie wierzą, że połączona siła ich mięśni jest 
praktycznym sposobem rządzenia mną, niech poznają wynik rywalizacji, w której po jednej stronie 
jest tylko brutalna siła, po drugiej zaś siła sterowana rozumem. Nawet John przyznaje, że w naszych 
czasach  miałem  prawo  wybrać  taką  drogę.  Robię  to  samo  co  on,  tylko  inaczej.  On  odbiera 
grabieżcom ducha ludzkiego, a ja jego produkty. On odbiera im rozsądek, ja — majątek. On wysysa 
ze świata duszę, ja — ciało. On daje im szkołę, a ja przyspieszam proces nauczania. Ale, podobnie 
jak on, stosuję się po prostu do ich kodeksu moralnego i odmawiam im odnoszenia korzyści moim 
kosztem. Albo kosztem Reardena. Albo pani.
— O czym pan mówi?
—  O  sposobie  naliczania  podatku  dochodowego.  Wszystkie  metody  naliczania  podatku  są 
skomplikowane,  ta  jednak  jest  bardzo  prosta,  stanowi  bowiem  nagą  kwintesencję  pozostałych. 
Wytłumaczę pani.
Słuchała.  Słyszała  energiczny  głos,  konkretnym tonem skrupulatnego  księgowego wygłaszający 
raport na temat transferów finansowych, kont bankowych i zwrotów podatku dochodowego, jakby 
czytał  zakurzone  strony  księgi  głównej  —  księgi,  w  której  każdy  wpis  dokonany  był  dzięki 
zaoferowaniu jako zabezpieczenia własnej krwi, narażonej na rozlanie się w każdej chwili, kiedy 
zadrży pióro księgowego. Słuchała, nie odrywając oczu od jego perfekcyjnej twarzy i nie przestając 
myśleć, że świat oferuje za tę głowę miliony dolarów, by móc ją ściąć... Twarz, którą uznałam za 
zbyt piękną dla blizn pracy produkcyjnej — nie przestawała myśleć w odrętwieniu, gubiąc połowę 
wykładu — zbyt piękną, by ryzykować... Potem uderzyła ją myśl, że jego fizyczna perfekcja jest 
zaledwie  ilustracją,  udzieloną  jej  w prymitywnie  jaskrawy sposób  dziecinną  nauczką  na  temat 
charakteru świata zewnętrznego i losu wszelkich ludzkich wartości
w epoce panowania podludzi. Niezależnie od tego, czy droga, którą obrał jest sprawiedliwa czy 
podła,  myślała,  jakże  mogli...  Nie!,  pomyślała  jego  droga  jest  sprawiedliwa,  i  to  właśnie  jest 
przerażające, że sprawiedliwość nie mogła obrać innej drogi, a ona nie może go potępiać. Ani potę-
piać, ani poprzeć.
— ...i wybierałem nazwiska swoich klientów stopniowo, jedno po drugim. Musiałem być pewien 
ich charakteru i charakteru ich pracy. Pani nazwisko pojawiło się na mojej liście rekompensat jedno 
z pierwszych.
Zmusiła swoją twarz, by pozostawała bez wyrazu.
— Rozumiem — rzekła tylko.
— Pani konto jest jednym z ostatnich niespłaconych. Znajduje się tu, w Banku Mulligana, i może 



się pani po nie zgłosić w dniu przyłączenia się do nas.
— Rozumiem.
— Nie jest ono jednak tak duże jak niektóre z pozostałych, mimo iż w ciągu ostatnich dwunastu lat 
wydarto pani siłą ogromne sumy. Dowie się pani z kopii zwrotów podatku, które pani przekaże 
Mulligan,  że  zrefundowano  pani  jedynie  podatki  z  pensji  wiceprezesa,  ale  nie  te  z  dochodów 
otrzymywanych z akcji Taggart Transcontinental. Zasługiwała pani na każdy grosz tych akcji i w 
czasach pani ojca zrefundowałbym każdy grosz zysku — ale pod kierownictwem pani brata Taggart 
Transcontinental zajęło się także grabieniem, osiągało zyski przy użyciu siły, przysług rządowych, 
subsydiów, moratoriów i rozporządzeń. Pani nie była za to odpowiedzialna — w rzeczywistości 
była pani główną ofiarą tej polityki — zrefundowałem jednak tylko pieniądze zarobione wyłącznie 
dzięki umiejętnościom produkcyjnym, nie zaś te, których część stanowiły zagarnięte siłą łupy.
— Rozumiem.
Skończyli śniadanie. Danneskjöld zapalił papierosa i przez moment przyglądał jej się poprzez dym, 
jakby wiedział,  jak gwałtowny konflikt zachodzi w jej głowie. Potem uśmiechnął się do Galta i 
wstał.
— Lecę — powiedział. — Żona na mnie czeka.
— Kto?! — wykrztusiła.
— Żona — powtórzył wesoło, jakby nie rozumiał powodów jej zdumienia.
— Kto jest pańską żoną?
— Kay Ludlow.
Nie potrafiła znieść świadomości, którą to ze sobą niosło.
— Kiedy... kiedy się pobraliście?
— Cztery lata temu.
— Jakim sposobem mógł się pan gdziekolwiek pokazać na dość długo, by zdążyć wziąć ślub?
— Udzielił nam go sędzia Narragansett, tutaj.
— Jak — próbowała się ugryźć w język, ale słowa brutalnie wyrywały jej się z ust, w bezsilnym, 
pełnym  oburzenia  proteście  adresowanym  do  niego,  do  losu,  czy  może  raczej  do  świata 
zewnętrznego —jak ona potrafi żyć przez jedenaście miesięcy w roku, myśląc, że pan w każdej 
chwili może...? — Nie dokończyła.
Uśmiechał  się,  ale  spoza  tego  uśmiechu  przebijała  ogromna  powaga,  której  on  i  jego  żona 
potrzebowali, by nabyć do niego prawo.
— Potrafi żyć, panno Taggart,  bo nie uważamy, że ziemia jest padołem łez, a człowiek na niej 
żyjący musi ulec zagładzie. Nie uważamy, że naszym przeznaczeniem jest tragedia, i nie żyjemy w 
ciągłym strachu przed katastrofą. Nie spodziewamy się katastrofy, jeśli nie mamy po temu jakiegoś 
szczególnego  powodu.  A  kiedy  ona  nadciąga,  możemy  z  nią  walczyć.  Za  stan  nienaturalny 
uważamy nie szczęście, lecz cierpienie. Za nienormalne odstępstwo w ludzkim życiu uznajemy nie 
sukces, lecz klęskę.
Galt  odprowadził  go do drzwi,  po czym wrócił,  usiadł  przy  stole  i  sięgnął  leniwie  po  kolejną 
filiżankę kawy.
Zerwała  się,  jakby  wyrzuciło  ją  w  górę  ciśnienie,  którego  naporu  nie  wytrzymał  zawór 
bezpieczeństwa.
— Sądzi  pan,  że  kiedykolwiek  przyjmę  jego  pieniądze?  Zaczekał,  aż  strumień  kawy  wypełni 
filiżankę, po czym spojrzał na nią i odparł:
— Tak, tak sądzę.
— A zatem myli się pan! Nie pozwolę, by ryzykował życie w tym celu!
— W tej kwestii nie ma pani wyboru.
— Ale mogę nigdy nie odebrać tych pieniędzy.
— Tak.
— Więc będą leżały w tym banku do końca świata!
— Nie. Jeśli ich pani nie odbierze, pewna ich część — bardzo mała  — zostanie w pani imieniu 
przekazana mnie.
— W moim imieniu? Dlaczego?



— Jako zapłata za pokój i utrzymanie.
Wpatrywała się w niego, początkowo z gniewem, potem w oszołomieniu, wreszcie powoli opadła 
na krzesło. Uśmiechnął się.
— Jak długo zamierzała pani tu zostać,  panno Taggart?  — Zobaczył  na jej twarzy zaskoczenie i 
bezradność.  —  Nie myślała  pani o tym? Ja tak.  Zostanie  tu pani miesiąc.  Na wakacje,  jak my 
wszyscy.  Nie proszę pani  o zgodę — pani  też  o nią nie  prosiła,  przybywając tu.  Złamała  pani 
zasady,  musi  więc  ponieść  konsekwencje.  W  ciągu  tego  miesiąca  nikt  nie  opuszcza  doliny. 
Mógłbym oczywiście  panią  wypuścić,  ale  nie  zrobię  tego.  Nie  istnieje  zasada,  na  mocy której 
musiałbym panią tu trzymać, ale wdzierając się, dała mi pani prawo wyboru — i zamierzam panią 
zatrzymać z tej prostej przyczyny, że chcę panią tu mieć. Jeśli po upływie tego miesiąca zdecyduje 
się pani wrócić, będzie pani mogła to zrobić. Ale nie wcześniej.
Siedziała prosto, z twarzą spokojną i  ustami zmiękczonymi celową namiastką uśmiechu. Był to 
niebezpieczny uśmiech przeciwnika, oczy jednak, choć lśniły lodowatym blaskiem, były zarazem 
zamglone,  jak  oczy  rywala,  który  pragnie  z  pełną  determinacją  walczyć,  lecz  ma  nadzieję,  że 
przegra.
— Dobrze — powiedziała.
— Wystawię  pani  rachunek za  pokój  i  utrzymanie.  Utrzymywanie  kogokolwiek  za  darmo jest 
wbrew naszym zasadom. Niektórzy mają żony i dzieci, tu jednak w grę wchodzi obopólna wymiana 
i obopólna zapłata, do której odbioru — zerknął na nią — nie jestem upoważniony. Policzę pani 
zatem po pięćdziesiąt centów na dzień, które zapłaci mi pani po akceptacji swego konta w Banku 
Mulligana. Jeśli go pani nie przyjmie, Mulligan obciąży je długiem i wyda mi pieniądze, gdy o nie 
poproszę.
— Podporządkuję  się  pańskim  warunkom — odpowiedziała  przeciągle,  przebiegłym,  pewnym 
siebie głosem. — Nie pozwolę jednak na opłacenie mojego długu z tamtego konta.
— Jak inaczej może się pani wywiązać?
— Chcę zarobić na swój pokój i utrzymanie.
— W jaki sposób?
— Pracą.
— Jako kto?
— Jako pańska kucharka i pokojówka.
Po  raz  pierwszy  nie  przewidziała  gwałtowności  jego  reakcji  na  wstrząs.  Wybuchnął  szalonym 
śmiechem, jakby go zupełnie rozbroiła, jakby te słowa miały dla niego znacznie głębsze znaczenie 
niż dosłowne; czuła, że dotknęła jego przeszłości, uwalniając jakieś wspomnienie i treść, której nie 
znała. Sprawiał wrażenie, jakby patrzył na jakiś odległy obraz i śmiał mu się w twarz; jakby to było 
jego zwycięstwo — i jej.
—  Jeśli  mnie  pan  zatrudni  —  rzekła  z  chłodną  uprzejmością,  wyrazistym,  bezosobowym, 
służbowym tonem — będę panu gotować, sprzątać, prać i wykonywać wszystkie inne czynności 
będące zadaniem służącej— w zamian za pokój, utrzymanie i pieniądze potrzebne na odzież. Przez 
kilka najbliższych dni odniesione kontuzje mogą mi trochę przeszkadzać, wkrótce jednak odzyskam 
pełną zdolność do pracy.
— Czy właśnie to chce pani robić? — zapytał.
— Tak, właśnie to chcę robić... — I dodała w myślach: bardziej niż cokolwiek w świecie.
Nadal uśmiechał się z rozbawieniem, które teraz wydawało się emanować cudownym blaskiem.
— W porządku, panno Taggart — rzekł. — Zatrudnię panią. Skłoniła służbiście głowę, przyjmując 
decyzję.
— Dziękuję.
— Będę pani płacił dziesięć dolarów miesięcznie plus pokój i utrzymanie.
— Zgoda.
— Będę pierwszym człowiekiem w dolinie, który zatrudnia służbę. — Wstał, sięgnął do kieszeni i 
rzucił na stół złotą pięciodolarówkę. — Zaliczka — rzekł.
Sięgając  po  monetę,  ze  zdumieniem  odkryła  w  sobie  entuzjastyczną,  desperacką,  niespokojną 
nadzieję młodej dziewczyny rozpoczynającej pierwszą pracę: nadzieję, że potrafi na nią zasłużyć.



— Tak jest — rzekła, spuściwszy wzrok.

Owen Kellogg przyjechał po południu trzeciego dnia jej pobytu w dolinie.
Nie wiedziała, co wstrząsnęło nim najbardziej: widok jej stojącej na skraju lotniska, kiedy wysiadał 
z  samolotu,  widok jej  ubrania  — delikatnej,  przezroczystej  bluzki,  pochodzącej  z  najdroższego 
sklepu w Nowym Jorku, i szerokiej, bawełnianej spódnicy, zakupionej w dolinie za sześćdziesiąt 
centów — jej laski i bandaży czy koszyka z zakupami w ręku.
Wysiadł wraz z grupką innych osób, zobaczył ją, zatrzymał  się,  a potem pognał ku niej,  jakby 
pchnęło go do tego jakieś uczucie, które, czymkolwiek było, wyglądało jak przerażenie.
— Panno Taggart... — wyszeptał i nie mógł powiedzieć nic więcej, podczas gdy ona ze śmiechem 
próbowała mu opowiedzieć, jakim sposobem dotarła do celu jego podróży przed nim.
Słuchał, jakby to nie miało znaczenia. Gdy wreszcie doszedł nieco do siebie, wykrztusił:
— Myśleliśmy, że pani nie żyje.
— Kto tak myślał?
—  Wszyscy...  To  znaczy,  wszyscy  w  świecie  zewnętrznym.  Gdy  zaczął  opowiadać,  uśmiech 
zniknął nagle z jej twarzy.
— Nie pamięta pani, panno Taggart? — mówił radośnie. — Kazała mi pani zadzwonić do Winston 
i powiedzieć, że będzie tam pani następnego dnia w południe. Czyli przedwczoraj, trzydziestego 
pierwszego maja.  Ale nie  dotarła  pani do Winston i  już późnym popołudniem wszystkie  stacje 
radiowe podały, że zginęła pani w katastrofie lotniczej gdzieś w Górach Skalistych.
Pokiwała wolno głową, pojmując fakty, o których dotąd nie myślała.
— Usłyszałem to w Komecie — rzekł — na małej stacyjce w środku Nowego Meksyku. Konduktor 
na  godzinę  zatrzymał  pociąg,  a  ja  pomogłem  mu  sprawdzić  tę  wiadomość  poprzez  telefony 
międzymiastowe.  Obaj  byliśmy  wstrząśnięci  —  podobnie  jak  cała  załoga,  zawiadowca  stacji, 
zwrotniczowie.  Tłoczyli  się  wokół  mnie,  gdy  dzwoniłem  do  działów  informacyjnych  gazet  z 
Denver i Nowego Jorku. Niewiele nam powiedziano. Tylko tyle, że wystartowała pani z lotniska w 
Afton  przed  świtem  trzydziestego  pierwszego  maja,  podążając  za  obcym  samolotem,  dyżurny 
widział, jak kieruje się pani na południowy wschód, i od tej pory nikt pani nie widział... Brygady 
ratunkowe przeczesywały góry w poszukiwaniu wraka samolotu.
— A Kometa? — zapytała mimowolnie. — Dotarła do San Francisco?
— Nie wiem. Zrezygnowałem, gdy wlokła się na północ przez Arizonę. Było zbyt wiele opóźnień, 
kłopotów i wielki galimatias z poleceniami. Wysiadłem i przez całą noc tłukłem się do Kolorado 
autostopem  —  ciężarówkami  i  wozami  konnymi  —  żeby  zdążyć  na  miejsce.  Mam  na  myśli 
miejsce, z którego zabiera nas samolot Midasa.
Ruszyła  powoli  ścieżką  w  kierunku  samochodu  pozostawionego  przed  sklepem  spożywczym 
Hammonda. Kellogg podążył za nią, a kiedy odezwał się znowu, mówił nieco ciszej i wolniej, ona 
zaś zwolniła kroku, jakby oboje chcieli coś odwlec.
—  Załatwiłem  pracę  Jessowi  Allenowi  —  rzekł  dziwnie  uroczystym  tonem,  jakby  mówił: 
„Wypełniłem  pani  ostatnią  wolę”.  —  Wasz  agent  w  Laurel  zaangażował  go,  jak  tylko  tam 
dotarliśmy. Potrzebował każdego człowieka o sprawnych rękach — a raczej o sprawnym umyśle — 
jakiego mógł znaleźć.
Dotarli do samochodu, Dagny jednak nie wsiadła.
— Panno Taggart, nie została pani poważnie ranna, prawda? Czy mówiła pani, że się rozbiła, ale 
nic wielkiego się nie stało?
— Nie, nic wielkiego. Jutro będę już mogła obyć się bez samochodu pana Mulligana, a za dzień czy 
dwa nie będę także potrzebować tego.  pachnęła  laską i  pogardliwie wrzuciła  ją do samochodu. 
Potem czekała w milczeniu.
— Po wszystkich telefonach do gazet — rzekł — zadzwoniłem do Pensylwanii. Rozmawiałem z 
Hankiem Reardenem.  Powiedziałem mu wszystko,  co  wiedziałem.  Wysłuchał,  przez  jakiś  czas 
milczał, a potem powiedział: „Dziękuję za telefon”. — Kellogg opuścił wzrok i dodał: — już nigdy 



w życiu nie chcę słyszeć takiego milczenia.
Podniósł głowę i spojrzał na nią. W jego spojrzeniu nie było wymówki, tylko wiedza o tym, czego 
nie podejrzewał, gdy przekazywała mu swoją prośbę, lecz już odgadł.
— Dziękuję — powiedziała, otwierając drzwiczki samochodu. — Podwieźć pana? Muszę jechać do 
domu i ugotować obiad, zanim wróci mój pracodawca.
Dopiero gdy znalazła się sama w domu Galta,  w milczącym, zalanym słońcem pokoju, w pełni 
uświadomiła  sobie  sens  tego,  co  czuje.  Patrzyła  na  góry,  zagradzające  niebo  na  wschodzie,  i 
myślała o Hanku Reardenie siedzącym przy biurku dwa tysiące mil stąd, z twarzą napiętą w oporze 
przed cierpieniem, tak jak przez lata bronił się przed wszystkimi ciosami, które spadały na jego 
głowę — i czuła rozpaczliwe pragnienie, by walczyć w jego bitwie, za niego, za jego przeszłość, za 
to napięcie na twarzy i będącą jego źródłem odwagę — i za Kometę, ostatnim wysiłkiem pełznącą 
przez  pustynię  po  rozsypujących  się  szynach.  Zadrżała,  zamykając  oczy  i  czując  się  winna 
podwójnej  zdrady,  zawieszona  w przestworzach pomiędzy doliną  a resztą  ziemi,  bez prawa do 
żadnego z tych miejsc.
Uczucie znikło, gdy zasiadła do stołu naprzeciw Galta. Przyglądał jej się otwarcie i bez niepokoju, 
jakby  jej  obecność  była  czymś  naturalnym,  a  jej  widok  jedyną  rzeczą,  którą  przyjmował  do 
wiadomości.
Odchyliła  się  nieco  do tyłu,  posłuszna  wymowie  jego  spojrzenia,  i  rzekła  chłodno,  konkretnie, 
celowo mu zaprzeczając:
— Przyjrzałam się pańskim koszulom i odkryłam brak dwóch guzików oraz dziurę na łokciu. Czy 
mam się tym zająć?
— Tak, oczywiście — jeśli pani może.
— Mogę.
Charakter jego spojrzenia nie zmienił się; przeciwnie, było w nim jeszcze większe zadowolenie, 
jakby to właśnie chciał od niej usłyszeć — tyle tylko, że nie była pewna, czy „zadowolenie” jest 
odpowiednim określeniem tego, co widzi w jego oczach, była natomiast całkowicie pewna, że nie 
chciał, by w ogóle się odzywała.
Za oknem chmury burzowe pochłonęły resztki światła na wschodnim niebie. Zastanawiała się, skąd 
w niej to nagłe uczucie niechęci do wyglądania na zewnątrz, chęć przyssania się do złotych plamek 
światła na drewnie stołu, posmarowanych masłem bułkach, miedzianym dzbanku do kawy, włosach 
Galta, niczym do małej wysepki na skraju otchłani.
Potem usłyszała własny głos, nieoczekiwany i niechciany, wiedząc, że popełnia zdradę, przed którą 
pragnęła uciec:
— Czy zezwalacie na jakąkolwiek komunikację ze światem zewnętrznym?
— Nie.
— Żadnej? Nawet kartki bez adresu zwrotnego?
— Żadnej.
— Nawet krótkiej wiadomości, nie dotykającej waszych tajemnic?
— Nie stąd. Nie w tym miesiącu. Do ludzi z zewnątrz nigdy. Zauważyła, że unika jego wzroku, i 
zmusiła się do podniesienia głowy i stawienia mu czoła. Jego spojrzenie zmieniło się: było teraz 
baczne,  nieruchome  i  nieubłaganie  wnikliwe.  Patrząc  na  nią,  jakby  znał  powód  jej  dociekań, 
zapytał:
— Czy chce pani poprosić o specjalne zezwolenie?
— Nie — odparła, patrząc mu w oczy.
Następnego ranka po śniadaniu, gdy siedziała w pokoju, starannie naszywając łatę na rękaw koszuli 
Galta,  za  zamkniętymi  drzwiami,  by  nie  widział  niezdarnych  wysiłków  towarzyszących 
wykonywaniu tego niecodziennego zadania, usłyszała zatrzymujący się przed domem samochód.
Słyszała pospieszne kroki Galta w salonie, gwałtowne otwarcie drzwi i zagniewany okrzyk radosnej 
ulgi:
— No, wreszcie!
Poderwała się, lecz zamarła, usłyszawszy jego zmieniony, poważny głos, brzmiący jak reakcja na 
wstrząsający widok:



— Co się stało?
—  Witaj,  John  —  odezwał  się  wyraźny,  cichy  głos,  opanowany,  lecz  sugerujący  skrajne 
wyczerpanie.
Usiadła na łóżku, nagle bezsilna: głos należał do Francisca.
— Co jest? — zabrzmiał pełen surowej troski głos Galta.
— Później ci powiem.
— Dlaczego się spóźniłeś?
— Za godzinę muszę znów wyjechać.
— Wyjechać?!
— John, przyjechałem tylko po to, by ci powiedzieć, że w tym roku nie będę mógł tu zostać.
Po chwili milczenia Galt zapytał cicho, z powagą:
— Aż tak źle?
—  Tak.  Może...  może  wrócę  przed  końcem  miesiąca.  Nie  wiem.  —  I  dodał  z  desperackim 
wysiłkiem w głosie: — Nie wiem, czy mieć nadzieję, że szybko to załatwię, czy... czy nie.
— Francisco, czy jesteś w stanie znieść teraz wstrząs?
— Ja? Nic nie zdoła mną teraz wstrząsnąć.
— W pokoju gościnnym jest ktoś, z kim musisz się spotkać. Będzie to dla ciebie szok, więc lepiej 
uprzedzę cię od razu, że ta osoba nadal jest łamistrajkiem.
— Co takiego?! Łamistrajk? W twoim domu?
— Pozwól, że ci wyjaśnię, jak...
— Sam zobaczę to zjawisko!
Usłyszała  kpiący  chichot  Francisca  i  jego  szybkie  kroki,  zobaczyła  gwałtownie  otwierające  się 
drzwi i jak przez mgłę dostrzegła, że to Galt je zamknął, zostawiając ich samych.
Nie wiedziała, jak długo Francisco stał i patrzył na nią. Ocknęła się dopiero, gdy zobaczyła go na 
klęczkach, obejmującego ją, z twarzą przyciśniętą do jej nóg, mając wrażenie, że dreszcz, który 
przebiegł przez jego ciało, przeszedł teraz na nią, umożliwiając jej ruch, a jego pozostawiając w 
bezruchu.
Ze zdumieniem spostrzegła,  że gładzi łagodnie jego włosy, myśląc, że nie ma do tego prawa, i 
doznając uczucia, że z jej dłoni płynie strumień ukojenia, rozlewający się na oboje i wygładzający 
przeszłość.  Francisco  trwał  bez  ruchu,  bezgłośnie,  jakby  sam  akt  obejmowania  jej  wyrażał 
wszystko, co ma do powiedzenia.
Kiedy podniósł głowę, wyglądał tak, jak ona czuła się, otwarłszy oczy w dolinie:  jak gdyby na 
świecie nie istniał nigdy żaden ból. Śmiał się.
— Dagny, Dagny, Dagny. — Jego głos nie brzmiał jak powstrzymywane przez lata wyznanie, które 
nagle  się wyrywa, lecz jakby powtarzał  coś z dawna wiadomego, śmiejąc się,  że kiedykolwiek 
mogło  pozostawać  niewypowiedziane.  — Oczywiście,  że  cię  kocham.  Bałaś  się,  gdy on  mnie 
zmusił  do powiedzenia  tego? Będę to  mówił,  kiedy tylko zechcesz — kocham cię,  najdroższa, 
kocham i zawsze będę — nie bój się o mnie, nieważne, że już nigdy nie będę cię miał, co z tego? — 
żyjesz, jesteś tutaj i wiesz już wszystko. To takie proste, prawda? Wiesz już, dlaczego musiałem cię 
opuścić? — Wskazał ręką za okno. — Oto powód: to jest twoja ziemia, twoje królestwo, twój świat 
— zawsze cię kochałem, Dagny, i właśnie dlatego musiałem cię opuścić.
Ujął  jej  dłonie  i  przyciskał  je  do  ust,  nie  całując,  lecz  jakby  musiał  odpocząć,  jakby  wysiłek 
mówienia odrywał go od faktu jej obecności, jakby rozdzierało go ciśnienie wszystkiego, co ma do 
powiedzenia, wszystkich słów zamkniętych w wieloletnim milczeniu.
— Te kobiety, za którymi się uganiałem — nigdy w to nie wierzyłaś prawda? Nigdy nie tknąłem 
żadnej z nich — myślę jednak, że zawsze o tym wiedziałaś. Odgrywałem rolę playboya, żeby nie 
wzbudzić  podejrzeń  grabieżców,  gdy  niszczyłem  d’Anconia  Copper  na  oczach  całego  świata. 
Posłużyłem się dżokerem w ich grze: mają walczyć z każdym człowiekiem posiadającym honor i 
ambicję, ale każdego zepsutego darmozjada uważają za przyjaciela. Myślą, że jest bezpieczny — 
bezpieczny!  — tak  postrzegają  życie,  ale  już  wkrótce  się  dowiedzą  czy  zło  jest  bezpieczne,  a 
niekompetencja praktyczna...! Dagny, tamtej nocy, gdy zrozumiałem, że cię kocham, wiedziałem, 
że muszę odejść. To było wtedy, gdy weszłaś do mojego pokoju w hotelu, gdy zobaczyłem, jak wy-



glądasz, kim jesteś i ile dla mnie znaczysz — i co cię czeka w przyszłości. Gdybyś znaczyła mniej, 
być  może  zdołałabyś  na  jakiś  czas  mnie  zatrzymać.  Ale  to  właśnie  ty  stałaś  się  ostatecznym 
argumentem, który kazał mi odejść.  Tamtej nocy błagałem cię o pomoc — przeciwko Johnowi 
Galtowi. Wiedziałem jednak, że jesteś jego najsilniejszą bronią przeciw mnie, choć żadne z was nie 
mogło o tym wiedzieć. Byłaś wszystkim, czego on poszukiwał, za co kazał nam żyć i umrzeć, jeśli 
będzie trzeba...  Byłem gotów, gdy nagle zadzwonił,  żebym przyjechał do Nowego Jorku, tamtej 
wiosny. Wcześniej długo się nie odzywał. Zmagał się z tym samym problemem co ja. Rozwiązał 
go... Pamiętasz? Trzy lata nie kontaktowałem się z tobą. Dagny, kiedy przejąłem firmę po ojcu i 
zacząłem mieć do czynienia z całym systemem przemysłowym świata,  zacząłem rozumieć cha-
rakter zła, którego istnienie podejrzewałem, ale wydawało mi się to zbyt potworne, by było prawdą. 
Zobaczyłem sieć podatków, która przez wieki pokryła d’Anconia Copper jak pleśń, bezprawnie nas 
okradając — zobaczyłem rozporządzenia rządowe, mające na celu skrępowanie mnie, bo odnoszę 
sukcesy,  i  wspieranie  moich  rywali,  bo  są  leniami  i  nieudacznikami  —  zobaczyłem  związki 
zawodowe, które wygrywały każdy spór ze mną dzięki argumentowi, że jestem w stanie zapewnić 
im pracę — zobaczyłem, że pragnienie pieniędzy, których nie potrafi się zarobić, jest uważane za 
słuszne,  ale  posiadanie  zarobionych uchodzi  za niechlubną chciwość — zobaczyłem polityków, 
mrugających  do  mnie  i  mówiących,  żebym  się  nie  martwił,  bo  jeśli  trochę  ciężej  popracuję, 
przechytrzę ich wszystkich. Patrząc dalej niż na doraźne zyski, dostrzegłem, że im ciężej pracuję, 
tym mocniej zaciskam pętlę na swoim gardle. Że moja energia jest wylewana do ścieków, że na 
żerujących na mnie pasożytach także ktoś żeruje, że dają się złapać we własną pułapkę — i że nie 
ma to powodu ani sensu; że kanały ściekowe świata odprowadzają jego krew do jakiejś wilgotnej 
mgły, w którą nikt nie ma odwagi się wedrzeć, zamiast wzruszać ramionami i mówić, że życie na 
ziemi jest cierpieniem. Potem zobaczyłem, że całą machiną przemysłową świata, z jej imponującym 
sprzętem,  tysiąctonowymi  piecami,  kablami  transatlantyckimi,  wyłożonymi  mahoniem  biurami, 
giełdami papierów wartościowych, jarzącymi się światłami sygnalizacyjnymi, energią i bogactwem 
nie rządzą bankierzy i rady nadzorcze, lecz każdy nieogolony humanitarysta z piwiarni, o twarzy 
nabrzmiałej niechęcią, głoszący, że cnotę należy karać za to, że jest cnotą, że celem umiejętności 
jest służyć niekompetencji, że człowiek nie ma prawa istnieć inaczej jak tylko dla dobra innych... 
Wiedziałem o tym, ale nie potrafiłem znaleźć sposobu walki. John go znalazł. Tamtej nocy tylko 
my dwaj — Ragnar i ja — przybyliśmy na jego prośbę do Nowego Jorku. Powiedział nam, co 
musimy robić i do jakich ludzi dotrzeć. Odszedł z Samochodów Dwudziestego Wieku i mieszkał na 
strychu w biednej dzielnicy. Podszedł do okna i wskazał drapacze chmur. Powiedział, że musimy 
wygasić  światła  świata  i  kiedy  pogasną  już  światła  Nowego  Jorku,  będziemy  wiedzieli,  że 
spełniliśmy swoje zadanie. Nie prosił, żebyśmy od razu się przyłączyli. Kazał nam to przemyśleć i 
rozważyć wszystko, co to zrobi z naszym życiem. Dałem mu odpowiedź rankiem następnego dnia, 
a Ragnar kilka godzin później, po południu... To było po naszej ostatniej wspólnej nocy, Dagny. 
Nie mogłem uciec przed wizją tego, o co muszę walczyć. Była to twoja twarz tamtej nocy, sposób, 
w jaki  mówiłaś  o  kolei,  twoja twarz na urwisku nad Hudsonem,  kiedy próbowaliśmy dostrzec 
sylwetkę Nowego Jorku. Musiałem cię uratować, usunąć ci z drogi przeszkody, pomóc ci znaleźć 
twoje miasto,  nie pozwolić,  żebyś się potykała,  przedzierając  się  przez zatrutą  mgłę,  z oczyma 
utkwionymi w horyzoncie, wciąż wyglądając tak, jak wtedy, w blasku słońca — przedzierając się, 
by  na  końcu  drogi  znaleźć  nie  wieże  miasta,  lecz  tłustego,  rozmiękłego,  bezmózgiego  kalekę, 
popijającego dżin, za który zapłaciłaś swoim życiem! Ty miałabyś nie zaznać radości, aby on mógł 
jej zaznać? Ty miałabyś służyć jako pożywka dla cudzych rozkoszy? Ty — jako środek wiodący do 
podludzkiego celu? Nie mogłem pozwolić, by ci to zrobili, Dagny! Ani tobie, ani żadnemu dziecku 
patrzącemu w przyszłość z  tym samym wyrazem twarzy,  żadnemu człowiekowi posiadającemu 
twoją duszę i zdolnemu choć przez chwilę dumnie, niewinnie, pewnie i radośnie żyć. To ten stan 
ducha ludzkiego był moją miłością i opuściłem ciebie, by o niego walczyć, wiedząc, że jeśli nawet 
cię  stracę,  to  właśnie  ciebie  będę  wygrywał  z  każdym rokiem tej  bitwy.  Ale  ty  już  to  wiesz, 
prawda? Widziałaś dolinę. To jej szukaliśmy, będąc dziećmi.
Znaleźliśmy ją. Czego jeszcze mógłbym chcieć? Wystarczy mi, że widzę cię tutaj  — czy John 
powiedział, że wciąż jesteś łamistrajkiem? — to tylko kwestia czasu, dołączysz do nas, bo zawsze 



byłaś jedną z nas, jeśli nie jesteś o tym w pełni przekonana, poczekamy, jak długo trzeba — że 
żyjesz że nie muszę latać nad górami w poszukiwaniu wraka twojego samolotu!
Wstrzymała oddech, pojmując, dlaczego nie przybył do doliny na czas.
Roześmiał się.
— Nie patrz tak na mnie! Wyglądasz, jakbym był raną, której boisz się dotknąć.
— Francisco, zraniłam cię na tyle różnych sposobów...
— Nie! Nie zraniłaś mnie — i on także nie, więc nie mów nic na ten temat, to on jest zraniony, ale 
uratujemy go i ściągniemy tu, tu, gdzie jego miejsce, zrozumie wszystko i sam będzie potrafił się z 
tego śmiać. Nie oczekiwałem, że będziesz na mnie czekać, Dagny, nie miałem nadziei wiedziałem, 
jakie podejmuję ryzyko, i jeśli ktoś musiał się pojawić, cieszę się, że to on.
Zaniknęła oczy, przygryzając wargi, by nie jęknąć.
— Kochana, nie! Czy nie rozumiesz, że się z tym pogodziłem? Ależ to nie on, myślała, to nie on, i 
nie mogę powiedzieć ci prawdy, bo tym kimś jest człowiek, który być może nigdy tego ode mnie 
nie usłyszy i nigdy nie będę go miała.
— Francisco, kochałam cię... — powiedziała i umilkła, uświadamiając sobie, że nie zamierzała tego 
mówić, a zarazem, że nie tego czasu pragnęła użyć.
— Ależ kochasz — rzekł spokojnie, z uśmiechem. — Nadal mnie kochasz, nawet jeśli jest jeden 
sposób wyrażenia tej miłości, który zawsze będziesz odczuwała i pragnęła go, ale już nigdy mnie 
nim nie obdarzysz. Nadal jestem tym, kim byłem, zawsze będziesz to widzieć i dawać mi tę samą 
odpowiedź, nawet jeśli innemu mężczyźnie dasz więcej. Cokolwiek byś do niego czuła, nie zmieni 
to tego, co czujesz do mnie, i nie będzie zdradą żadnego, bo pochodzi z tego samego źródła i jest 
zapłatą za te same wartości. Nieważne, co się stanie w przyszłości, zawsze będziemy dla siebie tym, 
kim byliśmy, bo nigdy nie przestaniesz mnie kochać.
— Francisco — szepnęła — ty to wiesz?
— Oczywiście. Czy jeszcze nie rozumiesz? Dagny, każdy rodzaj szczęścia jest tym samym, każde 
pragnienie  jest  napędzane  tym  samym  motorem  —  miłością  jedynej  wartości,  najwyższego 
potencjału naszego własnego życia — a każde osiągnięcie jest jej wyrazem. Rozejrzyj się wokół. 
Czy widzisz, jak wiele rzeczy stoi przed nami otworem na ziemi oczyszczonej z przeszkód? Czy 
widzisz, ile mogę zrobić i osiągnąć? Czy widzisz, że to wszystko jest częścią tego, czym dla mnie 
jesteś — a ja dla ciebie? I jeśli zobaczę, jak uśmiechasz się z podziwem na widok nowego pieca do 
wytopu miedzi, który wybudowałem, będzie to inną formą tego, co czułem, leżąc w łóżku obok 
ciebie. Czy będę pragnął z tobą sypiać? Rozpaczliwie. Czy będę zazdrościł mężczyźnie, który z 
tobą sypia? Pewnie. Ale jakie to ma znaczenie? To tak wiele widzieć cię tutaj, kochać cię i żyć.
Ze spuszczonymi oczyma, surową twarzą, głową pochyloną jak do modlitwy, powiedziała powoli, 
jakby spełniała uroczystą obietnicę:
— Przebaczysz mi?
Wydawał się zdumiony; potem przypomniał coś sobie, roześmiał się pogodnie i odpowiedział:
— Jeszcze nie. Nie ma nic do przebaczania, ale przebaczę ci to dopiero, gdy do nas dołączysz.
Wstał, pociągając ją za sobą — a kiedy oplótł ją ramionami, ich pocałunek stał się podsumowaniem 
przeszłości, jej zakończeniem i znakiem akceptacji.
Kiedy wyszli z pokoju, Galt zwrócił się ku nim z drugiego końca salonu. Stał przy oknie, patrząc na 
dolinę — i  Dagny była  pewna,  że  stał  tam przez cały czas.  Teraz przyglądał  się ich twarzom, 
powoli  przenosząc wzrok z jednej na drugą. Rozpogodził  się nieco na widok zmiany w twarzy 
Francisca.
— Dlaczego tak na mnie patrzysz? — zapytał Francisco z uśmiechem.
— Czy wiesz, jak wyglądałeś, kiedy tu wszedłeś?
— Tak? To dlatego, że trzy noce nie spałem. Zaprosisz mnie na kolację, John? Chcę wiedzieć, jak 
ten twój łamistrajk tu dotarł, ale boję się, że zasnę w środku zdania — chociaż w tej chwili czuję 
się, jakbym już nigdy miał nie potrzebować snu — więc może lepiej pójdę do domu i prześpię się 
do wieczora.
Galt przyglądał mu się z lekkim uśmiechem.
— Czy nie mówiłeś, że musisz za godzinę wyjechać?



— Co? Nie... — odrzekł z łagodnym zdumieniem. — Nie! — Zaśmiał się radośnie. — Nie muszę! 
Rzeczywiście, nie powiedziałem ci, o co chodzi, prawda? Szukałem Dagny. A raczej... wraka jej 
samolotu. W wiadomościach podano, że zginęła w katastrofie w Górach Skalistych.
— Rozumiem — odparł cicho Galt.
— Wszystko by mi przyszło do głowy, tylko nie to, że postanowi się rozbić w Wąwozie Galta — 
rzekł  Francisco  z  radosną  ulgą,  niemal  rozkoszując  się  potwornościami  przeszłości  poprzez 
rzucenie im wyzwania w formie teraźniejszości.  — Przeszukiwałem odcinek pomiędzy Afton w 
Utah i Winston w Kolorado, latałem nad każdym szczytem i szczeliną,
a  kiedy  dostrzegłem  w  jakimś  wąwozie  wrak  samochodu...  — Przerwa  jakby  wstrząsnął  nim 
dreszcz. — Nocą, razem z załogami ratunkowymi ze stacji w Winston, szukałem pieszo, wspinając 
się  tu  i  tam,  bez  wskazówek,  bez  planu,  dopóki  znów  nie  robiło  się  jasno  i...  —  Wzruszył 
ramionami, próbując oddalić wspomnienie i uśmiechnąć się. — Nie życzyłbym tego najgorszemu...
Zamilkł raptownie. Uśmiech zniknął, ustępując miejsca niewyraźnemu odbiciu wyrazu, który nosił 
na twarzy przez ostatnie trzy dni, jakby nagle objawił mu się zapomniany obraz.
Po długiej chwili zwrócił się do Galta:
— John — rzekł dziwnie uroczystym tonem — czy moglibyśmy zawiadomić tych na zewnątrz, że 
Dagny żyje... na wypadek, gdyby... gdyby ktoś... czuł to samo co ja?
Galt patrzył mu prosto w oczy.
— Czy chcesz ulżyć komukolwiek w konsekwencjach pozostawania na zewnątrz?
Francisco spuścił wzrok, lecz odparł stanowczo:
— Nie.
— Litość, Francisco?
— Tak. Zapomnij o tym. Masz rację.
Galt odwrócił się z dziwną, niekontrolowaną gwałtownością, jakby mimowolnie — i tak pozostał. 
Francisco przyglądał mu się ze zdziwieniem.
— Co się stało? — zapytał łagodnie.
Galt ponownie zwrócił ku niemu twarz i przez chwilę patrzył w milczeniu.  Dagny nie potrafiła 
odgadnąć uczucia, które wygładziło rysy jego twarzy: było w nim coś z uśmiechu, łagodności, bólu 
i czegoś większego, co zdawało się dewaluować te pojęcia.
— Cokolwiek każdy z nas stracił w tej bitwie — rzekł Galt — to ty oberwałeś najmocniej, prawda?
— Kto? Ja? — Francisco wyszczerzył zęby w uśmiechu zdumienia, niedowierzania i rozbawienia. 
— Z pewnością nie! Co się z tobą dzieje? — Roześmiał się i dodał: — Litość, John?
— Nie — odparł Galt stanowczo.
Francisco  spoglądał  na  Galta  skonsternowany,  zmarszczywszy  lekko  brwi  —  ten  bowiem 
powiedział to, patrząc nie na niego, lecz na Dagny.
Kiedy weszła do domu Francisca, doznała uczucia zupełnie odmienionego od tego, które ogarnęło 
ją  na  widok  jego  milczącej,  zamkniętej  zewnętrznej  fasady.  Nie  miała  wrażenia  tragicznej 
samotności, lecz czegoś żywego i inspirującego. Pokoje były pozbawione ornamentów, urządzone z 
wielką  prostotą;  konstrukcja  domu wyrażała  talent,  zdecydowanie  i  niecierpliwość,  typowe dla 
Francisca. Wyglądał jak chatka pioniera, sklecona naprędce i mająca stanowić zaledwie start ku 
świetlanej przyszłości — przyszłości, w której czekało go tyle do zrobienia, że nie można było mar-
nować czasu na wygodę u jej progu. To miejsce miało w sobie jasność właściwą nie domowi, lecz 
świeżemu drewnianemu rusztowaniu, wzniesionemu, by asystować narodzinom drapacza chmur.
Francisco stał w koszuli pośrodku salonu o powierzchni dwunastu stóp kwadratowych niczym król 
na  włościach.  Ze  wszystkich  miejsc,  w  których  go  widywała,  to  wydawało  się  najbardziej 
odpowiednie. Tak jak prostota ubioru, zestawiona z jego postawą, nadawała mu wygląd wielkiego 
arystokraty,  surowość  pokoju  sprawiała,  że  wyglądał  na  kryjówkę  patrycjusza.  Jedynym 
królewskim elementem pośród tej  surowości były dwa srebrne puchary,  stojące w małej  wnęce 
wyciętej w ścianie z surowego drewna, o misternym wzorze, który z pewnością kosztował znacznie 
więcej pracy jakiegoś rzemieślnika i pieniędzy niż cała ta chatka, odrobinę wygładzonym przez 
czas, starszym niż sosny, z których wzniesiono ten dom. Swobodna, naturalna postawa Francisca w 
tym pokoju miała w sobie namiastkę spokojnej dumy, jakby swoim uśmiechem mówił jej: oto, kim 



jestem i byłem przez te wszystkie lata.
Przyglądała się srebrnym pucharom.
— Tak — rzekł, odgadując jej myśli — należały do Sebastiana d’Anconia i jego żony. To jedyna 
rzecz, którą tu przywiozłem ze swego pałacu w Buenos Aires. To i szyld nad drzwiami. Tylko tyle 
pragnąłem ocalić.  Całą  resztę  stracę za kilka miesięcy.  — Zaśmiał  się.  — Zajmą to  wszystko, 
ostatnie ochłapy d’Anconia Copper, ale się rozczarują. Niewiele tam znajdą. Co zaś do pałacu, nie 
będzie ich stać nawet na zapłacenie rachunku za ogrzewanie.
— A potem? — zapytała. — Dokąd się przeniesiesz?
— Ja? Zacznę pracować w d’Anconia Copper.
— To znaczy?
— Pamiętasz stary slogan: „Umarł król,  niech żyje król”? Kiedy już szczątki posiadłości moich 
przodków zostaną uprzątnięte,  moja  kopalnia  stanie  się  nowym wcieleniem d’Anconia Copper, 
posiadłością, której moi przodkowie pragnęli, na którą pracowali, zasłużyli, lecz nigdy jej nie mieli.
— Twoja kopalnia? Jaka? Gdzie?
— Tu — odparł, wskazując szczyty gór. — Nie wiedziałaś o tym?
— Nie.
— Posiadam  kopalnię  miedzi,  której  nie  zagarną  grabieżcy.  Tu,  w  tych  górach.  Prowadziłem 
poszukiwania,  odkryłem ją  i  zrobiłem pierwszy wykop.  Było  to  ponad osiem lat  temu.  Byłem 
pierwszą osobą,  której  Midas sprzedał  ziemię w dolinie.  Kupiłem tę  kopalnię.  Uruchomiłem ją 
własnymi rękoma, tak jak Sebastian d’Anconia, gdy zaczynał. Teraz zajmuje się nią człowiek, który 
był  moim  najlepszym  metalurgiem  w  Chile.  Kopalnia  daje  nam  całą  potrzebną  miedź.  Zyski 
składam w Banku Mulligana. Za kilka miesięcy tylko to będę miał. I tylko tego potrzebował.
...żeby podbić świat, brzmiało w jego głosie, gdy kończył — ona zaś z zachwytem myślała o tym, 
jak  inaczej  zabrzmiało  to  słowo,  któremu  ludzie  ostatniego  stulecia  nadali  wstydliwy,  ckliwy 
wydźwięk pół skomlenia, pół groźby, połączony ton żebraka i zbira — „potrzebować”.
— Dagny — mówił dalej, stojąc przy oknie, jakby nie patrzył na góry, lecz na czas — odrodzenie 
d’Anconia Copper — i całego świata — musi się rozpocząć tutaj, w Stanach Zjednoczonych. To 
jedyny  kraj  w  historii  zrodzony  nie  z  przypadku  i  ślepej  walki  plemion,  lecz  jako  racjonalny 
produkt ludzkiego umysłu. Ten kraj narodził się ze zwycięstwa rozumu — i na jedno wspaniałe 
stulecie zbawił świat. Będzie musiał to zrobić ponownie. Zalążek d’Anconia Copper, podobnie jak 
każdej innej ludzkiej wartości, musi pochodzić stąd, bo reszta świata osiągnęła apogeum poglądów 
wyznawanych przez nią  od wieków: mistycyzmu i  irracjonalizmu — które zostawiają  po sobie 
jedynie  dwa  pomniki:  dom  wariatów  i  cmentarz.  Sebastian  d’Anconia  popełnił  jeden  błąd: 
zaakceptował system, w świetle którego majątek zdobyty przez niego zgodnie z prawem należał do 
niego nie na mocy prawa, lecz zezwolenia. Jego potomkowie zapłacili za ten błąd. Ja spłaciłem 
ostatnią ratę... Myślę, że doczekamy dnia, w którym nowe kopalnie, piece i porty załadunku rudy 
d’Anconia  Copper  ponownie  wyrosną  na  całym  świecie,  docierając  do  mojej  ojczyzny,  a  ja 
pierwszy zacznę ją odbudowywać. Nie mogę jednak mieć pewności, że tego doczekam. Nikt nie 
może przewidzieć, kiedy ludzie postanowią odzyskać rozum. Być może umrę, założywszy tylko 
jedną kopalnię: d’Anconia Copper nr 1, Wąwóz Galta, Kolorado, Stany Zjednoczone Ameryki. Ale 
czy  pamiętasz,  że  moją  ambicją  było  podwojenie  produkcji  mojego  ojca’.’  Dagny,  jeśli 
wyprodukuję w życiu choć funt miedzi, będę bogatszy od niego i od wszystkich moich przodków z 
ich tysiącami ton — bo ten jeden funt będzie mi się prawnie należał i zostanie użyty do budowy 
świata. który o tym wie!
To był Francisco z ich dzieciństwa: ta sama postawa, zachowanie, nieprzyćmiony blask oczu — i 
Dagny mimowolnie zaczęła go wypytywać o kopalnię, tak jak kiedyś, gdy spacerowali razem nad 
brzegiem Hudsonu, wypytywała go o plany przemysłowe, i odzyskiwać poczucie przyszłości bez 
granic.
— Zabiorę cię do kopalni — mówił —jak tylko do końca wyleczysz kostkę. Trzeba się tam wspiąć 
stromą ścieżką.  Nie ma jeszcze drogi  dla  ciężarówek.  Chodź,  pokażę ci  projekt  nowego pieca. 
Pracuję nad nim od jakiegoś czasu, jest zbyt skomplikowany dla naszego obecnego przerobu, ale 
kiedy  produkcja  wzrośnie  odpowiednio,  by  uzasadnić  jego  budowę,  spójrz,  ile  czasu,  pracy  i 



pieniędzy zaoszczędzi!
Siedzieli razem na podłodze, pochyleni nad arkuszami papieru, studiując zawiłości poszczególnych 
sekcji pieca — z taką samą radością, z jaką niegdyś przeszukiwali złom na śmietniku.
Pochyliła się do przodu w momencie, w którym on sięgał po kolejny arkusz, i przypadkiem oparła o 
jego ramię. Zastygła na krótką chwilę, unosząc ku niemu wzrok. Patrzył na nią, ani nie ukrywając 
swoich  uczuć,  ani  nie  sugerując  nic  więcej.  Cofnęła  się,  wiedząc,  że  oboje  odczuli  to  samo 
pragnienie.
Potem, nadal widząc go takim, jakiego znała przed laty, po raz pierwszy w pełni uświadomiła sobie 
coś, co zawsze było częścią ich wzajemnego stosunku: jeśli pożądanie jest wyrazem radości życia, 
uczucie,  którym darzyła  Francisca,  było  celebrowaniem jej  własnej  przyszłości,  niczym chwila 
splendoru, zarobiona jako pierwsza rata nieznanej sumy, potwierdzająca obietnicę czegoś, co ma 
nadejść. W tej samej chwili, w której to pojęła, uświadomiła sobie również jedyne pragnienie, jakie 
kiedykolwiek  odczuwała  nie  w formie  zaliczki  na  poczet  przyszłości,  lecz  pełnej  i  ostatecznej 
teraźniejszości.  Uświadomiła  je  sobie  za  pomocą  obrazu  —  obrazu  mężczyzny  stojącego  w 
drzwiach  małej  budowli  z  granitu.  Ostateczną  formą  obietnicy  utrzymującej  mnie  w  ruchu, 
pomyślała, jest mężczyzna, który, być może, na zawsze pozostanie nieziszczalną obietnicą.
A przecież  właśnie  tego wyobrażenia  losu ludzkiego najbardziej  nienawidziła:  wyobrażenia,  że 
człowiek ma się kierować jakąś wizją w postaci niedoścignionego światełka na horyzoncie, skazany 
na wieczne dążenie bez możliwości osiągnięcia. Pomyślała, że to niemożliwe, aby jej życie i jej 
wartości przywiodły ją do tego: nigdy nie dostrzegała piękna w tęsknocie za niemożliwym i nigdy 
nie uważała, by to, co możliwe, było poza jej zasięgiem. Teraz jednak dotarła do tego punktu i nie 
znajdowała odpowiedzi.
Nie mogę zrezygnować ani z niego, ani ze świata, myślała tego samego wieczoru, patrząc na Galta. 
W jego obecności znalezienie odpowiedzi wydawało się jeszcze trudniejsze. Czuła wtedy, że żaden 
problem nie istnieje, że nic nie jest ważniejsze od patrzenia na niego i nic jej nie zmusi do wyjazdu 
— a zarazem, że nie będzie miała prawa na niego patrzeć, jeśli porzuci kolej. Czuła, że on należy 
do niej, że oboje od początku wie. dzieli to, co nigdy nie zostało wypowiedziane — a zarazem, że 
Galt może swobodnie zniknąć z jej życia i kiedyś, na jakiejś ulicy świata zewnętrznego przejść 
obok niej z nieudawaną obojętnością.
Zauważyła, że nie wypytywał jej o Francisca. Kiedy opowiadała o swojej wizycie, nie dostrzegła w 
jego twarzy żadnej  reakcji  — ani aprobaty,  ani  urazy.  Miała  jedynie wrażenie,  że  jego zwykle 
skupiona  uwaga  jest  odrobinę  przyćmiona,  jakby  postanowił  nie  odczuwać  w  związku  z  tym 
żadnych emocji.
Początkowo  odczuwała  niepokój,  potem  konsternację,  aż  wreszcie  owładnęła  nią  gigantyczna 
niepewność,  kiedy  Galt  wychodził  wieczorami  z  domu,  pozostawiając  ją  samą.  Nigdy  jej  nie 
mówił,  dokąd  idzie.  Wracał  o  północy  lub  później.  Usiłowała  nie  pozwolić  sobie  na  pełną 
świadomość napięcia  i  niepokoju,  z  jakim oczekuje  jego powrotu.  Nie pytała  go,  gdzie  spędza 
wieczory. Powstrzymywało ją przed tym zbyt silne pragnienie rozwikłania zagadki; jej milczenie 
było wyzwaniem, rzuconym po części jemu, po części sobie samej.
Nie przyznawała się sobie, co czuje, nie nadawała temu konkretnego kształtu; był tylko wstrętny, 
dręczący  nacisk  wypieranego  uczucia.  Część  z  niego  stanowiła  wściekła  uraza,  jakiej  nigdy 
wcześniej nie doznała, będąca reakcją na przerażającą myśl, że w jego życiu może istnieć jakaś 
kobieta; urazę tę łagodziło jednak poczucie, że w przerażającej ją ewentualności jest coś zdrowego 
— że można z tą groźbą walczyć, a nawet, jeśli będzie trzeba, zaakceptować ją. Było jednak coś 
jeszcze bardziej przerażającego i ohydnego: obrzydliwy kształt samopoświęcenia, podejrzenie, nie 
do pomyślenia w przypadku jego osoby, że chce usunąć się jej z drogi, by zmusić ją do powrotu w 
ramiona mężczyzny będącego jego najdroższym przyjacielem.
Minęło wiele dni, nim poruszyła ten temat. Pewnego wieczoru przy kolacji,  po której zamierzał 
wyjść,  uświadomiła  sobie  nagle  osobliwą przyjemność,  jaką daje  jej  obserwowanie go podczas 
jedzenia  przygotowanego przez  nią  posiłku  — i  nagle,  niespodziewanie,  jakby ta  przyjemność 
dawała jej prawo, którego nie ośmielała się zdefiniować, jakby to radość, a nie ból, przerwała jej 
opór, usłyszała własny głos pytający:



— Co pan robi w te wieczory poza domem?
Odpowiedział zwyczajnie, jakby nie przyszło mu do głowy, że ona może tego nie wiedzieć:
— Wykładam. — Co?
— Fizykę. Co roku przez ten miesiąc prowadzę wykłady z fizyki. To moja… — Z czego się pani 
śmieje? — zapytał, widząc na jej twarzy wyraz ulgi i niewyartykułowanego śmiechu, który zdawał 
się nie dotyczyć jego słów, po czym, nim zdążyła odpowiedzieć, uśmiechnął się nagle, jakby poznał 
odpowiedź.  Było  w  tym  uśmiechu  coś  osobliwego,  głęboko  osobistego,  niemal  bezczelnie 
intymnego,  kontrastującego z  beznamiętnym,  swobodnym tonem, którym kontynuował:  — Wie 
pani, że w tym miesiącu wymieniamy się osiągnięciami naszych prawdziwych profesji.  Richard 
Halley będzie dawał koncerty. Kay Ludlow wystąpi w dwóch sztukach, napisanych przez autorów 
niewystawianych  w  świecie  zewnętrznym.  A  ja  daję  wykłady  podsumowujące  wszystko,  co 
zrobiłem w ciągu ostatniego roku.
— Darmowe?
— Skąd. Dziesięć dolarów od osoby za kurs.
— Chcę wziąć w nich udział. 
Pokręcił głową.
— Nie.  Będzie  pani  wolno  uczestniczyć  w  koncertach,  przedstawieniach  i  wszelkich  formach 
rozrywki, ale nie jest pani uprawniona do zakupu pomysłów, które mogłaby wynieść poza dolinę. 
Poza tym moimi klientami — czy też studentami — są tylko ci, którym przyświeca cel praktyczny: 
Dwight Sanders, Lawrence Hammond, Dick McNamara, Owen Kellogg i paru innych. W tym roku 
przyjąłem nowego ucznia: Quentina Danielsa.
— Naprawdę? — zapytała z odrobiną zazdrości. — Jak to możliwe, że stać go na coś tak drogiego?
— Dałem mu kredyt. Będzie mi płacił na raty. Jest tego wart.
— Gdzie odbywają się wykłady?
— W hangarze na farmie Dwighta Sandersa.
— A gdzie pan pracuje w ciągu roku?
— W swoim laboratorium.
— A ono? — zapytała ostrożnie. — Gdzie się znajduje? Tu, w dolinie? Przez chwilę patrzył jej w 
oczy, by mogła zobaczyć jego rozbawiony wzrok i domyślić się, że odgadł jej zamiar.
— Nie — odparł.
— Żył pan w zewnętrznym świecie przez te dwanaście lat?
— Tak.
— Ma pan — ta myśl wydała jej się nie do zniesienia — taką samą Pracę jak inni?
— O, tak. — Rozbawienie w jego oczach wzbogaciło się o jakiś owy sens.
— Tylko niech mi pan nie mówi, że jest drugim zastępcą księgowego.
— Nie.
— Co więc pan robi?
— Mam taką pracę, w jakiej świat pragnie mnie widzieć.
— Gdzie? Potrząsnął głową.
— Nie, panno Taggart. To jedna z rzeczy, których nie może pani wiedzieć, jeśli postanowi pani 
opuścić dolinę.
I  znów uśmiechnął  się  w ten  bezczelnie  osobisty  sposób,  jakby chciał  powiedzieć,  że  rozumie 
groźbę zawartą w swojej odpowiedzi i wie, co ona oznacza dla niej. Potem wstał od stołu.
Kiedy  wyszedł,  miała  wrażenie,  że  czas  jest  ciężarem  zawieszonym  w  nieruchomym  pokoju, 
plastyczną masą rozciągającą się powoli, w tempie, które nie pozwalało jej się zorientować, czy 
upłynęły  minuty  czy  godziny.  Leżała  rozparta  w fotelu  w salonie,  ogarnięta  tym szczególnym 
zmęczeniem, nie będącym chęcią odpoczynku, lecz tłumionym pragnieniem gwałtownego czynu, 
nie dającym się spełnić w żaden mniej drastyczny sposób.
Ta przyjemność, którą odczuwam, patrząc, jak je przygotowane przeze mnie posiłki, myślała, leżąc 
bez ruchu, z zamkniętymi oczyma i umysłem pełznącym przez krainę spowolnionego czasu, wynika 
ze  świadomości,  że  dałam mu zmysłową  przyjemność,  że  ta  jedna  potrzeba  jego  ciała  została 
zaspokojona przeze mnie...  Oto, myślała,  powód, dla którego kobieta powinna pragnąć gotować 



mężczyźnie... nie, nie z obowiązku, nie rutynowo, lecz w formie rzadkiego i specjalnego rytuału... 
ale co z niego uczynili piewcy obowiązków kobiecych...? Wykastrowaną, mdłą rutynę uznano za 
właściwą cnotę  kobiety,  podczas  gdy to,  co ją  sankcjonowało i  nadawało sens,  potępiono jako 
wstydliwy grzech... Zajmowanie się tłuszczem, parą i oślizłymi obierkami w śmierdzącej kuchni 
było rzekomo rzeczą uduchowioną, wypełnianiem powinności moralnej, a spotkanie dwóch ciał w 
sypialni  —  zaspokajaniem  potrzeby  fizycznej,  poddaniem  się  zwierzęcemu  instynktowi, 
wykluczającym  możliwość  obecności  w  tym  akcie  znaczenia,  chwały  czy  dumy  rzeczonych 
zwierząt.
Zerwała się gwałtownie z miejsca. Nie chciała myśleć o świecie zewnętrznym ani o jego kodeksie 
moralnym. Widziała jednak, że to nie on jest przedmiotem jej myśli. Nie chciała również myśleć o 
tym, do czego myśl powracała wbrew jej woli, jakby sama z siebie...
Przechadzała  się  po pokoju,  brzydząc się urywanymi,  niekontrolowanymi ruchami  swego ciała, 
rozdartego pomiędzy potrzebą przerwania impasu, a świadomością, że nie o takie przerwanie jej 
chodziło. Zapalała papierosy, by przez chwilę mieć złudzenie celowego działania — i natychmiast 
gasiła, zdegustowana oszustwem. Patrzyła na pokój jak niecierpliwy żebrak, błagając przedmioty, 
by wskazały jej  cel,  szukając czegoś,  co mogłaby uprać,  pocerować, wyczyścić  — wiedząc,  że 
żadne zadanie nie jest warte tego wysiłku. Kiedy nic nie wydaje się warte wysiłku — mówił jakiś 
surowy głos wewnątrz niej — to znaczy, że gdzieś tam ukrywa się pragnienie warte zbyt wiele; 
czego zatem pragniesz...? Zapaliła zapałkę, gwałtownym ruchem przytykając płomień do czubka 
papierosa, który spostrzegła w kąciku swoich ust, niezapalony... Czego pragniesz?, powtarzał głos, 
nieprzejednany niczym sędzia.  Pragnę,  żeby wrócił!,  odpowiedziała,  rzucając  te  słowa w twarz 
oskarżycielowi w sobie, prawie tak, jak rzuca się kość goniącemu zwierzęciu, chcąc je czymś zająć 
i odciągnąć od reszty.
Pragnę, żeby wrócił, powiedziała łagodnie, w odpowiedzi na oskarżenie, że nie ma powodu tak się 
niecierpliwić... Pragnę, żeby wrócił, rzekła błagalnie, w odpowiedzi na chłodne upomnienie, że jej 
odpowiedź nie jest pełna... Pragnę, żeby wrócił!, wykrzyknęła bojowo, pilnując, by w zamian nie 
wymknęło się jej to jedno słowo, przed którym uciekała.
Głowa  opadała  jej  ze  zmęczenia,  jak  po  długotrwałym  przesłuchaniu.  Spostrzegła  jednak,  że 
papieros w jej ustach skrócił się o zaledwie pół cala. Zdusiła go w popielniczce i opadła na fotel.
Nie uciekam przed tym, myślała, nie uciekam, po prostu nie wiem, jak odpowiedzieć... To, czego 
pragniesz, mówił głos, gdy przedzierała się przez gęstniejącą mgłę, stoi przed tobą otworem, ale 
wszystko,  co nie  jest  twoją całkowitą  akceptacją,  całkowitą  pewnością,  stanowi zdradę wszyst-
kiego, czym jest on... A zatem niech mnie przeklnie, pomyślała, jakby głos zginął teraz we mgle i 
nie mógł jej usłyszeć, niech mnie jutro przeklnie... pragnę go... pragnę, żeby wrócił... Nie usłyszała 
odpowiedzi, bo głowa opadła jej na fotel. Zasnęła.
Kiedy  otworzyła  oczy,  zobaczyła  go  stojącego  w  odległości  trzech  stóp  i  patrzącego  na  nią. 
Sprawiał wrażenie, jakby stał tak już od dłuższego czasu.
Spojrzała  mu  w  twarz  i  wyczytała  z  niej  to,  z  czym  sama  walczyła  przez  ostatnie  godziny; 
wyczytała to bez trudu, wątpliwości czy zdziwienia, bo nie przebudziła się jeszcze na tyle, by sobie 
przypomnieć jakikolwiek powód, dla którego miałoby ją to dziwić.
— Tak pani wygląda — odezwał się łagodnie — gdy pani zasypia w swoim gabinecie. — Teraz 
wiedziała także, że i on jest świadom, iż obnażył się przed nią: brzmienie tych słów zdradziło jej, 
jak często o tym myślał i z jakiej przyczyny. — Wygląda pani, jakby miała się obudzić w świecie, 
w którym nie ma czego ukrywać ani się bać.  — Uświadomiła  sobie,  że w pierwszym odruchu 
uśmiechnęła się; uświadomiła to sobie gdy tylko uśmiech zniknął, gdy tylko zorientowała się, że to 
nie sen. Ale tutaj to prawda — dodał cicho i całkiem przytomnie.
Gdy już na dobre się przebudziła, ogarnęło ją poczucie siły. Wyprostowała się powoli, z leniwą 
pewnością  siebie,  czując,  jak  ruch  przechodzi  z  jednego  mięśnia  na  drugi.  Powolnym  tonem 
zwykłej, przyjmującej wszystkie implikacje za rzecz oczywistą ciekawości, nadającym jej głosowi 
nieco pogardliwy odcień, zapytała:
— Skąd pan wiedział, jak wyglądam...
— Mówiłem już, że obserwuję panią od lat.



— Jakim sposobem mógł mnie pan obserwować tak dokładnie? Skąd?
— Nie  odpowiem pani  teraz  — rzekł  zwyczajnie,  bez  przekory.  Odchyliła  się  lekko  do  tyłu, 
odczekała chwilę i zapytała niższym, lekko ochrypłym głosem, z namiastką wesołego triumfu:
— Kiedy zobaczył mnie pan po raz pierwszy?
— Dziesięć lat temu — odpowiedział, patrząc jej prosto w oczy, by wiedziała, że odpowiada także 
na tę część pytania, której nie wyraziła słowami.
— Gdzie? — zapytała niemal rozkazująco.
Zawahał się na moment — zobaczyła na jego ustach lekki uśmiech, który nie sięgnął oczu, uśmiech 
człowieka przyglądającego się — z tęsknotą, goryczą i dumą — dobru zakupionemu za olbrzymią 
cenę; zdawało się, że nie patrzy na nią, lecz na tamtą dziewczynę.
— Pod ziemią, na terenie Dworca Taggarta.
Nagle zdała sobie sprawę z tego, jak wygląda w tej chwili: rozparta niedbale w fotelu, z jedną nogą 
wyciągniętą  do  przodu,  w  przejrzystej  bluzce  o  surowym  kroju,  szerokiej,  chłopskiej,  ręcznie 
wyszywanej spódnicy o jaskrawych barwach, w cienkich pończochach i czółenkach na wysokim 
obcasie nie wyglądała jak urzędniczka przedsiębiorstwa kolejowego, lecz — uświadomiła to sobie 
na widok jego spojrzenia, zdającego się patrzeć na coś nieosiągalnego — jak ktoś, kim teraz była: 
służąca.  Zauważyła  moment,  w  którym  jego  ciemnozielone  oczy  odzyskały  pełnię  blasku, 
zastępując wizję przeszłości widokiem jej obecnej osoby. Obdarzyła go bezczelnym spojrzeniem, 
będącym ekwiwalentem uśmiechu.
Odwrócił się, ale jego przejście przez pokój było równie znamienne jak słowa. Wiedziała, że chce 
opuścić pokój, jak zwykle — zawsze po powrocie zatrzymywał się tylko na chwilę, by życzyć jej 
dobrej nocy. Obserwowała przebieg jego walki, nie wiedząc, czy to jego kroki, czy pewność, że jej 
ciało stało się narzędziem bezpośrednio odbierającym jego uczucia, niczym ekran odbijający ruchy 
i ich motywy, informuje ją o stadiach tej walki. Wiedziała jedynie, że on, który nigdy nie prowadził 
i nie przegrał walki z samym sobą, nie ma teraz siły opuścić tego pokoju.
Pozornie nie okazywał napięcia. Zdjął płaszcz, odrzucił go na bok, pozostając w koszuli, i usiadł 
przy oknie po drugiej stronie pokoju, twarzą zwrócony do niej. Siedział jednak na poręczy fotela, 
jakby nie wiedział, czy ma zostać, czy odejść.
Owładnęło nią lekkie, swobodne, niemal frywolne poczucie triumfu, płynące ze świadomości, że 
zawładnęła  nim  bez  potrzeby  dotyku;  przez  krótką  i  niebezpieczną  chwilę  ta  forma  kontaktu 
zadowalała ją bardziej.
Potem  odczuła  nagły,  oślepiający  wstrząs,  pół  uderzenie,  pół  krzyk  —  a  kiedy  oszołomiona 
próbowała  zrozumieć  jego  przyczynę,  zdała  sobie  sprawę,  że  to  tylko  widok  jego  swobodnej 
pozycji, długiej linii biegnącej od ramienia po wcięcie w talii, biodra i nogi tak na nią podziałał. 
Odwróciła twarz, by nie zobaczył, że drży — i porzuciła wszystkie myśli o triumfie i o tym, kto ma 
nad kim władzę.
— Od tamtej  pory widziałem panią wiele razy — rzekł cicho, spokojnie,  ale nieco wolniej  niż 
zwykle, jakby panował nad wszystkim z wyjątkiem potrzeby mówienia.
— Gdzie?
— W wielu miejscach.
— Ale  ukrywał  się  pan  przed  moim wzrokiem? — Wiedziała,  że  nie  mogłaby  zapomnieć  tej 
twarzy.
— Tak.
— Dlaczego? Bał się pan?
— Tak.
Powiedział to zwyczajnie i chwilę potrwało, nim sobie uświadomiła, że przyznał się do wiedzy, co 
oznaczałby dla niej jego widok.
— Czy wiedział pan, kim jestem, widząc mnie po raz pierwszy?
— O tak. Moim drugim w kolejności największym wrogiem.
— Co?! — Tego się nie spodziewała. — Kto jest największym? — zapytała ciszej.
— Profesor Robert Stadler.
— Zaliczał mnie pan do tej samej kategorii?



— Nie. On jest moim świadomym wrogiem. To człowiek, który sprzedał duszę. Nie mamy zamiaru 
go odzyskiwać. A pani — pani była jedną z nas. Wiedziałem to na długo przedtem, nim panią 
zobaczyłem. Wiedziałem też, że będzie pani ostatnią osobą, która do nas dołączy, i najtrudniejszą 
do pokonania.
— Kto panu to powiedział?
— Francisco.
Po chwili milczenia zapytała:
— Co mówił?
— Że ze wszystkich osób figurujących na naszej liście panią najtrudniej będzie pokonać. Wtedy po 
raz pierwszy o pani usłyszałem. To Francisco umieścił panią na liście. Powiedział mi, że jest pani 
jedyną  nadzieją  i  przyszłością  Taggart  Transcontinental,  że  bardzo  długo  będzie  nam się  pani 
opierać, walcząc rozpaczliwie o swoją kolej — bo jest w pani zbyt wiele wytrzymałości, odwagi i 
poświęcenia  dla  pracy.  — Spojrzał  na  nią.  — Nic  więcej  nie  powiedział.  Mówił  o  pani  tak, 
jakbyśmy po prostu rozmawiali o jednym z przyszłych uczestników strajku. Wiedziałem jedynie, że 
jest pani jego przyjaciółką z dzieciństwa.
— Kiedy mnie pan zobaczył?
— Dwa lata później.
— Jak?
— Przypadkiem. Późnym wieczorem... na peronie pasażerskim Dworca Taggarta. — Wiedziała, że 
to  rodzaj  poddania  się,  że  nie  chciał  tego powiedzieć,  ale  musi  mówić;  słyszała  w jego głosie 
przymus i opór zarazem — musiał mówić, by istniał ten jedyny kontakt między nimi. — Była pani 
w sukni wieczorowej i lekko zsuniętej  pelerynce.  Początkowo zobaczyłem tylko nagie ramiona, 
plecy i profil. Przez chwilę miałem wrażenie, że pelerynka opadnie i stanie pani tam naga. Dopiero 
potem zobaczyłem długą suknię koloru lodu, podobną do tuniki greckiej bogini, ale krótkie włosy i 
władczy profil należały do Amerykanki. Wyglądała pani na tym peronie niedorzecznie — i dlatego 
nie  widziałem wokół  pani  peronu, lecz miejsce,  które  nigdy dotąd mnie nie nawiedzało — ale 
wtedy nagle uświadomiłem sobie, że jednak pasuje pani do szyn, sadzy i dźwigarów, że właśnie to 
jest odpowiednie miejsce dla zwiewnej tuniki, nagich ramion i tak ogromnie żywej twarzy — peron 
kolejowy, a nie osłonięte i mieszkanie — wyglądała pani jak symbol luksusu i pasowała do miejsca 
będącego jego źródłem — wydawała się pani przywracać bogactwo, wdzięk, zbytkowność i radość 
życia jego prawowitym właścicielom, ludziom budującym koleje i fabryki — była w pani energia i 
nagroda za nią, kompetencja i luksus — a ja jestem pierwszym człowiekiem, który uznał te dwie 
rzeczy za nierozdzielne — i pomyślałem, że gdyby w naszej epoce czczono właściwych jej bogów i 
wybudowano pomnik symbolizujący ducha kolei amerykańskich, przedstawiałby on panią... Wtedy 
zobaczyłem,  co  pani  robi,  i  domyśliłem  się,  na  kogo  patrzę.  Wydawała  pani  polecenia  trzem 
urzędnikom  dworca.  Nie  słyszałem  słów,  ale  głos  brzmiał  energicznie,  wyraźnie  i  pewnie. 
Wiedziałem, że mam przed sobą Dagny Taggart. Podszedłem bliżej, dość blisko, by usłyszeć dwa 
zdania. „Kto tak powiedział?” — zapytał jeden z ludzi. „Ja” — odparła pani. Tylko tyle słyszałem. 
To wystarczyło.
— A potem?
Powoli podniósł oczy, by spojrzeć na nią przez pokój, i z tłumionym natężeniem, sprawiającym, że 
jego głos stał się niski i miękki, nabierając niemal łagodnej, rozpaczliwej autoironii, rzekł:
— A potem wiedziałem już,  że  porzucenie  silnika nie  było najwyższą ceną,  jaką przyjdzie  mi 
zapłacić za strajk.
Zastanawiała  się,  który  anonimowy  cień  —  w  tłumie  mijających  ją  pasażerów,  równie 
niedostrzegalnych i nieistotnych jak para lokomotyw — który cień i która twarz należały do niego; 
jak blisko siebie znaleźli się w tamtej chwili.
— Och, dlaczego nie odezwał się pan do mnie wtedy lub później?
— Czy pamięta pani, co robiła tamtego wieczoru na dworcu?
— Pamiętam, że kiedyś wezwali mnie prosto z przyjęcia. Mój ojciec był poza miastem, a nowy 
dyrektor  dworca popełnił  jakiś  błąd,  który  zatrzymał  cały  ruch w tunelach.  Poprzedni  dyrektor 
zwolnił się niespodziewanie tydzień wcześniej.



— To ja go skłoniłem do odejścia.
— Rozumiem...
Jej głos umilkł, a powieki opadły, jakby nie chciało jej się już ani mówić, ani patrzeć. Gdyby wtedy 
nie wytrzymał, pomyślała, gdyby podszedł i upomniał się o mnie, wtedy lub później, jaka tragedia 
czekałaby nas na końcu...? Przypomniała sobie, co czuła, gdy krzyczała, że zastrzeli niszczyciela 
przy  pierwszej  okazji...  Zrobiłabym  to,  pomyślała  nie  słowami,  lecz  za  pomocą  rozedrganego 
ucisku w żołądku, zastrzeliłabym go potem, gdybym się dowiedziała o jego roli... a musiałabym się 
dowiedzieć... A jednak zadrżała, wiedząc, że mimo to chciałaby, by wtedy do niej podszedł, nie 
dopuszczając  do świadomości  myśli,  która  przetaczała  się  przez  jej  ciało  jako  mroczne  ciepło: 
zastrzeliłabym go, ale najpierw...
Otworzyła oczy — i zrozumiała,  że on wie o tym równie dobrze jak ona. Zobaczyła zamglony 
wzrok i napięte wargi, zobaczyła go zredukowanego do cierpienia, pragnąc nagle z całych sił zadać 
mu ból, widzieć go, obserwować, przekroczyć granice wytrzymałości obojga, a potem sprawić, by z 
całą bezradnością oddał się przyjemności.
Wstał  i odwrócił  wzrok; nie wiedziała,  czy to lekko uniesiona głowa, czy malujące się na jego 
twarzy  napięcie  czynią  ją  dziwnie  spokojną  i  Wyrazistą,  wyzutą  z  wszelkich  emocji  i  będącą 
jedynie czystą formą.
— Każdy pracownik, którego potrzebowała pani i utraciła w ciągu ostatnich dziesięciu lat — rzekł 
—  odszedł  przeze  mnie.  —  Mówił  prosto  i  nader  konkretnie,  jak  księgowy  przypominający 
lekkomyślnemu klientowi, że cena jest pewnikiem, przed którym nie da się uciec. — Wyrwałem 
wszystkie  filary  Taggart  Transcontinental  i  jeśli  zdecyduje  się  pani  wrócić,  zobaczę,  jak  cała 
konstrukcja wali się pani na głowę.
Odwrócił się, by wyjść z pokoju. Zatrzymała go. Dokonał tego raczej jej głos niż słowa: był niski, 
pozbawiony emocji,  ale brzmiało w nim coś na kształt odgłosu tonącego balastu i jakiś odległy 
grzmot, przywodzący na myśl groźbę; było w nim błaganie osoby, która nadal wie, co to jest honor, 
ale dawno przestała się o niego troszczyć.
— Chce pan, żebym tu została, prawda?
— Bardziej niż czegokolwiek na świecie.
— Mógłby mnie pan zatrzymać.
— Wiem.
Powiedział  to  tym  samym  tonem  co  ona.  Przerwał,  by  nabrać  oddechu.  Kiedy  odezwał  się 
ponownie, mówił cicho i wyraźnie, niemal z uśmiechem zrozumienia.
— Pragnę,  by zaakceptowała  pani  to  miejsce.  Co mi po pani  fizycznej  obecności  pozbawionej 
głębszego sensu? Większość ludzi zastępuje życie taką udawaną rzeczywistością. Ja nie jestem do 
tego zdolny. — Ruszył ku drzwiom. — I pani także. Dobranoc, panno Taggart.
Zniknął w sypialni, zamykając za sobą drzwi.
Leżąc  w  łóżku  w  ciemnościach,  nie  mogąc  zasnąć  ani  myśleć,  zmagała  się  z  gwałtownym, 
przeciągłym  jękiem  wypełniającym  jej  czaszkę,  sprawiającym  wrażenie  jedynie  fizycznego 
dźwięku, który odbierała całym ciałem; ale jego ton i zniekształcone echa brzmiały jak błagalny 
krzyk, ujęty nie w słowa, lecz w ból: niech tu przyjdzie, niech nie wytrzyma — niech diabli wezmą 
moją kolej, jego strajk i wszystko, czym żyliśmy! — niech diabli wezmą wszystko, czym byliśmy i 
jesteśmy! — gdyby miała jutro umrzeć, przyszedłby — więc niech umrę, ale dopiero jutro — niech 
tu przyjdzie, niech poda dowolną cenę, nie mam już nic, czego nie mogłabym mu sprzedać — czy 
na  tym polega  bycie  zwierzęciem?  —tak,  i  jestem nim...  Leżała  na  plecach,  ściskając  dłońmi 
prześcieradło, by nie wstać i nie pójść do niego, wiedząc, że nawet do tego jest zdolna... To nie ja, 
to tylko ciało, nad którym nie potrafię zapanować... Ale gdzieś w środku, nie w formie słów, lecz 
nieruchomego światełka, wciąż tkwił sędzia, przyglądający jej się już nie z surowym potępieniem, 
lecz z aprobatą i rozbawieniem, mówiący: ciało? — gdyby nie był tym, kim jest, czy twoje ciało 
przywiodłoby cię do tego? — dlaczego to właśnie jego ciała pragniesz? — czy naprawdę potępiasz 
te  wszystkie  rzeczy,  którymi żyliście? — czy potępiasz to,  czemu oddajesz hołd właśnie w tej 
chwili, właśnie poprzez to pragnienie...? Nie musiała słyszeć tych słów, znała je, zawsze je znała... 
Po chwili jednak i to światełko zgasło, pozostał tylko ból i dłonie ściskające prześcieradło — i 



prawie beznamiętna ciekawość, czy i on nie śpi i zmaga się z tą samą udręką.
W domu panowała cisza, a w pniach drzew za oknem nie odbijało się światło. Po dłuższym czasie 
od strony jego pokoju dobiegły dwa dźwięki, które wystarczyły jej za całą odpowiedź. Wiedziała 
już, że nie śpi i że nie przyjdzie. Tymi dźwiękami były krok i odgłos zapalanej zapalniczki.

Richard  Halley  przestał  grać,  odwrócił  się  od  fortepianu  i  spojrzał  na  Dagny.  Zobaczył,  jak 
mimowolnie opuszcza głowę, by ukryć zbyt silne emocje, wstał, uśmiechnął się i rzekł miękko:
— Dziękuję.
— Ależ nie... — szepnęła, wiedząc, że to ona jest wdzięczna i że wszelkie próby wyrażenia owej 
wdzięczności są daremne. Myślała o wszystkich latach, kiedy tworzył dzieła, które właśnie dla niej 
zagrał,  tu, w małym domku na skraju doliny, kiedy nadawał kształt  tym cudownym dźwiękom, 
tworząc z nich płynny pomnik pojęcia zrównującego życie z pięknem, podczas gdy ona chodziła 
ulicami  Nowego  Jorku,  beznadziejnie  poszukując  rozrywki,  ścigana  zgrzytami  nowoczesnych 
symfonii, brzmiącymi, jakby wypluwał je chory głośnik, kaszlący zjadliwą nienawiścią do życia.
— Mówię poważnie — rzekł Halley z uśmiechem. — Jestem biznesmenem i nigdy nie robię nic za 
darmo. Zapłaciła mi pani. Czy teraz pani rozumie, dlaczego chciałem dziś dla pani zagrać?
Uniosła głowę. Stał pośrodku swego salonu. Byli sami, za otwartymi oknami rozciągała się letnia 
noc, wypełniona ciemnymi drzewami, schodzącymi po zboczach ku odległym światłom doliny.
— Panno Taggart, jak wiele jest osób, dla których moja twórczość znaczy tyle co dla pani?
—  Niewiele  —  odpowiedziała  zwyczajnie,  ani  w  formie  przechwałki,  ani  pochlebstwa,  lecz 
bezosobowego hołdu dla profesjonalizmu.
—  Oto  zapłata,  której  żądam.  Niewielu  może  sobie  na  nią  pozwolić.  Nie  chodzi  mi  o  pani 
przyjemność czy wzruszenie — do diabła ze wzruszeniem! — lecz o zrozumienie faktu, iż pani 
przyjemność wywodzi się z tego samego źródła co moja: z inteligencji, świadomej opinii umysłu 
potrafiącego ocenić moje dzieło na podstawie tych samych kryteriów, których ja użyłem do jego 
tworzenia — nie o fakt odczuwania, lecz o fakt, iż odczuwała pani to, co chciałem dać pani odczuć; 
nie o pani podziw dla mojej twórczości, lecz o fakt, iż podziwia ją pani za to, za co ja pragnąłem dla 
niej podziwu. — Zaśmiał się. — Jest tylko jedna namiętność, którą większość artystów odczuwa 
silniej niż pragnienie bycia podziwianymi: strach przed zrozumieniem natury owego podziwu. Ja 
jednak nigdy go nie odczuwałem. Nie oszukuję siebie w kwestii swojej twórczości ani odzewu na 
nią — zbyt wysoko cenię obie te rzeczy. Nie chcę być podziwiany bez powodu, emocjonalnie, 
instynktownie — ani ślepo. Nie zależy mi na żadnej formie ślepoty — zbyt wiele mam do po-
kazania — ani głuchoty: zbyt wiele mam do powiedzenia. Nie chcę, by podziwiano mnie sercem, 
lecz  głową.  A  kiedy  znajduję  klienta  posiadającego  tę  bezcenną  zdolność,  mój  występ  jest 
transakcją, na której obie strony zyskują. Każdy artysta jest kupcem, panno Taggart, najsurowszym 
i najbardziej wymagającym ze wszystkich kupców. Czy teraz mnie pani rozumie?
— Tak — odparła z niedowierzaniem — rozumiem. — Niedowierzanie wynikało z faktu usłyszenia 
własnego symbolu dumy moralnej z ust człowieka, którego najmniej podejrzewała o hołdowanie 
mu.
— Skoro tak, to dlaczego zaledwie przed chwilą wyglądała pani tak tragicznie? Czego pani tak żal?
— Lat, w których pańskie dzieła nie miały słuchaczy.
— Ależ  miały.  Co  roku  daję  dwa  lub  trzy  koncerty.  Tu,  w  Wąwozie  Galta.  Jeden  będzie  w 
przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że pani przyjdzie. Bilet kosztuje dwadzieścia pięć centów.
Nie mogła się powstrzymać od śmiechu. Uśmiechnął się, a potem zaczął poważnieć, jakby naszły 
go  jakieś  rozmyślania.  Spojrzał  w  mrok  za  oknem,  kierując  wzrok  ku  widocznemu  pomiędzy 
gałęziami,  przygasłemu  w  świetle  księżyca,  lekko  jedynie  połyskującemu  znakowi  dolara, 
zawieszonemu w przestrzeni niczym broszka z lśniącej stali wtopiona w niebo.
— Panno Taggart,  czy rozumie pani, dlaczego oddałbym trzy tuziny nowoczesnych artystów za 
jednego prawdziwego biznesmena? Dlaczego mam znacznie więcej wspólnego z Ellisem Wyattem 
czy  Kenem Danaggerem  — który  nie  ma  za  grosz  słuchu  — niż  z  ludźmi  w  rodzaju  Morta 



Liddy’ego i  Balpha Eubanka?  Niezależnie  od tego,  czy  mamy do czynienia  z  symfonią,  czy  z 
kopalnią  węgla,  każda  praca  jest  aktem  tworzenia  wywodzącym  się  z  tego  samego  źródła:  z 
niezmąconej  zdolności  patrzenia  własnymi  oczami  —  to  znaczy:  zdolności  do  racjonalnej 
identyfikacji — to znaczy: zdolności widzenia, łączenia i robienia tego, czego dotąd nie widziano, 
nie łączono i nie robiono. Ta świetlista wizja, którą przypisuje się autorom symfonii i powieści — a 
co niby przyświecało ludziom, którzy odkryli, jak zastosować olej, założyć kopalnię czy zbudować 
silnik elektryczny? Ten święty ogień, który rzekomo płonie wewnątrz muzyków i poetów — a co 
niby każe przemysłowcowi walczyć przeciwko całemu światu o swój nowy metal,  tak jak przez 
wieki robili  to wynalazcy samolotu, budowniczowie kolei,  odkrywcy nowych bakterii  i  nowych 
kontynentów...? Całkowite oddanie poszukiwaniu prawdy, panno Taggart? Czy słyszała pani z ust 
moralistów i miłośników sztuki wszystkich epok o lepszym przykładzie takiego oddania niż czyn 
człowieka, który mówi, że ziemia jednak się kręci, albo tego, który twierdzi, że stop stali z miedzią 
posiada pewne własności umożliwiające mu czynienie pewnych rzeczy, i tworzy go, by je czynił — 
i choćby świat miał go torturować lub zrujnować, nie pozwoli sobie wpoić fałszywych przekonań! 
To, panno Taggart,  ten rodzaj ducha,  odwagi i  umiłowania prawdy — przeciwko niechlujnemu 
lumpowi,  który  snuje  się  po  świecie,  zapewniając  wszystkich  z  dumą,  że  już  prawie  osiągnął 
doskonałość szaleńca, bo jest artystą nie mającym pojęcia, czym jest ani co znaczy jego dzieło, nie 
ograniczają  go tak przyziemne pojęcia  jak „bycie”  czy „znaczenie”,  jest  narzędziem tajemnych 
mocy, nie wie, jak ani dlaczego stworzył swoje dzieło, po prostu wyskoczyło z niego spontanicznie, 
jak rzygowiny z pijaka, nie myślał, nie zniżył się do poziomu myślenia, on po prostu to poczuł, nic 
innego nie było mu trzeba — on, sflaczały, ośliniony, trzęsący się, bezczelny drań, coś czuje! Ja, 
który wiem, jak wielkiej dyscypliny, wysiłku, wytężenia umysłu i uporczywego utrzymywania jego 
jasności potrzeba, by stworzyć dzieło sztuki ja, świadom, że wymaga to pracy, przy której galery 
wydają się urlopem, i surowości nie do pomyślenia w najcięższym wojsku — stawiam zarządcę 
kopalni ponad każdym chodzącym narzędziem tajemnych mocy. Zarządca kopalni wie, że to nie 
jego uczucia poruszają pod ziemią wózki z węglem — i wie, co naprawdę je porusza. Uczucia? O 
tak, mamy je, on, pani i ja — tak naprawdę tylko my jesteśmy do nich zdolni — i wiemy, skąd się 
biorą. Nie wiedzieliśmy jednak, i zbyt długo odsuwaliśmy od siebie tę wiedzę, kim są ci, którzy 
twierdzą, że nie odpowiadają za swoje uczucia. Nie wiedzieliśmy, czym jest to, co czują. Teraz się 
tego  dowiadujemy.  To  niedopatrzenie  wiele  nas  kosztowało.  I  ci,  którzy  zawinili  najbardziej, 
zapłacą najwyższą cenę — bo tego wymaga sprawiedliwość. Największą winę ponoszą prawdziwi 
artyści, którzy teraz odkryją, że mają zostać unicestwieni w pierwszej kolejności i że przygotowali 
grunt pod triumf swoich niszczycieli, pomagając zniszczyć swoich obrońców. Jeśli bowiem istnieje 
większy głupiec niż biznesmen, który nie wie, że jest narzędziem najwyższego twórczego ducha 
ludzkiego, jest nim artysta, który sądzi, że biznesmen jest jego wrogiem.
To prawda,  myślała,  idąc  uliczkami  doliny  i  z  dziecinnym podekscytowaniem przyglądając  się 
połyskującym w słońcu witrynom sklepowym, tutejszy biznes jest rzeczywiście sztuką, a sztuka, 
myślała,  siedząc  w  ciemnej,  wyłożonej  deskami  sali  koncertowej,  przysłuchując  się  oswojonej 
gwałtowności i matematycznej precyzji muzyki Halleya, posiada surową dyscyplinę biznesu.
Obie te rzeczy są równie zdrowe jak inżynieria,  myślała, siedząc na ławce pod gołym niebem i 
oglądając występ Kay Ludlow. Po raz pierwszy od dzieciństwa na trzy godziny zatraciła  się w 
świecie sztuki opowiadającej historię, z którą nigdy dotąd się nie spotkała, zdaniami, których dotąd 
nie  słyszała,  na  temat  niezapożyczony  z  tysięcy  innych  opowieści.  Doznawała  zapomnianej 
rozkoszy  oczarowania  tym,  co  pomysłowe,  nieoczekiwane,  logiczne,  celowe  i  nowe  —  i 
wykonywane przez wielką aktorkę o duszy równie pięknej jak ciało.
— Właśnie dlatego tu jestem, panno Taggart  — odpowiedziała z uśmiechem Kay Ludlow, gdy 
rozmawiały  po  przedstawieniu.  —  Świat  zewnętrzny  usiłował  sprofanować  moją  zdolność 
portretowania  ludzkiej  wielkości.  Pozwalano  mi  grać  jedynie  symbole  zepsucia,  dziwki  i  roz-
pustnice rujnujące rodzinę, które zawsze na końcu zostają pokonane przez dziewczę z sąsiedztwa 
symbolizujące miernotę. Wykorzystywali mój talent w celu potępienia go. Dlatego odeszłam.
Dagny od czasów dzieciństwa nie odczuwała podobnego entuzjazmu w czasie przedstawienia — 
poczucia,  że  w  życiu  są  rzeczy  warte  osiągania,  a  nie,  że  w  niewiadomym  celu  zajrzała  do 



rynsztoka. Kiedy widownia opuszczała miejsca, spostrzegła Ellisa Wyatta, sędziego Narragansetta i 
Kena Danaggera — ludzi, którzy rzekomo gardzili wszelkimi przejawami sztuki.
Ostatnim obrazem, jaki zapisał jej się w pamięci tego wieczoru, był widok dwóch wyprostowanych, 
szczupłych sylwetek, oddalających się razem ścieżką wśród skał, i promienia reflektora, który w 
pewnej chwili zalśnił na ich złotych włosach. Byli to Kay Ludlow i Ragnar Danneskjöld — i Dagny 
zadała sobie pytanie, czy potrafi znieść powrót do świata, który skazał tych dwoje na zniszczenie.
Odzyskane  uczucia  z  dzieciństwa  powracały  do  niej  zawsze  na  widok  dwóch  synów  młodej 
właścicielki piekarni. Jeden miał siedem lat,  drugi — cztery. Patrzyła, jak włóczą się ścieżkami 
doliny, nie znając strachu.
Wydawali  się traktować życie tak samo jak ona; ich twarze nie wyglądały jak twarze dzieci  ze 
świata  zewnętrznego,  nie  było na nich tego na wpół  ukradkowego,  na wpół  szyderczego lęku, 
którym dziecko przeciwstawia się światu dorosłych, odkrywając, że kłamią, i ucząc się nienawiści. 
Ta  dwójka  miała  w sobie  otwartą,  radosną,  przyjazną  pewność  siebie  właściwą  kociakom,  nie 
spodziewającym  się,  że  je  ktoś  skrzywdzi;  niewinnie  naturalne,  niechełpliwe  poczucie  własnej 
wartości i równie niewinną ufność w to, że każda spotkana osoba potrafi ją rozpoznać; entuzja-
styczną ciekawość, węszącą wszędzie w poczuciu, że nie ma nic, co nie byłoby godne odkrywania 
lub zabronione. Wyglądali na kogoś, kto w zetknięciu ze złą wolą odrzuciłby ją pogardliwie nie 
jako  coś  niebezpiecznego,  lecz  głupiego,  i  nie  przyszłoby  im do głowy poddać  się  temu  jako 
naturalnemu prawu istnienia.
—  Są  produktem  mojego  zawodu,  panno  Taggart  —  rzekła  młoda  matka,  pakując  bochenek 
świeżego chleba i uśmiechając się do niej  przez ladę.  — Taki właśnie zawód sobie obrałam, a 
pomimo  całej  tej  gadaniny  o  macierzyństwie  nie  można  uprawiać  go  skutecznie  w  świecie 
zewnętrznym. Zdaje się, że poznała pani mojego męża, to ten nauczyciel ekonomii, który pracuje 
jako monter u Dicka McNamary. Wie pani oczywiście, że w tej dolinie nie istnieją zobowiązania 
kolektywne i że rodzinom ani krewnym nie wolno tu przyjeżdżać, jeśli z własnego, niezależnego 
przekonania nie  złożą  przysięgi  strajkujących.  Przyjechałam tu nie  tylko ze względu na zawód 
męża,  ale  i  swój własny.  Przyjechałam, bo chcę wychować swoje dzieci  na istoty ludzkie.  Nie 
oddam ich szkolnictwu, którego celem jest hamowanie rozwoju umysłowego dziecka, przekonanie 
go, że rozum jest bezsilny, że istnienie jest nieracjonalnym, niemożliwym do pokonania chaosem, i 
zredukowanie  go  do  stanu  chronicznego  przerażenia.  Zdumiewa  panią  różnica  między  moimi 
dziećmi a tymi z zewnątrz, panno Taggart? To proste. Tu, w Wąwozie Galta, nie ma nikogo, kto nie 
uważałby za rzecz potworną sugerowanie dziecku czegokolwiek nieracjonalnego.
Pewnego  wieczoru,  podczas  corocznego  spotkania  profesora  Akstona  i  jego  trzech  studentów, 
pomyślała o nauczycielach, których utraciły szkoły świata.
Oprócz niej zaproszono jedynie Kay Ludlow. Cała szóstka siedziała na tylnym podwórku domu 
Akstona,  z  twarzami  zalanymi  blaskiem  zachodzącego  słońca,  patrząc  na  błękitną  mgiełkę 
spowijającą odległe dno doliny.
Spoglądała na jego uczniów, na trzy giętkie, zwinne postacie rozparte na płóciennych krzesłach w 
pozach swobodnego zadowolenia, ubrane
w luźne spodnie, wiatrówki i koszule z otwartym kołnierzem: Johna Galta, Francisca d’Anconia i 
Ragnara Danneskjölda.
— Proszę się nie dziwić, panno Taggart — rzekł z uśmiechem profesor Akston — i nie myśleć, że 
ta trójka to jacyś nadludzie. Są kimś znacznie większym i bardziej zdumiewającym: normalnymi 
ludźmi — kimś, kogo świat dotąd nie widział — a ich wyczynem jest to, że zdołali przetrwać, 
będąc tacy. Potrzeba wyjątkowego umysłu i jeszcze bardziej wyjątkowej uczciwości, by pozostać 
nietkniętym  przez  zżerające  mózg  doktryny  świata,  przez  nagromadzone  przez  wieki  zło  — 
pozostać człowiekiem, bo wszystko, co ludzkie, jest rozumne.
Wyczuła  coś  nowego w zachowaniu  profesora,  jakąś  zmianę  w jego zwykłej  powściągliwości. 
Miała wrażenie, że zaliczył ją do swego grona, jakby była kimś więcej niż tylko gościem. Francisco 
zachowywał się,  jakby jej  obecność na spotkaniu była  czymś naturalnym i radosnym. Galt  nie 
okazywał żadnej reakcji:  grał rolę uprzejmego ochroniarza,  który przyprowadził  ją tu na prośbę 
profesora.



Zauważyła,  że  Akston  raz  po  raz  spogląda  na  nią,  jakby chwalił  się  swoimi  studentami  przed 
rozumiejącym ich wartość obserwatorem. Niczym ojciec, który znalazł słuchacza zainteresowanego 
jego ulubionym tematem, powracał wciąż do tej samej kwestii:
— Szkoda, że nie widziała ich pani w college’u, panno Taggart. Trudno było o trzech chłopców 
„uwarunkowanych” przez tak różne środowiska, ale — do diabła z uwarunkowaniem! — od razu 
się  odnaleźli  wśród  tysięcy  studentów.  Francisco,  najbogatszy  dziedzic  na  świecie;  Ragnar, 
europejski arystokrata, i John, człowiek znikąd, bez grosza, rodziców i krewnych... Tak naprawdę 
był synem mechanika pracującego na stacji obsługi samochodów w jakiejś dziurze w Ohio i opuścił 
dom w wieku lat dwunastu, ale zawsze myślałem o nim jako o kimś, kto pojawił się na świecie 
niczym Atena, bogini mądrości, która wyskoczyła z głowy Zeusa, dorosła i w pełnym rynsztunku... 
Pamiętam  dzień,  w  którym  po  raz  pierwszy  zobaczyłem  tę  trójkę.  Siedzieli  z  tyłu  sali  — 
prowadziłem kurs dla doktorantów, tak trudny, że niewiele osób z zewnątrz kiedykolwiek pojawiało 
się na wykładach. Ci trzej wyglądali za młodo nawet na studentów pierwszego roku — później się 
dowiedziałem, że mieli wtedy po szesnaście lat. Pod koniec wykładu John wstał i zadał mi pytanie. 
Jako nauczyciel byłbym dumny nawet wtedy, gdyby zadał mi je człowiek po sześciu latach studiów 
filozoficznych.  Pytanie  dotyczyło  metafizyki  platońskiej,  choć  sam Platon  nigdy  nie  wpadł  na 
pomysł, by je sobie zadać. Odpowiedziałem — i poprosiłem Johna, by przyszedł po wykładzie do 
mojego  gabinetu.  Przyszedł  razem  z  pozostałymi  dwoma  —  zobaczyłem  go  w  przedsionku  i 
zaprosiłem  do  środka  całą  trójkę.  Rozmawiałem  z  nimi  przez  godzinę,  po  czym  odwołałem 
wszystkie swoje spotkania i rozmawialiśmy do wieczora. Potem pozwoliłem im wziąć udział w 
kursie  i  podejść  jo  egzaminu.  Dostali  najlepsze  oceny  w grupie...  Specjalizowali  się  w dwóch 
przedmiotach:  fizyce  i  filozofii.  Ich wybór  zdumiał  wszystkich  z  wyjątkiem mnie:  nowocześni 
myśliciele uważali  postrzeganie rzeczywistości za zbędne, nowocześni fizycy natomiast  za takie 
uważali myślenie. Ja wiedziałem lepiej; zdumiewało mnie jedynie, że te dzieciaki też to wiedzą. 
Robert  Stadler  był kierownikiem katedry fizyki,  ja — katedry filozofii.  Obaj daliśmy tej  trójce 
wolną rękę, zwalniając ich ze wszystkich zasad i ograniczeń i oszczędzając im zbędnych zajęć, 
dawaliśmy im wyłącznie  najtrudniejsze  zadania  i  usuwaliśmy z  drogi  wszelkie  przeszkody,  by 
mogli  w  ciągu  czterech  lat  uzyskać  obie  specjalizacje.  Ciężko  na  to  pracowali.  Oprócz  tego 
zarabiali też na życie. Francisco i Ragnar dostawali od rodziców kieszonkowe, John nie miał nic, 
ale cała trójka pracowała w niepełnym wymiarze czasu,  zdobywając doświadczenie i pieniądze. 
Francisco pracował w odlewni miedzi, John w lokomotywowni, a Ragnar — tak, panno Taggart, 
Ragnar był największym molem książkowym z całej trójki — pracował jako urzędnik w bibliotece 
uniwersyteckiej.  Mieli  czas  na  wszystko,  czego  pragnęli,  tylko  nie  na  życie  towarzyskie  w 
miasteczku uniwersyteckim. Oni... Ragnar! — rzucił nagle surowo. — Nie siedź na ziemi!
Danneskjöld  zsunął  się  na trawę i  siedział  oparty  o  kolana Kay.  Na dźwięk  reprymendy wstał 
posłusznie, chichocząc. Akston uśmiechnął się przepraszająco.
— Stare przyzwyczajenie — zwrócił się z wyjaśnieniem do Dagny. — „Odruch warunkowy”, jak 
sądzę. Ciągle mu to mówiłem w czasach studiów, kiedy przyłapywałem go na siedzeniu na ziemi na 
moim podwórku, w zimne, mgliste wieczory — był lekkomyślny, martwiłem się o niego, powinien 
był wiedzieć, że to niebezpieczne i...
Przerwał, ujrzawszy w zaskoczonych oczach Dagny tę samą myśl, która i jemu przyszła do głowy: 
myśl  o  niebezpieczeństwach,  na  które  świadomie  narażał  się  dorosły  Ragnar  Danneskjöld. 
Wzruszył ramionami, rozkładając ręce w geście autoironii. Kay Ludlow uśmiechnęła się do niego 
ze zrozumieniem.
— Mój  dom znajdował  się  obok  miasteczka  akademickiego  — kontynuował  z  westchnieniem 
Akston — na wysokim urwisku nad jeziorem Erie. Spędzaliśmy razem wiele wieczorów, cała nasza 
czwórka. Wczesną jesienią lub wiosną siadywaliśmy na podwórku za domem, jak teraz,  tyle że 
zamiast granitowej ściany mieliśmy przed sobą jezioro, ciągnące się spokojnie po horyzont. W te 
wieczory musiałem wysilać się bardziej niż w jakiejkolwiek sali wykładowej, żeby odpowiedzieć 
na wszystkie  pytania,  które mi zadawali,  i  dyskutować na poruszone przez nich tematy.  Około 
północy zmuszałem ich do wypicia filiżanki czekolady — podejrzewałem, że nigdy nie starcza im 
czasu na właściwe odżywianie — i rozmawialiśmy dalej, podczas gdy jezioro znikało w mroku, a 



niebo wydawało się jaśniejsze niż ziemia. Niekiedy siedzieliśmy tak długo, aż nagle spostrzegałem, 
że  niebo staje  się  ciemniejsze,  jezioro  — blade,  i  że  jeszcze  parę  zdań,  a  nadejdzie  świt.  Nie 
powinienem był do tego dopuszczać. Wiedziałem, że za mało śpią, ale czasami o tym zapominałem. 
Traciłem rachubę czasu — widzi pani, gdy byłem z nimi, zawsze czułem się, jakbyśmy byli u progu 
długiego, niewyczerpanego dnia. Nigdy nie mówili o tym, co chcieliby robić w przyszłości,  nie 
zastanawiali się, czy jakaś tajemnicza, wszechpotężna siła dała im jakiś enigmatyczny talent, który 
pomoże  im  osiągnąć  to,  czego  pragną  — mówili  o  tym,  co  będą  robić.  Czy  uczucia  robią  z 
człowieka tchórza? Wiem, że jedynymi chwilami, w których czułem lęk, były te rzadkie momenty, 
gdy  przysłuchiwałem  im  się  i  myślałem  o  tym,  co  się  dzieje  ze  światem  i  co  ich  czeka  w 
przyszłości. Strach? Tak, ale to było coś więcej. To było uczucie, które sprawia, że człowiek potrafi 
zabić — kiedy myślałem, że świat dąży do unicestwienia tych dzieciaków, że moi trzej synowie 
mają zostać złożeni w ofierze. O tak, zabiłbym — ale kogo miałem zabić? Wszystkich i nikogo 
zarazem;  nie  było  pojedynczego  wroga,  ogniska  zarazy  ani  czarnego  charakteru;  to  nie 
uśmiechający  się  głupkowato  pracownik  socjalny,  niezdolny  zarobić  grosza,  ani  złodziejski 
biurokrata, bojący się własnego cienia, lecz cała ziemia staczała się w otchłań horroru, spychana 
ręką  każdego potencjalnie  porządnego  człowieka,  który  uwierzył,  że  potrzeba  jest  świętsza  niż 
umiejętności,  a  litość  świętsza  niż  sprawiedliwość.  Ale  nieczęsto  doznawałem  tego  uczucia. 
Słuchałem moich dzieci i wiedziałem, że nic nie zdoła ich pokonać. Patrzyłem na nich, siedzących 
na moim podwórku, i  na wysokie,  pogrążone w ciemnościach budynki wciąż żywego pomnika 
wolnej  myśli  —  Uniwersytetu  Patricka  Henry’ego  —  i  na  światła  Cleveland  za  nimi,  na 
pomarańczowy blask huty za rzędami kominów, migające czerwone kropki wież radiowych, długie, 
białe pasy lotnisk na horyzoncie — i myślałem, że w imię wszelkiej wielkości, jaka kiedykolwiek 
istniała i napędzała świat, wielkości, której są ostatnimi potomkami, zwyciężą...  Pamiętam jeden 
wieczór, kiedy zauważyłem, że John od dłuższego czasu milczy — i spostrzegłem, że zasnął, leżąc 
na  ziemi.  Pozostali  zdradzili  mi,  że  nie  spał  przez  trzy  noce.  Natychmiast  wysłałem pozostałą 
dwójkę do domu, ale nie miałem serca go budzić. Była ciepła, wiosenna noc. Przykryłem go kocem 
i pozwoliłem mu spać. Siedziałem przy nim jo rana, patrząc na jego twarz w świetle gwiazd, a 
potem na pierwsze promienie słońca na jego spokojnym czole i opuszczonych powiekach, i czułem 
coś, co nie było modlitwą — nie modlę się — lecz stanem ducha, który bezskutecznie próbuje się 
osiągnąć  w  modlitwie:  całkowite,  pewne,  afirmujące  oddanie  swojemu  umiłowaniu 
sprawiedliwości,  i  pewność,  że ona zwycięży i  że ten chłopiec będzie miał  przyszłość,  na jaką 
zasługuje. — Podniósł rękę, wskazując dolinę. — Nie sądziłem, że będzie tak wspaniała — i tak 
trudna.
Zapadła już noc i góry stopiły się z niebem. W powietrzu wisiały pojedyncze światełka doliny, w 
górze  unosiła  się  czerwona  mgiełka  z  odlewni  Stocktona,  a  jarząca  się  wstęga  świateł  domu 
Mulligana przypominała wtopiony w niebo wagon kolejowy.
— Miałem jednak rywala — rzekł wolno Akston. — Był nim Robert Stadler... Nie krzyw się, John 
— to przeszłość... John kiedyś go kochał. Ja zresztą też — no, niezupełnie, ale to, co się czuło 
wobec tak wielkiego umysłu, było boleśnie bliskie miłości,  była to najrzadsza przyjemność: po-
dziw.  Nie,  nie  kochałem  go,  ale  w  otaczającym  nas  trzęsawisku  mierności  byliśmy  jak  dwaj 
przedstawiciele ginącej epoki lub krainy. Śmiertelnym grzechem Roberta Stadlera było to, że nigdy 
nie rozpoznał swojej prawdziwej ojczyzny... Nienawidził głupoty. Jedyną emocją, jaką kiedykol-
wiek okazywał, była kąśliwa, gorzka nienawiść wobec każdego beztalencia, które ośmieliło się mu 
sprzeciwić. Chciał robić wszystko po swojemu i chciał, żeby wszyscy dali mu spokój, chciał zmieść 
ludzi ze swojej drogi — ale nigdy nie zidentyfikował środków wiodących do tego celu, charakteru 
tej  drogi  ani  swoich  wrogów.  Poszedł  na  skróty.  Uśmiecha  się  pani,  panno  Taggart?  Pani  go 
nienawidzi, prawda? Tak, pani wie, co to był za skrót... Powiedział pani, że rywalizowaliśmy o tych 
trzech studentów. Była to prawda —ja nie myślałem o tym w ten sposób, ale on tak. Cóż, jeśli 
byliśmy rywalami, miałem nad nim jedną przewagę: wiedziałem, po co potrzebne im obie profesje, 
podczas gdy on nigdy nie rozumiał ich zainteresowania moją. Nie rozumiał też jej znaczenia dla 
siebie — i właśnie to, nawiasem mówiąc, go zniszczyło. W tamtych latach był jednak jeszcze dość 
żywy, by uczepić się tej trójki. „Uczepić się” to właściwe określenie. Ponieważ jedyną wartością, 



jaką czcił, była inteligencja, zagarnął ich, jakby byli jego prywatnym skarbem. Był bardzo samotny. 
Myślę,  że  w  całym  życiu  Francisco  i  Ragnar  byli  jego  jedyną  miłością,  a  John  —  jedyną 
namiętnością.  To jego uważał  za swego dziedzica,  przyszłość i  nieśmiertelność.  John zamierzał 
zostać wynalazcą, a zatem — fizykiem; chciał robić doktorat pod kierunkiem Stadlera. Francisco 
postanowił  odejść  z  uczelni  po zdobyciu dyplomu i  poświęcić  się pracy;  miał  być doskonałym 
zlepkiem  nas  obu,  swoich  dwóch  intelektualnych  ojców:  przemysłowcem.  A  Ragnar  —  nie 
wiedziała pani, jaki wybrał zawód, panno Taggart? Nie, nie kaskadera, badacza dżungli ani nurka 
głębinowego.  Coś  wymagającego  znacznie  większej  odwagi.  Ragnar  chciał  zostać  filozofem. 
Abstrakcyjnym,  teoretycznym,  akademickim,  samotnym  filozofem  żyjącym  w  wieży  z  kości 
słoniowej...  Tak,  Stadler  ich kochał.  A jednak — powiedziałem, że byłem gotów zabić,  by ich 
ochronić,  ale  nie  było kogo zabić.  Gdyby to  było  wyjściem — którym oczywiście  nie  jest  — 
należało zabić właśnie Roberta Stadlera. Spośród wszystkich jednostek ludzkich to on najbardziej 
przyczynił się do zła, które teraz niszczy ziemię. Jego grzech był najcięższy. Jego umysł był zdolny 
do poznania prawdy. Spośród wszystkich nazwisk, z którymi wiązał się honor i osiągnięcia, tylko 
on użyczył swojego grabieżcom dla usankcjonowania ich rządów. To on oddał naukę pod lufy ich 
pistoletów. Ani John, ani ja nie spodziewaliśmy się tego. John rozpoczął studia doktoranckie, ale 
ich nie ukończył.  Odszedł w dniu,  w którym Robert  Stadler  poparł  założenie  Państwowego In-
stytutu  Naukowego.  Przypadkiem spotkałem  Stadlera  na  korytarzu  uczelni,  kiedy  wychodził  z 
gabinetu po swojej ostatniej rozmowie z Johnem. Wyglądał inaczej niż zwykle. Mam nadzieję, że 
już nigdy nie będę musiał oglądać takiej zmiany na niczyjej twarzy. Zobaczył, że się zbliżam — i 
nie wiedział, lecz ja wiedziałem, co kazało mu odwrócić się do mnie i krzyknąć: „Rzygać mi się 
chce na wasz widok, wy niepraktyczni idealiści!” Odwróciłem się. Wiedziałem, że ten człowiek 
wydał właśnie na siebie wyrok śmierci... Panno Taggart, czy pamięta pani pytanie, które mi zadała 
na temat moich trzech uczniów?
— Tak — wyszeptała.
— Domyśliłem się wtedy, co powiedział  o nich Robert Stadler. Czy może mi pani powiedzieć, 
dlaczego w ogóle o nich mówił?
Uśmiechnęła się lekko, gorzko.
— Opowiedział mi tę historię jako uzasadnienie swojej wiary w daremność ludzkiej inteligencji. 
Miał  to  być  przykład  jego  zawiedzionych  nadziei.  „Mieli  talent  — powiedział  — po  którym 
oczekuje się, że zmieni w przyszłości kurs świata”.
— Czyż nie zrobili tego?
Pokiwała wolno głową, przez chwilę trzymając ją opuszczoną na znak zgody i hołdu.
— Tym, co próbuję pani ukazać, jest całe zło czynione przez tych, którzy wyrażają przekonanie, że 
ziemia jest odwiecznym siedliskiem zła, gdzie dobro nie ma szans na zwycięstwo. Niech sprawdzą 
swoje przesłanki. Niech sprawdzą kryteria wartości. Niech sprawdzą— zanim przylepią sobie po-
tworną  etykietkę  „zła  koniecznego”  —  czy  wiedzą,  czym  jest  dobro  i  jakich  potrzeba  mu 
warunków. Robert Stadler wierzy teraz, że inteligencja jest daremna i że ludzkie życie może być 
tylko nieracjonalne. Czy oczekiwał, że John Galt zostanie wielkim naukowcem, gotowym pracować 
pod  kierunkiem  Floyda  Ferrisa?  Czy  oczekiwał,  że  Francisco  d’Anconia  zostanie  wielkim 
przemysłowcem, gotowym produkować na podstawie rozporządzeń i dla zysku Wesleya Moucha? 
Czy oczekiwał, że Ragnar Danneskjöld zostanie wielkim filozofem, gotowym głosić, opierając się 
na rozkazach profesora Pritchetta, że nie istnieje umysł i że racja jest po stronie siły? Czy taką 
przyszłość  Robert  Stadler  uważałby  za  racjonalną?  Chcę,  żeby  pani  zauważyła,  że  ci,  którzy 
najgłośniej  krzyczą o swoim rozczarowaniu,  upadku wartości,  daremności  rozumu i  bezsilności 
logiki — to ludzie, którzy osiągnęli całkowity, dokładny i logiczny wynik głoszonych przez siebie 
idei, tak bezlitośnie logiczny, że nie dopuszczają do świadomości tego faktu. W świecie głoszącym, 
że rozum nie istnieje, a słuszność jest po stronie brutalnej siły, że należy karać kompetentnych na 
rzecz niekompetentnych, a najlepszych poświęcać na rzecz najgorszych — w takim świecie najlepsi 
muszą się zwrócić przeciwko społeczeństwu i stać się jego najgorszymi wrogami. W takim świecie 
John Galt, człowiek o niezmierzonej potędze intelektu, zostaje robotnikiem niewykwalifikowanym; 
Francisco  d’Anconia,  cudowny  producent  bogactwa,  utracjuszem;  a  Ragnar  Danneskjöld, 



humanista, zwraca się ku przemocy. Społeczeństwo — i Robert Stadler — osiągnęli wszystko, co 
głosili. I na co teraz się skarżą? Że wszechświat jest nieracjonalny? Czyżby?
Uśmiechnął się z bezlitosną łagodnością pewności.
— Każdy człowiek buduje świat na swoje podobieństwo — rzekł. — Posiada zdolność wyboru, ale 
nie zdolność uniknięcia wyborów. Jeśli rezygnuje ze swej zdolności, rezygnuje ze statusu człowieka 
i zaczyna żyć w niszczącym chaosie irracjonalności — z wyboru. Każdy, kto zachowuje choć jedną 
niepokorną myśl, kto powołuje do życia jedną zapałkę lub grządkę wykonaną na podobieństwo tej 
myśli, jest człowiekiem, a rozmiar jego dokonania — rozmiarem jego człowieczeństwa i jedyną 
miarą jego cnoty. Oni — wskazał swoich uczniów — nie poszli na żadne ustępstwa. To miejsce — 
wskazał dolinę — jest miarą tego, co zachowali i kim są... Teraz mogę powtórzyć swoją odpowiedź 
na pytanie, które mi pani zadała, bo wiem, że zrozumie je pani w pełni: czy jestem dumny z tego, 
kim stali  się  moi  synowie.  Jestem bardziej  dumny,  niż  kiedykolwiek  miałem nadzieję.  Jestem 
dumny  z  każdego  ich  czynu,  każdego  celu  i  każdej  wartości,  jaką  wybrali.  Oto  cała  moja 
odpowiedź, Dagny.
Wymówił  jej  imię  ojcowskim  tonem,  lecz  jego  oczy,  gdy  wypowiadał  dwa  ostatnie  zdania, 
wpatrzone  były nie  w nią,  lecz w Galta.  Galt  odpowiedział  mu takim samym szczerym, jakby 
potakującym spojrzeniem. Potem spojrzał na nią. Patrzył na nią tak, jakby otrzymała właśnie jakiś 
szlachetny tytuł, zawieszony teraz w ciszy pomiędzy nimi, tytuł, który profesor Akston milcząco jej 
przyznał, lecz uchwycili go tylko oni dwoje — i zobaczyła w oczach Galta rozbawienie na widok 
jej szoku, wsparcie i coś, co zdało jej się niewiarygodne: czułość.

D’Anconia Copper nr 1 było małą szczeliną na powierzchni góry, wyglądającą,  jakby zrobiono 
nożem kilka  ostrych  nacięć  na  czerwonawym brązie  zbocza,  pozostawiając  czerwone  jak  rany 
skalne  półki.  Dagny stała  na  końcu  ścieżki,  dwa  tysiące  stóp  ponad doliną,  smagana  wiatrem, 
wsparta z jednej strony na ramieniu Francisca, z drugiej zaś na ramieniu Galta.
Oto, myślała, patrząc na kopalnię, historia ludzkiego bogactwa zapisana na powierzchni gór: nad 
szczeliną pochylało się kilka sosen, poskręcanych przez hulające tu na przestrzeni wieków burze, 
sześciu ludzi pracowało na półkach, a na tle nieba rozpościerała się rozległa, delikatna maszyneria, 
wykonująca większość pracy.
Zauważyła, że Francisco prezentuje swoje królestwo Galtowi z taką samą lub większą dumą jak jej.
— Nie widziałeś tego od roku, John...  Poczekaj do przyszłego,  a zobaczysz.  Za kilka miesięcy 
zakończę swoje sprawy na zewnątrz, a wtedy będę zajmował się już tylko tym.
—  Nie,  John,  do  diabła!  —  odrzekł  ze  śmiechem  w  odpowiedzi  na  jakieś  pytanie,  a  Dagny 
rozpoznała nagle spojrzenie, którym zawsze obdarzał Galta: widziała je w jego oczach, gdy stał w 
jej pokoju, zaciskając dłonie na brzegu stołu, by przetrwać potworną chwilę, i sprawiał wrażenie, 
jakby na kogoś patrzył. To Galt, pomyślała. To on mu pomógł przez to przejść.
Gdzieś  w  środku  poczuła  mgliste  przerażenie:  wysiłek,  który  uczynił  wtedy  Francisco,  by 
zaakceptować  jej  utratę  na  rzecz  rywala  jako  cenę,  jaką  przyszło  mu  zapłacić  w  tej  bitwie, 
kosztował  go  tak  wiele,  że  teraz  nie  był  w stanie  podejrzewać  prawdy,  którą  odgadł  profesor 
Akston. Co się z nim stanie, gdy się dowie?, zastanawiała się, a jakiś głos z goryczą mówił jej, że 
być może nigdy nie będzie miał okazji się o tym dowiedzieć.
Z napięciem obserwowała też sposób, w jaki Galt spogląda na Francisca: było to szczere, otwarte, 
pozbawione dystansu spojrzenie nieograniczonego uczucia. Poczuła niepokojące pytanie, którego 
nigdy ani w pełni nie zwerbalizowała, ani nie odrzuciła — czy to uczucie nie zmusi go do ohydy 
wyrzeczenia.
Przeważał  jednak  ogromny  spokój,  jakby  reszta  jej  umysłu  śmiała  się  z  tych  wszystkich 
wątpliwości.  Co  chwilę  oglądała  się  do  tyłu,  kontemplując  odległość,  którą  przebyli,  dwie 
wyczerpujące mile wijącej się, schodzącej w dolinę niebezpieczną serpentyną ścieżki, i próbując 
uchwycić jakąś wiążącą się z tym myśl.
Po granitowych zboczach pięły się krzewy, sosny i dywan mchu. Mech i krzewy stopniowo znikały, 



ale  sosny wspinały się dalej,  walcząc,  rzednąc,  aż wreszcie pozostało tylko kilka pojedynczych 
drzew,  wyrastających z  nagiej  skały i  zmierzających ku ośnieżonym szczytom.  Przyglądała  się 
najbardziej  pomysłowej  maszynerii,  jaką  w  życiu  widziała,  i  ścieżce,  po  której,  wlokąc  się  i 
uginając pod ciężarem, muły transportowały towar w najbardziej prymitywny sposób.
— Francisco — zapytała — kto zaprojektował te maszyny?
— To po prostu adaptacja zwykłego sprzętu.
— Ale kto je zaprojektował?
— Ja. Nie mamy zbyt wielu ludzi. Musieliśmy ich czymś zastąpić.
—  Tracicie  nieprzyzwoicie  wiele  siły  roboczej  na  ładowanie  rudy  na  muły.  Powinniście 
wybudować linię kolejową do doliny.
Patrzyła w dół, nie widząc, że obrzucił ją nagłym, entuzjastycznym spojrzeniem, ani nie słysząc 
ostrożności w jego głosie.
— Wiem. Ale to tak trudna praca, że obecna produkcja kopalni nie uzasadniałaby jej.
— Bzdura! To znacznie prostsze, niż się zdaje. Na wschodzie jest przełęcz o mniejszej stromiźnie i 
bardziej miękkiej skale, przyglądałam jej się, gdy szliśmy pod górę; nie potrzeba by tylu zakrętów, 
wystarczyłyby trzy mile szyn.
Wskazywała na wschód, nie dostrzegając, jak intensywnie przyglądają jej się obaj mężczyźni.
— Wystarczy wąskotorówka... jak pierwsze koleje... tak właśnie się zaczęło — od kopalń, tyle że 
były to kopalnie węgla... Widzicie tę grań? Starczy tam miejsca na tory szerokości trzech stóp, nie 
trzeba nic wysadzać ani poszerzać. Widzicie to łagodne zbocze, ciągnące się przez prawie pół mili? 
To najwyżej czteroprocentowe nachylenie, sprosta mu każda lokomotywa. — Mówiła płynnie, z 
pogodną pewnością,  świadoma jedynie  radości  z  pełnienia  właściwej  sobie  roli  we właściwym 
świecie, gdzie nic nie jest ważniejsze od propozycji rozwiązania problemu. —
Nakład zwróci się w ciągu trzech lat. Na pierwszy rzut oka sądzę, że najwięcej będzie kosztować 
budowa kilku stalowych estakad — no i w jednym miejscu być może musiałabym przekopać tunel, 
ale to tylko sto stóp albo i mniej. Będę potrzebować stalowej estakady, żeby przerzucić tor nad tym 
wąwozem i doprowadzić tutaj, ale to nie takie trudne, jak się wydaje — zaraz wam pokażę, macie 
jakąś kartkę?
Nie zwróciła uwagi na szybkość, z jaką Galt wyciągnął notes i ołówek i rzucił jej — złapała je, 
jakby oczekiwała, że tam będą, jakby wydawała polecenia na placu budowy i nie mogła zaprzątać 
sobie głowy takimi szczegółami.
— Pokażę wam z grubsza, o co chodzi. Jeśli wbijemy w skałę ukośne pale — rysowała szybko — 
rzeczywiste  przęsło  stalowe  będzie  miało  tylko  sześćset  stóp  długości,  a  zaoszczędzi  pół  mili 
zakrętów... Położyłabym szyny w trzy miesiące i...
Umilkła. Kiedy podniosła głowę ku ich twarzom, w jej spojrzeniu nie było już ognia. Zmięła szkic i 
odrzuciła na bok, w czerwony pył.
— Och, po co?! — krzyknęła, po raz pierwszy pozwalając sobie na okazanie rozpaczy. — Budować 
trzy mile toru, a porzucać sieć transkontynentalną!
Obaj mężczyźni patrzeli na nią. Nie zobaczyła na ich twarzach wyrzutu, a jedynie zrozumienie, 
będące nieomal współczuciem.
— Przepraszam — powiedziała cicho, spuszczając oczy.
— Jeśli zmienisz zdanie — rzekł Francisco — natychmiast zlecę ci tę pracę. Albo, jeśli będziesz 
chciała mieć tę linię na własność, Midas w ciągu pięciu minut udzieli ci kredytu na sfinansowanie 
budowy.
Potrząsnęła głową.
— Nie mogę... — szepnęła —jeszcze nie...
Podniosła  wzrok,  wiedząc,  że  rozumieją  charakter  jej  rozpaczy i  że  ukrywanie rozterki  nie  ma 
sensu.
—  Już  raz  próbowałam  —  powiedziała.  —  Próbowałam  z  tego  zrezygnować...  Wiem,  co  to 
oznacza...  Będę o tym myśleć, kładąc każdy podkład, wbijając każdy hak... Będę myśleć o tym 
drugim tunelu  i...  i  o  moście  Nata  Taggarta...  Och,  gdybym tylko  nie  musiała  o  tym słyszeć! 
Gdybym mogła tu zostać i nigdy się nie dowiedzieć, co oni robią z tą koleją ani jak to się skończy!



—  Będzie  pani  musiała  to  usłyszeć  —  rzekł  Galt  swoim  zwykłym  tonem  specyficznej 
bezwzględności,  osiąganej  dzięki  prostocie  i  braku wszelkich emocji  z  wyjątkiem szacunku dla 
faktów.  —  Będzie  pani  śledzić  agonię  Taggart  Transcontinental.  Dowie  się  pani  o  każdym 
wypadku.  O  każdym  zlikwidowanym  pociągu.  O  każdej  opuszczonej  linii.  O  zawaleniu  się 
mostuTaggarta.  W  dolinie  można  zostać  jedynie  na  mocy  pełnego,  świadomego  wyboru, 
dokonanego na podstawie pełnej, świadomej znajomości każdego faktu mogącego mieć wpływ na 
decyzję. Nikt tu nie żyje w udawanej rzeczywistości.
Patrzyła  na  niego  z  podniesioną  głową,  wiedząc,  jaką  szansę  odrzucił.  Pomyślała,  że  żaden 
mężczyzna  w świecie  zewnętrznym nie  powiedziałby  jej  tego  w  takiej  chwili  — pomyślała  o 
kodeksie  tamtego  świata,  wychwalającym niewinne  kłamstwa jako akt  miłosierdzia  — poczuła 
ukłucie odrazy do tego kodeksu, nagle, po raz pierwszy, pojmując w pełni jego ohydę — odczuła 
niewysłowioną dumę na myśl o napiętej, szczerej twarzy spoglądającego na nią mężczyzny — on 
zaś  zobaczył  jej  usta,  zacięte,  lecz  zmiękczone  przez  jakieś  łagodne  uczucie,  gdy odpowiadała 
cicho:
— Dziękuję. Ma pan rację.
— Nie musi mi pani odpowiadać teraz — rzekł. — Dopiero, gdy podejmie pani decyzję. Został 
jeszcze tydzień.
— Tak — odparła — tylko tydzień.
Galt odwrócił się, podniósł pomięty szkic, wygładził i schował do kieszeni.
— Dagny  — rzekł  Francisco  — kiedy  będziesz  rozważać  decyzję,  myśl  o  swoim pierwszym 
odejściu, jeśli chcesz, ale weź pod uwagę wszystkie aspekty. W tej dolinie nie będziesz musiała się 
dręczyć kładzeniem dachówek i budowaniem ścieżek donikąd.
— Francisco — zapytała nagle — skąd się wtedy dowiedziałeś, gdzie jestem?
Uśmiechnął się.
— John mi powiedział. Niszczyciel, pamiętasz? Zastanawiałaś się, dlaczego nie przysłał nikogo po 
ciebie. A on to zrobił. Przysłał mnie.
— On cię przysłał?
— Tak.
— Co ci powiedział?
— Niewiele. Dlaczego?
— Co powiedział? Pamiętasz jego słowa?
— Tak, pamiętam. Powiedział: „Jeśli chcesz mieć swoją szansę, oto ona. Należy ci się”. Pamiętam 
to, bo... — Spojrzał na Galta, marszcząc brwi w lekkiej konsternacji. — John, nigdy do końca nie 
zrozumiałem, dlaczego to powiedziałeś. Dlaczego to? Dlaczego „moja szansa”?
— Czy koniecznie muszę odpowiadać teraz?
— Nie, ale...
Ktoś zawołał go z półek kopalni. Pobiegł szybko, jakby uznał rozmowę za zakończoną.
Dagny wiedziała, że upłynęła długa chwila, nim spojrzała na Galta. Wiedziała też, że napotka jego 
wzrok. Nie wyczytała w nim nic oprócz lekkiej kpiny, jakby wiedział, czego szuka i że tam tego nie 
znajdzie.
— Dał mu pan szansę, której pragnął pan dla siebie?
— Nie mogłem mieć żadnej, póki on nie spróbował wszystkiego. .
— Skąd pan wiedział, co mu się należy?
— Wypytywałem go o panią przez dziesięć lat, kiedy tylko mogłem, w każdy sposób, pod każdym 
kątem. Nie, nie powiedział  mi — domyśliłem się ze sposobu, w jaki o pani mówił. Nie chciał 
mówić, a jednak mówił zbyt ochoczo, ochoczo i niechętnie zarazem — stąd wiedziałem, że nie jest 
pani  tylko  jego  przyjaciółką  z  dzieciństwa.  Wiedziałem,  jak  wiele  kosztował  go  strajk  i  jak 
rozpaczliwie pragnie to odzyskać. A ja? Ja tylko wypytywałem go o jednego z najważniejszych 
przyszłych uczestników strajku — tak samo, jak wypytywałem o innych.
W dalszym ciągu patrzył na nią z lekką kpiną: wiedział, że chciała to usłyszeć, lecz nie otrzymała 
odpowiedzi na pytanie, którego się bała.
Przeniosła  wzrok  z  jego  twarzy  na  nadchodzącego  Francisca,  nie  broniąc  się  już  przed 



świadomością, że jej nagły, ciężki, rozpaczliwy niepokój wynika z obawy, iż Galt mógłby zatopić 
całą ich trójkę w beznadziejnym bagnie samopoświęcenia.
Francisco  spoglądał  na  nią  w  zamyśleniu,  jakby  rozważał  jakąś  myśl,  która  zaowocowała 
nieostrożną wesołością w oczach.
— Dagny, został ci jeszcze tylko tydzień — rzekł. — Jeśli zdecydujesz się wrócić, znikniesz stąd 
na bardzo długo. — W jego głosie nie było wyrzutu ani smutku, tylko jakaś łagodność. — Jeśli 
teraz odejdziesz... O tak, w końcu wrócisz, ale to potrwa. A ja za kilka miesięcy zamieszkam tu na 
stałe, więc jeśli odejdziesz, być może przez całe lata nie będziemy się widzieć. Chciałbym, żebyś 
spędziła  ten tydzień  ze mną.  Chciałbym,  żebyś  przeniosła  się  do mnie.  Wyłącznie  jako  gość i 
wyłącznie dlatego, że ja tego chcę.
Powiedział to zwyczajnie, jakby między nimi trojgiem nie było i nie mogło być nic do ukrycia. Nie 
dostrzegła  na  twarzy  Galta  oznak  zdumienia.  Poczuła  w  piersiach  jakiś  ucisk,  coś  twardego, 
nieopanowanego i niemal nikczemnego — mroczne, popychające do działania podniecenie.
— Ale przecież mam pracę — powiedziała, patrząc na Galta z dziwnym uśmiechem. — Muszę ją 
doprowadzić do końca.
— Daję pani wolną rękę — rzekł Galt, a ona poczuła złość na dźwięk jego tonu, tonu konkretnej 
odpowiedzi na konkretne pytanie, bez żadnego ukrytego sensu. — Może pani odejść z pracy w 
każdej chwili. To zależy od pani.
— Nie.  Jestem tu  więźniem.  Nie  pamięta  pan?  Muszę  słuchać  rozkazów.  Nie  mam prawa  do 
dokonywania wyborów, wyrażania życzeń ani podejmowania decyzji. Chcę, by decyzja należała do 
pana.
— Chce pani, żebym to ja decydował?
— Tak!
— Wyraziła pani życzenie.
Tym razem kpina tkwiła w powadze jego głosu — a ona, wyzywająco i bez uśmiechu, jakby go 
zachęcała do dalszego udawania, że nie rozumie, rzuciła:
— W porządku: tego właśnie sobie życzę!
Uśmiechnął się, jakby przejrzał skomplikowaną intrygę dziecka.
— Dobrze. — Potem, już bez uśmiechu, zwrócił się do Francisca: — Zatem nie.
Francisco nie wyczytał z jej twarzy nic poza buntem przeciwko wrogowi, który był najsurowszym 
nauczycielem. Wzruszył ramionami, z żalem, lecz pogodnie.
— Pewnie masz rację. Jeśli ty nie zdołasz powstrzymać jej przed powrotem, nie dokona tego nikt 
inny.
Nie słyszała jego słów, oszołomiona ogromem ulgi, która spadła na nią wraz z odpowiedzią Galta, 
uświadamiając jej ogrom odczuwanego wcześniej przerażenia. Dopiero kiedy było po wszystkim, 
zrozumiała, jak wiele zależało dla niej od jego decyzji — i że inna odpowiedź zniszczyłaby jej 
wizję doliny.
Miała ochotę się śmiać, objąć ich obu i świętować; nagle wydało jej się nieważne, czy tu zostanie, 
czy powróci do świata, tydzień stał się wiecznością, a obie drogi tonęły w blasku słońca. Żadna 
walka nie jest ciężka, myślała, jeśli życie wygląda właśnie tak. Jej ulga nie płynęła z wiedzy, że on 
nie zechciał się jej wyrzec, ani z pewności, że zwycięży — jedynie z pewności, że Galt zawsze 
pozostanie tym, kim jest.
— Nie wiem, czy wrócę do świata — rzekła spokojnie, starając się stłumić entuzjazm. — Przykro 
mi,  że  wciąż  nie  zdołałam podjąć  decyzji.  Tylko  jednego  jestem pewna:  że  nie  będę  się  bała 
decydować.
Dla Francisca jej rozpromieniona twarz była dowodem, że incydent sprzed chwili nic dla niej nie 
znaczył. Galt jednak zrozumiał. Zerknął na nią z mieszaniną rozbawienia i kpiącego wyrzutu.
Odezwał się dopiero, gdy zostali sami na ścieżce biegnącej ku dolinie. Teraz rozbawienie w jego 
wzroku było już całkiem wyraźne.
— Musiała mnie pani poddać próbie, żeby sprawdzić, czy zniżę się do najpodlejszej z możliwych 
form altruizmu?
Nie odpowiedziała, ale w jej szczerym spojrzeniu malowało się potwierdzenie.



Zaśmiał się i odwrócił głowę. Po kilku krokach powiedział powoli, jakby cytował:
— „Nikt tu nie żyje w udawanej rzeczywistości”.
Ogrom mojej ulgi, myślała, idąc w milczeniu obok niego, wynika po części z ogromu kontrastu. 
Nagle niezwykle wyraziście dostrzegła, co oznaczałby kodeks samopoświęcenia, gdyby wszyscy 
troje próbowali się nim kierować: Galt, rezygnując z kobiety, której pragnie, na rzecz przyjaciela; 
udając, że jego największe uczucie nie istnieje; wykreślając ją ze swego życia niezależnie od ceny, 
jaką przyjdzie zapłacić obojgu, i przez resztę swoich lat wlokąc za sobą balast niespełnienia — ona, 
szukając pocieszenia w ramionach innego; udając miłość, której  nie czuje;  chcąc ją udawać, bo 
samopoświęcenie Galta wymagało od niej gotowości do samooszukiwania, i żyjąc w beznadziejnej 
tęsknocie, akceptując, jak kompres na niegojącej się ranie, chwile znużonej tkliwości i doktrynę, że 
miłość jest daremna i że na ziemi nie można zaznać szczęścia — Francisco, przedzierając się przez 
mgłę zakłamanej rzeczywistości, żyjąc wśród komedii odgrywanej przez dwie najdroższe mu istoty, 
usiłujący zrozumieć, czego mu brak do szczęścia, schodzący z wysiłkiem po kruchym rusztowaniu 
kłamstwa zawieszonym nad przepaścią odkrycia, że nie jest miłością jej życia, lecz niechcianym 
zastępcą, mieszanką pomocnej dłoni i obiektu wsparcia, zagrożony przez własną spostrzegawczość 
i  mogący  zachować  swoją  kruchą  radość  tylko  przez  poddanie  się  sennej  nieświadomości, 
zmagający  się  i  poddający  ponurej  rutynie  przeświadczenia,  że  spełnienie  nie  jest  pisane 
człowiekowi. Ludzie, przed którymi wszystkie uroki życia stały otworem, skończyliby jako trójka 
zgorzkniałych wraków, krzyczących w rozpaczy, że życie jest frustracją— frustracją wynikającą z 
niemożności obrócenia nierzeczywistości w rzeczywistość.
Ale właśnie taki, myślała, jest kodeks moralny świata zewnętrznego, kodeks oparty na przesłance 
słabości, nieuczciwości i głupoty drugiego człowieka, i tak właśnie żyją ci ludzie, snując się we 
mgle udawania, uważając, że fakty nie są stałe i ostateczne, zaprzeczając istnieniu rzeczywistości, 
kuśtykając  przez  życie  nierzeczywiści  i  niestworzeni,  i  umierając,  nienarodzeni.  Tu,  myślała, 
patrząc  przez zielone  gałęzie  w dół,  na połyskujące dachy doliny,  ludzie  są równie wyraziści  i 
stabilni jak słońce i skały. Żadna bitwa nie jest ciężka, a żadna decyzja niebezpieczna tam, gdzie nie 
istnieje bagnista niepewność i nie trzeba się zmagać z bezkształtną, wymijającą masą. To właśnie 
stanowiło źródło jej niewysłowionej, radosnej ulgi.
— Czy kiedykolwiek przyszło pani do głowy — odezwał się Galt swobodnym tonem abstrakcyjnej 
dyskusji,  a jednocześnie tak, jakby śledził  tok jej  rozumowania — że pomiędzy ludźmi nie ma 
żadnego  konfliktu  interesów,  ani  w  przemyśle,  ani  w  handlu,  ani  w  najbardziej  osobistych 
pragnieniach,  jeśli  tylko  usuną  nieracjonalność  ze  swojego  wyobrażenia  tego,  co  możliwe,  i 
zniszczenie  ze  swojego  wyobrażenia  tego,  co  praktyczne?  Nie  ma  konfliktu  ani  potrzeby 
poświęcenia,  a  żaden  człowiek  nie  stanowi  zagrożenia  dla  dążeń  drugiego,  jeśli  rozumieją,  że 
rzeczywistość jest pewnikiem, którego nie można zakamuflować, że kłamstwa nie działają, że nie 
można mieć tego, na co się nie zapracowało, ani dostać tego, na co się nie zasługuje, a zniszczenie 
wartości tego, co istnieje, nie nada jej temu, co nie istnieje. Biznesmen, który pragnie podbić rynek 
dzięki stłamszeniu przerastającego go konkurenta; pracownik, który chce mieć udział w majątku 
pracodawcy;  artysta  zazdroszczący  bardziej  utalentowanemu  rywalowi  — wszyscy  oni  pragną 
wymazać pewne fakty i mogą to zrobić jedynie za pomocą niszczenia. Jeśli to zrobią, nie zdobędą 
rynku,  fortuny  ani  nieśmiertelnej  sławy  —  zniszczą  jedynie  produkcję,  rynek  pracy  i  sztukę. 
Irracjonalności nie da się osiągnąć, niezależnie od tego, czy kozły ofiarne są gotowe się poświęcić 
czy nie. Ludzie jednak nie przestaną pragnąć niemożliwego i nie minie im chęć niszczenia, dopóki 
nie przestanie  się im wpajać,  że samozniszczenie i samoposwięcenie są praktycznymi środkami 
wiodącymi do osiągnięcia szczęścia przez tych, na rzecz których zostają dokonane.
Zerknął na nią i dodał powoli, z lekkim naciskiem, nieznacznie tylko zmieniającym bezosobowy 
ton:
— Nie jest w mojej mocy zdobywać lub niszczyć czyjekolwiek szczęście z wyjątkiem własnego. 
Powinna pani mieć dość szacunku dla niego i dla mnie, by nie obawiać się tego, czego się pani 
obawiała.
Nie odpowiedziała,  czując,  że jedno wypowiedziane  słowo zniszczyłoby wielkość tej  chwili  — 
więc  tylko  spojrzała  na  niego  bezbronnym,  dziecinnie  pokornym  wzrokiem,  który  wyrażałby 



skruchę, gdyby nie wyrażał promiennej radości.
Uśmiechnął się — uśmiechem rozbawienia, zrozumienia, niemal braterstwa w obliczu tego, co ich 
łączy, i poparcia dla jej uczuć.
Szli dalej w milczeniu, a jej wydawało się, że jest to letni dzień beztroskiej młodości, której nigdy 
nie  miała,  zwykły  spacer  dwojga ludzi  pozbawionych nie  rozwiązanych problemów,  mogących 
swobodnie oddawać się ruchowi i chłonąć blask słońca. Uczucie lekkości zlewało się
z poczuciem nieważkości na wiodącej w dół drodze — szła odchylona w tył, hamując, ze spódnicą 
łopoczącą na wietrze jak żagiel i wrażeniem, że jedyny wysiłek polega na powstrzymywaniu się od 
lotu.
Rozstali  się u stóp wzgórza.  On miał  spotkanie  z Midasem Mulliganem, ona zaś wyruszyła  do 
sklepu Hammonda, nie troszcząc się o nic z wyjątkiem listy zakupów na kolację.
Jego żona, myślała, pozwalając sobie świadomie wyrzec z myślach słowo, którego nie wymówił 
profesor Akston; słowo, które czuła od dawna, lecz nie śmiała wyrzec, od trzech tygodni była jego 
żoną w każdym sensie oprócz jednego, na to ostatnie trzeba było jeszcze zasłużyć, ale cała reszta 
była już prawdą, a ona mogła sobie pozwolić na tę świadomość, na to uczucie, na życie tą myślą 
przez jeden dzień.
Produkty, które Lawrence Hammond kładł na ladzie, nigdy dotąd nie wydawały jej się tak piękne. 
Skupiona na nich, nie do końca zdawała sobie sprawę, że coś zakłóca jej percepcję; wiedziała, że 
coś jest nie tak, ale jej umysł był zbyt przepełniony, by to pomieścić. Uświadomiła to sobie dopiero, 
gdy Hammond przerwał pracę, zmarszczył brwi i zagapił się w niebo.
—  Zdaje  się,  że  ktoś  usiłuje  powtórzyć  pani  wyczyn,  panno  Taggart  —  powiedział,  a  ona 
zrozumiała,  że  ten odgłos  nad  głową to  warkot  samolotu,  dźwięk,  który nie  rozbrzmiewał  nad 
doliną od pierwszego czerwca.
Wybiegli  na ulicę.  Mały,  srebrny krzyżyk samolotu krążył nad pierścieniem gór jak błyszcząca 
ważka, niemal dotykając skrzydłami szczytów.
— Co on wyprawia? — rzekł Hammond.
Ludzie wychodzili ze sklepów i przystawali na ulicy, wpatrując się w niebo.
— Czy...  czy kogoś brakuje w dolinie? — zapytała,  ze zdumieniem słysząc niepokój w swoim 
głosie.
— Nie — odparł  Hammond. — Wszyscy, którzy mają tu coś do roboty,  sana miejscu.  — Nie 
wydawał się zaniepokojony, jedynie ciekaw.
Samolot był teraz małą kreską, podobną do srebrnego papierosa ocierającego się o zbocza. Obniżył 
lot.
— Wygląda na prywatny jednopłatowiec — rzekł Hammond, mrużąc oczy. — Model cywilny.
—  Czy  ekran  promieni  wytrzyma?  — zapytała  w  napięciu,  tonem  obronnej  urazy  w  obliczu 
nadciągającego wroga.
Roześmiał się.
— „Wytrzyma”?
— Zobaczy nas?
— Ten ekran jest pewniejszy niż krypta podziemna, panno Taggart. Powinna pani wiedzieć.
Samolot  wzniósł  się.  Przez  chwilę  był  jedynie  jasną  plamką,  podobną  do  skrawka  papieru 
porwanego przez wiatr. Unosił się niepewnie, po czym znów ruszył spiralnym lotem w dół.
— Czego on, u diabła, szuka? — dziwił się Hammond. Dagny spojrzała na niego gwałtownie.
— Macie tu gdzieś teleskop?
— No... tak, na lotnisku, ale... — Chciał zapytać, dlaczego jej głos tak dziwnie brzmi, ale ona już 
biegła  drogą,  potem ścieżką  wiodącą  do lotniska,  wiedziona  myślą,  której  nie  miała  czasu  ani 
odwagi rozpoznać.
Znalazła  Dwighta  Sandersa  przy  małym  teleskopie  na  wieży  kontrolnej;  z  uwagą  obserwował 
samolot, zmarszczywszy lekko brwi.
— Muszę go zobaczyć! — wykrzyknęła.
Schwyciła metalową rurę, przycisnęła oko do soczewki i śledziła ruchy samolotu — potem jej dłoń, 
obracająca lunetę, zastygła nagle, nie rozluźniając jednak palców, a twarz pozostała przyciśnięta do 



soczewki. Dopiero przyjrzawszy się dokładniej, Sanders dostrzegł, że Dagny nie spogląda już w 
teleskop, lecz przyciska do niego czoło.
— Co się stało, panno Taggart? Powoli uniosła głowę.
— Czy to ktoś, kogo pani zna?
Nie odpowiedziała. Szybkim, niepewnym krokiem ruszyła bez celu przed siebie, nie ośmielając się 
biec, lecz czując przymus, by uciec, ukryć się. Nie wiedziała, czy chowa się przed ludźmi w dole 
czy  przed  samolotem  — samolotem,  na  skrzydłach  którego  odczytała  numer  maszyny  Hanka 
Reardena.
Zatrzymała  się  dopiero,  gdy  potknęła  się  o  kamień,  upadła  i  zdała  sobie  sprawę,  że  biegła. 
Znajdowała się na półce skalnej ponad lotniskiem, niewidoczna z miasteczka, z otwartym niebem 
nad głową. Wstała, szukając oparcia na granitowej ścianie, czując pod palcami ciepło słońca na 
kamieniu — stała przyciśnięta plecami do ściany, niezdolna się poruszyć ani oderwać wzroku od 
samolotu.
Krążył powoli,  opadając i  wznosząc się na przemian.  Jak niegdyś ona, próbował dostrzec wrak 
samolotu w beznadziejnym mętliku szczelin i głazów, złudnym obrazie, nie dość wyraźnym, by go 
ogarnąć  lub  bez  wahania  zrezygnować  z  prób.  Szukał  wraka  jej  samolotu,  nie  zrezygnował,  i 
niezależnie  od  tego,  czym  okupił  te  trzy  tygodnie,  co  czuł,  jego  jedyną  odpowiedzią  był  ten 
miarowy, monotonny warkot silnika w kruchej powłoce, zmagającego się z niedostępnymi górami.
Na czystym letnim niebie samolot zdawał się bardzo bliski; widziała, jak niebezpiecznie kołysze się 
w powietrzu i przechyla pod wpływem porywów wiatru. Wydawało się niemożliwe, by jego pilot 
nie widział rozpostartej u jego stóp, zalanej słońcem odbijającym się w szybach, porośniętej zieloną 
trawą, domagającej się dostrzeżenia doliny — kresu swoich poszukiwań, spełnienia czegoś więcej 
niż jego pragnienia, odnalezienia nie wraka samolotu i jej ciała, lecz jej żywej i swojej własnej wol-
ności  — wszystko,  czego  kiedykolwiek  szukał,  teraz  leżało  przed  nim  otworem,  czekając,  aż 
zanurkuje w czystym powietrzu — wystarczyło jedynie widzieć.
— Hank! — krzyknęła, wymachując rękoma w rozpaczliwym sygnale. — Hank!
Opuściła ręce, wiedząc, że nie może go dosięgnąć i sprawić, by widział; że żadna siła na ziemi nie 
może przebić ekranu promieni z wyjątkiem jego własnego umysłu i wzroku. Nagle — i po raz 
pierwszy  —  pomyślała  o  ekranie  niejako  o  czymś  niematerialnym,  lecz  jako  o  najbardziej 
niepokonanej barierze na świecie.
Bezwładnie oparta o ścianę, z milczącą rezygnacją obserwowała, jak samolot zatacza jałowe kręgi, 
nieustępliwym rykiem silnika wołając o pomoc, której nie mogła udzielić. Niespodziewanie obniżył 
lot, lecz był to jedynie wstęp do wzniesienia się, przelecenia ponad szczytami i wzbicia się w niebo. 
Potem oddalał się, jakby wchłaniało go bezdenne jezioro, aż wreszcie zniknął z pola widzenia.
Z gorzkim współczuciem myślała o tym wszystkim, czego nie udało się pilotowi zobaczyć. A ja?, 
pomyślała. Jeśli opuszczę dolinę, ekran zamknie się za mną równie szczelnie, Atlantyda zatonie pod 
skorupą promieni twardszą niż dno oceanu, a wtedy i ja będę musiała walczyć o rzeczy, których nie 
potrafię zobaczyć, z mirażem pierwotnej dziczy, podczas gdy upragniona rzeczywistość na zawsze 
pozostanie poza moim zasięgiem.
Ale  to  nie  obraz  Hanka  Reardena  kazał  jej  podążyć  za  samolotem i  zwrócić  myśli  ku  światu 
zewnętrznemu — wiedziała, że nie wróci do niego, nawet jeśli zdecyduje się wrócić do świata — 
lecz obraz jego odwagi i odwagi tych, którzy nadal walczą o życie. Nie zrezygnował z poszukiwań 
jej  samolotu,  kiedy wszyscy inni  załamali  ręce,  tak  jak nie  zrezygnował  z  huty ani  z  żadnego 
obranego celu, dopóki pozostał choć cień szansy. A ona? Czy mogła mieć pewność, że nie ma już 
nadziei  na uratowanie Taggart  Transcontinental?  Czy mogła mieć pewność,  że  nie powinno jej 
zależeć na wygraniu tej bitwy? Mieszkańcy Atlantydy mieli rację, znikając, skoro wiedzieli, że nie 
pozostawiają za sobą nic wartościowego — ona jednak, póki się nie przekona,  że wykorzystała 
wszystkie szanse i stoczyła wszystkie bitwy, nie miała prawa pozostawać wśród nich. Od tygodni 
nękało ją to pytanie, ale odpowiedź nie nadchodziła.
Spędziła bezsenną noc na beznamiętnych, precyzyjnych, matematycznych niemal rozważaniach, nie 
dopuszczających  troski  o  cenę  lub  uczucia,  niczym  maszynista  prowadzący  pociąg  lub  Hank 
Rearden. Męczarnie, przez które on przechodził w samolocie, ona przeżywała teraz w milczącym 



sześcianie  ciemności,  szukając,  lecz  nie  znajdując  odpowiedzi.  W  świetle  gwiazd  dostrzegała 
niewyraźnie napisy na ścianie, nie miała jednak prawa wzywać pomocy, którą wezwali ci ludzie w 
najczarniejszej godzinie.

— Tak czy nie, panno Taggart?
Zapadał  zmrok. Spoglądała na twarze czterech mężczyzn w salonie Mulligana:  na twarzy Galta 
malował się spokój i beznamiętność naukowca — na twarzy Francisca błąkał się lekki uśmiech, 
pasujący do obu odpowiedzi — Hugh Akston był współczująco łagodny — Midas Mulligan zaś 
zadał pytanie bez śladu niechęci w głosie. O dwa tysiące mil stamtąd ponad dachami Nowego Jorku 
zapalała się strona kalendarza,  głosząca: 28 czerwca — i Dagny nagle odniosła wrażenie,  że ją 
widzi, jakby unosiła się ponad głowami jej towarzyszy.
— Mam jeszcze jeden dzień — rzekła spokojnie. — Czy pozwolicie mi go wykorzystać? Sądzę, że 
podjęłam już decyzję, ale nie jestem jej całkowicie pewna, a potrzebuję całej pewności, na jaką 
mnie stać.
— Oczywiście — rzekł Mulligan. — Miesiąc upływa dopiero pojutrze rano. Zaczekamy.
— Zaczekamy dłużej,  jeśli  będzie trzeba — rzekł Hugh Akston — choć później  już pod twoją 
nieobecność.
Stała przy oknie, twarzą do nich, i przez moment czuła zadowolenie z faktu, że stoi prosto, że nie 
drżą jej ręce, a głos jest równie opanowany jak ich głosy, bez śladu skargi czy litości; dało jej to 
chwilowe poczucie więzi z nimi.
— Jeśli część pani niepewności — rzekł Galt — stanowi konflikt pomiędzy sercem a umysłem, 
proszę się kierować umysłem.
— Weź pod uwagę przyczyny, które dają nam pewność, że mamy rację — rzekł Hugh Akston — 
ale nie sam fakt posiadania tej pewności. Jeśli jej nie podzielasz, zignoruj go. Nie daj się zwieść 
pokusie zastąpienia swojego sądu naszym.
— Proszę nie polegać na naszej wiedzy dotyczącej tego, co jest najlepsze dla pani przyszłości — 
rzekł Mulligan. — My to wiemy, ale to na nic, póki sama pani nie zrozumie.
—  Nie  bierz  pod  uwagę  naszych  interesów  ani  pragnień  —  rzekł  Francisco.  —  Nie  masz 
obowiązków wobec nikogo z wyjątkiem siebie.
Uśmiechnęła  się,  ani smutno,  ani wesoło,  myśląc,  że  żadnej  z tych rad nie udzielono by jej  w 
świecie zewnętrznym. I wiedząc, jak rozpaczliwie pragną jej pomóc, choć to niemożliwe, poczuła, 
że teraz to ona musi im dodać otuchy.
— Wdarłam się  tu  — rzekła  cicho  — musiałam  więc  przyjąć  na  siebie  odpowiedzialność  za 
konsekwencje. Przyjmuję ją.
Jej nagrodą był uśmiech Galta: uśmiech, który był niczym wręczenie orderu.
Odwracając głowę, pomyślała nagle o Jessie Allenie, włóczędze z Komety, i o swoim podziwie dla 
niego w chwili, w której próbował ją przekonać, że wie, dokąd jedzie, by jej oszczędzić brzemienia 
swojej bezcelowości. Uśmiechnęła się słabo, myśląc, że teraz poznała ją z obu stron i wie, że żadne 
działanie nie może być bardziej poniżające ani jałowe niż zrzucenie na kogoś wyboru, którego nie 
chce  się  podjąć  samemu.  Poczuła  dziwny,  obezwładniający  spokój,  który  w rzeczywistości  był 
napięciem
— napięciem mającym swe źródło w wielkiej  jasności.  Złapała się na myśleniu: „Dobrze sobie 
radzi w sytuacji awaryjnej, nie zginę z nią”, i dopiero po chwili dotarło do niej, że myśli o sobie 
samej.
— Niech to poczeka do pojutrza, panno Taggart — rzekł Midas Mulligan. — Dziś jest pani jeszcze 
tutaj.
— Dziękuję — odparła.
Pozostała  przy  oknie,  podczas  gdy  oni  omawiali  sprawy  doliny:  było  to  zebranie  zamykające 
miesiąc wakacji. Skończyli właśnie kolację
— ona zaś pomyślała o kolacji, którą zjadła w tym domu miesiąc temu. Podobnie jak teraz, miała 



wtedy na sobie  szary kostium, pasujący do biura,  a nie  wygodną do noszenia  w słoneczne dni 
chłopską spódnicę. Dziś jestem jeszcze tutaj, myślała z dłonią przyciśniętą zaborczo do parapetu.
Słońce nie  znikło  jeszcze  za horyzontem,  niebo jednak miało barwę jednorodnego,  głębokiego, 
złudnie  czystego  granatu,  tworzącego  jedność  z  błękitem niewidocznych  chmur  zakrywających 
słońce; tylko skraje chmur otaczała cienka smużka ognia, tworząc coś, co przypominało świecącą, 
poskręcaną sieć jarzeniówek, mapę wijących się rzek...  mapę kolei  nakreśloną na niebie białym 
ogniem, pomyślała.
Usłyszała, jak Mulligan podaje Galtowi listę osób niewracających do świata zewnętrznego.
— Mamy pracę dla wszystkich — mówił. — W gruncie rzeczy tylko dziesięć czy dwanaście osób 
wyjeżdża tego roku. Większość po to, by zakończyć swoje sprawy, spieniężyć, co mają, i osiedlić 
się tu na stałe. Sądzę, że był to nasz ostatni wakacyjny miesiąc, bo zanim kolejny rok dobiegnie 
końca, wszyscy będziemy już tu mieszkać.
— Świetnie — rzekł Galt.
— Będziemy musieli, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na zewnątrz.
— Tak.
— Francisco — zapytał Mulligan — ty także wracasz za kilka miesięcy?
— Najpóźniej w listopadzie — odparł Francisco. — Dam ci znać przez krótkofalówkę, kiedy będę 
gotów do powrotu — włączysz piec w moim domu?
— Ja to zrobię — rzekł Hugh Akston. — I będę na ciebie czekał z kolacją.
— John — powiedział Mulligan — rozumiem, że tym razem nie wracasz do Nowego Jorku?
Galt przez chwilę spoglądał na niego, po czym odpowiedział spokojnie:
— Jeszcze nie podjąłem decyzji.
Zauważyła szybkość, z jaką Mulligan i Francisco zwrócili ku niemu zdumione spojrzenia; tylko 
Akston nie wydawał się zaskoczony.
— Nie myślisz chyba o powrocie do tego piekła na jeszcze jeden rok? — zapytał Mulligan.
— Myślę.
— Ależ na Boga, John! Po co?!
— Powiem wam, kiedy coś postanowię.
—  Przecież  nie  masz  tam  już  nic  do  roboty.  Mamy  wszystkich,  o  których  wiedzieliśmy  lub 
mogliśmy się dowiedzieć. Na naszej liście pozostał jedynie Hank Rearden — a jego ściągniemy tu 
przed końcem roku — i panna Taggart, jeśli tak postanowi. To wszystko. Nasze dzieło jest skoń-
czone.  Nie ma tam czego szukać,  z wyjątkiem ostatecznego krachu, kiedy dach spadnie im na 
głowy.
— Wiem.
— John, twoja głowa nie należy do tych, które chciałbym tam widzieć, gdy to się stanie.
— Nigdy nie musiałeś się o mnie martwić.
— Ale czy nie zdajesz sobie sprawy, do jakiej fazy oni się zbliżają? Są zaledwie o krok od otwartej 
przemocy — do diabła, zrobili ten krok, zatwierdzili i ogłosili dawno temu! — ale jeszcze chwila i 
pełen obraz tego, czego dokonali,  wybuchnie im w te przeklęte gęby w formie otwartej,  ślepej, 
krwawej przemocy, oszalałej i zadającej ciosy na prawo i lewo. Nie chcę cię widzieć w środku tej 
jatki.
— Potrafię o siebie zadbać.
— John, nie ma powodu, dla którego miałbyś ryzykować — rzekł Francisco.
— Ryzykować?
— Grabieżcy przejmują się zniknięciami ludzi. Podejrzewają coś. Spośród wszystkich osób właśnie 
ty nie powinieneś tam dłużej przebywać. Mogą w końcu odkryć, kim jesteś i jaką odgrywasz rolę.
— Mogą. Ale wątpię.
— Ale nie ma żadnego powodu, by się narażać! Nie zostało nic, czego nie moglibyśmy dokończyć 
Ragnar i ja.
Hugh Akston obserwował ich w milczeniu, rozparty wygodnie w swoim fotelu; na jego skupionej 
twarzy malowało się coś, co niezupełnie było goryczą, ale i niezupełnie uśmiechem; patrzył jak 
ktoś, kto ogląda wypadki interesujące go, ale pozostające odrobinę w tyle za tym, co już wie.



— Jeśli wrócę — rzekł Galt — to nie z powodu naszej pracy, lecz po to, by zdobyć jedyną rzecz, 
której  pragnę od świata  dla siebie,  teraz,  kiedy nasze dzieło jest  skończone.  Nigdy niczego nie 
wziąłem ani nie chciałem od świata. Jest jednak jedna rzecz, którą on wciąż ma, a która jest moja i 
nie  pozwolę  mu  jej  zatrzymać.  Nie,  nie  zamierzam  łamać  przysięgi,  nie  będę  się  zadawał  z 
grabieżcami, nie przydam się do niczego ani im, ani osobom neutralnym — ani łamistrajkom. Jeśli 
pojadę, zrobię to wyłącznie dla siebie — i nie sądzę, żebym ryzykował życie, ale jeśli tak — cóż, 
teraz już mi wolno.
Nie patrzył na nią, ona jednak musiała się odwrócić i zacisnąć dłonie na framudze okna, by nie 
drżały.
— Ależ, John! — wykrzyknął Midas Mulligan wskazujące ręką dolinę. — Jeśli coś ci się stanie, co 
my... — Urwał nagle zmieszany.
Galt parsknął śmiechem.
— Co chciałeś powiedzieć? — Mulligan machnął ręką ze wstydem. — Że jeśli coś mi się stanie, 
umrę jako największa oferma świata?
— W porządku — rzekł Mulligan skruszony — nie powiem tego. Nie powiem, że nie dalibyśmy 
sobie bez ciebie rady. Tak nie jest. Nie będę cię błagał, żebyś tu został dla naszego dobra — nie 
sądziłem,  że kiedykolwiek zniżę  się  do tej  obrzydliwej  prośby,  ale,  u licha!  — cóż to była  za 
pokusa,  prawie zrozumiałem,  dlaczego ludzie  to robią!  Wiem,  że czegokolwiek pragniesz,  jeśli 
jesteś gotów zaryzykować życie, to wystarczy... Myślę tylko, że... O Boże, John, to życie jest tak 
cenne!
Galt uśmiechnął się.
— Wiem o tym. Dlatego nie sądzę, bym je ryzykował — sądzę, że wygram.
Francisco milczał. Obserwował Galta w skupieniu, zmarszczywszy brwi, nie jak ktoś, kto znalazł 
odpowiedź, lecz jakby nagle odkrył pytanie.
— Słuchaj, John — rzekł Mulligan — skoro nie podjąłeś jeszcze decyzji... nie podjąłeś jej, prawda?
— Nie, jeszcze nie. A zatem, czy pozwolisz, że przypomnę ci o kilku rzeczach, które powinieneś 
wziąć pod uwagę?
— Mów.
—  Obawiam  się  przypadkowych  niebezpieczeństw  —  bezsensownych,  nieoczekiwanych 
niebezpieczeństw, towarzyszących upadkowi świata. Pomyśl o fizycznym ryzyku, jakie wiąże się z 
pozostawieniem skomplikowanej maszynerii w rękach ślepych głupców i oszalałych z przerażenia 
tchórzy. Pomyśl choćby o ich kolejach — za każdym razem, gdy wsiądziesz do pociągu, będzie ci 
groziło coś równie potwornego jak ta katastrofa w tunelu w Winston. Z czasem będzie coraz więcej 
takich wypadków. W końcu osiągną fazę,  w której  co dnia będzie  miał  miejsce jakiś  poważny 
wypadek.
— Wiem.
— To samo będzie się działo w każdym innym przemyśle, wszędzie tam, gdzie używa się maszyn 
— maszyn, którymi chcieli zastąpić nasze umysły. Katastrofy samolotów, wybuchy cystern z ropą, 
pęknięcia  pieców  hutniczych,  porażenia  prądem,  zawalanie  się  tuneli  metra  i  estakad  —  to 
wszystko ich czeka. Te same maszyny, które czyniły ich życie bezpiecznym, teraz będą stanowić 
nieustanne zagrożenie.
— Wiem.
— Wiem, że wiesz, ale czy rozważyłeś to w każdym szczególe? Czy pozwoliłeś sobie zobaczyć tę 
wizję? Chcę, żebyś dokładnie przyjrzał się temu, w co się pakujesz, zanim uznasz, że cokolwiek 
może usprawiedliwić twoje wpakowanie się tam. Wiesz, że w miastach będzie najgorzej. Miasta 
powstały dzięki kolejom i zginą wraz z nimi.
— Zgadza się.
— Kiedy przestaną kursować pociągi, po dwóch dniach w Nowym Jorku zapanuje głód. Żywność 
dojeżdża  tam koleją  z całego długiego na trzy tysiące mil  kontynentu.  Jak ją  dowiozą?  Dzięki 
rozporządzeniu i wozom ciągniętym przez woły? Zanim to nastąpi, przejdą przez całą męczarnię 
kryzysu,  niedoborów,  wywołanych  głodem zamieszek  i  dzikiej  przemocy  pośród  narastającego 
bezruchu.



— Tak.
— Najpierw stracą samoloty, potem samochody, dalej ciężarówki, wreszcie wozy konne.
— Tak.
— Staną fabryki, potem piece. Zamilkną radia. Zgaśnie światło.
— Tak.
— Kontynent trzyma się kupy dzięki jednej zużytej  nitce.  Będzie jeden pociąg dziennie,  potem 
jeden na tydzień, aż wreszcie most Taggarta zawali się i...
— Nieprawda!
To Dagny krzyknęła.  Wszyscy zwrócili  ku  niej  twarze.  Była  blada,  ale  spokojniejsza,  niż  gdy 
rozmawiała z nimi poprzednio.
Galt wstał powoli i pochylił głowę, jakby przyjmował werdykt.
— Podjęła pani decyzję — rzekł.
— Tak.
— Dagny — rzekł Hugh Akston — przykro mi. — Mówił łagodnie, z wysiłkiem, jakby jego słowa 
usiłowały, lecz nie potrafiły wypełnić ciszy, która panowała w pokoju. — Chciałbym, aby to nie 
musiało się wydarzyć, wolałbym wszystko — tylko nie to, żebyś pozostawała tu wbrew swojej 
odwadze i przekonaniom.
Rozłożyła  ręce  w  prostym  geście  szczerości  i  zwracając  się  do  całej  czwórki  z  tak  wielkim 
spokojem, że mogła sobie pozwolić na okazanie uczuć, powiedziała:
— Chcę, żebyście to wiedzieli: marzyłam o tym, żeby umrzeć za miesiąc, byle tylko móc spędzić 
ten  miesiąc  tutaj.  Tak  bardzo  pragnęłam  zostać.  Skoro  jednak  wybieram  życie,  nie  mogę 
zrezygnować z bitwy, którą uważam za swoją.
— Oczywiście — rzekł z szacunkiem Mulligan — jeśli nadal tak pani myśli.
— Jeśli  chcecie  znać  powód,  dla  którego  wracam,  zdradzę  go  wam:  nie  mogę  się  zmusić  do 
porzucenia i skazania na zniszczenie całej wielkości świata, wszystkiego, co było moje i wasze, co 
zostało stworzone przez nas i nadal prawnie nam się należy — bo nie potrafię uwierzyć, że ludzie 
mogą uparcie nie widzieć, że mogą na zawsze pozostać na nas ślepi i głusi, skoro prawda jest po 
naszej stronie, a od jej akceptacji zależy ich życie. Wciąż je kochają— a zatem pozostało w ich 
umysłach coś zdrowego. Dopóki pragną żyć, nie mogę przegrać.
— A czy istotnie  pragną? — zapytał  łagodnie Hugh Akston. — Nie,  nie odpowiadaj  mi teraz. 
Wiem, że znalezienie i akceptacja tej odpowiedzi była najtrudniejszą rzeczą dla nas wszystkich. Po 
prostu  zabierz  to  pytanie  ze  sobą.  Niech  będzie  ostatnią  przesłanką,  która  pozostała  ci  do 
sprawdzenia.
— Rozstajemy się jako przyjaciele — rzekł Midas Mulligan. — Będziemy zwalczać wszystkie pani 
działania, bo wiemy, że się pani myli, ale to nie panią będziemy potępiać.
— Wrócisz — rzekł Hugh Akston — bo twój błąd wynika z niewiedzy, a nie z upadku moralnego, 
nie jest aktem uległości wobec zła, a jedynie ostatnim aktem ofiary własnej cnoty. Będziemy na 
ciebie czekać — a kiedy wrócisz, Dagny, będziesz już wiedzieć, że żaden konflikt między twoimi 
pragnieniami czy zasadami, taki jak ten, który tak świetnie zniosłaś, nie musi istnieć.
— Dziękuję — powiedziała, zamykając oczy.
— Musimy omówić szczegóły pani wyjazdu — rzekł Galt beznamiętnym, urzędniczym tonem. — 
Po pierwsze, musi nam pani dać słowo, że nie zdradzi naszego sekretu ani żadnej jego części — 
naszych  motywów,  naszego  życia  w  tej  dolinie  ani  tego,  gdzie  pani  przebywała  przez  ostatni 
miesiąc — nikomu spośród mieszkańców świata zewnętrznego, bez względu na czas i przyczyny.
— Daję słowo.
— Po drugie, nigdy więcej nie może pani próbować znaleźć tej doliny. Nie ma tu pani przyjeżdżać 
nieproszona.  Niedotrzymanie  pierwszego  warunku  nie  ściągnie  na  nasze  głowy  poważnego 
niebezpieczeństwa. Drugiego — tak. Nie mamy zwyczaju zdawać się na czyjąś dobrą wolę ani na 
obietnicę, której nie można wyegzekwować. Nie możemy też oczekiwać, że będzie pani stawiać 
nasze interesy ponad swoimi. Ponieważ wierzy pani, że obrała słuszną drogę, może nadejść dzień, 
w którym uzna pani za konieczne wskazać naszym wrogom tę dolinę. Musimy więc podjąć środki 
w  celu  zapobieżenia  temu.  Opuści  pani  dolinę  samolotem,  z  zawiązanymi  oczyma,  i  zostanie 



wysadzona dostatecznie daleko, by nie móc trafić z powrotem.
Skinęła głową.
— Ma pan rację.
— Pani samolot został naprawiony. Czy chce go pani odebrać, pobierając należną sumę ze swego 
konta w Banku Mulligana?
— Nie.
— Zatrzymamy go zatem do czasu, kiedy zdecyduje się pani za niego zapłacić. Pojutrze odwiozę 
panią swoim samolotem poza dolinę i pozostawię w zasięgu dalszego transportu.
Skinęła głową.
— Dobrze.
Było już ciemno, gdy opuścili dom Mulligana. Droga do domu Galta wiodła przez dolinę, obok 
chatki  Francisca,  szli  więc  we trójkę.  W ciemnościach  wisiało  kilka  rozproszonych kwadratów 
światła, na tle których zaczynały się rysować pierwsze obłoczki mgły, niczym cienie odległego mo-
rza.  Szli  w milczeniu,  ale  stukot  ich  kroków,  zlewających  się  w jeden miarowy rytm,  był  jak 
rozmowa, której nie da się prowadzić inaczej.
Po jakimś czasie Francisco rzekł:
—  To  niczego  nie  zmienia,  po  prostu  trochę  wydłuża  drogę.  Ostatni  odcinek  jest  zawsze 
najtrudniejszy — no, ale to już końcówka.
— Mam taką nadzieję — powiedziała. Po chwili powtórzyła cicho:
— Ostatni odcinek jest najtrudniejszy... — Zwróciła twarz ku Galtowi.
— Czy mogę o coś poprosić?
— Tak.
— Czy pozwoli mi pan wyjechać jutro?
— Jeśli pani sobie życzy.
Kiedy Francisco odezwał się ponownie, jego głos brzmiał tak, jakby się zwracał do milczącego 
pytania w jej głowie i odpowiadał na nie:
— Dagny, wszyscy troje jesteśmy zakochani  — spojrzała  na niego gwałtownie — w tej  samej 
rzeczy, nieważne, jakie przybiera formy. Nie zastanawiaj się, dlaczego nie czujesz między nami 
przepaści. Będziesz jedną z nas, dopóki kochasz swoje szyny i lokomotywy — i one przyprowadzą 
cię z powrotem do nas, nieważne, ile jeszcze razy się zgubisz. Jedynym człowiekiem, który nigdy 
nie zostanie odkupiony, jest człowiek pozbawiony namiętności.
— Dziękuję — rzekła łagodnie.
— Za co?
— Za to, jak brzmisz.
— A jak brzmię? Powiedz to, Dagny.
— Jakbyś... jakbyś był szczęśliwy.
— Jestem — tak samo jak ty. Nie mów mi, co czujesz. Wiem to. Ale, widzisz, miara udręki, jaką 
potrafisz  znieść,  jest  miarą  twojej  miłości.  Udręką,  której  nie  potrafiłbym znieść,  byłaby twoja 
obojętność.
Pokiwała głową w milczeniu, nie znajdując radości pośród tego, co czuje, a jednak wiedząc, że on 
ma rację.
Obłoczki mgły przepływały przez księżyc jak dym, i w przyćmionym blasku Dagny nie potrafiła 
odczytać wyrazu twarzy swoich towarzyszy, idąc pomiędzy nimi: widziała tylko ich wyprostowane 
sylwetki,  słyszała  miarowe kroki  i  czuła,  że  chce tak iść bez końca,  nie  potrafiąc nazwać tego 
uczucia, wiedząc jednak, że nie jest to ani wątpliwość, ani ból.
Kiedy zbliżali się do jego chatki, Francisco zatrzymał się i wskazał drzwi.
— Wejdziecie?  To nasz ostatni  wspólny wieczór  przed długą rozłąką.  Wypijmy za przyszłość, 
której wszyscy troje jesteśmy pewni.
— Jesteśmy? — zapytała.
— Tak — rzekł Galt.
Przyjrzała się ich twarzom, gdy Francisco zapalił  światła. Nie potrafiła określić ich wyrazu: nie 
było to szczęście ani nic podobnego do radości, były napięte i poważne, lecz ta powaga zdała jej się 



promienna, a taki sam dziwny promień, migoczący gdzieś wewnątrz niej, powiedział Dagny, że jej 
twarz wygląda tak samo.
Francisco  sięgnął  do szafki  po kieliszki,  ale  nagle  jakby się  rozmyślił.  Postawił  na stole  jeden 
kieliszek i dołączył do niego dwa srebrne puchary Sebastiana d’Anconia.
— Jedziesz prosto do Nowego Jorku, Dagny? — zapytał spokojnym tonem gospodarza, kładąc na 
stole butelkę starego wina.
— Tak — odrzekła równie spokojnie.
— Pojutrze  lecę  do Buenos Aires  — rzekł,  odkorkowując butelkę.  — Nie jestem pewien,  czy 
odwiedzę jeszcze Nowy Jork, ale jeśli tak, spotkanie ze mną nie byłoby dla ciebie bezpieczne.
— To mnie nie powstrzyma — rzekła — chyba że uważasz, iż nie mam już prawa cię widywać.
— Zgadza się, Dagny. Nie masz. Nie w Nowym Jorku. Spojrzał na Galta, nalewając wino.
— John, kiedy zdecydujesz, czy wracasz, czy zostajesz tutaj?
John  spojrzał  mu  prosto  w  oczy  i  rzekł  powoli,  tonem  człowieka  świadomego  wszystkich 
konsekwencji swoich słów:
— Już się zdecydowałem, Francisco. Wracam.
Ręka Francisca zastygła. Przez chwilę nie widział nic z wyjątkiem twarzy Galta. Potem przeniósł 
wzrok na Dagny. Odstawił butelkę i, choć się nie cofnął, jego spojrzenie nabrało jakby szerszego 
zasięgu, ogarniając oboje.
— Ależ oczywiście — powiedział.
Wyglądał, jakby odsunął się jeszcze dalej i widział teraz wszystkie minione lata. Jego głos brzmiał 
spokojnie, wyraźnie, współgrając z rozmiarem jego wizji.
— Wiedziałem  to  dwanaście  lat  temu  — rzekł.  — Wiedziałem  to,  nim  jeszcze  ty  mogłeś  to 
wiedzieć, i to ja powinienem był zobaczyć, że ty zobaczysz. Tamtej nocy, gdy nas wezwałeś do 
Nowego Jorku, myślałem o tym jako o — mówił do Galta, lecz przeniósł wzrok na Dagny — o 
wszystkim, czego szukasz... o wszystkim, za co każesz nam żyć lub umrzeć, jeśli będzie trzeba. 
Powinienem wtedy wiedzieć,  że i ty będziesz tak myśleć. Nie mogło być inaczej.  Musiało — i 
powinno — tak być. To zadecydowało się wtedy, dwanaście lat temu. — Spojrzał na Galta i za-
śmiał się łagodnie. — I ty mówisz, że to ja dostałem największe baty?
Odwrócił się zbyt szybko — a potem zbyt wolno, jakby podkreślał znaczenie tego gestu, napełnił 
do końca wszystkie trzy naczynia. Podniósł srebrne puchary, przez chwilę przyglądał im się, po 
czym wręczył jeden Dagny, a drugi Galtowi.
— Weź to — powiedział. — Zasłużyłeś.
Galt wziął puchar z jego ręki, kwitując dar przeciągłym spojrzeniem w oczy.
— Dałbym wszystko, żeby było inaczej — rzekł — z wyjątkiem tego, czego nie można dać.
Dagny wzięła puchar, spojrzała na Francisca, potem na Galta.
— Tak — powiedziała, jakby odpowiadała na pytanie. — Ale ja nie zasłużyłam. Teraz płacę to, co 
wyście już zapłacili, i nie wiem, czy kiedykolwiek zarobię dość, by zasłużyć na pełen tytuł, ale jeśli 
udręka jest ceną — i miarą — pozwólcie mi być najbardziej chciwą z nas trojga.
Stojąc i czując, jak wino przepływa jej przez gardło, wiedziała, że ta chwila jest najstraszliwszą— i 
najszczęśliwszą — w życiu całej trójki.
Nie odezwała się do Galta, gdy przemierzali ostatni odcinek ścieżki wiodącej do jego domu. Nie 
patrzyła na niego, czując, że nawet jedno spojrzenie byłoby zbyt niebezpieczne. W panującej ciszy 
wyczuwała zarówno spokój całkowitego zrozumienia, jak i napięcie wynikające ze świadomości, że 
nie wolno im mówić o rzeczach, które rozumieją.
W salonie jednak pewnie stawiła mu czoło, czując nagle, że teraz może bezpiecznie mówić, że 
wytrzyma.  Spokojnym  tonem,  w  którym  nie  było  ani  błagania,  ani  triumfu,  lecz  jedynie 
stwierdzenie faktu, powiedziała:
— Wraca pan do świata zewnętrznego, bo ja tam będę.
— Tak.
— Nie chcę, żeby pan jechał.
— Nie ma pani wyboru.
— Robi pan to dla mnie.



— Nie. Dla siebie.
— Będzie mi wolno tam pana widywać?
— Nie.
— Nie chce pan, żebym pana szukała?
— Nie.
— Nie chce pan, żebym wiedziała, gdzie pan jest i co robi?
— Nie.
— Będzie mnie pan obserwował, jak przedtem?
— Bardziej.
— Czy robi pan to, by mnie chronić?
— Nie.
— A zatem po co?
— Żeby tam być w dniu, w którym postanowi pani do nas dołączyć. Patrzyła na niego z uwagą, nie 
pozwalając sobie na inną reakcję, jakby szukała wyjaśnienia pierwszej rzeczy, jaką nie do końca 
zrozumiała.
— Inni spośród nas odejdą — wyjaśnił. — Zbyt niebezpiecznie będzie zostawać. Pozostanę jako 
pani ostatni klucz, zanim drzwi doliny ostatecznie się zamkną.
W ostatniej chwili stłumiła jęk. Potem, odzyskując beznamiętny ton, zapytała:
— A gdybym panu powiedziała, że moja decyzja jest ostateczna i że nigdy do was nie dołączę?
— Skłamałaby pani.
— A gdybym teraz postanowiła,  że jednak będzie ostateczna,  i  wytrwała w tym postanowieniu 
niezależnie od tego, co się stanie w przyszłości?
— Niezależnie od tego, co pani w tej przyszłości zobaczy i do jakich dojdzie wniosków?
— Tak.
— To byłoby gorsze niż kłamstwo.
— Jest pan pewien, że podjęłam złą decyzję?
— Tak.
— Czy uważa pan, że człowiek musi ponieść odpowiedzialność za własne błędy?
— Tak.
— Dlaczego zatem nie pozwala mi pan ponieść konsekwencji mojego błędu?
— Pozwalam i poniesie je pani.
— Jeżeli dojdę do wniosku, że chcę tu wrócić, gdy już będzie za późno — dlaczego miałby pan się 
narażać, by trzymać dla mnie otwarte drzwi?
— Nie robiłbym tego, gdybym nie miał w tym osobistego interesu.
— Jakiego osobistego interesu?
— Chcę panią tu mieć.
Zamknęła oczy i pochyliła głowę, otwarcie przyznając się do porażki — porażki w dyskusji i w 
swoim usiłowaniu spokojnego zaakceptowania pełnego sensu tego, co tu zostawia.
Potem podniosła głowę i  jakby zarażona jego szczerością,  patrzyła na niego,  nie ukrywając ani 
cierpienia, ani tęsknoty, ani spokoju; wiedząc, że jej spojrzenie wyraża wszystkie te rzeczy.
Jego twarz wyglądała jak w chwili, w której Dagny ujrzała ją po raz pierwszy, zalaną słońcem: 
malował  się  na niej  bezlitosny  spokój  i  niezmącona  uwaga,  bez  śladu bólu,  strachu czy  winy. 
Pomyślała, że gdyby mogła znieść patrzenie na niego, na proste linie brwi ponad ciemnozielonymi 
oczami,  cień  podkreślający  kształt  ust,  sprawiającą  wrażenie  odlanej  z  metalu  skórę  szyi  i 
nieruchome, swobodnie rozstawione nogi — pragnęłaby spędzić resztę życia w tym miejscu i w ten 
sposób. W następnej chwili wiedziała już, że gdyby jej życzenie się spełniło, całe te rozmyślania 
straciłyby sens, bo zdradziłaby wszystko, co im go nadawało.
Potem,  nie  w  formie  wspomnienia,  lecz  jakby  działo  się  to  w  tej  chwili,  przeżyła  ponownie 
moment, w którym stała w oknie swojego pokoju w Nowym Jorku, patrząc na pogrążone we mgle 
miasto i  myśląc o niedostępnej,  znikającej  Atlantydzie  — i uświadomiła  sobie,  że oto znalazła 
odpowiedź. Nie słyszała słów, które wtedy skierowała do miasta, lecz uczucie będące ich źródłem: 
„Ty, którego zawsze kochałam i nie znalazłam, którego spodziewałam się zobaczyć na końcu torów 



znikających na horyzoncie...”
Na głos zaś powiedziała:
—  Chcę  panu  coś  powiedzieć.  Rozpoczynałam  swoje  życie  z  jednym  pewnikiem:  że  będę 
kształtować świat na podobieństwo swoich najwyższych wartości i nigdy nie mogę go oddać na 
pastwę niższych, niezależnie od tego, jak ciężko przyjdzie mi walczyć. — „ty, którego obecność 
czułam na ulicach miasta i pragnęłam zbudować jego świat” — Teraz wiem, że walczyłam o tę 
dolinę. — „to moja miłość do ciebie popychała mnie do działania” — To ją uważałam za możliwą i 
nie mogłam zamienić na nic mniejszego ani oddać bezmyślnemu złu. — „miłość i nadzieja, że cię 
znajdę, i pragnienie, by być ciebie wartą, kiedy wreszcie stanę z tobą twarzą w twarz” — Wracam, 
by walczyć o tę dolinę, wydobyć ją z podziemia i przywrócić należne jej królestwo, sprawić, by 
ziemia należała do pana ciałem, tak jak należy duchem — i spotkać się z panem ponownie w dniu, 
w którym będę mogła oddać pana światu — lub, jeśli przegram, pozostać przez resztę życia na 
wygnaniu z tej doliny. — „ale to, co z niego pozostało, nadal będzie twoje, i będę żyć dalej w 
twoim imieniu, choć nie będzie mi wolno go wymawiać, będę ci służyć, choć nigdy nie zwyciężę, 
będę trwać, by stać się ciebie wartą w dniu, w którym spotkałabym cię, choć nie spotkam” — Będę 
o nią walczyć, nawet gdybym musiała walczyć przeciwko panu, nawet jeśli potępi mnie pan jako 
zdraj czynię... nawet jeśli już nigdy pana nie zobaczę.
Wysłuchał jej, stojąc bez ruchu, nie zmieniając wyrazu twarzy, tylko jego oczy spoglądały na nią 
tak,  jakby słyszał wszystko, również te słowa, których nie wypowiedziała.  Odpowiedział  z tym 
samym spojrzeniem, jakby transmisja nie została jeszcze zakończona, i tym samym tonem, jakby 
posługiwali się tym samym alfabetem. Jedyną oznaką emocji były przerwy między słowami.
— Jeśli pani przegra, jak inni przegrywali swoją walkę o wizję, która powinna być możliwa, lecz 
dla nich pozostała nieosiągalna — jeśli, jak oni, zacznie pani myśleć, że pani najwyższe wartości są 
nieosiągalne, a największa wizja nigdy nie ma się urzeczywistnić — proszę nie potępiać tej ziemi, 
jak oni, i nie potępiać życia. Zobaczyła pani Atlantydę, której oni szukali — jest tu, istnieje — ale 
każdy  musi  wejść  do  niej  nagi  i  samotny,  zrzuciwszy  szmaty  wielowiekowych  kłamstw,  z 
najczystszym,  najjaśniejszym  umysłem  —  nie  z  niewinnym  sercem,  lecz  tym,  co  rzadsze: 
nieprzejednanym umysłem —jako swoim jedynym majątkiem i kluczem. Nie wejdzie pani do niej, 
póki nie zrozumie, że nie potrzebuje przekonać ani podbić świata. Zrozumiawszy to, zobaczy pani, 
że przez wszystkie lata zmagań nic nie odgradzało jej od Atlantydy i że nie krępowały jej żadne 
łańcuchy z wyjątkiem tych, które godziła się dźwigać. Przez wszystkie te lata to, co najbardziej 
upragnione, czekało na panią— spojrzał na nią, jakby się zwracał do niewypowiedzianych słów w 
jej głowie — równie nieustannie, jak pani walczyła, z tą samą pasją i desperacją, lecz z większą 
pewnością.  Proszę odejść  i  kontynuować swoją walkę.  Dźwigać niechciane brzemiona,  ponosić 
niezasłużone  kary  i  wierzyć,  że  można  służyć  sprawiedliwości  przez  poddanie  swojej  duszy 
najbardziej niesprawiedliwym torturom. Ale w swoich najczarniejszych chwilach proszę pamiętać, 
że widziała pani inny świat. Proszę pamiętać, że może się pani w nim znaleźć, gdy tylko postanowi 
przejrzeć. Proszę pamiętać, że będzie na panią czekał, że jest prawdziwy, możliwy — i należy do 
pani.
Potem, równie wyraźnie, lecz odwracając lekko głowę, jakby przerywał transmisję, zapytał:
— O której godzinie chce pani jutro wyjechać?
— Och... Najwcześniej, jak będzie panu pasowało.
— Proszę zatem przygotować śniadanie na siódmą. O ósmej wyruszymy.
— Dobrze.
Sięgnął  do  kieszeni,  wyjął  mały,  lśniący  krążek,  którego  w pierwszej  chwili  nie  rozpoznała,  i 
położył jej na dłoni. Była to złota pięciodolarówka.
— Ostatnia wypłata — rzekł.
Jej palce zbyt mocno zacisnęły się na monecie, lecz odpowiedziała spokojnie:
— Dziękuję.
— Dobranoc, panno Taggart.
— Dobranoc.
Nie spała do rana. Siedziała na podłodze sypialni,  z twarzą przyciśniętą do łóżka, nieświadoma 



niczego z  wyjątkiem jego obecności  za  ścianą.  Chwilami  czuła  się,  jakby był  przy niej,  jakby 
siedziała u jego stóp. W ten sposób spędziła z nim noc.

Opuściła dolinę tak, jak przybyła, nie zabierając ze sobą nic, co pochodziłoby stamtąd. Rzeczy, 
które  tam  nabyła  —  chłopską  spódnicę,  bluzkę,  fartuch,  kilka  sztuk  bielizny  —  pozostawiła 
starannie złożone w szufladzie w swoim pokoju. Nim ją zamknęła, przez chwilę przyglądała się im, 
myśląc,  że  jeśli  wróci,  być  może  nadal  tam  będą.  Zabrała  jedynie  pięciodolarówkę  i  wciąż 
opasający jej żebra bandaż.
Słońce  dotykało  szczytów,  obramowując  dolinę  lśniącym kręgiem,  gdy  wsiadała  do  samolotu. 
Usiadła wygodnie na siedzeniu, patrząc na twarz Galta, pochylającą się nad nią tak samo, jak kiedy 
otwarła oczy pierwszego ranka. Potem je zamknęła i poczuła na twarzy jego dłonie zawiązujące 
opaskę.
Usłyszała ryk motoru nie jako dźwięk, lecz jako eksplozję wewnątrz swojego ciała — tyle że była 
to eksplozja zbyt odległa, by ją zranić.
Nie wiedziała,  kiedy koła  oderwały się  od ziemi ani kiedy samolot  wzniósł  się ponad szczyty. 
Leżała teraz bez ruchu, czując jedynie warkot silnika, niczym unoszona prądem dźwięku, któremu 
od czasu do czasu towarzyszyło kołysanie. To jego silnik, myślała, jego dłonie na sterach; przed 
resztą nie należało się wzbraniać, lecz ją znieść.
Spoczywała  nieporuszona,  z  nogami wyciągniętymi  do przodu,  dłońmi na oparciach  fotela,  nie 
czując ruchu, nawet swojego własnego, który dałby jej poczucie czasu; bez przestrzeni, widoku, 
przyszłości,  z  nocą  pod powiekami  zawiązanych oczu — i  świadomością  jego  obecności  obok 
siebie jako jedynej, niezmiennej rzeczywistości.
Nie rozmawiali. Raz tylko odezwała się nagle:
— Panie Galt!
— Tak?
— Nie. Nic. Chciałam tylko sprawdzić, czy wciąż pan tam jest.
— Zawsze tam będę.
Nie  wiedziała,  przez  ile  kolejnych  mil  brzmienie  jego  słów  oddalało  się  niczym  plamka  na 
horyzoncie,  by  wreszcie  zniknąć  zupełnie,  pozostawiając  po  sobie  jedynie  nieruchomą, 
niepodzielną teraźniejszość.
Nie  miała  pojęcia,  czy  upłynął  dzień  czy  godzina,  kiedy  poczuła,  że  lecą  w  dół,  jakby  mieli 
wylądować lub się rozbić; obie opcje były dla niej równoznaczne.
Uderzenie kół o ziemię dotarło do niej z pewnym opóźnieniem: musiało upłynąć trochę czasu, nim 
w nie uwierzyła.
Maszyna pędziła po ziemi, chybocząc się, zahamowała z szarpnięciem i stanęła. Potem dłonie Galta 
dotknęły włosów Dagny, zdejmując opaskę.
W oczy uderzył  ją  blask  słońca.  Przed nią  rozpościerała  się  ciągnąca  się  po horyzont  równina 
porośnięta  spalonymi chwastami,  opuszczona szosa i sylwetka miasta  odległego mniej  więcej  o 
milę. Spojrzała na zegarek: zaledwie czterdzieści siedem minut wcześniej była jeszcze w dolinie.
— Znajdzie tam pani stację Taggart Transcontinental — rzekł, wskazując miasto — i złapie pani 
pociąg.
Pokiwała głową, jakby zrozumiała.
Nie poszedł w jej ślady, gdy zeszła na ziemię. Przechylił się w kierunku otwartych drzwi. Patrzeli 
na  siebie.  Dagny  stała  z  twarzą  uniesioną  ku  niemu,  włosami  targanymi  lekką  bryzą  i 
wyprostowanymi ramionami  w służbowej  marynarce,  zarysowanymi na tle  pustej  prerii  niczym 
rzeźba.
Galt wskazał ruchem ręki jakieś niewidzialne miasta na wschodzie.
— Proszę mnie tam nie szukać — rzekł. — Nie znajdzie mnie pani — chyba że zechce mnie pani 
takiego, jaki jestem. A wtedy będzie to najłatwiejsze pod słońcem.
Odgłos  zamykających  się  za  nim  drzwi  wydawał  się  głośniejszy  niż  wirowanie  śmigła,  które 



nastąpiło potem. Obserwowała pęd kół samolotu i linię spłaszczonych chwastów za nimi. Potem 
między kołami a chwastami pojawił się pas nieba.
Rozejrzała się wokoło. Nad miastem w oddali unosiła się czerwonawa mgiełka upału, osiadająca na 
nim  niczym  rdza;  ponad  dachami  widać  było  ruiny  komina  fabrycznego.  Gdzieś  w  krzakach 
zaszeleściło coś suchego i żółtego: był to skrawek gazety. Patrzyła na to wszystko w otępieniu, nie 
mogąc sprawić, by stało się realne.
Podniosła wzrok ku samolotowi. Patrzyła, jak jego skrzydła maleją, unosząc ze sobą huk silnika. 
Wznosił się skrzydłami do przodu, niczym srebrny krzyż; potem znów zbliżył się do ziemi, tam, 
gdzie stykała się z niebem. Wyglądał, jakby nie poruszał się już, tylko malał. Przyglądała mu się jak 
gasnącej gwieździe, gdy z krzyżyka zmieniał się w kropkę, a potem w iluzoryczną iskierkę. Gdy 
zobaczyła, że całe niebo usiane jest takimi iskierkami, wiedziała, że samolot zniknął.

Rozdział III
ANTYCHCIWOŚĆ

— Co ja tu robię? — zapytał Robert Stadler. — Dlaczego mnie tu wezwano? Żądam wyjaśnień. Nie 
jestem  przyzwyczajony  do  bycia  wleczonym  przez  pół  kontynentu  bez  sensu,  powodu  i 
uprzedzenia.
Floyd Ferris uśmiechnął się.
— Tym bardziej  doceniam fakt,  że  jednak pan przyjechał,  profesorze  Stadler.  — Nie dało się 
określić, czy w jego głosie brzmi wdzięczność czy triumf.
Stali  w słońcu;  na czole  Stadlera  pojawiły  się  kropelki  potu.  Nie  potrafił  prowadzić  gniewnej, 
żenująco  prywatnej  rozmowy  w otoczeniu  napływającego  na  otaczające  ich  trybuny  tłumu  — 
rozmowy,  do  której  bezskutecznie  dążył  przez  ostatnie  trzy  dni.  Przyszło  mu  do głowy,  że  to 
właśnie dlatego Ferris tak długo unikał spotkania z nim, szybko jednak pozbył się tej myśli jak 
natrętnego owada.
— Dlaczego nie dawał pan znaku życia? — zapytał.  Złudna broń sarkazmu wydawała się teraz 
mniej skuteczna niż zwykle, innej jednak nie miał. — Dlaczego uznał pan za konieczne przesyłanie 
mi wiadomości na papierze służbowym, w stylu odpowiednim, jak sądzę, dla — chciał powiedzieć 
„rozkazów”,  ale  zmienił  zdanie  —  komunikatów  wojskowych,  z  pewnością  jednak  nie  dla 
korespondencji naukowej?
— To sprawa rządowa — odparł łagodnie Ferris.
— Czy zdaje pan sobie sprawę, że byłem ogromnie zajęty i że przeszkodził mi pan w pracy?
— O, tak — odparł wymijająco Ferris.
— Czy jest pan świadom, że mogłem odmówić przyjazdu?
— Ale pan nie odmówił — odparł miękko Ferris.
— Dlaczego nie udzielono mi wyjaśnień? Dlaczego nie przyjechał pan po mnie osobiście, tylko 
przysłał tych okropnych, nieokrzesanych młodzieńców, gadających o nauce stylem brukowców?
— Byłem zbyt zajęty — rzekł beznamiętnie Ferris.
— Czy zatem teraz może mi pan powiedzieć, co pan robi pośrodku równiny w Iowa — i co ja tu 
robię? — Pogardliwie wskazał pustą prerię, ciągnąca się po piaszczysty horyzont, i trzy drewniane 
trybuny.  Były  świeżo  wzniesione,  a  drewno  wydawało  się  pocić:  dostrzegał  krople  żywicy 
połyskujące w słońcu.
—  Za  chwilę  będziemy  świadkami  historycznego  wydarzenia,  profesorze  Stadler.  Kamienia 
milowego na drodze  nauki,  cywilizacji,  dobra  społecznego i  elastyczności  politycznej.  — Głos 
Ferrisa brzmiał jak głos specjalisty od kreowania wizerunku publicznego, recytującego wyuczone 
przemówienie. — Punktu zwrotnego nowej ery.
— Jakiego wydarzenia? Jakiej nowej ery?
—  Jak  się  pan  przekona,  tylko  najświetniejszym  obywatelom,  śmietance  elity  intelektualnej, 
przyznano  przywilej  uczestnictwa  w  tej  uroczystości.  Nie  mogliśmy  przecież  pominąć  pana, 
prawda? I jesteśmy przekonani, że możemy liczyć na pańską lojalność i współpracę.



Oczy Ferrisa uciekały gdzieś w bok. Trybuny szybko zapełniały się ludźmi, a Ferris nieustannie 
sobie przerywał,  by pomachać jakimś pozbawionym cech dystynktywnych przybyszom, których 
Stadler nigdy przedtem nie widział, ale —jak się orientował po radośnie swobodnym respekcie, z 
jakim tamten machał — byli osobistościami. Zdawało się, że wszyscy znają Ferrisa i rozglądają się 
za nim, jakby to on był mistrzem — lub gwiazdą — lub przyczyną tej ceremonii.
— Czy zechce pan przez chwilę być konkretny — zaczął Stadler — i powie mi...
— Cześć,  Spud!  — wykrzyknął  Ferris,  machając  do grubego,  siwego mężczyzny  w mundurze 
generała.
Stadler podniósł głos.
— Prosiłem, aby skupił się pan na chwilę dostatecznie długą, by mi wyjaśnić, co, u diabła, się tu...
— Ależ to proste. To ostateczny triumf... Przepraszam na chwilę, profesorze — rzekł pospiesznie 
Ferris, wyrywając do przodu niczym zbyt dobrze wyszkolony lokaj na dźwięk dzwonka, na widok 
czegoś, co wyglądało na grupę podstarzałych awanturników; zdążył się jeszcze obrócić na chwilę 
dostatecznie  długą,  by  wyrzec  z  czcią  jedno  słowo,  które  zdawał  się  uważać  za  całkowicie 
wystarczające wyjaśnienie: — Prasa!
Stadler  usiadł  na  drewnianej  ławce,  czując  niezrozumiałe  obrzydzenie  w  obliczu  dotyku 
czegokolwiek w tym miejscu. Trzy trybuny tworzyły Półkole, jak w małym, prywatnym cyrku, z 
miejscami dla około trzystu osób; wydawały się wzniesione na okoliczność jakiegoś przedstawienia 
— przed nimi jednak była tylko pustka płaskiej prerii, rozciągającej się po horyzont i pozbawionej 
jakichkolwiek obiektów z wyjątkiem odległego o kilka mil domu.
Przed jedną z trybun, prawdopodobnie zarezerwowaną dla prasy, ustawiono mikrofony radiowe. 
Przed trybuną dla gości honorowych stało coś na kształt przenośnej centrali telefonicznej z kilkoma 
lśniącymi  w  słońcu  dźwigniami  z  wypolerowanego  metalu.  Widok  nowych  samochodów 
połyskujących na prowizorycznym parkingu napawał otuchą. Natomiast tym, co wprawiało Stadlera 
w mglisty niepokój, była budowla wzniesiona na odległym o kilka stóp pagórku — niska, szeroka 
konstrukcja  o niewiadomym przeznaczeniu,  grubych kamiennych ścianach,  pozbawiona okien z 
wyjątkiem  kilku  szczelin  zagrodzonych  grubymi  żelaznymi  prętami,  za  to  z  wielką  kopułą, 
groteskowo  nieproporcjonalną  w  stosunku  do  reszty  i  sprawiającą  wrażenie  wciskającej  całą 
budowlę  w  ziemię.  Od  podstawy  kopuły  odchodziło  kilka  luźnych,  nieregularnych  rur, 
przywodzących na myśl źle odlane gliniane leje; nie wydawały się pasować do epoki przemysłowej 
ani służyć żadnemu znanemu celowi. Budowla wyglądała złowróżbnie, jak nadęty trujący grzyb; 
niewątpliwie była nowoczesna, ale niezgrabne, zaokrąglone, rozmyte linie czyniły ją podobną do 
odkopanej  w  sercu  dżungli  prymitywnej  budowli,  wzniesionej  dla  odprawiania  magicznych 
rytuałów.
Profesor Stadler westchnął z irytacją. Miał już dość sekretów. Na zaproszeniu, w którym żądano od 
niego z dwudniowym wyprzedzeniem, by udał się do Iowa w niewiadomym celu, widniały hasła 
„Tajne”  i  „Ściśle  tajne”.  Zaproszenie  przywieźli  dwaj  młodzieńcy  nazywający  siebie  fizykami, 
których zadaniem było dowieźć go na miejsce; w waszyngtońskim biurze Ferrisa nikt nie odbierał 
telefonu. Młodzieńcy przez cały czas trwania wyczerpującego lotu samolotem rządowym i jazdy 
rozgrzanym  rządowym  samochodem  rozprawiali  o  nauce,  sytuacjach  awaryjnych,  równowadze 
społecznej i potrzebie zachowania tajemnicy, aż w końcu wiedział mniej niż na początku podróży; 
zwrócił jedynie uwagę na dwa słowa powtarzające się nieustannie w ich gadaninie, obecne również 
na  zaproszeniu  i  brzmiące  złowróżbnie  w  obliczu  niewiadomego  celu:  żądania  „lojalności”  i 
„współpracy”.
Młodzieńcy  posadzili  go  na  ławce  w  pierwszym  rzędzie  trybuny  i  znikli  jak  cofający  się 
mechanizm,  pozostawiając  go  profesorowi  Ferrisowi,  który  nagle  pojawił  się  tam  we  własnej 
osobie.  Teraz,  przyglądając  się  otaczającej  go  scenerii  i  podekscytowanym,  swobodnym, 
niezobowiązującym gestom Ferrisa, doznawał oszołomienia i wrażenia bezsensownej, chaotycznej 
nieudolności — i istnienia precyzyjnej maszyny wytwarzającej odpowiednią ilość tego wrażenia w 
odpowiednim momencie.
W nagłym, podobnym do olśnienia ataku paniki pozwolił sobie na świadomość, jak rozpaczliwie 
pragnie  stąd  uciec.  Szybko  jednak  zatrzasnął  umysł.  Wiedział,  że  najmroczniejszą  tajemnicą 



rozgrywającego  się  wydarzenia  —  bardziej  kluczową,  bardziej  nietykalną  i  śmiertelną  niż 
wszystko, co kryje się w budynku o kształcie grzyba —jest to, co sprawiło, że zgodził się przybyć.
Nigdy nie będę musiał poznać tego powodu — myślał, nie za pomocą słów, lecz krótkotrwałego 
nieprzyjemnego  uczucia,  przypominającego  irytację  i  smakującego  jak  kwas.  Słowa,  które 
pobrzmiewały w jego głowie, teraz i wtedy, gdy zdecydował się na przyjazd, przypominały zaklęcie 
voodoo wypowiadane w potrzebie i nie roztrząsane: „Co można zrobić, gdy ma się do czynienia z 
ludźmi?”
Zauważył,  że  trybuna  przygotowana  dla  tych,  których  Ferris  nazywał  elitą  intelektualną,  jest 
większa niż ta dla osobistości rządowych. Przez moment złapał się na poczuciu satysfakcji na myśl, 
że umieszczono go w pierwszym rzędzie. Obejrzał się za siebie i doznał lekkiego, mdłego szoku: ta 
niepozorna,  przypadkowa zbieranina nie  przywodziła  mu na myśl  elity  intelektualnej.  Zobaczył 
gromadę  asekurancko  butnych  mężczyzn  i  źle  ubranych  kobiet;  wszyscy  mieli  podłe,  ziejące 
nienawiścią, podejrzliwe twarze, na których malowała się cecha nie współgrająca z mianem inte-
lektualisty:  niepewność.  Nie  dostrzegł  żadnej  znajomej  twarzy,  żadnej,  którą  rozpoznałby  jako 
sławną albo choćby mającą szansę stać się taką. Zastanawiał się, jakim kryterium posłużono się 
przy wyborze tych ludzi.
Potem dostrzegł  w drugim rzędzie  podstarzałego chudzielca  o pociągłej,  obwisłej  twarzy,  która 
zdała mu się jakby znajoma, choć nie pamiętał na jej temat nic z wyjątkiem tego, że widziałjąna 
zdjęciu wjakiejś podejrzanej publikacji. Pochylił się w kierunku jakiejś kobiety i zapytał:
— Czy mogłaby mi pani powiedzieć, kim jest ten dżentelmen?
— To profesor Simon Pritchett! — odparła natchnionym szeptem. Stadler odwrócił się, marząc o 
tym, by zniknąć i by nikt się nigdy nie
dowiedział, że znajdował się wśród tego grona.
Podniósłszy wzrok, spostrzegł, że Ferris prowadzi w jego kierunku całą ekipę prasową. Wskazywał 
go  ręką  niczym  przewodnik,  a  kiedy  zbliżyli  się  na  tyle,  żeby  Stadler  mógł  go  usłyszeć, 
wykrzyknął:
— Dlaczego mieliby państwo zaprzątać sobie głowę mną, gdy oto stoi przed nami właściwe źródło 
dzisiejszego osiągnięcia, człowiek, który uczynił je możliwym — profesor Robert Stadler!
Przez  sekundę  wydawało  mu  się,  że  widzi  na  zniszczonych,  cynicznych  twarzach  reporterów 
osobliwy wyraz,  będący nie tyle szacunkiem, oczekiwaniem czy nadzieją,  ile raczej ich echem, 
niewyraźnym odbiciem czegoś, co w młodości mogło się malować na tych twarzach na dźwięk jego 
nazwiska.  Pod wpływem impulsu,  do którego nigdy by się nie przyznał,  miał  wtedy ochotę im 
wyznać,  że  nic  nie  wie  na temat  dzisiejszej  uroczystości,  że  ma mniejszą  władzę  niż  oni  i  że 
przywieziono go tu jako pionka w jakiejś nieczystej grze, niemal... niemal więźnia.
Zamiast  tego  jednak usłyszał  swój  głos,  odpowiadający  na ich  pytania  zadowolonym,  pewnym 
tonem człowieka dopuszczonego do wszystkich tajemnic najwyższych władz:
— Tak, Państwowy Instytut Naukowy jest dumny ze swoich dokonań w służbie społeczeństwu... 
Państwowy Instytut Naukowy nie służy żadnym prywatnym interesom ani osobistej chciwości, lecz 
dobru  całej  ludzkości...  —  wyrzucał  z  siebie,  niczym  dyktafon,  obrzydliwe  ogólniki,  których 
nauczył się od Ferrisa.
Nie dopuszczał do świadomości faktu, że wychwala samego siebie; rozpoznawał uczucie, lecz nie 
jego przedmiot; wychwalam otaczających mnie ludzi, myślał, to oni zmusili mnie do udziału w tym 
żenującym przedstawieniu. Co można zrobić, gdy ma się do czynienia z ludźmi?
Reporterzy robili krótkie notatki z odpowiedzi. Wyglądali teraz jak automaty, rutynowo udające, że 
pustosłowie innego automatu zawiera jakieś informacje.
— Profesorze Stadler — zapytał jeden z nich, wskazując budowlę na pagórku — czy to prawda, że 
uważa pan projekt X za największe osiągnięcie Państwowego Instytutu Naukowego?
Zaległa śmiertelna cisza.
— Projekt... X...? — zająknął się Stadler.
Domyślił się, że powiedział coś złowróżbnie niewłaściwego, bo głowy reporterów podniosły się 
nagle, jak na dźwięk alarmu. Zamarli w oczekiwaniu.
Przez chwilę, wykrzywiając mięśnie twarzy w udawanym uśmiechu, poczuł bezkształtne, niemal 



nadprzyrodzone przerażenie, jakby niewidzialna maszyna ujawniła się znowu, zatrzaskując go w 
środku i zmuszając do wykonywania swoich rozkazów.
— Projekt X? — spytał łagodnie, tajemniczym tonem spiskowca. — Panowie, nie można chyba 
wątpić w wartość — i słuszność — żadnego osiągnięcia Państwowego Instytutu Naukowego, skoro 
jest to przedsięwzięcie niekomercyjne — czy muszę mówić dalej?
Uniósł głowę i spostrzegł, ż Ferris przez cały czas trwania wywiadu stał za plecami grupki i słuchał. 
Zastanawiał  się,  czy tylko mu się  zdaje,  iż  twarz tamtego jest  teraz mniej  spięta  — i  bardziej 
bezczelna.
Dwa olśniewające  samochody wpadły na pełnej  szybkości  na parking i  zahamowały  z  piskiem 
opon. Reporterzy porzucili ich w połowie zdania i pognali w kierunku wysiadających postaci.
Stadler odwrócił się do Ferrisa.
— Co to jest projekt X? — zapytał surowo.
Ferris uśmiechnął się niewinnie i bezczelnie zarazem.
— Przedsięwzięcie niekomercyjne — odrzekł i pobiegł witać przybyłych.
Z  pełnych  uznania  szeptów  tłumu  Stadler  dowiedział  się,  że  mały  człowieczek  w  wymiętym 
płóciennym garniturze, wyglądający na krętacza i kroczący żwawo pośrodku grupki, to niejaki pan 
Thompson,  głowa  państwa.  Pan  Thompson  uśmiechał  się,  marszczył  brwi  i  wyszczekiwał 
odpowiedzi na pytania reporterów, Ferris zaś kręcił się wśród gromadki jak łaszący się kot.
Stadler zauważył, że zbliżają się do niego.
— Panie Thompson — zaintonował dźwięcznie Ferris — czy mogę przedstawić profesora Stadlera?
Oczy  krętacza  przez  ułamek  sekundy  sondowały  Stadlera  z  wyrazem  zabobonnej  czci,  jakby 
zobaczyły zjawisko należące do mistycznego królestwa, niedostępnego umysłowi pana Thompsona 
— a jednocześnie z przeszywającą, wyrachowaną przebiegłością cwaniaka, pewnego, że wszystko 
można ocenić jego kategoriami. Gdyby wyrazić to spojrzenie słowami, brzmiałoby: „Niech no ja 
cię rozgryzę”.
— To zaszczyt, profesorze, bez wątpienia — rzekł energicznie pan Thompson, potrząsając dłonią 
Stadlera.
Okazało się, że wysoki, przygarbiony, obcięty na jeżyka mężczyzna to Wesley Mouch. Nazwisk 
pozostałych  Stadler  nie  dosłyszał.  Kiedy  grupka  ruszyła  ku  trybunie  dla  osobistości,  Stadler 
pozostał sam z palącym poczuciem odkrycia, któremu nie śmiał stawić czoła: odkrycia, że apro-
bujące skinięcie głowy małego krętacza sprawiło mu niespokojną radość.
Nagle nie wiadomo skąd pojawiła się grupa młodzieńców wyglądających jak pomocnicy z teatru, z 
taczkami pełnymi lśniących przedmiotów, które zaczęli rozdawać publiczności. Były to lornetki. 
Profesor  Ferris  stanął  przy mikrofonie  obok trybuny dla  oficjeli.  Na znak dany przez Wesleya 
Moucha ponad prerią buchnął nagle  jego głos, obłudny, oszukańczo uroczysty,  zwielokrotniony 
przez pomysłowość wynalazcy mikrofonu w głos olbrzyma:
— Panie i panowie...!
Tłum umilkł jak rażony gromem, zwracając głowy ku eleganckiej postaci Ferrisa.
—  Panie  i  panowie,  wybrano  was  —  w  uznaniu  waszych  zasług  w  służbie  społeczeństwu  i 
lojalności wobec niego — abyście mogli uczestniczyć w uruchomieniu osiągnięcia naukowego o 
tak olbrzymim znaczeniu, tak zdumiewającym zasięgu i tak epokowych możliwościach, że do tej 
chwili wiedziała o nim zaledwie garstka osób, znająca je tylko pod kryptonimem „projekt X”.
Stadler skierował latarkę na jedyny widok w zasięgu wzroku — plamę odległej farmy. Zobaczył 
ruiny domu, opuszczonego najwyraźniej  wiele  lat  temu. Przez nagie  belki  dachu prześwitywało 
niebo, w oknach tkwiły szpiczaste kawałki rozbitych szyb. Obok domu ujrzał sypiącą się stodołę, 
zardzewiałą wieżyczkę koła wodnego i przewrócone do góry nogami pozostałości traktora.
Ferris zaś rozprawiał o krzyżowcach nauki i latach bezinteresownego poświęcenia, nieustannego 
znoju i wytrwałych badań poświęconych projektowi X.
To dziwne, myślał Stadler, przyglądając się ruinom: pośrodku pustkowia pasło się stadko kóz. Było 
ich  sześć  czy  siedem;  jedne  spały,  inne  zaś  sennie  żuły  trawę,  którą  udało  im  się  wydobyć 
spomiędzy spalonych słońcem chwastów.
— Projekt X — mówił tymczasem Ferris — poświęcony był szczególnym badaniom związanym z 



dźwiękiem.  Posiada  on  pewne  zdumiewające  aspekty,  których  istnienia  laicy  nawet  nie 
podejrzewają...
W odległości  około  pięćdziesięciu  stóp  od  domu Stadler  ujrzał  budowlę,  najwyraźniej  nową  i 
wzniesioną w niewiadomym celu: wyglądała jak kilka przęseł stalowej estakady, wzbijających się 
w pustą przestrzeń, niczego nie podtrzymujących i donikąd nie wiodących.
Ferris opowiadał teraz o naturze wibracji dźwięków.
Stadler skierował lornetkę na horyzont za farmą, ale na przestrzeni dziesiątków mil ciągnęła się 
jedynie pusta  preria.  Nagły konwulsyjny ruch jednej  z kóz zwrócił  jego wzrok z powrotem ku 
stadku. Spostrzegł, że zwierzęta są przywiązane do powbijanych w ziemię słupków.
— ...i odkryto — mówił Ferris — że istnieją pewne częstotliwości wibracji dźwięku, których nie 
zdoła wytrzymać żadna struktura, organiczna czy nieorganiczna...
Stadler zauważył srebrzystą plamkę, podskakującą wśród chwastów ponad stadem. Było to koźlę, 
nie przywiązane, skaczące i łaszące się do matki.
—  ...promień  dźwięku  kontrolowany  jest  za  pomocą  pulpitu,  znajdującego  się  w  ogromnym 
podziemnym  laboratorium  —  rzekł  Ferris,  wskazując  budowlę  na  pagórku.  —  Pieszczotliwie 
zwiemy  ów  pulpit  „ksylofonem”,  bo  trzeba  być  diabelnie  uważnym,  by  naciskać  właściwe 
klawisze,  a  raczej  —  pociągać  za  właściwe  dźwignie.  Na  potrzeby  dzisiejszej  uroczystości 
zbudowano tu — wskazał pulpit przed trybuną honorową— przedłużenie ksylofonu, połączone z 
urządzeniem  znajdującym  się  w  środku,  aby  mogli  państwo  być  świadkami  całej  operacji  i 
zobaczyć prostotę procedury...
Stadler  z przyjemnością  i otuchą obserwował koźlę.  Maleńkie stworzenie zdawało się mieć nie 
więcej  niż  tydzień;  wyglądało jak kulka białego futra o długich,  pięknych łapkach,  których nie 
zginało, podskakując z celową, entuzjastyczną niezdarnością. Sprawiało wrażenie, jakby skakało z 
radości w obliczu promieni słonecznych, letniego powietrza i odkrycia, że żyje.
— ...Promień dźwiękowy jest niewidzialny, niesłyszalny i można nim w pełni sterować, jeśli chodzi 
o cel, kierunek i zasięg. Jego pierwszą publiczną demonstrację, którą za moment państwo ujrzą, 
przeprowadzimy  na  niewielkim,  całkowicie  bezpiecznym  odcinku  dwóch  mil.  Teren  został 
oczyszczony na przestrzeni dwudziestu mil. Sprzęt, który obecnie posiadamy w laboratorium, jest 
zdolny do wytworzenia promieni mogących objąć — za pomocą rur widocznych pod kopułą— cały 
teren w promieniu stu mil, czyli od brzegu Missisipi, mniej więcej na wysokości mostu Taggart 
Transcontinental,  po  Des  Moines  i  Fort  Dogde  w  Iowa,  Austin  w  Minnesocie,  Woodman  w 
Wisconsin  i  Rock  Island  w  Illinois.  A  to  dopiero  skromny  początek.  Posiadamy  wiedzę 
technologiczną  umożliwiającą  budowę  generatorów  o  zasięgu  dwustu  i  trzystu  mil;  ponieważ 
jednak  nie  zdołaliśmy  na  czas  uzyskać  wystarczającej  ilości  metalu  o  wysokiej  wytrzymałości 
cieplnej, takiego jak metal Reardena, musieliśmy się zadowolić obecnym sprzętem i zasięgiem. Na 
cześć naszego wyśmienitego gościa,  pana Thompsona,  którego dalekosiężnemu spojrzeniu  Pań-
stwowy  Instytut  Naukowy  zawdzięcza  fundusze  konieczne  do  rozwoju  projektu  X,  ów  wielki 
wynalazek od dziś będzie nosił miano harmonizatora Thomopsona!
Tłum wybuchnął aplauzem. Pan Thompson stał bez ruchu, z twarzą stężałą z zakłopotania. Stadler 
zorientował się, że ten mały krętacz miał z projektem X równie niewiele wspólnego co pomocnicy 
rozdający  lornetki,  że nie miał  ani dość rozumu,  ani  inicjatywy,  ani  nawet  złośliwości,  czy się 
przyczynić do ufundowania światu nowej pułapki na myszy; że i on Jest jedynie pionkiem w tej 
sekretnej  machinie  — machinie  pozbawionej  ogniska,  głowy, kierunku,  nie wprawionej  w ruch 
przez Floyda Ferrisa,
Wesleya Moucha czy którąkolwiek spośród przestraszonych postaci na trybunach lub poza nimi — 
bezosobowej,  bezmyślnej,  bezkształtnej  machinie,  której  pionkami  są  wszyscy,  zależnie  od 
rozmiarów zła, jakie się w nich gnieździ, a operatorem — nikt. Stadler zacisnął dłonie na ławce, by 
powstrzymać przemożne pragnienie ucieczki.
—  ...Na  temat  funkcji  i  celu  działania  promienia  dźwiękowego  nie  powiem  nic.  Niech  sam 
przemówi. Za chwilę zobaczą państwo, jak działa. Kiedy profesor Blodgett pociągnie za dźwignie 
ksylofonu, proszę skierować swoje lornetki na cel, którym jest leżący o dwie mile stąd dom. Tylko 
w  ten  sposób  można  będzie  zobaczyć  działanie  promienia,  on  sam bowiem  jest  niewidoczny. 



Wszyscy  postępowi  myśliciele  od  dawna  już  przyznają,  że  nie  istnieją  byty,  lecz  wyłącznie 
działania, i że nie ma wartości, lecz konsekwencje. A zatem, panie i panowie, zapraszam do obser-
wacji działania i konsekwencji harmonizatora Thompsona!
Ferris skłonił się, odszedł powoli od mikrofonu i usiadł obok Stadlera.
Młody, grubawy człowieczek podszedł do pulpitu i spojrzał wyczekująco na pana Thompsona. Ten 
przez moment stał oszołomiony, jakby wypadło mu z głowy jakieś słowo; wreszcie Wesley Mouch 
pochylił się i szepnął mu coś do ucha.
— Kontakt! — rzucił głośno pan Thompson.
Stadler  nie  mógł  znieść  widoku  pulchnej,  kobiecej  rączki  profesora  Blodgetta,  podnoszącej 
pierwszą, potem drugą dźwignię pulpitu. Uniósł lornetkę i skierował ją na dom.
Jedna z kóz ciągnęła  właśnie za łańcuch, spokojnie sięgając po suchy oset.  W następnej chwili 
uniosła  się  w  powietrze,  obróciła  i  opadła  na  szary  kopiec  utworzony  z  siedmiu  konających 
zwierząt.  Nim Stadler  zdążył  uwierzyć  swoim oczom,  kopiec  znieruchomiał;  tylko  jedna  noga 
wynurzała  się z  masy,  sztywna i  drżąca  jak pod wpływem silnego wiatru.  Dom rozpadł  się  w 
drzazgi  i  runął,  pociągając  za sobą gejzer  cegieł  z  komina.  Traktor  przeobraził  się  w naleśnik. 
Wieżyczka wodna runęła,  podczas  gdy koło wciąż zakreślało długi łuk w powietrzu,  jakby nie 
chciało przestać się kręcić. Stalowe belki i dźwigary nowej estakady rozpadły się jak budowla z 
zapałek pod wpływem dmuchnięcia. Wszystko odbyło się tak szybko, prosto i bez oporu, że Stadler 
nie czuł przerażenia;  nie czuł nic,  nie miał  do czynienia ze znaną sobie rzeczywistością,  lecz z 
dziecinnym koszmarem, w którym przedmioty można było niszczyć wyłącznie za pomocą złej woli.
Odsunął lornetkę od oczu. Przed nim rozpościerała się pusta preria. Nie było farmy, jedynie ciemny 
pasek wyglądający jak cień chmury.
Na  trybunie  za  jego  plecami  rozległ  się  pojedynczy,  wysoki  krzyk.  Jakaś  kobieta  zemdlała. 
Zastanawiał  się,  dlaczego krzyknęła dopiero teraz — po czym uświadomił  sobie, że nie minęła 
nawet minuta, odkąd Blodgett pociągnął za pierwszą dźwignię.
Stadler ponownie uniósł lornetkę do oczu, niemal z nadzieją, że dostrzeże tylko cień chmury. Ale 
przedmioty materialne wciąż tam były, zmienione w górę śmieci. Wodząc lornetką po zgliszczach, 
uświadomił sobie, że szuka koźlęcia. Nie znalazł go: była tylko sterta szarego futra.
Kiedy opuścił lornetkę i odwrócił się, napotkał wzrok Ferrisa. Nagle nabrał pewności, że przez cały 
czas trwania testu Ferris nie spoglądał na cel, lecz na jego twarz, chcąc się przekonać, czy Robert 
Stadler oprze się działaniu promienia.
— I tyle — obwieścił przez mikrofon tłuściutki profesor Blodgett przymilnym tonem kierownika 
piętra w domu towarowym. — W budowlach nie pozostał ani jeden gwóźdź czy nit, a w ciałach 
zwierząt ani jedno całe naczynie krwionośne.
Tłum kręcił się niespokojnie; tu i ówdzie dały się słyszeć histeryczne szepty. Ludzie spoglądali na 
siebie, wstawali i znów siadali, nie mogąc się doczekać końca przerwy, jakby chcieli, żeby ktoś im 
powiedział, co mają myśleć.
Z tylnego rzędu sprowadzano kobietę; szła z opuszczoną głową i chusteczką przytkniętą do ust, 
usiłując powstrzymać mdłości.
Stadler odwrócił wzrok od kobiety i znów napotkał spojrzenie Ferrisa.
— Kto wynalazł tę potworność? — zapytał, odchyliwszy się nieco do tyłu, z surową, pogardliwą 
miną największego naukowca w kraju.
— Pan.
Stadler spoglądał na niego bez ruchu.
— To tylko wdrożenie praktyczne — rzekł uprzejmie Ferris — oparte na pańskich teoretycznych 
odkryciach.  Za  jego  podstawę  posłużyły  pańskie  nieocenione  badania  nad  naturą  promieni 
kosmicznych i przesyłaniem energii w przestrzeni.
— Kto pracował nad projektem?
— Kilka „trzeciorzędnych”, jak by je pan określił, postaci. W istocie niewiele było trudności. Żaden 
z nich nigdy nie opracowałby pańskiego wzoru na przesyłanie energii, ale gdy już go dostali, reszta 
była łatwa.
— Jaki jest cel praktyczny tego wynalazku? O jakich „epokowych możliwościach” pan mówił?



— Ależ, czy pan nie rozumie? To nieocenione narzędzie bezpieczeństwa publicznego. Żaden wróg 
nie zaatakuje posiadacza takiej broni. Nasz wynalazek uwolni kraj od lęku przed agresją i pozwoli 
na bezpieczne planowanie przyszłości — rzekł Ferris niedbałym tonem improwizacji,  jakby nie 
oczekiwał,  że Stadler mu uwierzy, i  nie zależało mu na tym. — Zlikwiduje napięcia społeczne. 
Będzie  sprzyjał  pokojowi,  stabilności  i  —jak  już  powiedzieliśmy  —  harmonii.  Wyeliminuje 
niebezpieczeństwo wojny.
— Jakiej wojny? Jakiej agresji? Cały świat głoduje, republiki ludowe żyją z naszej jałmużny, a pan 
mówi o niebezpieczeństwie wojny? Spodziewa się pan, że te obdarte dzikusy nas zaatakują?
Ferris patrzył mu prosto w oczy.
— Wewnętrzni wrogowie mogą być równie groźni dla narodu jak zewnętrzni — odparł. — Być 
może  bardziej.  —  Tym  razem  w  jego  głosie  brzmiało  oczekiwanie  i  pewność,  że  zostanie 
zrozumiany. — Systemy społeczne są tak kruche. Proszę jednak pomyśleć, jaką stabilność można 
osiągnąć  dzięki  kilku  naukowym  instalacjom  umieszczonym  w  kluczowych  punktach 
strategicznych. Nie uważa pan, że zagwarantuje to wieczny pokój?
Stadler nie poruszył się ani nie odpowiedział. Upływały sekundy, a na jego twarzy trwał wciąż ten 
sam  wyraz.  Wyglądał  jak  sparaliżowany.  W  oczach  miał  spojrzenie  człowieka,  który  nagle 
dostrzegł coś, co zawsze wiedział  i  przez lata przed sobą ukrywał, a teraz stał się polem walki 
pomiędzy tym widokiem a mocą zaprzeczenia jego istnieniu.
— Nie wiem, o czym pan mówi! — wykrzyknął w końcu. Ferris uśmiechnął się.
— Żaden biznesmen ani chciwy przemysłowiec nie sfinansowałby projektu X — rzekł miękko, 
tonem  odpowiednim  dla  nieoficjalnej,  przyjacielskiej  rozmowy.  —  Nie  mógłby  sobie  na  to 
pozwolić. To ogromna inwestycja, bez perspektyw korzyści materialnych. Co mógłby z niej mieć? 
Z tej  farmy nie da się już czerpać zysków. — Wskazał ciemny pas w oddali.  — Ale,  jak pan 
słusznie  zauważył,  projekt  X  był  przedsięwzięciem  niekomercyjnym.  W  przeciwieństwie  do 
prywatnych przedsiębiorstw, Państwowy Instytut Naukowy bez trudu zdobył fundusze na projekt. 
Nie słyszał pan w ciągu ostatnich dwóch lat o żadnych kłopotach finansowych instytutu, prawda? 
Kiedyś  tak  trudno  było  nakłonić  ludzi  do  głosowania  na  rzecz  przyznania  nam  funduszy 
potrzebnych na rozwój nauki. Zawsze żądali za swoją gotówkę nowinek, jak pan powiadał. A tu 
proszę, mamy nowinkę, którą pewne osoby na wysokich stołkach potrafią w pełni docenić. Skłoniły 
więc pozostałe do opowiedzenia się za nią. Poszło łatwo. W istocie wiele spośród tych pozostałych 
osób czuło się bezpiecznie, głosując na tajny projekt — miały pewność, że jest ważny, ponieważ 
nie uznano ich za godne wtajemniczenia. Było, rzecz jasna, kilku sceptyków. Poddali się jednak, 
gdy im przypomniano, że głową Państwowego Instytutu Naukowego jest profesor Robert Stadler, w 
którego opinię i uczciwość nikt nie może wątpić.
Stadler oglądał sobie paznokcie.
Mikrofon nagle zakaszlał i tłum, będący o krok od paniki, zamienił się w słuch. Spiker o głosie 
przywodzącym na  myśl  strzelający  uśmiechami  karabin  maszynowy szczeknął  radośnie,  że  oto 
zebrani będą mogli wysłuchać audycji radiowej, obwieszczającej całemu krajowi radosną nowinę o 
wielkim wynalazku. Potem, zerknąwszy na zegarek, notatki i dającą znak rękę Wesleya Moucha, 
ryknął w lśniące sitko mikrofonu — do salonów, biur, pracowni i żłobków całego kraju:
— Panie i panowie! Projekt X!
Ferris  pochylił  się  ku  Stadlerowi  i  przekrzykując  staccato  głosu  spikera,  galopującego  przez 
kontynent jak końskie kopyta, rzekł tonem luźnej uwagi:
— Niezmiernie ważne jest, żeby w tak niepewnych czasach nie było w kraju żadnej krytyki na 
temat projektu X. — Po czym dodał półżartem: — Ani na temat niczego innego.
— A teraz — wrzeszczał  do mikrofonu spiker  — polityczni,  kulturalni,  intelektualni  i  moralni 
przywódcy narodu, którzy w imieniu państwa uczestniczyli w tym wielkim wydarzeniu, osobiście 
przedstawią państwu swoje opinie!
Pierwszy wspiął się po drewnianych stopniach podium pan Thompson. Wygłosił krótką mowę, w 
której obwieszczał nastanie nowej ery i deklarował — wojowniczym tonem wyzwania rzucanego 
niezidentyfikowanym wrogom — że nauka należy do ludu i że każdy człowiek na powierzchni 
ziemi ma prawo do korzystania ze zdobyczy postępu technicznego.



Po nim przemawiał Wesley Mouch. Mówił o planowaniu społecznym i potrzebie jednogłośnego 
poparcia  dla  planistów,  o  dyscyplinie,  jedności,  kryzysie  i  patriotycznym obowiązku zniesienia 
chwilowych trudności.
— Zmobilizowaliśmy najlepsze umysły kraju do pracy dla dobra narodu. Ten wielki wynalazek jest 
produktem  geniuszu  człowieka,  którego  poświęcenie  dla  ludzkości  jest  niekwestionowane, 
człowieka uznawanego przez wszystkich za największy umysł naszego wieku — profesora Roberta 
Stadlera!
— Co?! — wykrztusił Stadler, zerkając na Ferrisa.
Ferris obdarzył go spojrzeniem pełnym łagodnej cierpliwości.
— Nie prosił  mnie o pozwolenie!  — rzucił  gniewnym szeptem Stadler.  Ferris  rozłożył  ręce w 
geście protekcjonalnej bezradności.
— Widzi pan teraz, profesorze, jakie to niefortunne z pańskiej strony brać sobie do serca sprawy 
polityczne, które zawsze uważał pan za niewarte swojej uwagi i znajomości. Widzi pan, pytanie o 
pozwolenie nie należy do obowiązków pana Moucha.
Na  podium  stał  już  tymczasem  profesor  Pritchett,  łasząc  się  do  mikrofonu  i  znudzonym, 
pogardliwym tonem człowieka opowiadającego sprośny dowcip obwieszczając, że nowy wynalazek 
jest narzędziem dobra publicznego, co gwarantuje powszechny dobrobyt, a każdy, kto ośmiela się 
wątpić w ten oczywisty fakt, jest wrogiem społeczeństwa i jako taki będzie traktowany.
— Ten wynalazek, dzieło profesora Stadlera, wielkiego miłośnika wolności...
Ferris  otworzył  aktówkę,  wyjął  kilka  stron starannie  napisanego na maszynie  tekstu  i  rzekł  do 
Stadlera:
— Pan ma być gwoździem programu. Będzie pan przemawiał ostatni, pod koniec godziny. — Podał 
mu  maszynopis.  —  Oto  pańskie  przemówienie.  —  Resztę  dopowiedziały  jego  oczy:  Stadler 
wyczytał z nich, że Ferris nieprzypadkowo sformułował wypowiedź w ten właśnie sposób.
Wziął kartki, lecz trzymał je koniuszkami dwóch wyprostowanych palców, jak śmieć gotowy do 
wyrzucenia.
— Nie oferowałem panu stanowiska murzyna — rzekł z sarkazmem, który, będąc nie na miejscu, 
naprowadził Ferrisa na właściwy trop.
— Nie mogłem pozwolić, żeby marnował pan swój cenny czas na pisanie przemówień radiowych 
— powiedział. — Byłem pewien, że pan to doceni.
Zaniepokoiła go reakcja Stadlera: nie odpowiedział ani nie spojrzał na maszynopis.
— Brak wiary — warczał na podium muskularny mówca tonem ulicznego oprycha — tylko tego 
musimy  się  obawiać!  Jeśli  będziemy  wierzyć  w  plany  naszych  przywódców,  powiodą  się, 
przynosząc nam dobrobyt i beztroskę. To przez tych, którzy sieją wątpliwości i podkopują nasze 
morale, żyjemy w biedzie i niedostatku. Ale dość tego. Jesteśmy tu po to, by chronić naród — a 
jeśli któryś z tych wątpiących spryciarzy będzie miał czelność się tu pojawić, utrzemy mu nosa!
—  Niefortunne  byłoby  —  rzekł  łagodnie  Ferris  —  wzbudzanie  w  narodzie  niechęci  do 
Państwowego Instytutu Naukowego w tak burzliwych czasach jak obecne. W kraju jest mnóstwo 
niezadowolenia i zamieszek. Jeśli ludzie opacznie zrozumieją charakter nowego wynalazku, gotowi 
odbić to sobie na wszystkich naukowcach. Masy nigdy nie lubiły naukowców.
— Pokój — westchnęła do mikrofonu wysoka, rachityczna kobieta — ten wynalazek jest nowym, 
wspaniałym narzędziem pokoju. Obroni nas przed agresywnymi zapędami samolubnych wrogów, 
pozwoli  swobodnie  oddychać  i  uczyć  się  miłości  bliźniego.  —  Miała  kościstą  twarz  o 
rozgoryczonych ustach bywalczyni przyjęć koktajlowych. Ubrana była w zwiewną błękitną tunikę, 
przywodzącą  na myśl  strój  harfistki.  — Z powodzeniem można go  uznać  za  cud,  który  dotąd 
uchodził za niemożliwy, odwieczny sen — ostateczną syntezę nauki i miłości!
Stadler przyglądał się twarzom publiczności zgromadzonej na trybunach. Siedzieli teraz spokojnie, 
wsłuchani, ale ich oczy odzwierciedlały proces podobny do zmierzchu: proces absorpcji lęku, który 
odtąd pozostanie w nich na zawsze, niczym zakażenie atakujące świeże rany. Wiedzieli, podobnie 
jak Stadler, że to oni stanowią cel ataku nieforemnych rur, wystających z kopuły grzybopodobnej 
budowli;  zastanawiał  się,  w  jaki  sposób  wygaszają  umysły  i  uciekają  przed  tą  świadomością. 
Wiedział, że słowa, które tak gorliwie przyjmują, są łańcuchami niepozwalającymi im, jak kozom, 



umknąć  z  pola  rażenia  rur.  Bardzo  chcieli  wierzyć:  widział  zaciśnięte  wargi  i  podejrzliwe 
spojrzenia, które od czasu do czasu rzucali na sąsiadów, jakby zagrażał im nie promień dźwiękowy, 
lecz ktoś, kto zmusi ich do rozpoznania jego potworności.  Ich oczy zachodziły mgłą,  ale wciąż 
majaczyło w nich wołanie o pomoc.
— Dlaczego pan sądzi, że oni myślą? — zapytał łagodnie Ferris. — Rozsądek jest jedyną bronią 
naukowca, a przecież nie ma władzy nad ludźmi, prawda? W takich czasach jak obecne, gdy kraj 
się sypie, a ślepy, zrozpaczony motłoch coraz częściej ucieka się do rozruchów i przemocy, trzeba 
zachować porządek wszelkimi dostępnymi środkami. Co można zrobić, gdy ma się do czynienia z 
ludźmi?
Stadler milczał.
Gruba, galaretowata matrona w za małym biustonoszu pod czarną, mokrą od potu suknią mówiła 
właśnie do mikrofonu — Stadler z początku nie dowierzał swoim uszom — że nowy wynalazek 
szczególnie gorąco zostanie przyjęty przez wszystkie matki w kraju.
Stadler odwrócił głowę; patrząc na niego, Ferris widział jedynie szlachetną linię wysokiego czoła i 
głęboką zmarszczkę goryczy w kąciku ust.
Nagle, bez powodu i ostrzeżenia, Stadler spojrzał mu w oczy. Było to jak wytrysk krwi z nagłego 
pęknięcia  w ranie, która niemal  natychmiast  się zamknęła:  twarz Stadlera była teraz całkowicie 
czytelna,  malował się na niej ból, przerażenie i szczerość, jakby na krótką chwilę obaj stali  się 
ludźmi.
— W epoce cywilizacji, Ferris, w epoce cywilizacji?
Ferris odczekał chwilę, po czym zaniósł się łagodnym, przeciągłym śmiechem.
— Nie wiem, o czym pan mówi — rzekł, jakby coś cytował. Stadler spuścił wzrok.
Kiedy Ferris odezwał się ponownie, w jego głosie dała się słyszeć
odrobina  czegoś,  czego  Stadler  nie  potrafił  zdefiniować,  czując  jedynie,  że  nie  pasuje  do 
cywilizowanej dyskusji.
— Niefortunne byłoby, gdyby coś miało zagrozić Państwowemu Instytutowi Naukowemu. Jeszcze 
bardziej niefortunne, gdyby musiano go zamknąć albo zmuszono któregoś z nas do odejścia. Dokąd 
byśmy poszli? W dzisiejszych czasach naukowcy stanowią ogromny luksus, podczas gdy niewiele 
osób  czy  instytucji  stać  na  zaspokojenie  podstawowych  potrzeb,  a  cóż  dopiero  na  luksusy. 
Wszystkie drzwi są przed nami zamknięte. Działy naukowo-badawcze koncernów przemysłowych, 
takich  jak,  powiedzmy,  Rearden  Steel,  bynajmniej  na  nas  nie  czekają.  Poza  tym,  gdybyśmy 
przypadkiem narobili sobie wrogów, bałby się ich każdy, komu przyszłoby do głowy nas zatrudnić. 
Człowiek pokroju Reardena walczyłby o nas.  A Orren Boyle? To oczywiście  tylko teoretyczne 
rozważania,  bo  w praktyce  wszystkie  prywatne  instytucje  zajmujące  się  badaniami  naukowymi 
zostały zamknięte na mocy prawa — rozporządzenia numer 10-289, wydanego, o czym być może 
pan  nie  wie,  przez  Wesleya  Moucha.  A może  myśli  pan  o uniwersytetach?  Są  w tym samym 
położeniu.  Nie mogą sobie pozwolić na kontrowersyjne działania.  Kto by się za nami wstawił? 
Przypuszczam, że ktoś pokroju Hugh Akstona wystąpiłby w naszej obronie, ale to anachroniczny 
sposób myślenia. On należał do innej epoki. Warunki panujące w naszej rzeczywistości społecznej i 
gospodarczej  już  dawno  uniemożliwiły  mu  dalsze  istnienie.  Nie  sądzę  natomiast,  by  profesor 
Pritchett lub wychowane przez niego pokolenie potrafili i chcieli nas bronić. Nigdy nie wierzyłem 
w skuteczność działań idealistów — a pan? — a w naszej epoce nie ma miejsca na niepraktyczny 
idealizm.  Jeśli  ktokolwiek  chce  się  przeciwstawić  polityce  rządowej,  jak  rozpowszechni  swoje 
słowa? Przez tych oto panów z prasy, profesorze? Przez ten mikrofon? Czy w tym kraju pozostała 
choć jedna niezależna gazeta? Stacja radiowa? Jakakolwiek prywatna własność lub osobista opinia? 
— Ton jego głosu był teraz oczywisty: był to ton zbira. — Osobista opinia jest luksusem, na który 
nie stać dziś nikogo.
Wargi Stadlera poruszyły się sztywno, jak mięśnie martwych kóz.
— Rozmawia pan z Robertem Stadlerem.
— Nie zapomniałem o tym. Mówię to właśnie dlatego, że pamiętam. Robert Stadler to znamienite 
nazwisko,  które  bardzo  nie  chciałoby  zostać  zniszczone.  Czym jednak jest  w naszych czasach 
znamienite nazwisko? Znamienite w czyich oczach? — Ruchem ręki ogarnął trybuny. — W oczach 



tych, których pan tu widzi? Skoro wierzą, gdy im się mówi, że narzędzie śmierci jest narzędziem 
dobrobytu, czy nie uwierzyliby, gdyby im powiedziano, że Robert Stadler jest zdrajcą i wrogiem 
ojczyzny? Czy wtedy wystarczyłby panu fakt, że to nieprawda? W kwestiach społecznych prawda 
nie gra roli.  Zasady nie mają wpływu na sprawy publiczne. Rozum nie ma władzy nad ludźmi. 
Logika jest bezradna. Moralność — zbędna. Proszę mi teraz nie odpowiadać, profesorze. Odpowie 
pan przez mikrofon. Za chwilę pańska kolej.
Spoglądając  na  ciemny  pas  odległej  farmy,  Stadler  wiedział,  że  odczuwa przerażenie,  lecz  nie 
dopuszczał do świadomości jego istoty.  On, który potrafił  badać najmniejsze cząstki przestrzeni 
kosmicznej, nie pozwalał sobie zbadać tego uczucia i dowiedzieć się, że składają się na nie trzy 
elementy: przerażenie w obliczu widoku, który maluje się przed oczyma jego duszy, widoku napisu 
wykutego  na  jego  cześć  nad  drzwiami  instytutu:  „Nieustraszonemu  umysłowi,  niezłomnej 
prawdzie”; zwykły, pierwotny, zwierzęcy, poniżający lęk przed fizycznym zniszczeniem, który w 
cywilizowanym  świecie  jego  młodości  byłby  nie  do  pomyślenia;  wreszcie  —  przerażenie 
świadomością, że zdradzając pierwsze, wkracza się w domenę drugiego.
Ruszył  ku  podium  powolnym,  pewnym  krokiem,  z  podniesioną  głową  i  pomiętym  tekstem 
przemówienia w ręku. Wyglądał, jakby wkraczał na piedestał — lub na gilotynę. Tak jak w chwili 
śmierci całe życie przemyka człowiekowi przed oczyma, kroczył w rytm słów spikera, odczytu-
jącego krajowi listę osiągnięć Roberta Stadlera. Przy słowach: „były kierownik katedry fizyki na 
Uniwersytecie Patricka Henry’ego” przez twarz przebiegło mu lekkie drżenie. Uświadomił sobie 
mgliście, jakby ta wiedza nie znajdowała się w nim, lecz w kimś, kogo pozostawił z tyłu, że tłum 
będzie za chwilę świadkiem aktu zniszczenia bardziej potwornego niż zniszczenie farmy.
Wspiął się już na trzy stopnie, gdy nagle młody reporter wyskoczył do przodu, podbiegł do niego i 
schwycił, by go zatrzymać.
— Profesorze Stadler! — wykrzyknął rozpaczliwym szeptem. — Niech im pan powie prawdę! Że 
nie miał pan z tym nic wspólnego! Niech im pan wyjaśni, co to za piekielna machina i do czego ma 
być użyta! Niech pan powie krajowi, jacy ludzie zamierzają nim rządzić! Panu wszyscy uwierzą! 
Niech pan im powie! Niech pan nas uratuje! Tylko pan może to zrobić!
Stadler  popatrzył  na  niego z  góry.  Był  to  młody chłopak o właściwych fachowcom zwinnych, 
pewnych  ruchach,  ostatnia  iskierka  talentu  wśród  skorumpowanej,  działającej  na  podstawie 
przysług  i  sznurków  elity  prasowej.  W  jego  oczach  malowała  się  niecierpliwa,  nieustraszona 
inteligencja. Takie oczy spoglądały niegdyś na Stadlera z ławek sal wykładowych. Zwrócił uwagę 
na kolor oczu chłopca: były orzechowe z odrobiną zieleni.
Odwrócił się i zobaczył Ferrisa, który podbiegł do niego niczym sługa lub strażnik więzienny.
— Nie pozwolę się obrażać młodocianym podżegaczom! — rzucił głośno Stadler.
Ferris  odwrócił  się  do  reportera  i  huknął  z  twarzą  wykrzywioną  wściekłością  w  obliczu 
niespodziewanych komplikacji:
— Proszę mi okazać swoją legitymację prasową i akredytację!
—  Jestem  dumny  —  odczytał  do  mikrofonu  Stadler  —  że  lata  mojej  pracy  w  służbie  nauki 
zaowocowały zaszczytem w postaci możliwości ofiarowania naszemu wielkiemu przywódcy, panu 
Thompsonowi, nowego urządzenia o nieobliczalnym potencjale, cywilizującego i oswobadzającego 
ludzki umysł...

Na niebie malowała się nieruchoma, przemysłowa mgiełka, a ulice Nowego Jorku wyglądały jak 
rury przewodzące nie powietrze czy światło, lecz roztopiony kurz. Dagny stała na rogu ulicy, w 
miejscu, w którym zostawił ją autobus z lotniska, i spoglądała na miasto w biernym zdumieniu. 
Budynki wydawały się zmęczone letnim upałem, ludzie zaś zniszczeni wiekami udręki. Przyglądała 
im się, zniewolona przemożnym poczuciem nierealności.
Tylko tyle czuła od chwili, w której — wcześnie rano — wkroczyła do obcego miasteczka na końcu 
pustej autostrady i zatrzymała pierwszego przechodnia, pytając, gdzie jest.
— Watsonville — odparł.



— W jakim stanie? — zapytała. Mężczyzna zerknął na nią.
— Nebraska — odparł i oddalił się pospiesznie.
Uśmiechnęła  się  niewesoło,  wiedząc,  że  rozmówca  zastanawia  się,  skąd  przybyła,  i  że  żadna 
odpowiedź, którą sobie wyobrazi, nie będzie tak fantastyczna jak prawda. A jednak jej fantastyczne 
wydawało  się  właśnie  Watsonville,  gdy podążała  ulicami  w kierunku stacji  kolejowej.  Straciła 
zwyczaj postrzegania rozpaczy jako powszechnego i dominującego aspektu ludzkiego istnienia, tak 
zwyczajnego, że się go nie zauważało — teraz zaś uderzał ją cały jej bezsens. Widziała na twarzach 
ludzi znamię bólu i lęku
— i uciekające, odmawiające dostrzeżenia go spojrzenie. Wydawali się odgrywać jakąś olbrzymią 
komedię,  odprawiać  rytuał  odpędzający  rzeczywistość,  pozwalający,  by  ziemia  pozostawała 
niewidzialna, a życie
— nieprzeżywane, w lęku przed czymś bezimiennym i zakazanym — a przecież tym, co zakazane, 
był  prosty  akt  dostrzeżenia  istoty  swojego  bólu  i  zakwestionowania  obowiązku  znoszenia  go. 
Widziała to tak wyraźnie, że miała ochotę podejść do obcych, potrząsnąć nimi, zaśmiać im się w 
twarz i wykrzyknąć: „Wyrzuć to z siebie!”
Nie  ma  powodu,  dla  którego  ludzie  mieliby  być  tak  nieszczęśliwi,  pomyślała  —  i  wtedy 
uświadomiła sobie, że aby to zrozumieć, trzeba myśleć, a właśnie myślenie zostało zakazane.
Wsiadła  do  pociągu  Taggart  Transcontinental,  by  dojechać  na  najbliższe  lotnisko.  Nie 
przedstawiała  się  nikomu:  wydawało  się  to  bez  sensu.  Siedziała  przy  oknie  wagonu  jak 
cudzoziemka  próbująca  się  nauczyć  niezrozumiałego  języka  otaczających  ją  ludzi.  Podniosła 
wyrzuconą gazetę. Z pewnym wysiłkiem zdołała zrozumieć, co tam napisano, ale zdawało się to 
zbyt dziecinne, by pojąć, po co. Ze zdumieniem gapiła się na notkę na stronie ogólnokrajowej, w 
której James Taggart z przesadnym naciskiem „dementował wszelkie wywrotowe pogłoski na temat 
losów swojej siostry, oświadczając, iż zginęła w katastrofie lotniczej”. Powoli przypominając sobie 
o rozporządzeniu 10-289, domyśliła się, że Jim czuje się zażenowany podejrzeniami o jej dezercję.
Sposób, w jaki sformułowano notatkę, sugerował, że jej zniknięcie nadal jest szeroko dyskutowane. 
Były  też  inne  przesłanki:  wzmianka  o  tragicznej  śmierci  panny  Taggart  w  artykule  na  temat 
rosnącej liczby katastrof lotniczych oraz — na ostatniej stronie — ogłoszenie oferujące sto tysięcy 
dolarów  nagrody  dla  osoby,  która  znajdzie  wrak  jej  samolotu,  podpisane  przez  Henry’ego 
Reardena.
Tylko  to  ostatnie  wydało  jej  się  ważne  i  pilne.  Stopniowo  jednak  zdała  sobie  sprawę,  że  jej 
zmartwychwstanie wywoła wielką sensację. Odczuwała senne znużenie ma myśl o dramatycznym 
powrocie, stawieniu czoła Jimowi i prasie, przyglądaniu się ogólnemu podnieceniu. Uznała, że le-
piej, aby przeszli przez to pod jej nieobecność.
Na  lotnisku  zobaczyła  małomiasteczkowego  reportera  rozmawiającego  z  jakimiś  odlatującymi 
osobistościami. Poczekała, aż skończy, po czym podeszła do niego, pokazała legitymację służbową 
i powiedziała spokojnie w zbaraniałe oczy:
— Nazywam się Dagny Taggart. Czy mógłby pan ogłosić, że żyję i będę w Nowym Jorku dziś po 
południu?
Samolot za chwilę miał odlecieć, zdołała więc uciec przed koniecznością odpowiadania na pytania.
Spoglądała na prerie, rzeki i miasteczka, przemykające daleko w dole, i doszła do wniosku, że jej 
stosunek do ziemi oglądanej z okna samolotu jest taki sam, jak do ludzi; tyle że ci ostatni wydają 
się bardziej odlegli.
Pasażerowie słuchali jakiejś audycji, niezmiernie ważnej, jeśli sądzić po skupieniu w ich oczach. 
Uchwyciła  fragmenty  przemówień  fałszywych  głosów,  opowiadających  o  jakimś  nowym 
wynalazku, który miał przynieść nieokreślone korzyści nieokreślonemu dobru publicznemu. Słowa 
ewidentnie dobrano tak, by nie mówiły nic konkretnego; zastanawiała się, jak można udawać, że 
słucha się przemówienia — a jednak to właśnie czynili pasażerowie. Zachowywali się jak dzieci, 
niepotrafiące  jeszcze  czytać,  lecz  biorące  książkę  i  wygłaszające  dowolne  słowa,  udając,  że  to 
właśnie one kryją się w niezrozumiałych znaczkach. Ale dzieci, myślała, wiedzą, że to zabawa, ci 
ludzie natomiast udają przed sobą, że nie udają, nie znają innej formy istnienia.
Nie czuła nic oprócz odrealnienia, lądując w Nowym Jorku i niezauważona umykając przed tłumem 



reporterów, omijając z daleka postoje taksówek i  wskakując w autobus, jadąc nim, wysiadając, 
stojąc na rogu nowojorskiej ulicy. Miała wrażenie, że spogląda na opuszczone miasto.
Nawet  gdy  weszła  do  mieszkania,  nie  czuła  się  jak  ktoś,  kto  wraca  do  siebie:  wydawało  się 
wygodną maszyną służącą do zupełnie nieistotnego celu.
Dopiero  gdy  podniosła  słuchawkę,  by  zadzwonić  do  biura  Reardena  w  Pensylwanii,  poczuła 
pierwszy dotyk energii niczym prześwit we mgle.
— Och, panno Taggart... Panno Taggart! — wyjąkała radośnie surowa, pozbawiona emocji panna 
Ives.
— Dzień dobry, panno Ives, nie zaskoczyłam pani chyba? Wiedziała pani, że żyję?
— O, tak! Mówili o tym rano w radiu.
— Czy pan Rearden jest w biurze?
— Nie, panno Taggart. On... jest w Górach Skalistych, szukając... to znaczy...
— Tak, wiem. Wie pani, jak mogę go złapać?
— Czekam na telefon od niego. Jest teraz w Los Gatos, w Kolorado. Zadzwoniłam do niego, jak 
tylko się dowiedziałam, ale go nie było, więc zostawiłam wiadomość, żeby oddzwonił. Widzi pani, 
on przez większość dnia lata... ale zadzwoni, gdy tylko wróci do hotelu.
— Co to za hotel?
— Eldorado, w Los Gatos.
— Dziękuję, panno Ives. — Dagny już miała się rozłączyć, gdy zatrzymał ją głos tamtej:
— Panno Taggart!
— Tak?
— Co się z panią działo? Gdzie pani była?
— Powiem pani, gdy się zobaczymy. Teraz jestem w Nowym Jorku. Kiedy pan Rearden zadzwoni, 
proszę mu powiedzieć, że będę w biurze.
— Dobrze, panno Taggart.
Rozłączyła  się,  ale  wciąż trzymała  dłoń na słuchawce,  jakby nie  chciała  przerywać pierwszego 
kontaktu, który coś znaczył. Popatrzyła na mieszkanie i na miasto za oknem, by nie zanurzyć się z 
powrotem w nieruchomej mgle nijakości.
Podniosła słuchawkę i zadzwoniła do Los Gatos.
— Hotel Eldorado — odezwał się niechętny, senny kobiecy głos.
— Czy mogę zostawić wiadomość dla pana Henry’ego Reardena? Proszę mu przekazać, gdy wróci, 
żeby zadzwonił do...
— Chwileczkę  — mruknęła  kobieta  niecierpliwym tonem kogoś,  kto  każdy wysiłek  uważa  za 
nachalność.
Dagny  usłyszała  stukanie  przycisków,  sygnał  przerywany  ciszą,  wreszcie  wyraźny  męski  głos, 
mówiący:
— Halo?
Głos należał do Hanka Reardena.
Gapiła się w słuchawkę jak w lufę pistoletu, z zapartym tchem, czując się jak schwytana w pułapkę.
— Halo? — powtórzył.
— Hank, to ty?
Usłyszała cichy dźwięk, przypominający raczej westchnienie niż jęk, po czym w słuchawce zaległa 
cisza.
— Hank! — Brak odpowiedzi. — Hank! — krzyknęła z przerażeniem.
Wydało jej  się,  że słyszy wciągany z  trudem oddech — po czym dobiegł  ją  szept,  nie  będący 
pytaniem, lecz stwierdzeniem, w którym zawierało się wszystko:
— Dagny.
— Hank, przepraszam — kochany, przepraszam! — nie wiedziałeś?
— Gdzie jesteś, Dagny?
— Nic ci nie jest?
— Jasne, że nie.
— Nie wiedziałeś, że wróciłam i że... żyję?



— Nie... Nie wiedziałem.
— O Boże, wybacz mi, że zadzwoniłam, myślałam...
— O czym ty mówisz? Gdzie jesteś, Dagny?
— W Nowym Jorku. Nie słyszałeś w radiu?
— Nie. Dopiero przyszedłem.
— Nie przekazano ci, żebyś zadzwonił do panny Ives?
— Nie.
— Nic ci nie jest?
— Teraz?  — zaśmiał  się łagodnie.  Jego głos brzmiał  coraz bardziej  radośnie,  młodzieńczo.  — 
Kiedy wróciłaś?
— Dziś rano.
— Dagny, gdzie byłaś? Zawahała się na moment.
— Roztrzaskałam się — powiedziała. — W górach. Znaleźli mnie pewni ludzie, którzy mi pomogli, 
ale nie mogłam nikogo zawiadomić.
Radość zniknęła z jego głosu.
— Aż tak źle?
— Masz na myśli wypadek? Nie, nie byłam ranna. W każdym razie nie poważnie.
— Dlaczego zatem nie mogłaś się skontaktować?
— Nie miałam... środków.
— Dlaczego tak długo cię nie było?
— Nie... nie mogę ci teraz odpowiedzieć.
— Dagny, czy coś ci groziło?
Niemal z żalem, tonem wesołym i rozgoryczonym zarazem odparła:
— Nie.
— Byłaś więziona?
— Nie. Nie dosłownie.
— A zatem mogłaś wrócić wcześniej, ale tego nie zrobiłaś?
— Tak — ale tylko tyle mogę ci powiedzieć.
— Gdzie byłaś, Dagny?
— Czy moglibyśmy nie rozmawiać o tym teraz? Zaczekaj, aż się spotkamy.
— Oczywiście. Nie będę o nic pytał. Powiedz mi tylko, czy jesteś już bezpieczna?
— Bezpieczna? Tak.
—  Chodzi  mi  o  to,  czy  doznałaś  jakichś  permanentnych  obrażeń  lub  czy  grożą  ci  trwałe 
następstwa?
— Obrażeń nie, Hank — odparła z tym samym niewesołym uśmiechem. — Co zaś do następstw, 
jeszcze nie wiem.
— Będziesz wieczorem w Nowym Jorku?
— Jasne. Wróciłam... na dobre.
— Naprawdę?
— Dlaczego pytasz?
— Nie wiem. Chyba za bardzo przyzwyczaiłem się do tego, jak to jest, gdy... gdy ciebie nie ma.
— Wróciłam.
— Tak. Do zobaczenia za parę godzin. — Umilkł, jakby to zdanie było zbyt niesamowite, by w nie 
uwierzyć. — Za parę godzin — powtórzył stanowczo.
— Będę tu.
— Dagny...
— Tak? Zaśmiał się cicho.
— Nie, nic. Chciałem tylko jeszcze przez chwilę słyszeć twój głos. Wybacz mi. To znaczy, nie 
teraz. Teraz nie chcę nic mówić.
— Hank...
— Gdy się spotkamy, najdroższa. Do zobaczenia.
Stała,  wpatrując  się  w  milczącą  słuchawkę.  Po  raz  pierwszy  od  swojego  powrotu  czuła  ból, 



rozdzierający ból, ale dzięki niemu żyła, bo wart był odczuwania.
Zadzwoniła do Taggart Transcontinental i powiedziała swojej sekretarce, że będzie w biurze za pół 
godziny.
Statua Nathaniela Taggarta była rzeczywista, gdy Dagny stanęła przed nią w holu dworca. Miała 
wrażenie,  że  są sami w ogromnej,  rozbrzmiewającej  echem świątyni,  a  wokół  nich przemykają 
bezkształtne  opary  duchów.  Stała  nieruchomo,  wpatrzona  w  statuę,  jakby  oddawała  jej  hołd. 
„Wróciłam” — tylko tyle miała do powiedzenia.
Napis  na  matowej  szybie  drzwi  jej  gabinetu  nadal  głosił:  „Dagny  Taggart”.  Gdy  weszła  do 
poczekalni,  na  twarzach  personelu  odmalował  się  wyraz,  jakiego  można  by  się  spodziewać  po 
tonących,  którym rzucono  linę.  Eddie  Willers  stał  przy  biurku  w swoim oszklonym kantorku, 
rozmawiając  z  jakimś  człowiekiem.  Zrobił  ruch w jej  kierunku,  ale  zastygł:  sprawiał  wrażenie 
uwięzionego.  Przywitała  spojrzeniem  każdego  z  osobna,  uśmiechając  się  łagodnie,  jak  do 
skazanych na śmierć dzieci, po czym ruszyła ku biurku Eddiego.
Eddie patrzył na nią, jakby nie widział nic innego, ale jego wyprostowana postawa świadczyła o 
udawaniu, że słucha, co mówi jego rozmówca.
— Moc napędowa? — mówił tamten głosem rozkazującym i bełkotliwym zarazem. — Nie ma 
problemu z mocą napędową. Po prostu zdejmujesz...
— Cześć — powiedział Eddie miękko, ze słabym uśmiechem, jak do odległej wizji.
Jego rozmówca spojrzał  na nią.  Miał  żółtawą cerę,  kręcone  włosy,  zaciętą  twarz o sflaczałych 
mięśniach i mętne, brązowe, szkliste oczy. Normy estetyczne obowiązujące w podrzędnych barach 
sklasyfikowałyby go jako przystojnego.
— Panno Taggart — rzekł Eddie dźwięcznym, surowym tonem, jakby chciał nauczyć salonowych 
manier człowieka, który nigdy nie przekroczył progu salonu — pozwoli pani, że jej przedstawię 
pana Meigsa?
— Miło mi — rzucił tamten bez zainteresowania, po czym odwrócił się do Eddiego i kontynuował, 
jakby  jej  nie  było:  — Po  prostu  zdejmujesz  Kometę  z  dzisiejszego  i  wtorkowego  rozkładu  i 
wysyłasz lokomotywy do Arizony po specjalny transport grejpfrutów, z wagonami składu węglo-
wego ze Scranton. Wydaj natychmiast polecenie.
— Nie ma mowy! — wykrztusiła, zbyt oszołomiona, by czuć złość. Eddie milczał.
Meigs spojrzał na nią z czymś, co byłoby zaskoczeniem, gdyby jego wzrok był zdolny coś takiego 
wyrazić.
— Wydaj polecenie — rzekł do Eddiego i wyszedł. Eddie pospiesznie notował coś na kartce.
— Zwariowałeś? — zapytała.
Podniósł na nią oczy. Wyglądał jak wyczerpany wielogodzinną chłostą.
— Będziemy musieli, Dagny — rzekł głucho.
— Co to za pajac? — zapytała, wskazując drzwi, które zamknęły się za Meigsem.
— Dyrektor unifikacji.
— Co takiego?!
— Facet z Waszyngtonu, odpowiedzialny za plan unifikacji kolei.
— Co to za plan?
— To... Nie, Dagny, powiedz najpierw, czy nic ci nie jest? Byłaś ranna? Czy to był wypadek?
Nigdy nie wyobrażała sobie, jak będzie wyglądać twarz Eddiego Willersa, gdy się zestarzeje. Teraz, 
w wieku lat trzydziestu pięciu, postarzał się w ciągu jednego miesiąca. Nie chodziło o fakturę czy 
zmarszczki, twarz i mięśnie były te same, tyle że nasycone martwym wyrazem poddania się bólowi 
uznanemu za nieuleczalny.
Uśmiechnęła się, łagodnie i pewnie, ze zrozumieniem, odkładając na później wszystkie problemy.
— W porządku,  Eddie  — powiedziała,  podając  mu  rękę.  — Witaj.  Ujął  jej  dłoń  i  — po raz 
pierwszy w życiu — ucałował ją, czyniąc to w sposób ani przesadnie śmiały, ani wstydliwy, lecz 
zwyczajnie, otwarcie osobisty.
— To był wypadek, Eddie — wyjaśniła — ale żebyś nie musiał się martwić, powiem ci prawdę: nie 
byłam ranna, w każdym razie nie poważnie. Nie to jednak powiem prasie i całej reszcie. Zachowaj 
to więc dla siebie.



— Oczywiście.
— Nie mogłam się z nikim skontaktować, ale nie dlatego,  że byłam ranna. Tylko tyle mogę ci 
powiedzieć, Eddie. Nie pytaj, gdzie byłam ani dlaczego wracam dopiero teraz.
— Nie będę.
— A teraz powiedz mi, co to jest plan unifikacji kolei.
— To... Słuchaj, czy masz coś przeciwko temu, żeby Jim ci powiedział? Ja po prostu nie mam siły. 
Chyba że chcesz to usłyszeć ode mnie — dodał, usiłując narzucić sobie dyscyplinę.
— Nie, nie ma potrzeby. Powiedz tylko, czy dobrze zrozumiałam, że ten facet kazał ci odwołać na 
dwa dni Kometę, żeby podłączyć jej lokomotywy do transportu grejpfrutów w Arizonie?
— Zgadza się.
— I odwołał pociąg z węglem, żeby mieć wagony do przewozu grejpfrutów?
— Tak.
— Grejpfrutów?!
— Nie inaczej.
— Dlaczego?
— Dagny, nikt już nie używa słowa „dlaczego”. Po chwili zapytała:
— Czy masz jakieś przypuszczenia co do jego powodów?
— Przypuszczenia? Nie muszę przypuszczać. Wiem.
— W porządku, o co więc chodzi?
— Grejpfruty należą do braci Smatherów. Bracia Smatherowie w zeszłym roku kupili ranczo w 
Arizonie  od  człowieka,  który  zbankrutował  po  wprowadzeniu  ustawy  o  wyrównaniu  szans. 
Zarządzał  tym ranczem przez  trzydzieści  lat.  Bracia  Smatherowie  rok wcześniej  zajmowali  się 
prowadzeniem  burdelu.  Kupili  ranczo  dzięki  pożyczce  z  Waszyngtonu,  na  podstawie  projektu 
rekultywacji  obszarów  klęski,  takich  jak  Arizona.  Bracia  Smatherowie  mają  przyjaciół  w 
Waszyngtonie.
— No i?
— Dagny, wszyscy to wiedzą.  Wszyscy wiedzą,  jak wyglądały rozkłady jazdy pociągów przez 
ostatnie  trzy tygodnie i  dlaczego niektóre obszary i  klienci  otrzymują transport,  a inni nie.  Nie 
należy się tylko przyznawać do tej  wiedzy.  Mamy udawać, że wierzymy, iż wszystkie  decyzje 
dyktowane są „dobrem publicznym” i że dobro publiczne Nowego Jorku wymaga natychmiastowej 
dostawy dużej liczby grejpfrutów. — Zamilkł na chwilę, po czym dodał: — Dyrektor unifikacji jest 
jedynym arbitrem dobra publicznego i ma wyłączne prawo do rozporządzania mocą napędową i 
taborem każdej kolei na terenie Stanów Zjednoczonych.
Zaległa cisza.
— Rozumiem — rzekła Dagny. Po chwili zapytała: — Co zrobiono w sprawie tunelu w Winston?
— Och, zaprzestano działań trzy tygodnie temu. Nie odkopali pociągów. Sprzęt zawiódł.
— Co zrobiono w sprawie odbudowy starej linii objeżdżającej tunel?
— Nic.
— Czy zatem prowadzimy w ogóle ruch transkontynentalny? Spojrzał na nią jakoś dziwnie.
— O tak — rzekł gorzko.
— Przez objazd linią Kansas Western?
— Nie.
—  Eddie,  co  się  tu  wydarzyło  przez  ostatni  miesiąc?  Uśmiechnął  się,  jakby  wyznawał  coś 
wstrętnego.
— Robiliśmy pieniądze — rzekł.
Drzwi zewnętrzne otworzyły się i stanął w nich James Taggart w towarzystwie Meigsa.
— Eddie,  czy chcesz być obecny przy rozmowie? — zapytała.  — Czy raczej  wolałbyś jej  nie 
słyszeć?
— Nie. Chcę być obecny.
Twarz Jima wyglądała  jak  pomięta  kartka papieru,  chociaż  na miękkim,  opuchniętym ciele  nie 
pojawiły się żadne nowe zmarszczki.
— Dagny, musimy przedyskutować wiele spraw, wiele ważnych zmian, które... — wołał piskliwie 



od progu, jakby jego głos koniecznie chciał dobiec do celu przed nim. — Och, tak się cieszę, że cię 
widzę, dobrze, że żyjesz — dodał niecierpliwie, uznając, że tak wypada. — Jak mówiłem, jest parę 
pilnych...
— Przejdźmy do mojego gabinetu — rzekła.
Gabinet  wyglądał  jak  skansen,  założony  i  utrzymywany  przez  Eddiego  Willersa.  Na  ścianach 
wisiała jej mapa, kalendarz i portret Nata Taggarta. Po epoce Cliftona Loceya nie pozostał żaden 
ślad.
— Rozumiem, że nadal jestem wiceprezesem do spraw transportu tej kolei? — zapytała, siadając za 
biurkiem.
— Jesteś — zapewnił Taggart pospiesznie, oskarżycielsko, niemal wyzywająco. — Jasne, że jesteś, 
przecież nie zrezygnowałaś z tej funkcji, prawda?
— Nie.
— Najważniejsze jest teraz, żebyś powiedziała to prasie. Musisz im powiedzieć, że wróciłaś i gdzie 
byłaś... No właśnie, gdzie byłaś?
— Eddie  — powiedziała  — czy mógłbyś  przygotować notatkę  dla  prasy?  Kiedy leciałam nad 
Górami  Skalistymi  do  tunelu  Taggarta,  w  moim  samolocie  nastąpiła  awaria  silnika.  Straciłam 
orientację, szukając miejsca na lądowanie awaryjne, i rozbiłam się w niezamieszkanym rejonie gór-
skim w Wyoming. Znaleźli mnie stary pasterz i jego żona, którzy zabrali runie do swojej chatki na 
pustkowiu, odległej o pięćdziesiąt mil od najbliższej osady. Byłam ciężko ranna i przez prawie dwa 
tygodnie  pozostawałam  nieprzytomna.  Moi  gospodarze  nie  mieli  telefonu,  radia  ani  żadnych 
środków komunikacji czy transportu poza starą ciężarówką, która właśnie się zepsuła. Musiałam u 
nich zostać, dopóki nie miałam dość sił, by chodzić. Przeszłam pięćdziesiąt mil do podnóża gór, po 
czym autostopem dojechałam do stacji Taggart Transcontinental w Nebrasce.
— Rozumiem — rzekł Taggart. — W porządku. Kiedy zwołasz konferencję prasową...
— Nie zwołam żadnej konferencji.
— Co? Przecież oni od rana do mnie wydzwaniają!  Czekają!  To konieczne!  — W jego głosie 
brzmiała panika. — To absolutnie konieczne!
— Kto do ciebie wydzwania?
— Ludzie z Waszyngtonu i... i inni... Czekają na twoje oświadczenie.
— Tu jest moje oświadczenie. — Wskazała notatki Eddiego.
— To nie wystarczy! Musisz powiedzieć, że nie rzuciłaś pracy!
— To chyba oczywiste, prawda? Wróciłam.
— Ale musisz coś powiedzieć na ten temat!
— To znaczy co?
— Coś osobistego.
— Komu?
— Krajowi. Ludzie zamartwiali się o ciebie. Musisz im dodać otuchy.
— Jeśli ktoś się o mnie martwił, moje oświadczenie doda mu otuchy.
— Nie o to mi chodzi!
— A o co?
— No... — Zamilkł, unikając jej wzroku. — No... — Usiadł i zaczął nerwowo strzelać knykciami w 
poszukiwaniu słów.
Jim jest kłębkiem nerwów, pomyślała. Ta gwałtowna niecierpliwość, piskliwy ton i aura paniki były 
u niego czymś nowym; dawną pozę czujnego luzu zastąpił prymitywny ton bezsilnej groźby.
— Chodzi mi o... — szuka słów, które oddałyby to, co chce wyrazić, bez potrzeby nazywania tego 
po imieniu, pomyślała; chce, żebym zrozumiała to, czego sam nie chce zrozumieć — ...o to, żeby 
społeczeństwo...
—  Wiem, co  ci  chodzi  —  przerwała  jego  męczarnie.  —  Nie,  Jim,  nie  zamierzam  dodawać 
społeczeństwu otuchy w kwestii stanu naszego przemysłu.
— Ale przecież…
— Nieufność tylko wyjdzie mu na zdrowie. A teraz przejdźmy»do spraw służbowych.
— Ale...



— Sprawy służbowe, Jim.
Taggart zerknął na Meigsa. Ten siedział w milczeniu, założywszy nogę na nogę, i palił papierosa. 
Miał na sobie marynarkę przypominającą mundur. Szyja wylewała mu się znad kołnierza, a brzuch 
walczył  z  zaciśniętym  pasem.  Na  grubym  palcu  nosił  sygnet  z  dużym,  żółtym  diamentem, 
połyskującym przy każdym poruszeniu.
— Poznałaś już pana Meigsa — rzekł Taggart. — Cieszę się, że przypadliście sobie do gustu. — 
Umilkł,  czekając  na  reakcję  którejś  ze  stron,  obie  jednak  milczały.  — Jest  odpowiedzialny  za 
realizację planu unifikacji kolei. Będziesz miała mnóstwo okazji do współpracy z nim.
— Co to jest plan unifikacji kolei?
— To... nowa struktura organizacyjna kraju, wprowadzona trzy tygodnie temu, którą z pewnością 
docenisz, zaaprobujesz i uznasz za bardzo praktyczną. — Zastanawiała ją jałowość jego metody: 
zachowywał się tak, jakby poprzez odgórne narzucenie opinii uniemożliwiał jej dojście do innego 
wniosku. — Struktura, która uratowała krajowy system transportu.
— Na czym polega plan?
—  Oczywiście,  zdajesz  sobie  sprawę,  że  jakiekolwiek  prace  budowlane  w  czasach  obecnego 
kryzysu stanowią trudność nie do pokonania. Kładzenie nowych torów jest chwilowo niemożliwe. 
Głównym  problemem  kraju  jest  zatem  zachowanie  przemysłu  transportowego  jako  całości, 
zachowanie jego dotychczasowych instalacji i urządzeń. Ocalenie narodu wymaga...
— Na czym polega plan?
— W ramach polityki ocalenia narodowego koleje całego kraju zostały połączone w jedną całość, 
działającą  wspólnym  wysiłkiem.  Cały  ich  dochód  brutto  przekazywany  jest  Radzie  Funduszy 
Kolejowych w Waszyngtonie,  pełniącej  rolę powiernika  całego przemysłu i  dzielącej  całkowity 
dochód pomiędzy różne koleje według... bardziej nowoczesnej zasady podziału.
— Jakiej?
— Nie bój się, prawo własności jest w pełni respektowane i chronione, nadano mu jedynie nowy 
kształt.  Każde  przedsiębiorstwo  kolejowe  zachowuje  niezależną  odpowiedzialność  za  własne 
działania i rozkłady jazdy oraz prawo do torów i sprzętu. Będąc jednak członkiem zjednoczenia, 
zezwala innym kolejom na nieodpłatne korzystanie ze swoich torów i urządzeń, gdy wymagają tego 
okoliczności. Z końcem roku Rada Funduszy rozdziela cały dochód brutto, płacąc każdej kolei nie 
na  staroświeckiej,  arbitralnej  podstawie  liczby  kursów czy  tonażu  przewiezionego  towaru,  lecz 
według potrzeb — ponieważ zaś podstawową potrzebą jest utrzymanie torów, każdej kolei płaci się 
według ogólnej długości posiadanego i używanego toru.
Słyszała słowa i rozumiała ich sens, ale nie potrafiła uczynić go realnym, zaszczycając szacunkiem, 
gniewem,  troską  czy  buntem;  to  szaleństwo,  którego  jedynym fundamentem była  ludzka  wola 
udawania,  że nim nie jest.  Ogarnęło ją uczucie głuchej pustki,  jakby wyrzucono ją daleko poza 
obszar, na którym możliwe jest oburzenie.
— Po czyich torach kursują nasze pociągi transkontynentalne? — zapytała oschłym, beznamiętnym 
głosem.
— No, oczywiście po naszych — odrzekł pospiesznie Taggart — to znaczy, z Nowego Jorku do 
Bedford w Illinois. Z Bedford jeździmy po torach Atlantic Southern.
— Do San Francisco?
— To znacznie szybsze niż twój objazd.
— Jeździmy tamtędy, nie płacąc za korzystanie z torów?!
— Poza tym twój objazd nie miał szans przetrwania,  bo zamknięto linię Kansas Western,  a do 
tego...
— Nie płacimy za korzystanie z torów Atlantic Southern?!
— No cóż, oni także nie płacą nam za korzystanie z mostu na Missisipi.
Po chwili milczenia zapytała:
— Patrzyłeś na mapę?
— Jasne — odezwał się niespodziewanie Meigs. — Macie więcej mil toru niż każda inna kolej w 
kraju. Nie ma powodów do obaw.
Eddie Willers wybuchnął śmiechem. Meigs spojrzał na niego tępo.



— A tobie co się stało? — zapytał.
— Nic — odparł Eddie znużonym głosem — nic.
— Panie Meigs — rzekła Dagny —jeśli spojrzy pan na mapę, zobaczy pan, że dwie trzecie kosztów 
utrzymania toru dla ruchu transkontynentalnego ponosi za nas konkurencja.
— No, owszem — rzekł, mrużąc oczy i spoglądając na nią podejrzliwie, jakby się zastanawiał, co 
skłoniło ją do tak jasnego postawienia sprawy.
— Podczas gdy nam płaci się za posiadanie mil bezużytecznego toru, Po którym nic nie jeździ — 
dokończyła.
Meigs zrozumiał — i rozsiadł się wygodnie, jakby stracił zainteresowanie dyskusją.
— To nieprawda! — wykrzyknął Taggart. — Po dawnej linii transkontynentalnej kursuje mnóstwo 
pociągów lokalnych — w Iowa, Nebrasce i Kolorado, a po drugiej  stronie tunelu w Kalifornii, 
Nevadzie i Utah.
— Dwa pociągi dziennie — rzekł Eddie Willers beznamiętnym, niewinnym tonem sprawozdania 
służbowego. — W niektórych miejscach mniej.
— Co decyduje o liczbie przewozów, które zobowiązana jest odbyć dana kolej? — zapytała Dagny.
— Dobro publiczne — odparł Taggart.
— Rada Funduszy — odparł Eddie.
— Ile pociągów w kraju przestało kursować w ciągu ostatnich trzech tygodni?
— Jeśli  chodzi  o  ścisłość  — obwieścił  z  zapałem Taggart  — plan  dopomógł  w  harmonizacji 
przemysłu i wyeliminował drapieżną konkurencję.
— Wyeliminował trzydzieści procent pociągów w kraju — rzekł Eddie. — Konkurencja polega 
dziś jedynie na składaniu podań do rady o zezwolenie na likwidację kursów. Zwycięży ta kolej, 
która pozbędzie się wszystkich.
— Czy ktoś się zastanawiał, jak długo zdoła przetrwać Atlantic Southern?
— To już panią gów... — zaczął Meigs.
— Cuffy, proszę cię! — wykrzyknął Taggart.
— Prezes Atlantic Southern — rzekł spokojnie Eddie — popełnił samobójstwo.
— To nie ma nic do rzeczy! — wrzasnął Taggart. — Chodziło o sprawy osobiste!
Dagny milczała. Siedziała i przyglądała im się. Na obrzeżach jej odrętwiałego umysłu wciąż pałętał 
się  element  zdziwienia:  dotychczas  Jim  zawsze  potrafił  zrzucać  brzemię  swoich  porażek  na 
silniejszych od siebie i trwać, niszcząc ich, by spłacić swoje błędy. Zrobił tak z Danem Conwayem i 
firmami z Kolorado, ale to, co działo się teraz — to żerowanie na obdartym ze skóry, stojącym u 
progu ruiny konkurencie, by oddalić na chwilę własny nieuchronny upadek — nie było rozsądne 
nawet z punktu widzenia grabieżcy.
Nawyk używania rozsądku omal  nie popchnął  jej  do mówienia,  dyskutowania,  demonstrowania 
tego, co oczywiste — popatrzyła jednak na ich twarze i zobaczyła, że to wiedzą. W inny sposób, w 
jakiejś  niewyobrażalnej  formie,  wiedzieli  wszystko,  co mogłaby im powiedzieć,  nie  było sensu 
dowodzić im irracjonalnej potworności ich poczynań ani tłumaczyć konsekwencji; zarówno Meigs, 
jak i  Jim dobrze to wiedzieli  — zagadkę stanowiły środki,  za pomocą których udawało im się 
uniknąć pełnego, ostatecznego zrozumienia.
— Rozumiem — powiedziała cicho.
— No co, twoim zdaniem, powinienem robić?! — wrzasnął Taggart. — Zrezygnować z pociągów 
transkontynentalnych?  Zbankrutować?  Przekształcić  kolej  w  nędzną  lokalną  linię,  obsługującą 
Wschodnie  Wybrzeże?  — Sprawiał  wrażenie,  jakby  to  jedno  wypowiedziane  przez  nią  słowo 
uderzyło go mocniej niż gniewne protesty; wydawał się drżeć z przerażenia na myśl o tym, czego 
zrozumienie wyznała tym krótkim „rozumiem”.
—  Nic  nie  mogłem  zrobić!  Musieliśmy  mieć  tor  transkontynentalny!  Nie  było  sposobu  na 
ominięcie  tunelu!  Nie  mieliśmy  pieniędzy  na  dodatkowe  wydatki!  Trzeba  było  coś  zrobić! 
Musieliśmy mieć tor!
Meigs przyglądał mu się z mieszaniną zaskoczenia i niesmaku.
— Nie dyskutuję, Jim — powiedziała bezbarwnie.
—  Nie  mogliśmy  pozwolić  na  upadek  takiej  kolei  jak  Taggart  Transcontinental!  To  byłaby 



katastrofa  dla  całego kraju!  Musieliśmy myśleć o wszystkich miastach,  przemysłach,  klientach, 
pasażerach, pracownikach i akcjonariuszach, których życie było w naszych rękach! Nie chodziło 
tylko o nas, ale o dobro publiczne! Wszyscy przyznają, że plan unifikacji kolei jest praktyczny! 
Najlepiej poinformowane...
— Jim — powiedziała — jeśli masz jeszcze do omówienia jakieś sprawy służbowe, przejdź do 
nich.
— Nigdy nie bierzesz pod uwagę aspektu społecznego — rzekł ponurym, zrezygnowanym głosem.
Zauważyła, że ta forma udawania jest dla Meigsa równie nierealna jak dla niej, choć z przeciwnego 
powodu. Patrzył na Jima ze znudzoną drwiną. Jim nagle objawił jej się jako człowiek usiłujący 
znaleźć ścieżkę pomiędzy dwoma biegunami — Meigsem i nią — który nagle dostrzega, że jego 
ścieżka się zwęża i że zostanie zmiażdżony przez dwie ściany.
— Panie Meigs — zapytała, wiedziona na wpół rozbawioną, na wpół gorzką ciekawością — jaki 
ma pan plan gospodarczy na pojutrze?
Podkrążone brązowe oczy spojrzały na nią bez wyrazu.
— Jest pani niepraktyczna — powiedział ich właściciel.
— Teoretyzowanie na temat przyszłości jest całkowicie bezsensowne
—  rzucił  ostro  Taggart  —  kiedy  musimy  się  skupić  na  aktualnej  sytuacji.  Patrząc 
perspektywicznie...
— Patrząc perspektywicznie, wszyscy kiedyś zdechniemy — rzekł Meigs.
Potem wstał nagle.
— Lecę, Jim. Nie mogę marnować czasu na rozmowy. — I dodał: — A ty pogadaj z nią o sposobie 
na zapobieżenie tym wszystkim katastrofom pociągów, jeśli to jest ta mała, która ma taką smykałkę 
do kierowania koleją. — Nie powiedział tego obraźliwie: nie należał do ludzi, którzy wiedzą, kiedy 
obrażają lub są obrażani.
— Trzymaj się, Cuffy — rzekł Taggart, gdy Meigs wychodził, nie zaszczyciwszy ich pożegnalnym 
spojrzeniem.
Potem popatrzył na nią, wyczekująco i lękliwie, jakby się bał jej komentarza, ale z rozpaczliwą 
nadzieją oczekiwał jakiegokolwiek słowa.
— No? — zapytała.
— Co: no?
— Masz jeszcze coś do omówienia?
—  No,  ja...  —  Wydawał  się  zawiedziony.  —  Tak!  —  wykrzyknął  desperacko.  —  Mam  do 
omówienia pewną sprawę, najważniejszą ze wszystkich, nąj…
— Katastrofy pociągów?
— Nie! Nie to.
— Więc co?
— To, że... wystąpisz dziś wieczorem w audycji Bertrama Scuddera. Odchyliła się do tyłu.
— Czyżby?
—  Dagny,  to  konieczne,  nieuniknione,  nie  można  w  tej  sprawie  nic  zrobić,  odmowa  jest 
wykluczona, w dzisiejszych czasach człowiek nie ma wyboru i...
Zerknęła na zegarek.
—  Daję  ci  trzy  minuty  na  wyjaśnienia,  jeśli  w  ogóle  mam  cię  wysłuchać.  Więc  lepiej  mów 
konkretnie.
— W porządku! — rzekł desperacko. — Na najwyższych szczeblach — mam na myśli Chicka 
Morrisona, Wesleya Moucha, a nawet pana Thompsona — uważa się za sprawę niezwykłej wagi, 
abyś wygłosiła podnoszące morale przemówienie do narodu. Musisz im wyraźnie powiedzieć, że 
nie rzuciłaś pracy.
— Dlaczego?
— Bo wszyscy myśleli, że to zrobiłaś! Nie wiesz, co się tu działo w ostatnim czasie, ale to... to 
wręcz  niesamowite.  Kraj  huczy  od  plotek,  wszelkiego  rodzaju  plotek,  niebezpiecznych  —  to 
znaczy, destruktywnych — plotek na każdy temat. Ludzie nic innego nie robią, tylko plotkują. Nie 
wierzą  gazetom,  nie  wierzą  najlepszym  mówcom,  wierzą  natomiast  we  wszystkie  nikczemne, 



siejące panikę pogłoski. Nie ma już żadnej pewności, wiary, porządku ani... szacunku dla władzy. 
Ludzie sprawiają wrażenie, jakby byli... na krawędzi paniki.
— No i?
— No i,  po pierwsze,  to ci  przeklęci  wielcy przemysłowcy, którzy rozpłynęli  się w powietrzu, 
doprowadzili do tego! Nikt nie potrafi tego wyjaśnić i wszyscy się boją. Opowiada się na ten temat 
różne histeryczne bajdy, ale najczęściej słyszy się slogan, że „żaden porządny człowiek nie będzie 
pracował dla tej zgrai”. Chodzi o ludzi z Waszyngtonu. Rozumiesz? Nawet byś nie pomyślała, że 
jesteś  taka  sławna,  ale  od  czasu  swojej  katastrofy  stałaś  się  gwiazdą.  Nikt  nie  wierzył  w  tę 
katastrofę.  Wszyscy  myśleli,  że  złamałaś  prawo,  to  znaczy  rozporządzenie  10-289,  i 
zdezerterowałaś. W społeczeństwie było wiele... nieporozumień na temat rozporządzenia i wiele... 
powiedzmy, niepokoju. Rozumiesz już, dlaczego to takie ważne, żebyś przemówiła do ludzi przez 
radio i powiedziała im, że rozporządzenie 10-289 wcale nie niszczy przemysłu, że jest to rozsądna 
ustawa mająca  na względzie  dobro publiczne  i  że  jeśli  jeszcze przez jakiś  czas będą cierpliwi, 
sytuacja się poprawi i powróci dobrobyt. Nie wierzą już żadnemu urzędnikowi publicznemu. A ty... 
ty jesteś przemysłowcem, jednym z nielicznych, którzy pozostali ze starej szkoły, i jedynym, który 
powrócił  po długiej  nieobecności.  Jesteś  znana  jako...  reakcjonistka,  sprzeciwiająca  się polityce 
Waszyngtonu.  Tobie  uwierzą.  To  na  nich  wpłynie,  doda  im  pewności,  podbuduje  morale. 
Rozumiesz teraz?
Puścił wodze fantazji, widząc błąkający się po jej twarzy zamyślony półuśmiech.
Przysłuchiwała mu się, słysząc poprzez jego słowa głos Reardena, mówiącego do niej w wiosenny 
wieczór, ponad rok wcześniej: „Oni potrzebują od nas jakiegoś przyzwolenia. Nie wiem, co to za 
przyzwolenie — ale wiem, Dagny, że jeśli szanujemy swoje życie, nie możemy im go udzielać. 
Nawet jeśli będą cię torturować, nie udzielaj im go. Pozwól im zniszczyć swoją kolej i moją hutę, 
ale tego im nie dawaj”.
— Rozumiesz?
— O tak, Jim, rozumiem!
Nie potrafił  zidentyfikować brzmienia  jej  głosu: było niskie,  zawierały się w nim jęk,  śmiech i 
triumf zarazem — ale po raz pierwszy usłyszał w jej głosie emocję i uchwycił się tego jak tonący 
brzytwy.
— Obiecałem ludziom z Waszyngtonu, że przemówisz! Nie możemy ich zawieść — nie w tak 
poważnej sprawie! Nie możemy pozwolić, by nas podejrzewano o nielojalność. Wszystko jest już 
przygotowane.  Będziesz  gościem  audycji  Bertrama  Scuddera,  dziś  wieczorem,  o  dziesiątej 
trzydzieści.  To  program,  w  którym  Scudder  prowadzi  wywiady  ze  znanymi  postaciami,  jest 
popularny, słucha go ponad dwadzieścia milionów ludzi. Biuro kreatora morale dzwo...
— Czyje biuro?!
— Kreatora morale. To znaczy Chicka Morrisona. Dzwonili już trzy razy, żeby się upewnić, że 
wszystko gra.  Wydali  polecenia  wszystkim audycjom informacyjnym w kraju,  żeby namawiały 
ludzi do słuchania cię w programie Scuddera.
Patrzył  na  nią,  jakby  domagał  się  zarówno  odpowiedzi,  jak  i  uznania,  że  wobec  oczywistości 
sytuacji jej odpowiedź jest bez znaczenia.
— Wiesz, co myślę o polityce Waszyngtonu i o rozporządzeniu 10-289 — powiedziała.
— W obecnych czasach nie możemy sobie pozwolić na luksus myślenia!
Roześmiała się w głos.
— Nie rozumiesz, dlaczego nie możesz im teraz odmówić? — wrzasnął. — Jeśli się nie pojawisz 
po tych wszystkich reklamach,  wesprzesz plotki!  To będzie  równoznaczne z otwartą  deklaracją 
nielojalności!
— Pułapka nie zadziała, Jim.
— Jaka pułapka?
— Ta, którą zawsze zastawiasz.
— Nie wiem, o co ci chodzi!
— Ależ  wiesz.  Wiedzieliście,  że  odmówię,  więc  wepchnęliście  mnie  do pułapki  publicznej,  w 
której  moja odmowa stałaby się dla was żenującym skandalem, bardziej  żenującym, niż — jak 



sądziliście  —  ośmielę  się  sprowokować.  Myśleliście,  że  uratuję  wasze  twarze  i  karki,  które 
nadstawiacie, ale nic z tego.
— Ale ja im obiecałem!
— Ja nie.
— Nie możemy odmówić! Nie rozumiesz,  że trzymają nas w garści? Nie wiesz,  co mogą nam 
zrobić za pośrednictwem Rady Funduszy Kolejowych, Rady Unifikacji albo moratorium na nasze 
obligacje?
— Wiedziałam to już dwa lata temu.
Taggart drżał:  w jego przerażeniu było coś bezkształtnego, rozpaczliwego, niemal zabobonnego, 
nieproporcjonalnego do wymienionych niebezpieczeństw. Poczuła nagle pewność, że chodzi o coś 
więcej  niż  tylko  strach  przed  zemstą  urzędniczą,  że  zemsta  jest  jedynie  konkretyzacją,  mającą 
pozory racjonalności  i  ukrywającą  właściwe motywy.  Była pewna,  że  nie  panikę kraju pragnie 
powstrzymać, lecz własną— że on, Chick Morrison, Wesley Mouch i cała reszta grabieżczej zgrai 
potrzebuje jej sankcji nie po to, by dodać otuchy swoim ofiarom, lecz sobie, choć rzekomo cwany i 
rzekomo praktyczny  pomysł  mydlenia  oczu  ofiarom był  jedyną konkretną  postacią,  jaką  mogli 
nadać swoim motywom i  histerycznemu uporowi.  Z pełną przewrotnego respektu,  wywołanego 
potwornością wizji, pogardą zastanawiała się, jak nisko musieli upaść ci ludzie, by osiągnąć poziom 
samooszukiwania zmuszający ich do wymuszania aprobaty na niechętnej ofierze jako potrzebnej im 
sankcji moralnej — oni, którym się zdawało, że tylko oszukują świat.
— Nie mamy wyboru! — krzyknął Taggart. — Nikt nie ma!
— Wyjdź — powiedziała spokojnie.
W  jej  tonie  było  coś,  co  dosięgło  nieświadomej  wiedzy  wewnątrz  niego,  jakby  rozumiał,  co 
zrodziło ten dźwięk, choć nie pozwalał sobie ująć tego w słowa. Wyszedł.
Spojrzała na Eddiego: wyglądał, jakby się zmagał z jednym z ataków obrzydzenia, które uczył się 
znosić jako stan permanentny.
Po chwili zapytał:
— Dagny, co się stało z Quentinem Danielsem? Ścigałaś go wtedy, prawda?
— Tak — powiedziała. — Odszedł.
— Do niszczyciela?
To  słowo  uderzyło  w  nią  jak  piorun.  Było  pierwszym  dotykiem  świata  zewnętrznego  na  tej 
promiennej  istocie,  którą  przez  cały  dzień  nosiła  w  sobie  w  formie  milczącej,  niezmiennej, 
prywatnej wizji, niedosiężnej dla tego, co ją otaczało, nie istniejącej jako myśl, lecz jedynie jako 
dające  jej  siłę  uczucie.  Teraz  uświadomiła  sobie,  że  tu,  w  tym  świecie,  ta  istota  nosi  miano 
niszczyciela.
— Tak — rzekła bezbarwnie, z wysiłkiem — do niszczyciela. Potem, zaciskając dłonie na brzegu 
stołu, by się uspokoić i skupić, dodała z namiastką gorzkiego uśmiechu:
—  No,  Eddie,  zobaczmy,  co  dwie  niepraktyczne  osoby,  takie  jak  my,  mogą  zrobić  w  celu 
zapobieżenia katastrofom kolejowym.
Dwie godziny później, gdy siedziała samotnie przy biurku pochylona nad arkuszami papieru, na 
których  nie  było  nic  z  wyjątkiem  cyfr,  ale  dla  niej  wyglądały  jak  film  opowiadający  historię 
wszystkiego, co wydarzyło się na kolei w ciągu minionego miesiąca, zadzwonił brzęczyk i odezwał 
się głos sekretarki:
— Pani Rearden chce się z panią widzieć, panno Taggart.
— Pan Rearden? — poprawiła z niedowierzaniem, nie wierząc w ani jedno, ani drugie.
— Nie, pani Rearden.
Umilkła na moment, po czym rzekła:
— Niech wejdzie.
Lillian  Rearden  wkroczyła  do  gabinetu  w  jakiś  osobliwy,  wymowny  sposób.  Ubrana  była  w 
kostium szyty na miarę, z luźną, jasną kokardą zwisającą swobodnie po boku, by przydać strojowi 
odrobiny eleganckiej niestosowności, i mały kapelusik nachylony pod kątem, który uznano by za 
szykowny,  ponieważ  był  zabawny;  twarz  miała  odrobinę  zbyt  gładką,  chód  zbyt  powolny,  i 
poruszała się, niemal kołysząc biodrami.



—  Witam,  panno  Taggart  —  powiedziała  z  leniwą,  salonową  gracją,  która  w  tym  gabinecie 
wydawała się równie niestosowna jak kokarda przy jej kostiumie.
Dagny skłoniła się z powagą.
Lillian rozejrzała się po gabinecie z tym samym rozbawieniem, które miał sugerować jej kapelusz: 
rozbawieniem  pragnącym wyrazić  dojrzałość  za  pomocą  przekonania,  że  życie  jest  nad  wyraz 
zabawne.
— Proszę usiąść — rzekła Dagny.
Lillian usiadła, przyjmując swobodną, pewną siebie postawę. Gdy zwróciła twarz ku Dagny, nadal 
malowało się na niej  rozbawienie,  teraz jednak innego rodzaju: zdawało się mówić, że łączy je 
sekret,  który  jej  obecność  tutaj  czyni  niedorzeczną  dla  świata,  ale  oczywistą  dla  nich  dwóch. 
Podkreśliła to milczeniem.
— Czym mogę pani służyć?
— Przyszłam pani powiedzieć — rzekła uprzejmie Lillian — że wystąpi dziś pani w programie 
Bertrama Scuddera.
Nie  zauważyła  na  twarzy  Dagny  śladów  zaskoczenia  czy  szoku,  jedynie  spojrzenie  inżyniera 
przyglądającego się silnikowi, który wydał nietypowy dla siebie dźwięk.
— Zakładam — rzekła Dagny — że jest pani w pełni świadoma brzmienia swojego zdania.
— O, tak! — rzekła Lillian.
— Proszę je zatem wzmocnić argumentami.
— Słucham?
— Proszę mi wyjaśnić.
Lillian zaśmiała się krótko, zdradzając, że nie takiej reakcji oczekiwała.
— Jestem  pewna,  że  nie  będzie  trzeba  wiele  wyjaśniać  — rzekła.  — Pani  wie,  dlaczego  jej 
obecność w audycji  jest  ważna dla  kół  rządzących.  Ja wiem, dlaczego odmówiła  pani  udziału. 
Znam pani przekonania w tej kwestii. Pani wie, choć być może nigdy to pani nie obchodziło, że 
moja sympatia  zawsze była po stronie obecnie panującego systemu. Zrozumie pani zatem moje 
zainteresowanie  sprawą  i  udział  w  niej.  Kiedy  pani  brat  powiedział  mi  o  pani  odmowie, 
postanowiłam się włączyć do gry — bo, widzi pani, jestem jedną z niewielu osób, które wiedzą, że 
nie może pani odmówić.
— Ja natomiast jeszcze do tego grona nie należę — rzekła Dagny. Lillian uśmiechnęła się.
— Istotnie, muszę wyjaśnić jeszcze parę rzeczy. Zdaje sobie pani sprawę, że jej pojawienie się w 
radiu będzie miało dla władz tę samą wartość, co podpisanie przez mojego męża aktu darowizny i 
oddanie im metalu Reardena. Wie pani, jak często i z jakim pożytkiem wspominają o tym w swojej 
propagandzie.
— Nie wiedziałam — rzekła ostro Dagny.
— Och, oczywiście, nie było tu pani przez większość ostatnich dwóch miesięcy, mogła więc pani 
przeoczyć ciągłe wzmianki w prasie, radiu i przemówieniach publicznych o tym, że nawet Hank 
Rearden akceptuje i popiera rozporządzenie 10-289, gdyż zgodził  się niechętnie przekazać  swój  
metal  narodowi.  Nawet  Hank  Rearden.  To  zniechęca  wielu  krnąbrnych  i  pomaga  utrzymać 
dyscyplinę. — Odchyliła się do tyłu i zapytała tonem dygresji: — Pytała go pani kiedyś, dlaczego 
podpisał?
Dagny  nie  odpowiedziała.  Wydawała  się  nieświadoma,  że  zadano  jej  pytanie.  Siedziała 
nieruchomo,  z  twarzą bez wyrazu,  lecz oczami  zbyt dużymi i  wlepionymi w Lillian,  jakby nie 
myślała o niczym z wyjątkiem tego, by wysłuchać jej do końca.
— Tak myślałam. Nie wiedziała pani. Nigdy by pani nie powiedział — rzekła Lillian już zupełnie 
spokojnie, jakby odczytała drogowskazy i ruszyła oczekiwaną drogą. — A jednak musi pani poznać 
powód, dla którego podpisał, gdyż z tego samego powodu wystąpi dziś pani w programie Bertrama 
Scuddera.
Przerwała, oczekując zachęty. Dagny milczała.
— Powód ten — kontynuowała Lillian — powinien panią ucieszyć, jeśli chodzi o postępek mojego 
męża. Proszę pomyśleć, ile znaczył dla niego ten podpis. Metal Reardena był jego największym 
osiągnięciem, szczytowym osiągnięciem jego życia, ostatecznym symbolem jego dumy — a, jak 



pani zapewne wie, mój mąż jest człowiekiem niezwykle namiętnym, przy czym bodaj największą 
jego namiętność stanowi duma z siebie. Metal Reardena był dla niego czymś więcej niż osiągnięcie, 
był symbolem zdolności do osiągania, niezależności, zmagań i sukcesu. Był jego własnością, jego 
prawem — a wie pani, co oznacza prawo dla kogoś tak niezłomnego jak on i co oznacza własność 
dla kogoś tak zaborczego. Wolałby za niego umrzeć, niż oddać go ludziom, którymi gardzi. Oto, 
czym był dla niego metal — i czego się wyrzekł. Ucieszy się pani na wieść, że zrobił to dla pani. 
Dla ratowania pani reputacji i honoru. Podpisał akt darowizny w obliczu groźby, że świat dowie się 
o cudzołóstwie,  które z panią  popełnia.  O tak,  mamy niepodważalne dowody w postaci  bardzo 
intymnych szczegółów. Zdaje się, że wyznaje pani filozofię dezaprobującą poświęcenie — w tym 
wypadku  jednak  jest  pani  przede  wszystkim  kobietą,  jestem  więc  pewna,  że  będzie  pani 
usatysfakcjonowana  rozmiarami  ofiary,  którą  poniósł  mężczyzna  w  zamian  za  przywilej 
dysponowania pani ciałem. Bez wątpienia ogromną przyjemność sprawiały pani noce, które spędzał 
w jej łóżku. Być może sprawi ją także świadomość, ile go te noce kosztowały. Ponieważ zaś — nie 
lubi pani owijania w bawełnę, prawda? — wybrała pani status dziwki, chylę przed panią czoło w 
kwestii wyegzekwowanej ceny, o uzyskaniu której nie mogłaby marzyć żadna z pani sióstr.
Głos Lillian brzmiał coraz ostrzej, jak głowica wiertła łamiąca się, nie mogąc znaleźć uskoku w 
kamieniu. Dagny nadal się w nią wpatrywała, z jej oczu i postawy znikło jednak skupienie. Lillian 
zastanawiała się, dlaczego ma wrażenie, że na twarz Dagny pada światło reflektora. Nie mogła z 
niej  nic  odczytać,  jedynie  spokój  i  wyrazistość,  która  wydawała  się  wrodzona,  wynikająca  z 
precyzyjnej budowy ostrych płaszczyzn, stanowczych ust i niezmąconego spojrzenia. Nie potrafiła 
rozszyfrować wyrazu oczu,  wydawał  się  nie  na miejscu — nie był  to spokój kobiety,  lecz na-
ukowca; miał w sobie osobliwy blask nieustraszoności płynącej ze zdobytej wiedzy.
— To ja — rzekła miękko Lillian — poinformowałam urzędników o cudzołóstwie męża.
Dagny dostrzegła pierwszą iskrę emocji w pustych oczach Lillian, coś na kształt zadowolenia tak 
odległego,  że  wyglądało  jak  promień  światła  odbity  od  martwej  powierzchni  księżyca  i 
przeglądający się w stojącej wodzie bagna; zabłysnął na chwilę i znikł.
— To ja — rzekła Lillian — zabrałam mu metal Reardena. — Brzmiało to niemal jak błaganie.
Świadomość Dagny nie potrafiła pojąć tego błagania ani wiedzieć, jakiej reakcji pragnie Lillian. 
Domyśliła się jednak, że ją rozczarowała, gdy usłyszała nieprzyjemny głos:
— Zrozumiała mnie pani?
— Tak.
— A zatem wie pani, czego zażądam i dlaczego będzie mi pani posłuszna. Myśleliście, że jesteście 
niepokonani, co? — Usiłowała mówić swobodnie, ale nie do końca udało jej się zapanować nad 
głosem. — Zawsze kierowaliście się wyłącznie własną wolą. Ja nie mogłam sobie pozwolić na ten 
luksus. Ten jeden raz, w ramach zadośćuczynienia, będziecie się kierować moją. Nie możecie ze 
mną walczyć. Nie możecie się wykupić za pomocą dolarów, które wy umiecie robić, a ja nie. Nie 
ma nic, co moglibyście mi zaoferować: jestem pozbawiona chciwości. Urzędnicy nie płacą mi za to, 
co robię — nic na tym nie zyskuję. Nic. Rozumie mnie pani?
— Tak.
— A zatem nie potrzeba dalszych wyjaśnień,  wystarczy przypomnienie,  że dowody — rejestry 
hotelowe, rachunki od jubilera i tym podobne — nadal znajdują się w posiadaniu właściwych osób i 
ich istnienie zostanie jutro podane do wiadomości we wszystkich programach radiowych, jeśli nie 
pojawi się pani w jednym dziś wieczorem. Czy to jasne?
— Tak.
— Jaka jest zatem pani odpowiedź? — Lillian zobaczyła wpatrzone w nią błyszczące oczy mędrca i 
poczuła się nagle zbyt przejrzysta, a zarazem zupełnie niewidzialna.

— Cieszę  się,  że  mi  pani  powiedziała  — rzekła  Dagny.  — Wystąpię  w  programie  Bertrama 
Scuddera.
Promień białego  światła  uderzał  w lśniący  metal  mikrofonu w oszklonej  klatce,  więżącej  ją  w 



towarzystwie  Bertrama  Scuddera.  Odbite  iskierki  były  zielonkawoniebieskie  —  mikrofon 
wykonano z metalu Reardena.
Ponad nimi, za szklanym przepierzeniem, dostrzegała pokój z dwoma rzędami przyglądających jej 
się  twarzy.  Obok  rozkojarzonego,  niespokojnego  Jamesa  Taggarta  siedziała  Lillian  Rearden, 
ściskając go za ramię wspierającym gestem; był też człowiek, który przybył z Waszyngtonu i został 
jej przedstawiony jako Chick Morrison, oraz grupa młodzieńców z jego personelu, rozprawiających 
o  krzywych  procentowych  i  wpływach  intelektualnych,  a  zachowujących  się  jak  gliny  na 
motocyklach.
Bertram Scudder sprawiał wrażenie, jakby się jej bał. Przylgnął do mikrofonu, wypluwając słowa w 
jego  delikatne  sitko  i  w  uszy  kraju,  któremu  obwieszczał  temat  audycji.  Usiłował  brzmieć 
cynicznie,  sceptycznie,  z  wyższością  i  histerycznie  zarazem,  jak  ktoś,  kto  szydzi  z  jałowości 
wszystkich  ludzkich  przekonań,  żądając  w  związku  z  tym,  żeby  wszyscy  dali  się  natychmiast 
przekonać  jemu.  Na  karku  błyszczała  mu  mała  wilgotna  plamka.  Opisywał  właśnie,  mocno 
koloryzując, miesiąc jej rekonwalescencji w samotnej chatce pasterza, a potem heroiczną wędrówkę 
poprzez pięćdziesiąt  mil  górskich szlaków w celu powrotu do wypełniania  swoich obowiązków 
wobec narodu w tej czarnej godzinie kryzysu.
—  ...i  jeśli  ktokolwiek  z  państwa  dał  się  oszukać  nikczemnym  plotkom,  mającym  na  celu 
podkopanie jego wiary w wielki program społeczny naszych przywódców, z pewnością uwierzy w 
słowa panny Taggart, która...
Stała wpatrzona w biały promień, w którym wirowały drobiny kurzu. Nagle dostrzegła, że jedna z 
nich jest żywa: był to komar wymachujący szaleńczo lśniącymi skrzydełkami, próbując osiągnąć 
jakiś cel. Przyglądała mu się, czując się równie odległa od jego zamiarów jak od zamiarów świata.
— Panna Taggart jest bezstronnym obserwatorem, genialnym przemysłowcem, który w przeszłości 
często  krytykował  rząd  i  może  być  postrzegany  jako przedstawiciel  skrajnie  konserwatywnego 
punktu  widzenia,  reprezentowanego  przez  takich  gigantów przemysłu  jak  Hank  Rearden.  Lecz 
nawet ona...
Zdumiewało ją, jak swobodny czuje się człowiek, gdy nie musi nic czuć; miała wrażenie, że stoi 
naga przed oczyma publiczności, unosząc się wyłącznie na promieniu światła, bo nie ma w niej 
ciężaru bólu, nadziei, żalu, troski ani przyszłości.
— Panie i panowie, przedstawiam wam bohaterkę dzisiejszego wieczoru, niecodziennego gościa...
Poczuła ostry ból, jakby wbił się w jej ciało długi odłamek szkła ze ściany ochronnej, roztrzaskanej 
przez świadomość,  że  następne słowa będą należały  do niej;  ból  trwał  tylko tyle,  ile  zajęło  jej 
wymówienie w myślach nazwiska człowieka, którego niegdyś nazwała niszczycielem: nie chciała, 
by usłyszał to, co będzie musiała za chwilę powiedzieć. Jeśli to usłyszysz — ból był jak krzyczący 
do niego głos — nie będziesz wierzył we wszystko, co ci powiedziałam — nie, jeszcze gorzej, w to, 
czego nie powiedziałam, ale co wiedziałeś,  w co wierzyłeś i  co przyjąłeś — pomyślisz,  że nie 
miałam prawa tego oferować i że moje dni z tobą były kłamstwem — to zniszczy jeden mój miesiąc 
i dziesięć twoich lat — nie tak miałeś się dowiedzieć, nie dziś — ale ty, który mnie obserwowałeś i 
znałeś każdy mój ruch, obserwujesz mnie teraz,  gdziekolwiek jesteś, i  usłyszysz to — a jednak 
muszę to powiedzieć.
— ...ostatniego przedstawiciela znamienitego rodu przemysłowców, wysokiego urzędnika, którym 
kobieta może zostać jedynie w Ameryce, wiceprezesa do spraw transportu wielkiej sieci kolei — 
pannę Dagny Taggart!
Zaciskając dłoń na trzonku mikrofonu, poczuła dotyk metalu Reardena — i nagle wszystko stało się 
łatwe, nie dzięki znieczulającej obojętności, lecz czystej, jasnej, żywej swobodzie działania.
— Przybyłam tu,  by  państwu  opowiedzieć  o  programie  społecznym  i  systemie  politycznym  i 
filozofii moralnej, na podstawie której obecnie państwo żyją.
W jej  głosie  brzmiała  tak  spokojna,  naturalna  pewność,  że  już  sam dźwięk  wydawał  się  mieć 
olbrzymią siłę perswazji.
— Mówiono państwu, że wierzę, iż źródłem tego systemu jest zepsucie, celem grabież, kłamstwa i 
oszustwa,  metodą  przemoc,  a  jedynym wynikiem zniszczenie.  Słyszeli  państwo również,  że  — 
podobnie jak Hank Rearden — lojalnie ów system popieram i z własnej woli podporządkowuję się 



jego przepisom, takim jak rozporządzenie 10-289. Przybyłam tu, by powiedzieć państwu prawdę na 
ten temat.
Istotnie podzielam pogląd Hanka Reardena. Jego przekonania polityczne są moimi. W przeszłości 
słyszeli  państwo  o  nim  jako  o  reakcjoniście,  przeciwstawiającym  się  każdemu  posunięciu, 
sloganowi i założeniu obecnego systemu. Teraz wychwala się go jako wielkiego przemysłowca, 
którego ocenie wartości polityki gospodarczej można bezpiecznie ufać. To prawda. Mogą państwo 
zaufać jego opinii. Zaczynają się państwo obawiać, że znaleźli się w mocy nieodpowiedzialnego 
zła,  że  kraj  upada  i  wkrótce  zapanuje  głód  —  proszę  zatem  wziąć  pod  uwagę  poglądy  naj-
zdolniejszego przemysłowca, który wie, jakie warunki są niezbędne do umożliwienia produkcji i 
przeżycia  narodu. Proszę wziąć pod uwagę wszystko,  co państwo wiedzą o jego poglądach.  W 
czasach,  w  których  mógł  mówić,  twierdził,  że  polityka  rządu  prowadzi  do  niewolnictwa  i 
zniszczenia.  A  jednak  nie  potępił  apogeum  tej  polityki,  którym  było  rozporządzenie  10-289. 
Słyszeli państwo o jego walce o własne — i państwa — prawa do niezależności i własności. Nie 
walczył  jednak  z  rozporządzeniem 10-289.  Powiedziano  państwu,  że  dobrowolnie  podpisał  akt 
darowizny,  oddający  metal  Reardena  w  ręce  jego  wrogów.  Podpisał  dokument,  z  którym, 
wnioskując z jego wcześniejszych działań, powinien był walczyć na śmierć i życie. Cóż to może 
oznaczać, pytano państwa, jeśli nie to, że nawet on uznał wprowadzenie owego rozporządzenia za 
konieczne  i  poświęcił  osobiste  interesy  na  rzecz  kraju?  „Oceńcie  jego  poglądy  na  podstawie 
motywów tego czynu”, mówiono państwu. Zgadzam się w zupełności:  oceńcie jego poglądy na 
podstawie motywów tego czynu. I — jeśli  przywiązują  państwo wagę do mojej opinii  i  moich 
ostrzeżeń — na podstawie motywów tego czynu oceńcie także moje poglądy, bo jego przekonania 
są moimi.
Przez  dwa  lata  byłam  kochanką  Hanka  Reardena.  Proszę  mnie  źle  nie  zrozumieć:  nie  jest  to 
wstydliwe wyznanie, lecz wyraz najwyższej dumy. Byłam jego kochanką. Sypiałam z nim, w jego 
łóżku, w jego ramionach. Teraz już nikt nie może powiedzieć państwu o mnie nic, czego sama nie 
powiedziałabym pierwsza. Próby zniesławienia mnie na nic się zdadzą — znam oskarżenia i sama 
je państwu przedstawię. Czy odczuwałam wobec niego fizyczne pożądanie? Tak. Czy kierowałam 
się żądzą ciała? Tak. Czy zaznałam najpotężniejszej fizycznej rozkoszy? Tak. Jeśli czyni mnie to w 
państwa oczach kobietą upadłą— to już nie mój problem. Ja obstaję przy swojej ocenie.
Bertram Scudder gapił się na nią z paniką w oczach — nie takiego przemówienia oczekiwał i czuł, 
że powinien jej  przerwać,  ale była specjalnym gościem, z którym przedstawiciele  Waszyngtonu 
kazali mu się ostrożnie obchodzić. Nie był pewien, czy powinien się wtrącić czy nie; poza tym lubił 
słuchać takich historii.  W pomieszczeniu dla  widowni James Taggart  i  Lillian  Rearden zamarli 
niczym zwierzęta  sparaliżowane przez światło pędzącego na nich pociągu: oni jedyni  rozumieli 
związek między słowami, które słyszą, a tematem audycji. Było za późno, by coś zrobić; nie mieli 
odwagi  wziąć  na  siebie  odpowiedzialności  za  następstwa ewentualnej  interwencji.  W reżyserce 
czyhał młody intelektualista z ekipy Chicka Morrisona, mający wyłączyć mikrofon w przypadku 
kłopotów, nie dostrzegał jednak w wypowiadanych słowach znaczenia politycznego ani niczego, co 
mógłby  uznać  za  niebezpieczne  dla  swoich  szefów.  Był  przyzwyczajony do  słuchania  wyznań 
wydartych przez nieznaną siłę niechętnym ofiarom i pomyślał, że ma do czynienia z przypadkiem 
zmuszenia reakcjonistki  do wyznania skandalu, a zatem z przemówieniem mogącym mieć jakąś 
wartość polityczną; poza tym miał ochotę wysłuchać tej opowieści.
— Jestem dumna, że właśnie mnie wybrał jako narzędzie swojej rozkoszy i że ja wybrałam jego. 
Nie był to — jak wyobraża sobie większość z państwa — akt rozwiązłości i wzajemnej pogardy. 
Była  to  najwyższa  forma  wzajemnego  podziwu,  oparta  na  pełnej  świadomości  wartości,  które 
skłoniły nas do tego wyboru. Należymy do tych, którzy nie oddzielają wartości wyznawanych przez 
umysł od aktów dokonywanych przez ciało; do tych, którzy nie pozostawiają swoich wartości w 
sferze jałowych marzeń, lecz powołują je do życia, nadają myślom kształt materialny, a wartościom 
wymiar realny — tych, którzy tworzą stal, koleje i szczęście. I tym wszystkim, którzy nienawidzą 
myśli o radości ludzkiej i pragną postrzegać życie jako nieprzerwane pasmo cierpienia i klęski, tym, 
którzy  chcą,  by  ludzie  przepraszali  za  swoje  szczęście,  sukcesy,  zdolności,  osiągnięcia  lub 
bogactwo, mówię teraz: pragnęłam go, miałam go, byłam szczęśliwa, zaznałam rozkoszy, czystej, 



pełnej, pozbawionej winy rozkoszy, rozkoszy, o której wy boicie się myśleć, boicie się słuchać i 
znacie ją tylko w formie nienawiści do osób godnych jej osiągnięcia. Cóż zatem, nienawidźcie mnie 
— bo ja ją osiągnęłam!
— Panno Taggart — rzekł nerwowo Bertram Scudder — czy nie za bardzo odbiegamy od tematu? 
Bądź co bądź, pani osobiste stosunki z panem Reardenem nie mają znaczenia politycznego, które...
— Ja również tak myślałam. Ale oczywiście przybyłam tu, by państwu opowiedzieć o panującym 
obecnie systemie politycznym i moralnym. Cóż, sądziłam, że wiem wszystko o Hanku Reardenie, 
ale jest jedna rzecz, której dowiedziałam się dopiero dziś. To groźba ujawnienia naszego związku 
zmusiła go do podpisania aktu darowizny i zrzeczenia się metalu Reardena. Był szantażowany — 
przez przedstawicieli waszego rządu, waszych władców, waszych...
W  tej  samej  chwili,  w  której  Scudder  zamachnął  się,  by  przewrócić  mikrofon,  rozległo  się 
pstryknięcie sygnalizujące, że cenzor zdjął go z emisji. Głuchy mikrofon runął na podłogę.
Dagny wybuchnęła śmiechem — nikt jednak na nianie patrzył ani nie rozumiał istoty jej śmiechu. 
Postacie,  które  wpadły  do  oszklonego  kantorka,  zajęte  były  wrzeszczeniem  na  siebie.  Chick 
Morrison wykrzykiwał niecenzuralne przekleństwa pod adresem Bertrama Scuddera — Bertram 
Scudder wrzeszczał, że był przeciwny całemu pomysłowi, ale go zmuszono
— James Taggart zaś, wyglądający jak szczerzące zęby zwierzę, warczał na dwóch najmłodszych 
asystentów Morrisona  i  uciekał  przed  warczeniem trzeciego,  starszego.  Mięśnie  twarzy  Lillian 
Rearden były dziwnie obwisłe, jak kończyny zwierzęcia leżącego na drodze, nie zmasakrowanego, 
lecz martwego. Kreatorzy morale wykrzykiwali, co ich zdaniem pomyśli sobie pan Mouch.
—  Co  ja  mam  im  powiedzieć?  —  krzyczał  spiker,  wskazując  mikrofon.  —  Panie  Morrison, 
słuchacze czekają, co mam mówić?
Nikt nie odpowiadał. Kłótnia nie dotyczyła tego, co robić, tylko kogo winić.
Nikt nie odezwał się do Dagny ani nie spojrzał w jej kierunku. Wyszła nie zatrzymywana przez 
nikogo.
Wsiadła do pierwszej taksówki z brzegu i podała adres swojego mieszkania. Gdy samochód ruszał, 
zauważyła,  że  radio  kierowcy  jest  włączone,  lecz  milczy,  wydając  jedynie  od  czasu  do  czasu 
krótkie trzaski: było nastawione na program Bertrama Scuddera.
Usiadła bezwładnie, nie czując nic w wyjątkiem rozpaczy na myśl o fakcie, że jej postępek mógł 
zrazić do niej mężczyznę, który być może już nigdy nie zechce się z nią spotkać. Po raz pierwszy 
odczuła cały ogrom beznadziejności poszukiwania go — jeśli nie zechce się ujawnić
— na ulicach miasta, w miastach kontynentu czy w wąwozach Gór Skalistych, gdzie celu strzegł 
ekran promieni.  Pozostała  jej  jednak jedna rzecz,  niczym unosząca się  w otchłani  belka,  której 
trzymała się kurczowo przez całą audycję, wiedząc, że nie może jej porzucić, nawet jeśli będzie 
musiała stracić wszystko inne: był to dźwięk jego głosu, mówiącego: „Nikt tu nie żyje w udawanej 
rzeczywistości”.
—  Panie  i  panowie  —  odezwał  się  nagle  z  radia  głos  Bertrama  Scuddera  —  z  powodu 
nieprzewidzianych  kłopotów  technicznych  stacja  zawiesza  nadawanie  programu  na  czas  prac 
naprawczych.
Taksówkarz  parsknął  pogardliwym  śmiechem  i  wyłączył  radio.  Kiedy  wysiadła  i  podała  mu 
banknot, wyciągnął ku niej rękę z resztą — i nagle wychylił się, by dokładniej przyjrzeć się jej 
twarzy.  Była  pewna,  że  ją  rozpoznał,  i  przez  chwilę  spoglądała  na  niego  z  powagą.  Jego 
rozgoryczona  twarz  i  znoszona  koszula  nosiły  ślady  beznadziejnej,  skazanej  na  porażkę  walki. 
Kiedy wręczyła mu napiwek, rzekł cicho, zbyt poważnie i uroczyście, by mogło chodzić tylko o te 
kilka monet:
— Dziękuję pani.
Odwróciła się szybko i wbiegła do budynku, by nie pozwolić mu zobaczyć emocji, które nagle stały 
się nie do zniesienia.
Otwierała drzwi ze zwieszoną głową, więc światło dotarło do niej z dołu, od strony dywanu, nim ze 
zdumieniem spojrzała w górę na zapalone lampy. Zrobiła krok do przodu — i zobaczyła Hanka 
Reardena, stojącego na drugim końcu pokoju.
Zamarła w podwójnym szoku: pierwszym był fakt jego obecności — nie spodziewała się, że wróci 



tak szybko — drugim zaś widok jego twarzy. Malował się na niej — w nieznacznym półuśmiechu, 
w  jasności  oczu  — tak  stanowczy,  pewny,  dojrzały  wyraz  spokoju,  że  miała  wrażenie,  jakby 
postarzał się o wieki w ciągu jednego miesiąca, lecz we właściwym sensie ludzkiego rozwoju — 
rozwoju wizji, postury i siły. Czuła, że on, który przeżył miesiąc udręki, on, którego tak głęboko 
zraniła i ma zranić jeszcze bardziej,  będzie ją teraz wspierał i pokrzepiał; że to jego siła będzie 
chronić  oboje.  Przez  moment  stała  bez  ruchu,  ale  potem zobaczyła,  że  on  uśmiecha  się  coraz 
szerzej, jakby czytał w jej myślach i mówił jej, że nie ma się czego bać. Usłyszała cichy trzask i 
zobaczyła  stojące na stole włączone radio.  Przeniosła  wzrok na niego,  on zaś  odpowiedział  le-
ciutkim  skinieniem  głowy,  będącym  niemal  wyłącznie  opuszczeniem  powiek:  słyszał  jej 
wypowiedź.
Ruszyli ku sobie w tej samej chwili. Chwycił ją za ramiona, by podtrzymać, a ona uniosła ku niemu 
twarz; nie dotknął jednak jej ust, lecz uniósł jej rękę i całował dłoń, palce, nadgarstek, tylko w ten 
sposób  witając  japo  miesiącu  cierpienia,  które  musiał  znieść,  by  doczekać  tej  chwili.  I  nagle, 
przytłoczona przeżyciami tego dnia i całego miesiąca, rozpłakała się w jego ramionach, wtulona w 
niego, szlochając jak jeszcze nigdy w życiu,  jak kobieta, w obliczu bólu i w ostatnim jałowym 
proteście przeciw niemu.
Trzymając ją tak, że stała i poruszała się jedynie dzięki sile jego ciała, doprowadził ją do kanapy i 
próbował posadzić obok siebie, ale osunęła się na ziemię, by siedzieć u jego stóp, wtulić twarz w 
jego kolana i szlochać, bezbronnie i otwarcie.
Nie podniósł jej,  pozwolił  jej się wypłakać, obejmując mocno ramionami. Czuła jego dłonie na 
głowie i ramieniu,  wiedziała, że chroni ją jego siła — siła, która zdawała się mówić, że jej łzy 
dotyczą obojga i że on rozumie i czuje jej ból, lecz potrafi spokojnie mu się przyglądać — i jego 
spokój wydawał się zdejmować z jej barków brzemię, przyznając jej prawo do szlochania u jego 
stóp, dając do zrozumienia, że on potrafi udźwignąć to, na co jej nie starczyło sił. Wiedziała, że to 
właśnie  jest  prawdziwy Hank Rearden,  i  niezależnie  od tego,  z jak obraźliwym okrucieństwem 
traktował  ją  podczas  ich  pierwszych  wspólnych  nocy,  niezależnie  od  tego,  jak  często  to  ona 
wydawała się silniejsza, ta siła zawsze była wewnątrz niego i u źródła ich związku — siła, która 
miała ją chronić, gdyby jej własna kiedykolwiek zawiodła.
Kiedy uniosła głowę, patrzył na nią z uśmiechem.
— Hank... — szepnęła zawstydzona, w rozpaczliwym zdumieniu własnym załamaniem.
— Cicho, kochana.
Opuściła głowę na jego kolana i leżała bez ruchu, pragnąc odpoczynku, walcząc z naciskiem nie 
ujętej w słowa myśli: potrafił tyle znieść i zaakceptować jej oświadczenie jedynie jako wyznanie 
miłości; to czyniło z prawdy, którą musiała mu wyjawić, cios bardziej nieludzki, niż ktokolwiek 
miał prawo zadać. Czuła przerażenie na myśl, że nie będzie miała siły mu o tym powiedzieć — i na 
myśl, że będzie ją miała.
Kiedy znów uniosła ku niemu głowę, delikatnie odgarnął jej włosy z czoła.
— Już dobrze, kochana — powiedział. — Najgorsze już za nami.
— Nie, Hank. Uśmiechnął się.
Podniósł ją i posadził obok siebie, z głową wspartą na jego ramieniu.
— Nic  nie  mów  — rzekł.  — Wiesz,  że  oboje  rozumiemy  wszystko,  co  trzeba  powiedzieć,  i 
będziemy o tym mówić, ale dopiero wtedy, gdy to przestanie cię tak bardzo boleć.
Przesunął dłonią wzdłuż jej rękawa po fałdę spódnicy, tak lekko, że zdawało jej się, iż nie dotyka 
jej ciała; że przypomina sobie nie ciało, lecz jego obraz.
— Tak wiele przeszłaś — powiedział. — Ja też. Wystarczy, że oni nas gnębią. Nie ma powodu, dla 
którego mielibyśmy im pomagać. Nieważne, co będziemy musieli znieść, między nami dwojgiem 
nie może być cierpienia. Żadnego dodatkowego bólu. Ból pochodzi z ich świata, nie od nas. Nie bój 
się. Nie będziemy siebie ranić. Już nie.
Uniosła głowę, kręcąc nią z gorzkim uśmiechem — w jej ruchu była desperacka gwałtowność, ale 
uśmiech świadczył o ozdrowieniu, o gotowości stawienia czoła rozpaczy.
— Hank, to piekło, które ci zgotowałam przez ostatni miesiąc... — Głos jej drżał.
— To nic w porównaniu z piekłem, które ja ci zgotowałem w ciągu ostatniej godziny. — Jego głos 



był spokojny.
Wstała i zaczęła się przechadzać po pokoju, by dowieść swojej siły, dając mu w ten sposób do 
zrozumienia, że już dłużej nie będzie go oszczędzać. Kiedy się zatrzymała i zwróciła ku niemu 
twarz, wstał, jakby zrozumiał jej zamiary.
— Wiem, że utrudniłam ci sprawę — powiedziała, wskazując radio. Pokręcił głową.
— Nie.
— Hank, muszę ci coś powiedzieć.
— Ja także. Pozwolisz mi mówić najpierw? Widzisz, chodzi o coś, co powinienem był powiedzieć 
już dawno. Pozwolisz mi mówić i nie będziesz odpowiadać, póki nie skończę?
Skinęła głową.
Przez moment spoglądał na nią, jakby chciał zobaczyć ją całą i wszystko, co poprzedziło tę chwilę.
—  Kocham  cię,  Dagny  —  powiedział  cicho,  z  prostotą  niezmąconego,  lecz  pozbawionego 
uśmiechu szczęścia.
Chciała się odezwać, ale wiedziała, że nie może, nawet gdyby on na to pozwolił; powstrzymała się 
więc, odpowiadając jedynie ruchem ust, i pochyliła głowę, przyjmując dar.
— Kocham cię. Jako tę samą wartość, ten sam wyraz, z tą samą dumą i tym samym znaczeniem, z 
jakim kocham swoją pracę, hutę, metal, czas spędzany przy biurku, przy piecu, w laboratorium, w 
kopalni, tak jak kocham swoją zdolność do pracy, percepcję i wiedzę, działanie mojego umysłu, 
gdy rozwiązuje  równanie chemiczne lub podziwia zachód słońca,  tak jak kocham wszystko,  co 
zrobiłem i  czułem, jako mój produkt,  mój wybór,  kształt  mojego świata,  moje najlepsze lustro, 
żonę, której nigdy nie miałem; jak kocham to, co umożliwia całą resztę: moją zdolność do życia.
Nie opuściła głowy, trzymała ją uniesioną, by go słuchać i akceptować, tak jak tego pragnął i jak na 
to zasługiwał
— Kocham cię od pierwszego dnia, w którym cię zobaczyłem, na wagonie stojącym na bocznicy 
stacji w Milford. Kochałem cię, gdy jechaliśmy lokomotywą pierwszego pociągu Linii Johna Galta. 
Kochałem cię na tarasie domu Ellisa Wyatta. Kochałem cię następnego ranka. Wiedziałaś o tym. 
Ale to ja muszę ci to powiedzieć, jeśli mam odkupić te wszystkie dni, by mogły być w pełni tym, 
czym były dla nas obojga. Kochałem cię. Wiedziałaś o tym. Ja nie. I ponieważ tego nie wiedziałem, 
musiałem się o tym dowiedzieć, siedząc przy biurku i patrząc na akt darowizny metalu Reardena.
Zamknęła  oczy.  Ale  na  jego  twarzy  nie  było  cierpienia,  jedynie  wielkie,  spokojne  szczęście 
człowieka, który widzi.
—  „Należymy  do  tych,  którzy  nie  oddzielają  wartości  wyznawanych  przez  umysł  od  aktów 
dokonywanych przez ciało”. Powiedziałaś to w dzisiejszej audycji.  Ale wiedziałaś to już wtedy, 
tamtego ranka w domu Ellisa Wyatta. Wiedziałaś, że wszystkie obelgi, którymi cię obrzucam, są 
najpełniejszym  wyznaniem  miłości,  jakie  może  uczynić  człowiek.  Wiedziałaś,  że  fizyczne 
pożądanie, które potępiałem jako nasz wspólny grzech, wcale nie jest fizyczne i nie pochodzi od 
ciała, lecz jest wyrazem najgłębszych wartości wyznawanych przez umysł, niezależnie od tego, czy 
ma się odwagę to pojąć czy nie. To dlatego się ze mnie śmiałaś, prawda?
— Tak — szepnęła.
— Powiedziałaś: „Nie chcę twojego umysłu, twojej woli, twojej istoty ani twojej duszy, dopóki to 
do mnie przychodzisz, by zaspokoić to najniższe ze swoich pragnień”. Wiedziałaś, że to właśnie 
swój  umysł,  wolę,  istotę  i  duszę  oddaję  ci  poprzez  owo pragnienie.  Teraz,  Dagny,  aby tamten 
poranek mógł być tym, czym był, chcę ci powiedzieć: mój umysł, wola, istota i dusza należą do 
ciebie — dopóki żyję.
Patrzył prosto na nią i zobaczyła w jego oczach krótkotrwałą iskierkę, nie będącą uśmiechem, lecz 
niemal reakcją na jej milczący krzyk.
— Pozwól mi skończyć, najdroższa. Chcę, żebyś wiedziała, jak dobrze wiem, o czym mówię. Ja, 
który myślałem, że z nimi walczę, przyjąłem najgorszy element doktryny naszych wrogów — i od 
tamtej  pory  płacę  za  to,  i  słusznie,  także  teraz.  Przyjąłem  zasadę,  za  pomocą  której  niszczą 
człowieka  na  samym początku  drogi,  zasadę  mordercy:  konflikt  Pomiędzy  umysłem a  ciałem. 
Przyjąłem ją jak większość ich ofiar, nie wiedząc o tym, nie wiedząc nawet o istnieniu tej kwestii. 
Buntowałem się przeciwko ich doktrynie ludzkiej bezsilności i byłem dumny ze swojej zdolności 



myślenia,  działania  i  pracy dla  zaspokojenia  swoich potrzeb.  Nie wiedziałem jednak,  że  jest  to 
cnota,  nigdy nie  zidentyfikowałem tego jako wartości  moralnej,  najwyższej wartości,  tej,  której 
należy bronić aż do śmierci, bo to ona umożliwia życie. Przyjąłem też karę za to, karę za cnotę, 
która  znalazła  się  w  rękach  aroganckiego  zła,  aroganckiego  jedynie  dzięki  mojej  niewiedzy  i 
uległości.
Przyjąłem ich obelgi, oszustwa i wymuszenia. Sądziłem, że mogę sobie pozwolić na ignorowanie 
ich — tych wszystkich bezsilnych mistyków, gadających o swoich duszach i niezdolnych zbudować 
sobie  dachu nad głową.  Sądziłem,  że świat  należy  do mnie  i  że  te  niekompetentne  gaduły nie 
stanowią zagrożenia dla mojej siły. Nie mogłem pojąć, dlaczego przegrywam wszystkie bitwy. Nie 
wiedziałem, że użyto przeciw mnie mojej własnej siły. Zajęty podbojem materii, ustąpiłem im na 
poziomie umysłu, myśli, zasad, praw, wartości i moralności. Przyjąłem, nieświadomie i bez walki, 
założenie, że idee nie mają wpływu na ludzkie życie, pracę, rzeczywistość, świat —jakby nie były 
dziełem rozumu, lecz mistycznej wiary, którą pogardzałem. To im wystarczyło. Oddałem wszystko, 
czego przeinaczeniu i zniszczeniu służy cała ich demagogia: ludzki rozsądek. Nie, oni nie potrafili 
zajmować  się  materią,  wytwarzać  pod  dostatkiem  produktów,  ujarzmić  ziemi.  Nie  musieli. 
Wystarczyło, że ujarzmili mnie.
Ja, który wiedziałem, że bogactwo jest tylko środkiem wiodącym do celu, wytwarzałem środek, a 
im pozwoliłem dyktować cel. Byłem dumny z umiejętności zaspokajania swoich potrzeb, a jednak 
pozwoliłem im dyktować system wartości,  na podstawie którego je szacowałem. Kształtowałem 
materię, by służyła moim celom, lecz pozostał mi tylko stos stali i złota, bo wszystkie moje cele 
zostały zniweczone, pragnienia zdradzone, a dążenia do szczęścia pokrzyżowane.
Podzieliłem się na dwie części, zgodnie z naukami mistyków, i prowadziłem interesy, opierając się 
na  jednym  systemie  wartości,  a  żyłem,  opierając  się  na  drugim.  Buntowałem  się  przeciwko 
grabieżczym próbom ustalania ceny i wartości mojej stali — pozwoliłem im jednak ustalać zasady 
moralne  swojego  życia.  Buntowałem  się  przeciwko  żądaniom  niezasłużonego  bogactwa  — 
sądziłem jednak, że moim obowiązkiem jest przyznać niezasłużoną miłość żonie, którą gardziłem, 
niezasłużony  szacunek  matce,  która  mnie  nienawidziła,  i  niezasłużone  wsparcie  bratu,  który 
spiskował  przeciwko  mnie.  Buntowałem  się  przeciwko  niesprawiedliwemu  uszczerbkowi 
finansowemu  —  akceptowałem  jednak  życie  w  niesprawiedliwym  cierpieniu.  Buntowałem  się 
przeciw doktrynie, że moje umiejętności produkcyjne są grzechem — przyjmowałem jednak za taki 
swoją  zdolność  do  przeżywania  szczęścia.  Buntowałem  się  przeciw  teorii,  że  cnota  jest  jakąś 
bezcielesną, nieodgadniona cechą ducha — lecz pogardzałem tobą, tobą, moja najukochańsza, za 
pragnienia  twojego  i  mojego  ciała.  Jeśli  jednak  ciało  jest  złem,  są  nim  również  ci,  którzy 
dostarczają środków przetrwania, są nim wszelkie dobra materialne i ich twórcy — a jeśli wartości 
moralne są sprzeczne z naszym fizycznym istnieniem, słuszne jest, by nagrody były niezasłużone, 
cnota powinna się składać z tego, co niedokonane, zapłata nie powinna wynikać z osiągnięcia, a 
niższe zwierzęta, które potrafią wytwarzać, powinny służyć tym, których duchowa wyższość polega 
na cielesnej nieudolności.
Gdyby  ktoś  pokroju  Hugh  Akstona  powiedział  mi  na  początku  mojej  drogi,  że  przyjmując 
wyznawaną przez mistyków teorię seksu, przyjmuję ekonomiczną teorię grabieżców, roześmiałbym 
mu się w twarz. Teraz już nie zrobiłbym tego. Teraz widzę, jak męty zarządzają moją firmą, widzę, 
jak  moi  najwięksi  wrogowie  wzbogacają  się  dzięki  osiągnięciom mojego życia,  a  co  się  tyczy 
jedynych dwóch osób, które w życiu kochałem, jedną śmiertelnie obraziłem, drugą zaś zhańbiłem w 
oczach świata. Uderzyłem w twarz człowieka, który był moim przyjacielem, obrońcą i nauczycie-
lem,  człowieka,  który  mnie  oswobodził,  pomagając  nauczyć  się  tego,  czego  się  nauczyłem. 
Kochałem  go,  Dagny,  był  moim  bratem,  synem,  druhem,  którego  nigdy  nie  miałem  —  a  ja 
wyrzuciłem go ze  swego życia,  bo  nie  chciał  mi  pomóc produkować dla  grabieżców.  Dałbym 
wszystko, by go odzyskać, ale nie mogę mu nic zaoferować i nigdy już go nie zobaczę, bo to ja 
będę wiedział, że nie mogę nic zrobić, by zasłużyć choćby na prawo błagania go o przebaczenie.
Ale  to,  co  zrobiłem  tobie,  najdroższa,  jest  jeszcze  gorsze.  To  przeze  mnie  musiałaś  wygłosić 
dzisiejsze  oświadczenie,  to  ja  doprowadziłem  do  tego  jedyną  kobietę,  którą  kiedykolwiek 
kochałem, w zamian za jedyne szczęście,  jakiego w życiu doznałem. Nie mów mi,  że sama to 



wybrałaś i przyjęłaś wszystkie konsekwencje, łącznie z dzisiejszym wieczorem — bo to ja miałem 
do zaoferowania tylko taki wybór. To, że grabieżcy zmusili cię do mówienia; że mówiłaś, by mnie 
pomścić i uwolnić,  nie zmienia faktu, iż to ja umożliwiłem im zastosowanie tej taktyki.  To nie 
swoimi poglądami na temat grzechu i hańby posłużyli się, by cię zhańbić, lecz moimi. Po prostu 
wprowadzili  w  życie  to,  w  co  wierzyłem  i  co  powiedziałem  w  domu  Ellisa  Wyatta.  To  ja 
ukrywałem naszą miłość jako wstydliwy sekret — oni po prostu potraktowali ją w ten sam sposób. 
To ja fałszowałem rzeczywistość dla zachowania pozorów w ich oczach — oni tylko odebrali ją na 
mocy mojego upoważnienia.
Ludzie sądzą, że kłamca odnosi zwycięstwo nad ofiarą. Ja jednak nauczyłem się, że kłamstwo jest 
sprzeniewierzeniem  się  samemu  sobie,  bo  rezygnuje  się  z  własnej  rzeczywistości  na  rzecz 
człowieka,  którego się okłamuje,  czyniąc go swoim panem i skazując się  od tego momentu  na 
udawanie takiej rzeczywistości, jakiej domagają się jego poglądy. I jeśli dzięki kłamstwu osiąga się 
doraźny cel, płaci się potem cenę niszczącą to, czemu owa zdobycz miała służyć. Człowiek, który 
okłamuje świat, jest od tej pory niewolnikiem świata. Kiedy postanowiłem ukrywać moją miłość do 
ciebie, zanegować ją przed ludźmi i żyć w kłamstwie, uczyniłem z niej własność publiczną — i 
publiczność słusznie się o nią upomniała. Nie miałem możliwości tego uniknąć ani cię uratować. 
Kiedy poddałem się grabieżcom i podpisałem akt darowizny, by cię chronić — nadal żyłem w 
udawanej rzeczywistości, bo nic innego mi nie pozostało — a prędzej pozwoliłbym im zabić nas 
oboje,  niż zrobić to,  czym grozili.  Ale nie ma niewinnych kłamstw, jest tylko najpotworniejsza 
destrukcja,  a  niewinne  kłamstwa  najwierniej  jej  służą.  Nadal  udawałem,  więc  wynik  był 
nieunikniony:  zamiast  cię  ochronić,  sprowadziłem  na  ciebie  jeszcze  większą  udrękę,  zamiast 
uratować twoją reputację, zmusiłem cię do wystawienia się na publiczną chłostę i biczowania się 
własną ręką. Wiem, że byłaś dumna z tego, co mówisz, a ja byłem dumny, słuchając cię — ale była 
to duma, którą powinienem czuć już dwa lata temu.
Nie, nie utrudniłaś mi sprawy, uwolniłaś mnie, uratowałaś nas oboje, odkupiłaś naszą przeszłość. 
Nie mogę cię prosić o przebaczenie, takie słowa już dawno się do nas nie odnoszą — a jedynym 
zadośćuczynieniem, jakie mogę ci ofiarować, jest fakt, że jestem szczęśliwy. Szczęście, najdroższa, 
nie cierpienie. Jestem szczęśliwy, że zobaczyłem prawdę, nawet jeśli teraz pozostała mi tylko ta 
wizja. Gdybym się poddał cierpieniu i obarczył cię jałowym żalem, że mój własny błąd zniszczył 
mi przeszłość, doszczętnie zdradziłbym i zaprzepaścił prawdę, z którą wtedy się minąłem. Ale jeśli 
pozostało mi jedynie umiłowanie prawdy, to im więcej straciłem w przeszłości, tym bardziej mogę 
być dumny z ceny, którą za to umiłowanie zapłaciłem. Wtedy szczątki nie staną się przytłaczającym 
mnie kopcem, lecz drabiną, na którą się wspiąłem, by więcej widzieć. Gdy zaczynałem, moja duma 
i wizja były jedynym, co posiadałem — i wszystko, co osiągnąłem, osiągnąłem dzięki nim. Obie są 
teraz większe. Teraz mam świadomość najwyższej wartości, której mi brakowało: prawa do dumy 
ze swojej wizji. Resztę muszę dopiero osiągnąć.
Pierwszym krokiem mojego  nowego  życia,  Dagny,  miało  być  powiedzenie  ci,  że  cię  kocham. 
Mówię to teraz. Kocham cię, najdroższa, tą najbardziej ślepą namiętnością ciała, która pochodzi z 
najjaskrawszej percepcji umysłu — i moja miłość do ciebie jest jedynym osiągnięciem przeszłości, 
które pozostanie ze mną niezmienione przez wszystkie przyszłe lata. Chciałem ci to powiedzieć, 
gdy jeszcze miałem do tego prawo. Ponieważ jednak nie powiedziałem tego na początku, muszę 
powiedzieć na końcu. A teraz powiem ci, co ty chciałaś powiedzieć mnie — bo, widzisz, wiem to i 
akceptuję:  w  ciągu  minionego  miesiąca  spotkałaś  mężczyznę,  którego  kochasz,  a  jeśli  miłość 
oznacza ostateczny, niezastąpiony wybór, jego jedynego kochałaś przez całe swoje życie.
— Tak!  — na  wpół  szepnęła,  na  wpół  krzyknęła,  jak  pod  wpływem uderzenia,  nieświadoma 
niczego z wyjątkiem wstrząsu. — Hank! Skąd możesz to wiedzieć?
Uśmiechnął się, wskazując radio.
— Moja droga, używałaś wyłącznie czasu przeszłego.
— Och...! — Tym razem prawie jęknęła, zamykając oczy.
— Nie wypowiedziałaś  jedynego słowa,  które miałabyś  prawo rzucić  im w twarz,  gdyby było 
inaczej. Powiedziałaś: „Pragnęłam go”, a nie „Kocham go”. Dziś przez telefon powiedziałaś mi, że 
mogłaś wrócić wcześniej. Żaden inny powód nie skłoniłby cię do pozostawienia mnie w sposób, w 



jaki to uczyniłaś. Jedynie ten jeden był możliwy i słuszny.
Odchyliła się nieco do tyłu, jakby z trudem utrzymywała równowagę, ale patrzyła mu prosto w 
oczy z uśmiechem nadającym oczom wyraz łagodnego podziwu, a ustom kształt bólu.
—  To  prawda.  Spotkałam  mężczyznę,  którego  kocham  i  zawsze  będę  kochać,  widziałam  go, 
rozmawiałam z nim — ale nie mogę go mieć, być może nigdy nie będę go mieć, a może nawet 
nigdy już nie zobaczę.
— Chyba zawsze wiedziałem, że go znajdziesz. Wiem, co do mnie czułaś, wiem, jak wiele, ale 
wiedziałem, że nie poprzestaniesz na mnie. Tego, co mu dasz, nie zabierasz mnie: ja nigdy tego nie 
miałem. Nie mogę się przeciw temu buntować. To, co miałem, znaczy dla mnie zbyt wiele — i nic 
nie może zmienić faktu, że to miałem.
— Czy chcesz, żebym to powiedziała, Hank? Czy zrozumiesz, jeśli ci powiem, że zawsze będę cię 
kochać?
— Myślę, że zrozumiałem to wcześniej niż ty.
— Zawsze będę cię widziała takim, jaki jesteś teraz. Zawsze byłam świadoma twojej wielkości, 
którą ty dopiero teraz zaczynasz dostrzegać, i obserwowałam twoją walkę o jej odkrycie. Nie mów 
o zadośćuczynieniu, nie zraniłeś mnie, twoje błędy wynikały z niezłomnej uczciwości poddanej 
torturze nieprawdopodobnego kodeksu — a twoja walka z nim nie przyniosła mi cierpienia, lecz 
uczucie, którego tak rzadko zaznaję: podziw. Jeśli go teraz przyjmiesz, zawsze będzie twój. Nic 
nigdy nie zmieni tego, czym dla mnie byłeś. Ale człowieka, którego spotkałam, kochałam na długo 
przedtem, nim dowiedziałam się o jego istnieniu. Myślę, że pozostanie dla mnie nieosiągalny, lecz 
moja miłość do niego wystarczy, by mnie utrzymać przy życiu.
Ujął jej dłoń i przycisnął do ust.
— Wiesz więc, co czuję — rzekł — i dlaczego wciąż jestem szczęśliwy. Patrząc na jego twarz, 
uświadomiła sobie, że po raz pierwszy jest tym,
za kogo zawsze go uważała: człowiekiem zdolnym niezwykle silnie odczuwać radość życia. Znikło 
napięcie  wytrwałości  i  zaciekłego  wypierania  bólu;  teraz,  stojąc  wśród  ruin,  patrzył  na  nie  ze 
spokojem niewzruszonej siły. Jego twarz przypominała twarze mieszkańców doliny.
— Hank — szepnęła — chyba nie potrafię tego wyjaśnić, ale czuję, że nie popełniłam zdrady, ani 
wobec ciebie, ani jego.
— Nie popełniłaś.
Jej  oczy  wydawały  się  nienaturalnie  żywe  w  pobladłej  twarzy,  jakby  w  wyczerpanym  ciele 
pozostała nietknięta świadomość. Zmusił ją, by usiadła, i otoczył ramieniem oparcie kanapy, nie 
dotykając jej, a jednak trzymając w ochronnym uścisku.
— A teraz — rzekł — powiedz mi, gdzie byłaś.
— Nie  mogę.  Dałam  słowo,  że  nigdy  nie  ujawnię  niczego,  co  się  z  tym wiąże.  Mogę  tylko 
powiedzieć,  że  znalazłam  to  miejsce  przypadkiem,  gdy  się  rozbiłam,  i  że  opuściłam  je  z 
zawiązanymi oczyma, by nie móc ponownie tam trafić.
— I nie trafiłabyś?
— Nie będę próbować.
— Aon?
— Nie będę go szukać.
— Został tam?
— Nie wiem.
— Dlaczego od niego odeszłaś?
— Nie mogę ci powiedzieć.
— Kim on jest?
Mimo woli parsknęła rozpaczliwym śmiechem.
— Kim jest John Galt?
Spojrzał na nią zdumiony — zrozumiał jednak, że nie żartuje.
— A zatem on istnieje? — zapytał powoli.
— Tak.
— I powiedzenie odnosi się do niego?



— Tak.
— I ma jakieś konkretne znaczenie?
— O tak! Mogę ci o nim powiedzieć tylko jedno, bo odkryłam to wcześniej i nie obiecywałam 
zachować w tajemnicy: to on wynalazł silnik, który znaleźliśmy.
— Och!  — Uśmiechnął  się,  jakby  nagle  wydało  mu się  to  jasne.  Potem powiedział  łagodnie, 
patrząc  na  nią  niemal  współczująco:  —  To  on  jest  niszczycielem,  prawda?  —  Zobaczył  jej 
wstrząśniętą twarz i dodał: — Nie, nie odpowiadaj, jeśli nie możesz. Chyba wiem, gdzie byłaś. 
Chciałaś uratować Quentina Danielsa przed niszczycielem i rozbiłaś się, ścigając go, prawda?
— Tak.
— Boże, Dagny! Czy takie miejsce naprawdę istnieje? Czy oni wszyscy żyją? Czy...? Przepraszam, 
Dagny. Nie odpowiadaj.
Uśmiechnęła się.
— Istnieje.
Zamilkł na długą chwilę.
— Hank, czy potrafiłbyś zrezygnować z Rearden Steel?
— Nie! — rzucił gwałtownie. Potem, z pierwszą nutą rezygnacji w głosie, dodał: — Jeszcze nie.
Potem popatrzył na nią, jakby to, co wydarzyło się w nim pomiędzy tymi słowami, uzmysłowiło mu 
całą udrękę, przez którą ona przeszła w ciągu minionego miesiąca.
— Rozumiem — rzekł. Przesunął dłonią po jej czole gestem zrozumienia, współczucia, zdumienia 
graniczącego z niewiarą. — Na jakie piekło się skazałaś! — powiedział cicho.
Przytaknęła.
Osunęła się na kanapę, kładąc mu głowę na kolanach.
— Będziemy walczyć z grabieżcami, dopóki się da — powiedział, głaszcząc japo włosach. — Nie 
wiem, jaka przyszłość nas czeka, ale wygramy albo się przekonamy, że nie ma szans. Dopóki to się 
nie stanie, będziemy walczyć o swój świat. Jesteśmy wszystkim, co z niego pozostało.
Zasnęła,  trzymając  go  za  rękę.  Ostatnie,  co  poczuła,  nim  straciła  świadomość,  było  wrażenie 
ogromnej  otchłani,  otchłani  obejmującej  miasto  i  kontynent,  gdzie  nigdy  nie  zdoła  odnaleźć 
mężczyzny, którego nie ma prawa szukać.

Rozdział IV
ANTYŻYCIE

James Taggart sięgnął do kieszeni odświętnej marynarki, wyciągnął pierwszy zwitek papieru, na 
jaki natrafił — przypadkiem był to banknot studolarowy — i podał żebrakowi.
Zauważył, że żebrak schował pieniądze do kieszeni z tą samą obojętnością, z która on je wyjął.
— Dzięki, koleś — rzekł tamten kpiąco i odszedł.
Taggart  stał  pośrodku  chodnika,  zastanawiając  się,  co  go  napełnia  takim  zdumieniem  i 
przerażeniem. To nie bezczelność żebraka — nie pragnął wdzięczności, nie kierowała nim litość, 
jego gest był automatyczny i bez znaczenia. Ale żebrak zachował się tak, jakby mu było obojętne, 
czy otrzyma sto dolarów, czy dziesięć centów, czy też,  nie otrzymawszy nic, umrze tej  nocy z 
głodu. Taggart zadrżał i ruszył szybko przed siebie; drżenie miało zapobiec świadomości, że nastrój 
żebraka jest identyczny z jego własnym.
Ściany otaczających go budynków promieniowały nienaturalną jasnością letniego zmierzchu, a na 
skrzyżowaniach i nad dachami unosiła się pomarańczowa mgiełka, pozostawiając go na kurczącym 
się skrawku ziemi. Kalendarz na niebie wydawał się odporny na mgiełkę, żółty jak kartka starego 
pergaminu, głosząca: 5 sierpnia.
Nie, pomyślał w odpowiedzi na rzeczy, których nie nazwał po imieniu, to nieprawda, czuję się 
świetnie,  dlatego  właśnie  mam  ochotę  wybrać  się  gdzieś  tego  wieczoru.  Nie  mógł  się  sobie 
przyznać, że to osobliwe podekscytowanie wynika z pragnienia doznania przyjemności; nie mógł 
się przyznać, że pragnie świętować, ponieważ nie mógł się przyznać, co chce świętować.



Dużo się działo tego dnia, słowa płynęły lekko jak bawełna, lecz osiągały cel precyzyjnie niczym 
maszyna  licząca,  wiodąc  do  pełni  satysfakcji.  Jego  cel  i  charakter  satysfakcji  musiały  jednak 
pozostać w ukryciu
przed  nim  samym,  nie  tylko  przed  innymi,  a  to  nagłe  pragnienie  przyjemności  stanowiło 
niebezpieczny wyłom.
Dzień  zaczął  się  od  małego  obiadu  w  apartamencie  hotelowym goszczącego  w  Nowym Jorku 
argentyńskiego  prawodawcy,  gdzie  kilka  osób  różnych  narodowości  rozprawiało  luźno  o 
argentyńskim  klimacie,  ziemi,  bogactwach  naturalnych,  potrzebach  ludności  i  wartości 
dynamicznego, postępowego stosunku do przyszłości — a mimochodem wspomniano, że za dwa 
tygodnie Argentyna zostanie ogłoszona republiką ludową.
Potem było kilka koktajli w domu Orrena Boyle’a w towarzystwie pewnego siedzącego spokojnie 
w kąciku argentyńskiego dżentelmena oraz dwóch urzędników z Waszyngtonu i ich przyjaciół o 
nieokreślonych  stanowiskach,  rozprawiających  o  zasobach  krajowych,  metalurgii,  mineralogii, 
obowiązkach  sąsiedzkich  i  dobru  świata.  Mimochodem  wspomniano,  że  za  trzy  tygodnie 
Argentyńska  Republika  Ludowa  i  Chilijska  Republika  Ludowa  otrzymają  od  rządu  Stanów 
Zjednoczonych pożyczkę w wysokości czterech miliardów dolarów.
Następnie  przyszedł  czas  na  niewielkie,  nieoficjalne  przyjęcie  w  prywatnej  salce  baru 
wybudowanego na kształt piwnicy na dachu drapacza chmur, wydane przez Jamesa Taggarta dla 
dyrektorów  utworzonego  niedawno  przedsiębiorstwa,  Korporacji  Przyjaźni  Sąsiedzkiej  i 
Wspierania  Rozwoju,  którego  prezesem  był  Orren  Boyle,  a  skarbnikiem  szczupły,  elegancki, 
nadpobudliwy  człowieczek  z  Chile,  seńor  Mario  Martinez,  do  tego  stopnia  przypominający 
Taggartowi  Cuffy’ego  Meigsa,  że  miał  ochotę  zwracać  się  do  niego  per  senor  Meigs.  Tu 
rozmawiano  o  golfie,  wyścigach  konnych,  regatach,  samochodach  i  kobietach.  Nie  trzeba  było 
wspominać, wszyscy bowiem o tym wiedzieli, że Korporacja Przyjaźni Sąsiedzkiej i Wspierania 
Rozwoju  posiada  wyłączny  kontrakt  na  dwudziestoletnie  zarządzanie  —  na  mocy  „dzierżawy 
kierowniczej” — wszystkimi obiektami przemysłowymi Republik Ludowych Półkuli Południowej.
Ostatnim  wydarzeniem  dnia  była  wystawna  kolacja  w  domu  senora  Rodrigo  Gonzaleza, 
przedstawiciela dyplomatycznego Chile. Rok wcześniej nikt o nim nie słyszał, lecz przyjęcia, które 
wydawał w ciągu minionego półrocza,  odkąd przybył  do Nowego Jorku,  przyniosły mu szybki 
rozgłos. Goście opisywali go jako postępowego biznesmena. Mówiono, że utracił majątek, gdy w 
Chile proklamowano republikę ludową i znacjonalizowano wszystkie nieruchomości z wyjątkiem 
tych  należących  do  obywateli  zacofanych,  nieludowych  krajów,  takich  jak  Argentyna;  przyjął 
jednak postawę oświeconą i zaczął pracować dla nowego rządu, pragnąc służyć swemu krajowi. 
Jego nowojorskie  mieszkanie  zajmowało  całe  piętro  ekskluzywnego hotelu  mieszkalnego.  Miał 
tłustą, tępą twarz i oczy zabójcy. Przyglądając mu się podczas przyjęcia, Taggart doszedł do wnios-
ku, że jest to człowiek odporny na wszelkie uczucia — wyglądał, jakby można było pociąć jego 
obwisłe  ciało  nożem,  a  on w ogóle  by  tego  nie  zauważył  — tyle  że  z  jakąś  lubieżną,  niemal 
seksualną rozkoszą pocierał  nogami swoje perskie dywany, gładził wypolerowaną poręcz fotela, 
ściskał  wargami  cygaro.  Jego  żona,  senora  Gonzalez,  była  drobną,  atrakcyjną  kobietą,  nie  tak 
piękną, jak się sobie zdawała, lecz cieszącą się opinią piękności z racji nerwowej gwałtowności i 
specyficznego,  swobodnego,  bezpretensjonalnego,  cynicznego  przekonania  o  własnej  wielkości, 
zdającego się obiecywać wszystko i rozgrzeszać wszystkich. Wiedziano, że głównym atutem jej 
męża  — w epoce  handlu przysługami,  nie  dobrami  —jest  towar,  który oferuje  jego  żona — i 
obserwując ją w tłumie, Taggart zastanawiał się, jakich transakcji dokonano, jakie rozporządzenia 
wydano  i  jakie  gałęzie  przemysłu  zniszczono  w  zamian  za  kilka  przygodnych  nocy,  których 
większość spośród tych ludzi nie miała powodu pragnąć i być może już nie pamięta. Przyjęcie go 
znudziło, było tam tylko kilka osób, którym musiał się pokazać, porozmawiać z nimi czy choćby 
wymienić spojrzenia. Miano właśnie podać obiad, gdy usłyszał to, po co przyszedł: wydmuchując 
dym z cygara w twarze otaczających go osób, senor Gonzalez wspomniał, iż na mocy porozumienia 
z  przyszłą  Argentyńską  Republiką  Ludową  za  niecały  miesiąc,  drugiego  września,  Chilijska 
Republika Ludowa znacjonalizuje majątek d’Anconia Copper.
Wszystko poszło tak, jak oczekiwał Taggart. Nieoczekiwane pojawiło się dopiero wtedy, gdy po 



usłyszeniu tej wieści ogarnęła go nieprzeparta chęć ucieczki. Czuł, że nie zniesie nudy tej kolacji; 
że musi inaczej uczcić swoje osiągnięcie. Wyszedł w letni zmierzch, czując się zarazem ścigającym 
i ściganym: goniąc za przyjemnością, której nic nie mogło mu dać, i uciekając przed przerażającym 
odkryciem, co nim kierowało, gdy planował dzisiejsze osiągnięcie,  i  jaki jego aspekt dał mu tę 
dziką satysfakcję.
Przypominał  sobie,  że  ma  sprzedać  swoje  akcje  d’Anconia  Copper,  które  po  ubiegłorocznym 
krachu  nigdy  nie  odzyskały  dawnej  wartości,  i  —  jak  ustalił  z  przyjaciółmi  —  kupić  akcje 
Korporacji Przyjaźni Sąsiedzkiej  i  Wspierania Rozwoju, zarabiając na nich fortunę. Ale ta myśl 
napełniała go jedynie nudą; nie to pragnął celebrować.
Próbował  sobie  wmówić,  że  jest  inaczej:  pieniądze,  myślał,  to  one  były  moim motywem,  nic 
gorszego. Czy to niedobry motyw? Niewłaściwy? Czy nie o nie chodziło tym wszystkim Wyattom, 
Reardenom i  d’Anconim...?  Potrząsnął  gwałtownie  głową,  czując,  że  jego  myśl  niebezpiecznie 
zapędza się w ślepą uliczkę, której końca nie wolno mu było zobaczyć.
Nie, przyznał się sobie niechętnie, pieniądze nic już dla mnie nie znaczą. Na dzisiejszym przyjęciu 
szastał setkami dolarów, płacąc za niedopite drinki i niedojedzone delicje, wciskając niepotrzebne 
napiwki i spełniając nieoczekiwane zachcianki,  pozwalając pewnemu gościowi, który zapomniał 
zakończenia jakiejś pikantnej anegdoty, zadzwonić do Argentyny w celu przypomnienia go sobie; 
wyrzucając pieniądze w poczuciu, że łatwiej jest płacić, niż myśleć.
—  Dobrze  masz  z  tym  planem  unifikacji  kolei  —  chichotał  pijacko  Orren  Boyle.  Od  czasu 
wprowadzenia  planu  zbankrutowała  lokalna  linia  w Dakocie  Północnej,  skazując  region  na  los 
obszaru klęski, a lokalny bankier popełnił samobójstwo, zabijając najpierw żonę i dzieci — w Ten-
nessee  zdjęto  z  rozkładu  pociąg  towarowy,  pozostawiając  lokalną  fabrykę  bez  transportu  z 
jednodniowym uprzedzeniem; syn właściciela fabryki odszedł z uczelni i był teraz w więzieniu, 
oczekując  egzekucji  za  morderstwo  dokonane  wraz  z  bandą  rabusiów  —  zamknięto  stację  w 
Kansas, a jej zawiadowca, który chciał być naukowcem, rzucił studia i został pomywaczem — żeby 
on, James Taggart, mógł siedzieć w prywatnym barze i płacić za alkohol, który wlewał sobie do 
gardła  Orren  Boyle,  za  kelnera,  który  wycierał  ubranie  Boyle’a,  gdy  ten  polał  sobie  koszulę 
alkoholem,  za  dywan  przypalony  papierosami  byłego  alfonsa  z  Chile,  któremu nie  chciało  się 
sięgać po popielniczkę leżącą na wyciągnięcie ręki.
Ale to nie świadomość zobojętnienia na urok pieniądza wzbudzała w nim dreszcz przerażenia, lecz 
świadomość,  że  z  równą  obojętnością  przyjąłby  teraz  los  żebraka.  Kiedyś  zdarzało  mu  się 
doznawać nieznacznego poczucia winy — zaledwie w formie lekkiego poirytowania — na myśl, że 
popełnia  grzech  chciwości,  który  napiętnował  na  każdym  kroku.  Teraz  zmroziła  go  nagła 
świadomość, że w rzeczywistości nigdy nie był hipokrytą: istotnie nie zależało mu na pieniądzach. 
Ta myśl otworzyła przed nim kolejną dziurę, wiodącą do jeszcze jednej ślepej uliczki, w którą nie 
wolno mu było się zapędzić.
Po prostu chcę coś dzisiaj  robić!, zawołał  w myślach do wszystkich i  do nikogo, w proteście i 
gniewie — proteście przeciw temu, co wtłacza mu do głowy te myśli, i w gniewie na wszechświat, 
w którym jakaś złośliwa siła nie pozwala mu znaleźć radości bez potrzeby uświadamiania sobie, 
czego i po co pragnie.
Czego pragniesz?,  pytał  wciąż jakiś  wrogi głos, a on szedł coraz szybciej,  by przed nim uciec. 
Własny mózg wydawał mu się labiryntem, w którym za każdym zakrętem czyhała ślepa uliczka, 
wiodąca ku mgle ukrywającej otchłań. Miał wrażenie, że biegnie, a maleńka, bezpieczna wysepka 
kurczy się i wkrótce pozostaną już tylko uliczki. Przypominało to resztki światła na otaczającej go 
ulicy, pochłanianej stopniowo przez mgiełkę. Dlaczego musi się kurczyć?, myślał w panice. Przeżył 
tak  całe  dotychczasowe  życie:  patrząc  wyłącznie  na  chodnik  przed  sobą,  umiejętnie  unikając 
widoku całej drogi, zakrętów, odległości, szczytów. Nigdy nie zamierzał donikąd dojść, chciał być 
wolny od postępu, od jarzma linii prostej, nigdy nie chciał, by jego lata połączyły się w jakąś sumę 
—jak to się stało, że zostały podliczone? — dlaczego dotarł do jakiegoś nie zaplanowanego celu, 
gdzie nie można już było stać bez ruchu ani się cofnąć? „Uważaj, jak chodzisz, bracie!” — warknął 
ktoś,  odpychając  go  łokciem  — i  Taggart  uświadomił  sobie,  że  zderzył  się  z  jakąś  zwalistą, 
śmierdzącą postacią i że biegnie.



Zwolnił i rozejrzał się po ulicach, by sprawdzić, dokąd zaniosły go nogi. Nie chciał wiedzieć, że 
wraca do domu, do żony. Ta uliczka też była spowita mgłą, ale nie pozostała mu już żadna inna.
Gdy tylko ujrzał milczącą, wyprostowaną postać Cherryl, która wstała, by go powitać, zrozumiał, 
że jest to bardziej niebezpieczne, niż mu się zdawało, i że nie dostanie tego, czego pragnie. Ale 
niebezpieczeństwo było dla niego sygnałem do zamknięcia oczu, wyłączenia zdolności oceny i po-
dążania naprzód na podstawie nie zwerbalizowanego założenia, że niebezpieczeństwo pozostanie 
nierzeczywiste dzięki jego odmowie dostrzeżenia go — jakby wewnątrz niego odzywała się syrena, 
mająca na celu nie ostrzeżenie przed mgłą, lecz jej przywołanie.
— Tak, istotnie, miałem być na ważnym bankiecie, ale zmieniłem zdanie. Miałem ochotę zjeść dziś 
kolację z tobą — rzekł tonem komplementu.
— Rozumiem — odparła cicho.
Poczuł złość z powodu jej beznamiętnej postawy i bladej, nieodgadnionej twarzy. Rozzłościł go 
konkretny, bezpretensjonalny sposób, w jaki wydała polecenia służbie, a potem fakt znalezienia się 
naprzeciw  niej  w  oświetlonym  przez  świece  pokoju,  przy  perfekcyjnie  zastawionym  stole,  na 
którym stały dwa kryształowe puchary z owocami i srebrne miseczki lodów.
Najbardziej jednak irytowało go jej opanowanie: nie była już małym, dziwacznym stworzonkiem, 
przytłoczonym przez luksus rezydencji zaprojektowanej przez wielkiego artystę; dopasowała się do 
niej.  Siedziała  przy  stole,  jakby  miała  prawo do  tego  pokoju.  Ubrana  była  w  szytą  na  miarę 
podomkę  ze  złotobrązowego  brokatu,  współgrającego  z  kolorem  jej  włosów,  której  jedynym 
ornamentem była  prostota  linii.  Wolałby  dawne dźwięczące  bransoletki  i  sprzączki  z  kryształu 
górskiego. Od wielu miesięcy niepokoił go jej wzrok: nie był ani przyjazny, ani wrogi, lecz uważny 
i pytający.
— Zakończyłem dzisiaj  ważną  transakcję  — rzekł  na  wpół  chełpliwie,  na  wpół  błagalnie.  — 
Transakcję dotyczącą całego kontynentu, w którą zamieszanych jest kilka rządów.
Uświadomił sobie, że respekt, podziw i entuzjastyczna ciekawość, której oczekiwał, mogły pojawić 
się tylko na twarzy nieistniejącej już dziewczyny ze sklepu. Na twarzy swojej żony nie ujrzał żadnej 
z tych rzeczy. Nawet gniew lub nienawiść byłyby lepsze od jej spokojnego, uważnego spojrzenia, w 
którym malowało się coś gorszego niż oskarżenie: pytanie.
— Jaką transakcję, Jim?
— Co to znaczy: jaką transakcję? Masz jakieś podejrzenia? Dlaczego od razu zaczynasz węszyć?
— Przepraszam. Nie wiedziałam, że to tajemnica. Nie musisz mi odpowiadać.
— To nie jest tajemnica. — Czekał, ona jednak milczała. — No? Nic nie powiesz?
— Nie — powiedziała zwyczajnie, jakby chciała mu sprawić przyjemność.
— A więc nie jesteś zainteresowana?
— Myślałam, że nie chcesz o tym mówić.
— Och, dość tych sztuczek! — wybuchnął. — To wielka transakcja. Podziwiasz przecież wielki 
biznes, co? A to jest większe niż wszystko, o czym ci chłoptasie mogliby marzyć. Trawią życie na 
gromadzeniu fortun, grosz po groszu, a tymczasem ja to robię tak — pstryknął palcami — ot tak. 
To największy wyczyn, jakiego kiedykolwiek dokonano.
— Wyczyn, Jim?
— No, transakcja!
— I to ty go dokonałeś? Sam?
— A żebyś wiedziała! Ten gruby dureń, Orren Boyle, nie wykombinowałby tego w milion lat. Na 
to potrzeba było wiedzy, talentu i wyczucia czasu — zobaczył w jej oczach iskierkę zaciekawienia 
— i psychologii. — Iskierka znikła, on jednak brawurowo parł naprzód. — Trzeba było wiedzieć, 
jak  podejść  Wesleya,  jak  nie  dopuścić  do  niego  niewłaściwych  wpływów,  jak  zainteresować 
Thompsona,  nie  pozwalając  mu  wiedzieć  zbyt  wiele,  jak  informować  Chicka  Morrisona,  nie 
informując Tinky’ego Hollowaya, i jak zmusić odpowiednie osoby do wydania kilku przyjęć dla 
Wesleya we właściwym czasie, no i... Słuchaj no, Cherryl, mamy w domu jakiegoś szampana?
— Szampana?
— Może uczcilibyśmy to jakoś?
— Możemy wypić szampana, jasne, Jim.



Zadzwoniła  po służbę i  wydała polecenia  w swój osobliwy, beznamiętny,  bezkrytyczny sposób, 
podporządkowując się skrupulatnie jego życzeniom, jakby nie miała własnych.
— Nie wyglądasz na osobę, która jest pod wrażeniem — rzekł. — Ale co ty wiesz o biznesie. Nie 
zrozumiałabyś czegoś tak wielkiego. Poczekaj do drugiego września. Poczekaj, aż oni to usłyszą.
— Kto?
Spojrzał na nią, jakby niechcący wymknęło mu się niebezpieczne słowo.
— Dobiliśmy targu,  na mocy którego my — to znaczy ja,  Orren i  jeszcze  kilku przyjaciół  — 
będziemy kontrolować wszystkie posiadłości przemysłowe na południe od granicy.
— Posiadłości? Czyje?
— No... ludności. To nie staroświeckie dążenie do osobistego zysku. To misja — ważna, zgodna z 
duchem społecznym misja — polegająca na zarządzaniu znacjonalizowanymi przedsiębiorstwami 
różnych  republik  ludowych  Ameryki  Południowej  w  celu  nauczenia  ich  pracowników nowych 
technik produkcji, by pomóc upośledzonym społecznie, którzy nigdy nie mieli szansy, i... — Urwał 
gwałtownie,  choć ona tylko siedziała i patrzyła na niego nieruchomym wzrokiem. — Wiesz — 
powiedział  nagle,  chichocząc  nieprzyjemnie  —jeśli  tak  cholernie  ci  zależy  na  ukryciu,  że  po-
chodzisz ze slumsów, nie powinnaś być tak obojętna na filozofię dobra społecznego. To właśnie 
biedakom  brak  instynktu  humanitarnego.  Trzeba  się  urodzić  bogatym,  żeby  rozumieć  wyższe, 
altruistyczne uczucia.
— Nigdy nie próbowałam ukrywać, że pochodzę ze slumsów — powiedziała beznamiętnym tonem 
wyjaśnienia.  — I  nie  czuję  sympatii  dla  filozofii  dobra  społecznego.  Dość  się  napatrzyłam na 
biedaków, żeby wiedzieć, skąd się u nich bierze chęć dostania czegoś za nic. — Nie odpowiedział, 
a  ona  rzekła  nagle,  zdumionym,  lecz  stanowczym  głosem,  jak  gdyby  znalazła  definitywną 
odpowiedź na pytanie, które długo ją nurtowało: — Jim, ciebie też to nie obchodzi. Ani trochę nie 
dbasz o te brednie o dobru społecznym.
— No, jeżeli obchodzą cię tylko pieniądze — wybuchnął — pozwól, że ci powiem, iż ta transakcja 
przyniesie mi fortunę. To jest to, co zawsze podziwiałaś, prawda? Bogactwo?
— To zależy.
— Myślę, że stanę się jednym z najbogatszych ludzi świata — rzekł, nie pytając, od czego zależy 
jej  podziw.  — Nie  będzie  nic,  na  co  nie  mógłbym sobie  pozwolić.  Nic.  Będę  mógł  kupić  ci 
wszystko. Powiedz tylko, czego chcesz.
— Niczego, Jim.
— Aleja chciałbym dać ci prezent! Chcę uczcić to wydarzenie, rozumiesz? Proś, o co chcesz. Stać 
mnie na to. Chcę ci pokazać, że mnie stać. Cokolwiek ci przyjdzie do głowy.
— Nic mi nie przychodzi do głowy.
— Daj spokój! Chcesz mieć jacht?
— Nie.
— A może chcesz, żebym kupił całą twoją dzielnicę w Buffalo?
— Nie.
— Klejnoty koronne Angielskiej  Republiki  Ludowej? Można je  zdobyć.  Na czarnym rynku od 
dawna słychać takie pogłoski. Ale żaden z tych staroświeckich magnatów nie może sobie na to 
pozwolić. Ja mogę — a raczej będę mógł, drugiego września. To jak? Chcesz je mieć?
— Nie.
— Więc czego chcesz?
— Niczego, Jim.
— Niech cię diabli, przecież musisz czegoś chcieć!
Patrzyła na niego nieco wystraszona, ale przede wszystkim obojętna.
— W porządku, przepraszam — rzekł. Wydawał się zaskoczony własnym wybuchem. — Po prostu 
chciałem ci sprawić przyjemność — dodał ponuro — ale ty chyba nie potrafisz tego zrozumieć. Nie 
wiesz, jakie to ważne. Nie wiesz, jak wielkim człowiekiem jest twój mąż.
— Właśnie usiłuję się dowiedzieć — rzekła powoli.
— Nadal uważasz, że Hank Rearden jest wielkim człowiekiem?
— Tak, Jim.



— No, to ja jestem większym. Pokonałem go. Jestem większy niż oni wszyscy, Rearden i ten drugi 
kochanek mojej siostry, który... — Urwał, jakby się zapędził za daleko.
— Jim — zapytała  spokojnie  — co się  wydarzy  drugiego września?  Spojrzał  na nią  zimno,  z 
cynicznym półuśmiechem maskowanego triumfu.
— Znacjonalizują d’Anconia Copper.
Gdzieś w pobliżu z warkotem przeleciał samolot, potem zadźwięczała kostka lodu wrzucona do 
srebrnej miseczki z owocami, nim Cherryl się odezwała.
— Był twoim przyjacielem, prawda?
— Och, zamknij się!
Siedział  w milczeniu,  nie  patrząc na nią.  Kiedy wreszcie  zwrócił  ku niej  oczy,  nadal  na niego 
patrzyła. Odezwała się pierwsza.
— To, co zrobiła twoja siostra w tej audycji, było wspaniałe — rzekła z jakąś szczególną powagą.
— Tak, wiem, wiem, mówisz to od miesiąca.
— A ty nigdy mi nie odpowiedziałeś.
— Co tu można odpo...
— Podobnie jak twoi przyjaciele z Waszyngtonu nigdy jej nie odpowiedzieli. — Taggart milczał. 
— Jim, nie zamierzam zrezygnować z tego tematu. — Taggart nadal milczał. — Twoi przyjaciele z 
Waszyngtonu w żaden sposób nie ustosunkowali się do tej wypowiedzi. Nie zaprzeczyli temu, co 
powiedziała,  niczego nie wyjaśnili,  nie próbowali się tłumaczyć. Zachowywali się tak, jakby jej 
przemówienia nigdy nie było. Myślę, że mają nadzieję, iż wszyscy o tym zapomną. Niektórzy tak. 
Pozostali jednak rozumieją, co powiedziała i że twoi przyjaciele bali się stawić jej czoło.
— To nieprawda! Podjęto odpowiednie działania, sprawa jest zamknięta i nie rozumiem, po co do 
niej wracasz.
— Jakie działania?
— Zdjęto z anteny program Scuddera, bo jego istnienie nie leży obecnie w interesie publicznym.
— I to jest odpowiedź dla niej?
— To jest zamknięcie sprawy i nie ma potrzeby więcej na ten temat mówić.
— Na temat rządu, który funkcjonuje, opierając się na szantażach i wymuszeniach?
—  Nie  możesz  mówić,  że  nic  nie  zrobiono.  Ogłoszono  publicznie,  że  audycje  Scuddera  są 
wywrotowe, destruktywne i niewiarygodne.
— Jim, chcę, żebyś zrozumiał, że Scudder nie był po jej stronie, lecz po twojej. To nawet nie on 
zorganizował ten wywiad. Działał, wykonując rozkazy z Waszyngtonu, prawda?
— Myślałem, że nie lubisz Bertrama Scuddera.
— Nie lubię, ale...
— Więc co cię to obchodzi?
— Był niewinny wobec twoich przyjaciół, prawda?
— Wolałbym, żebyś nie zaprzątała sobie głowy polityką. Gadasz jak idiotka.
— Był niewinny, prawda?
— I co z tego?
Wpatrywała się w niego rozszerzonymi, niedowierzającymi oczyma.
— Więc po prostu zrobili z niego kozła ofiarnego, tak?
— Och, przestań tak siedzieć i wyglądać jak Eddie Willers!
— Tak wyglądam? Lubię Eddiego Willersa. Jest uczciwy.
— Jest przeklętym półgłówkiem, który nie ma zielonego pojęcia,  jak sobie radzić z praktyczną 
rzeczywistością!
— Ale ty masz, prawda, Jim?
— Żebyś wiedziała!
— Dlaczego zatem nie pomogłeś Scudderowi?
—  Ja?  —  Wybuchnął  bezradnym,  gniewnym  śmiechem.  —  Na  Boga,  kiedy  ty  dorośniesz? 
Zrobiłem, co mogłem, żeby go rzucić na pożarcie lwom! Na kimś musiało się skrupić. Albo on, 
albo ja.
— Ty? Dlaczego nie Dagny, jeśli się myliła? Bo tak nie było?



— Dagny to zupełnie inna kategoria! To musiał być Scudder albo ja.
— Dlaczego?
— A dla kraju znacznie korzystniej było poświęcić Scuddera. Dzięki temu nie trzeba dyskutować 
na temat tego, co powiedziała — a jeśli ktoś poruszy ten temat, wystarczy przypomnieć, że zostało 
to powiedziane w programie Scuddera, że programy Scuddera zostały zdyskredytowane, a on sam 
okazał się oszustem i kłamcą, i tak dalej, i tak dalej. Myślisz, że ktoś zdoła to przejrzeć? I tak nikt 
nigdy nie ufał  Scudderowi. Och, nie gap się tak na mnie! Wolałabyś,  żeby to mnie zdyskredy-
towali?
— Dlaczego nie Dagny? Bo jej przemówienia nie można było zdyskredytować?
— Jeśli ci tak cholernie żal Scuddera, powinnaś zobaczyć, co on wyprawiał, żeby mnie zniszczyć! 
Robił to od lat — jak myślisz, jakim sposobem zaszedł tak wysoko, jeśli nie po trupach? Myślał, że 
ma wielką władzę — powinnaś zobaczyć, jak drżeli przed nim wielcy magnaci przemysłowi! Ale 
tym razem dał się przechytrzyć. Tym razem znalazł się po niewłaściwej stronie.
Jak przez mgłę, odchylając się swobodnie w swoim fotelu i uśmiechając radośnie, pojmował, że to 
właśnie  jest  ta  przyjemność,  której  pragnął:  bycie  sobą.  Być  sobą,  myślał,  przelatując  nad 
najbardziej ślepą ze ślepych uliczek, tą wiodącą do pytania, kim jest.
— Widzisz, on należał do frakcji Tinky’ego Hollowaya. Przez jakiś czas szala zwycięstwa ważyła 
się  między frakcją  Hollowaya i  Chicka Morrisona.  Ale my zwyciężyliśmy.  Tinky dobił  targu i 
zgodził  się  poświęcić  swojego  kumpla  Bertrama  w  zamian  za  kilka  rzeczy,  których  od  nas 
potrzebował. Powinnaś słyszeć, jak Bertram rozpaczał! Ale był już trupem i wiedział o tym.
Zaniósł się śmiechem, ale zdławił go, gdy mgiełka się rozwiała i zobaczył twarz żony.
— Jim — wyszeptała — to tak wyglądają te twoje... zwycięstwa?
— Och, na Boga! — wrzasnął, uderzając pięścią w stół. — Gdzie ty byłaś przez te wszystkie lata?! 
Na jakim świecie żyjesz?! — Jego uderzenie zakołysało szklanką z wodą, która rozlała się na obrus 
i rozpływała teraz po nim ciemnymi plamami.
— Właśnie  próbuję  się  dowiedzieć  — szepnęła.  Opuściła  ramiona,  a  jej  twarz  stała  się  nagle 
zniszczona, postarzała, wymizerowana i zagubiona.
— Nie mogłem nic na to poradzić! — ryknął w ciszę. — To nie moja wina! Muszę brać to, co jest! 
Nie ja stworzyłem ten świat!
Był zaszokowany, widząc wykwitający na jej twarzy uśmiech — uśmiech tak straszliwie gorzkiej 
pogardy, że wydawał się niewiarygodny na tej łagodnej, cierpliwej twarzy. Nie patrzyła na niego, 
lecz na jakiś obraz we własnej głowie.
— To samo mówił mój ojciec, gdy się upijał w barze na rogu, zamiast szukać pracy.
— Jak śmiesz mnie porównywać z... — zaczął, lecz nie dokończył, widząc, że jego słowa padają w 
próżnię.
Gdy ponownie na niego spojrzała, jej słowa wydały mu się kompletnie nie na miejscu.
— Drugi września — rzekła nostalgicznie — to ty wybrałeś tę datę?
— Nie. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. Po prostu tego dnia ich ciało ustawodawcze zbiera się 
na specjalnej sesji. Dlaczego?
— To pierwsza rocznica naszego ślubu.
— Tak? A, rzeczywiście. — Uśmiechnął się zadowolony ze zmiany tematu. — To już rok. Rany, 
jak szybko przeleciał!
— Jak wolno — rzekła bezbarwnie.
Znów odwróciła głowę, jego zaś ogarnął nagły niepokój, że temat, do którego przeszli, wcale nie 
jest  bezpieczny;  wolałby,  żeby  nie  wyglądała,  jakby  miała  przed  oczami  cały  ten  rok  i  ich 
małżeństwo... Nie bać się, tylko uczyć, myślała, przypominając sobie zdanie, które tak często sobie 
powtarzała,  że  było  jak  filar,  wypolerowany  na  gładko  przez  bezradne  brzemię  jej  ciała,  filar 
podtrzymujący  ją  przez  wszystkie  minione  lata.  Próbowała  powtarzać  te  słowa,  ale  jej  dłonie 
ześlizgiwały się, jakby to ; było za mało, by odegnać strach — bo zaczynała rozumieć.
Jeśli  czegoś  nie  wiesz,  nie  trzeba  się  bać,  tylko  uczyć...  Po raz  pierwszy powiedziała  to  sobie 
oszołomiona  samotnością  podczas  pierwszych  tygodni  małżeństwa.  Nie  rozumiała  zachowania 
Jima, jego ponurego, sprawiającego wrażenie słabości gniewu ani wymijających, niezrozumiałych 



odpowiedzi  na jej  pytania,  sprawiających wrażenie  tchórzostwa; takie  cechy były niemożliwe u 
Jamesa Taggarta, którego poślubiła. Mówiła sobie, że nie może potępiać, nie rozumiejąc; że nic o 
tym świecie nie wie; że ogrom jej niewiedzy powoduje błędną interpretację jego działań. Brała na 
siebie winę i brzemię wyrzutów sumienia — wbrew jakiejś posępnej, upartej pewności, że coś jest 
nie tak i że to, co czuje, jest strachem.
—  Muszę  się  nauczyć  wszystkiego,  co  powinna  wiedzieć  i  reprezentować  sobą  żona  Jamesa 
Taggarta — wyjaśniła nauczycielce etykiety. Zabrała się do nauki z poświęceniem, dyscypliną i 
zapałem kadeta  albo świeżo upieczonej  zakonnicy.  Tylko tak,  myślała,  mogę osiągnąć wyżyny, 
które  on  przede  mną  otworzył,  i  sprostać  jego  wyobrażeniu  o  mnie.  Traktowała  to  jako  swój 
obowiązek. I, nie chcąc przyznawać się sobie do tego, czuła także, że kiedy już wykona zadanie, 
odzyska swoje wyobrażenie o nim; że wiedza przywróci jej mężczyznę, którego ujrzała w noc jego 
zawodowego triumfu.
Nie rozumiała, dlaczego wybuchnął śmiechem, gdy powiedziała mu o swoich lekcjach. Nie mogła 
uwierzyć, że śmiech może brzmieć tak pogardliwie.
— Dlaczego, Jim? — pytała. — Dlaczego? Z czego się śmiejesz? Nie wyjaśnił — niemal jakby sam 
fakt jego pogardy wystarczał i nie wymagał wyjaśnienia powodu.
Nie  mogła  go  podejrzewać  o  złą  wolę:  przyjmował  jej  błędy  z  nad  wyraz  cierpliwą 
wielkodusznością.  Wydawał się szczęśliwy, mogąc afiszować się z nią po najlepszych salonach 
miasta,  i  nigdy nie usłyszała od niego słowa wymówki za swoją niewiedzę,  niezręczność,  za te 
potworne momenty, kiedy milcząca wymiana spojrzeń pomiędzy gośćmi i zalewająca policzki fala 
ciepła informowały ją, że znów powiedziała coś niewłaściwego. Nie okazywał zażenowania,  po 
prostu  przyglądał  jej  się  z  lekkim uśmiechem.  Pewnego  razu,  gdy  wrócili  do  domu po  takim 
wieczorze,  był  w  szczególnie  serdecznym  nastroju.  Próbuje  ułatwić  mi  sprawę,  myślała  —  i 
wdzięczność ponaglała ją do jeszcze pilniejszej nauki.
Oczekiwała  nagrody,  gdy  na  jednym  z  przyjęć,  przeszedłszy  jakąś  niedostrzegalną  przemianę, 
zaczęła nagle dobrze się bawić. Czuła, że może swobodnie postępować tak, jak jej się podoba, nie 
przejmując się etykietą,  przekonana,  że zasady weszły jej  w nawyk — wiedziała,  że  przyciąga 
uwagę,  lecz po raz pierwszy nie była to uwaga podszyta kpiną,  lecz podziwem — szukano jej 
towarzystwa,  była  panią  Taggart,  przestała  być  obiektem dobroczynności  obniżającym wartość 
Jima Taggarta,  boleśnie tolerowanym ze względu na niego — śmiała się radośnie i widziała na 
twarzach otaczających ją osób uśmiechy i szacunek — i od czasu do czasu spoglądała na niego 
poprzez salę, promiennie, jak dziecko wręczające celujące świadectwo, błagając go, by był z niej 
dumny. Jim siedział samotnie w kącie, przyglądając jej się nieodgadnionym wzrokiem.
W drodze do domu nie odzywał się do niej.
— Nie wiem, po co chodzę na te przyjęcia! — wybuchnął nagle, zrywając z siebie krawat pośrodku 
salonu. — Jeszcze nigdy nie widziałem takiej wulgarnej, nudnej straty czasu!
— A ja tak dobrze się bawiłam — odparła zdumiona.
— Pewnie! Zachowywałaś się jak w wesołym miasteczku. Powinnaś się wreszcie nauczyć, gdzie 
jest twoje miejsce, i nie robić mi wstydu.
— Ja ci narobiłam wstydu? Dzisiaj?!
— Tak!
— Jak to?
— Jeśli sama nie rozumiesz, nie umiem ci wyjaśnić — rzekł tonem mistyka, implikującego, że brak 
zrozumienia jest wyznaniem wstydliwej niższości.
— Nie rozumiem — powiedziała stanowczo. Wyszedł z pokoju, trzaskając drzwiami.
Poczuła wtedy, że niewytłumaczalne nie jest zwykłą białą plamą. Miało w sobie coś złego. Od 
tamtej nocy zadomowił się w niej maleńki, twardy skrzep strachu, jak światło odległej lokomotywy, 
zbliżającej się do niej po niewidzialnym torze.
Wiedza  nie  wydawała  się  przybliżać  jej  do  świata  Jima,  lecz  jeszcze  bardziej  komplikować 
zagadkę. Nie mogła uwierzyć, że powinna czuć respekt dla ponurego bezsensu wystaw sztuki, na 
które  uczęszczali  jego  przyjaciele,  powieści,  które  czytali,  czasopism  politycznych,  o  których 
rozprawiali  — wystaw przedstawiających rysunki nie lepsze od tych nagryzmolonych kredą na 



ulicy w slumsach z jej dzieciństwa — powieści i usiłujących dowieść daremności nauki, przemysłu, 
cywilizacji  i  miłości  za  pomocą języka,  którym nie  posłużyłby  się  jej  ojciec  nawet  w stanie  i 
największego  upojenia  alkoholowego  — czasopism  sypiących  tchórzliwymi  ogólnikami,  mniej 
jasnymi i  bardziej  wyświechtanymi niż demagogiczne kazania wygłaszane przez kaznodzieję  ze 
slumsów. Nie mogła i uwierzyć, że to wszystko stanowi kulturę, którą darzyła taką czcią i pragnęła 
poznać. Miała uczucie, że wspięła się na szczyt, na którym stał zamek, i odkryła, że jest to ruina 
hangaru.
—  Jim  —  powiedziała  kiedyś,  po  wieczorze  spędzonym  w  towarzystwie  ludzi  nazywanych 
intelektualną śmietanką kraju — profesor Pritchett to nadęty, pretensjonalny tchórz.
— Też coś — odparł. — Naprawdę uważasz, że masz podstawy do oceniania filozofów?
— Mam podstawy do oceniania oszustów. Widziałam ich wystarczająco dużo, by móc rozpoznać 
kolejnego.
— Oto,  dlaczego  mówię,  że  nigdy  nie  wyrośniesz  ze  slumsów.  Gdybyś  wyrosła,  doceniłabyś 
filozofię profesora Pritchetta.
— Jaką filozofię?
— Jeśli sama tego nie rozumiesz, nie umiem ci wyjaśnić. Nie pozwoliła mu zamknąć rozmowy tą 
ulubioną formułką.
— Jim — powiedziała — to oszust, podobnie jak Balph Eubank i cała ich banda, i myślę, że dałeś 
im się nabrać.
Zamiast oczekiwanego gniewu zobaczyła w jego oczach iskrę rozbawienia.
— To ty tak myślisz — odparł.
Poczuła trwogę, bo po raz pierwszy przyszło jej do głowy coś, czego przedtem nie uważała za 
możliwe: co, jeśli Jim istotnie nie dał im się nabrać? Potrafiła zrozumieć, że Pritchett oszukuje, by 
zagarnąć niezasłużone pieniądze; dopuszczała nawet możliwość, że i Jim jest oszustem w swojej 
branży; nie mieściło jej się jednak w głowie, że mógłby uczestniczyć w oszustwie, które nic mu nie 
daje,  oszukiwać  za  darmo,  bez  zapłaty;  w zestawieniu  z  tym sztuczki  szulerów wydawały  się 
niewinnie zdrowe. Nie mogła sobie wyobrazić jego motywów; czuła tylko, że światło lokomotywy 
jest coraz bliżej.
Nie pamiętała, jakie poszczególne etapy i narastający ból, najpierw w postaci lekkiego niepokoju, 
potem ukłuć oszołomienia, wreszcie chronicznego lęku, doprowadziły ją do zwątpienia w pozycję 
Jima na kolei. Zaczęło się od nagłego, gniewnego „Nie ufasz mi?”, którym odparował jej pierwsze 
niewinne pytania. Wtedy — gdy wątpliwości jeszcze dobrze nie zagnieździły się w jej głowie i gdy 
była przekonana, że jego odpowiedź wszystko wyjaśni — uświadomiła sobie, że istotnie mu nie 
ufa. W slumsach nauczyła się, że uczciwi ludzie nigdy nie węszą na każdym kroku nieufności.
— Nie lubię mówić o pracy — odpowiadał, ilekroć wspomniała o kolei. Raz próbowała go ubłagać.
— Jim, wiesz, co myślę o twojej pracy i jak bardzo cię za nią podziwiam.
— Ach, tak? Za kogo ty wyszłaś, za mężczyznę czy za prezesa kolei?
— Nigdy nie rozdzielałam tych dwóch rzeczy.
— Nie pochlebia mi to zbytnio.
Spojrzała na niego zdumiona: sądziła, że jest odwrotnie.
— Chciałbym wierzyć — rzekł — że kochasz mnie dla mnie samego, a nie dla kolei.
— Boże, Jim! — wydusiła. — Nie myślałeś chyba, że...
— Nie — rzekł ze smutnym, wspaniałomyślnym uśmiechem. — Nie myślałem, że wyszłaś za mnie 
dla pieniędzy czy pozycji. Ja nigdy w ciebie nie wątpiłem.
Uświadamiając sobie z konsternacją i dręczącym poczuciem wyrządzonej mu krzywdy, że mogła 
dać podstawy do błędnej interpretacji swoich uczuć, że zapomniała, jak wiele razy musiał cierpieć z 
powodu kobiet polujących na jego fortunę, potrafiła tylko potrząsnąć głową i jęknąć:
— Och, Jim, nie to miałam na myśli!
Zaśmiał się łagodnie, jak do dziecka, i otoczył ją ramieniem.
— Kochasz mnie? — zapytał.
— Tak — szepnęła.
— Więc musisz we mnie wierzyć. Miłość to wiara. Nie rozumiesz, że tego potrzebuję? Nie ufam 



nikomu,  zewsząd  otaczają  mnie  wrogowie,  jestem  bardzo  samotny.  Nie  rozumiesz,  że  cię 
potrzebuję?
Kilka  godzin  później,  nękana  niepokojem,  przechadzała  się  nerwowo  po  pokoju,  rozpaczliwie 
pragnąc mu wierzyć i nie mogąc, a jednak wiedząc, że to prawda.
Było to prawdą, lecz nie w tym sensie, jaki on sugerował, ani w żadnym, który miałaby szanse 
kiedykolwiek pojąć. Istotnie jej potrzebował, wszelkie wysiłki zrozumienia charakteru tej potrzeby 
spełzały jednak na niczym. Nie wiedziała, czego od niej chce. Nie chodziło o pochlebstwa
— widziała, jak wysłuchiwał służalczych komplementów kłamców z urażoną obojętnością, niemal 
jak narkoman przyglądający się dawce niewystarczającej, by go odurzyć. Na nią zaś patrzył tak, 
jakby czekał na jakiś ożywczy zastrzyk, a niekiedy nawet błagał o niego. Widziała błysk w jego 
oczach za każdym razem, gdy okazała mu podziw — lecz gdy zdradziła przyczynę tego podziwu, 
wybuchał gniewem. Wydawał się pragnąć, by uważała go za wielkiego, nie ośmielając się jednak 
przypisywać owej wielkości konkretnej treści.
Nie rozumiała wydarzeń pewnego kwietniowego wieczoru, gdy wróci! z podróży do Waszyngtonu.
— Cześć,  mała!  — powiedział  głośno,  rzucając  jej  w  ramiona  bukiet  bzu.  — Wiosna  idzie! 
Zobaczyłem przed chwilą te kwiaty i pomyślałem o tobie.
Nalał sobie drinka i przechadzał się po pokoju, mówiąc ze zbyt lekką, zbyt zuchwałą wesołością. 
Miał gorączkowy błysk w oku i głos podszyty jakimś nienaturalnym podnieceniem. Zaczęła się 
zastanawiać, czy jest rozradowany czy zrozpaczony.
—  Wiem,  co  planują!  —  powiedział  ni  stąd,  ni  zowąd,  a  ona  obrzuciła  go  błyskawicznym 
spojrzeniem, poznając odgłos wewnętrznej eksplozji.
— W całym kraju nie ma nawet tuzina ludzi, którzy by to wiedzieli, ale ja wiem! Chłopaki na górze 
trzymają to w sekrecie, dopóki nie będą gotowi znienacka tego ogłosić. A to się niektórzy zdziwią! 
Dostaną łupnia! Niektórzy? Do diabła, wszyscy! To dotknie wszystkich. Takie jest ważne.
— Dotknie? W jaki sposób, Jim?
— Dotknie ich! Nie wiedzą, co się święci,  aleja  wiem! Siedzą tu sobie — wskazał pozapalane 
światła miasta — robią plany, liczą pieniądze, tulą dzieci i hołubią marzenia, i nie wiedzą, ale ja 
wiem, że to wszystko zostanie zaatakowane, powstrzymane, zmienione!
— Zmienione? Na gorsze czy na lepsze?
— Jasne, że na lepsze — odrzekł niecierpliwie, jakby pytanie nie miało związku z tematem; ogień 
w jego głosie zgasł, ustępując miejsca kłamliwemu brzmieniu obowiązkowej przemowy. — To plan 
mający  na  celu  uratowanie  kraju,  powstrzymanie  kryzysu  gospodarczego,  zamrożenie  sytuacji, 
osiągnięcie stabilności i bezpieczeństwa.
— Jaki plan?
— Nie mogę ci powiedzieć. To tajne. Nie masz pojęcia, ile osób chciałoby to wiedzieć. Nie ma 
przemysłowca,  który  nie  dałby  tuzina  swoich  najlepszych  pieców  za  najmniejsze  ostrzeżenie, 
którego  nie  otrzyma!  Na przykład  twój  ulubieniec  Hank Rearden.  — Zaśmiał  się,  spoglądając 
gdzieś w przyszłość.
— Jim — zapytała z lękiem, informującym go, jak zabrzmiał jego śmiech — dlaczego nienawidzisz 
Hanka Reardena?
— Nie nienawidzę go! — Odwrócił  się do niej,  a na jego twarzy niespodziewanie pojawił  się 
niepokój, niemal strach. —Nigdy nie mówiłem, że go nienawidzę. Nie bój się, poprze nasz plan. 
Wszyscy go poprą. To dla dobra wszystkich. — Jego głos brzmiał błagalnie. Ogarnęła ją niezro-
zumiała pewność, że Taggart kłamie, lecz jego błaganie jest szczere — jak gdyby czuł rozpaczliwą 
potrzebę zapewnienia jej, lecz nie o tym, co mówi.
Zmusiła się do uśmiechu.
— Tak,  Jim,  oczywiście  — odparła,  zastanawiając  się,  jaki  instynkt  w  tym niewyobrażalnym 
chaosie kazał jej powiedzieć to tak, jakby to ona jemu miała dodać pewności.
Spojrzał na nią niemal z uśmiechem i niemal z wdzięcznością.
— Musiałem  ci  o  tym dziś  powiedzieć.  Musiałem.  Chciałem,  żebyś  siedziała,  z  jak  wielkimi 
sprawami mam do czynienia. Ciągle mówisz 0 mojej pracy, ale kompletnie jej nie pojmujesz. Jest o 
wiele  poważniejsza,  niż  ci  się zdaje.  Myślisz,  że  kierowanie koleją  polega na kładzeniu torów, 



dobieraniu metali i pilnowaniu, żeby pociągi dojeżdżały wszędzie na czas. Nic z tych rzeczy. To 
potrafi każdy głupek. Prawdziwe serce kolei
leży w Waszyngtonie. Moją profesją jest polityka. Polityka. Decyzje na skalę krajową, dotyczące 
wszystkich i kontrolujące wszystkich. Kilka słów na papierze, jakieś rozporządzenie — zmieniające 
życie każdej osoby w każdym zakątku tego kraju!
— Tak, Jim — odparła, pragnąć wierzyć, że jej mąż jest liczącą się postacią w tajemnym świecie 
Waszyngtonu.
— Zobaczysz  — powiedział,  chodząc  po  pokoju.  — Myślisz,  że  oni  są  potężni  — ci  giganci 
przemysłu, którzy się znają na silnikach i piecach? Powstrzymamy ich! Oskubiemy! Zniszczymy! 
Wykon...  —Zobaczył  jej  osłupiały wzrok. — To nie  dla nas — dorzucił  pospiesznie  — to dla 
narodu. Taka jest różnica między biznesem a polityką: my nie kierujemy się samolubnymi celami, 
prywatnymi  motywami  ani  zyskiem,  nie  spędzamy  życia  na  ciułaniu  pieniędzy!  Nie  musimy! 
Dlatego jesteśmy obmawiani i źle rozumiani przez wszystkich tych chciwych łowców zysku, którzy 
nie potrafią sobie wyobrazić pobudek duchowych ani ideału moralnego, ani... Nie mogliśmy temu 
zaradzić! — wrzasnął nagle, zwracając twarz ku niej. — Ten plan był konieczny! Trzeba ich było 
powstrzymać przed odejściem! Nie mogliśmy temu zaradzić!
Patrzył na nią z rozpaczą; nie wiedziała, czy się chełpi, czy błaga ją o przebaczenie; nie wiedziała, 
czy to triumf czy trwoga.
— Źle się czujesz, Jim? Może za ciężko pracowałeś, jesteś przemęczony i...
— Nigdy w życiu nie czułem się lepiej! — mknął i znów zaczął spacerować. — Jasne, że ciężko 
pracowałem. Moja praca jest większa od każdej, którą potrafisz sobie wyobrazić. O wiele większa 
od  tego,  co  robią  brudni  mechanicy  w rodzaju  Reardena  i  mojej  siostry.  Cokolwiek  zrobią,  ja 
potrafię to zniweczyć. Oni budują tor — a ja przychodzę i go niszczę, ot tak! — Pstryknął palcami. 
— Jakbym łamał kręgosłup!
— Chcesz łamać kręgosłupy? — wyszeptała, drżąc.
— Tego nie powiedziałem! — wrzasnął. — Co ci odbiło? Nic takiego nie powiedziałem!
— Przepraszam, Jim — wykrztusiła, przerażona własnymi słowami i przerażeniem w jego oczach. 
— Po prostu nie rozumiem, ale... ale wiem, że nie powinnam zawracać ci głowy pytaniami, gdy 
jesteś taki zmęczony — rozpaczliwie usiłowała przekonać samą siebie — i masz na głowie tyle 
spraw, takich... takich wielkich spraw... spraw, o których nie umiem nawet zacząć myśleć...
Opuścił luźno ramiona. Podszedł do niej i opadł ciężko na kolana, oplatając ją ramionami.
— Ty mały głuptasku — rzekł czule.
Przygarnęła go, czując coś na kształt czułości i niemal strachu. Kiedy jednak uniósł ku niej głowę, 
zobaczyła  w  jego  oczach  mieszaninę  zadowolenia  i  pogardy,  jakby  z  jakiejś  niewiadomej 
przyczyny rozgrzeszył siebie, a potępił ją.
W następnych  dniach  odkryła,  iż  na  nic  się  nie  zda  wmawianie  sobie,  że  te  sprawy  są  poza 
zasięgiem jej umysłu; że jej obowiązkiem jest w niego wierzyć; że miłość oznacza wiarę. Narastały 
w niej wątpliwości co do jego niezrozumiałej pracy i roli w Taggart Transcontinental. Zastanawiała 
się, dlaczego rozmiar jej zwątpienia jest wprost proporcjonalny do częstotliwości przypominania 
sobie  o  obowiązku  wiary  w  niego.  Potem,  pewnej  bezsennej  nocy,  uświadomiła  sobie,  że  jej 
wysiłek spełniania tego obowiązku polega na odwracaniu się, gdy ludzie dyskutują o jego pracy, 
unikaniu czytania w gazetach wzmianek o Taggart Transcontinental, zatrzaskiwaniu umysłu przed 
każdą  oznaką  sprzeczności.  Uderzyło  ją  pytanie:  czym  zatem  jest  przeciwstawianie  wiary 
prawdzie? I pojmując, że częścią jej żarliwej wiary jest lęk przed prawdą, postanowiła jąpoznać, 
zabierając się do tego z jaśniejszym, spokojniejszym poczuciem słuszności niż to, które odczuwała, 
oszukując się z obowiązku.
Nie potrzebowała wiele czasu. Wymijające odpowiedzi urzędników Taggart Transcontinental  na 
kilka  zadanych  przez  nią  prostych  pytań,  ich  wyświechtane  frazesy,  skrępowanie  wywołane 
wzmianką o szefie i wyraźna niechęć do rozmowy o nim nie powiedziały jej nic konkretnego, wy-
wołały jednak uczucie równoznaczne ze znajomością prawdy. Robotnicy kolejowi — nie znający 
jej zwrotniczowie, dróżnicy i bileterzy, których udało jej się zagadnąć na terenie dworca — byli 
bardziej  konkretni.  „Jim Taggart?” — mówili.  „Ten skomlący,  gderający pozer?”‘ „Nasz prezes 



Jimmy? To gość, który jedzie na gapę pociągiem z forsą”. „Szef? Pan Taggart? Chyba chodzi o 
pannę Taggart?”
To Eddie Willers  powiedział  jej  całą  prawdę. Dowiedziawszy się,  że  zna Jima od dzieciństwa, 
zaprosiła go kiedyś na obiad. Kiedy usiadła przy stole naprzeciw niego, zobaczyła jego szczery, 
pytający wzrok i usłyszała konkretne, proste słowa, porzuciła wszelkie wysiłki podpytywania i po-
wiedziała mu wprost, czego chce się dowiedzieć i po co, krótko, bezosobowo, nie prosząc o pomoc 
ani  o  litość,  lecz  o prawdę.  Odpowiedział  jej  w ten  sam sposób.  Spokojnie,  beznamiętnie,  nie 
wyrażając  osobistych  opinii  i  nie  raniąc  jej  uczuć  troską  o  nie,  opowiedział  jej  całą  historię, 
konkretnie i na podstawie faktów. Wyjaśnił,  kto kieruje firmą. Opowiedział historię Linii  Johna 
Galta. Słuchała, nie czując szoku, lecz coś gorszego: jego brak, jak gdyby zawsze to wiedziała.
— Dziękuję, panie Willers. — Tylko tyle powiedziała, gdy skończył.
Wieczorem czekała na powrót Jima do domu, bez bólu czy oburzenia, w poczuciu oddalenia, jakby 
to wszystko już nic dla niej  nie znaczyło i  po prostu wypadało jej  coś zrobić,  bez względu na 
charakter i skutki tego czynu.
Kiedy Jim wszedł do salonu, poczuła jedynie mroczne zdumienie, zastanawiając się niemal, kto to 
taki i po co ma z nim rozmawiać. Przekazała mu pokrótce, zmęczonym, zgaszonym głosem, czego 
się dowiedziała. Wydawało jej się, że zrozumiał wszystko po pierwszych zdaniach, jakby wiedział, 
że prędzej czy później to nastąpi.
— Dlaczego nie powiedziałeś mi prawdy? — zapytała.
—  Więc  tak  wygląda  twoja  wdzięczność?!  —  wrzasnął.  —  Więc  tylko  tyle  czujesz  po  tym 
wszystkim, co dla ciebie zrobiłem? Wszyscy mi powtarzali, że tylko tego mogę się spodziewać, 
przygarniając taką nędzarkę: chamstwa i samolubstwa!
Patrzyła  na  niego,  jakby  wydawał  nieartykułowane  dźwięki,  których  jej  umysł  nie  potrafi 
rozszyfrować.
— Dlaczego nie powiedziałeś mi prawdy?
— Więc tak wygląda cała twoja miłość, ty mała, szczwana obłudnico? Więc tylko tyle dostaję w 
nagrodę za swoją wiarę w ciebie?
— Dlaczego kłamałeś? Dlaczego pozwoliłeś mi myśleć to, co myślałam?
— Powinnaś się siebie wstydzić! Jakim prawem patrzysz mi w twarz i mówisz do mnie?
— Ja? — Nieartykułowane dźwięki zdołały się połączyć, ale nie mogła uwierzyć w to, co ze sobą 
niosą. — Do czego zmierzasz, Jim? — zapytała niedowierzającym, nieobecnym głosem.
— Czy pomyślałaś o moich uczuciach? O tym, co się z nimi stanie? Przede wszystkim to powinnaś 
mieć na względzie! Taki jest podstawowy obowiązek każdej żony — a zwłaszcza kobiety w twoim 
położeniu! Nie ma nic bardziej nędznego i wstrętnego niż niewdzięczność!
W sekundowym olśnieniu pojęła niewyobrażalny fakt, że ten człowiek jest winien, wie o tym i 
próbuje uniknąć odpowiedzialności, przerzucając winę na ofiarę. Nie potrafiła jednak tego ogarnąć. 
Poczuła ukłucie trwogi, konwulsję umysłu odrzucającego obraz, który by go zniszczył, pogrążając 
w  otchłani  szaleństwa  —  a  kiedy  spuściła  głowę  i  zamknęła  oczy,  była  świadoma  już  tylko 
potwornego, niezrozumiałego obrzydzenia.
Podnosząc  z  powrotem  głowę,  odniosła  wrażenie,  że  Jim  przygląda  jej  się  niepewnym, 
asekuranckim, wyrachowanym spojrzeniem człowieka, któremu nie udała się sztuczka. Nim jednak 
zdążyła w to uwierzyć, na jego twarzy znów zagościł wyraz bólu i gniewu.
— Tamtego wieczoru...  — powiedziała, jakby ubierała w słowa swoje myśli na rzecz rozumnej 
istoty, której tam nie było, lecz musiała ją sobie wyobrazić, bo z innymi istotami rozmawiać się nie 
da — te nagłówki... ta chwała... to nie byłeś ty... to Dagny.
— Zamknij się, przeklęta mała dziwko!
Patrzyła na niego beznamiętnie. Wyglądała, jakby nic jej nie mogło dosięgnąć, bo wyrzekła właśnie 
swoje ostatnie słowa. Taggart wydał z siebie coś na kształt szlochu.
— Cherryl, przepraszam, nie chciałem, cofam to, nie chciałem... Stała bez ruchu, oparta o ścianę, 
nie zmieniwszy pozycji od początku
rozmowy.
Taggart opadł na skraj kanapy, przybierając pozę bezradnego przygnębienia.



—  Jak  miałem  ci  to  wyjaśnić?  —  zapytał  tonem  kogoś,  kto  porzuca  nadzieję.  —  To  takie 
skomplikowane. Jak mogłem ci powiedzieć cokolwiek na temat kolei transkontynentalnych, skoro 
nie znałaś wszystkich szczegółów i zależności? Jak mogłem ci wytłumaczyć lata swojej pracy, swo-
ich... Och, po co to mówię? Nigdy mnie nie rozumiano, powinienem być do tego przyzwyczajony, 
myślałem tylko, że ty jesteś inna i że mam szansę.
— Jim, dlaczego się ze mną ożeniłeś? Roześmiał się smutno.
— Wszyscy mnie o to pytali.  Nie sądziłem, że ty kiedykolwiek to uczynisz.  Dlaczego? Bo cię 
kocham.
Zadumała się nad świadomością, że to słowo — słowo, które zdawało się najprostsze w ludzkiej 
mowie  i  rozumiane  przez  wszystkich,  stanowące  uniwersalny  łącznik  między  ludźmi  —  nie 
komunikuje jej nic. Nie wiedziała, co oznacza ono w jego głowie.
— Nikt nigdy mnie nie kochał — kontynuował. — Nie ma miłości na świecie. Ludzie nic nie czują. 
Ja tak. Ale kogo to obchodzi? Ich interesują tylko rozkłady jazdy, ładunki i pieniądze. Nie potrafię 
żyć wśród tych ludzi. Jestem taki samotny. Zawsze tęskniłem za zrozumieniem. Może jestem po 
prostu bezsilnym idealistą, pragnącym niemożliwego. Nikt mnie nigdy nie zrozumie.
— Jim — powiedziała z dziwną surowością — od samego początku usiłuję cię zrozumieć.
Machnął lekceważąco ręką, nie obraźliwie, lecz smutno.
— Myślałem,  że potrafisz.  Mam tylko ciebie.  Ale może zrozumienie  pomiędzy ludźmi jest  po 
prostu niemożliwe.
— Dlaczego miałoby być niemożliwe? Dlaczego mi nie powiesz, czego pragniesz? Dlaczego nie 
pomożesz mi siebie zrozumieć?
Westchnął.
Otóż to. W tym kłopot. Ciągle pytasz „dlaczego”. Tego, o co mi chodzi, nie da się ubrać w słowa. 
To trzeba czuć. Albo się to czuje, albo nie. To sprawa serca, nie umysłu. Czy ty w ogóle cokolwiek 
czujesz? Po prostu czujesz, bez zadawania tych wszystkich pytań? Czy nie możesz mnie zrozumieć 
jako człowieka, zamiast patrzeć na mnie jak na eksponat w laboratorium?” Wyższe zrozumienie, 
które wykracza poza wyświechtane słowa i bezradne umysły...  Nie, chyba nie powinienem tego 
roztrząsać. Ąle zawsze będę szukał i się łudził. Ty jesteś moją ostatnią nadzieją. Juz tylko ciebie 
mam.
Nadal stała pod ścianą bez ruchu.
Potrzebuję cię — rzekł płaczliwie. — Jestem całkiem sam. Ty nie jesteś taka jak inni. Wierzę w 
ciebie. Ufam ci. Co mi dały te wszystkie pieniądze sława i biznes? Nie mam nic oprócz ciebie...
Stała bez ruchu, spoglądając na niego z góry. Wszystko, co powiedział o cierpieniu to kłamstwa, 
myślała, ale cierpienie jest prawdziwe. Rozdziera go jakaś permanentna udręka, o której nie potrafi 
mi powiedzieć, ale być może w końcu nauczę się ją rozumieć. Wciąż jestem mu to winna, myślała z 
nieprzyjemnym poczuciem obowiązku, w zamian za pozycję, którą mi dał; być może nie mając do 
ofiarowania nic więcej, muszę próbować go zrozumieć.
Potem nastały dni, w których doznawała dziwnego uczucia, że stała się sobie obca. Niczego nie 
pragnęła i nie szukała. Miłość stworzona z jasnego ognia uwielbienia dla bohatera zmieniła się w 
rozdzierającą szarość litości. Zamiast ludzi, których tak bardzo pragnęła znaleźć, ludzi walczących 
o  swoje  cele  i  odrzucających  cierpienie,  znalazła  mężczyznę  poczytującego  sobie  cierpienie  za 
jedyną zaletę i tylko tyle mogącego jej dać w zamian za jej życie. Ale to już nie miało znaczenia. 
Osoba,  która  była  nią,  z entuzjazmem pragnęła  poznawać świat;  teraz jej  miejsce  zajęła  bierna 
nieznajoma, podobna do wszystkich otaczających ją ludzi o zbyt dobrych manierach, twierdzących, 
że są dorośli, bo nie próbują myśleć ani pragnąć.
Ale nawet tę nieznajomą nawiedzał duch dawnej Cherryl — i duch ten miał do spełnienia pewną 
misję.  Musiała  się  nauczyć  rozumieć  rzeczy,  które  ją  zniszczyły.  Musiała  wiedzieć  i  żyła  w 
poczuciu  nieustannego  oczekiwania.  Musiała  wiedzieć,  choć  czuła,  że  światło  lokomotywy  się 
zbliża i że w momencie uzyskania tej wiedzy zostanie zmiażdżona przez koła.
Czego ode mnie chcesz?, kołatało jej się w głowie. Czego ode mnie chcecie?, krzyczała bezgłośnie 
podczas kolacji, w salonach, w bezsenne noce — do Jima i tych, którzy zdawali się dzielić z nim 
tajemnicę  —  do  Balpha  Eubanka,  do  profesora  Prichetta,  czego  chcecie?!  Nigdy  jednak  nie 



wypowiedziała tych słów: wiedziała, że nie odpowiedzą. Czego ode mnie chcesz?, pytała w duchu, 
mając wrażenie, że biegnie, lecz nie ma dokąd uciec. Czego chcesz?, pytała, widząc całą udrękę 
swojego niespełna rocznego małżeństwa.
— Czego ode mnie chcesz? — zapytała  na głos i  spostrzegła,  że siedzi  przy kolacji  w swoim 
salonie, patrząc na rozgorączkowaną twarz Jima i na plamę wody wsiąkającą w obrus.
Nie wiedziała,  jak długo milczeli,  przestraszył  ją dźwięk własnego głosu i  pytanie,  którego nie 
zamierzała zadać. Nie oczekiwała, że Jim je zrozumie — nie rozumiał nawet znacznie prostszych 
rzeczy — i pokręciła głową, usiłując wrócić do rzeczywistości.
Była  zdumiona,  widząc  na  jego  twarzy  lekką  drwinę,  jakby  kpił  sobie  z  jej  oceny  swoich 
możliwości.
— Miłości — odparł.
Na dźwięk tej odpowiedzi, tak prostej i pustej zarazem, ogarnęło ją poczucie beznadziejności.
— Nie kochasz mnie — rzekł oskarżycielsko. Milczała. — Inaczej nie zadałabyś tego pytania.
— Kiedyś cię kochałam — powiedziała głucho — ale to nie byłeś ty. Kochałam twoją odwagę, 
ambicję, umiejętności. Ale żadna z tych rzeczy nie była prawdziwa.
Pogardliwie wydął dolną wargę.
— Co za wyrachowane pojęcie o miłości! — rzucił.
— Jim, za co chcesz być kochany?
—  Przestań  być  sklepikarką  z  groszowego  sklepu!  Nie  odpowiedziała.  Patrzyła  na  niego  w 
milczeniu.
— Być kochanym za coś! — rzucił głosem, w którym ścierały się drwina i wyższość. — A więc 
uważasz, że miłość to kwestia matematyki, wymiany, ważenia i mierzenia, jak funt masła na ladzie 
sklepowej? Nie chcę być kochany za coś! Chcę być kochany dla samego siebie, a nie za to, co 
robię, mam, mówię czy myślę. Dla siebie — nie dla swojego ciała, umysłu, słów czy czynów.
— W takim razie... co to znaczy „ty”?
— Gdybyś mnie kochała, nie pytałabyś o to. — W jego głosie pobrzmiewał wysoki, nerwowy ton, 
jakby oscylował ryzykownie pomiędzy ostrożnością a jakimś ślepym impulsem. — Nie pytałabyś. 
Wiedziałabyś.
Czułabyś to. Dlaczego zawsze próbujesz wszystko szufladkować? Nie potrafisz się wznieść poza te 
małostkowe, materialistyczne definicje? Czy ty nigdy nic nie czujesz?
— Owszem, Jim, czuję — powiedziała cicho. — Choć staram się nie czuć, bo... bo tym, co czuję, 
jest strach.
— Przede mną? — zapytał z nadzieją.
— Nie, niezupełnie. Nie przed tym, co mógłbyś mi zrobić, lecz przed tym, kim jesteś.
Spuścił powieki z szybkością trzaśnięcia drzwiami — zdążyła jednak dojrzeć w jego oczach błysk 
będący, choć nie mogła w to uwierzyć, przerażeniem.
— Nie jesteś zdolna do miłości,  ty tania, mała poszukiwaczko złota! — wrzasnął nagle głosem 
pozbawionym  wszelkich  emocji  z  wyjątkiem  chęci  zadania  jej  bólu.  —  Tak,  powiedziałem 
„poszukiwaczko złota”. Jesteś gorsza niż łowcy fortun. Jesteś poszukiwaczką duchowego złota. Nie 
wyszłaś za mnie dla pieniędzy, lecz dla moich umiejętności, odwagi i wszystkich innych wartości, 
za które sprzedałaś mi swoją miłość!
— Więc chciałbyś być kochany... bez powodu?
— Miłość jest swoim własnym powodem! Miłość wyrasta ponad przyczyny i argumenty. Jest ślepa. 
Ale ciebie na nią nie stać.  Masz skąpą,  intrygancką,  wyrachowaną duszyczkę sklepikarki,  która 
sprzedaje, lecz nigdy nie daje! Miłość jest darem — wielkim, darmowym, bezwarunkowym darem, 
który  przewyższa i  wybacza  wszystko!  Cóż wspaniałomyślnego w kochaniu  człowieka  za  jego 
cnoty? Co można mu ofiarować? Nic. To zwykła, zimna sprawiedliwość. Dostaje tylko to, na co 
zapracował.
Jej oczy pociemniały. Patrzyła na niego w złowróżbnym skupieniu.
— A ty chciałbyś dostać to, na co nie zapracowałeś — powiedziała tonem werdyktu, nie pytania.
— Och, nie rozumiesz!
— Owszem, Jim, rozumiem. Tego właśnie chcesz — tego chcecie wy wszyscy — nie pieniędzy, 



nie korzyści materialnych, nie stabilności gospodarczej ani tych wszystkich zapomóg, których się 
domagacie. — Mówiła monotonnie, jakby rozmawiała ze sobą, próbując nadać konkretną werbalną 
formę udręczonym drobinom chaosu, kołaczącym jej się po głowie. — Orędownicy dobroci... Nie o 
pieniądze  wam chodzi.  Chcecie  zapomogi,  ale  innego  rodzaju.  Nazwałeś  mnie  poszukiwaczką 
duchowego złota, bo poszukuję wartości. A zatem wy, orędownicy dobroci, pragniecie... zagrabić 
duszę. Nigdy nas nie uczono, czym są i jak należy postrzegać zapomogi duchowe. Ale tego właśnie 
pragniesz.  Pragniesz  niezasłużonej  miłości.  Niezasłużonego  podziwu.  Niezasłużonej  wielkości. 
Pragniesz być
kimś w rodzaju Hanka Reardena, a zarazem nie musieć być tym, kim jest on. Nie musieć być nikim. 
Nie musieć... w ogóle nie musieć być.
— Zamknij się! — wrzasnął.
Popatrzeli na siebie przerażeni, czując, że balansują na jakiejś krawędzi, której ona nie potrafi, on 
zaś nie chce nazwać — i wiedząc, że kolejny krok przyniesie śmierć.
— O czym ty mówisz? — zapytał  z małostkową złością  brzmiącą  niemal  dobrodusznie  dzięki 
skierowaniu rozmowy na tory zwykłej, oczyszczającej małżeńskiej kłótni. — Co to za metafizyczne 
rozważania?
— Nie  wiem...  — rzekła  znużonym głosem,  spuszczając  głowę,  jakby kształt,  który  usiłowała 
uchwycić, znów jej się wymknął. — Nie wiem... To się wydaje niemożliwe...
— Lepiej zrobisz, nie próbując iść pod prąd głową naprzód, bo... — Musiał umilknąć, bo wszedł 
kamerdyner, niosąc szampana, którego zamówili, by świętować.
Milczeli,  pozwalając,  by  pokój  wypełniły  dźwięki,  które  stulecia  ludzi  i  zmagań  ustanowiły 
symbolem radosnego osiągnięcia:  huk korka, wesoły szmer jasnozłotego płynu spływającego do 
dwóch szerokich kieliszków odbijających migoczące światło świec, szept bąbelków wznoszących 
się  na  powierzchnię,  jakby  żądały,  by  wszystko  wokół  także  pięło  się  w górę  w tym samym 
dążeniu.
Milczeli,  dopóki  kamerdyner  nie  wyszedł.  Taggart  przyglądał  się  bąbelkom,  trzymając  nóżkę 
kieliszka między dwoma bezwładnymi niemal palcami. Potem nagle, konwulsyjnie, zacisnął dłoń w 
pięść i uniósł kieliszek, jakby to był nóż rzeźnicki.
— Za Francisca d’Anconia! — rzekł. Odstawiła kieliszek.
— Nie.
— Pij! — wrzasnął.
— Nie — odrzekła ołowianym głosem.
Przez chwilę patrzeli sobie w oczy. W kieliszkach tańczyło światło, nie sięgające ich twarzy.
— Idź do diabła! — krzyknął, zrywając się z miejsca, roztrzaskując kieliszek o podłogę i szybkim 
krokiem opuszczając pokój.
Cherryl długo siedziała przy stole bez ruchu. Potem podniosła się powoli i nacisnęła dzwonek.
Nienaturalnie równym krokiem udała się do swojego pokoju, otworzyła szafę, wyjęła kostium i 
buty,  zdjęła  podomkę,  poruszając  się  z  ostrożną  precyzją,  jakby  uderzenie  czegoś  wokół  lub 
wewnątrz niej miało kosztować ją życie. Trzymała się jednej myśli: musi się wydostać z tego domu, 
na chwilę, choćby na godzinę — potem będzie już mogła stawić czoło wszystkiemu, czemu trzeba 
je będzie stawić.

Linijki  na leżącej przed nią kartce stawały się coraz bardziej  niewyraźne — i uniósłszy głowę, 
Dagny nagle spostrzegła, że już dawno zapadła ciemność.
Odłożyła papiery, nie mając ochoty zapalać światła,  pozwalając sobie na luksus bezczynności i 
ciemności, która odcinała ją od miasta za oknami jej salonu. Kalendarz w oddali głosił: 5 sierpnia.
Miniony miesiąc nie pozostawił w jej pamięci nic z wyjątkiem pustki. Był to miesiąc pozbawionej 
planów,  niewdzięcznej  pracy,  polegającej  na  przeskakiwaniu  od  jednej  sytuacji  awaryjnej  do 
drugiej celem oddalenia upadku kolei. Przypominał stos osobnych dni, z których każdy strawiła na 
walce o uniknięcie kolejnej katastrofy. Nie stanowił sumy osiągnięć, lecz sumę zer, rzeczy, które 



się  nie  wydarzyły,  katastrof,  których  udało  się  uniknąć  — nie  był  pracą  w służbie  życia,  lecz 
jedynie wyścigiem ze śmiercią.
Niekiedy znienacka stawał jej przed oczyma obraz doliny, pojawiając się nie w formie nagłego 
powrotu, lecz permanentnej obecności, która postanowiła wypłynąć na powierzchnię. Stawiała mu 
czoło  w milczącym bezruchu,  obserwując walkę pomiędzy niezłomną decyzją  a  nieustępliwym 
bólem, który można było pokonać tylko w jeden sposób: akceptując go.
W niektóre poranki, budząc się z promieniami słońca na twarzy, myślała, że musi lecieć do sklepu 
Hammonda  po  świeże  jajka  na  śniadanie;  potem,  budząc  się  na  dobre  i  widząc  za  oknem 
nowojorską  mgiełkę,  czuła  rozdzierające  ukłucie,  przywodzące  na  myśl  dotyk  śmierci:  próbę 
odrzucenia rzeczywistości.  Wiedziałaś o tym, mówiła sobie surowo, wiedziałaś,  jak będzie,  gdy 
dokonywałaś wyboru. I podnosząc ciało z łóżka jak brzemię, by stawić czoło niechcianemu dniowi, 
szeptała: niech i tak będzie.
Najgorszą udręką były chwile, w których, idąc ulicą, dostrzegała nagle w powodzi obcych głów 
kasztanowozłotą czuprynę i miała wrażenie,  że miasto znikło i że tylko jakiś potworny bezruch 
wewnątrz niej oddala moment pobiegnięcia i zatrzymania go — po czym, ujrzawszy nieznajomą 
twarz, nie miała ochoty iść dalej ani krzesać z siebie energii potrzebnej do życia. Próbowała unikać 
takich chwil, zabraniała sobie patrzeć, chodziła ze wzrokiem wlepionym w chodnik. Nie udało się: 
jej oczy samowolnie podążały za wszystkim, co złote.
Nie  spuszczała  żaluzji  w  gabinecie,  pamiętając  o  swojej  obietnicy,  myśląc  tylko:  jeśli  mnie 
obserwujesz, gdziekolwiek jesteś... W pobliżu nie było budynków dość wysokich, by dało się z nich 
dojrzeć  jej  gabinet,  patrzyła  jednak  na  odległe  wieże,  zadając  sobie  pytanie,  w  którym oknie 
ulokował  swój  punkt  obserwacyjny,  zastanawiając  się,  czy  jakiś  wynalazek,  wykorzystujący 
promienie lub soczewki, pozwala mu śledzić każdy jej ruch z wieżowca odległego o przecznicę lub 
o milę. Siedziała przy biurku, myśląc: chcę tylko wiedzieć, że na mnie patrzysz, nawet jeśli ja już 
nigdy cię nie zobaczę.
Przypomniawszy to sobie teraz, w ciemnościach swojego pokoju, zerwała się i zapaliła światło.
Na moment spuściła głowę, uśmiechając się z gorzką kpiną z samej siebie. Zastanawiała się, czy jej 
światła pośród czarnego ogromu miasta są rakietą wzywającą pomocy czy latarnią wciąż jeszcze 
chroniącą resztę świata.
Zadzwonił dzwonek.
Za drzwiami stała dziewczyna, której twarz wydała jej się znajoma — i dopiero gdy zaskoczenie 
minęło,  Dagny uświadomiła  sobie,  że ma przed sobą Cherryl Taggart.  Z wyjątkiem oficjalnych 
ukłonów, które wymieniały, natknąwszy się na siebie przypadkiem na korytarzu Taggart  Trans-
continental, nie widziały się od czasu wesela.
Twarz Cherryl była spokojna i pozbawiona uśmiechu.
— Czy mogę z panią porozmawiać — zawahała się i dokończyła: — panno Taggart?
— Oczywiście — rzekła z powagą Dagny. — Proszę wejść.
Wyczuła w nienaturalnym spokoju Cherryl jakieś wzburzenie, o którym upewniła się, ujrzawszy 
twarz dziewczyny w świetle lamp, gdy weszły do salonu.
— Proszę usiąść — powiedziała, lecz Cherryl nie skorzystała z zaproszenia.
— Przyszłam  spłacić  dług  — odezwała  się  głosem  brzmiącym  uroczyście  z  powodu  wysiłku 
ukrywania emocji. — Chcę przeprosić za wszystko, co pani powiedziałam podczas swojego wesela. 
Nie  ma  powodu,  dla  którego  miałaby  mi  pani  przebaczyć,  ale  moim  obowiązkiem  jest  pani 
powiedzieć, że wiem, iż obrażałam wszystko, co podziwiam, a broniłam wszystkiego, czym gardzę. 
Wiem, że przyznanie tego teraz nie może być zadośćuczynieniem za tamto i nawet przyjście tu jest 
tylko kolejną obelgą, nie ma powodu, dla którego miałaby pani chcieć to usłyszeć, więc nie mogę 
nawet uregulować długu, a tylko prosić panią o przysługę — o pozwolenie mi na powiedzenie tego, 
co chcę pani powiedzieć.
Emocjonalny  wstrząs  wewnątrz  Dagny,  mieszanina  niedowierzania,  sympatii  i  bólu,  stanowiła 
niewerbalny  ekwiwalent  zdania:  Jakąż  odległość  przebyła  w  niecały  rok...!  Odpowiedziała  z 
poważną szczerością, która była jak wyciągnięta pomocna dłoń, wiedząc, że uśmiech zachwiałby 
niepewną równowagą.



— Ależ jest zadośćuczynieniem, i chcę to usłyszeć.
— Wiem, że to pani kierowała Taggart Transcontinental. To pani wybudowała Linię Johna Galta 
To pani umysł i odwaga trzymały to wszystko przy życiu. Pewnie pani myślała, że wyszłam za Jima 
dla pieniędzy — czego można się spodziewać po sklepikarce? Ale, widzi pani, ja za niego wyszłam, 
bo... bo myślałam, że jest panią. Myślałam, że Taggart Transcontinental to on. Teraz wiem, że Jim 
jest — zawahała się, po czym kontynuowała stanowczo, jakby nie zamierzała się oszczędzać — 
jakimś wstrętnym żebrakiem, choć nie rozumiem jakim i dlaczego. Gdy rozmawiałam z panią na 
weselu, sądziłam, że bronię wielkości i atakuję jej wroga... Ale było na odwrót... tak potwornie, 
niewiarygodnie  na  odwrót...!  Więc  chciałam  pani  powiedzieć,  że  znam  prawdę...  nie  tyle  ze 
względu  na  panią,  nie  miałam prawa  przypuszczać,  że  to  panią  obejdzie,  ile...  ze  względu  na 
wszystko, co kochałam.
— Oczywiście, że przebaczam — powiedziała wolno Dagny.
— Dziękuję — szepnęła Cherryl i odwróciła się do wyjścia.
— Siadaj. Pokręciła głową.
— To... to wszystko, panno Taggart.
Dagny pozwoliła sobie na pierwszą namiastkę uśmiechu, dostrzegalną jedynie w spojrzeniu.
— Cherryl, mam na imię Dagny.
Cherryl odpowiedziała lekkim wygięciem drżących warg, uzupełniając jej uśmiech.
— Nie... nie wiedziałam, czy powinnam...
— Przecież jesteśmy siostrami, prawda?
— Nie! — wyrwało jej się. — Nie poprzez Jima!
— Nie,  z własnego wyboru.  Usiądź,  Cherryl.  — Dziewczyna usłuchała,  usiłując  nie  okazywać 
entuzjazmu, nie sięgać po ratunek, zachować spokój. — Masz za sobą ciężkie chwile, prawda?
— Tak... ale to nie ma znaczenia... to mój kłopot... i moja wina.
— Nie uważam, żeby to była twoja wina.
Cherryl nie odpowiedziała; potem rzekła nagle, desperacko:
— Nie chcę jałmużny.
— Jim pewnie ci powiedział — i to prawda — że nigdy nie angażuję się w dobroczynność.
— Tak, mówił mi... Ale chodzi mi o to, że...
— Wiem, o co ci chodzi.
— Nie ma powodu, dla którego miałabyś się o mnie troszczyć... Nie przyszłam tu po to, by się 
skarżyć i... i składać na twoich barkach kolejny ciężar... To, że przypadkiem cierpię, do niczego cię 
nie zobowiązuje.
— Nie. Ale to, że wyznajesz te same wartości co ja, tak.
— To znaczy... że jeśli chcesz ze mną rozmawiać, to nie z łaski? Nie dlatego, że ci mnie żal?
— Straszliwie mi cię żal, Cherryl, i chciałabym ci pomóc — nie dlatego, że cierpisz, lecz dlatego, 
że na to nie zasłużyłaś.
— Chcesz przez to powiedzieć, że nie byłabyś życzliwa wobec niczego słabego, skomlącego czy 
zepsutego we mnie? Tylko wobec tego, co dobre?
— Oczywiście.
Cherryl nie poruszyła głową, wyglądała jednak, jakby ją podniosła — jakby jakiś ożywczy prąd 
przeformował jej rysy, tworząc rzadką kombinację bólu i godności.
— To nie jałmużna, Cherryl. Nie bój się ze mną rozmawiać.
— To dziwne... Jesteś pierwszą osobą, z którą potrafię rozmawiać... i to takie proste... a przecież... 
przecież bałam się tego. Już dawno chciałam cię prosić o przebaczenie...  kiedy tylko poznałam 
prawdę. Dotarłam nawet do drzwi twojego biura i stałam w korytarzu, nie mając odwagi wejść... 
Nie zamierzałam tu dziś przychodzić. Wyszłam, żeby... żeby coś przemyśleć i nagle, ni stąd, ni 
zowąd, wiedziałam, że chcę cię zobaczyć, że w całym mieście jest tylko jedno miejsce, do którego 
mogę pójść, i tylko jedna rzecz do zrobienia.
— Cieszę się, że ją zrobiłaś.
—  Panno  Tag...  Dagny  —  powiedziała  miękko,  zdumiona  —  jesteś  zupełnie  inna,  niż  się 
spodziewałam. Oni, Jim i jego świta, mówili, że jesteś twarda, zimna i pozbawiona uczuć.



— Ależ to prawda, Cherryl. Jestem. W takim znaczeniu, w jakim oni używają tych słów — ale czy 
kiedykolwiek ci powiedzieli, w jakim znaczeniu ich używają?
— Nie. Oni nigdy tego nie robią. Tylko ze mnie szydzą, gdy ich pytam, co mają na myśli, mówiąc 
to czy owo. Co mieli na myśli, mówiąc o tobie?
— Ilekroć ktoś oskarża kogoś o to, że jest pozbawiony uczuć, chce przez to powiedzieć, że jest 
sprawiedliwy. Chce powiedzieć,  że ta osoba nie żywi bezpodstawnych emocji  i nie obdarzy ich 
uczuciem, na które nie zasługują. Chce powiedzieć, że „czuć”, znaczy sprzeciwiać się rozsądkowi, 
wartościom moralnym i rzeczywistości. Chce powiedzieć... Co się stało? — zapytała, widząc na 
twarzy dziewczyny nienaturalną koncentrację.
— To... to jest coś, co tak bardzo... i od tak dawna... starałam się zrozumieć...
— Zwróć uwagę, że nigdy nie rzuca się tego oskarżenia w obronie niewinności, lecz zawsze w 
obronie  winy.  Nigdy  nie  używa  go  dobry  człowiek  wobec  tych,  którzy  go  niesprawiedliwie 
potraktowali.  Zawsze  zaś  używa  go  łajdak  wobec  tych,  którzy  traktują  go  jak  łajdaka,  nie 
współczując mu z racji popełnionego przezeń zła ani bólu będącego jego skutkiem. I rzeczywiście 
— takich  uczuć  nie  żywię.  Ci  zaś,  którzy  je  żywią,  za  nic  mają  ludzką  wielkość,  nic  ich  nie 
obchodzą ludzie i czyny zasługujące na podziw, aprobatę i szacunek. Ze mną natomiast jest od-
wrotnie. Przekonasz się, że jedno wyklucza drugie. Ci, którzy współczują winnym, nie współczują 
niewinnym. Zadaj sobie pytanie, która spośród tych grup jest istotnie pozbawiona uczuć. A wtedy 
zobaczysz, co jest przeciwieństwem dobroczynności.
— Co? — wyszeptała.
— Sprawiedliwość, Cherryl.
Cherryl zadrżała nagle i spuściła głowę.
— Boże! —jęknęła. — Gdybyś wiedziała,  jak Jim mnie gnębił za to, że tak właśnie myślę! — 
Uniosła głowę pod wpływem kolejnego dreszczu, jakby to, nad czym próbowała zapanować, jednak 
się przedarło, i W oczach miała przerażenie. — Dagny — wyszeptała. — Dagny, ja się ich boję... 
Jima i całej reszty... nie, że mi coś zrobią... przed tym mogłabym uciec... ale nie widzę ucieczki... 
boję się tego, czym oni są i... i że , istnieją.
Dagny podeszła szybko do fotela, na którym siedziała Cherryl, usiadła na poręczy i położyła jej 
rękę na ramieniu.
— Cicho, dzieciaku — powiedziała. — Mylisz się. Nie wolno ci nigdy w ten sposób bać się ludzi. 
Nie wolno ci myśleć, że ich istnienie odbija się na twoim. A ty właśnie tak myślisz.
— Tak... Tak, czuję, że nie mam szansy istnieć,  póki oni istnieją...  ani szansy, ani miejsca,  ani 
świata, z którym umiałabym sobie poradzić... Nie chcę tego czuć, wypieram to, ale to podchodzi 
coraz bliżej i wiem, że nie mam dokąd uciec... Nie potrafię opisać tego uczucia, uchwycić go — i to 
jest częścią koszmaru: nie można niczego uchwycić — jakby cały świat został nagle zniszczony, ale 
nie  przez  eksplozję  — eksplozja  to  coś  mocnego  i  konkretnego  — tylko  przez...  przez  jakieś 
potworne rozmiękczenie... jakby nie było już nic stałego, nic, co zachowuje kształt, jakby można 
było  włożyć  palec  w mur  i  mur  ustąpiłby  jak  galareta,  jakby  góry  przechodziły  z  miejsca  na 
miejsce, budynki zmieniały kształt jak chmury — i jakby tak miał się skończyć świat, nie ogniem i 
siarką, lecz papką.
— Cherryl ... Cherryl, biedny dzieciaku, przez całe stulecia filozofowie spiskowali w celu zrobienia 
tego ze światem — zniszczenia ludzkich umysłów poprzez wmówienie im, że to właśnie widzą. Ale 
ty  nie  musisz  tego  akceptować.  Nie  musisz  patrzeć  oczami  innych.  Patrz  swoimi,  kieruj  się 
własnym sądem, wiesz, że to, co istnieje, istnieje naprawdę — więc mów to głośno, jak najświętszą 
modlitwę, i nie pozwól sobie wmówić nic innego.
— Ale... już nic nie istnieje. Jim i jego kumple nie istnieją. Nie wiem, na co patrzę, gdy jestem 
wśród nich, nie wiem, co słyszę, gdy ich słucham... Nic z tego nie jest prawdziwe, to wszystko jest 
jakimś potwornym przedstawieniem, które odgrywają...  nie wiem, po co...  Dagny! Zawsze nam 
mówiono,  że  istoty  ludzkie  mają  tak  wielkie  możliwości  intelektualne,  że  są  o  tyle  lepsze  od 
zwierząt,  ale  ja...  ja  czuję  się  teraz  bardziej  ślepa  niż  jakiekolwiek  zwierzę,  ślepa  i  bezradna. 
Zwierzę wie, kto jest jego przyjacielem, a kto wrogiem, i kiedy musi się bronić. Nie oczekuje, że 
przyjaciel nagle podejdzie i poderżnie mu gardło. Nie oczekuje, że będą mu mówić, iż miłość jest 



ślepa, grabież jest osiągnięciem, gangsterzy mężami stanu, a skręcenie karku Hankowi Reardenowi 
wielkim wyczynem... Boże, co ja mówię?!
— Wiem, co mówisz.
— Chodzi mi o to, jak mam sobie radzić z ludźmi? Gdyby nic nie zachowywało kształtu nawet 
przez godzinę, nie moglibyśmy żyć, prawda? Wiem, że rzeczy są stałe, ale ludzie? Dagny! Oni są 
wszystkim i niczym, nie są istotami, lecz mutacjami, wiecznymi, bezkształtnymi mutacjami. A ja 
muszę wśród nich żyć. Jak mam to robić?
— Cherryl, to, z czym się zmagasz, jest największym problemem w historii. To on był przyczyną 
wszystkich ludzkich cierpień.  Zrozumiałaś znacznie więcej niż większość ludzi,  którzy cierpią i 
umierają, nie wiedząc, co ich zabiło. Pomogę ci to zrozumieć. To poważny temat i ciężka bitwa — 
ale przede wszystkim nie możesz się bać.
Na twarzy Cherryl malowała się jakaś dziwna tęsknota,  jak gdyby patrzyła na Dagny z daleka, 
usiłując podejść bliżej i nie mogąc.
— Chciałabym mieć chęć do walki — powiedziała  cicho — ale nie mam. Nawet już nie chcę 
zwyciężyć. Jest jedna zmiana, na dokonanie której brak mi sił. Widzisz, nigdy nie spodziewałam się 
czegoś takiego jak moje małżeństwo z Jimem. Kiedy to się stało, pomyślałam, że życie jest o wiele 
piękniejsze, niż sądziłam. A teraz? Nie mogę się zmusić do przyjęcia myśli, że życie i ludzie są 
dużo straszniejsi niż cokolwiek, co sobie wyobrażałam, i że moje małżeństwo nie było cudem, lecz 
jakąś  potwornością,  którą  boję  się  w pełni  pojąć.  Nie potrafię  tego przyjąć do wiadomości.  — 
Podniosła nagle wzrok. — Dagny, jak ty to robisz? Jak ci się udało zachować kształt?
— Dzięki trzymaniu się jednej zasady.
— Jakiej?
— Nie stawiać niczego — niczego — ponad werdyktem własnego umysłu.
—  Przeżyłaś  parę  strasznych  chwil...  może  straszniejszych  niż  ja...  straszniejszych  niż  my 
wszyscy... Co ci pomogło je znieść?
— Świadomość, że moje życie jest najwyższą wartością, zbyt wielką, by ją oddawać bez walki.
Zobaczyła na twarzy Cherryl wyraz zdumienia i niedowierzającego rozpoznania, jakby dziewczyna 
usiłowała odgrzebać jakieś uczucia sprzed lat.
—  Dagny  —  szepnęła  —  to  jest  właśnie  to,  co  czułam  jako  dziecko...  właśnie  to  najlepiej 
pamiętam...  to  uczucie...  i  nigdy  go  nie  straciłam,  ono  wciąż  tam  jest,  ale  kiedy  dorastałam, 
zaczęłam  uważać,  że  muszę  ję  ukrywać...  Nigdy  nie  umiałam  go  określić,  ale  teraz,  gdy  to 
powiedziałaś,  wiem,  że  to  było  właśnie  to...  Dagny,  czy  to  dobrze  mieć  takie  uczucie  wobec 
własnego życia?
— Cherryl, posłuchaj mnie uważnie: to uczucie — i wszystko, czego wymaga i co sugeruje — jest 
najwyższym, najszlachetniejszym i jedynym dobrem na ziemi.
— Zapytałam dlatego,  że...  nie  miałam odwagi  tak myśleć.  Ludzie  zawsze  sprawiali  wrażenie, 
jakby uważali to za grzech... jakby mieli do mnie o to żal i... i chcieli to zniszczyć.
—  To  prawda.  Niektórzy  chcą  to  zniszczyć.  Kiedy  zrozumiesz  ich  pobudki,  poznasz 
najpotworniejsze i jedyne zło na świecie, ale ono nie zdoła cię dosięgnąć.
Uśmiech  Cherryl  był  jak  wątły  płomyczek,  usiłujący  nakarmić  się  kilkoma kropelkami  nafty  i 
zapłonąć.
— Po raz pierwszy od miesięcy  — powiedziała  — poczułam się,  jakby...  jakby wciąż  jeszcze 
istniała szansa. — Zauważyła, że Dagny obserwuje ją z uważną troską, i dodała: — Nic mi nie 
będzie... Po prostu muszę się z tym oswoić — z tobą i ze wszystkim, co powiedziałaś. Myślę, że w 
końcu w to uwierzę... uwierzę, że to istnieje naprawdę... i że Jim się nie liczy. — Wstała, jakby 
chciała utrwalić w sobie tę pewność.
Pod wpływem nagłej, instynktownej pewności Dagny odezwała się gwałtownie:
— Cherryl, nie wracaj dziś do domu.
— Ależ nie! Nic mi nie jest. Nie boję się. Nie w ten sposób. Nie boję się tam wracać.
— Czy coś się dzisiaj stało?
— Nie...  właściwie nie...  nic gorszego niż zwykle. Po prostu zaczęłam widzieć wszystko trochę 
wyraźniej.  Nic  mi  nie  jest.  Muszę  pomyśleć,  pomyśleć  bardziej  intensywnie  niż  kiedykolwiek 



dotąd... a wtedy zadecyduję, co zrobić. Czy mogę... — Zawahała się.
— Co?
— Czy mogę jeszcze kiedyś przyjść z tobą porozmawiać?
— Oczywiście.
— Dziękuję. Jestem ci... bardzo wdzięczna.
— Obiecasz mi, że przyjdziesz?
— Obiecuję.
Dagny patrzyła za nią, jak idzie przez korytarz w stronę windy, z opuszczonymi ramionami, które z 
wysiłkiem  stara  się  wyprostować.  Widziała  szczupłą  sylwetkę,  niemal  się  zataczającą,  lecz 
zbierającą wszystkie siły, by trzymać się prosto.  Wyglądała  jak roślina o złamanej,  wciąż trzy-
mającej się na jednym włóknie łodydze, do której wykończenia wystarczy jeden podmuch wiatru.

Przez otwarte drzwi gabinetu James Taggart widział,  jak Cherryl przechodzi przez przedpokój i 
wychodzi z mieszkania. Zatrzasnął drzwi i rozłożył się na kanapie, nie zdejmując przesiąkniętych 
szampanem spodni, jakby jego własna niewygoda była zemstą na żonie i na wszechświecie, który 
nie pozwolił mu świętować.
Po chwili zerwał się z kanapy, zrzucił płaszcz i cisnął go przez pokój. Sięgnął po papierosa, ale 
złamał go na pół i rzucił w obraz wiszący nad kominkiem.
Zauważył  wazon  z  weneckiego  szkła  —  obiekt  muzealny,  liczący  sobie  kilka  stuleci,  o 
skomplikowanej sieci niebieskich i złotych arterii wijących się poprzez przezroczyste tworzywo. 
Złapał  go  i  rzucił  o  ścianę,  wywołując  deszcz  drobinek  szkła,  nie  większych niż  te  z  rozbitej 
żarówki.
Kupił ten wazon, by móc z zadowoleniem myśleć o koneserach, którzy nie mogli sobie na niego 
pozwolić.  Teraz czuł  zadowolenie  z zemsty na stuleciach,  które go sławiły — i z myśli,  że na 
świecie są miliony Pogrążonych w nędzy rodzin, a każda z nich mogłaby przeżyć za cenę tego 
wazonu cały rok.
Zrzucił buty i opadł z powrotem na kanapę, machając nogami w powietrzu.
Dźwięk dzwonka zaskoczył go: wydawał się pasować do jego nastroju. Był niecierpliwy i władczy; 
gdyby on miał  w tej  chwili  zadzwonić do drzwi czyjegoś  mieszkania,  uczyniłby to w ten sam 
sposób.
Wsłuchiwał  się w kroki kamerdynera,  obiecując sobie przyjemność odmówienia  wstępu osobie, 
która pragnie się z nim wiedzieć, kimkolwiek była. Po chwili kamerdyner zapukał do drzwi pokoju.
— Pani Rearden chce się z panem widzieć — obwieścił.
— Co takiego...? Och... Dobrze, wpuść ją!
Opuścił nogi na podłogę, ale nic poza tym; czekał z półuśmiechem czujnej ciekawości,  wstając 
dopiero, gdy Lillian weszła do pokoju.
Miała na sobie bordową suknię wieczorową, imitację  kostiumu podróżnego z czasów imperium 
napoleońskiego,  z  krótką  dwurzędową  marynarką  opinającą  wysoką  talię,  i  mały  kapelusik 
przylegający do jednego ucha, z zakręconym pod brodą piórkiem. Weszła szybkim, nierównym 
krokiem;  tren  długiej  spódnicy  i  piórko  zawirowały,  a  potem  uderzyły  o  nogi  i  szyję,  jak 
proporczyki sygnalizujące zdenerwowanie.
— Lillian, moja droga, czy mam się czuć zaszczycony, zachwycony czy po prostu osłupiały?
— Och, nie rób wokół tego tyle szumu! Po prostu musiałam się z tobą zobaczyć, i to natychmiast.
Mówiła niecierpliwie i usiadła, nie pytając o zgodę, co było oznaką słabości: w ich niepisanym 
kodeksie nikt nie przyjmował postawy roszczeniowej, jeśli nie potrzebował przysługi i nie miał nic 
— żadnej groźby — do zaoferowania w zamian.
— Dlaczego nie  zostałeś  na przyjęciu  u Gonzaleza?  — zapytała,  nieumiejętnie  próbując ukryć 
irytację pod swobodnym uśmiechem. — Wpadłam tam po kolacji, żeby cię złapać, ale powiedzieli, 
że źle się czułeś i poszedłeś do domu.
Przeszedł  przez  pokój  i  sięgnął  po  papierosa,  rozkoszując  się  człapaniem  na  bosaka  obok  jej 



wieczorowego stroju.
— Nudziłem się — powiedział.
— Nie  mogę  ich  znieść  — rzekła  Lillian  i  przeszedł  ją  lekki  dreszcz  Taggart  zerknął  na  nią 
zdumiony: miał wrażenie, że powiedziała to mimowolnie i szczerze. — Nie mogę znieść senora 
Gonzaleza i tej dziwki, którą sobie wziął za żonę. To wstrętne, że stali się tak popularni, oni i ich 
przyjęcia.  Nie  mam ochoty  nigdzie  chodzić.  To  już  nie  ten  styl  co  kiedyś,  nie  ten  duch.  Nie 
widziałam Balpha Eubanka od miesięcy ani Pritchetta, ani reszty chłopaków. A te wszystkie nowe 
twarze wyglądają jak pomocnicy rzeźnika! Bądź co bądź, nasi byli dżentelmenami.
— Taaak... — rzekł w zamyśleniu. — Tak, jest jakaś zabawna różnica. Tak samo na kolei: mogłem 
się dogadać z Clemem Weatherbym, on był cywilizowany, ale Cuffy Meigs — to już coś innego, 
to... — Zamilkł gwałtownie.
— To kompletnie niedorzeczne — powiedziała tonem wyzwania rzuconego całemu światu. — Nie 
upiecze im się to.
Nie wyjaśniła, komu ani co ma się nie upiec. Wiedział,  co ma na myśli.  Przez chwilę milczeli, 
patrząc na siebie, jakby każde szukało u drugiego wsparcia.
Potem Taggart pomyślał z przyjemnym rozbawieniem, że po Lillian zaczyna być widoczny upływ 
lat. Bordowa suknia nie pasowała do niej, wydawała się nadawać skórze fioletowy odcień, który 
gromadził  się  w  zagłębieniach  twarzy,  ukazując  miękkie,  zmęczone  ciało  i  zmieniając  wyraz 
zdrowej kpiny w czerstwą złośliwość.
Przyjrzała mu się i rzekła rzeczowo, z uśmiechem, który miał usprawiedliwiać obelgę:
— Istotnie źle się czujesz, prawda, Jim? Wyglądasz jak flejtuchowaty stajenny.
Zachichotał.
— Stać mnie na to.
— Wiem, kochanie. Jesteś jednym z najpotężniejszych ludzi w Nowym Jorku. — I dodała: — To 
niezły żart z tego miasta.
— Fakt.
— Przyznaję,  że  możesz  wszystko.  Dlatego  właśnie  musiałam się  z  tobą  zobaczyć  — rzekła, 
rozcieńczając szczerość rozbawionym mruknięciem.
— Świetnie — powiedział swobodnie i niezobowiązująco.
— Musiałam tu przyjść, bo uznałam za stosowne, w tej konkretnej sytuacji, nie pokazywać się z 
tobą publicznie.
— To zawsze jest mądre.
— Odnoszę wrażenie, że przydałam ci się na coś w przeszłości.
— W przeszłości owszem.
— I jestem pewna, że mogę na ciebie liczyć.
— Oczywiście — czy jednak nie jest to staroświecka i niefilozoficzna uwaga? Jak możemy być 
kiedykolwiek czegoś pewni?
— Jim — wypaliła nagle — musisz mi pomóc!
— Moja droga, jestem do twojej dyspozycji, zrobię wszystko, by ci pomóc — odparł. Reguły ich 
języka wymagały, by na otwarte oświadczenie odpowiadać bezczelnym kłamstwem. Lillian traci 
formę, pomyślał i poczuł przyjemność na myśl, że walczy ze słabo dysponowanym przeciwnikiem.
Zauważył, że zaniedbała nawet swoją tradycyjną etykietkę: elegancję. Z ułożonych w fale włosów 
umykało kilka kosmyków, z pomalowanych na kolor zakrzepłej krwi paznokci odchodził lakier, a 
na tle gładkiej skóry w kwadratowym dekolcie sukni dostrzegł błysk agrafki spinającej pasek halki.
—  Musisz  temu  przeszkodzić!  —  powiedziała  bojowym  tonem  błagania  ukrytego  pod 
płaszczykiem rozkazu. — Nie możesz do tego dopuścić!
— Naprawdę? Do czego?
— Do mojego rozwodu.
— Och...! — Taggart przybrał poważny wyraz twarzy.
— Wiesz, że on chce się ze mną rozwieść, prawda?
— Doszły mnie jakieś plotki.
— Zaplanowano to na przyszły miesiąc. I mówiąc „zaplanowano”, mam na myśli „zaplanowano”. 



Wiele  go  to  kosztowało,  ale  przekupił  sędziego,  urzędników,  ich  popleczników,  popleczników 
popleczników, paru prawodawców, pół tuzina administratorów — kupił cały proces, jak prywatną 
autostradę, a dla mnie nie zostało ani jedno skrzyżowanie, przez które mogłabym się przecisnąć, by 
temu zapobiec!
— Rozumiem.
— Oczywiście wiesz, co go skłoniło do wszczęcia sprawy rozwodowej.
— Domyślam się.
— A ja to zrobiłam jako przysługę dla ciebie! — Jej głos stawał się coraz bardziej histeryczny. — 
Powiedziałam ci  o twojej  siostrze,  żebyś mógł  dostać ten akt  darowizny dla  swoich przyjaciół, 
więc...
— Przysięgam, że nie wiem, kto się wygadał! — wykrzyknął gwałtownie. — Tylko kilku ludzi na 
szczycie wiedziało, że informacja pochodzi od ciebie, i jestem pewien, że nikt by się nie ośmielił 
wspomnieć...
— Och, jestem przekonana, że nikt tego nie zrobił. Nie sądzisz, że miał dość rozumu, żeby sam się 
domyślić?
— Pewnie tak. W takim razie wiedziałaś, że ryzykujesz.
— Nie sądziłam, że posunie się tak daleko. Nie sądziłam, że kiedykolwiek się ze mną rozwiedzie. 
Nie...
Zaśmiał się nagle, obrzucając ją zdumiewająco przenikliwym spojrzeniem.
— Nie sądziłaś, że powróz winy z czasem się przeciera, co, Lillian? Spojrzała na niego zdumiona, 
po czym odparła zimno:
— Nadal nie sądzę.
— A jednak tak jest, moja droga — dla ludzi pokroju twego męża.
— Nie chcę się  z nim rozwodzić!  — wrzasnęła  nagle.  — Nie pozwolę,  żeby się uwolnił!  Nie 
pozwolę,  żeby  całe  moje  życie  stało  się  jedną  wielką  klęską!  —  Umilkła  gwałtownie,  jakby 
wyznała zbyt wiele.
Taggart  chichotał  cicho,  kiwając  wolno  głową  z  pełnym  zrozumieniem,  które  przydawało  mu 
wyrazu inteligencji i niemal godności.
— To znaczy... No, w końcu jest moim mężem — powiedziała asekurancko.
— Tak, Lillian, tak, wiem.
— Wiesz, co on zamierza? Chce mnie puścić bez grosza. Żadnej ugody, żadnych alimentów, nic! 
Chce mieć ostatnie słowo. Nie rozumiesz? Jeśli to mu się upiecze, to... to akt darowizny nie był dla 
mnie żadnym zwycięstwem!
— Tak, moja droga, rozumiem.
— A poza tym... To niedorzeczne, że w ogóle o tym myślę, ale z czego ja będę żyć? Ta niewielka 
suma  własnych  pieniędzy,  którą  miałam,  nie  jest  dziś  nic  warta.  To  głównie  akcje  dawno 
zamkniętych fabryk z czasów mojego ojca. Co ja zrobię?
— Ależ,  Lillian  — rzekł  łagodnie  — sądziłem,  że  nie  troszczysz  się  o  pieniądze  ani  o  dobra 
materialne.
— Nie rozumiesz! Nie mówię o pieniądzach — mówię o biedzie! Prawdziwej, śmierdzącej biedzie 
hotelu robotniczego! To wykluczone w przypadku cywilizowanej osoby! Wyobrażasz sobie, żebym 
ja—ja! — musiała się martwić o żywność i czynsz?
Przyglądał jej się z lekkim uśmiechem; jego rozmiękła, starzejąca się twarz nabrała nietypowego 
dla siebie wyrazu mądrości. Odkrywał przyjemność pełnego rozumienia — w rzeczywistości, na 
zrozumienie której nie mógł sobie pozwolić.
— Jim, musisz mi pomóc! Mój prawnik jest bezradny. Wydałam nieliczne fundusze, jakie miałam, 
na niego i jego detektywów, przyjaciół i kombinatorów — ale jedyne, co zrobili, to było odkrycie, 
że nie mogą nic zrobić. Dzisiaj dostałam końcowe sprawozdanie. Powiedział mi prosto z mostu, że 
nie mam szans. Zdaje się, że nie znam nikogo, kto mógłby mnie wyciągnąć z tej kabały. Liczyłam 
na Bertrama Scuddera, ale... no, wiesz, co się z nim stało. I to też dlatego, że próbowałam ci pomóc. 
Wtedy udało ci się uratować tyłek, więc teraz tylko ty możesz uratować mój. Masz dojścia do samej 
góry. Możesz dotrzeć do wielkich chłopaków. Szepnij słówko swoim przyjaciołom, żeby szepnęli 



słówko swoim. Wystarczy jedno słowo Wesleya. Niech nakażą odmowę przyznania rozwodu.
Pokręcił  powoli  głową,  niemal  współczująco,  jak  zmęczony  zawodowiec  nad  nadgorliwym 
amatorem.
— To niewykonalne, Lillian — rzekł pewnie. — Chciałbym to zrobić — z tego samego powodu co 
ty — i myślę, że o tym wiesz. Ale moja władza jest w tym wypadku niedostateczna.
Spoglądała  na  niego  bezbarwnie,  z  pociemniałymi,  zastygłymi  w  dziwnym  bezruchu  oczyma. 
Kiedy  się  odezwała,  wykrzywiła  wargi  w  tak  potwornej  pogardzie,  że  nie  miał  odwagi 
identyfikować tego uczucia, wiedząc jedynie, że dotyczy obojga.
— Wiem, że chciałbyś to zrobić.
Nie miał ochoty udawać; w dziwny sposób, ten jeden raz, prawda wydawała się przyjemniejsza — 
tym razem to ona dostarczała mu jego zwykłej rozkoszy.
— Myślę, że wiesz, iż nie da się tego zrobić — powiedział. — Dziś nikt nie wyświadcza przysług, 
jeżeli nie może nic dostać w zamian. A stawki są coraz wyższe. Kanały są tak skomplikowane, 
pozakręcane i pogmatwane, że każdy ma coś na kogoś innego i nikt nie ośmiela się ruszyć, bo nie 
wie, kto, kiedy i skąd mu wyskoczy. Więc rusza się tylko wtedy, gdy się musi, gdy stawką jest 
życie — i w istocie tylko o taką stawkę teraz grywamy. No, a czym jest dla tych chłopaków twoje 
prywatne życie? Co im z tego, że chcesz zachować męża? A co do moich osobistych dóbr, także nie 
mam  nic,  co  mógłbym  im  zaoferować  w  zamian  za  pozbawienie  całej  sądowej  kliki  wysoce 
zyskownej transakcji.  Poza tym w tej chwili ci z góry nie zrobiliby tego za żadną cenę. Muszą 
diabelnie uważać na twojego męża — od czasu radiowego wystąpienia mojej siostry nic na niego 
nie mają.
— To ty mnie prosiłeś, żebym ją zmusiła do udziału w audycji!
— Wiem, Lillian. Przegraliśmy wtedy oboje. Teraz też przegrywamy.
— Tak — powiedziała z tą samą pogardą w oczach — oboje.
Jej pogarda sprawiła mu przyjemność, dziwną, niezrozumiałą, nieznaną przyjemność wynikającą ze 
świadomości,  że ta kobieta  widzi go takim, jaki jest,  a jednak tu została;  została  i  rozparła się 
swobodnie w fotelu, jakby oddawała mu się w niewolę.
— Wspaniały z ciebie człowiek, Jim — powiedziała tonem potępienia. Był to jednak hołd i jako 
taki został wypowiedziany, a on odczuł przyjemność, wiedząc, że oboje znajdują się w świecie, w 
którym potępienie jest wartością.
— Wiesz  — rzekł  nagle  — mylisz  się  w sprawie pomocników rzeźnika,  takich  jak  Gonzalez. 
Bywają użyteczni. Czy lubiłaś kiedyś Francisca d’Anconia?
— Nie znoszę go.
— A czy znasz prawdziwy cel dzisiejszej popijawy u Gonzaleza? Było nim uczczenie umowy o 
nacjonalizację d’Anconia Copper, która nastąpi za niecały miesiąc.
Przez chwilę przyglądała mu się, z wolna unosząc w uśmiechu kąciki ust.
— Był twoim przyjacielem, prawda?
W  jej  głosie  brzmiał  ton,  którego  Taggart  nigdy  dotąd  z  nikogo  nie  wykrzesał,  ton  emocji 
zdobywanej  dotychczas  jedynie  dzięki  oszustwom,  a  teraz,  po  raz  pierwszy,  otrzymanej  za 
rzeczywiście dokonany czyn: ton podziwu.
Nagle pojął,  że to właśnie jest ceł jego niespokojnych godzin, przyjemność, której rozpaczliwie 
poszukiwał, święto, którego pragnął.
— Napijmy się, Lii — rzekł.
Nalewając alkohol, zerknął na nią przez pokój. Siedziała rozparta bezwładnie w fotelu.
— Niech dostanie swój rozwód — powiedział. — I tak nie powie ostatniego słowa. Oni to zrobią. 
Pomocnicy rzeźnika. Seńor Gonzalez i Cuffy Meigs.
Nie odpowiedziała. Gdy podszedł, obojętnym ruchem wzięła od niego kieliszek. Wypiła, nie tak, 
jak się pije w towarzystwie, lecz jak samotny pijak przy barze — nie po to, by się bawić, lecz upić.
Usiadł na poręczy kanapy, zbyt blisko niej, i przyglądał jej się, popijając powoli.
— Co on o mnie myśli? — zapytał po chwili. Nie wydawała się zdziwiona pytaniem.
— Uważa cię za głupca — powiedziała. — Uważa, że życie jest zbyt krótkie, by zwracać uwagę na 
twoje istnienie.



— Zwróciłby ją, gdyby... —Zamilkł.
— ...gdybyś go zdzielił pałką przez łeb? Nie jestem przekonana. Po prostu obwiniałby siebie za to, 
że nie poruszał się dość szybko, by uniknąć ciosu. No, ale byłaby to jakaś szansa.
Zmieniła pozycję, osuwając się niżej, z wypiętym brzuchem, jakby swoboda równała się brzydocie; 
jak gdyby ofiarowywała mu bliskość nie wymagającą pozy ani szacunku.
— To była pierwsza rzecz, jaką w nim dostrzegłam — rzekła — gdy Po raz pierwszy go spotkałam: 
że się nie boi. Wyglądał, jakby był pewien, że nikt mu nie może nic zrobić — tak pewien, że nawet 
nie wiedział o istnieniu takiej kwestii i tej pewności.
— Kiedy ostatnio go widziałaś?
— Trzy miesiące temu. Jeszcze przed... przed aktem darowizny..
— Ja widziałem go na spotkaniu przemysłowców dwa tygodnie ternu Nadal tak wygląda — tylko 
jeszcze bardziej. Teraz wygląda, jakby to wiedział. — I dodał: — Przegrałaś, Lillian.
Nie odpowiedziała. Ruchem ręki zrzuciła kapelusz, który potoczył się po dywanie; piórko ułożyło 
się w kształt znaku zapytania.
— Pamiętam pierwszą wizytę w jego hucie — powiedziała.  — W jego hucie! Nie wyobrażasz 
sobie, co do niej czuł. Nie wyobrażasz sobie intelektualnej arogancji, która sprawia, że ktoś czuje, 
iż wszystko, co do niego należy, wszystko, czego dotyka, dzięki jego dotykowi staje się święte. 
Jego huta,  jego  metal,  jego  pieniądze,  jego  łóżko,  jego  żona!  —.  Zerknęła  na  niego  z  lekkim 
błyskiem w oku, rozświetlającym przez moment martwe spojrzenie.  — Nawet sobie nie zdawał 
sprawy  z  twojego  istnienia.  Z  mojego  owszem.  Nadal  jestem  panią  Rearden  — przynajmniej 
jeszcze przez miesiąc.
— Tak... — powiedział, spoglądając na nią z nagłym zainteresowaniem.
— Pani  Rearden!  — zaśmiała  się.  — Nie masz pojęcia,  co  to  dla  niego znaczyło.  Żaden pan 
feudalny nie żądał nigdy takiej  czci dla tytułu swojej  żony — ani nie uważał go za tak wielki 
symbol honoru! Jego niezłomnego, nietykalnego, nieskazitelnego honoru! — Machnęła ręką gestem 
prezentacji wskazując własne ciało. — Żona cesarza! — zachichotała. — Pamiętasz, jak należało ją 
traktować? Nie, ty byś tego nie wiedział. Nie wolno jej było nic zarzucać.
Gapił się na nią ciężkim, ślepym spojrzeniem bezsilnej nienawiści — nienawiści, której nagle stała 
się symbolem, lecz nie przedmiotem.
— Nie spodobało mu się, że jego metal został oddany do użytku publicznego i każdy głupek może 
go wytwarzać, co?
— Nie.
Mówił trochę niewyraźnie, jakby od trunku zaczął mu się plątać język.
— Tylko mi nie mów, że pomogłaś nam zdobyć akt darowizny w formie przysługi i że sama nic z 
tego nie miałaś... Wiem, dlaczego to zrobiłaś.
— Wtedy też to wiedziałeś.
— Jasne. Dlatego cię lubię, Lillian.
Coraz  częściej  zatrzymywał  wzrok na jej  dekolcie,  wabiony nie  widokiem gładkiej  skóry,  lecz 
ukrytego oszustwa w postaci agrafki.
—  Chciałbym  go  zobaczyć  pokonanego  —  powiedział.  —  Chciałbym  choć  raz  usłyszeć,  jak 
wrzeszczy z bólu.
— Nic z tego, Jimmy.
— Z jakiej racji uważa się za lepszego od nas wszystkich — on i moja siostra?
Zaśmiała się.
Wstał  gwałtownie,  jakby  go  uderzyła.  Podszedł  do  barku  i  nalał  sobie  kolejny  kieliszek,  nie 
częstując jej.
— Moje istnienie zauważał — mówiła w próżnię, nie patrząc na niego — chociaż nie potrafię kłaść 
szyn ani budować mostów ku chwale ;ego metalu. Nie potrafiłabym wybudować jego huty — ale 
potrafię ją zniszczyć. Nie potrafię wyprodukować jego metalu — ale potrafię mu go zabrać. Nie 
potrafię rzucić mężczyzn na kolana z podziwu — a jednak potrafię ich rzucić na kolana.
— Zamknij  się!  — wrzasnął  z  trwogą,  jakby podeszła  zbyt  blisko  tej  zakazanej  uliczki,  która 
musiała pozostać niewidzialna.



Podniosła na niego wzrok.
— Straszny z ciebie tchórz, Jim.
— Dlaczego nie pijesz? — wybuchnął, podtykając jej swój kieliszek, jakby chciał ją uderzyć.
Beznamiętnie ujęła kieliszek i przechyliła. Alkohol spłynął jej po brodzie, piersiach i sukni.
— Do diabła, Lillian, ależ z ciebie fleja! — rzekł i nie zadając sobie trudu sięgnięcia po chusteczkę, 
wyciągnął  rękę,  by  wytrzeć  rozlany  alkohol.  Sięgnął  za  dekolt  i  zacisnął  palce  na  jej  piersi, 
przełykając głośno ślinę. Przymknął oczy, a ona wydęła wargi z odrazą. Gdy sięgnął jej ust, objęła 
go posłusznie i odpowiedziała czymś, co było raczej naciskiem niż pocałunkiem.
Uniósł głowę, by spojrzeć jej  w twarz. Szczerzyła zęby w uśmiechu, patrząc nie na niego, lecz 
gdzieś  w  dal,  jakby  kpiła  z  kogoś  nieobecnego,  uśmiechając  się  bez  życia,  lecz  z  potworną 
złośliwością, jak trupia czaszka.
Przyciągnął ją bliżej, by stłumić własny dreszcz. Wykonywał automatyczne ruchy, a ona poddawała 
mu  się,  sprawiając  wrażenie,  jakby  jego  dotyk  wzbudzał  w  niej  szyderczy  chichot.  Oboje 
zachowywali się rutynowo, powtarzając czynności, które ktoś kiedyś wymyślił i narzucił im; po-
wtarzając je drwiąco i nienawistnie, w formie świętokradczej parodii.
Ogarnęła go ślepa furia, pół trwoga, pół rozkosz, na myśl o tym, że popełnia czyn, którego nigdy 
nie ośmieli się wyznać — i że popełniając §o, rzuca bluźniercze wyzwanie tym, którym nie ośmieli 
się go wyznać. Jesteś sobą!, wydawała się krzyczeć do niego świadoma część tej furii. Wreszcie 
jesteś sobą!
Nie rozmawiali. Znali swoje pobudki. Padły między nimi tylko dwa słowa.
— Pani Rearden — powiedział Taggart.
Nie patrzeli na siebie, gdy wpychał ją do sypialni i rzucał na łóżko a potem opadał na jej ciało; ich 
wzrok był wzrokiem współwinowajców, uciekającym wzrokiem dzieci bezczeszczących czysty płot 
ukradkowymi pociągnięciami kredy, mającymi symbolizować coś zdrożnego.
Po wszystkim nie czuł się rozczarowany faktem, iż posiadł bezwładne, niezdolne do reakcji ciało. 
Nie zamierzał posiąść kobiety. Nie życie pragnął celebrować, lecz triumf niemocy.

Cherryl otworzyła  drzwi i  wśliznęła  się do mieszkania  cicho,  niemal  ukradkiem, nie chcąc być 
widziana ani widzieć miejsca, które jest jej domem. W drodze wspierało ją poczucie obecności 
Dagny — obecności jej świata — kiedy jednak weszła do domu, ściany wydawały się ponownie 
wsysać ją w dławiącą pułapkę.
W mieszkaniu panowała cisza; przez uchylone drzwi do korytarza wpadał promień światła. Cherryl 
mechanicznie powlokła się w kierunku swojego pokoju. Potem stanęła.
Promień światła dochodził z otwartych drzwi pracowni Jima, a na oświetlonym pasie dywanu leżał 
damski kapelusz z lekko drżącym w przeciągu piórkiem.
Zrobiła krok naprzód. Pokój był pusty. Zobaczyła dwa kieliszki —jeden na stole, drugi na podłodze 
— i damską torebkę na fotelu. Stała w oszołomieniu, aż usłyszała stłumiony dźwięk dwóch głosów, 
dobiegający  zza  drzwi  sypialni  Jima.  Nie  rozpoznawała  słów,  jedynie  ton:  głos  Jima  był 
zirytowany, kobiety — pogardliwy.
Pobiegła  do  swojego  pokoju  i  gorączkowo  usiłowała  zamknąć  drzwi  na  klucz,  wiedziona 
panicznym pragnieniem ucieczki,  jakby to ona musiała się ukrywać, uciekać przed ohydą bycia 
przyłapaną na przyłapaniu tamtych dwojga. Była to panika odrazy, litości, zażenowania, czystości 
umysłu wzdragającej się przed konfrontacją człowieka z niepodważalnym dowodem tkwiącego w 
nim zła.
Stała pośrodku pokoju, niezdolna sobie wyobrazić, co jeszcze może zrobić. Potem kolana ugięły się 
pod nią łagodnie i usiadła w kucki na podłodze, wpatrzona w dywan i drżąca.
Nie czuła gniewu, zazdrości ani oburzenia,  lecz czysty koszmar zetknięcia z czymś groteskowo 
bezsensownym. Tym czymś była świadomość, że ani ich małżeństwo, ani jego miłość do niej, ani 
jego uparta chęć zatrzymania jej przy sobie, ani jego miłość do tej drugiej, ani to nieuzasadnione 
cudzołóstwo nie mają najmniejszego sensu ani wyjaśnienia. Zawsze uznawała zło za bezcelowe, 



stanowiące jedynie środek do jakiegoś celu — teraz zaś miała przed oczami zło popełniane dla 
samego siebie.
Nie wiedziała, ile minęło czasu, nim usłyszała ich kroki i głosy, a potem odgłos zamykanych drzwi. 
Wstała,  bez  konkretnego  zamiaru,  wiedziona  instynktem  z  przeszłości,  jakby  poruszała  si?  w 
próżni, gdzie uczciwość nie ma już sensu, lecz nie znała innego sposobu działania.
Spotkała się z Jimem w przedpokoju. Przez chwil? spoglądali  na siebie, jakby żadne nie mogło 
uwierzyć w prawdziwość drugiego.
— Kiedy wróciłaś? — rzucił ostro. — Od jak dawna jesteś w domu?
— Nie wiem... Patrzył jej w twarz.
— Co ci się stało?
— Jim, ja... — Zmagała się ze sobą, poddała i wskazała ręką sypialnię. — Jim, ja wiem.
— Co wiesz?
— Ty tam byłeś... z kobietą.
Wepchnął ją do gabinetu i zatrzasnął drzwi, jakby chciał ukryć ich oboje, nie wiedząc już przed 
kim. W głowie huczała mu wypierana furia, wahająca się między ucieczką a eksplozją, wybuchając 
w końcu w postaci poczucia, że ta mała, byle jaka żonka odbiera mu jego triumf; że będzie musiał 
jej oddać swoją nową rozkosz.
— Jasne! — wrzasnął. — I co?! Co mi zrobisz?! Gapiła się na niego w osłupieniu.
—  Owszem!  Byłem  tam  z  kobietą!  Zrobiłem  to,  bo  miałem  na  to  ochotę!  Myślisz,  że  mnie 
wystraszysz swoimi westchnieniami, spojrzeniami i skomlącą cnotliwością! — Pstryknął palcami. 
— To tylko twoje zdanie. A ja mam gdzieś twoje zdanie. Czy ci się to podoba czy nie. — Jej 
Pobladła,  bezbronna twarz wzmagała jego podniecenie;  rozkoszował się wyobrażeniem, że jego 
słowa są ciosami deformującymi ludzką twarz. Myślisz, że mnie zmusisz do ukrywania się? Mam 
dość odgrywania komedii,  żeby zadośćuczynić twojej szlachetności!  Kim ty, u diabła,  jesteś, ty 
mała, tania miernoto? Będę robił, co zechcę, a ty będziesz siedzieć cicho i udawać przed ludźmi jak 
wszyscy  inni,  i  przestaniesz  żądać,  bym odgrywał  komedię  we  własnym domu!  Nikt  nie  jest 
cnotliwy we własnym domu, gra się tylko dla innych! Ale jeśli naprawdę — naprawdę! — tego 
chcesz, lepiej dorośnij, i to szybko!
Nie  widział  jej  twarzy,  lecz  twarz  mężczyzny,  którego  pragnął  ugodzić  dzisiejszym  czynem, 
wiedząc, że nigdy mu się to  nie  uda — ale ona zawsze uchodziła w jego oczach za czcicielkę, 
obrończynię i agentkę tamtego; dlatego się z nią ożenił — więc była teraz odpowiednim celem.
— Wiesz, kim była kobieta, którą przeleciałem?! — wrzasnął. — To była...
— Nie! — krzyknęła. — Jim! Nie muszę tego wiedzieć!
— To była pani Rearden! Żona Hanka Reardena!
Cofnęła się. Taggarta  na moment ogarnęła trwoga — Cherryl bowiem spoglądała  na niego tak, 
jakby  widziała  to,  co  on  sam  przed  sobą  ukrywał.  Głuchym  tonem,  w  którym  niedorzecznie 
pobrzmiewał zdrowy rozsądek, zapytała:
— Rozumiem, że będziesz się teraz chciał ze mną rozwieść? Wybuchnął śmiechem.
— Ty przeklęta idiotko! Jeszcze ci mało! Nadal pragniesz być wielka i czysta! Do głowy by mi nie 
przyszło rozwieść się z tobą i nie licz, że ci na to pozwolę! Uważasz, że to takie ważne? Posłuchaj, 
idiotko, nie ma na świecie męża, który by nie sypiał z innymi kobietami, ani żony, która by o tym 
nie wiedziała, ale nie mówią o tym! Będę sypiał, z kim zechcę, a ty rób to samo, jak wszystkie 
tamte dziwki, i trzymaj gębę na kłódkę!
Zaskoczył go wyraz twardej, niezmąconej, zimnej, niemal nieludzkiej inteligencji w jej oczach.
— Jim, gdybym należała do tych, które to robią, nie ożeniłbyś się ze mną.
— Zgadza się.
— Dlaczego to zrobiłeś?
Czuł się, jakby go wciągał wir — po części w wyniku ulgi, że niebezpieczeństwo minęło, po części 
zaś nie mogąc się oprzeć rzuceniu wezwania temu samemu niebezpieczeństwu.
— Bo byłaś tanią, bezradną, niedorzeczną, małą nędzarką, która nigdy nie mogłaby mi w niczym 
dorównać! Bo myślałem, że mnie pokochasz! Myślałem, że będziesz musiała mnie kochać!
— Takiego jaki jesteś?



— Nie ośmielając się pytać, jaki jestem! Bez powodów! Nie każąc mi żyć na miarę tego, tamtego 
czy owego, jakbym do końca życia miał brać udział w jakimś cholernym balu przebierańców!
— Kochałeś mnie... bo byłam nędzarką?
— No, a kim niby byłaś?
— Kochałeś mnie za to, że byłam do niczego?
— A co innego miałaś do zaoferowania? Ale ty nie miałaś dość pokory, by to docenić. Chciałem 
być wspaniałomyślny, zapewnić ci bezpieczeństwo — jakie bezpieczeństwo daje bycie kochanym 
za posiadane cnoty? Wszyscy mają pole do popisu, jak na targu w środku dżungli, zawsze w końcu 
pojawi się ktoś lepszy i cię pokona! Aleja —ja chciałem cię kochać za twoje wady, skazy i słabości, 
za twoją głupotę, prymitywizm, pospolitość — i to jest bezpieczne, nie musiałabyś się niczego bać, 
ukrywać, mogłabyś być sobą, prawdziwą, parszywą, grzeszną, wstrętną sobą — każdy człowiek ma 
w środku rynsztok — ale miałabyś moją miłość za darmo!
— Chciałeś... żebym przyjęła twoją miłość... jako jałmużnę?
—  A  wyobrażałaś  sobie,  że  potrafisz  na  nią  zapracować?  Myślałaś,  że  zdołasz  zasłużyć  na 
małżeństwo ze mną, ty nędzna, mała przybłędo? Kupowałem takie jak ty za cenę jednego posiłku! 
Chciałem, żebyś wiedziała, na każdym kroku, z każdą przełkniętą porcją kawioru, że zawdzięczasz 
to wszystko mnie, że nie masz nic, jesteś niczym i nigdy nie możesz mieć nadziei na wyrównanie, 
zasłużenie czy spłatę!
— Próbowałam... zasłużyć.
— Co by mi z tego przyszło, gdyby ci się udało?
— Nie chciałeś, żeby mi się udało?
— Ach, ty przeklęta idiotko!
— Nie chciałeś,  żebym się doskonaliła?  Uważałeś mnie za nic niewartą i  chciałeś,  żebym taka 
pozostała?
— Jaki miałbym z ciebie pożytek, gdybyś na to wszystko zapracowała, a ja musiałbym się starać 
ciebie utrzymać, bo gdybyś zechciała, mogłabyś zahandlować z kimś innym?
— Chciałeś, żeby to była jałmużna...  dla nas obojga i ze strony obojga? Chciałeś, żebyśmy byli 
dwojgiem skutych razem żebraków?
— Tak, cholerna moralistko! Tak, przeklęta czcicielko bohaterów!
— Wybrałeś mnie, bo byłam do niczego?
— Tak!
— Kłamiesz, Jim. Spojrzał na nią zdumiony.
— Dziewczyny, które kupowałeś za cenę jednego posiłku, z radością pozwoliłyby, żeby ich dusze 
stały się rynsztokiem, wzięłyby twoją jałmużnę i nie próbowały się doskonalić, ale ty nie ożeniłbyś 
się z żadną z nich. Ożeniłeś się ze mną, bo wiedziałeś, że nie zaakceptuję rynsztoka, wewnątrz ani 
na zewnątrz, że próbuję się doskonalić i że to mi się uda — prawda?
— Tak! — krzyknął.
Wtedy światło lokomotywy, które od dawna zbliżało się do niej, uderzyło w cel — a ona krzyknęła 
w tej samej chwili, czując fizyczne przerażenie i cofając się.
— Co ci się stało?! — krzyknął, drżąc i nie ośmielając się zobaczyć w jej oczach tego, co widziała.
Poruszała bezładnie rękoma, usiłując to odgonić i schwycić zarazem. Jej słowa, gdy się odezwała, 
niezupełnie zdołały to nazwać, ale tylko takie udało jej się znaleźć:
— Ty... ty jesteś zabójcą... dla samego zabijania...
To było zbyt bliskie prawdy; drżąc, Taggart zamachnął się ślepo i uderzył ją w twarz. Odbiła się od 
boku fotela i upadła, uderzając głową o podłogę, lecz natychmiast ją podniosła i przyglądała mu się 
tępo, bez zdumienia, jakby fizyczna rzeczywistość jedynie przybierała oczekiwaną formę. Z kącika 
ust powoli spłynęła jej kropelka krwi.
Taggart stał bez ruchu — i przez chwilę spoglądali na siebie, jakby żadne nie miało odwagi się 
poruszyć.
Ona uczyniła to pierwsza. Zerwała się na równe nogi — i wybiegła. Wybiegła z mieszkania — 
słyszał jej kroki w korytarzu i otwieranie drzwi schodów przeciwpożarowych, po których zbiegła, 
nie czekając na windę.



Biegła schodami, otwierając drzwi na przypadkowych piętrach, pędząc wijącymi się korytarzami i 
znów zbiegając po schodach, aż znalazła się w holu i wybiegła na ulicę.
Po jakimś czasie spostrzegła,  że idzie zaśmieconym chodnikiem pogrążonej w mroku dzielnicy. 
Tylko  u  wejścia  do  metra  świeciła  żarówka,  a  na  dachu  jakiejś  pralni  oświetlony  billboard 
reklamował krakersy. Nie pamiętała, jak się tam znalazła. Jej umysł wydawał się pracować zrywa-
mi,  pomiędzy  nimi  zostawiając  białe  plamy.  Wiedziała  jedynie,  że  musi  uciec  i  że  jest  to 
niemożliwe.
Musi uciec przed Jimem. Dokąd?, zapytała, rozglądając się dookoła wzrokiem przypominającym 
modlitwę. Przyjęłaby pracę w tanim sklepiku, pralni albo którymś z mijanych, rozsypujących się 
sklepów.  Ale  pracowałaby,  a  im  ciężej  by  pracowała,  tym  więcej  złej  woli  wyzwalałaby  w 
otaczających ją ludziach, nie wiedząc, kiedy oczekuje się po niej szczerości, a kiedy kłamstw, ale 
im większa byłaby jej uczciwość, tym więcej nieuczciwości spotykałoby ją z ich strony. Wcześniej 
widziała to i znosiła — w domu rodzinnym i groszowych sklepach — ale sądziła, że są to nik-
czemne wyjątki, przypadkowe zło, przed którym trzeba uciec i zapomnieć o nim. Teraz wiedziała, 
że to nie były wyjątki,  lecz kodeks przyjęty przez świat,  życiowe credo, znane wszystkim, lecz 
przemilczane, wyzierające na nią z ludzkich oczu w chytrych, grzesznych spojrzeniach, których ni-
gdy nie potrafiła zrozumieć — a u źródła tego credo, okryte płaszczykiem milczenia, w piwnicach 
miasta i w piwnicach ich dusz czekało na nią coś. z czym nie można było żyć.
Dlaczego mi to robicie?, krzyknęła bezgłośnie w otaczającą ją ciemność. Bo jesteś dobra, wydawał 
się odpowiadać z dachów i ścieków jakiś diaboliczny śmiech. W takim razie nie chcę już być dobra. 
— Ależ chcesz. — Nie muszę. — Będziesz. — Nie zniosę tego. — Zniesiesz.
Zadrżała i ruszyła szybciej — przed sobą, daleko we mgle, dostrzegła jednak wznoszący się ponad 
dachami miasta kalendarz — było dobrze po północy i na kalendarzu widniała data: 6 sierpnia; jej 
jednak wydało się, że widzi tam napis „2 września”, naniesiony jej własną krwią— i pomyślała: 
jeśli  będę  pracować,  walczyć,  awansować,  z  każdym krokiem naprzód  będę  dostawać większe 
lanie, a na końcu, niezależnie od tego, dokąd dotrę — czy to będzie kopalnia miedzi czy własny 
domek,  Jim zagarnie  go drugiego września  któregoś  roku i  roztrwoni  na  przyjęcia,  na których 
zawiera transakcje z przyjaciółmi.
A zatem nie będę walczyć!, krzyknęła i pobiegła w drugą stronę; wciąż jednak miała wrażenie, że 
na  czarnym  niebie,  spomiędzy  pary  unoszącej  się  nad  pralnią  szczerzy  do  niej  zęby  jakaś 
diaboliczna twarz, która wciąż zmienia kształt, ale jej potworny uśmiech pozostaje taki sam, a twarz 
jest twarzą Jima, kaznodziei z dzieciństwa, pracownicy socjalnej z sieci sklepików groszowych — i 
uśmiech  ten  mówił  do  niej:  tacy  ludzie  jak  ty  zawsze  będą  uczciwi,  zawsze  będą  się  starali 
awansować, zawsze będą pracowali, więc my jesteśmy bezpieczni, a ty nie masz wyboru.
Uciekła. Gdy znów rozejrzała się wokoło, szła spokojną ulicą, mijając oszklone drzwi, za którymi 
w wyłożonych dywanami holach luksusowych budynków płonęły światła. Zauważyła, że kuleje, i 
spostrzegła, że obcas jednego z jej czółenek zwisa luźno: musiała go złamać, biegnąc na oślep.
Znalazła się nagle na szerokim skrzyżowaniu i spojrzała na odległe wieżowce. Znikały powoli we 
mgle,  pozostawiając  po  sobie,  niczym  pożegnalny  uśmiech,  leciutki  blask  nielicznych 
rozświetlonych okien. Kiedyś stanowiły obietnicę; wśród otaczającej ją stagnacji często spoglądała 
na nie, by mieć dowód, że istnieje inny rodzaj ludzi. Teraz wiedziała, że to nagrobki, wątłe obeliski 
wznoszące się ku pamięci  ludzi,  którzy zostali  zniszczeni  za to,  że je stworzyli  — zamrożony, 
milczący krzyk, że nagrodą za osiągnięcie jest męczeństwo.
Gdzieś wśród tych znikających wież, myślała, znajduje się Dagny — ale Dagny jest samotną ofiarą, 
toczącą beznadziejną walkę, skazaną na porażkę i zniknięcie we mgle jak tamci.
Nie mam dokąd pójść, myślała,  prąc do przodu — nie mogę już ani stać spokojnie,  ani iść — 
pracować ani odpoczywać — poddać się ani walczyć — ale... to właśnie tego ode mnie chcą, taką 
chcą  mnie  widzieć  “— nie  żywą i  nie  martwą,  nie  myślącą  i  nie  szaloną,  lecz  zmienioną  we 
wrzeszczącą  ze strachu miazgę,  którą  mogliby dowolnie  kształtować,  oni,  nie mający  własnego 
kształtu.
Zanurkowała w ciemność za rogiem, kuląc się z przerażenia na widok każdej ludzkiej postaci. Nie, 
myślała, oni nie są źli, nie wszyscy... sapo prostu swoimi pierwszymi ofiarami, ale wszyscy wierzą 



w credo Jima i teraz, gdy to wiem, nie potrafię już się z nimi zmagać... a jeśli spróbuję do nich 
przemówić,  będą  się  silić  na  dobrą  wolę,  wiem jednak,  co  uważają  za  dobre,  i  będę  widzieć 
wyglądające im z oczu zło.
Chodnik był teraz wąski i popękany, a z pojemników u stóp walących się domów wysypywały się 
śmieci. Za zadymionym barem zobaczyła oświetlony szyld: „Ośrodek wsparcia dla dziewcząt” nad 
zamkniętymi drzwiami.
Znała tego rodzaju instytucje i kobiety, które je prowadziły. Gdybym weszła, pomyślała, mijając 
drzwi,  gdybym stanęła  przed  nimi  i  błagała  o  pomoc,  zapytałyby:  „Czym zawiniłaś?  Alkohol? 
Narkotyki? Ciąża? Kradzież?” „Jestem niewinna — odpowiedziałaby — ale...” „Przykro nam. Nie 
troszczymy się o ból niewinnych”.
Pobiegła.  Zatrzymała  się  na  rogu  długiej,  szerokiej  ulicy  i  rozejrzała  wokoło.  Budynki  i  ulica 
zlewały  się  z  niebem,  w  powietrzu  zaś  wisiały  dwa  rzędy  zielonych  świateł,  ciągnące  się  w 
nieskończoność, jakby szły ku innym miastom, oceanom i kontynentom, okrążając ziemię. Zielony 
blask miał w sobie spokój niczym zapraszająca, nieograniczona ścieżka, którą można bezpiecznie 
podróżować. Potem światła zmieniły kolor na czerwony, ciężko opadając w dół i przemieniając się 
z  wyraźnych  kół  w  mgliste  plamy,  ostrzeżenie  przed  wszelkim  niebezpieczeństwem.  Stała  i 
przyglądała  się  przejeżdżającej  ciężarówce,  olbrzymimi  kołami  wciskającej  kolejną  warstwę 
lśniącej farby w spłaszczony bruk ulicy.
Zielone światła zapłonęły ponownie, ona jednak stała w miejscu,  drżąc, niezdolna się poruszyć. 
Ciało podróżuje  w ten sposób, myślała,  ale  co oni zrobili  z  podróżą dusz? Ustawili  światła  na 
odwrót:  droga  jest  bezpieczna  wtedy,  gdy świecą  czerwone  światła  zła,  ale  kiedy  zapalają  się 
zielone światła cnoty, obiecując ci prawo przejazdu, rzucasz się do przodu i zostajesz zmiażdżona 
przez koła. Te odwrócone światła rozchodzą się po całym świecie, myślała, sięgają każdego kraju. 
Ziemia jest pełna powykrzywianych kalek, które nie wiedzą, co je uderzyło ani dlaczego, i pełzają 
najlepiej,  jak potrafią, na strzaskanych kończynach przez posępne dni, bez żadnej odpowiedzi z 
wyjątkiem tej,  że  sensem istnienia  jest  ból  — a  strony moralności  chichoczą  i  mówią  im,  że 
człowiek z natury nie potrafi chodzić.
Nie tymi słowami myślała, ale użyłaby ich, gdyby miała dość siły, by je znaleźć — tymczasem 
czuła jedynie nagłą furię, która kazała jej walić pięściami w bezsilnym przerażeniu o żelazny słup 
światła ulicznego z szyderczo rzężącym wewnątrz mechanizmem.
Nie mogła go roztrzaskać  rękoma,  nie  mogła  roztrzaskać  wszystkich słupów ciągnących się za 
horyzont — podobnie jak nie mogła wytrząsnąć tego credo z dusz wszystkich napotkanych osób. 
Nie mogła już żyć wśród ludzi, iść obraną przez nich drogą — co jednak miałaby im powiedzieć, 
jak nazwać tę rzecz, o której wiedziała, i jak znaleźć głos, by ją usłyszeli? Co im powiedzieć? Jak 
do nich dotrzeć? Gdzie są ludzie, którzy mogliby przemówić?
Nie myślała słowami — po prostu waliła pięściami w metal; potem nagle spostrzegła, że poraniła 
sobie knykcie o nieruchomy słup, zadrżała i potykając się, ruszyła przed siebie. Szła, nie widząc 
niczego wokół, zagubiona w labiryncie bez wyjścia.
Bez wyjścia — szeptały strzępy świadomości, wbijając tę myśl w chodnik dźwiękiem kroków — 
bez  wyjścia...  bez  schronienia...  bez  sygnałów...  żadnego  sposobu,  by  odróżnić  zniszczenie  od 
bezpieczeństwa,  a  wroga od przyjaciela...  Jak ten pies,  o  którym kiedyś  słyszała,  zamknięty  w 
laboratorium i  nie  potrafiący rozróżnić  sygnałów, które przynosiły  mu przyjemność lub udrękę, 
jedzenie lub lanie, widzący wszędzie oszustwo, aż w końcu jego sąd i świadomość się poddały i 
przestał jeść, odmawiając życia w takim świecie... Nie! — to było jedyne świadome słowo w jej 
głowie — nie! — nie! — nie! — nie po waszemu, nie w waszym świecie! — nawet jeśli ma mi 
pozostać tylko to „nie”!
W  najczarniejszej  nocnej  godzinie,  w  alei  otoczonej  dokami  i  magazynami  wypatrzyła  ją 
pracownica socjalna. Była to kobieta o szarej twarzy i w szarym płaszczu, niewidocznym na tle 
ścian dzielnicy. Zobaczyła dziewczynę w zbyt eleganckim, zbyt drogim na tę okolicę kostiumie, 
bez kapelusza i torebki, ze złamanym obcasem i sińcem w kąciku ust, rozczochraną, idącą na oślep, 
zataczającą się i  nie odróżniającą chodników od jezdni.  Uliczka była zaledwie  wąską szczeliną 
między  litymi,  szarymi  ścianami  magazynów,  przez  mgłę  przebijał  się  jednak  promień  światła 



koloru gnijącej wody; ulica kończyła się kamiennym murkiem, za którym rozciągała się otchłań, 
łącząca rzekę z niebem.
Pracownica socjalna podeszła do niej i zapytała surowo:
— Masz kłopoty?
Zobaczyła jedno zmęczone oko — drugie zakrywały włosy — i twarz dzikiego stworzenia, które 
zapomniało dźwięku ludzkiej mowy, ale przysłuchuje jej się jak odległemu echu, podejrzliwie, lecz 
niemal z nadzieją.
Pracownica chwyciła ją za ramię.
— To wstyd doprowadzić się do takiego stanu... gdybyście wy, dziewczęta z wyższych sfer, miały 
coś do roboty poza zaspokajaniem swoich zachcianek i uganianiem się za przyjemnościami,  nie 
włóczyłabyś się tu, pijana jak zwierzę, o tej porze... gdybyś przestała żyć dla własnej przyjemności, 
myśleć o sobie, i znalazła jakiś wyższy...
Dziewczyna  wrzasnęła  — i  jej  krzyk,  zwierzęcy  krzyk  trwogi,  rozniósł  się  echem  w  wąskiej 
uliczce,  niczym w izbie  tortur.  Wyrwała się  i  skoczyła  do przodu, przypominając sobie ludzką 
mowę:
— Nie! Nie! Nie w waszym świecie!
Potem pobiegła, napędzana nagłą siłą, siłą zwierzęcia uciekającego przed śmiercią, wzdłuż uliczki 
dochodzącej do rzeki — i pędząc, nie zatrzymując się, nie wątpiąc ani przez chwilę, że walczy o 
życie, wiedziona instynktem samozachowawczym, biegła, dopóki nie wyrósł przed nią murek, po 
czym, nie zatrzymując się, wpadła w otchłań.

Rozdział V
STRAŻNICY SWOICH BRACI

Rankiem drugiego września w Kalifornii pękł przewód miedziany łączący dwa słupy telefoniczne 
przy torze Linii Pacyficznej Taggart Transcontinental.
Od północy mżyło i  słońce jakby zapomniało wzejść;  tylko szare światło  przesączało się przez 
rozmokłe  niebo,  a  zwisające  z  przewodów  telefonicznych  błyszczące  krople  były  jedynymi 
iskierkami  na  tle  kredowego nieba,  ołowianego oceanu i  stalowych wież  wiertniczych,  niczym 
szczecina wyrastających ze zbocza opustoszałego wzgórza. Przewody miały za sobą większą liczbę 
deszczów i  lat,  niż  mogły  znieść;  jeden  z nich przez  cały ranek załamywał  się  stopniowo pod 
delikatnym naporem kropel deszczu, aż ostatnia zawisła w zagłębieniu jak kryształek, gromadząc 
siłę; ona i przewód ustąpiły w tym samym momencie i bezdźwięcznie jak łzy, opadły razem.
Ludzie  z  centrali  regionalnej  Taggart  Transcontinental  unikali  swojego  wzroku,  gdy  odkryto  i 
doniesiono o zerwaniu się przewodu. W wygłaszanych zdaniach nad wyraz nieudolnie udawali, że 
mówią  o  zaistniałym problemie,  bardzo się  przy  tym starając  nic  nie  powiedzieć,  nie  potrafili 
jednak  nabrać  pozostałych.  Wiedzieli,  że  przewód  miedziany  jest  towarem  deficytowym, 
cenniejszym niż złoto czy honor; wiedzieli,  że magazynier oddziału kilka tygodni temu sprzedał 
zapasy przewodów nieznanym klientom, którzy przybyli nocą, bo za dnia nie byli biznesmenami, 
lecz  jedynie  ludźmi  mającymi  przyjaciół  w  Sacramento  i  Waszyngtonie  —  Magazynier  zaś, 
niedawno oddelegowany do oddziału, miał przyjaciela w Nowym Jorku, nazwiskiem Cuffy Meigs, 
o  którego  nie  należało  pytać.  Wiedzieli,  że  każdy,  kto  weźmie  na  siebie  odpowiedzialność 
zarządzenia  kaprawy  i  wszczęcia  działań,  które  doprowadzą  do  odkrycia,  że  naprawa  jest 
niemożliwa, ściągnie na swoją głowę zemstę nieznanych wrogów, że Jego współpracownicy nagle 
stracą głos i nie powiedzą nic, co mogłoby mu pomóc, że nie zdoła niczego dowieść, a jeśli będzie 
próbował wykonywać swoją pracę, straci ją. Nie wiedzieli, co jest bezpieczne w tych niepewnych 
czasach,  gdy nie  karze  się  winnych,  lecz  oskarżających  i  — jak  zwierzęta  — wiedzieli,  że  w 
niepewności  lub niebezpieczeństwie  jedynym ratunkiem jest  bezruch.  Trwali  więc  w bezruchu, 
rozprawiając o właściwych procedurach wysłania sprawozdań do właściwych władz we właściwym 
momencie.



Młody  naczelnik  służb  drogowych  opuścił  budynek,  by  z  budki  telefonicznej  w  drogerii 
bezpiecznie i za własne pieniądze, ignorując cały kontynent i szczeble odpowiednich urzędników, 
zadzwonić do Dagny Taggart.
Odebrała telefon w gabinecie brata, przerywając nie cierpiące zwłoki spotkanie. Młody brygadzista 
powiedział jedynie, że linia telefoniczna się zerwała i że nie ma przewodu, by ją naprawić. Nie 
wyjaśnił, dlaczego uznał za stosowne zadzwonić do niej osobiście. Nie wypytywała go: rozumiała.
— Dziękuję — powiedziała tylko.
Akta dotyczące nagłych wypadków zawierały dane na temat wszystkich kluczowych materiałów 
dostępnych jeszcze w poszczególnych oddziałach Taggart Transcontinental. Niczym akta bankruta 
rejestrowały głównie straty, podczas gdy informacje o nowych dostawach przypominały złośliwie 
chichoty oprawcy, rzucającego okruszki głodującemu kontynentowi. Zajrzała do akt, westchnęła i 
rzekła:
— Montana,  Eddie.  Zadzwoń do oddziału  w Montanie,  żeby przesłali  połowę swoich zapasów 
kabla do Kalifornii. Montana być może zdoła bez niego przetrwać — przez kolejny tydzień. — I, 
jakby Eddie zaraz miał zaprotestować, dodała: — Ropa, Eddie. Kalifornia jest jednym z ostatnich 
producentów ropy, jacy pozostali  w kraju.  Nie możemy stracić  Linii  Pacyficznej  .  — Po czym 
wróciła na spotkanie w gabinecie brata.
— Przewód miedziany? — rzekł James Taggart, spoglądając dziwnie najpierw na nią, a potem na 
miasto za oknem. — Wkrótce nie będziemy mieć żadnych problemów z miedzią.
—  Dlaczego?  —  zapytała,  lecz  nie  otrzymała  odpowiedzi.  Za  oknem  nie  było  widać  nic 
szczególnego, jedynie czyste, słoneczne niebo, spokojne światło wczesnego popołudnia na dachach 
miasta i ponad nimi stronę kalendarza głoszącą: 2 września.
Nie wiedziała, dlaczego nalegał na zorganizowanie tego spotkania w swoim gabinecie ani dlaczego 
upierał się, by się z nią spotkać na osobności — on, który zawsze tego unikał — ani dlaczego co 
chwila spogląd3 na zegarek.
— Zdaje mi się, że sprawy mają się kiepsko — powiedział. — Trzeba coś zrobić. Wytworzył się 
stan zaburzenia  i  zamieszania,  zmierzający ku nieskoordynowanej i  niezrównoważonej  polityce. 
Znaczy,  w  kraju  istnieje  ogromne  zapotrzebowanie  na  transport,  a  jednak  tracimy  pieniądze. 
Wydaje mi się...
Wpatrywała  się  w  wiszącą  na  ścianie  gabinetu  historyczną  mapę  Taggart  Transcontinental,  w 
czerwone arterie wijące się przez pożółkły kontynent. W tamtych czasach kolej nazywano układem 
krwionośnym kraju,  a  strumień  pociągów był  jak  żywy krwiobieg,  niosący  wzrost  i  bogactwo 
każdemu  kawałkowi  pustkowia,  do  którego  dotarł.  Teraz  nadal  był  to  strumień  krwi,  ale 
jednokierunkowy,  wyciekający  z  rany  i  pozbawiający  ciało  resztek  pokarmu  i  życia.  Ruch 
jednokierunkowy, pomyślała beznamiętnie, ruch konsumencki.
Pomyślała o pociągu numer 193, który przed sześcioma tygodniami został wysłany z ładunkiem 
stali  nie  do Faulkton  w Nebrasce,  gdzie  Spencer  Machine  Tool  Company,  najlepszy  istniejący 
jeszcze koncern produkujący obrabiarki, stał bezczynnie od dwóch tygodni, czekając na dostawę — 
lecz do Sand Creek w Illinois, gdzie Confederated Machines od roku tonęło w długach, produkując 
niegodne  zaufania  towary  w  nieoczekiwanych  terminach.  Stal  rozdysponowano  na  mocy 
zarządzenia głoszącego, że Spencer Machine Tool Company jest bogatym koncernem, który może 
zaczekać, podczas gdy Confederated Machines jest bankrutem i nie można mu pozwolić na upadek, 
gdyż  stanowi  jedyne  źródło  dochodów  społeczności  Sand  Creek.  Przed  miesiącem  zamknięto 
Spencer Machine Tool Company. Dwa tygodnie później zamknięto Confederated Machines.
Ludności  z  Sand  Creek  przyznano  rządową zapomogę,  w  pustych  spichlerzach  kraju  zabrakło 
jednak żywności dla niej,  więc z rozkazu Rady Unifikacji  skonfiskowano farmerom z Nebraski 
nasiona zbóż — i pociąg numer 194 zawiózł niezasiane zboże i przyszłość ludzi z Nebraski ludziom 
z Illinois. „W naszej oświeconej epoce — rzekł w przemówieniu radiowym Eugene Lawson — 
wreszcie zrozumieliśmy, że każdy z nas jest strażnikiem swego brata”.
— W czasach kryzysu — mówił James Taggart, gdy ona spoglądała na mapę — niebezpiecznie jest 
być zmuszonym do opóźniania wypłat i lokowania zaległości płatniczych w niektórych oddziałach, 
co jest oczywiście stanem tymczasowym, ale...



Zaśmiała się.
— Plan unifikacji kolei się nie sprawdza, Jim?
— Słucham?
— Pod koniec roku masz otrzymać ze wspólnej puli sporą część zysku brutto Atlantic Southern — 
tyle że nie będzie żadnego zysku brutto, który pula mogłaby zagarnąć, co?
— To nieprawda! Po prostu bankierzy sabotują plan! Ci dranie, którzy w dawnych czasach udzielali 
nam kredytów bez żadnego zabezpieczenia z wyjątkiem naszej własnej kolei — teraz, kiedy mogę 
im zaoferować zabezpieczenie w postaci wszystkich kolei w kraju, odmawiają mi paru marnych 
setek tysięcy krótkoterminowej pożyczki na pokrycie kilku list płac!
Zaśmiała się znowu.
— Nie  mogliśmy temu zaradzić!  — krzyknął.  — To nie  wina  planu,  że  niektórzy  odmawiają 
uczciwego wzięcia na siebie części naszego ciężaru!
— Jim, czy to wszystko, co chciałeś mi powiedzieć? Jeśli tak, pójdę już. Praca czeka.
Zerknął gwałtownie na zegarek.
—  Nie,  nie,  to  bynajmniej  nie  wszystko!  Niezmiernie  ważne  jest,  żebyśmy  przedyskutowali 
sytuację i podjęli jakąś decyzję, która...
Przysłuchiwała się tępo kolejnemu strumieniowi uogólnień, zastanawiając się nad pobudkami brata. 
Grał na czas, ale nie tylko; była przekonana, że zatrzymuje ją tam w jakimś określonym celu, a 
jednocześnie, że zależy mu po prostu na jej obecności.
Był to nowy rys jego zachowania, który zaczęła dostrzegać od czasu śmierci Cherryl. W dniu, w 
którym  znaleziono  ciało  i  gazety  wypełniła  historia  jej  „niewytłumaczalnego  samobójstwa”, 
opowiedziana przez pracownicę socjalną będącą jego świadkiem, wpadł wieczorem nie zapowie-
dziany do jej mieszkania, krzycząc: „To nie moja wina!”, jakby tylko ona miała go sądzić i należało 
ją przebłagać. „To nie przeze mnie! Nie przeze mnie!” Drżał z przerażenia, a jednak pochwyciła 
kilka rzuconych na jej twarz przebiegłych spojrzeń, które, choć to niewiarygodne, wydawały się 
lekko podszyte triumfem.
— Wyjdź stąd, Jim — powiedziała tylko.
Nigdy  więcej  nie  próbował  z  nią  rozmawiać  o  Cherryl,  zaczął  jednak  częściej  niż  zwykle 
odwiedzać jej gabinet i zagadywać ją na korytarzach, sprawiając niezrozumiałe wrażenie, że szuka 
u niej wsparcia i obrony przed jakimś bezimiennym koszmarem, a zarazem pragnie jej wbić nóż w 
plecy.
— Bardzo chcę poznać twoje poglądy — mówił jak nakręcony, a ona nawet na niego nie patrzyła. 
— Musimy koniecznie przedyskutować sytuację, a ty... a ty jeszcze nic nie powiedziałaś. — Nie 
spojrzała na niego — Nie, żeby na przewozach kolejowych nie dało się już zarobić, ale..
Spojrzała na niego gwałtownie. Odwrócił wzrok.
— Chodzi mi o to, żeby wypracować jakąś konstruktywną politykę — mówił dalej w pośpiechu. — 
Trzeba coś zrobić. Ktoś musi coś zrobić. W czasach kryzysu...
Wiedziała,  przed jaką myślą uciekł,  jaką dał jej wskazówkę, nie chcąc jednak, by głośno o niej 
mówiła.  Wiedziała,  że  nie  da się  już utrzymać żadnych rozkładów jazdy,  dotrzymać obietnic  i 
umów, że odwołuje się bez uprzedzenia regularne kursy, by wysyłać specjalne pociągi „kryzysowe” 
w nieoczekiwanych kierunkach na podstawie niezrozumiałych poleceń — i że te polecenia wydaje 
Cuffy Meigs, jedyny arbiter nagłych potrzeb i dobra publicznego. Wiedziała, że fabryki jedna po 
drugiej zamykają podwoje, jedne unieruchomione z braku surowców, inne z magazynami pełnymi 
towarów, których nie  można było rozesłać.  Wiedziała,  że  stare  koncerny,  które  przez wiele  lat 
konsekwentnie zdobywały pozycję, teraz mogą paść w dowolnym momencie, nieprzewidzianym i 
niemożliwym do opanowania. Wiedziała, że te najlepsze, najstarsze i pełniące najbardziej złożoną 
funkcję dawno już znikły — a te, które wciąż walczą o byt, za wszelką cenę usiłując utrzymać 
kodeks  pochodzący  z  czasów,  gdy  produkcja  była  możliwa,  obecnie  umieszczają  w  umowach 
zawstydzającą potomka Nata Taggarta formułkę: „w miarę możliwości transportowych”.
A przecież — wiedziała o tym — byli ludzie, którzy dzięki jakimś tajemniczym, niepodważalnym i 
niewytłumaczalnym siłom uzyskiwali  transport,  kiedy chcieli.  Były to  osoby,  których układy z 
Cuffym Meigsem traktowano powszechnie  jako mistyczne  tabu,  karzące  obserwatora za grzech 



patrzenia — zamykano więc oczy, nie bojąc się niewiedzy, lecz poznania. Wiedziała, że odbywają 
się transakcje, na mocy których osoby te handlują towarem znanym jako „przysługa transportowa”. 
Wszyscy rozumieli, co to znaczy, nikt jednak nie miał odwagi tego powiedzieć. Wiedziała, że są to 
ludzie od kursów awaryjnych, ludzie mogący odwołać jej planowe pociągi i wysłać w dowolne 
miejsce kontynentu, na którym postanowili odcisnąć swój magiczny znak, znak kasujący umowę, 
własność,  sprawiedliwość,  rozsądek  i  życie,  obwieszczający,  że  „dobro  społeczne”  wymaga 
natychmiastowego ratowania  tego miejsca.  Byli  to  ludzie  wysyłający specjalne  pociągi  ratujące 
Smather Brothers i ich grejpfruty z Arizony, fabrykę z Florydy produkującą bilardy elektryczne, 
hodowlę koni w Kentucky i Orren Boyle Associated Steel.
Byli to ludzie zawierający ze zdesperowanymi przemysłowcami transakcje na przewóz towarów 
zalegających  w  magazynach  — lub,  nie  otrzymawszy  żądanego  procentu,  zawierający  umowy 
kupna towarów na wyprzedaży upadłościowej po zamknięciu fabryki, po dziesięć centów za
dolara, i ich wywozu w dostępnych nagle pociągach na rynki, na których podobni kupcy czekali na 
żer. Byli to ludzie krążący wokół fabryk i czekający, aż piece wydadzą ostatnie tchnienie, by rzucić 
się na sprzęt,  i  wokół opuszczonych bocznic,  by rzucić się na wagony pełne nie dostarczonych 
towarów  —  nowy  gatunek  biologiczny,  latający  biznesmeni,  którzy  nie  pozostawali  w  jednej 
dziedzinie przemysłu dłużej niż przez czas trwania jednej transakcji, nie musieli opłacać personelu, 
ponosić  kosztów,  posiadać  nieruchomości,  budować  sprzętu  — i  których  jedynym kapitałem i 
inwestycją był towar znany jako „przyjaźń”. Byli to ludzie nazywani w oficjalnych przemówieniach 
„postępowymi  biznesmenami  naszej  dynamicznej  epoki”,  powszechnie  zaś  zwani  „handlarzami 
przysług”  —  gatunek  składał  się  z  wielu  podgatunków,  takich  jak  „handlarze  przysług 
transportowych”,  „stalowych”,  „paliwowych”,  „podwyżkowych”  i  „odroczeniowych”  —  ludzie 
istotnie dynamiczni, latający po całym kraju, gdy inni musieli stać w miejscu, aktywni i bezmyślni; 
aktywni nie jak zwierzęta, lecz jak coś, co się rozwija, żywi i przemieszcza na nieruchomym ciele 
trupa.
Wiedziała, że z przemysłu transportowego da się czerpać zyski, i wiedziała, kto je obecnie czerpie. 
Cuffy Meigs sprzedawał pociągi, podobnie jak ostatnie części zamienne do nich, ilekroć udało mu 
się wykombinować szwindel, którego nie dało się wykryć ani dowieść: sprzedawał szyny kolejom 
gwatemalskim  i  kanadyjskim  przedsiębiorstwom  tramwajowym,  przewody  producentom  szaf 
grających, a podkłady na opał dla pensjonatów w kurortach.
Czy to ma znaczenie, zastanawiała się, patrząc na mapę, jaka część trupa została pożarta przez jaką 
larwę, taką, która się objada, czy taką która karmi inne? Gdy pożerane jest żywe ciało,  czy ma 
znaczenie,  do  czyich  żołądków  trafia?  Nie  dało  się  określić,  które  zniszczenia  poczynili 
humanitaryści,  a  które  zwykli  gangsterzy.  Nie  dało  się  określić,  które  akty  grabieży  zostały 
zainicjowane  przez  żądnych  dobroczynności  Lawsonów,  a  które  przez  żarłocznych  Cuffych 
Meigsów — ani które społeczności zostały poświęcone, by inne mogły pożyć jeszcze tydzień, nim 
umrą z głodu, a które na rzecz jachtów dla handlarzy przysług. Czy to miało znaczenie? Jedni i 
drudzy  byli  do  siebie  równie  podobni  ciałem,  jak  duchem,  jedni  i  drudzy  byli  w potrzebie,  a 
potrzebę uważano za jedyne roszczenie wobec własności; jedni i drudzy ściśle wypełniali ten sam 
kodeks moralny. Jedni i drudzy uważali składanie ofiar z ludzi za rzecz właściwą i czynili to. Nie 
dało się nawet określić, kto jest kanibalem, a kto ofiarą — społeczności akceptujące jako swoje 
prawo konfiskatę odzieży czy paliwa miasteczku graniczącemu z nimi od wschodu tydzień później 
musiały się pogodzić  z konfiskatą ich własnych zasobów na rzecz miasteczka na zachodzie  — 
ludzie  zrealizowali  swój  odwieczny  ideał  i  opanowali  go  do  perfekcji:  służyli  potrzebie  jako 
swojemu  najwyższemu  władcy,  podstawowemu  roszczeniu,  kryterium  wartości,  jednostce 
monetarnej ich krainy, świętszej niż prawo i życie. Ludzie zostali wepchnięci do dołu, w którym, 
krzycząc, że człowiek jest strażnikiem swego brata, każdy rościł sobie prawo do tego, na co nie 
zapracował, i zastanawiał się, kto mu zdziera skórę z pleców, gdy w rzeczywistości każdy pożerał 
samego siebie, wrzeszcząc z przerażeniem, że jakieś nieznane zło niszczy ziemię.
„Na co teraz się uskarżają? — usłyszała słowa Hugh Akstona. — Że wszechświat jest irracjonalny? 
Czyżby?”
Siedziała, spoglądając na mapę z beznamiętną powagą, jakby jedyną emocją dopuszczalną podczas 



obserwacji  potężnej  siły  logiki  był  szacunek.  Wśród  chaosu  znikającego  kontynentu  widziała 
precyzyjną, matematyczną realizację wszystkich wyznawanych przez ludzkość poglądów. Ludzie 
nie chcieli  wiedzieć,  że właśnie do tego dążyli,  ani że mają siłę pragnąć, lecz nie udawać — i 
zrealizowali swoje pragnienie co do joty, co do ostatniego krwawego przecinka.
Co myślą teraz ci orędownicy potrzeby i rozpustnicy litości?, zastanawiała się. Na co liczą? Ci, 
którzy kiedyś z głupawym uśmieszkiem mówili: „Nie chcę niszczyć bogatych, chcę tylko zagarnąć 
odrobinę ich nadwyżki, by pomóc biednym, tylko odrobinę, oni nawet tego nie zauważą!” — potem 
wołali: „Magnatów można trochę oskubać, nazbierali dość, by wykarmić trzy kolejne pokolenia” — 
potem krzyczeli: „Dlaczego ludzie mają cierpieć, gdy biznesmeni posiadają rezerwy na co najmniej 
rok?” — teraz wrzeszczeli:  „Dlaczego mamy głodować, gdy niektórzy mają rezerwy na kolejny 
tydzień?” Na co oni liczą?, pytała siebie.
— Musisz coś zrobić! — wrzasnął James Taggart. Zaszczyciła go spojrzeniem.
— Ja?
— To twoja praca, twoja działka, twój obowiązek!
— Co?
— Działać. Robić.
— Robić co?
— Skąd mam wiedzieć? To twój talent. To ty jesteś od robienia. Zerknęła na niego: stwierdzenie 
było dziwnie trafne i kompletnie nie
na miejscu. Wstała.
— To wszystko, Jim?
— Nie! Nie! Chcę dyskusji!
— To mów.
— Ale ty nic nie powiedziałaś!
— Ty też nie.
— Ale... Chodzi mi o to, że trzeba rozwiązać problemy praktyczne, które... Na przykład, co się 
stało z naszym ostatnim przydziałem nowych szyn, który zniknął z magazynu w Pittsburghu?
— Cuffy Meigs go wykradł i sprzedał.
— Możesz to udowodnić? — rzucił defensywnie.
—  Czy  twoi  przyjaciele  pozostawili  jakieś  środki,  metody,  zasady  albo  instytucje  służące  do 
udowadniania?
— Więc o tym nie mów, nie baw się w teorie, musimy się zajmować faktami! Znaczy, musimy być 
realistyczni  i  wypracować  jakieś  praktyczne  środki  ochrony  swoich  zasobów  w  obecnych 
warunkach, a nie w obliczu niemożliwych do udowodnienia przypuszczeń, które...
Zaśmiała się. Oto kształt bezkształtu, pomyślała, oto styl jego myślenia: chce, żebym go chroniła 
przed  Cuffym  Meigsem,  nie  wspominając  o  istnieniu  Meigsa,  walczyła  z  tym  istnieniem,  nie 
uznając go za realne, pokonała je, nie przeszkadzając mu w zabawie.
— Co cię tak cholernie śmieszy? — rzucił gniewnie.
— Wiesz co.
— Nie wiem, co się z tobą dzieje!  Nie wiem, co ci  się stało...  przez te dwa miesiące...  odkąd 
wróciłaś... nigdy nie byłaś taka krnąbrna!
— Ależ, Jim, przez te dwa miesiące ani razu się z tobą nie pokłóciłam.
— No właśnie! — Umilkł raptownie, ale nie dość szybko, by na jej twarzy nie wykwitł uśmiech. — 
Chcę powiedzieć, że chciałem dyskusji, chciałem poznać twoje zdanie o sytuacji...
— Znasz je.
— Ale nie powiedziałaś ani słowa!
— Wszystko, co miałam do powiedzenia, powiedziałam trzy lata temu. Powiedziałam, dokąd cię 
doprowadzi twoja droga. I tak się stało.
— Znowu zaczynasz? Po co teoretyzować? Teraz jesteśmy tu, a nie tam, gdzie byliśmy trzy lata 
temu.  Musimy  się  zajmować  teraźniejszością,  nie  przeszłością.  Może  sprawy  potoczyłyby  się 
inaczej, gdybyśmy się kierowali twoim zdaniem, ale fakt jest taki, że tego nie zrobiliśmy, a musimy 
się zajmować faktami. Musimy brać rzeczywistość taką, jaka jest dziś!



— No to ją bierz.
— Słucham?
— Bierz swoją rzeczywistość. Ja będę tylko wypełniać twoje polecenia.
— To niesprawiedliwe! Proszę cię o opinię...
— Prosisz mnie o wsparcie, Jim. Nie dostaniesz go.
— Co takiego?
— Nie pomogę ci udawać — poprzez dyskusję z tobą — że rzeczywistość, o której mówisz, nie jest 
tym, czym jest, że ciągle możesz ją okiełznać i uratować głowę. Tak nie jest.
— Więc... — Wybuch gniewu nie nastąpił; był tylko niepewny głos człowieka u progu dymisji. — 
Więc... co, twoim zdaniem, mam robić?
— Ustąpić. — Spojrzał na nią tępo. — Ustąpić — ty i twoi przyjaciele z Waszyngtonu, twórcy 
waszych grabieżczych projektów i cała wasza ludożercza filozofia. Musicie ustąpić i usunąć się z 
drogi, pozwalając, by ci z nas, którzy coś potrafią, zaczęli od nowa.
— Nie! — Wybuch, o dziwo, nastąpił teraz;  był to wrzask człowieka,  który prędzej umrze, niż 
zdradzi swój ideał, a wydał go człowiek, który przez całe życie robił wszystko, by nie zauważać 
istnienia ideałów, przejawiając krótkowzroczność przestępcy. Zastanawiała się, czy kiedykolwiek 
rozumiała przestępczą mentalność. Próbowała dociec natury wierności ideałowi polegającemu na 
zaprzeczaniu ideałom.
—  Nie!  —  krzyknął  już  niższym,  bardziej  ochrypłym  i  bardziej  normalnym  głosem,  z  tonu 
nadgorliwca przechodząc w ton władczego urzędnika. — To niemożliwe! To nie wchodzi w grę!
— Kto tak powiedział?
— Nieważne! Tak po prostu jest! Dlaczego zawsze myślisz o rzeczach niepraktycznych? Dlaczego 
nie przyjmiesz do wiadomości, że rzeczywistość jest taka, jaka jest, i nie zrobisz z nią czegoś? To ty 
jesteś realistką, tą, która robi, wymyśla, produkuje, Natem Taggartem, osobą potrafiącą osiągnąć 
obrany cel!  Potrafiłabyś  nas uratować,  znaleźć sposób na uzdrowienie  sytuacji  — gdybyś tylko 
chciała!
Wybuchnęła śmiechem.
Oto,  pomyślała,  ostateczny  cel  całej  tej  luźnej  akademickiej  gadaniny,  którą  biznesmeni  od lat 
ignorowali,  cel  wszystkich  niezobowiązujących  definicji,  niedbałych  ogólników,  papkowatych 
abstrakcji, zgodnie z którymi posłuszeństwo wobec obiektywnej rzeczywistości jest równoznaczne 
z  posłuszeństwem  wobec  państwa,  nie  ma  różnicy  pomiędzy  prawem  natury  a  zarządzeniem 
biurokraty, człowiek głodny nie jest wolny, więc trzeba go wyzwolić z tyranii jedzenia, schronienia 
i odzieży — a wszystko po to, by mógł nadejść dzień, w którym Nat Taggart,  realista, zostanie 
poproszony o uznanie woli Cuffy’ego Meigsa za fizyczny fakt, równie nieodwołalny i pewny jak 
stal, szyny czy grawitacja, i akceptację stworzonego przezeń świata jako obiektywnej, niezmiennej 
rzeczywistości — a potem o dalszą produkcję dóbr dla tego świata. Oto cel tych bibliotecznych i 
szkolnych szulerów, sprzedających swoje olśnienia jako rozsądek, swoje „instynkty” jako naukę, a 
widzimisię jako wiedzę; cel wszystkich dzikusów wyznających to, co nieobiektywne, nieabsolutne, 
względne, niepewne, prawdopodobne — dzikusów, którzy widok farmera zbierającego plony mogę 
odbierać jedynie jako zjawisko mistyczne, nie podlegające prawu przyczyny i skutku, i stworzone 
przez  wszechmocną  zachciankę  farmera,  więc  porywają  go  i  zakuwają  w kajdany,  pozbawiają 
narzędzi, ziarna, wody, gleby, rzucają na jałową skałę i żądają: „A teraz wyhoduj plony, by nas 
wykarmić!”
Nie, pomyślała, spodziewając się, że Jim o to zapyta, nie ma sensu próbować wyjaśniać, z czego się 
śmieję, on nie zdołałby tego zrozumieć.
A jednak nie zapytał. Zamiast tego opuścił ramiona i powiedział coś, co ją przeraziło — bo jego 
słowa były tak bardzo nie na miejscu, jeśli nie rozumiał, i tak potworne, jeśli rozumiał:
— Jestem twoim bratem, Dagny...
Napięła mięśnie, jakby czekała na śmiertelny strzał.
— Dagny — było to miękkie, nosowe, monotonne zawodzenie żebraka
— chcę być prezesem kolei. Chcę tego. Dlaczego nie miałbym realizować swoich zachcianek, tak 
jak  ty  zawsze  realizujesz  swoje?  Dlaczego  nie  miałyby  się  spełniać  moje  pragnienia,  tak  jak 



spełniają się twoje? Dlaczego miałabyś być szczęśliwa, gdy ja cierpię? O tak, świat jest twój, to ty 
masz dość inteligencji,  by nim kierować. Dlaczego więc pozwalasz na cierpienie? Gloryfikujesz 
dążenie do szczęścia, a mnie skazujesz na frustrację. Czy ja nie mam prawa domagać się takiego 
rodzaju szczęścia, jaki wybiorę? Czy to nie jest twój dług wobec mnie? Czyż nie jestem twoim 
bratem?
Jego spojrzenie  było  jak  latarka  nocnego złodzieja,  przeszukującego  jej  twarz  w poszukiwaniu 
śladu litości. Znalazł jedynie odrazę.
— To twój grzech, że muszę cierpieć! Twoja porażka moralna! Jesteś za mnie odpowiedzialna, ale 
nie  spełniasz  moich  pragnień,  więc  jesteś  winna!  Wszyscy  moralni  przewodnicy  ludzkości  od 
wieków tak twierdzą
— kimże ty jesteś, by myśleć inaczej? Taka jesteś z siebie dumna, myślisz, że jesteś czysta i dobra 
— ale nie możesz być dobra, dopóki ja jestem nieszczęśliwy. Moje nieszczęście jest miarą twojego 
grzechu. Moje zadowolenie jest miarą twojej cnoty. Chcę takiego świata, dzisiejszego świata, on mi 
daje udział we władzy, pozwala mi czuć się ważnym — nakręć go dla mnie! — zrób coś! — skąd 
mam wiedzieć jak? — to twój problem i twój obowiązek! Ty masz przywilej w postaci siły, a ja... ja 
mam prawo w postaci słabości! To aksjomat moralny! Nie wiesz o tym?! Nie wiesz?!
Jego spojrzenie było teraz jak ręce człowieka wiszącego nad przepaścią i gorączkowo szukającego 
najmniejszej szczeliny wątpliwości, lecz ześlizgującego się po gładkiej powierzchni jej twarzy.
— Ty gnoju — powiedziała spokojnie, bez emocji, bo nie adresowała tych słów do istoty ludzkiej.
Zdawało jej się, że widzi go spadającego w otchłań, mimo iż na twarzy miał jedynie wyraz szulera, 
któremu nie udała się sztuczka.
Nie ma powodu czuć większej odrazy niż zwykle, myślała; on tylko powiedział to, co jest głoszone, 
słyszane i akceptowane wszędzie; zwykle jednak wyrażano to credo w trzeciej osobie, Jim zaś miał 
dość  tupetu,  by  je  wyrazić  w  pierwszej.  Zastanawiała  się,  czy  ludzie  akceptują  doktrynę 
samopoświęcenia pod warunkiem, że jej odbiorcy nie rozumieją natury swoich własnych twierdzeń 
i czynów.
Odwróciła się do wyjścia.
— Nie! Nie! Zaczekaj! — krzyknął, zrywając się z krzesła i spoglądając na zegarek. — Już czas! 
Chcę, żebyś wysłuchała pewnej wiadomości!
Zatrzymała się powodowana ciekawością.
Włączył  radio,  otwarcie,  uważnie,  niemal  bezczelnie  patrząc  jej  w twarz.  W oczach miał  lęk  i 
dziwnie lubieżne oczekiwanie.
— „Szanowni państwo — odezwał się znienacka podszyty paniką głos spikera — właśnie dotarły 
do nas z Chile wieści o wstrząsających wydarzeniach!”
Zobaczyła  ruch  głowy  i  niespokojnie  zmarszczone  brwi  Taggarta,  jakby  te  słowa  i  głos  były 
niezgodne z jego kalkulacjami.
— „Na  godzinę  dziesiątą  rano  zwołano  dziś  specjalną  sesję  ciała  ustawodawczego  Chilijskiej 
Republiki  Ludowej,  na  którym  miano  podjąć  uchwałę  olbrzymiej  wagi  dla  ludności  Chile, 
Argentyny i pozostałych republik ludowych Ameryki Południowej. Zgodnie z oświeconą polityką 
senora  Ramireza,  nowej  głowy  państwa  chilijskiego,  który  doszedł  do  władzy  dzięki  hasłu 
»człowiek  jest  strażnikiem swego brata«,  ciało  ustawodawcze  miało  znacjonalizować  chilijskie 
posiadłości d’Anconia Copper, otwierając Argentynie drogę do nacjonalizacji całego przedsiębior-
stwa  i  jego  posiadłości  rozsianych  po  całym świecie.  Wiedziało  o  tym jednak  zaledwie  kilku 
przedstawicieli  najwyższych władz obu krajów. Sprawę trzymano w tajemnicy celem uniknięcia 
debaty i reakcyjnej opozycji. Zajęcie wartego wiele miliardów dolarów koncernu miało stanowić 
dla kraju wielką, radosną niespodziankę.
Punktualnie o dziesiątej,  w chwili gdy młotek przewodniczącego uderzył o mównicę, otwierając 
sesję,  korytarzem wstrząsnęła  olbrzymia  eksplozja,  rozbijając  szyby w oknach.  Nadciągnęła  od 
strony odległej o kilka ulic przystani. Rzuciwszy się do okien, prawodawcy zobaczyli ścianę ognia 
w miejscu,  w którym przedtem wznosiła się znajoma sylwetka doków załadowczych d’Anconia 
Copper. Doki zostały wysadzone w powietrze.
Przewodniczący  zdołał  zapobiec  panice  i  zaprowadzić  porządek.  Przy  dźwiękach  syren  i 



dobiegających  z  dworu  krzykach  odczytano  akt  nacjonalizacji.  Dzień  był  szary,  niebo  zasnute 
ciemnymi chmurami, a wybuch zniszczył przewód doprowadzający prąd, zgromadzeni musieli więc 
głosować przy świecach, podczas gdy ponad wysokim sklepieniem szala} czerwony płomień.
Większy  wstrząs  nastąpił  jednak  później,  gdy  prawodawcy  pospiesznie  ogłosili  przerwę,  by 
obwieścić  narodowi radosną nowinę o tym, że d’Anconia Copper  stało  się jego własnością.  W 
trakcie głosowania z najbliższych i najdalszych zakątków globu zaczęły nadciągać wieści, że na 
świecie nie ma już ani śladu d’Anconia Copper. W tym samym momencie, punktualnie o dziesiątej, 
z iście piekielną synchronizacją, wszystkie posiadłości d’Anconia Copper na powierzchni ziemi, od 
Chile po Syjam, Hiszpanię i Pottsville w Montanie zostały wysadzone w powietrze.
Wszyscy pracownicy d’Anconia Copper na świecie otrzymali swoje ostatnie wypłaty w gotówce o 
godzinie dziewiątej, a do dziewiątej trzydzieści zostali ewakuowani. Doki, piece, laboratoria i biura 
zostały zmiecione z powierzchni ziemi. Nic nie zostało ze statków d’Anconia stojących w porcie, a 
po tych, które były na morzu, pozostały jedynie szalupy z załogami.  Niektóre z kopalń zostały 
zagrzebane pod zwałami skał, pozostałe zaś okazały się niewarte wysadzania. Zdumiewająca ich 
liczba, jak zdają się wskazywać doniesienia, wciąż funkcjonowała, mimo iż zasoby wyczerpały się 
wiele lat temu.
Spośród  tysięcy  pracowników  d’Anconia  policji  nie  udało  się  znaleźć  nikogo,  kto  wiedziałby 
cokolwiek na temat tego potwornego, przemyślanego, zorganizowanego i zrealizowanego spisku. 
Śmietanka personelu — najwyżsi urzędnicy, mineralodzy, inżynierowie i brygadziści,  ludzie, na 
których dalszą pracę i pomoc w przystosowaniu zakładów do nowych warunków tak bardzo liczono 
— zniknęła  jednak bez wieści.  Najzdolniejsi  — przepraszam — najbardziej  samolubni  spośród 
pracowników — przepadli.  Banki  na  całym świecie  donoszą,  że  oszczędności  zgromadzone na 
kontach d’Anconia Copper zostały wyczerpane do ostatka.
Szanowni państwo, fortuna d’Anconia — największa fortuna na ziemi, legenda stuleci — przestała 
istnieć. Zamiast złotego świtu nowej ery ludowe republiki Chile i Argentyny otrzymały stertę gruzu 
i ogrom bezrobocia.
Nie  ma  żadnych  informacji  o  losie  i  miejscu  przebywania  Francisca  d’Anconia.  Zniknął,  nie 
pozostawiając nawet pożegnalnego listu” — zakończył spiker.
Dziękuję  ci,  kochany — w imieniu  ostatnich  spośród nas,  nawet  jeśli  tego nie  usłyszysz  i  nie 
będziesz  chciał  słyszeć...  To  nie  było  zdanie,  lecz  milczące  uczucie  modlitwy  w  jej  umyśle, 
adresowane do roześmianego szesnastolatka, którego pamiętała.
Potem spostrzegła, że wciąż wpatruje się w radio, jakby dobiegające z niego trzaski nadal łączyły ją 
z jedyną żywą siłą na ziemi, którą przez chwilę przesyłały i która teraz wypełniała pokój, gdzie 
wszystko inne było martwe.
Jim wydał z siebie dźwięk będący odległym echem tamtych eksplozji, kombinację jęku, krzyku i 
warknięcia, po czym rzucił się do telefonu. Widziała jego drżące ramiona i słyszała zniekształcony 
głos, wrzeszczący:
— Rodrigo, przecież mówiłeś, że to bezpieczne! Rodrigo — o Boże! — czy wiesz, ile pieniędzy w 
tym utopiłem?!
Potem na biurku odezwał się drugi telefon i Taggart warknął do niego, wciąż trzymając słuchawkę 
pierwszego:
— Zamknij gębę, Orren! Co ty masz robić? A co mnie to obchodzi? Do diabła z tobą!
Ludzie wbiegali do biura, telefony się urywały, a Jim, na przemian błagając i klnąc, wykrzykiwał 
do słuchawki:
— Połączcie  mnie  z  Santiago...!  Połączcie  mnie  z  Waszyngtonem,  niech  mnie  ktoś  połączy  z 
Santiago!
Gdzieś na marginesie  świadomości  rozumiała,  jaką grę prowadzili  i  przegrali  ludzie  po drugiej 
stronie rozdzwonionych telefonów. Wydawali się jednak odlegli jak małe kreseczki wijące się na 
białym tle pod szkłem mikroskopu. Zastanawiała się, jak mogą oczekiwać, że kiedykolwiek będą 
traktowani poważnie, gdy na świecie może istnieć ktoś taki jak Francisco d’Anconia.
Widziała błysk eksplozji na wszystkich twarzach, które zobaczyła przez resztę dnia — i na tych, 
które  mijała  wieczorem  na  pogrążonych  w  mroku  ulicach.  Jeśli  Francisco  chciał  wyprawić 



d’Anconia Copper godny pogrzeb, myślała, udało mu się. Oto jest — na ulicach Nowego Jorku, 
jedynego miasta na świecie potrafiącego jeszcze to zrozumieć — na twarzach ludzi, w ich szeptach, 
trzaskających  jak  małe  ogniki,  oświetlające  twarze  wyrazem  uroczystym  i  rozgorączkowanym 
jednocześnie, płynnym jak cień rzucony przez odległy płomień. Niekiedy był to strach, innym ra-
zem  gniew,  często  napięcie,  niepewność,  oczekiwanie  — zawsze  jednak  coś  więcej  niż  tylko 
świadomość katastrofy przemysłowej. Wszyscy wiedzieli,  co się stało, choć nikt nie chciał tego 
powiedzieć; na wszystkich twarzach gościł cień uśmiechu — gorzkiego uśmiechu rozbawienia i 
wyzwania, uśmiechu umierających ofiar, które czują, że je pomszczono.
Zobaczyła go na twarzy Hanka Reardena, gdy spotkali się wieczorem na kolacji. Gdy szedł jej na 
spotkanie  —  wysoka,  pewna  siebie  postać,  jedyna,  która  wydawała  się  swobodna  wśród 
kosztownego wystroju eleganckiej restauracji — widziała entuzjazm walczący z surowością rysów, 
wyraz  twarzy  małego  chłopca,  zdolnego  jeszcze  do  zachwytu  nieoczekiwanym.  Nie  mówił  o 
porannym wydarzeniu, wiedziała jednak, że tylko o nim myśli.
Spotykali  się,  ilekroć przyjeżdżał  do miasta,  i  spędzali  razem krótki  wieczór,  mając w pamięci 
swoją wciąż żywą przeszłość, lecz żadnej przyszłości dla swojej pracy i zmagań, świadomi jednak, 
że są sprzymierzeńcami, czerpiącymi wsparcie z istnienia drugiej strony.
Nie chciał wspominać o wydarzeniach tego dnia ani o Franciscu, lecz, gdy siedzieli razem przy 
stole,  dostrzegała  w  dołkach  jego  policzków  powracający  wciąż  skurcz  powstrzymywanego 
uśmiechu. Wiedziała, o kim mówi, gdy nagle odezwał się łagodnym i niskim od nadmiaru podziwu 
głosem:
— Dotrzymał przysięgi, prawda?
— Przysięgi? — zapytała zdumiona, myśląc o napisie nad drzwiami świątyni na Atlantydzie.
—  Powiedział  mi:  „Przysięgam  na  uczucie  do  kobiety,  którą  kocham,  że  jestem  pańskim 
przyjacielem”. Był nim.
— Jest. Pokręcił głową.
— Nie mam prawa o nim myśleć. Nie mam prawa odbierać tego, co zrobił, jako aktu dokonanego w 
mojej obronie. A jednak... — Umilkł.
— A jednak tak było, Hank. W obronie nas wszystkich — a przede wszystkim twojej.
Odwrócił wzrok, by popatrzeć na miasto. Siedzieli z boku sali, odgrodzeni od otwartej przestrzeni i 
leżących sześćdziesiąt pięter niżej ulic jedynie niewidzialną szklaną przegrodą. Miasto zdawało się 
nienaturalnie odległe, zredukowane do najniższych kondygnacji. O kilka przecznic, na wysokości 
ich oczu, wisiał na pogrążonej w mroku wieżyczce kalendarz — nie mały, niepokojący prostokąt, 
lecz ogromny ekran, dziwnie bliski, zalany martwym białym światłem, niemal pusty, zawierający 
zaledwie kilka znaków: 2 września.
—  Rearden  Steel  pracuje  teraz  pełną  parą—  mówił  beznamiętnie.  —  Zdjęli  mi  ograniczenia 
produkcyjne — na moment, jak sądzę. Nie wiem. ile spośród swoich rozporządzeń zawiesili, oni 
chyba też tego nie wiedzą. I nie troszczą się już o legalność, jestem pewien, że łamię pięć czy sześć 
paragrafów, czego nikt  nie potrafi  dowieść ani zanegować — wiem tylko,  że obecnie  panujący 
gangster kazał mi pracować pełną parą. — Wzruszył ramionami. — Kiedy wykurzy go następny 
gangster, pewnie zamknie mi zakład w ramach kary za nielegalną produkcję. Ale plan tego ułamka 
sekundy  wymagał  od  nich  błagania  mnie,  żebym  odlewał  metal  w  dowolnych  ilościach  i 
dowolnymi środkami.
Zwróciła uwagę na okazjonalne,  ukradkowe spojrzenia  rzucane przez ludzi w ich kierunku. Już 
wcześniej  to dostrzegała  — od czasów audycji,  odkąd zaczęli  pokazywać się razem publicznie. 
Zamiast potępienia, którego tak panicznie bał się Rearden, ludzie patrzeli na nich z pełną respektu 
niepewnością — niepewność dotyczyła ich własnych założeń moralnych, respekt zaś dwojga ludzi 
ośmielających się mieć pewność swojej słuszności. Spoglądano na nich z niespokojną ciekawością, 
zazdrością,  szacunkiem,  lękiem  przed  pogwałceniem  nieznanej,  dumnie  rygorystycznej  normy, 
niekiedy nieomal  ze skruchą,  która  zdawała się  mówić:  „Proszę,  przebaczcie  nam, że jesteśmy 
małżeństwem”.  Na niektórych twarzach  malował  się wyraz gniewnej  złośliwości,  na innych — 
podziwu.
— Dagny — zapytał nagle Rearden — myślisz, że jest w Nowym Jorku?



—  Nie.  Dzwoniłam  do  Wayne-Falkland.  Powiedzieli,  że  miał  opłacony  apartament  tylko  do 
ubiegłego miesiąca i nie przedłużył dzierżawy.
— Szukają go po całym świecie — rzekł z uśmiechem. — Nigdy go nie znajdą. — Uśmiech znikł. 
— Ja też nie. — Dalej mówił już matowym, znużonym głosem: — Jak wspomniałem, huta pracuje, 
ale ja nie. Nie robię nic z wyjątkiem latania po całym kraju jak padlinożerca i szukania nielegalnych 
sposobów zakupu surowców. Ukrywam się, zakradam, kłamię, żeby tylko zdobyć parę ton rudy, 
węgla czy miedzi. Moim surowcom nie zawiesili ograniczeń. Wiedzą, że odlewam więcej metalu, 
niż mógłbym wyprodukować z ilości, które mi przyznali. Nie obchodzi ich to. — I dodał: — Myślą, 
że mnie obchodzi.
— Zmęczony, Hank?
— Śmiertelnie znudzony.
Kiedyś, pomyślała, cały jego umysł, energia i niewyczerpana pomysłowość skupiały się na pracy 
producenta, szukającego lepszych sposobów radzenia sobie z naturą; teraz skupiają się na pracy 
przechytrzającego  ludzi  przestępcy.  Zastanawiała  się,  jak  długo  człowiek  może  znosić  taką 
metamorfozę.
— Zdobycie rudy żelaza jest już prawie niemożliwe — rzekł obojętnie, a potem, ożywionym nagle 
głosem, dodał: — Teraz zdobycie miedzi stanie się kompletnie niewykonalne. — Wyszczerzył zęby 
w uśmiechu.
Zastanawiała  się,  jak  długo człowiek  może pracować wbrew sobie,  w głębi  duszy nie  pragnąc 
sukcesu, lecz porażki.
Wiedziała, jakim torem podążają jego myśli, gdy powiedział:
— Nigdy ci o tym nie mówiłem, ale poznałem Ragnara Danneskjölda.
— Mówił mi.
— Co?! Gdzie, u diabła... — Urwał. — No jasne — rzekł cicho, w napięciu. — On musiał być 
jednym z nich. Musiałaś go spotkać. Dagny, jacy oni są, ci ludzie, którzy... Nie. Nie odpowiadaj. — 
Po chwili dodał: — A więc poznałem jednego z jego agentów.
— Dwóch. Zamarł w bezruchu.
— No jasne — powiedział głucho. — Wiedziałem to... Po prostu nie przyznawałem się sobie, że 
wiem... Był specem od werbunku, prawda?
— Jednym z pierwszych i najlepszych. Zaśmiał się z goryczą i tęsknotą.
— Tamtej nocy... gdy dostali Kena Danaggera... myślałem, że nie wysłali nikogo po mnie...
Wysiłek, z jakim przybrał ascetyczny wyraz twarzy, był niemal jak powolne przekręcenie klucza 
zamykającego zalany słońcem pokój,  na którego oględziny nie mógł sobie pozwolić.  Po chwili 
rzekł beznamiętnie:
— Dagny, te nowe szyny, o których rozmawialiśmy w zeszłym miesiącu... chyba nie będę w stanie 
ich dostarczyć.  Nie zawiesili  mi ograniczeń dotyczących sprzedaży i  nadal rozporządzają moim 
metalem wedle swojego widzimisię.  Ale księgi  są tak zagmatwane,  że udaje  mi się co tydzień 
przeszmuglować na czarny rynek parę tysięcy ton. Myślę, że o tym wiedzą, choć udają, że nie. Nie 
chcą mnie teraz zniechęcać. Ale, widzisz, mam pewnych klientów, którym wysyłam każdą tonę, 
jaką udaje mi się wyrwać. Byłem w zeszłym miesiącu w Minnesocie. Widziałem, co się tam dzieje. 
Kraj zagłodzi się na śmierć nie w przyszłym roku, lecz tej zimy, jeśli niektórzy z nas nie zaczną 
działać, i to natychmiast. Nigdzie nie pozostały żadne rezerwy zboża. Nebraska padła, Oklahoma 
spustoszona, Dakota Północna opuszczona, Kansas ledwie zipie — tej zimy nie będzie pszenicy ani 
dla  Nowego  Jorku,  ani  dla  żadnego  miasta  na  wschodzie.  Minnesota  jest  naszym  ostatnim 
spichlerzem. Mieli dwa fatalne sezony, ale tej jesieni plony są rekordowe — a oni muszą mieć jak 
je zebrać. Miałaś okazję przyjrzeć się stanowi produkcji sprzętu rolniczego? Producenci nie są dość 
potężni,  by  mieć  wpływowych  gangsterów  w  Waszyngtonie  albo  płacić  procenty  handlarzom 
przysług.  Niewiele  więc  dostają  surowców.  Dwie  trzecie  z  nich  pozamykało  już  interesy,  a 
pozostali ciągną resztkami sił. Farmy w całym kraju padają z braku sprzętu. Powinnaś zobaczyć 
tych rolników z Minnesoty. Spędzają więcej czasu na naprawianiu starych traktorów, które są nie 
do naprawienia,  niż na orce. Nie wiem, jak zdołali  dotrwać do ostatniej  wiosny. Nie wiem, jak 
zdołali  zasiać  pszenicę.  Ale  zrobili  to.  —  Na  jego  twarzy  malowało  się  napięcie,  jakby 



kontemplował  rzadki,  zapomniany  obraz:  wizję  człowieka.  Zrozumiała,  co  pozwala  mu  nadal 
pracować. — Dagny, oni potrzebowali sprzętu na te żniwa. Sprzedaję cały metal, jaki udaje mi się 
wykraść z huty, producentom sprzętu rolniczego. Na kredyt. Produkują sprzęt najszybciej jak mogą 
i wysyłają do Minnesoty. Nielegalnie i na kredyt, jak ja. Ale jesienią wszyscy zostaniemy spłaceni. 
Niech  szlag  trafi  dobroczynność!  Pomagamy  producentom  —  upartym  producentom,  a  nie 
nędznym, jęczącym „konsumentom”. Dajemy pożyczki, nie jałmużnę. Wspieramy umiejętności, nie 
potrzeby. Niech mnie diabli, jeśli będę stał z założonymi rękami i pozwalał, by ci ludzie ginęli, a 
handlarze przysług nabijali kabzy!
Przed oczami miał  widok z  Minnesoty:  sylwetkę porzuconej  fabryki,  przez której  puste  okna i 
szczeliny  w  dachu  przeświecało  bez  przeszkód  światło  słoneczne,  z  resztkami  szyldu:  Ward 
Harvester Company.
— Och, wiem — powiedział. — Uratujemy ich tej zimy, ale w przyszłym roku pożrą ich sępy. Ale 
jednak tę zimę zdołają przetrwać... No i dlatego nie zdołam przeszmuglować dla ciebie szyn. Nie w 
najbliższej  przyszłości  —  a  my  mamy  tylko  najbliższą  przyszłość.  Nie  wiem,  jaki  jest  sens 
karmienia  kraju,  który traci  koleje  — ale  po co nam koleje,  kiedy nie ma co jeść? Po co nam 
cokolwiek?
— W porządku, Hank. Szyny, które mamy, wystarczą nam na... — Urwała.
— Na miesiąc?
— Mam nadzieję, że na całą zimę.
Milcząc,  dosłyszeli  piskliwy głos dobiegający od strony sąsiedniego stolika i zwrócili  głowy w 
tamtym  kierunku.  Zobaczyli  człowieka  trzęsącego  się  jak  osaczony  gangster,  który  za  chwilę 
sięgnie po broń.
— Aspołeczny akt destrukcji — perorował do sąsiada — w czasach tak rozpaczliwego niedoboru 
miedzi! Nie możemy na to pozwolić! Nie możemy pozwolić, żeby to była prawda!
Rearden gwałtownie odwrócił wzrok ku miastu.
— Dałbym wszystko, żeby wiedzieć, gdzie on jest — rzekł cicho. — Po prostu wiedzieć, gdzie jest 
teraz, w tej chwili.
— Co byś zrobił, gdybyś wiedział?
Opuścił rękę w geście bezradności.
— Nie próbowałbym się z nim kontaktować. Jedyny hołd, jaki jeszcze mogę mu złożyć,  to nie 
wołać o przebaczenie tam, gdzie jest ono niemożliwe.
Milczeli.  Przysłuchiwali  się  głosom  siedzących  wokół  ludzi,  iskierkom  paniki  strzelającym  w 
luksusowej sali.
Dagny  dopiero  teraz  uświadomiła  sobie,  że  przy  każdym  stole  wydaje  się  zasiadać  ten  sam 
niewidzialny gość, że wszystkie próby rozmów zmierzają nieuchronnie do tego samego tematu. 
Ludzie siedzieli niemal skuleni, jakby sala — kombinacja szkła, niebieskiego aksamitu, aluminium 
i łagodnych świateł — nagle wydała im się zbyt obszerna i zbyt otwarta. Wyglądali, jakby się tu 
znaleźli  za  cenę  niezliczonych  uników,  by  móc  udawać,  że  cywilizowane  życie  nadal  jest  ich 
udziałem — ale ich świat został obnażony przez akt pierwotnego terroru i nie mogli już udawać 
ślepych.
— Jak on mógł to zrobić? — dąsała się jakaś przerażona kobieta. — Nie miał prawa!
— To był wypadek — wycedził młodzieniec o wyglądzie pracownika sektora państwowego. — 
Seria  zbiegów okoliczności,  czego  można z  łatwością  dowieść  za  pomocą każdej  statystycznej 
krzywej  prawdopodobieństwa.  Rozsiewanie  plotek  wyolbrzymiających  siłę  wrogów  ludu  jest 
niepatriotyczne.
—  Słuszne  czy  niesłuszne,  to  kwestia  dyskusji  akademickich  —  mówiła  kobieta  o  głosie 
nauczycielki  i  ustach  bywalczyni  barów  —  ale  jak  ktoś  może  traktować  własne  idee  na  tyle 
poważnie, by niszczyć fortunę, gdy ludzie jej potrzebują?
— Nie pojmuję tego — mówił drżącym, zgorzkniałym głosem starszy człowiek. — Po wiekach 
wysiłku,  mającego  na  celu  poskromienie  wrodzonej  brutalności  człowieka,  po  wiekach  nauk, 
szkolenia i indoktrynacji na rzecz tego, co łagodne i ludzkie!
Przez kilka sekund dał się słyszeć jakiś oszołomiony, zagubiony kobiecy głos:



— Myślałam, że żyjemy w epoce braterstwa...
— Boję się — powtarzała w kółko młoda dziewczyna. — Boję się… — Och, nie wiem...! Po prostu 
się boję...
— Nie mógł tego zrobić! — mówiły inne głosy. — Zrobił! — Ale dlaczego? — Nie mam zamiaru 
w to uwierzyć! — To nieludzkie! — Ale dlaczego? — To tylko nędzny playboy! — Ale dlaczego?
Zdławiony krzyk jakiejś  kobiety dotarł  do uszu Dagny w tym samym momencie,  w którym na 
skraju jej pola widzenia coś się poruszyło, skłaniając ją do zwrócenia wzroku za okno.
Kalendarz napędzano mechanizmem zamkniętym w pomieszczeniu za ekranem, wyświetlającym 
rok  po  roku  ten  sam film  i  zmieniającym  daty  z  nieubłaganą  dokładnością  w  chwili  wybicia 
północy. Dagny spojrzała nań dość szybko, by ujrzeć zjawisko równie niecodzienne jak planeta, 
która nagle zaczyna się kręcić w przeciwną stronę: zobaczyła, jak napis „2 września” unosi się do 
góry i znika z ekranu.
Potem, na ogromnej  stronicy,  zatrzymując czas,  ostatnią  wiadomością  dla świata  i  jego silnika, 
znanego  pod  nazwą  Nowy  Jork,  były  linijki  napisane  odręcznym,  ostrym,  nieprzejednanym 
pismem:
Bracie, prosiłeś o to!
Francisco Domingo Carlos Andres Sebastian d’Anconia.
Nie wiedziała, co wstrząsnęło nią bardziej: napis czy śmiech Reardena. Wstał z krzesła i na oczach 
całej  sali zanosił się śmiechem, zagłuszającym jęki paniki; śmiechem pozdrowienia,  ulgi, hołdu, 
akceptacji daru, który wcześniej próbował odrzucić, wolności, triumfu i poddania.

Wieczorem siódmego  września  w Montanie  zerwał  się  przewód  miedziany,  zatrzymując  silnik 
dźwigu załadowczego na bocznym torze Taggart Transcontinental przy kopalni miedzi Stanforda.
Kopalnia pracowała na trzy zmiany, dniami i nocami walcząc, by nie stracić ani minuty, ani kropli 
miedzi  wydartej  z  górskich  półek  pustyni  przemysłowej  kraju.  Dźwig  zepsuł  się  w momencie 
ładowania  towaru;  zatrzymał  się  nagle  i  zawisł  na  tle  wieczornego  nieba,  pomiędzy  sznurem 
pustych wagonów i stertami znieruchomiałej rudy.
Zawiadowca, młodzieniec o zwinnym ciele i szorstkim głosie, zdarł przewody z budynku stacji i 
uruchomił dźwig. Ruda ze stukotem zapełniała wagony, w budynku zaś płonęły świece.
— Minnesota, Eddie — rzekła ponuro Dagny, zamykając szufladę ze swoimi specjalnymi aktami. 
— Powiedz okręgowi w Minnesocie, żeby wysłał połowę swoich zapasów przewodów do Montany.
— Dagny, na Boga! Żniwa się zaczynają!
— Dadzą sobie radę. Tak sądzę. Nie możemy stracić jedynego dostawcy miedzi.
— Przecież ci załatwiłem! — wrzasnął James Taggart, gdy przypomniała mu o tym raz jeszcze. — 
Załatwiłem  ci  pierwszeństwo  na  przewód  miedziany,  najwyższy  możliwy  przydział,  dałem  ci 
wszystkie karty, świadectwa, dokumenty i formularze, czego jeszcze chcesz?
— Przewodu miedzianego.
— Zrobiłem, co mogłem! Nikt mnie nie może winić!
Nie dyskutowała. Na jego biurku leżała popołudniowa gazeta — i Dagny zagapiła się na notkę na 
ostatniej  stronie,  głoszącą,  że w Kalifornii  uchwalono awaryjny podatek stanowy na zasiłki  dla 
bezrobotnych  w  wysokości  pięćdziesięciu  procent  dochodów brutto  każdej  lokalnej  korporacji, 
stojący ponad wszystkimi innymi podatkami. Kalifornijskie koncerny paliwowe wycofały się z gry.
— Proszę się nie przejmować, panie Rearden — rzekł jakiś obłudny głos w międzymiastowym 
telefonie z Waszyngtonu. — Chciałem tylko pana zapewnić, że nie musi się pan przejmować.
— Czym? — zdziwił się Rearden.
—  Tym  chwilowym  zamieszaniem  w  Kalifornii.  Wkrótce  zrobimy  z  tym  porządek,  to  było 
nielegalne posunięcie, władze stanu nie miały prawa narzucać lokalnych podatków szkodliwych dla 
podatków  krajowych,  natychmiast  przystępujemy  do  negocjowania  sprawiedliwego  układu  — 
tymczasem jednak, jeśli przejął się pan jakimiś niepatriotycznymi plotkami na temat kalifornijskich 
koncernów paliwowych, chciałbym pana zapewnić, że Rearden Steel otrzymało status najwyższej 



kategorii żywotnej potrzeby, z prawem pierwszeństwa do wszelkiego dostępnego w kraju paliwa, 
najwyższej kategorii, panie Rearden — więc chciałem tylko panu powiedzieć, że tej zimy nie musi 
się pan martwić o paliwo!
Rearden odłożył słuchawkę i zmarszczył brwi, nie z obawy o paliwo i śmierć kalifornijskich pól 
naftowych — tego rodzaju katastrofy stały się już codziennością— lecz zaniepokojony faktem, że 
planiści z Waszyngtonu z jakichś powodów widzą konieczność ugłaskania go. Było to coś nowego; 
zastanawiał się, co się za tym kryje. Wieloletnie zmagania nauczyły go, że z pozornie pozbawioną 
przyczyny wrogością nie jest trudno sobie poradzić, ale pozornie pozbawiona przyczyny troska jest 
wysoce  nieprzyjemnym  niebezpieczeństwem.  Podobne  refleksje  wzbudził  w  nim  widok 
przygarbionej sylwetki o postawie łączącej bezczelność z obawą przez klapsem, którą zobaczył, 
wędrując pomiędzy budynkami huty. Był to jego brat Philip.
Od czasu przeprowadzki do Filadelfii Rearden ani razu nie odwiedził swego dawnego domu i nie 
miał żadnych wieści od rodziny, za którą nadal płacił rachunki. Potem, dwa razy w ciągu minionych 
kilku tygodni, natknął się na Philipa snującego się bez wyraźnego powodu po hucie. Nie zdołał 
dociec,  czy  brat  umyka  przed  jego  wzrokiem,  czy  też  próbuje  zwrócić  na  siebie  jego  uwagę: 
wyglądało to na jedno i drugie. Nie miał pojęcia, o co tamtemu chodzi: sprawiał wrażenie, jakby 
nagle zaczął się o niego troszczyć, i zarzucał niezrozumiałymi radami.
Za  pierwszym  razem  w  odpowiedzi  na  jego  zdumione:  „Co  tu  robisz?”,  Philip  odpowiedział 
niejasno:
— No, wiem, że nie lubisz, jak odwiedzam cię w biurze.
— Czego chcesz?
— Nie, nic, ale... mama się o ciebie martwi.
— Mama może do mnie zadzwonić, kiedy tylko zechce.
Philip nie odpowiedział. Zamiast tego nieprzekonująco swobodnym tonem zaczął go wypytywać o 
pracę, zdrowie, interesy; pytania wydawały się dziwnie nie na miejscu, jakby nie pytał o interesy, 
lecz o uczucia Reardena ich dotyczące. Rearden szybko go zbył, ale ten niewytłumaczalny incydent 
nie dawał mu spokoju.
Za drugim razem Philip powiedział tylko:
— Po prostu chcemy wiedzieć, jak się czujesz.
— My — to znaczy kto?
— No... mama i ja. Czasy są ciężkie i... no, mama chce wiedzieć, co czujesz.
— Powiedz jej, że nic.
Słowa Reardena  jakoś  osobliwie  poraziły  Philipa,  prawie  jakby właśnie  tej  odpowiedzi  bał  się 
najbardziej.
— Idź stąd — rozkazał mu Rearden zmęczonym głosem — a następnym razem, kiedy będziesz się 
chciał ze mną zobaczyć, umów się i przyjdź do biura. Ale nie przychodź, jeśli nie masz nic do 
powiedzenia. W tym miejscu nie dyskutuje się o uczuciach, moich ani niczyich.
Philip nie zadzwonił,  żeby się umówić — ale oto był tu znowu, skulony pomiędzy olbrzymimi 
piecami, zmieszany i pełen wyższości zarazem.
— Mam coś do powiedzenia! — wykrzyknął pospiesznie w odpowiedzi na gniewny mars na czole 
Reardena.
— Dlaczego nie przyszedłeś do biura?
— Nie chcesz mnie tam widzieć.
— Tutaj też nie.
— Ale ja tylko... ja po prostu nie chcę ci zabierać czasu, kiedy jesteś taki zajęty i... bo jesteś bardzo 
zajęty, prawda?
— I?
— I... no, po prostu chciałem cię złapać w wolnej chwili, żeby... porozmawiać.
— O czym?
— No... Potrzebuję pracy.
Powiedział to wojowniczo i cofnął się lekko. Rearden patrzył na niego tępo.
— Henry, chcę pracy. Tu, w hucie. Chcę, żebyś mi dał coś do roboty.



Potrzebuję pracy. Muszę zacząć zarabiać na życie. Jestem zmęczony jałmużną. — Rozpaczliwie 
szukał słów; jego głos był urażony i błagalny zarazem, jakby konieczność uzasadnienia prośby była 
niesprawiedliwie mu narzuconym obowiązkiem. — Chcę na siebie zarobić, nie proszę cię o łaskę, 
lecz o szansę!
— To jest fabryka, Philip, nie szulernia.
— Co?
— Nie ryzykujemy i nie rozdajemy szans.
— Ja cię proszę o pracę!
— Dlaczego miałbym ci ją dać?
— Bo jej potrzebuję!
Rearden wskazał  czerwone płomienie  strzelające  bezpiecznie  w powietrze  z  czarnego pieca  — 
czterysta stóp myśli zmienionej w kombinację stali, gliny i pary ponad nimi.
— Ja potrzebowałem tego pieca, Philip. I dzięki tej potrzebie go mam.
Philip udał, że nie słyszy.
— Oficjalnie  nie możesz przyjmować nowych pracowników, ale to tylko szczegół.  Jeżeli  mnie 
przyjmiesz,  moi  przyjaciele  zatwierdzą  to  bez problemu i...  — Coś w oczach Reardena kazało 
Philipowi zamilknąć,  a potem zapytać zniecierpliwionym tonem: — Co jest? Co ja takiego po-
wiedziałem?
— Raczej: czego nie powiedziałeś.
— Słucham?
— I bardzo się gimnastykujesz, żeby tylko ci się nie wymknęło.
— Co?
— Że nie będę miał z ciebie żadnego pożytku.
— A więc to o tym... — zaczął z odruchowym gniewem Philip. Nie dokończył jednak.
— Tak — uśmiechnął się Rearden — to o tym myślę W pierwszej kolejności.
Philip odwrócił wzrok; kiedy znów się odezwał, sprawiał wrażenie, jakby wybierał zdania na chybił 
trafił:
— Każdy ma prawo zarabiać na życie... Jak mam to robić, skoro nikt nie daje mi szansy?
— A jak ja otrzymałem swoją?
— Nie urodziłem się jako właściciel huty żelaza!
— A ja tak?
— Potrafię zrobić to samo co ty, jeśli mnie nauczysz.
— A kto mnie nauczył?
— Dlaczego wciąż to powtarzasz? Nie o tobie mówię!
— A ja tak.
Chwilę później Philip wymamrotał:
— Czym ty się martwisz? To nie twoje życie wchodzi w grę. Rearden wskazał sylwetki mężczyzn 
wśród wydobywających się z pieca oparów.
— Potrafiłbyś robić to, co oni?
— Nie rozumiem, co chcesz...
— Co by się stało, gdybym cię tam postawił, a ty zniszczyłbyś mi wsad stali?
— Co jest ważniejsze, to, żeby twoja cholerna stal została odlana, czy żebym ja miał co jeść?
— Jak masz zamiar jeść, jeśli stal nie zostanie odlana? Philip spojrzał na niego z wyrzutem.
— Nie mogę z tobą dyskutować, bo to ty masz tu władzę.
— Więc nie dyskutuj.
— Słucham?
— Zamknij gębę i wynoś się stąd.
— Aleja chciałem... — Umilkł. Rearden parsknął śmiechem.
— Chciałeś powiedzieć, że to ja muszę zamknąć gębę, bo mam tu władzę, i ustąpić ci, bo ty nie 
masz tu nic do powiedzenia?
— To dziwnie prymitywny sposób wyrażania zasady moralnej.
— Ale do tego się sprowadza twoja zasada, prawda?



— Nie możemy rozważać moralności w kategoriach materialistycznych.
— Rozmawiamy o pracy w hucie żelaza — czyż to nie materialistyczne miejsce?
Philip  napiął  się  mocniej,  a  jego  oczy  zrobiły  się  bardziej  szkliste,  jakby  się  przestraszył 
otaczającego go miejsca, czuł się urażony jego widokiem i wzbraniał przed uznaniem jego istnienia. 
Miękkim, monotonnym, jękliwym tonem zaklęcia voodoo powiedział:
—  Każdy  człowiek  ma  prawo  do  pracy,  to  powszechnie  przyjęty  w  naszej  epoce  imperatyw 
moralny. — Podniósł głos. — Mam do niej prawo!
— Tak? No to weź ją sobie.
— Co?
— Weź ją sobie. Zerwij z krzaka, na którym rośnie.
— Ale ja chciałem...
— Chciałeś powiedzieć, że nie rośnie? Chciałeś powiedzieć, że jej potrzebujesz, ale nie możesz 
stworzyć? Chciałeś powiedzieć, że masz prawo do pracy, którą ja muszę dla ciebie stworzyć?
— Tak!
— A jeśli tego nie zrobię? Zaległa długotrwała cisza.
—  Nie  rozumiem  cię  — odezwał  się  Philip  pełnym  gniewnego  zdumienia  głosem  człowieka 
recytującego formułki  sprawdzonej  roli  i  otrzymującego błędne  odpowiedzi.  — Nie rozumiem, 
dlaczego nikt już nie potrafi z tobą rozmawiać. Nie rozumiem, jaką teorię propagujesz ani...
— Ależ tak, rozumiesz.
Jakby odmawiał uwierzenia, że formułki mogły zawieść, Philip wybuchnął:
—  Od  kiedy  to  zająłeś  się  abstrakcyjną  filozofią?  Jesteś  tylko  biznesmenem,  nie  posiadasz 
kompetencji do zajmowania się zasadami, powinieneś to pozostawić ekspertom, którzy od wieków 
przyznają, że...
— Daruj sobie, Philip. Co ty kombinujesz?
— Kombinuję?
— Skąd ta nagła ambicja?
— No, w dzisiejszych czasach...
— To znaczy, w jakich?
— No, każdy człowiek ma prawo do środków utrzymania i... zabezpieczenia... Kiedy wszystko jest 
takie niepewne, trzeba mieć jakiś punkt zaczepienia... Chcę powiedzieć, że w dzisiejszych czasach, 
gdyby coś ci się stało, musiałbym...
— A co ma mi się stać?
— Och, nic! Nic! — Krzyk był dziwnie, niezrozumiale autentyczny. — Nic nie ma ci się stać! 
Obawiasz się czegoś?
— Na przykład czego?
— Skąd mam wiedzieć...? Ale nie mam nic z wyjątkiem tej zapomogi, którą od ciebie dostaję, a... a 
ty w każdej chwili możesz zmienić zdanie.
— Mogę.
— I nic na to nie poradzę.
— Dlaczego dopiero po tylu latach uświadamiasz to sobie i zaczynasz się martwić? Dlaczego teraz?
—  Bo...  bo  się  zmieniłeś.  Kiedyś...  kiedyś  miałeś  poczucie  obowiązku  i  odpowiedzialności 
moralnej, ale... zatracasz je. Zatracasz je. prawda?
Rearden przyglądał mu się w milczeniu: było coś dziwnego w sposobie, w jaki Philip zabierał się 
do zadawania pytań — jakby rzucał przypadkowe słowa — ale kluczem do jego celu były te zbyt 
zwyczajne i nieco natrętne.
— No więc chętnie zdejmę ci z barków ten ciężar, którym jestem! — wypalił nagle Philip. — Po 
prostu daj mi pracę, a nie będziesz musiał czuć wyrzutów sumienia z mojego powodu!
— Nie czuję.
— No właśnie! Nic cię nie obchodzę. Nie obchodzi cię, co się z nami stanie, prawda?
— Z kim?
— No... z mamą, ze mną i... iw ogóle z ludzkością. Ale nie będę się odwoływać do lepszej strony 
twojego ja. Wiem, że jesteś gotów mnie porzucić bez uprzedzenia, więc...



— Kłamiesz, Philip. Nie to cię martwi. Gdyby o to chodziło, chciałbyś pieniędzy, a nie pracy ani...
— Nie! Chcę pracy! — krzyknął zapalczywie. — Nie próbuj mnie kupić! Chcę pracy!
— Weź  się  w garść,  śmieciu.  Czy zdajesz  sobie  sprawę,  co mówisz?  Philip  wyrzucił  z  siebie 
odpowiedź z bezsilną nienawiścią:
— Nie możesz tak ze mną rozmawiać!
— A ty możesz?
— Ja tylko...
— Kupić cię? Dlaczego miałbym chcieć cię kupić, zamiast wykopać za drzwi, co powinienem był 
zrobić wiele lat temu?
— No, w końcu jestem twoim bratem!
— I co z tego?
— Człowiek powinien żywić jakieś uczucia dla swoich braci.
— A ty żywisz?
Philip zrobił obrażoną minę i nie odpowiedział. Rearden również milczał.
— Powinieneś przynajmniej... — wymamrotał wreszcie Philip — choć trochę się troszczyć o moje 
uczucia... ale nie.
— A ty się troszczysz o moje?
—  Twoje?!  Twoje  uczucia?!  —  W  głosie  Philipa  nie  było  złośliwości;  gorzej,  było  w  nim 
autentyczne, pełne oburzenia zdumienie. — Ty nie masz uczuć. Nigdy nic nie czułeś. Nigdy nie 
cierpiałeś.
Rearden  miał  wrażenie,  jakby  suma  wszystkich  lat  uderzyła  go  w  twarz  za  pomocą  jednego 
doznania  i  obrazu:  uczucia,  którego  doświadczył,  siedząc  w  kabinie  lokomotywy  pierwszego 
pociągu na Linii Johna Galta i widoku bladych, półpłynnych oczu Philipa, obrazujących najniższy 
upadek człowieka: nieokiełznany ból o bezczelnym uporze szkieletu, żądającego od żywej istoty, 
by go uznała za najwyższą wartość. Nigdy nie cierpiałeś, mówiły oskarżycielsko te oczy — a on 
widział noc po podpisaniu aktu darowizny zabierającego mu jego metal — i trzydzieści dni spę-
dzonych w samolocie na poszukiwaniu szczątków ciała Dagny. Nigdy nie cierpiałeś, mówiły oczy z 
pogardliwym poczuciem wyższości — a on pamiętał uczucie dumnej czystości, z którym stawiał 
czoło tamtym chwilom, odmowę poddania się bólowi, uczucie złożone z miłości, wierności wiedzy, 
że celem istnienia jest szczęście, a szczęścia się nie znajduje przypadkiem, lecz zdobywa, i zdradą 
jest  pozwolenie  jego  wizji  zatonąć  w  bagnie  chwilowej  udręki.  Nigdy  nie  cierpiałeś,  mówiło 
martwe spojrzenie tych oczu, nigdy niczego nie czułeś, bo tylko cierpienie jest uczuciem
— nie ma czegoś takiego jak szczęście, jest tylko ból i brak bólu, tylko ból i zero, kiedy nic się nie 
czuje —ja cierpię, skręcam się w cierpieniu, jestem zrobiony z nierozcieńczonego cierpienia, oto 
moja czystość, oto moja cnota
— a ty, który się nie skręcasz i nie skarżysz, musisz mi ulżyć w cierpieniu
— pociąć swoje niecierpiące ciało, by połatać moje, i swoją pozbawioną uczuć duszę, by moja nie 
musiała czuć — a wtedy osiągniemy najwyższy ideał, triumf nad życiem, zero! Widział teraz naturę 
tych,  którzy przez wieki nie wzdragali  się przed orędownikami unicestwienia  — widział  naturę 
wrogów, z którymi walczył przez całe życie.
— Philip — powiedział — odejdź stąd. — Jego głos był jak promień słońca w kostnicy, konkretny, 
beznamiętny,  zwykły głos biznesmena,  zdrowy, adresowany do wroga, którego nie można było 
uhonorować gniewem, a nawet przerażeniem. — I nigdy więcej nie próbuj tu wejść, bo portierzy 
przy wszystkich bramach otrzymają polecenie wyrzucenia cię.
— No — rzekł Philip gniewnym i ostrożnym tonem próbnej groźby
— w końcu mógłbym poprosić przyjaciół, żeby mnie tu przydzielili do pracy, i zmusić cię, żebyś 
mnie przyjął.
Rearden zaczął już się oddalać, ale po usłyszeniu tych słów obrócił się i spojrzał na brata.
Nagłe  olśnienie,  którego  doznał  Philip,  nie  miało  postaci  myśli,  lecz  jedynego dostępnego mu 
rodzaju  świadomości:  mrocznego  uczucia.  Poczuł  dławiące  za  gardło  i  ściskające  w  żołądku 
przerażenie — widział dokoła budynki huty otoczone kłębami płomieni, kadzie płynnego metalu 
pędzące  w  powietrzu  na  delikatnych  kablach,  otwarte  szyby  koloru  rozżarzonego  metalu, 



manewrujące nad jego głową dźwigi, unoszące tysiące ton dzięki niewidzialnej sile magnesów — i 
wiedział,  że  śmiertelnie  boi  się  tego  miejsca,  że  nie  ośmieli  się  poruszyć  bez  ochrony  i 
przewodnictwa stojącego przed nim człowieka — a potem popatrzył na wysoką, wyprostowaną 
sylwetkę, swobodną i nieruchomą, o niezłomnych oczach, przewiercających spojrzeniem skały i 
płomienie, by wybudować to miejsce
— i uświadomił sobie, jak łatwo ten człowiek, któremu on groził przymusem, mógłby sprawić, by 
jedno wiadro metalu  przechyliło  się  o  sekundę za wcześnie  lub jeden dźwig wypuścił  ładunek 
odrobinę bliżej, a wtedy z Philipa-uzurpatora zostałaby mokra plama — i ratował go jedynie fakt, 
że w jego umyśle mogła postać taka myśl, ale w umyśle Hanka Reardena nie.
— Ale lepiej zrobimy, nie posuwając się do tego — rzekł Philip.
— Ty lepiej zrobisz — poprawił go Rearden i odszedł.
Ludzie, którzy czczą ból, myślał, wpatrzony w obraz wrogów, których nigdy nie potrafił zrozumieć, 
czciciele bólu... Wydawało się to potworne, a zarazem dziwnie bez znaczenia. Nie czuł nic. To było 
jak  próba  odczuwania  emocji  wobec  obiektów nieożywionych,  wobec  śmieci  toczących  się  po 
zboczu góry, by go zmiażdżyć. Można było przed nimi uciekać, budować barykady albo dać się 
zmiażdżyć  —  ale  nie  można  było  obdarzyć  gniewem,  oburzeniem  ani  niepokojem  moralnym 
bezmyślnych ruchów nieżywej — nie, pomyślał, antyżywej — materii.
Tego  samego  poczucia  oddalenia  doznawał,  siedząc  w  sądzie  w  Filadelfii  i  przyglądając  się 
ludziom  wykonującym  ruchy,  których  celem  było  przyznanie  mu  rozwodu.  Słuchał,  jak 
mechanicznie wypowiadają ogólniki, recytują niezrozumiałe frazy spreparowanych dowodów, grają 
w zawiłą grę, polegającą na rozciąganiu nic niemówiących słów. Zapłacił im za to — on, któremu 
prawo nie pozwalało na odzyskanie wolności w inny sposób, poprzez otwarte wyłuszczenie faktów, 
pozostawiając jego los nie obiektywnym i obiektywnie określonym zasadom, lecz arbitralnej łasce 
sędziego o pomarszczonej, przebiegłej twarzy.
Lillian nie przybyła na rozprawę; jej adwokat od czasu do czasu wymachiwał rękoma z energią 
człowieka przepuszczającego wodę przez palce. Wszyscy zawczasu znali werdykt i jego przyczynę; 
od  lat  nie  istniały  inne  przyczyny,  tak  jak  nie  istniały  żadne  kryteria  z  wyjątkiem zachcianek. 
Wydawali  się  uważać to  za swój  słuszny przywilej;  zachowywali  się,  jakby cała  procedura nie 
miała na celu przeprowadzenia procesu, lecz danie im zajęcia, a zajęciem tym było recytowanie 
właściwych  formułek,  nieobarczone  odpowiedzialnością  świadomości,  do  czego  te  formułki 
prowadzaj sala rozpraw była miejscem, w którym kwestia słuszności łub jej braku nie ma nic do 
rzeczy, oni zaś — ludzie wymierzający sprawiedliwość — mieli bezpieczną świadomość, że żadna 
sprawiedliwość  nie  istnieje.  Zachowywali  się  jak  dzicy  odprawiający  rytuał,  który  ma  na  celu 
uwolnienie ich z ram obiektywnej rzeczywistości.
Ale  dziesięć  lat  małżeństwa  było  rzeczywiste  —  a  ci  ludzie  mieli  prawo  nim  dysponować, 
decydując, czy będzie miał szansę na radość, czy też do końca swoich dni pozostanie skazany na 
udrękę. Pomyślał o surowym, bezlitosnym respekcie, jaki niegdyś odczuwał wobec zawartego przez 
siebie kontraktu małżeńskiego, podobnie jak wszystkich innych swoich kontraktów i zobowiązań 
prawnych — i zobaczył, jakiemu prawu miała służyć jego skrupulatna obowiązkowość.
Zauważył,  że  marionetki  w  sądzie  rozpoczęły  od  zmierzenia  go  chytrymi  spojrzeniami 
współspiskowców, mających na sumieniu tę samą winę i zabezpieczających się wzajemnie przed 
potępieniem.  Potem,  gdy  spostrzegli,  że  Rearden  jako  jedyny  człowiek  na  sali  patrzy  ludziom 
prosto w twarz, w ich oczach zagościła uraza. Z niedowierzaniem uświadomił sobie, czego po nim 
oczekiwano: on, ofiara, przykuty, związany i zakneblowany, pozbawiony wszelkich możliwości z 
wyjątkiem przekupstwa, miał wierzyć, że farsa, za którą zapłacił, jest zgodna z prawem, że zniewa-
lające go edykty mają moc prawną, że jest winien deprawacji strażników sprawiedliwości; że to on 
jest winien, a nie oni. To było jak obwinianie ofiary napadu o deprawację napastnika. A jednak, 
pomyślał, przez wszystkie pokolenia politycznej grabieży to nie złodziejskich biurokratów obwi-
niano,  lecz  skutych  przemysłowców,  nie  ludzi  handlujących  przysługami  prawnymi,  lecz  tych 
zmuszonych do ich kupowania; i przez te wszystkie pokolenia krucjat przeciw korupcji lekarstwem 
nigdy  nie  było  oswobodzenie  ofiar,  lecz  przyznanie  wymuszającym  większych  uprawnień  do 
wymuszeń. Jedyną winą ofiar, pomyślał, było wzięcie na siebie winy.



Kiedy wyszedł z sali na chłodną mżawkę szarego popołudnia, czuł się, jakby wziął  rozwód nie 
tylko z Lillian, ale z całym społeczeństwem popierającym procedurę, której był świadkiem.
Twarz jego prawnika, człowieka starej daty i ze starej szkoły, wyglądała, jakby miał wielką ochotę 
się wykąpać.
— Powiedz no, Hank — zapytał  tylko — czy jest coś, czego grabieżcy bardzo teraz od ciebie 
potrzebują?
— Nic, o czym bym wiedział. Dlaczego?
— Za gładko poszło.  Było kilka miejsc,  w których spodziewałem się nacisków i sugestii,  żeby 
sypnąć jeszcze parę groszy, ale chłopaki nie skorzystały z szansy. Wyglądało na to, że dostali z 
góry zalecenie, żeby cię łagodnie potraktować i dać ci wygrać. Czyżby coś knuli przeciwko twojej 
hucie?
— Nic, o czym bym wiedział — odparł Rearden i ze zdumieniem usłyszał w głowie: i nic mnie to 
nie obchodzi.
Tego samego popołudnia zobaczył spieszącego ku niemu Mamkę — tyczkowatą, żwawą sylwetkę, 
arogancką, niezręczną i zdecydowaną zarazem.
— Panie Rearden, chciałbym z panem porozmawiać. — Miał zmieniony, choć dziwnie stanowczy 
głos.
— Wal.
— Chciałbym pana o coś zapytać. — Twarz chłopaka była uroczysta i spięta. — Chcę, żeby pan 
wiedział, że wiem, iż powinien mi pan odmówić, ale i tak zapytam, a... a jeśli to zarozumialstwo, 
niech mnie pan wyśle do diabła.
— W porządku. Próbuj.
— Panie Rearden, dałby mi pan pracę? — Wysiłek, by to zabrzmiało normalnie, zdradzał, że ma za 
sobą wiele dni wewnętrznej walki. — Chcę rzucić obecne zajęcie i iść do pracy. To znaczy, do 
normalnej pracy — w hutnictwie, jak kiedyś zamierzałem. Chcę zarabiać na siebie. Mam dosyć 
bycia pluskwą.
Rearden nie mógł się powstrzymać od uśmiechu i przypomnienia mu tonem cytatu:
— Po co używać takich słów, Niepewniku? Jeśli nie będziemy używać brzydkich słów, brzydota 
nie  będzie  istnieć  i...  —  Zobaczył  jednak  na  twarzy  chłopca  rozpaczliwą  szczerość  i  umilkł, 
poważniejąc.
— Mówię serio, panie Rearden. Wiem, co to słowo znaczy, i jest to właściwe słowo. Mam dosyć 
brania pańskich pieniędzy za to, że nie robię nic z wyjątkiem uniemożliwiania panu ich zarabiania. 
Wiem, że dla takich drani jak ja każdy, kto dziś  pracuje,  jest  frajerem, ale...  niech to diabli,  z 
dwojga złego już wolę być frajerem! — Ostatnie słowa wykrzyczał. — Przepraszam, panie Rearden 
—  powiedział  matowym  głosem,  odwracając  wzrok.  Po  chwili  kontynuował  drewnianym, 
beznamiętnym tonem: — Nie chcę dłużej ciągnąć tego szwindlu z zastępcą dyrektora do spraw 
dystrybucji.  Nie  wiem,  czy  miałby  pan  ze  mnie  wielki  pożytek,  mam  dyplom  w  dziedzinie 
metalurgii,  ale  on  nie  jest  nawet  wart  papieru,  na  którym go wydrukowano.  Myślę  jednak,  że 
nauczyłem się trochę na temat tej roboty w ciągu dwóch lat pobytu tutaj — więc gdyby mógł mnie 
pan w ogóle wykorzystać, jako zamiatacza albo usuwacza złomu, cokolwiek, w czym mi pan zaufa, 
powiem im, gdzie mają sobie wsadzić stanowisko zastępcy dyrektora, i zacznę pracować dla pana, 
jutro, w przyszłym tygodniu, w tej chwili czy kiedykolwiek. — Nie patrzył Reardenowi w oczy, nie 
jak ktoś, kto się boi, lecz jakby nie miał do tego prawa.
— Dlaczego  bałeś  się  mnie  zapytać?  — rzekł  łagodnie  Rearden.  Chłopak  zerknął  na  niego  z 
oburzonym zdziwieniem, jakby odpowiedź była oczywista.
— Bo jeśli po tym, jak tu zacząłem, co robiłem i jaką mam funkcję, Przychodzę prosić pana o 
przysługę, powinien mi pan dać w zęby!
— Rzeczywiście dużo się nauczyłeś w ciągu tych dwóch lat.
— Nie, ja... — Spojrzał na Reardena, zrozumiał, odwrócił wzrok i powiedział głucho: — Tak... jeśli 
to ma pan na myśli.
— Posłuchaj, dzieciaku, dałbym ci pracę od zaraz i powierzyłbym ci ważniejsze zadanie niż rola 
zamiatacza, gdyby to ode mnie zależało. Ale czy zapomniałeś o Radzie Unifikacji? Nie wolno mi 



cię zatrudnić, a tobie nie wolno rzucić pracy. Jasne, ludzie odchodzą cały czas i zatrudniamy innych 
pod fałszywymi nazwiskami, i preparujemy dokumenty, w których jest napisane, że pracują tu od 
lat. Wiesz o tym i dzięki za trzymanie gęby na kłódkę. Czy jednak sądzisz, że gdybym w ten sposób 
zatrudnił ciebie, twoi przyjaciele z Waszyngtonu przeoczyliby to?
Chłopak powoli pokręcił głową.
— Sądzisz, że gdybyś odszedł ze służby u nich, by zostać zamiataczem, nie zrozumieliby twoich 
pobudek?
Chłopak przytaknął.
— Pozwoliliby ci odejść?
Chłopak pokręcił głową. Po chwili rzekł z posępnym zdziwieniem:
— W ogóle o tym nie pomyślałem, panie Rearden. Zapomniałem o nich. Myślałem o tym, czy mnie 
pan zechce, i jedyne, co się liczyło, to była pańska decyzja.
— Wiem.
— I... i w rzeczywistości tylko ona się liczy.
— Tak,  Niepewniku,  w  rzeczywistości.  Niespodziewanie  na  twarzy  chłopaka  zagościł  smętny 
uśmiech.
— Zdaje się, że jestem bardziej przygwożdżony niż jakikolwiek frajer.
— Tak. Jedyne, co mógłbyś zrobić, to zwrócić się do Rady Unifikacji z prośbą o zmianę pracy. 
Poprę  twoje  podanie,  jeśli  się  zdecydujesz  — ale  nie  sądzę,  by  wydali  zgodę.  Nie  sądzę,  by 
pozwolili ci dla mnie pracować.
— Nie. Nie pozwolą.
— Jeśli odpowiednio pokombinujesz, może pozwolą ci pracować dla jakiegoś innego producenta 
stali.
— Nie! Nie chcę pracować gdzie indziej! Nie chcę stąd odejść! — Stał wpatrzony w niewidzialną 
mgiełkę deszczu ponad wydobywającymi się z pieców płomieniami. Po chwili rzekł cicho: — Już 
wolę zostać uwiązany.  Już wolę być delegatem grabieżców. Poza tym, gdybym odszedł,  diabli 
wiedzą, jakiego drania by tu panu przydzielili na moje miejsce! — Odwrócił się. — Oni coś na 
pana knują, panie Rearden. Nie wiem co, ale mają zamiar z czymś wyskoczyć.
— Z czym?
— Nie mam pojęcia. Ale od tygodni obserwują każdy wakat, każdą dezercję, i wciskają tu swoich 
ludzi.  Dziwnych  ludzi  — zbirów  jakichś.  którzy  chyba  nigdy  dotąd  nie  widzieli  huty  żelaza. 
Dostałem  rozkazy.  żeby  zwerbować  tylu  „naszych  chłopców”,  ilu  tylko  się  da.  Nie  chcieć 
powiedzieć po co. Nie mam pojęcia, co kombinują. Próbowałem coś z nich wycisnąć, ale się nie 
dało. Myślę, że już mi nie ufają. Zatraciłem odpowiednie podejście. Wiem tylko, że szykują tu jakąś 
rozróbę.
— Dzięki za ostrzeżenie.
— Będę próbował się czegoś dowiedzieć. Za wszelką cenę będę się starał dowiedzieć na czas. — 
Odwrócił się gwałtownie i chciał odejść, ale się zatrzymał. — Panie Rearden, gdyby to od pana 
zależało, zatrudniłby mnie pan?
— Z przyjemnością i od zaraz.
— Dziękuję, panie Rearden — odrzekł cicho i uroczyście, po czym oddalił się.
Rearden spoglądał za nim, widząc, z rozdzierającym uśmiechem litości, co ten eks-relatywista, eks-
pragmatyk, eks-amoralista zabiera ze sobą na pocieszenie.

Jedenastego września po południu zerwał się przewód miedziany w Minnesocie, zatrzymując taśmy 
podnośnika ziarna na małej stacyjce Taggart Transcontinental.
Potop  pszenicy  płynął  autostradami,  drogami,  opuszczonymi  wiejskimi  ścieżkami,  opróżniając 
tysiące akrów roli na pękających w szwach stacjach. Płynął dniami i nocami, najpierw strużkami, 
potem strumieniami,  wreszcie  rozszalałymi rzekami — na kalekich ciężarówkach o kaszlących, 
gruźliczych silnikach — na wozach ciągniętych przez wyblakłe szkielety wygłodzonych koni — na 



wózkach ciągniętych przez woły —” na resztkach nerwów i energii ludzi, którzy przeżyli dwa lata 
klęski,  by doczekać triumfalnej nagrody w postaci  rekordowych zbiorów tej  jesieni,  a potem w 
bezsenne noce łatali  swoje ciężarówki  i  wozy drutem,  kocami i  linami,  by mogły wyruszyć w 
jeszcze  jedną  podróż,  dowieźć  ziarno  i  odmówić  posłuszeństwa  na  stacji,  ale  dać  swoim 
właścicielom szansę przetrwania.
Co roku o  tej  porze  przez  kraj  przetaczała  się  także  inna  fala,  ciągnąca  wagony towarowe ze 
wszystkich zakątków kontynentu do oddziału Taggart Transcontinental  w Minnesocie.  Najpierw 
było słychać uderzenia kół, a po nich klekot wagonów, jak przedwczesne, starannie zaplanowane 
echo, zamówione na potrzeby potopu. Okręg w Minnesocie drzemał przez cały rok, by gwałtownie 
obudzić się do życia z chwilą nastania żniw; czternaście tysięcy wagonów towarowych tłoczyło się 
co roku na stacjach rozrządowych; w tym roku oczekiwano piętnastu. Pierwsze pociągi z pszenicą 
zaczęły odprowadzać potop do głodnych młynów, stamtąd do piekarń i do żołądków narodu — ale 
liczył się każdy pociąg, wagon i elewator, nie było minuty do stracenia.
Eddie Willers obserwował twarz Dagny, gdy przeglądała akta awaryjne; patrząc na nią, potrafił 
odgadnąć ich zawartość.
— Dworzec — powiedziała cicho, zamykając aktówkę. — Zadzwoń na dół na dworzec i każ im 
przesłać połowę swoich zapasów przewodu do Minnesoty.
Eddie w milczeniu wypełnił polecenie.
Pewnego  ranka  bez  słowa  położył  na  jej  biurku  telegram  z  waszyngtońskiego  biura  Taggart 
Transcontinental,  zawiadamiający  o  rozporządzeniu  nakazującym  konfiskatę  wszystkich  kopalń 
miedzi z powodu jej krytycznego niedoboru i użytkowanie ich jako własności publicznej.
— No — powiedziała, wyrzucając telegram do kosza — to z Montana koniec.
Milczała,  gdy  James  Taggart  obwieścił  jej,  że  wydaje  polecenie  likwidacji  wagonów 
restauracyjnych we wszystkich pociągach Taggart Transcontinental.
— Nie stać nas już na to — wyjaśnił — te przeklęte wagony restauracyjne zawsze przynosiły straty, 
a teraz, kiedy trudno zdobyć pożywienie, kiedy zamyka się restauracje, bo właściciele nie mogą 
dostać ani funta koniny, jak można wymagać od kolei, by tego dokonywały? Dlaczego, u diabła, 
mielibyśmy karmić  pasażerów? Mają szczęście,  że  zapewniamy im transport,  podróżowaliby w 
wagonach bydlęcych, gdyby musieli, więc niech zabierają ze sobą prowiant, co nas to obchodzi? 
Nie mają innych pociągów do wyboru!
Telefon  na  jej  biurku  przestał  służyć  do  załatwiania  interesów,  a  stał  się  syreną  alarmową, 
obwieszczającą  rozpaczliwe  potrzeby  i  katastrofy:  „Panno  Taggart,  nie  mamy  przewodu 
miedzianego!”,  „Gwoździe,  panno Taggart,  zwykłe gwoździe,  czy mogłaby pani  polecić  komuś 
przesłanie  nam beczułki  gwoździ?”,  „Panno Taggart,  czy może pani  zdobyć farbę,  jakąkolwiek 
wodoodporną farbę?”
Ale Waszyngton przyznał subsydium w wysokości trzydziestu milionów dolarów projektowi „Soja” 
— ogromnej połaci ziemi w Luizjanie, na której, zainspirowane i wspierane przez Emmę Chalmers 
w ramach promocji zdrowego odżywiania wśród narodu, dojrzewały plony soi. Emma Chalmers, 
lepiej znana jako Mamuśka Kipa, była starym socjologiem, od lat włóczącym się po Waszyngtonie 
tak, jak inne kobiety w jej wieku i jej pokroju włóczą się po barach. Z nieokreślonego powodu 
śmierć syna podczas zawalenia się tunelu roztoczyła wokół niej aurę męczeństwa. wzmożoną przez 
niedawne  nawrócenie  się  na  buddyzm.  „Soja  jest  o  wiele  bardziej  wytrzymałą,  pożywną  i 
ekonomiczną  rośliną niż  te  wszystkie  ekstrawaganckie  posiłki,  których nauczyła  nas oczekiwać 
nasza rozrzutna, hedonistyczna dieta — powiedziała przez radio Mamuśka Kipa; jej głos brzmiał 
zawsze,  jakby spadał w postaci  kropelek,  nie wody, lecz majonezu.  — Soja stanowi doskonały 
substytut chleba, mięsa, kasz i kawy — i gdybyśmy wszyscy zostali zmuszeni do używania soi jako 
głównego składnika naszych potraw, rozwiązałoby to kryzys i umożliwiło wykarmienie większej 
liczby ludzi. Najlepsze jedzenie w największej ilości — oto mój slogan. W czasach rozpaczliwej 
potrzeby społecznej naszym obowiązkiem jest poświęcić swoje arystokratyczne gusta i przegryźć 
się z powrotem ku dobrobytowi, przyzwyczajając się do prostej, zdrowej żywności, która ludziom 
Wschodu doskonale  wystarcza  od wielu wieków. Ludzie  Wschodu mogliby  nas  nauczyć  wielu 
rzeczy”.



„Rury miedziane, panno Taggart, czy może pani skombinować dla nas rury miedziane?” — błagały 
głosy w słuchawce. „Haki szynowe, panno Taggart!”, „Śrubokręty!”, „Żarówki, panno Taggart, na 
przestrzeni dwustu mil nie można dostać żarówek!”
Ale  Biuro  Kreowania  Morale  wydało  pięć  milionów  dolarów  na  Objazdową  Operę  Ludową, 
podróżującą po całym kraju i dającą darmowe przedstawienia ludziom, którzy jadali jeden posiłek 
dziennie i nie mieli siły iść do opery. Siedem milionów dolarów otrzymał psycholog zajmujący się 
projektem mającym na  celu  rozwiązanie  światowego  kryzysu  poprzez  wgląd  w naturę  miłości 
braterskiej.  Dziesięć  milionów  przyznano  producentowi  nowej  elektronicznej  zapalniczki  — w 
sklepach całego kraju nie było jednak papierosów. Na rynku były latarki, ale nie było baterii; były 
radia, ale nie było lamp elektronowych; były aparaty fotograficzne, ale nie było filmów. Produkcję 
samolotów  „tymczasowo  zawieszono”.  Podróży  powietrznych  w  celach  prywatnych  zakazano, 
zezwalając na nie tylko w misjach „potrzeby społecznej”.  Przemysłowca podróżującego w celu 
uratowania swojej  fabryki nie uważano za potrzebnego społeczeństwu, nie  mógł więc wejść na 
pokład samolotu; poborca podatkowy mógł.
„Ludzie kradną z szyn śruby i nakrętki,  panno Taggart,  po nocach, zapasy nam się wyczerpują, 
magazyn jest pusty, co mamy robić?”
Ale  w  Parku  Ludowym  w  Waszyngtonie  stawiano  właśnie  kolorowy  odbiornik  telewizyjny  o 
ekranie szerokości czterech stóp, a w Państwowym Instytucie Naukowym budowano nowoczesny 
cyklotron do obserwacji promieni kosmicznych. Budowa miała zająć dziesięć lat.
„Problemem współczesnego świata — powiedział przez radio profesor Robert Stadler na ceremonii 
rozpoczęcia budowy cyklotronu — jest to, że zbyt wielu ludzi zbyt wiele myśli. To właśnie jest 
przyczyną  naszych  obecnych  obaw  i  wątpliwości.  Oświeceni  obywatele  powinni  po.  rzucić 
zabobonną cześć dla logiki i przestać wreszcie kierować się rozsądkiem. Tak jak laicy pozostawiają 
medycynę  lekarzom,  a  elektronikę  inżynierom,  ludzie,  którzy  nie  są  kompetentni,  by  myśleć, 
powinni pozostawić myślenie autorytetowi ekspertów. Tylko eksperci potrafią zrozumieć odkrycia 
współczesnej nauki, które dowiodły, że myśl jest iluzja a umysł — mitem”.
„Nasza  nieszczęsna  epoka  jest  karą  boską  za  grzech  kierowania  się  umysłem!  —  syczały 
triumfalnie  głosy  mistyków  każdego  możliwego  wyznania  i  rodzaju,  na  rogach  ulic,  w 
przesiąkniętych deszczem namiotach i rozsypujących się świątyniach. — Człowiek sam na siebie 
ściągnął tę udrękę, usiłując żyć, opierając się na rozumie! Oto, dokąd przywiodło was myślenie, 
logika i nauka! Nie będzie zbawienia, póki ludzie nie uświadomią sobie, że ich śmiertelny umysł 
nie zdoła rozwiązać ich problemów i nie nawrócą się na wiarę, wiarę w Boga, wiarę w wyższy 
autorytet!”
Na co dzień spotykała się z końcowym produktem, dziedzicem i kolekcjonerem tego wszystkiego 
—  Cuffym  Meigsem,  człowiekiem  odpornym  na  myśl.  Cuffy  Meigs  przechadzał  się  biurami 
Taggart Transcontinental w półwojskowej kurtce, postukując lśniącą skórzaną aktówką o lśniące 
skórzane spodnie. W jednej kieszeni nosił pistolet, a w drugiej króliczą łapkę.
Cuffy Meigs starał się jej unikać. Traktował ją na wpół pogardliwie, jak niepraktyczną idealistkę, 
na wpół z zabobonnym respektem, jakby posiadała jakąś niezrozumiałą moc, z którą wolał nie mieć 
do  czynienia.  Zachowywał  się,  jakby jej  obecność  nie  pasowała  do  jego  wyobrażenia  kolei,  a 
zarazem jej jako jedynej nie ośmielał się rzucić wyzwania. W jego stosunku do Jima było coś z 
niecierpliwej urazy, jakby to Jim miał go przed nią chronić — podobnie jak miał utrzymywać kolej 
w należytym porządku, a jemu pozostawić działania bardziej praktycznej natury. Dagny była dla 
niego częścią wyposażenia, a Jim miał jej pilnować.
Za  oknem jej  gabinetu,  niczym plaster  nalepiony  na  ranę  na  niebie,  widniała  w oddali  czarna 
płachta  kalendarza,  nie  naprawionego  od  pożegnalnego  wieczoru  Francisca.  Urzędnicy,  którzy 
pognali  wtedy  na  wieżę,  roztrzaskali  silnik  kalendarza,  by  go  unieruchomić,  i  wyrwali  film  z 
projektora. Znaleźli mały kwadracik z wiadomością Francisca, wklejony w pasek ponumerowanych 
dni,  ale  tego,  kto  go  tam  wkleił,  kto,  kiedy  i  jak  zdołał  się  dostać  do  zamkniętego  na  klucz 
pomieszczenia,  nie  zdołały  dociec  trzy  komisje,  które  do  tej  chwili  zajmowały  się  sprawą 
Tymczasem ekran wisiał nad miastem pusty i nieruchomy.
W szare popołudnie czternastego września w gabinecie Dagny zadzwonił telefon.



— Ktoś z Minnesoty — powiedziała sekretarka.
Dagny powiedziała jej, żeby łączyła wszystkie takie rozmowy. Były to prośby o pomoc i jej jedyne 
źródło informacji. W czasach, w których urzędnicy kolejowi wydawali z siebie wyłącznie dźwięki 
mające na celu uniknięcie komunikacji,  głosy bezimiennych osób były jej ostatnim łącznikiem z 
siecią, ostatnimi iskierkami rozsądku i udręczonej uczciwości, migoczącej momentami wzdłuż toru 
Taggart Transcontinental.
— Panno Taggart, nie jestem upoważniony, by do pani dzwonić, ale nikt inny nie chce — rzekł 
głos, który odezwał się w słuchawce tym razem; brzmiał młodo i zbyt spokojnie. — Za dzień lub 
dwa nastąpi tu katastrofa, jakiej jeszcze nie widziano, i nie będą już w stanie tego ukrywać, ale 
będzie za późno — być może już jest za późno.
— O co chodzi? Kim pan jest?
— Pracownikiem okręgu  Minnesota,  panno  Taggart.  Za  dzień  łub  dwa  pociągi  przestaną  stąd 
wyjeżdżać — a wie pani, co to oznacza u szczytu żniw. Największych żniw, jakie kiedykolwiek 
mieliśmy. Przestaną wyjeżdżać, bo nie mamy wagonów. Nie przysłano nam w tym roku wagonów 
towarowych przeznaczonych do przewozu plonów.
—  Co  takiego?!  —  Miała  wrażenie,  że  upłynęły  minuty  pomiędzy  jego  słowami  a  tym 
nienaturalnym głosem, którego nie rozpoznała.
— Nie przysłano nam wagonów. Powinno ich tu być piętnaście tysięcy. O ile mi wiadomo, mamy 
wszystkiego jakieś osiem tysięcy. Od tygodnia dzwonię do siedziby dyrekcji okręgu. Mówią mi, 
żebym się nie martwił.  Ostatnim razem kazali  mi pilnować swojego zasranego nosa.  Wszystkie 
stodoły, silosy, elewatory, magazyny, garaże i tancbudy wzdłuż toru są zawalone pszenicą. Przy 
elewatorach Shermana stoi dwumilowa kolejka ciężarówek i wozów, czekających na drodze. Na 
stacji Lakewood od trzech dni plac jest doszczętnie zakorkowany. Wmawiają nam, że to chwilowe, 
że wagony przyjadą i nadgonimy. Ale tak nie będzie. Wagony nie przyjadą. Dzwoniłem, do kogo 
tylko mogłem. Zorientowałem się po sposobie, w jaki odpowiadają. Wiedzą to, tylko żaden nie chce 
się przyznać. Boją się — boją się poruszyć, mówić, pytać i odpowiadać. Wszyscy myślą tylko o 
tym,  na  kogo  zrzucić  winę,  kiedy  zbiory  zaczną  gnić  na  stacjach  — a  nie  p  tym,  kto  ma  je 
transportować. Może już na to za późno. Może i tak nie zdoła pani nic z tym zrobić. Pomyślałem 
jednak, że Jest pani jedyną osobą, która chciałaby to wiedzieć, i że ktoś musi pani Powiedzieć.
Z trudem wciągnęła powietrze.
— Rozumiem... Kim pan jest?
— Nazwisko nie ma znaczenia. Kiedy odłożę słuchawkę, stanę się dezerterem. Nie chcę tu być, 
kiedy to się stanie. Nie chcę już być częścią tego. Powodzenia, panno Taggart.
Usłyszała trzask odkładanej słuchawki.
— Dziękuję — powiedziała do ciszy.
Dopiero w południe następnego dnia zaczęła  ponownie zauważać biuro i  pozwoliła sobie czuć. 
Stanęła nieruchomo pośrodku swojego gabinetu, odgarnęła z twarzy kosmyk włosów — i przez 
moment  zastanawiała  się,  gdzie jest  i  co takiego niewiarygodnego stało się w ciągu minionych 
dwudziestu godzin. Czuła przerażenie i wiedziała,  że poczuła je już po pierwszych usłyszanych 
przez telefon słowach, tyle że nie miała czasu o tym myśleć.
Niewiele  pamiętała  z  tych  dwudziestu  godzin,  tylko  luźne  fragmenty,  łączące  się  w  jedno  za 
pomocą  jedynej  stałej,  która  umożliwiała  ich  istnienie:  miękkich,  obwisłych  twarzy  ludzi 
ukrywających przed sobą fakt, iż znają odpowiedzi na zadawane przez nią pytania.
W chwili, gdy jej powiedziano, że kierownik działu rozporządzania wagonami wyjechał na tydzień 
z  miasta,  nie zostawiając  adresu,  pod którym można by go złapać  — wiedziała,  że  człowiek z 
Minnesoty mówił prawdę. Potem były twarze pracowników działu, nie chcących ani potwierdzić, 
ani zaprzeczyć tym słowom i zamiast tego pokazujących jej papiery, polecenia, formularze i akta, 
na których widniały słowa napisane w języku angielskim, ale nie dało się z nich odczytać żadnych 
konkretów.
— Czy wysłano wagony do Minnesoty?
—  Formularz  357W  jest  szczegółowo  wypełniony,  zgodnie  z  wymogami  biura  koordynatora, 
instrukcjami kontrolera i rozporządzeniem 11-493.



— Czy wysłano wagony do Minnesoty?
— Papierami z sierpnia i września zajmował się...
— Czy wysłano wagony do Minnesoty?
— Moje akta zawierają informacje o lokalizacji wagonów według stanu, daty, rodzaju i...
— Wie pan, czy wysłano wagony do Minnesoty?
— Co do rozmieszczenia wagonów w obrębie stanu, muszę panią odesłać do akt pana Bensona i...
Z akt nie dowiedziała się niczego. Były szczegółowo wypełnione i można je było czytać na cztery 
sposoby. Wciąż odwoływały się do innych źródeł, które z kolei odwoływały się do jeszcze innych, 
by wreszcie odwołać się do tego,  którego w aktach nie było.  Nie potrzebowała wiek czasu,  by 
odkryć, że wagonów do Minnesoty nie wysłano i że polecenie wydał Cuffy Meigs — ale kto je 
wypełnił, kto zagmatwał sprawę, kto i jakie podjął kroki w celu zachowania pozorów bezpiecznego, 
normalnego  funkcjonowania,  bez  jednego  krzyku  protestu,  mogącego  zwrócić  uwagę  kogoś 
odważniejszego; kto sfałszował sprawozdania i dokąd wysłano wagony — to wszystko wydawało 
się początkowo nie do wykrycia.
Tamtej nocy — podczas gdy nieliczna, zdesperowana załoga pod dowództwem Eddiego Willersa 
obdzwaniała  każdy  rozjazd,  górkę  rozrządową,  lokomotywownię,  stację  i  bocznicę  Taggart 
Transcontinental w poszukiwaniu każdego dostępnego wagonu towarowego, każąc go rozładować, 
wyrzucić  ładunek byle gdzie  i  natychmiast  wysyłać wagon do Minnesoty,  oraz wszystkie  górki 
rozrządowe, stacje i prezesów wszystkich zipiących jeszcze linii w całym kraju, błagając o wagony 
dla Minnesoty — Dagny, przechodząc od jednej tchórzliwej twarzy do drugiej, dociekała losu bra-
kujących wagonów.
Urzędnicy kolejowi odsyłali ją do bogatych zleceniodawców, ci do Waszyngtonu, Waszyngton z 
powrotem  na  kolej;  jeździła  taksówkami,  telefonowała,  telegrafowała,  podążając  szlakiem 
niejasnych wskazówek. Zbliżyła się do celu, usłyszawszy uszczypliwy głos kobiety z działu kre-
owania wizerunku publicznego, mówiący z urazą przez telefon z biura w Waszyngtonie:
— No, w końcu to  rzecz  względna,  czy pszenica  jest  konieczna  dla  dobra narodu — ludzie  o 
bardziej postępowych poglądach uważają, że soja może mieć większą wartość.
W południe Dagny stała już pośrodku swego gabinetu, wiedząc, że wagony, które miały pojechać 
do Minnesoty po pszenicę,  zamiast  tego  zostały  wysłane  po soję  zasianą  na  bagnach Luizjany 
według projektu Mamuśki Kipa.
Pierwsze informacje o katastrofie w Minnesocie zaczęły się pojawiać w gazetach trzy dni później. 
Pisano, że farmerzy, od sześciu dni oczekujący na ulicach Lakewood, nie mając gdzie złożyć zboża 
i na próżno wypatrując wagonów, zdemolowali budynek miejscowego sądu, dom burmistrza i stację 
kolejową. Potem przestano nagle pisać o Minnesocie, a jeszcze później gazety zaczęły drukować 
napomnienia zakazujące ludziom dawać wiarę niepatriotycznym plotkom.
Kiedy młyny i rynki kraju rozpaczliwie upominały się o zboże, dzwoniąc, telegrafując, wysyłając 
prośby do Nowego Jorku i delegacje do Waszyngtonu, kiedy sznury wagonów z najróżniejszych 
zakątków kraju pełzły w kierunku Minnesoty jak zdychające gąsienice — pszenica i nadzieje kraju 
czekały  na  śmierć  przy  pustych  torach,  pod  niezmiennie  zielonymi  światłami,  poganiającymi 
nieobecne pociągi.
Przy telefonach Taggart Transcontinental nieliczna załoga kontynuowała poszukiwanie wagonów, 
powtarzając,  jak tonący statek,  płynące w pustkę SOS. W przedsiębiorstwach rządzonych przez 
przyjaciół  handlarzy  przysług  miesiącami  stały  na  stacjach  załadowane  wagony,  ale  prezesi 
ignorowali  gorączkowe  błagania  o  ich  rozładowanie  i  zwolnienie.  „Powiedzcie  swojej  kolei, 
żeby...” — poinformowali Smather Brothers z Arizony, po czym nastąpiło kilka niecenzuralnych 
słów.
W Minnesocie brano wagony z każdej bocznicy, z Mesabi Range, z kopalni rudy Paula Larkina, 
gdzie stały w oczekiwaniu na odrobinę żelaza. Ładowano pszenicę do wagonów przeznaczonych na 
rudę,  węgiel,  drewno. Ruszały w drogę,  rozsiewając wzdłuż toru złote źdźbła.  Ładowano ją do 
wagonów pasażerskich,  na siedzenia,  półki  i  elementy instalacji,  byle  tylko jechała,  nawet  jeśli 
miała  zakończyć tę podróż w rowie z powodu pęknięcia  resorów albo eksplozji  spowodowanej 
przez płonące maźnice.



Walczyli o ruch, nie myśląc o celu, o sam ruch, jak człowiek sparaliżowany po udarze, dzikimi, 
sztywnymi,  niedowierzającymi  szarpnięciami walczący  ze świadomością,  że  ruch  stał  się  nagle 
niemożliwy.  Nie było innych kolei:  James Taggart  zabił  je  wszystkie;  nie  było  też  statków na 
Wielkich  Jeziorach:  zabił  je  Paul  Larkin.  Była  tylko  jedna  linia  kolejowa  i  sieć  zaniedbanych 
autostrad.
Ciężarówki i wozy oczekujących farmerów zaczęły sunąć na oślep drogami, bez map, benzyny, 
paszy dla koni — na południe, ku wizji czekających gdzieś młynów, bez świadomości odległości, 
jaką mają do przebycia, lecz ze świadomością ścigającej ich śmierci — sunąć, by paść na drogach, 
w wąwozach, w dziurach przegniłych mostów. Pewnego farmera znaleziono martwego o pół mili 
na  południe  od  wraku ciężarówki,  leżącego  w rowie  twarzą  do  ziemi,  z  workiem pszenicy  na 
plecach. Potem nad prerie Minnesoty nadciągnęły deszczowe chmury; pszenica gniła na stacjach i 
wzdłuż dróg; złote ziarenka wsiąkały w ziemię.
Ludzie  z  Waszyngtonu  nie  zdradzali  objawów  paniki.  Zamiast  śledzić  wieści  z  Minnesoty, 
pilnowali  chwiejnej  równowagi  swoich  przyjaźni  i  zobowiązań;  zamiast  przejmować  się  losem 
zbiorów, przejmowali się nieodgadnionym wynikiem nieprzewidywalnych emocji niemy ślący eh 
ludzi o nieograniczonej władzy. Czekali, ignorując apele. „Co za bzdury — mówili — nie ma się 
czego obawiać! Ludzie Taggarta zawsze planowo transportowali pszenicę, znajdąjakiś sposób!”
Potem, kiedy najwyższy urzędnik Minnesoty zwrócił się do Waszyngtonu z prośbą o pomoc wojska 
w  tłumieniu  zamieszek,  których  nie  mógł  opanować  —  w  ciągu  dwóch  godzin  wydano  trzy 
rozporządzenia, zatrzymując wszystkie pociągi w kraju i posyłając wagony do Minnesoty. W po-
leceniu  podpisanym  przez  Wesleya  Moucha  żądano  natychmiastowego  zwolnienia  wagonów 
przydzielonych projektowi „Soja”. Było już jednak za późno. Wagony Mamuśki były w Kalifornii, 
wioząc soję postępowemu koncernowi złożonemu z socjologów będących orędownikami wschod-
niego umiaru i biznesmenów wcześniej zajmujących się hazardem.
W Minnesocie  farmerzy  podpalali  własne farmy,  demolowali  elewatory i  domy przedstawicieli 
władz okręgowych; niektórzy usiłowali zrywać szyny, inni bronili ich z narażeniem życia — i, nie 
mając innego celu z wyjątkiem przemocy, umierali na ulicach zrujnowanych miast, w milczących 
wąwozach nocy bez dróg.
Potem był już tylko gryzący smród tlącego się, gnijącego ziarna — tu i ówdzie znad równin unosiły 
się  słupy  dymu,  stojąc  nieruchomo  w powietrzu  ponad  poczerniałymi  ruinami  — a  w  swoim 
gabinecie w Pensylwanii Hank Rearden, siedząc za biurkiem, patrzył na listę bankrutów: byli to 
producenci sprzętu rolniczego, którym nie zapłacono i którzy nie mogli zapłacić jemu.
Soja nie trafiła  na rynki kraju:  została  zebrana zbyt  wcześnie,  spleśniała  i  nie  nadawała się do 
konsumpcji.

Wieczorem  piętnastego  października  zerwał  się  przewód  miedziany  w  Nowym  Jorku,  w 
podziemnej wieży kontrolnej Dworca Taggarta, powodując zgaśniecie świateł sygnalizacyjnych.
Było  to  tylko  pęknięcie  jednego  drucika,  spowodowało  jednak  spięcie  w  układzie  kierującym 
ruchem.  Sygnały  ruchu  i  niebezpieczeństwa  znikły  z  pulpitów  wież  kontrolnych  i  z  torów. 
Czerwone i zielone światełka nadal były czerwone i zielone, a nie blaskiem widzących oczu, lecz 
martwym spojrzeniem szklanych soczewek. Na skraju miasta, u wjazdu do tuneli dworca, z każdą 
chwilą powiększało się skupisko oczekujących w bezruchu pociągów, jak krew zablokowana przez 
skrzep w żyle i nie mogąca wpłynąć do komór serca.
Tamtego wieczoru Dagny siedziała przy stoliku w prywatnej jadalni hotelu Wayne-Falkland. Wosk 
świec kapał na liście białej kamelii i wawrzynu u podstaw srebrnych świeczników, na obrusie z 
adamaszku  notowano obliczenia,  a  w miseczce  do  mycia  palców pływał  niedopałek  papierosa. 
Oprócz  niej  przy  stole  siedziała  szóstka  mężczyzn  w  strojach  wieczorowych:  Wesley  Mouch, 
Eugene Lawson, profesor Floyd Ferris, Clem Weatherby, James Taggart i Cuffy Meigs.
— Dlaczego? — zapytała, gdy Jim powiedział jej, że będzie musiała wziąć udział w tej kolacji.
— No... bo w przyszłym tygodniu zbiera się nasz zarząd.



— No i?
— Przecież chcesz wiedzieć, jaka decyzja zapadnie na tym zebraniu?
— Niespecjalnie. A co, ma zapaść podczas tej kolacji?
—  Niezupełnie,  ale...  Och,  dlaczego  zawsze  musisz  być  taka  zasadnicza?  Nic  nigdy  nie  jest 
ostateczne. Poza tym nalegają, żebyś przyszła.
— Po co?
— Czy to nie wystarczający powód?
Nie  pytała,  dlaczego  ci  ludzie  postanowili  podejmować  kluczowe  decyzje  na  tego  rodzaju 
przyjęciach. Wiedziała tylko, że tak jest. Wiedziała, że pod hałaśliwymi, sztywnymi pozorami sesji 
przeróżnych rad,  spotkań komitetów i  walnych zebrań kryją się decyzje  podjęte wcześniej,  pod 
płaszczykiem  spotkań  towarzyskich,  podczas  obiadów  i  kolacji,  w  barach,  a  im  poważniejszą 
sprawę omawiano, w tym bardziej swobodnych okolicznościach. Po raz pierwszy zaprosili ją, osobę 
z zewnątrz, wroga, na jedną z tych tajnych sesji, przyznając w ten sposób, że jej potrzebują, i być 
może czyniąc pierwszy krok w kierunku poddania się. Nie mogła zignorować tej szansy.
Siedząc  w jadalni  przy  blasku  świec,  czuła  jednak  pewność,  że  żadna  szansa  nie  istnieje;  nie 
potrafiła zaakceptować tej pewności ani pojąć jej przyczyny, ale nie miała ochoty w to wnikać.
„Sądzę, że zgodzi się pani ze mną, iż nie ma obecnie uzasadnienia ekonomicznego dla dalszego 
istnienia linii kolejowej w Minnesocie, która...” „Jestem pewien, że nawet panna Taggart przyzna, 
iż pewne tymczasowe redukcje wydają się wskazane, dopóki...” „Nikt, nawet panna Taggart, nie 
zaprzeczy,  że  w  obecnych  czasach  konieczne  jest  poświęcenie  części  dla  dobra  całości...” 
Przysłuchiwała się swojemu nazwisku, padającemu w wypowiedziach mniej więcej co pół godziny, 
rzucanemu od niechcenia, bez spojrzenia na nią, i zastanawiała się, co ich skłoniło do zaproszenia 
jej.  Nie chodziło  o próbę wmówienia jej,  że się z nią konsultują,  lecz o coś gorszego: o próbę 
wmówienia sobie, że się zgodziła. Od czasu do czasu zadawali jej pytania i przerywali, nim zdążyła 
wypowiedzieć pierwsze zdanie. Wydawali się pragnąć jej poparcia, a zarazem nie musieć wiedzieć, 
czy go udziela czy nie.
Jakieś  dziecinne  samooszukiwanie  się  skłoniło  ich  do  nadania  temu spotkaniu  sztywnej  formy 
oficjalnej  kolacji.  Zachowywali  się,  jakby  mieli  nadzieję,  że  eleganckie,  luksusowe  rekwizyty 
przydadzą  im władzy i  godności,  którą  niegdyś symbolizowały.  Pomyślała,  że  są  jak  ci  dzicy, 
którzy pożerali ciało wroga w nadziei przejęcia jego siły i zalet.
Żałowała, że ubrała się tak, jak się ubrała.
— Musisz być elegancka — powiedział jej Jim — ale bez przesady... chodzi mi o to, żebyś nie 
wyglądała  zbyt  zamożnie...  ludzie  biznesu powinni  dziś  unikać  pozorów arogancji...  nie,  żebyś 
miała  wyglądać  nędznie,  ale  gdybyś  tylko  mogła  jakoś  zasugerować...  no,  pokorę...  będą  za-
dowoleni, wiesz, poczują się wielcy.
— Naprawdę? — zapytała i odwróciła się.
Miała  na sobie  czarną suknię,  wyglądającą  jak kawałek materiału  skrzyżowany nad piersiami i 
opadający do stóp miękkimi fałdami jak grecka tunika, zrobiony z tak cienkiego atłasu, że mógłby 
służyć za materiał na koszulę nocną. Połysk materiału, zmieniającego położenie wraz z jej ruchami, 
powodował, że światło w pomieszczeniu sprawiało wrażenie jej prywatnej własności, posłusznej jej 
gestom  i  spowijającej  blaskiem  bardziej  luksusowym  niż  faktura  brokatu,  podkreślając  giętką 
delikatność sylwetki i przydając elegancji tak naturalnej, że mogła sobie pozwolić na pogardliwą 
swobodę. Miała na sobie tylko jeden element biżuterii: diamentową broszkę przy czarnym dekolcie, 
połyskującą  z  każdym niewidocznym oddechem jak  transformator  zmieniający  iskrę  w ogień  i 
uświadamiającą  patrzącemu  istnienie  nie  klejnotu,  lecz  kryjącej  się  za  nim  żywej  istoty; 
połyskiwała jak order, jak bogactwo będące symbolem godności. Innych ozdób nie miała — tylko 
czarną pelerynkę, bardziej arogancko i ostentacyjnie arystokratyczną niż jakiekolwiek futro.
Teraz, patrząc na siedzących przed nią mężczyzn, żałowała tego stroju; czuła się żenująco winna 
bezcelowości,  jakby  próbowała  rzucić  wyzwanie  figurom  woskowym.  Widziała  w  ich  oczach 
bezmyślną urazę i wyzierającą z kącików martwą, bezpłciową, wulgarną lubieżnosć, z jaką patrzy 
się na plakat reklamujący burleskę.
— To wielka odpowiedzialność — mówił Eugene Lawson — mieć w rękach życie tysięcy ludzi i 



poświęcić  je,  jeśli  będzie  trzeba,  ale  musimy  mieć  odwagę  to  zrobić.  — Jego  miękkie  wargi 
wygięły się w coś na kształt uśmiechu.
— Jedynymi czynnikami, które trzeba rozważyć, jest powierzchnia ziemi i wielkość populacji — 
rzekł  profesor  Ferris  statystycznym  tonem,  wydmuchując  w  sufit  kółka  dymu.  —  Ponieważ 
niemożliwe  jest  już  utrzymanie  na  tej  kolei  zarówno  linii  w  Minnesocie,  jak  i  ruchu 
transkontynentalnego, trzeba dokonać wyboru pomiędzy Minnesotą a tymi stanami na zachód od 
Gór Skalistych, które zostały odcięte przez zawalenie się tunelu, oraz sąsiadującymi — Montana, 
Idaho, Oregonem – co, mówiąc dokładnie, oznacza cały północny zachód. Kiedy podliczy się areał 
i wielkość populacji w obu regionach, jest oczywiste, że powinniśmy odciąć Minnesotę, zamiast 
rezygnować z komunikacji z jedną trzecią kontynentu.
—  Nie  zrezygnuję  z  kontynentu  —  odezwał  się  zbolałym  i  upartym  głosem  Wesley  Mouch, 
wpatrzony w półmisek z lodem.
Dagny rozmyślała  o Mesabi  Range,  gdzie  znajdowały  się  ostatnie  ważne źródła  rudy żelaza,  o 
farmerach z Minnesoty, najlepszych hodowcach pszenicy w kraju — a raczej o tym, co z nich 
pozostało — o tym, że koniec Minnesoty będzie także końcem Wisconsin, potem Michigan, wresz-
cie Illinois — widziała gasnącą na przemysłowym wschodzie czerwoną łunę fabryk — a po drugiej 
stronie puste mile zachodnich piasków, nędznych pastwisk i opuszczonych rancz.
—  Liczby  wskazują  — rzekł  pretensjonalnie  pan  Weatherby  —  że  dalsze  utrzymywanie  obu 
obszarów  wydaje  się  niewykonalne.  Trzeba  zdemontować  tory  i  sprzęt  jednego,  by  zapewnić 
materiał na przetrwanie drugiego.
Zauważyła,  że  Ciem  Weatherby,  ekspert  techniczny  w  dziedzinie  kolei,  ma  na  pozostałych 
najmniejszy  wpływ,  Cuffy  Meigs  zaś  —  największy.  Siedział  rozwalony  na  krześle,  z 
protekcjonalną pobłażliwością przyglądając się, jak marnują czas na dyskusje. Mówił niewiele, ale 
gdy już się odzywał, rzucał zdecydowanym tonem, z pogardliwym uśmiechem: „Przymknij  się, 
Jimmy!” albo „Bredzisz, Wes!” Zauważyła, że ani Jim, ani Mouch nie czują się urażeni. Wydawał 
się dodawać im otuchy; traktowali go jak swojego pana.
— Musimy  być  praktyczni  — powtarzał  w  kółko  profesor  Ferris.  — Musimy  mieć  naukowe 
podejście.
— Potrzebuję gospodarki kraju jako całości — powtarzał Wesley Mouch. — Potrzebuję produkcji 
narodu.
— Mówicie  o  gospodarce?  O produkcji?  — pytała,  kiedy  dawano jej  spokojnemu,  chłodnemu 
głosowi dojść do słowa. — Jeśli tak, dajcie nam swobodę w ratowaniu wschodnich stanów. Tylko 
tyle pozostało z tego kraju — i z całego świata. Jeśli pozwolicie nam to uratować, będziemy mieli 
szanse odbudować resztę.  Jeśli  nie,  to  koniec.  Niech  Atlantic  Southern  przejmie  to,  co jeszcze 
zostało z ruchu transkontynentalnego. Niech linie lokalne przejmą północny wschód. Pozwólcie 
jednak Taggart Transcontinental porzucić wszystko inne — tak, wszystko — i poświęcić wszystkie 
swoje  zasoby,  sprzęt  i  szyny  wschodnim  stanom.  Wróćmy  do  początków  tego  kraju,  ale 
zachowajmy chociaż początki. Nie będziemy mieli pociągów na zachód od Missouri. Staniemy się 
koleją lokalną — koleją przemysłowego wschodu. Uratujemy przemysł. Na zachodzie nie ma już 
czego  ratować.  Rolę  można  uprawiać  ręcznie  i  za  pomocą  wołów  przez  całe  wieki,  ale  jeśli 
zniszczymy  ostatnią  fabrykę  w  kraju,  nie  wystarczą  wieki  wysiłku,  by  ją  odbudować  lub 
zgromadzić siły gospodarcze potrzebne do rozpoczęcia na nowo. Jak nasz przemysł — i koleje — 
ma funkcjonować bez stali?  Jak mamy produkować stal,  jeśli  odetniecie  dostawy rudy żelaza? 
Ratujmy to, co zostało z Minnesoty. Kraj? Nie będzie kraju do ratowania, jeśli umrze przemysł. 
Można poświęcić nogę albo rękę, ale nie da się uratować ciała,  poświęcając jego serce i mózg. 
Ratujmy przemysł. Ratujmy Minnesotę. Ratujmy Wschodnie Wybrzeże.
Jej  słowa  trafiały  w  próżnię.  Wypowiedziała  je  tyle  razy,  z  tyloma  szczegółami,  danymi 
statystycznymi, liczbami i dowodami, ile zdołała wykrzesać ze znużonego umysłu i rzucić w ich 
głuche uszy. Wszystko na nic. Ani nie zaprzeczali, ani nie przytakiwali; sprawiali wrażenie, jakby 
mówiła nie na temat. Odpowiadali z ukrytym naciskiem, jakby udzielali jej wyjaśnienia szyfrem, do 
którego nie miała klucza.
—  Mamy  kłopoty  w  Kalifornii  —  powiedział  ponuro  Wesley  Mouch.  —  Legislatura  stanu 



podejmuje niepokojące działania. Mówi się o wystąpieniu z unii.
— Oregon  jest  pełen  band dezerterów  — powiedział  ostrożnie  Ciem Weatherby.  — W ciągu 
ostatnich trzech miesięcy zamordowano dwóch poborców podatkowych.
— Rola przemysłu w rozwoju cywilizacji  jest  znacznie  mniejsza,  niż się powszechnie sądzi — 
mówił marzycielsko profesor Ferris. — To, co obecnie nazywa się Indyjską Republiką Ludową, 
przez wiele wieków istniało bez żadnego przemysłu.
— Ludzie daliby sobie radę przy mniejszej liczbie materialnych gadżetów i surowszej dyscyplinie 
wyrzeczeń — mówił gorliwie Eugene Lawson. — Dobrze by im to zrobiło.
— Cholera, macie zamiar dać się namówić tej babie do wypuszczenia z rąk najbogatszego kraju na 
świecie?! — huknął Cuffy Meigs, zrywając się z krzesła. — Świetny moment sobie wybrała na 
rezygnację z całego kontynentu — i w zamian za co? Za mały, nic nie znaczący stan, który i tak jest 
już  doszczętnie  wyeksploatowany?  Rzućcie  w  diabły  Minnesotę,  ale  zachowajcie  sieć 
transkontynentalną. Przy tych wszystkich kłopotach ‘ zamieszkach nie będziecie w stanie utrzymać 
ludzi w ryzach, nie mając transportu i nie mogąc przerzucić wojska w dowolny punkt kontynentu w 
ciągu kilku dni.  Nie czas na redukcje.  Nie tchórzcie  pod wpływem tej  drętwej  gadki.  Macie w 
kieszeni cały kraj. Trzymajcie go tam.
— Patrząc perspektywicznie... — zaczął niepewnie Mouch.
— Patrząc perspektywicznie, wszyscy kiedyś zdechniemy — uciął Cuffy Meigs. Przechadzał się 
niespokojnie. — Redukcje, cholera! W Kalifornii, Oregonie i wszystkich tych miejscach można się 
jeszcze nieźle obłowić. Sądzę, że powinniśmy pomyśleć o rozszerzeniu działalności — w obecnej 
sytuacji  nikt  nie  zdoła  nas  powstrzymać.  Bez trudu możemy sięgnąć po Meksyk,  a może  i  po 
Kanadę.
Wtedy zobaczyła  odpowiedź.  Zobaczyła  tajną przesłankę ukrytą pod tymi słowami.  Przy całym 
swoim  hałaśliwym  oddaniu  epoce  nauki,  histerycznie  technicznym  żargonie,  cyklotronach  i 
promieniach dźwiękowych ci ludzie parli do przodu wiedzeni nie wizją horyzontów technicznych, 
lecz  wizją  formy  istnienia  wypartej  przez  przemysłowców:  wizją  grubego,  niehigienicznego 
hinduskiego radży o pustych, w leniwym otępieniu wyzierających z nieruchomych warstw tłuszczu 
oczach, nie mającego nic do roboty z wyjątkiem bawienia się klejnotami na palcach i, od czasu do 
czasu, wbicia noża w ciało zagłodzonego, wykończonego pracą nad siły, przeżartego chorobami 
stworzenia, żeby mu odebrać kilka ziaren ryżu, a potem odebrać ryż setkom milionów podobnych 
stworzeń, by móc go zmienić w klejnoty.
Dotąd sądziła,  że  produkcja  przemysłowa jest  wartością,  której  nikt  nie  może zakwestionować; 
sądziła,  że  ci  ludzie  tak  bardzo pragną  odebrać  innym fabryki,  gdyż  zdają  sobie  sprawę z ich 
wartości. Ona, dziecko rewolucji przemysłowej, nie mogła sobie wyobrazić, podobnie jak nie po-
trafiłaby  wierzyć  w astrologię  czy alchemię,  tego,  co ci  ludzie  wiedzieli  w swoich sekretnych, 
ukrytych duszach, nie w formie myśli,  lecz nieokreślonych pomyj, które nazywali instynktami i 
emocjami: że dopóki ludzie walczą o przetrwanie, zawsze będą produkowali dość, by osobnik z 
pałką mógł im to odebrać, pod warunkiem, że miliony będą gotowe się podporządkować — że im 
ciężej  pracują  i mniej  mają,  tym łatwiej  panować nad ich duszami — że ludźmi,  którzy żyją z 
poruszania dźwigniami na pulpitach elektrycznych niełatwo rządzić, tymi zaś żyjącymi z kopania 
ziemi gołymi rękoma łatwo — i że baron feudalny nie potrzebował fabryk sprzętu elektronicznego, 
by otumaniać się napojami pitymi z wyłożonych klejnotami pucharów — i nie potrzebują ich także 
radżowie z Indyjskiej Republiki Ludowej.
Zrozumiała, czego chcą i do jakiego celu prowadzą ich instynkty zwane przez nich „niepojętymi”. 
Zobaczyła, że Eugene Lawson, humanitarysta. z przyjemnością wyobraża sobie głodującą ludzkość, 
a  profesor  Ferris,  naukowiec,  marzy  o  dniu,  w  którym ludzkość  powróci  do  posługiwania  się 
ręcznym pługiem.
Jej  jedyną  reakcją  było  niedowierzanie  i  obojętność:  niedowierzanie  bo  nie  potrafiła  sobie 
wyobrazić, co mogło przywieść istoty ludzkie do takiego stanu — i obojętność, bo nie potrafiła 
uważać tych, którzy go osiągnęli, za istoty ludzkie. Rozmawiali dalej,  ona jednak nie mogła już 
mówić ani słuchać.  Przyłapała  się na uczuciu,  że jej  jedynym marzeniem jest  pójść do domu i 
położyć się spać.



—  Panno  Taggart  —  odezwał  się  grzecznie  racjonalny,  lekko  zaniepokojony  głos;  podniosła 
gwałtownie  głowę  i  ujrzała  nad  sobą  uprzejmą  postać  kelnera  —  dzwoni  zastępca  dyrektora 
Dworca Taggarta i prosi o natychmiastową rozmowę z panią. Mówi, że to bardzo pilne.
Z ulgą zerwała się i wybiegła z sali, myśląc, że nawet kolejna katastrofa jest lepsza niż to. Z ulgą 
też przysłuchiwała się głosowi zastępcy dyrektora, mimo iż mówił:
— Układ  sygnalizacyjny  nawalił,  panno Taggart.  Światła  zgasły.  Osiem wjeżdżających  i  sześć 
wyjeżdżających pociągów czeka na sygnał. Nie możemy ich wpuścić ani wypuścić z tuneli,  nie 
możemy znaleźć głównego inżyniera, nie możemy zlokalizować awarii, nie mamy przewodu mie-
dzianego, by ją usunąć, nie wiemy, co robić, nie...
— Zaraz tam będę — powiedziała i odłożyła słuchawkę.
Pędząc do windy, a potem niemal biegnąc przez stateczny hol hotelu Wayne-Falkland, czuła, że 
możliwość działania przywraca jej życie.
W tamtych czasach trudno było o taksówkę, a na wezwanie portiera nie przybyła żadna. Dagny 
pobiegła ulicą, zapominając, jak jest ubrana, i zastanawiając się, dlaczego dotyk wiatru wydaje jej 
się zbyt zimny i zbyt intymny.
Myśląc  tylko  o  dworcu,  zdumiała  się  urokiem  nagłego  widoku:  zobaczyła  smukłą  sylwetkę 
pędzącej ku niej kobiety o lśniących włosach odbijających światło latarni,  nagich ramionach,  w 
czarnej pelerynce i z diamentem płonącym na piersi, na tle długiej, pustej ulicy i samotnych świateł 
drapaczy chmur. Świadomość, że patrzy na swoje własne odbicie w lustrze na wystawie kwiaciarni, 
przyszła z sekundowym opóźnieniem: najpierw było oczarowanie całym kontekstem, do którego 
pasował  ten  obraz  i  to  miasto.  Potem poczuła  ukłucie  posępnej  samotności,  znacznie  bardziej 
przepastnej niż pusta ulica — i ukłucie złości na siebie, na niedorzeczny kontrast pomiędzy jej 
wyglądem a kontekstem tego wieczoru i epoki.
Zobaczyła wyjeżdżającą zza rogu taksówkę, pomachała i wskoczyła do środka, zatrzaskując drzwi 
przed uczuciem, które miała nadzieję pozostawić na zewnątrz, na pustym chodniku przed wystawą 
kwiaciarni. Wiedziała jednak — z autoironią, goryczą i tęsknotą — że to uczucie jest tym samym 
oczekiwaniem,  z  którym  szła  na  swój  pierwszy  bal  i  którego  doznawała  w  tych  rzadkich 
momentach,  gdy pragnęła,  by zewnętrznemu pięknu istnienia  odpowiadał  wewnętrzny splendor. 
Też sobie znalazłam chwilę na takie myśli!, napomniała się kpiąco. Nie teraz!, krzyknęła w duchu 
gniewnie — ale przygnębiony głos pytał ją cicho przy wtórze grzechotu kół: Ty, która wierzyłaś, że 
celem twojego życia jest szczęście, co teraz z niego masz? — co ci daje ta walka? — tak! powiedz 
to  uczciwie:  co  z  tego  masz?  —  a  może  stajesz  się  jakąś  nędzną  altruistką,  nie  znającą  już 
odpowiedzi  na te pytania?...  Nie teraz!,  rozkazała  na widok rozświetlonego wejścia  do Dworca 
Taggarta.
Ludzie w biurze dyrektora dworca przypominali zgaszone sygnały, jakby i tu nastąpiło zwarcie i nie 
docierał życiodajny prąd. Patrzeli na nią z martwą biernością, jakby nie sprawiało im różnicy, czy 
ich zostawi w tym stanie, czy przesunie dźwignię i wprawi ich w ruch.
Dyrektora dworca nie było. Głównego inżyniera nie udało się zlokalizować: ostatni raz widziano go 
przed dwiema godzinami. Zastępca dyrektora wyczerpał całą swoją inicjatywę na telefon do niej. 
Inni  nie  mogli  nawet  kiwnąć  palcem.  Inżynier  zajmujący  się  sygnalizacją  był 
trzydziestoparolatkiem o wyglądzie chłoptasia z college’u, powtarzającym agresywnie: „Ależ to się 
nigdy dotąd nie zdarzyło, panno Taggart! System jeszcze nigdy nie nawalił. Nie ma prawa nawalać. 
Znamy się na swojej robocie, potrafimy ją wykonywać nie gorzej niż kto inny — ale nie, jeśli coś 
nawala, kiedy nie powinno!” Nie potrafiła ocenić, czy dyspozytor, starszy człowiek o wieloletnim 
stażu, zachował swoją inteligencję, lecz postanowił ją ukryć, czy też po miesiącach jej dławienia 
zdławił ją na dobre i pogrążył się w bezpiecznej stagnacji.
„Nie wiemy, co robić, panno Taggart”. „Nie wiemy, do kogo dzwonić ani po jakie zezwolenie”. 
„Nie ma reguł na taką okoliczność”. „Nie ma nawet reguł na to, kto powinien ustalać reguły”.
Wysłuchała  ich,  po  czym  bez  słowa  wyjaśnienia  sięgnęła  po  telefon,  kazała  się  połączyć  z 
wiceprezesem  do  spraw transportu  Atlantic  Southern  w Chicago,  nawet  jeśli  trzeba  go  będzie 
wyciągnąć z łóżka.
— George? Dagny Taggart — powiedziała, usłyszawszy głos konkurenta. — Wypożyczysz mi na 



dwadzieścia  cztery  godziny  inżyniera  sygnalizacji  swojego  dworca  w  Chicago,  Charlesa 
Murraya...? Tak... Zgoda... Wsadź go do samolotu i dostarcz tu najszybciej jak możesz. Powiedz 
mu, że płacimy trzy tysiące dolarów... Tak, za jeden dzień...  Tak, aż tak źle...  Tak, zapłacę mu 
gotówką, z własnej kieszeni, jeśli będzie trzeba. Zapłacę też za łapówkę konieczną do przemycenia 
go na pokład samolotu, tylko wyślij go pierwszym możliwym lotem... Nie, George, ani jednego — 
w  Taggart  Transcontinental  nie  pozostał  już  nikt  myślący...  Tak,  załatwię  wszystkie  papiery, 
zwolnienia, wyjątki i zezwolenia awaryjne... Dzięki, George. Trzymaj się.
Odłożyła słuchawkę i szybko zaczęła mówić do otaczających ją mężczyzn, żeby nie słyszeć ciszy 
panującej w pokoju i na pozbawionym stukotu kół dworcu — i żeby nie słyszeć gorzkich słów, 
które zdawała się powtarzać ta cisza: w Taggart Transcontinental nie pozostał już nikt myślący.
— Przygotujcie  natychmiast  pociąg  ratunkowy i  załogę  — mówiła.  — Wyślijcie  ich  na  Linię 
Hudsońską  z  poleceniem  zdarcia  każdej  stopy  drutu  miedzianego,  świateł,  sygnałów,  telefonu, 
wszystkiego, co należy do przedsiębiorstwa. Niech to tu będzie przed świtem.
— Ależ, panno Taggart! Kursy na Linii Hudsońskiej zostały zawieszone tylko tymczasowo i Rada 
Unifikacji odmówiła nam zezwolenia na jej demontaż!
— Biorę na siebie odpowiedzialność.
— Ale jak ten pociąg ma stąd wyjechać, skoro sygnalizacja nie działa?
— Za pół godziny będzie działać.
— Jak?
— Chodźmy — powiedziała, wstając.
Posłusznie podążyli za nią peronami, mijając skulone, wiercące się grupy pasażerów stojących przy 
nieruchomych pociągach. Zbiegła wąskim pomostem, popędziła przez labirynt szyn, minęła ślepe 
sygnały  i  nieruchome  zwrotnice  —  a  jedynym  dźwiękiem,  jaki  dał  się  słyszeć  w  kryptach 
podziemnych  tuneli,  był  stukot  jej  atłasowych  sandałów i,  niczym niechętne  echo,  skrzypienie 
desek pod stopami podążających za nią mężczyzn. Biegła ku oświetlonemu szklanemu sześcianowi 
wieży „A”, zawieszonemu w ciemnościach jak korona bez ciała — korona zdetronizowanego króla 
ponad królestwem pustych torów.
Kierownik wieży był zbyt wielkim ekspertem, wykonującym zbyt odpowiedzialną pracę, by móc w 
pełni ukryć niebezpieczne brzemię inteligencji. Już po kilku jej słowach zrozumiał, czego żąda.
— Tak jest — odpowiedział krótko.
Kiedy pozostali wspięli się po żelaznych schodach, siedział już pochylony nad wykresami i ponuro 
dokonywał najbardziej poniżających obliczeń w swojej wieloletniej pracy. Jedno jego spojrzenie 
powiedziało jej, jak dobrze to rozumie: było w tym spojrzeniu oburzenie i wytrzymałość, pasujące 
do uczuć, które dostrzegł w jej twarzy.
—  Najpierw  to  zrobimy,  a  potem  możemy  coś  czuć  —  powiedziała,  choć  on  niczego  nie 
komentował.
— Tak jest — odparł głucho.
Jego pokój na szczycie podziemnej wieży wyglądał jak oszklona weranda wychodząca na coś, co 
do  niedawna  było  najszybszym,  największym  i  najbardziej  uporządkowanym  strumieniem  na 
świecie. Wyszkolono go do wyznaczania kursów ponad dziewięćdziesięciu pociągów na godzinę i 
obserwowania, jak bezpiecznie toczą się przez labirynt torów i zwrotnic, wjeżdżając i wyjeżdżając 
z  dworca  pod jego  palcami,  za  szklanymi  ściankami.  Teraz  po  raz  pierwszy  wpatrywał  się  w 
ciemność pustego tunelu.
Przez otwarte drzwi przekaźnikowni widziała  nieruchomych,  posępnych pracowników wieży — 
ludzi, których praca nie pozwalała nigdy nawet na chwilę odprężenia — stojących wzdłuż długich 
rzędów przypominających pionowe miedziane fałdy, półki książek i pomnik ludzkiej inteligencji. 
Pociągnięcie jednej z tych małych dźwigni, wystających z półek jak zakładki, wywoływało tysiące 
połączeń  i  przerywało  tysiące  innych,  kazało  dziesiątkom zwrotnic  otworzyć  drogę  i  tysiącom 
świateł  rozświetlić  ją,  nie  pozostawiając  miejsca  na żaden błąd,  przypadek czy  sprzeczność  — 
olbrzymia złożoność myśli skondensowana w jednym ruchu ludzkiej ręki, sterującej pociągiem tak, 
aby setki innych mogły go bezpiecznie minąć — tysiące ton metalu i żywych istot mijające się o 
włos, bezpieczne jedynie dzięki myśli człowieka, który wykonał te dźwignie. Ale oni — popatrzyła 



na twarz inżyniera sygnalizacji — wierzą, że ten ruch mięśni ręki jest wszystkim, czego potrzeba, 
by kierować ruchem — i teraz stoją bezczynnie — a na wielkich pulpitach przed kierownikiem 
wieży czerwone i  zielone światełka,  które kiedyś błyskami obwieszczały ruch odległych o mile 
pociągów, zmieniły się w szklane paciorki podobne do tych, za które inne dzikie plemię sprzedało 
kiedyś Manhattan.
— Wezwijcie wszystkich robotników niewykwalifikowanych — powiedziała do zastępcy dyrektora 
— pomocników, torowych, czyścicieli lokomotyw, każdego, kto znajduje się na terenie dworca. 
Niech natychmiast się tu stawią.
— Tutaj?!
— Tutaj. — Wskazała tory u stóp wieży. — Proszę także wezwać wszystkich zwrotniczych. Proszę 
zadzwonić do magazynu i kazać im przynieść wszystkie latarnie, jakie zdołają znaleźć, wszelkiego 
typu, konduktorskie, burzowe, wszystko jedno.
— Latarnie, panno Taggart?!
— Proszę już iść.
— Tak jest.
— Co będziemy robić, panno Taggart? — zapytał dyspozytor.
— Ręcznie sterować ruchem.
— Ręcznie?! — zdziwił się inżynier sygnalizacji.
— Tak, bracie! Dlaczego pan się tak dziwi? — Nie mogła się powstrzymać od złośliwości. — 
Człowiek to tylko mięśnie, prawda? Wracamy do czasów, gdy nie było układów sygnalizacyjnych, 
semaforów ani elektryczności, a pociągami nie sterowała stal i przewody, tylko ludzie z latarniami. 
Fizyczne  jednostki  ludzkie,  służące  jako  słupy.  Od  tak  dawna  to  głosicie  —  macie,  czego 
chcieliście. Myśleliście, że wasze narzędzia będą determinować wasze myśli? Okazuje się, że jest 
odwrotnie — i zobaczycie teraz, jakie narzędzia zrodziły się z waszych idei!
Ale  nawet  powrót  wymaga  inteligencji,  pomyślała,  przyglądając  się  bezmyślnym  twarzom 
otaczających ją ludzi i zdając sobie sprawę z paradoksu swojego położenia.
— Jak będziemy przestawiać zwrotnice, panno Taggart?
— Ręcznie.
— A sygnały?
— Ręcznie.
— Jak?
— Ustawiając człowieka z latarnią przy każdym słupie sygnalizacyjnym.
— Jak? Nie ma dość miejsca.
— Będziemy używać co drugiego toru.
— Skąd będą wiedzieli, kiedy przestawić zwrotnice?
— Z pisemnych poleceń.
— Co takiego?
— Z pisemnych poleceń, jak w dawnych czasach. — Wskazała kierownika wieży. — Opracowuje 
właśnie  plan  rozmieszczenia  i  przejazdu  pociągów.  Spisze  polecenia  dla  każdego  sygnału  i 
zwrotnicy i wyznaczy kilku gońców, którzy będą dostarczać rozkazy do każdego słupa — to, co 
kiedyś zajmowało minuty, teraz potrwa godziny, ale oczekujące pociągi w końcu wjadą i wyjadą z 
dworca.
— Całą noc tak będziemy pracować?
— I cały dzień — dopóki inżynier, który ma dość rozumu, nie pokaże wam, jak naprawić system.
— W umowach  ze  związkiem zawodowym nie  ma  nic  na  temat  ludzi  stojących  z  latarniami. 
Będziemy mieli kłopoty. Związek będzie protestował.
— Niech się zwrócą do mnie.
— Rada Unifikacji będzie protestować.
— Biorę na siebie odpowiedzialność.
— Nie chciałbym odpowiadać za wydanie rozkazów...
— Ja je wydam.
Wyszła na schody na zewnątrz wieży, starając się zapanować nad sobą. Przez chwilę zdawało jej 



się, że i ona jest precyzyjnym narzędziem, Produktem wyrafinowanej technologii, pozostawionym 
bez prądu i próbującym kierować koleją transkontynentalną za pomocą swoich dwóch rąk. Patrzyła 
na rozległe, milczące, pogrążone w mroku podziemia — i czuła palące ukłucie upokorzenia, że to 
miejsce upadło tak nisko, iż w jego tunelach staną teraz żywe słupy — ostatnie pomniki.
Ledwie  mogła  dostrzec  twarze  mężczyzn  gromadzących  się  u  podnóża  wieży.  Nadchodzili  w 
milczeniu  poprzez  ciemność  i  stali  bez ruchu w niebieskawym mroku,  za plecami  mając blask 
zawieszonych na ścianach niebieskich żarówek, a na ramionach światło padające z wieży. Widziała 
poplamione  ubrania,  rozluźnione,  muskularne  ciała  i  zwieszone  bezwładnie  ramiona  ludzi 
wyniszczonych nie nagradzanym wysiłkiem pracy nie wymagającej myślenia. To były fusy kolei, 
młodzi ludzie, nie mający teraz szansy na awans, i starsi,  którzy nigdy jej nie pragnęli.  Stali w 
milczeniu, nie z zalęknioną ciekawością robotników, lecz z ciężką obojętnością skazańców.
— Polecenia, które zostaną wam teraz wydane, pochodzą ode mnie — powiedziała dobitnie, stojąc 
ponad nimi  na żelaznych schodach.  — Ludzie,  którzy  je  wydadzą,  postępują  zgodnie z  moimi 
instrukcjami. Nastąpiła awaria układu sygnalizacyjnego. Zastąpią go ludzkie ręce. Ruch pociągów 
zostanie wznowiony od zaraz.
Zauważyła,  że  niektóre  twarze  patrzą  na  nią  dziwnym  wzrokiem:  z  ukrytą  urazą  i  bezczelną 
ciekawością,  która  nagle  uświadomiła  jej,  że  jest  kobietą.  Potem przypomniała  sobie,  jak  jest 
ubrana, i pomyślała, że wygląda niedorzecznie — po czym, wiedziona nagłym ukłuciem jakiegoś 
gwałtownego impulsu, przypominającego wyzwanie i lojalność wobec całkowitego, rzeczywistego 
sensu  tej  chwili,  zsunęła  pelerynkę  i  stała  w  pełnym  blasku  światła,  pod  czarnymi  od  sadzy 
kolumnami, jak na oficjalnym przyjęciu, dumnie wyprostowana, obnosząc się z luksusem nagich 
ramion, lśniącej czerni atłasu i diamentu błyszczącego jak krzyż wojskowy.
— Kierownik wieży przydzieli zwrotniczych na stanowiska. Wybierze ludzi do dawania pociągom 
sygnałów za pomocą latarń i do przekazywania jego poleceń. Ruch kolejowy...
Walczyła, by zagłuszyć w sobie zgorzkniały głos, zdający się mówić: tylko do tego się nadajecie, 
jeśli w ogóle... W Taggart Transcontinental nie pozostał już nikt myślący...
— Ruch kolejowy na stacji zostanie wznowiony. Pozostaniecie na swoich stanowiskach aż do...
Urwała.  Najpierw dostrzegła  jego  oczy  — bezlitośnie  przenikliwe  — potem złote  i  miedziane 
kosmyki włosów, zdające się odbijać blask słońca w ciemnościach podziemi — zobaczyła Johna 
Galta  stojącego  wśród  bezmózgich  istot,  Johna  Galta  w  poplamionym  kombinezonie,  z 
podwiniętymi rękawami, stojącego swobodnie, z uniesioną głową i patrzącego na nią tak, jakby 
widział tę chwilę już dawno temu.
— Co się stało, panno Taggart?
Był to głos kierownika wieży, stojącego obok niej z jakimś papierem w ręku — ona zaś pomyślała, 
że  to dziwne wracać po chwili  nieprzytomności,  będącej  zarazem chwilą  najbardziej  wyrazistej 
przytomności, jakiej kiedykolwiek doświadczyła, tyle że nie wiedziała, jak długo to trwało, gdzie 
jest  ani  skąd  się  tu  wzięła.  Była  świadoma wyrazu  twarzy  Galta,  dostrzegła  w kształcie  ust  i 
policzków wyłom w jego zwykłym nieugiętym spokoju,  nadal  jednak była  to  twarz  człowieka 
zdającego sobie sprawę z dzielącej ich odległości i przyznającego, że ta chwila jest nie do zniesie-
nia nawet dla niego.
Wiedziała, że mówi dalej, bo otaczający ją ludzie sprawiali wrażenie słuchających, sama jednak nic 
nie  słyszała  i  przemawiała  jak zahipnotyzowana przez samą siebie  w nieokreślonej  przeszłości, 
wiedząc jedynie, że kończąc wydawanie polecenia, rzuca mu wyzwanie.
Miała wrażenie, że stoi w opromienionej ciszy, gdzie wzrok jest jej jedynym zmysłem, a jego twarz 
jedynym obiektem — i widok ten był jak przemówienie w formie nacisku, który czuła w gardle. 
Jego obecność tu zdawała się tak naturalna, tak nieznośnie prosta — wstrząsem było nie tyle to, ile 
obecność innych na torach jej  kolei,  gdzie  on był u siebie,  a oni nie.  Przed oczami stanęły jej 
chwile,  gdy  siedziała  w  pociągu  wjeżdżającym  do  tunelu  i  nagle  odczuwała  niespodziewane, 
uroczyste napięcie,  jakby to miejsce ukazywało jej z nagą prostotą istotę jej kolei i życia, fuzję 
świadomości  i  materii,  genialny  umysł  zamrożony  w  fizycznym  kształcie  swojego  dzieła; 
odczuwała nagłą nadzieję, jakby to miejsce zachowywało sens wszystkich jej wartości, i tajemnicze 
podniecenie, jakby pod ziemią czekała radosna niespodzianka — słuszne było, żeby spotkała go 



teraz właśnie tutaj,  to on był tym sensem i niespodzianką — nie dostrzegała już jego stroju ani 
poziomu, do jakiego zredukowała gojej kolej — widziała tylko, jak znika udręka miesięcy, podczas 
których był dla niej nieosiągalny — widziała w jego twarzy wyznanie ceny, jaką zapłacił  za te 
miesiące — i jedyne słowa, jakie słyszała w duchu, skierowane były do niego. „Oto nagroda za 
wszystkie moje dni” — mówiła, on zaś odpowiadał: „Za moje”.
Wiedziała, że skończyła przemawiać do obcych, gdy zobaczyła, jak kierownik wieży robi krok do 
przodu i coś do nich mówi, spoglądając na listę. Potem, wiedziona nieodpartą pewnością, zeszła po 
schodach,  przedostała  się  przez  tłum  i  ruszyła,  nie  ku  peronom  i  wyjściu,  lecz  w  ciemność 
opuszczonych tuneli. Pójdziesz za mną, myślała — i odczuwała tę myśl nie jako słowa, lecz jako 
napięcie mięśni, wolę osiągnięcia czegoś, o czym wiedziała, że nie zależy od niej, a jednak była 
pewna, że może to osiągnąć dzięki samemu pragnieniu... nie, pomyślała, nie dzięki pragnieniu, lecz 
dlatego, że jest to absolutnie słuszne. Pójdziesz za mną — nie była to prośba, modlitwa ani żądanie, 
lecz spokojne stwierdzenie faktu, w którym zawierała się cała wiedza zdobyta przez nią przez lata. 
Pójdziesz za mną jeśli oboje jesteśmy tym, kim jesteśmy, jeśli  żyjemy, jeśli  świat istnieje,  jeśli 
rozumiesz znaczenie tej chwili i nie możesz pozwolić jej przemknąć, jak robią to inni, i osunąć się 
w bezsens niechcianego i nie osiągniętego. Pójdziesz za mną— czuła radosną pewność, nie będącą 
nadzieją ani wiarą lecz hołdem składanym logice istnienia.
Szła  wśród  pozostałości  opuszczonych  torów,  długimi,  ciemnymi,  wijącymi  się  wśród  granitu 
korytarzami. Głos kierownika ucichł. Czuła rytm krwi w tętnicach i odpowiadający mu rytm miasta 
nad głową strumień krwi zdawał jej się dźwiękiem wypełniającym ciszę, a ruch miasta biciem jej 
serca. Daleko za plecami słyszała kroki. Przyspieszyła kroku, nie oglądając się.
Minęła  zamknięte  na  klucz  żelazne  drzwi,  za  którymi  nadal  spoczywały  szczątki  silnika.  Nie 
zatrzymała  się,  ale  w  odpowiedzi  na  naglą  świadomość  jedności  i  logiki  łączącej  wydarzenia 
minionych dwóch lat przebiegł przez jej ciało lekki dreszcz. Sznur błękitnych świateł ciągnął się w 
ciemność ponad plamami lśniącego granitu, rozdartymi workami z piaskiem wysypanym na tory i 
stertami rdzewiejącego złomu. Gdy kroki stały się bardziej wyraźne, przystanęła i odwróciła się.
Zobaczyła snop błękitnego światła na lśniących kosmykach włosów Galta, niewyraźny kontur jego 
twarzy  i  ciemne  oczodoły.  Twarz  znikła,  dźwięk  kroków  był  jednak  łącznikiem  z  kolejnym 
błękitnym światłem, które zaświeciło  mu w oczy — spokojne,  patrzące przed siebie — i miała 
pewność, że ani na chwilę nie spuścił z niej wzroku, odkąd zobaczył ją na wieży.
Słyszała rytm miasta ponad nimi — kiedyś myślała,  że te tunele są korzeniami miasta i całego 
ruchu,  sięgającego  nieba  — ale  to  oni,  pomyślała  teraz,  John Galt  i  ona,  byli  życiodajną  siłą 
wewnątrz tych korzeni, to oni byli początkiem, celem i sensem — dla niego także, pomyślała, rytm 
miasta jest rytmem jego własnego ciała.
Zsunęła pelerynkę i stanęła wyzywająco prosto, tak jak stała na stopniach wieży — i jak wtedy, gdy 
ją zobaczył po raz pierwszy, dziesięć lat wcześniej, tu, pod ziemią— słysząc jego wyznanie, nie w 
formie  słów,  lecz  rytmu,  który  tak  bardzo  utrudniał  oddychanie:  „Wyglądała  pani  jak  symbol 
luksusu i pasowała do miejsca będącego jego źródłem... wydawała się pani przywracać radość życia 
jego prawowitym właścicielom...  była w pani energia i nagroda za nią...  a ja jestem pierwszym 
człowiekiem, który uznał te dwie rzeczy za nierozdzielne...”
To, co stało się potem, było jak przebłyski światła w ślepocie nieświadomości — chwila, w której 
ujrzała  jego  twarz,  gdy  zatrzymała  się  obok  niej,  jego  opanowanie,  stłumioną  pasję,  śmiech 
zrozumienia w zielonych oczach — chwila, w której pojęła, co dostrzegł w jej twarzy, patrząc na 
jego zaciśnięte, ściągnięte surowo wargi — chwila, w której poczuła na ustach dotyk jego ust, tak 
nieugiętych, a zarazem będących jak nektar wypełniający jej ciało — potem ruch jego warg wzdłuż 
jej  szyi, zachłanny, pozostawiający linię sińców — blask diamentowej spinki na drżącej miedzi 
jego włosów.
Potem nie była już świadoma niczego z wyjątkiem doznań własnego ciała, które nagle uzyskało 
moc komunikowania jej najbardziej skomplikowanych wartości za pomocą bezpośrednich odczuć. 
Tak jak jej oczy potrafiły przemieniać długość fal energii w obraz, uszy — przemieniać wibracje w 
dźwięk, jej ciało przemieniało teraz energię sterującą wszystkimi wyborami w jej życiu w percepcję 
zmysłową. To nie dotyk dłoni wprawiał ją w drżenie,  lecz jednoczesna z nim świadomość jego 



pełnego  znaczenia,  świadomość,  że  to  jego  dłoń,  że  porusza  się  tak,  jakby jej  ciało  było  jego 
własnością, że ten ruch jest podpisem akceptacji pod całością osiągnięcia, którym jest ona — była 
to tylko fizyczna przyjemność, zawierała jednak jej uwielbienie dla niego, dla całej jego osoby i 
całego życia — od walnego zgromadzenia w Wisconsin, poprzez Atlantydę ukrytą w dolinie w 
Górach  Skalistych,  aż  po  triumfalną  kpinę  wielkiej  inteligencji  wyzierającej  z  zielonych  oczu 
ukrytych w sylwetce robotnika u stóp wieży — zawierała jej dumę z samej siebie i z tego, że to ją 
wybrał jako swoje zwierciadło, że to jej ciało podaje mu teraz sumę jego istnienia, tak jak jego ciało 
dawało jej  sumę jej  własnego. To wszystko zawierało się  w tym doznaniu — ona jednak była 
świadoma jedynie dotyku jego dłoni na piersiach.
Zdarł z niej pelerynkę i dzięki uściskowi jego ramion poczuła nagle smukłość własnego ciała, jakby 
stanowił  jedynie  narzędzie  jej  triumfalnej  samoświadomości,  ale  cała  jej  osoba  była  tylko 
świadomością jego istnienia. Było to tak, jakby dotarła do granicy swoich możliwości odczuwania, 
czuła jednak coś na kształt okrzyku niecierpliwego żądania, którego nie Potrafiła nazwać, wiedząc 
tylko,  że  jest  w  nim  ambicja  towarzysząca  całemu  jej  życiu:  niewyczerpana,  promienna 
zachłanność.
Na  moment  odchylił  jej  głowę,  by  spojrzeć  prosto  w  oczy  i  pozwolić  Jej  spojrzeć  w  swoje, 
zrozumieć pełne znaczenie ich czynu, jakby oświetlał ich reflektorem świadomości, nadając temu 
spotkaniu oczu większą wagę niż temu, co dopiero miało nastąpić.
Poczuła na skórze ramion szorstki dotyk juty: leżała na rozdartych workach z piaskiem, widząc 
blask światła na swoich pończochach; czuła na nodze dotyk jego ust,  pnących się w udręce od 
kostki w górę, jakby chciał zawładnąć jej kształtem; zatopiła zęby w skórze jego ramienia, poczuła 
pchnięcie łokcia odpychające jej głowę i nacisk jego warg na swoje bardziej bezwzględnie bolesny 
niż  tamten  — potem poczuła  pchnięcie,  które  uwolniło  i  zjednoczyło  jej  ciało  w pojedynczym 
wstrząsie rozkoszy — dalej był tylko ruch jego ciała i zachłanność sięgająca głębiej i głębiej, jakby 
nie była już istotą ludzką, lecz poczuciem nieskończonego sięgania po to, co niemożliwe — i co 
okazało  się  możliwe;  jęknęła  i  leżała  nieruchomo,  wiedząc,  że  nie  można już pragnąć  niczego 
więcej.
Leżał obok niej, na plecach, wpatrzony w ciemność granitowego sklepienia nad głową, rozparty na 
poszarpanym  worku,  jakby  jego  ciało  osiągnęło  stan  płynnej  swobody;  czarny  klin  pelerynki 
spoczywał na torach u jej stóp; na sklepieniu formowały się kropelki wody, spadające powoli w 
niewidoczne szczeliny, niczym światła odległych pociągów. Kiedy się odezwał, jego głos brzmiał, 
jakby spokojnie kontynuował zdanie będące odpowiedzią na pytania w jej głowie, jakby nie miał 
przed nią już nic do ukrycia i pozostało mu jedynie obnażyć przed nią duszę równie zwyczajnie, jak 
obnażyłby ciało.
— ...właśnie tak cię obserwowałem przez dziesięć lat...  stąd, z podziemi pod twoimi stopami... 
znając każdy twój ruch w biurze na najwyższym piętrze, lecz nigdy cię nie widząc, nigdy dość... 
dziesięć lat nocy spędzonych na oczekiwaniu, że cię zobaczę przez mgnienie oka, tu, na peronach, 
wsiadającą do pociągu... Ilekroć przychodziło polecenie przyłączenia twojego wagonu, wiedziałem 
o tym i  czekałem,  a  potem patrzyłem,  jak idziesz wzdłuż nasypu,  pragnąc,  byś nieco  zwolniła 
kroku... to było takie typowe dla ciebie, poznałbym to wszędzie: twój chód i twoje nogi... zawsze 
najpierw widziałem nogi pędzące przez nasyp, mijające mnie, stojącego w dole, na pogrążonym w 
mroku bocznym torze...  Mógłbym chyba wyrzeźbić twoje nogi, poznawałem je nie oczami, lecz 
dłońmi, kiedy patrzyłem, jak przebiegasz... kiedy znów zabierałem się do pracy... kiedy wracałem 
do domu przed świtem, by trzy godziny pospać, ale nie mogłem zasnąć...
— Kocham cię — powiedziała cicho i niemal beznamiętnie, tylko z ulotną świeżością w głosie.
Zamknął oczy, jakby czekał, aż te słowa przepłyną przez minione lata.
— Dziesięć  lat,  Dagny...  poza  tymi  kilkoma tygodniami,  w których miałem cię  na  widoku,  w 
zasięgu ręki, nie pędzącą,  lecz nieruchomą, jak na oświetlonej  scenie,  mojej  prywatnej scenie... 
obserwowałem cię  godzinami  przez  wiele  wieczorów...  w  oświetlonym  oknie  biura  noszącego 
nazwę Linii Johna Gal ta... I pewnej nocy... Wciągnęła gwałtownie powietrze.
— Więc to byłeś ty?
— Widziałaś mnie?



— Widziałam twój cień... na jezdni... chodzący w tę i z powrotem... to wyglądało jak walka... jak... 
— Urwała; nie chciała powiedzieć „udręka”.
— Było nią — rzekł cicho. — Tamtej nocy chciałem wejść, stanąć przed tobą, przemówić... Wtedy 
byłem najbliższy  złamania  swojej  przysięgi  — kiedy  zobaczyłem cię  przygniecioną  niesionym 
ciężarem, leżącą z twarzą na biurku...
— John, to o tobie myślałam tamtej nocy... choć o tym nie wiedziałam...
— Ale, widzisz, ja to wiedziałem.
— Byłeś obecny w całym moim życiu, we wszystkim, co robiłam i czego pragnęłam...
— Wiem.
— John, to nie opuszczenie doliny było najtrudniejsze, lecz...
— Twoje wystąpienie radiowe, następnego dnia po powrocie? .
— Tak! Słuchałeś go? 
— Oczywiście. Cieszę się, że to zrobiłaś. To było wspaniałe. A ja... ja i tak wiedziałem.
— Wiedziałeś... o Hanku Reardenie?
— Zanim cię spotkałem w dolinie.
— A... kiedy się o nim dowiedziałeś, spodziewałeś się tego?
— Nie.
— Czy to było...? — Urwała.
— Trudne? Tak. Ale tylko przez kilka dni... Następnego wieczoru... Chcesz wiedzieć, co robiłem 
następnego wieczoru?
— Tak.
— Nigdy przedtem nie widziałem Hanka Reardena, tylko jego zdjęcia w gazetach. Wiedziałem, że 
jest w Nowym Jorku, na jakiejś konferencji wielkich przemysłowców. Postanowiłem go zobaczyć. 
Pojechałem  i  stanąłem  w  drzwiach  hotelu,  w  którym  odbywała  się  konferencja.  Pod  markizą 
wejścia paliły się jasne światła, ale na ulicy było ciemno, mogłem więc patrzeć, nie będąc widziany. 
Dookoła  kręciło  się  paru  włóczęgów,  mżył  deszcz,  staliśmy oparci  o  ściany.  Kiedy uczestnicy 
konferencji zaczęli wychodzić, dało się ich rozpoznać po ubiorze i sposobie bycia — ostentacyjnie 
drogich strojach i pretensjonalnej bojaźliwości, jakby z poczuciem winy usiłowali udawać, że są 
tym,  kogo  w  tej  chwili  grają.  Zjeżdżali  się  po  nich  szoferzy,  zatrzymywali  ich  reporterzy  i 
pochlebcy,  pragnący  zamienić  z  nimi  słówko.  Wszyscy  ci  przemysłowcy  byli  sterani  życiem, 
starzejący się, sflaczali, nerwowo kamuflujący niepewność. I nagle zobaczyłem jego. Miał na sobie 
drogi  trencz  i  kapelusz  nasunięty  na  oczy.  Szedł  szybko,  z  pewnością  siebie,  na  którą  trzeba 
samemu  zapracować.  Niektórzy  spośród  pozostałych  przemysłowców  atakowali  go  pytaniami, 
jakby chcieli się wkupić w jego łaski. Kiedy stał z ręką na klamce swojego samochodu i uniesioną 
głową, dostrzegłem pod rondem kapelusza uśmiech — pewny, niecierpliwy i lekko rozbawiony. I 
wtedy, przez krótką chwilę, zrobiłem coś, co nie zdarzyło mi się nigdy wcześniej i co rujnuje życie 
większości ludzi — zobaczyłem ten moment wyjęty z kontekstu, zobaczyłem świat taki, jakim on 
go czynił,  jego świat,  świat,  którego był symbolem — świat osiągnięć, nie zniewolonej energii, 
pędzenia bez przeszkód ku swoim celom, po radosną nagrodę — stojąc w deszczu w otoczeniu 
włóczęgów,  zobaczyłem  to,  co  przyniosłoby  mi  życie,  gdyby  ten  świat  istniał,  i  poczułem 
rozpaczliwą tęsknotę — on był obrazem wszystkiego, czym powinienem być... i miał wszystko, co 
powinienem  mieć...  Ale  to  była  tylko  chwila.  Potem  znów  zobaczyłem  tę  scenę  w  pełnym 
kontekście  i  w  rzeczywistym  znaczeniu  —  zobaczyłem,  jaką  cenę  płaci  za  swoje  wielkie 
umiejętności,  jaką  udrękę  znosi  w  milczącym  oszołomieniu,  usiłując  zrozumieć  to,  co  ja  już 
zrozumiałem — zobaczyłem,  że świat  przez  niego sugerowany nie  istnieje  i  trzeba  go dopiero 
stworzyć,  zobaczyłem,  kim  jest  naprawdę  —  symbolem  mojej  bitwy,  nie  wynagrodzonym 
bohaterem, którego muszę pomścić i wyzwolić — a wtedy... wtedy zaakceptowałem to, czego się o 
was dowiedziałem. Zobaczyłem, że to nic nie zmienia, że powinienem był się tego spodziewać — i 
że to słuszne.
Usłyszał jej stłumiony jęk i zaśmiał się łagodnie.
— Dagny, to nie jest tak, że nie cierpię. Wiem tylko, jak nieistotne jest cierpienie, wiem, że ból 
trzeba pokonać i odrzucić, a nie akceptować jako część swojej duszy i wieczną bliznę na swojej 



wizji życia. Nie żałuj mnie. Ten ból minął już wtedy.
Odwróciła głowę i patrzyła na niego w milczeniu, a on uniósł się na łokciu i z uśmiechem spoglądał 
na jej bezradną twarz.
— Pracowałeś jako robotnik torowy, tutaj — tutaj! — przez dwanaście lat... — wyszeptała.
— Tak.
— Odkąd...
— Odkąd odszedłem z Samochodów Dwudziestego Wieku.
— Tamtej nocy, gdy po raz pierwszy mnie zobaczyłeś... pracowałeś tu?
— Tak. I tego ranka, gdy zaproponowałaś, że będziesz dla mnie pracować jako kucharka, byłem 
tylko twoim robotnikiem torowym na urlopie. Rozumiesz teraz, dlaczego się tak śmiałem?
Patrzyła mu w twarz, uśmiechając się boleśnie, podczas gdy w jego uśmiechu nie było nic oprócz 
wesołości.
— John...
— Powiedz to. Ale w całości.
— Byłeś tu... przez te wszystkie lata...
— Tak.
— ...te  wszystkie  lata...  kiedy kolej  ginęła...  kiedy szukałam inteligencji...  kiedy trzymałam się 
kurczowo każdej jej odrobiny, jaką zdołałam znaleźć...
—  ...kiedy  przeczesywałaś  kraj  w  poszukiwaniu  wynalazcy  mojego  silnika,  karmiłaś  Jamesa 
Taggarta i Wesleya Moucha, nadawałaś swemu największemu osiągnięciu nazwisko wroga, którego 
pragnęłaś zniszczyć.
Zamknęła oczy.
— Byłem tu przez te wszystkie lata — powiedział — w zasięgu ręki, w twoim własnym królestwie, 
obserwując twoją walkę, samotność, tęsknotę, obserwując twoją bitwę, o której sądziłaś, że staczasz 
ją o mnie, gdy tymczasem wspierałaś moich wrogów i wciąż ponosiłaś klęski — byłem tu, ukryty 
jedynie przez błąd w twojej  percepcji,  tak jak Atlantydę ukrywa przede mną jedynie złudzenie 
optyczne — byłem tu,  czekając na dzień,  w którym zaczniesz widzieć i  pojmiesz,  że na mocy 
kodeksu wspieranego przez ciebie świata wszystko, co miało dla ciebie wartość, zostało zepchnięte 
w najczarniejsze  czeluści  podziemi  i  że  to  tam musisz  szukać.  Byłem tu.  Czekałem na  ciebie. 
Kocham  cię,  Dagny,  kocham  cię  ponad  życie  —  ja,  który  uczyłem  ludzi  miłości  do  życia. 
Nauczyłem ich także nigdy nie oczekiwać tego, za co się nie zapłaciło — a to, co dziś zrobiłem, 
zrobiłem z pełną świadomością, że za to zapłacę i że ceną może być moje życie.
— Nie!
Uśmiechnął się, kiwając głową.
— O tak.  Wiesz,  że  wreszcie  mnie złamałaś,  że  nie dotrzymałem danej  sobie obietnicy  — ale 
zrobiłem  to  świadomie,  wiedząc,  co  to  znaczy,  me  w  chwilowym zaślepieniu,  lecz  dokładnie 
widząc konsekwencje i pragnąc je ponieść. Nie mogłem wypuścić z rąk tej chwili, ona była nasza, 
zapracowaliśmy na nią, kochana. Ale ty nie jesteś jeszcze gotowa odejść i przyłączyć się do mnie 
— nie musisz mi mówić, wiem to — a ponieważ zdecydowałem się wziąć to, czego pragnąłem, 
zanim nabyłem do tego pełne prawo, będę musiał za to zapłacić, nie wiem jak ani kiedy, wiem 
tylko, że jeśli ulegam wrogowi, muszę ponieść konsekwencje. — uśmiechnął się w odpowiedzi na 
wyraz jej twarzy. — Nie, Dagny, w swoim rozumieniu nie jesteś moim wrogiem — inaczej nie 
zrobiłbym tego — ale jesteś nim w rzeczywistości, idąc drogą, którą idziesz, choć jeszcze tego nie 
dostrzegasz.  Moi prawdziwi wrogowie nie stanowią dla  mnie niebezpieczeństwa.  Ty tak.  Jesteś 
jedyną osobą, która może ich do mnie doprowadzić. Oni nigdy by się nie domyślili, kim jestem, ale 
z twoją pomocą dokonają tego.
— Nie!
— Nie, nie zrobisz tego celowo. I zawsze możesz zejść z tej drogi, ale póki na niej jesteś, musisz 
się trzymać jej logiki. Nie krzyw się, to ja dokonałem wyboru i przyjąłem ryzyko. Jestem kupcem, 
Dagny, we wszystkich dziedzinach. Pragnąłem cię. Nie potrafiłem zmienić twojej decyzji, mogłem 
jedynie rozważyć cenę i zastanowić się, czy mogę sobie pozwolić na jej zapłacenie. Mogłem. Mogę 
spędzać swoje życie, jak chcę, i inwestować je, w co zechcę — a ty, ty jesteś — jakby ten gest był 



dokończeniem zdania, obrócił jaku sobie i ucałował w usta, bezwładną i uległą, z głową opadającą 
w tył, trzymającą się jedynie dzięki naciskowi jego warg — jesteś jedyną nagrodą, którą mogłem 
mieć i postanowiłem kupić. Pragnąłem cię, a ceną jest moje życie. Oddam je. Oddam życie — ale 
nie umysł.
Potem usiadł, uśmiechnął się i zapytał z nagłą surowością w oczach:
— Chciałabyś, żebym do ciebie dołączył i zaczął pracować? Chciałabyś, żebym w ciągu godziny 
naprawił układ sygnalizacyjny?
— Nie! — krzyknęła odruchowo, przypominając sobie ludzi siedzących w prywatnej jadalni hotelu 
Wayne-Falkland.
Roześmiał się.
— Dlaczego?
— Nie chcę patrzeć, jak im służysz.
— A ty?
— Myślę, że już się łamią i że zwyciężę. Jeszcze trochę mogę wytrzymać.
— To prawda, jeszcze trochę — nie do zwycięstwa, lecz do końca lekcji.
— Nie mogę zrezygnować! — krzyknęła z rozpaczą.
— Jeszcze nie — rzekł cicho.
Wstał, a ona posłusznie poszła w jego ślady, niezdolna wyrzec słowa.
— Będę tu dalej pracował — rzekł. — Ale nie próbuj się ze mną zobaczyć. Będziesz musiała znieść 
to, co ja znosiłem i czego chciałem ci oszczędzić — będziesz musiała kontynuować to, co robisz, 
wiedząc, gdzie jestem, pragnąc mnie tak, jak ja będę pragnął ciebie, lecz nigdy nie pozwalając sobie 
zbliżyć się do mnie. Nie szukaj mnie tu. Nie przychodź do mojego domu. Nie pozwól, by zobaczyli 
nas razem. A kiedy dotrzesz do końca,  kiedy będziesz gotowa odejść,  nie  mów im tego,  tylko 
narysuj kredą znak dolara na cokole pomnika Nata Taggarta, gdzie jest jego miejsce, a potem idź do 
domu i czekaj. Przyjdę po ciebie w ciągu doby.
Pochyliła głowę w milczącej obietnicy.
Kiedy  jednak  odwrócił  się,  by  odejść,  przez  jej  ciało  przebiegł  nagły  dreszcz,  jak  pierwsze 
szarpnięcie przebudzenia lub ostatnia konwulsja życia, kończąc się mimowolnym, okrzykiem:
— Dokąd idziesz?!
— Służyć jako słup i trzymać latarnię do świtu, bo to jedyne zajęcie, na jakie pozwala mi twój 
świat, i tylko tyle ode mnie dostanie.
Chwyciła go za ramię, by nie wypuścić, by podążyć za nim na oślep, tracąc z oczu wszystko z 
wyjątkiem widoku jego twarzy.
— John!
Złapał ją za nadgarstek, wykręcił rękę i strząsnął z siebie.
— Nie — rzekł.
Ujął jej dłoń i uniósł do ust, wyznając tym pocałunkiem więcej, niż zdecydował się powiedzieć 
słowami. Potem ruszył wzdłuż znikającego konturu szyn, a jej się zdawało, że zarówno on, jak i 
szyny opuszczają ją jednocześnie.
Kiedy dowlokła się do holu dworca, ścianami wstrząsnął pierwszy huk pędzących kół, jakby nagle 
udało się przywrócić zatrzymaną akcję serca. Świątynia Nathaniela Taggarta stała milcząca i pusta, 
oświetlając swoim niezmiennym światłem wyludnioną przestrzeń. Po marmurowym holu kręciło 
się kilka obdartych postaci, jakby zagubionych w tym świetle. Na stopniach cokołu, pod pomnikiem 
poważnej, rozradowanej postaci, przysiadł obdarty, zrezygnowany tramp, jak ptak o połamanych 
skrzydłach, bezdomny, odpoczywający na przypadkowym gzymsie.
Opadła  na stopnie,  jakby i  ona była  wrakiem,  szczelnie  owinięta  powalaną  pyłem pelerynką,  i 
siedziała bez ruchu, z głową wspartą na przedramieniu, nie potrafiąc płakać, czuć ani się poruszyć.
Zdawało jej się, że wciąż ma przed oczami postać dzierżącą światło w uniesionej ręce, niekiedy 
przypominającą Statuę Wolności, a kiedy indziej mężczyznę o włosach przetkanych promieniami 
słońca, trzymającego latarnię pod nocnym niebem — czerwoną latarnię, zatrzymującą bieg ziemi.
— Niech  się  pani  nie  przejmuje,  cokolwiek  się  stało  — odezwał  się  tramp tonem znużonego 
współczucia. — I tak nic się nie da zrobić... po co to wszystko? Kim jest John Galt?



Rozdział VI
KONCERT WYZWOLENIA

Dwudziestego  października  związek  zawodowy  pracowników  huty  Rearden  Steel  zażądał 
podwyżek płac.
Hank Rearden dowiedział się o tym z gazet; nie przedstawiono mu żadnych żądań i nie uznano za 
stosowne go zawiadomić. Żądania przedstawiono Radzie Unifikacji. Nie wyjaśniono, dlaczego w 
żadnej  innej  hucie  żelaza  nie  wysunięto  podobnych  roszczeń.  Przepisy  rady  określające 
przynależność do związków zawodowych były tak zagmatwane, że Rearden nie wiedział nawet, czy 
ludzie  wysuwający  żądania  sąjego pracownikami.  Dowiedział  się  jedynie,  że  uczyniła  to  grupa 
złożona z osób, które znalazły się w hucie w ciągu ostatnich kilku miesięcy za sprawą rady.
Dwudziestego  trzeciego  października  Rada  Unifikacji  odrzuciła  petycję  związku.  Rearden  nie 
wiedział, czy przeprowadzono w tej sprawie jakieś rozmowy. Nie konsultowano się z nim ani nie 
informowano. Czekał, nie zadając pytań.
Dwudziestego piątego października gazety całego kraju, kontrolowane przez te same siły, którym 
podlegała  rada,  rozpoczęły  kampanię  solidarności  z  pracownikami  Rearden  Steel.  Drukowały 
artykuły  dotyczące  odmowy podwyżki  z  pominięciem jakichkolwiek  wzmianek  o  tym,  kto  jej 
odmówił  i  w  czyjej  wyłącznej  gestii  leży  odmowa,  jakby  liczyły  na  to,  że  społeczeństwo, 
przytłoczone  historiami  o  tym,  że  pracodawca  jest  naturalnym  źródłem  wszystkich  nieszczęść 
pracowników,  zapomni  o  szczegółach  prawnych.  Drukowały  historyjkę  o  trudach  życia 
pracowników Reardena  przy  wciąż  rosnących  kosztach  utrzymania  — obok  artykułu  na  temat 
dochodów  Hanka  Reardena,  przytaczającego  dane  sprzed  pięciu  lat.  Drukowały  historyjkę  o 
ciężkiej  doli  żony  robotnika  Rearden  Steel,  błąkającej  się  na  próżno  od  sklepu  do  sklepu  w 
poszukiwaniu  żywności  —  °bok  artykułu  o  butelce  szampana,  rozbitej  nad  czyjąś  głową  na 
pijackim  Przyjęciu  wydanym  w eleganckim  hotelu  przez  magnata  z  branży  hutniczej;  magnat 
nazywał się Orren Boyle, artykuł nie operował jednak nazwiskami. „Nierówności społeczne wciąż 
istnieją — pisały gazety — nie pozwalając nam korzystać z dobrodziejstw naszych oświeconych 
czasów”.  „Niedostatek  zszarpał  nerwy  i  wyczerpał  cierpliwość  ludności.  Sytuacja  staje  się 
niebezpieczna. Obawiamy się wybuchu agresji”. „Obawiamy się wybuchu agresji” — powtarzały w 
kółko gazety.
Dwudziestego  ósmego  października  grupa  nowych  świeżo  upieczonych  pracowników  Rearden 
Steel  zaatakowała  brygadzistę  i  zerwała  dysze  powietrzne  wielkiego  pieca.  Dwa  dni  później 
podobna grupa powybijała szyby na parterze budynku administracyjnego. Jeden z nowych pracow-
ników roztrzaskał  mechanizm  dźwigu,  powodując  przechylenie  się  kadzi  stopionego  metalu  w 
odległości jarda od pięciu stojących w dole osób. „Chyba coś mi odbiło z obawy o moje głodne 
dzieciaki” — powiedział, gdy go aresztowano. „Nie czas na teoretyzowanie o tym, kto ma rację, a 
kto nie — skomentowały gazety. — Naszą jedyną troską jest fakt, iż niestabilność sytuacji zagraża 
krajowej produkcji stali”.
Rearden przyglądał się, nie zadając pytań. Czekał, jakby w jego głowie rozwijała się stopniowo 
jakaś ostateczna znajomość rzeczy i nie należało tego procesu przyspieszać ani powstrzymywać. 
Nie,  myślał  we wcześnie  zapadające  jesienne  wieczory,  nie,  nie  zobojętniałem na los  huty,  ale 
uczucie, które niegdyś było namiętnością do żywej istoty, teraz jest tęskną czułością, jaką odczuwa 
się wobec wspomnienia kogoś kochanego i zmarłego. W uczuciu, jakie żywi się wobec zmarłych, 
myślał, charakterystyczne jest to, iż nic już nie da się zrobić.
Rankiem trzydziestego pierwszego października Rearden otrzymał pismo informujące, że cały jego 
majątek,  w tym konta bankowe i skrytki depozytowe zostają  zajęte  na mocy decyzji  sądu jako 
dodatkowe obciążenie  w przegranym przez niego procesie  o deficyt  w jego osobistym podatku 
dochodowym sprzed trzech lat. Pismo było oficjalne, zgodne z wszelkimi wymogami prawa — tyle 
tylko, że taki deficyt nigdy nie wystąpi! i żaden proces się nie odbył.



— Nie — rzekł swemu oniemiałemu z oburzenia prawnikowi — nie wypytuj ich, nie odpowiadaj, 
nie protestuj.
— Ależ to jakiś absurd!
— Większy niż cała reszta?
— Chcesz, żebym nic nie robił, Hank? Mam im się podłożyć?
— Nie. Stać prosto. Dosłownie: stać. Nie ruszać się. Nie działać.
— Ale oni postawili cię w sytuacji bez wyjścia.
— Czyżby? — zapytał Rearden z uśmiechem.
Miał kilkaset dolarów gotówki w portfelu — i nic więcej. Ale w jego umyśle radosnym, podobnym 
do odległego wspomnienia uścisku dłoni blaskiem promieniała myśl o skarbie spoczywającym w 
sekretnym sejfie jego sypialni  — sztabie  czystego złota,  ofiarowanej  przez złotowłosego pirata. 
Nazajutrz,  pierwszego  listopada,  zadzwonił  do  niego  urzędnik  z  Waszyngtonu  o  głosie,  który 
zdawał się ślizgać po kablu, błagając na kolanach o wybaczenie.
—  To  była  pomyłka,  panie  Rearden!  Zwykła,  niefortunna  pomyłka!  To  pismo  nie  było 
przeznaczone  dla  pana.  Wie  pan,  jak  to  jest  w  dzisiejszych  czasach,  przy  takim  niedoborze 
pracowników i biurokracji, w którą jesteśmy uwikłani, jakiś idiota pomylił akta i wysłał panu pismo 
przeznaczone dla producenta mydła! Proszę przyjąć nasze najszczersze przeprosiny, panie Rearden, 
najszczersze  osobiste  przeprosiny  najwyższego  szczebla!  —  Głos  ześlizgnął  się  w  krótką 
wyczekującą pauzę.
— Panie Rearden...?
— Słucham.
—  Nie  potrafię  wyrazić,  jak  bardzo  nam  przykro,  że  sprawiliśmy  panu  tyle  kłopotu!  Z  tymi 
wszystkimi formalnościami,  przez które musimy przejść — rozumie pan, biurokracja — potrwa 
parę dni, może tydzień, zanim zdołamy to odplątać i znieść obciążenie... Panie Rearden?
— Słyszałem.
—  Niezmiernie  nam  przykro  i  jesteśmy  gotowi  zrekompensować  to  panu  na  miarę  naszych 
możliwości. Ma pan oczywiście prawo żądać odszkodowania za doznane w wyniku tego incydentu 
szkody,  jesteśmy gotowi ponieść koszty.  Nie będziemy kwestionować.  Oczywiście  wniesie  pan 
pozew i...
— Nic takiego nie powiedziałem.
— Proszę? Nie, nie powiedział pan... to znaczy... w takim razie co pan powiedział, panie Rearden?
— Nic.
Późnym popołudniem następnego dnia z Waszyngtonu zadzwonił kolejny służalczy głos. Ten nie 
wydawał się ślizgać, lecz balansować na kablu z radosną wirtuozerią linoskoczka. Przedstawił się 
jako  Tinky  Holloway  i  zaczął  nakłaniać  Reardena  do  udziału  w  konferencji,  „nieoficjalnym 
zebranku kilku osób z najwyższego szczebla”, mającej się odbyć dwa dni Później w Nowym Jorku, 
w hotelu Wayne-Falkland.
— W ciągu ostatnich kilku tygodni doszło do tylu nieporozumień! — mówił Tinky Holloway. — 
Jakże  niefortunnych  nieporozumień  —  i  jakże  niepotrzebnych!  Moglibyśmy  to  raz-dwa 
wyprostować, gdyby nam pan poświęcił  te kilka chwil.  Niezmiernie nam zależy na spotkaniu z 
panem.
— Możecie mnie oficjalnie wezwać w dowolnym momencie.
— Och, nie! Nie! Nie! — Głos wydawał się przestraszony. — Nie panie Rearden, po co myśleć o 
takich  rzeczach?  Pan  nas  nie  rozumie  chcemy  się  z  panem  spotkać  na  przyjacielskiej  stopie, 
pragniemy  jedynie  pańskiej  dobrowolnej  współpracy.  —  Holloway  zamarł  w  napięciu,  zasta-
nawiając się, czy istotnie usłyszał stłumione parsknięcie; czekał, po drugiej stronie panowała jednak 
cisza. — Panie Rearden?
— Tak?
— Panie Rearden, w obecnych czasach mógłby pan wiele skorzystać na spotkaniu z nami.
— W jakiej sprawie mielibyśmy się spotkać?
— Miał pan tyle kłopotów — chcielibyśmy to panu jakoś wynagrodzić.
— Nie prosiłem o to.



—  Żyjemy  w  trudnych  czasach,  panie  Rearden,  społeczeństwo  jest  wzburzone...  robi  się 
niebezpiecznie i... chcielibyśmy zapewnić panu jakąś ochronę.
— Nie prosiłem o ochronę.
— Ale z pewnością zdaje pan sobie sprawę, że możemy dla pana wiele zrobić, więc jeśli tylko pan 
czegoś potrzebuje, jakiejś...
— Niczego nie potrzebuję.
— Z pewnością jednak ma pan problemy, które chciałby pan z nami omówić.
— Nie mam.
— A zatem... cóż, zatem — porzucając pozory wyświadczania przysługi, Holloway przeszedł w 
otwarcie błagalny ton — czy nie zechce pan po prostu nas wysłuchać?
— Jeśli macie mi cokolwiek do powiedzenia.
— Mamy, panie Rearden, z całą pewnością mamy! Gdyby tylko zechciał nas pan wysłuchać. Dać 
nam szansę.  Przyjechać na to spotkanie.  To pana do niczego nie zobowiązuje...  — To ostatnie 
wyrwało mu się niechcący. Urwał, słysząc kpiący, wesoły głos Reardena:
— Wiem.
— No, chodzi mi o... to znaczy... przyjedzie pan?
— W porządku — odparł Rearden — przyjadę.
Nie słuchał wyrazów wdzięczności Hollowaya; zauważył jedynie, że tamten powtarza w kółko:
— Czwartego o dziewiętnastej, panie Rearden... czwartego listopada... — jak gdyby ta data miała 
jakieś szczególne znaczenie.
Odłożył słuchawkę i rozsiadł się wygodnie na krześle, patrząc na odblask płomieni z kominka na 
suficie. Wiedział, że spotkanie jest pułapka; wiedział też, że wchodzi w nią, nie mając nic, co tamci 
mogliby od niego uzyskać.
W biurze w Waszyngtonie Tinky Holloway odłożył słuchawkę i usiadł ciężko, marszcząc brwi. 
Claude  Slagenhop,  prezes  Przyjaciół  Globalnego  postępu,  siedzący  w  fotelu  obok  i  gryzący 
nerwowo zapałkę, zerknął na niego i zapytał:
— Nie najlepiej? Holloway potrząsnął głową.
— Przyjedzie, ale... nie, nie najlepiej. — I dodał: —Nie sądzę, żeby miał się zgodzić.
— To samo powiedział mój cwel.
— Wiem.
— Powiedział, że lepiej zrobimy, nie próbując.
— Do diabła z twoim cwelem! Musimy to zrobić! Musimy zaryzykować!
Cwelem był Philip Rearden, który kilka tygodni temu zrelacjonował Slagenhopowi:
— Nie, nie chce mnie przyjąć do pracy. Próbowałem, tak jak mi kazałeś, robiłem, co mogłem, ale 
nic z tego. Nie pozwala mi nawet wchodzić na teren huty. A co do stanu jego umysłu, jest fatalny. 
Gorszy, niż się spodziewałem. Znam go i mogę cię zapewnić,  że nie macie szans. Jest u kresu 
wytrzymałości.  Jeszcze jeden numer i trzaśnie. Powiedziałeś, że wielkie chłopaki chcą wiedzieć. 
Powiedz im, żeby tego nie robili. Powiedz, że on... Claude, na Boga, jeśli to zrobią, stracimy go!
— Nie na wiele się przydałeś — rzekł oschle Slagenhop, odwracając się.
Philip złapał go za rękaw i zapytał, nie kryjąc już niepokoju:
— Słuchaj, Claude... według... rozporządzenia 10-289... jeśli on odejdzie, nie będzie... nie będzie 
miał spadkobierców?
— Zgadza się.
— Zajmą jego hutę i... i wszystko?
— Takie jest prawo.
— Ale... Claude, oni mi tego nie zrobią, prawda?
— Nie chcą, żeby odszedł. Wiesz o tym. Zatrzymaj go, jeśli możesz.
— Ale nie mogę! Wiesz, że nie mogę! Z powodu moich poglądów Politycznych i... i wszystkiego, 
co dla ciebie zrobiłem, wiesz, co o mnie Myśli! Nie mam na niego żadnego wpływu!
— Pechowiec z ciebie.
— Claude! — wykrzyknął w panice Philip. — Claude, chyba nie zostawią mnie na lodzie,  co? 
Zawsze mówili, że jestem swój chłop i że mnie potrzebują... mówili, że potrzebują takich ludzi jak 



ja, a nie on, ludzi o mojej... kondycji duchowej, pamiętasz? A teraz, po wszystkim, co dla nich 
zrobiłem, po całej mojej wierze, służbie i wierności sprawie...
— Ty durniu — rzucił ostro Slagenhop — jaki z ciebie pożytek bez niego?
Rankiem czwartego listopada Hanka Reardena zbudził dzwonek telefonu. Otworzył oczy i ujrzał w 
oknach sypialni czyste błękitne niebo, niebo o delikatnym kolorze akwamaryny, i dachy starych 
filadelfijskich domów zaróżowione pierwszymi promieniami niewidocznego jeszcze słońca. Przez 
chwilę, gdy jego świadomość, nie obarczona jeszcze ciężarem obcych wspomnień, dorównywała 
czystością niebu, leżał bez ruchu, zachwycony widokiem i myślący o pasującym do niego świecie 
— świecie, w którym życie byłoby jak wieczny poranek.
Telefon rzucił  go z powrotem na wygnanie:  krzyczał w równych odstępach czasu, jak nachalne 
wołanie o pomoc, obce jego światu. Podniósł słuchawkę, marszcząc brwi.
— Dzień dobry, Henry — odezwał się drżący głos, należący do jego matki.
— Mamo, o tej porze? — zapytał oschle.
— Och, przecież zawsze wstajesz o świcie! Chciałam cię złapać, nim wyjdziesz do biura.
— W porządku. O co chodzi?
— Muszę się z tobą zobaczyć, Henry. Musimy porozmawiać. Dzisiaj. To ważne.
— Czy coś się stało?
— Nie... tak... Musimy się spotkać osobiście. Przyjdziesz?
— Przykro mi, ale nie mogę. Mam dziś wieczorem spotkanie w Nowym Jorku. Jeśli chcesz, żebym 
przyjechał jutro...
— Nie! To musi być dziś. Koniecznie. — Jej głos był podszyty paniką, lecz była to czerstwa panika 
chronicznej bezradności, nie zaś sygnał niebezpieczeństwa; tylko w mechanicznym naleganiu dało 
się słyszeć dziwne echo lęku.
— O co chodzi, mamo?
— Nie mogę o tym rozmawiać przez telefon. Muszę się z tobą zobaczyć.
— Jeśli chcesz przyjść do biura...
— Nie! Nie w biurze! Musimy się zobaczyć na osobności. Naprawdę nie możesz wyświadczyć mi 
przysługi i przyjść tu dzisiaj? Przecież jestem twoją matką. Nigdy nas nie odwiedzasz. Może to nie 
twoja wina. Ale czy nie możesz przyjść ten jeden raz, skoro cię błagam?
— W porządku, mamo. Przyjdę o czwartej.
— Dobrze, Henry. Dziękuję.
Miał wrażenie, że tego dnia w hucie panuje jakieś napięcie, zbyt nieznaczne, by je określić — dla 
niego  jednak,  dla  którego  huta  była  jak  twarz  ukochanej  żony,  każda  zmiana  nastroju  była 
wyczuwalna, zanim jeszcze dała o sobie znać. Zwrócił uwagę na małe, trzy-, czteroosobowe grupki 
nowych pracowników, zbyt namiętnie rozprawiające o czymś po kątach. Zachowywali się, jakby 
byli  w  sali  bilardowej,  a  nie  w  fabryce.  Gdy  przechodził,  rzucali  ku  niemu  zbyt  wyraziste  i 
przeciągłe spojrzenia. Nie zastanawiał się nad tym, uznając, że to za mało, by marnować czas.
Podjeżdżając  tego  popołudnia  pod  swój  dawny  dom,  gwałtownie  zatrzymał  samochód  u  stóp 
wzgórza. Ostatni raz był tam piętnastego maja, pół roku temu — w dniu, w którym się wyprowadził 
— i ponowne ujrzenie domu przywiodło mu na myśl wszystko, co odczuwał przez dziesięć lat, 
wracając co wieczór z pracy: napięcie, konsternację, szare brzemię wypieranego ze świadomości 
nieszczęścia,  surową  wytrzymałość,  każącą  mu  znosić  je  w  milczeniu,  rozpaczliwie  niewinne 
wysiłki zmierzające do zrozumienia rodziny... do bycia sprawiedliwym.
Powoli piął się ścieżką wiodącą ku drzwiom. Nie czuł nic z wyjątkiem wielkiej, uroczystej jasności. 
Wiedział, że ten dom jest pomnikiem winy — jego wielkiej winy wobec siebie.
Spodziewał  się  widoku  matki  i  Philipa;  obecność  trzeciej  osoby,  która,  podobnie  jak  tamte, 
podniosła się z miejsca, gdy wszedł, zaskoczyła go. Osobą tą była Lillian.
Zatrzymał się w progu. Cała trójka wpatrywała się w jego twarz i otwarte drzwi za plecami. W ich 
spojrzeniach  był  lęk  i  przebiegłość,  wyraz owego szantażu  uczuciowego,  który  nauczył  się  już 
rozumieć: jakby mieli nadzieję, że im się upiecze dzięki jego litości, że go nie wypuszczą, nie po-
zwolą zrobić tego kroku w tył.
Liczyli na jego litość i bali się gniewu; nie ośmielili się rozważyć trzeciej możliwości: obojętności.



— Co ona tu robi? — zapytał beznamiętnie, zwracając się do matki.
— Lillian  mieszka  tu  od  czasu  waszego rozwodu — odpowiedziała  obronnym tonem.  — Nie 
mogłam pozwolić, żeby umarła z głodu na ulicy, prawda?
Spoglądała na niego na wpół błagalnie, jakby prosiła, by ją spoliczkował, na wpół zaś triumfalnie, 
jakby to ona go spoliczkowała. Wiedział, co nią kierowało: nie było to współczucie — ona i Lillian 
nigdy nie  darzyły  się  wielką  miłością— lecz  ich  wspólna zemsta  na  nim,  ukryta  satysfakcja  z 
wydawania jego pieniędzy na utrzymanie byłej żony, której odmówił wsparcia.
Głowa Lillian była pochylona w kurtuazyjnym ukłonie, a po ustach błąkał się na wpół bojaźliwy, na 
wpół zuchwały uśmieszek. Rearden nie udawał, że ją ignoruje: patrzył na nią tak, jakby dokładnie 
ją widział, lecz nie odnotowywał w umyśle tego widoku. W milczeniu zamknął drzwi i wszedł do 
pokoju.
Matka westchnęła cicho, z niespokojną ulgą, i  pospiesznie opadła na najbliższe krzesło, patrząc 
niepewnie, czy syn pójdzie za jej przykładem.
— Czego chciałaś? — zapytał, siadając.
Matka  siedziała  prosto,  w  dziwnej  pozycji,  nieco  przygarbiona,  z  uniesionymi  ramionami  i 
pochyloną głową.
— Miłosierdzia, Henry — wyszeptała.
— To znaczy?
— Nie rozumiesz?
— Nie.
—  Cóż  —  zamachała  bezradnie  rękoma  —  cóż...  —  Uciekła  oczami  przedjego  uważnym 
spojrzeniem. — Cóż, wiele by mówić, aja... a ja nie wiem, jak to powiedzieć, ale... cóż, jest jedna 
kwestia praktyczna, ale to nieistotne... nie dlatego cię tu wezwałam...
— Co to takiego?
— Ta kwestia praktyczna? Nasze kieszonkowe — Philipa i moje. Już po pierwszym, ale z powodu 
zajęcia twoich kont nie dostaliśmy czeków. Wiesz o tym, prawda?
— Wiem.
— I co my mamy robić?
— Nie wiem.
— Chodzi mi o to, co ty zamierzasz w tej sprawie zrobić.
— Nic.
Matka wpatrywała się w niego, jakby liczyła sekundy ciszy.
— Nic, Henry?
— Nie mogę nic zrobić.
Obserwowali jego twarz w badawczym napięciu. Był pewien, że matka powiedziała mu prawdę: 
chwilowa obawa o finanse nie była ich główną troską, lecz symbolem jakiejś ważniejszej sprawy.
— Ależ, Henry, zostaliśmy na lodzie!
— Ja też.
— Może jednak mógłbyś nam przysłać trochę gotówki?
— Nie dali mi ostrzeżenia. Nie miałem czasu wybrać pieniędzy.
— W takim razie... Henry, to było takie niespodziewane, pewnie przestraszyło wiele osób — w 
spożywczym odmawiają nam kredytu, chyba że ty o niego poprosisz. Chyba chcą, żebyś podpisał 
kartę kredytową czy coś. Porozmawiasz z nimi i załatwisz to?
— Nie.
— Nie? — Na moment zaparło jej dech. — Dlaczego?
— Nie podejmuję zobowiązań, których nie mogę wypełnić.
— Co masz na myśli?
— Nie wezmę na siebie długów, których nie będę miał jak spłacić.
— Co to znaczy: nie będziesz miał jak? Wszyscy wiedzą, że odblokowanie twoich kont jest tylko 
kwestią czasu!
— Tak? Ja tego nie wiem.
— Ale,  Henry — rachunek ze spożywczego! Nie jesteś pewien, czy będziesz mógł zapłacić za 



zakupy w sklepie spożywczym, ty, z twoimi milionami?
— Nie zamierzam oszukiwać sklepikarza, że jestem właścicielem tych milionów.
— O czym ty mówisz? A kto jest właścicielem?
— Nikt.
— Co chcesz przez to powiedzieć?
— Myślę, że mnie rozumiesz, mamo. Myślę, że zrozumiałaś to jeszcze wcześniej niż ja. Nic już nie 
należy do nikogo. Od lat popierałaś taki stan rzeczy. Chciałaś, żeby mnie skrępowali. Zrobili to. Za 
późno, by cokolwiek w tej sprawie udawać.
— Masz zamiar pozwolić, żeby jakieś twoje polityczne poglądy... — Zobaczyła wyraz jego twarzy 
i urwała gwałtownie.
Lillian  wpatrywała  się  w  podłogę,  jakby  się  bała  podnieść  w tej  chwili  głowę.  Philip  strzelał 
palcami.
Matka zdołała skupić rozbiegany wzrok i wyszeptała:
— Nie opuszczaj nas, Henry. — Jakieś wątłe echo życia w jej głosie zdradziło, że oto zaczyna 
ujawniać swój prawdziwy cel.  — Nadeszły straszne czasy. Boimy się. Oto cała prawda, Henry: 
boimy się, bo ty się od nas odwracasz. Och, nie chodzi mi o rachunek ze sklepu, ale to jest znak — 
rok temu nie pozwoliłbyś, by coś takiego nam się przytrafiło. A teraz... teraz cię to nie obchodzi. — 
Zrobiła wyczekującą pauzę. — Prawda?
— Tak.
— Cóż... cóż, przypuszczam, że to nasza wina. To właśnie chciałam ci powiedzieć: wiemy, że to 
nasza wina. Przez te wszystkie lata źle cię traktowaliśmy. Byliśmy niesprawiedliwi, sprawialiśmy ci 
ból,  wykorzystywaliśmy  cię  bez  słowa  podziękowania.  Jesteśmy  winni,  Henry,  zgrzeszyliśmy 
przeciwko tobie i wyznajemy to. Cóż więcej możemy ci teraz powiedzieć? Czy twoje serce zdoła 
nam przebaczyć?
— Jakich działań ode mnie oczekujesz?  — zapytał  wyrazistym, konkretnym tonem konferencji 
służbowej.
— Nie wiem! Kimże ja jestem, by wiedzieć? Ale nie o tym teraz mówię. Nie o działaniach, lecz o 
uczuciach! To o uczucie cię błagam, Henry — tylko o nie — nawet jeśli na to nie zasługujemy. 
Jesteś wspaniałomyślny i silny. Czy przekreślisz przeszłość, Henry? Przebaczysz nam?
Wyraz trwogi w jej oczach był prawdziwy. Rok temu pomyślałby, że to jej sposób przepraszania, i 
zdławił w sobie wstręt do jej słów, nie zawierających żadnej czytelnej dla niego treści; zmusiłby 
swój umysł do nadania im znaczenia, nawet gdyby sam nie rozumiał; uznałby, że jest szczera w 
swoich własnych kategoriach, nawet jeśli on ich nie podziela. Ale skończył już z respektowaniem 
jakichkolwiek kategorii oprócz swoich własnych.
— Przebaczysz nam?
— Mamo, lepiej byłoby o tym nie rozmawiać. Nie zmuszaj mnie do powiedzenia dlaczego. Myślę, 
że wiesz to równie dobrze jak ja. Jeśli chcesz, żebym coś zrobił, powiedz mi to. O niczym innym 
nie będziemy rozmawiać.
— Nic z tego nie rozumiem! Właśnie  po to cię  tu zaprosiłam: by prosić o przebaczenie!  A ty 
odmawiasz mi odpowiedzi?
— Dobrze. Co by wam dało moje przebaczenie?
— Słucham?
— Pytam, co by wam to dało?
Rozłożyła ręce w zdumionym geście, dającym do zrozumienia, że odpowiedź jest oczywista.
— No... poprawiłoby nam samopoczucie.
— Zmieniłoby przeszłość?
— Lepiej byśmy się czuli, wiedząc, że nam przebaczyłeś.
— Chcecie, żebym udawał, że przeszłość nie istniała?
— O Boże,  Henry,  nie  rozumiesz?  Chcemy  tylko  wiedzieć,  że  ty...  że  choć  trochę  się  o  nas 
troszczysz.
— Nie troszczę się. Chcecie, żebym udawał troskę?
— Masz ją czuć, a nie udawać! O to właśnie cię błagam!



— Na jakiej podstawie?
— Podstawie?
— W zamian za co?
— Henry, Henry, nie o interesach tu rozmawiamy, nie o ilościach stali i saldach bankowych, lecz o 
uczuciach — a ty mówisz jak kupiec!
— Jestem nim.
Patrzyła na niego z przerażeniem. Nie było to przerażenie kogoś, kto usiłuje zrozumieć i nie może, 
lecz kogoś popychanego ku krawędzi, za którą nie zdoła już uciec przed zrozumieniem.
— Słuchaj, Henry — rzekł szybko Philip. — Mama nie rozumie tych spraw. Nie wiemy, jak z tobą 
rozmawiać. Nie potrafimy mówić twoim językiem.
— A ja nie mówię waszym.
— Ona próbuje ci powiedzieć, że nam przykro. Strasznie nam przykro, że cię zraniliśmy. Myślisz, 
że za to nie płacimy, ale się mylisz. Mamy wyrzuty sumienia.
Ból  malujący się  na twarzy Philipa był  szczery.  Rok wcześniej  Rearden poczułby litość.  Teraz 
wiedział, że trzymali go wtedy w garści jedynie dzięki jego niechęci do zranienia ich, obawy przed 
ich cierpieniem. Teraz już nie bał się tego.
— Przykro nam, Henry. Wiemy, że cię krzywdziliśmy. Chcielibyśmy za to odpokutować. Ale co 
możemy zrobić? Przeszłość jest przeszłością. Nie możemy jej zmienić.
— Ja też nie.
— Możesz przyjąć nasz żal — odezwała się ledwo dosłyszalnie Lillian. — Teraz nie mogę już nic 
od ciebie uzyskać. Chcę tylko, żebyś wiedział, że cokolwiek zrobiłam, zrobiłam to z miłości do 
ciebie.
Odwrócił się w milczeniu.
— Henry!  — wykrzyknęła  matka.  — Co  się  z  tobą  stało?  Co  cię  tak  odmieniło?  Sprawiasz 
wrażenie,  jakbyś  przestał  być  człowiekiem!  Zmuszasz  nas  do  odpowiadania,  kiedy  nie  mamy 
żadnych odpowiedzi! Pokonujesz nas swoją logiką— czymże jest logika w dzisiejszych czasach? 
— czymże jest logika, gdy ludzie cierpią?
— Nie możemy nic na to poradzić! — wykrzyknął Philip.
— Jesteśmy na twojej łasce — rzekła Lillian.
Rzucali błagania w twarz, której nie mogły dosięgnąć. Nie wiedzieli — a ich panika była ostatnią 
fazą walki o uniknięcie tej wiedzy — że jego bezlitosne poczucie sprawiedliwości, będące niegdyś 
jedyną  rzeczą  dającą  im  władzę  nad  nim,  zmuszające  go  do  przyjmowania  każdej  kary  i 
rozstrzygania na ich korzyść każdej wątpliwości, zwróciło się teraz przeciwko nim — że ta sama 
siła,  która  wtedy czyniła  go tolerancyjnym,  teraz czyniła  bezwzględnym — że sprawiedliwość, 
która  przebaczyłaby  nieskończoną  liczbę  niewinnych  błędów,  nie  przebaczy  najdrobniejszego 
świadomie uczynionego zła.
— Nie rozumiesz nas, Henry? — zapytała błagalnie matka.
— Rozumiem.
Odwróciła wzrok od jego jasnych oczu.
— Nie obchodzi cię, co się z nami stanie?
— Nie.
— Czy ty nie jesteś człowiekiem? — Podniosła gniewnie głos. — Nie jesteś zdolny do żadnej 
miłości?  To  do  twojego  serca  przemawiam,  nie  do  umysłu!  Miłość  nie  podlega  dyskusjom  i 
negocjacjom! Po prostu się ją daje! Czuje! O Boże, Henry, czy nie potrafisz czuć, nie myśląc?
— Nigdy nie potrafiłem.
Po chwili odezwała się ponownie niskim, natrętnym głosem:
— Nie jesteśmy tak bystrzy ani tak silni  jak ty. Jeśli  grzeszyliśmy i  popełnialiśmy nietakty,  to 
dlatego, że jesteśmy bezradni. Potrzebujemy cię, jesteś wszystkim, co mamy — i boimy się, bo cię 
tracimy. Żyjemy w strasznych czasach, sytuacja wciąż się pogarsza, ludzie śmiertelnie się boją, są 
ogłupiali  ze  strachu  i  nie  wiedzą,  co  robić.  Jak  mamy sobie  z  tym radzić,  jeśli  nas  opuścisz? 
Jesteśmy mali i słabi i nie zdołamy stawić czoła tej fali potworności, która przetacza się przez świat. 
Może nieświadomie przyczyniliśmy się trochę do jej powstania, ale co się stało, już się nie odstanie. 



Fali nie da się powstrzymać. Jeśli nas opuścisz, zginiemy. Jeśli zrezygnujesz i znikniesz jak tamci, 
którzy...
Tym, co kazało jej urwać nagle, nie był dźwięk, lecz nieznaczny ruch jego brwi. Potem uśmiechnął 
się tak, że przeraził ich bardziej niż jakakolwiek możliwa odpowiedź.
— A więc to tego się boicie — odrzekł powoli.
— Nie możesz odejść! — krzyknęła matka w panicznym zaślepieniu. — Nie możesz teraz odejść! 
W zeszłym roku mogłeś, ale nie teraz! Nie dziś! Nie możesz zdezerterować, bo odbiją to sobie na 
twojej rodzinie! Zostawią nas bez grosza, zabiorą wszystko, pozwolą nam umrzeć z głodu...
— Milcz! — krzyknęła Lillian, lepiej niż pozostali potrafiąca czytać w twarzy Reardena oznaki 
niebezpieczeństwa.
Błąkały się tam resztki uśmiechu, a oni wiedzieli, że Rearden już ich nie widzi, nie mogli jednak 
wiedzieć, dlaczego ten uśmiech ma teraz w sobie ból i tęsknotę — ani dlaczego oczy Reardena 
spoglądają przez pokój na wnękę najdalszego okna.
Widział  pięknie  wyrzeźbioną twarz,  ze spokojem przyjmującą  deszcz jego obelg,  i  słyszał  głos 
mówiący  mu  spokojnie,  tu,  w  tym  pokoju:  „To  przed  grzechem  przebaczenia  chciałem  pana 
ostrzec”.  Ty,  który  wiedziałeś  to  wtedy...  pomyślał  — ale  nie  dokończył  zdania,  pozwolił  mu 
wygasnąć w gorzkim uśmiechu,  bo wiedział,  że słowa, które stłumił  w głowie,  brzmiałyby:  … 
przebacz mi.
Oto,  myślał,  spoglądając  na  swoją  rodzinę,  istota  ich  błagań  o  litość,  logika  kryjąca  się  za 
uczuciami,  które  z  taką  pewnością  określają  jako  nielogiczne  —  oto  prosta,  brutalna  natura 
wszystkich  orędowników  uczuć  oderwanych  od  myśli  i  supremacji  miłosierdzia  nad 
sprawiedliwością.
Wiedzieli, czego się bać; wcześniej niż on zrozumieli, jaka jest jedyna otwarta dla niego droga do 
wolności; zrozumieli jego beznadziejne położenie zawodowe, jałowość zmagań, przygniatające go 
coraz bardziej niewidzialne brzemiona; wiedzieli,  że rozum, poczucie sprawiedliwości i instynkt 
samozachowawczy skłonią go w końcu do porzucenia wszystkiego i ucieczki — a jednak chcieli go 
zatrzymać, umieścić w piecu ofiarnym, zmusić, by pozwolił im pożreć to, co z niego zostało, w 
imię miłosierdzia, przebaczenia i miłości bliźniego kanibala.
— Jeśli nadal chcesz, żebym to wyjaśnił, mamo — rzekł bardzo cicho — jeśli wciąż masz nadzieję, 
że nie będę dość okrutny, by nazwać po imieniu to, czego, jak udajesz, nie rozumiesz, oto, co się 
nie zgadza w twoim wyobrażeniu przebaczenia: żałujesz, że mnie zraniłaś, a twoją pokutą za to ma 
być ostateczne złożenie mnie w ofierze.
— Logika! — wykrzyknęła. — Znowu ta twoja przeklęta logika! Potrzebujemy litości, nie logiki!
Wstał.
— Czekaj! Nie odchodź! Henry, nie porzucaj nas! Nie skazuj na śmierć! Jesteśmy ludźmi, wszystko 
jedno jakimi! Chcemy żyć!
— Chyba... — zaczął ze spokojnym zdziwieniem i zakończył ze spokojnym przerażeniem, gdy ta 
myśl w pełni do niego dotarła — ...chyba jednak nie. Gdybyście naprawdę chcieli, znalibyście moją 
wartość.
Niczym milczący dowód i odpowiedź, na twarzy Philipa pojawił się wyraz planowany jako uśmiech 
rozbawienia, będący jednak lękiem i złością.
— Nie będziesz mógł zamknąć firmy i uciec — powiedział. — Nie uciekniesz bez pieniędzy.
Najwyraźniej trafił w sedno; Rearden zamarł na moment, po czym parsknął śmiechem.
— Dzięki, Philip — rzekł.
— Co? — zdziwił się nerwowo Philip.
— A więc taki był cel zajęcia majątku. To tego się boją twoi przyjaciele. Wiedziałem, że wyciągną 
dziś z rękawa jakiegoś asa. Nie wiedziałem, że zajęcie miało na celu odcięcie mi drogi ucieczki. — 
Spojrzał z niedowierzaniem na matkę. — I to dlatego musiałaś się ze mną zobaczyć dziś, przed 
spotkaniem w Nowym Jorku.
— Mama o niczym nie wiedziała! — krzyknął Philip, po czym urwał, a po chwili krzyknął jeszcze 
głośniej: — Nie wiem, o czym mówisz! Nic nie mówiłem! Nie powiedziałem tego! — Jego lęk 
wydawał się teraz mniej mistyczny, a znacznie bardziej konkretny.



— Nie bój się, ty mały, nędzny śmieciu, nie powiem im, że wiem to od ciebie. A jeśli próbowałeś...
Nie dokończył. Popatrzył na trzy twarze, które miał przed sobą i uśmiechnął się nagle znużonym, 
pełnym litości i niedowierzającej odrazy uśmiechem. Dojrzał ostateczną sprzeczność, groteskową 
absurdalność znajdującą się na końcu gry irracjonalistów: ludzie z Waszyngtonu mieli nadzieję go 
zatrzymać dzięki nakłonieniu tej trójki do odegrania ról zakładników.
— Uważasz, że jesteś taki świetny, co?! — wykrzyknęła niespodziewanie Lillian, zrywając się z 
miejsca,  by  zagrodzić  mu  wyjście.  Twarz  miała  wykrzywioną  jak  tamtego  dnia,  gdy  poznała 
nazwisko jego kochanki. — Jesteś taki świetny? Taki dumny z siebie? No, tym razem to ja mam ci 
coś do powiedzenia!
Sprawiała wrażenie, jakby dopiero w tej chwili uwierzyła, że gra jest przegrana. Wyraz jej twarzy 
był dla niego ostatnim ogniwem zamykającym obwód. Nagle stało się oczywiste, na czym polegała 
jej gra i dlaczego wyszła za niego.
Jeśli,  myślał,  miłość  polega  na  wyborze  osoby  mającej  nieustannie  znajdować  się  w  centrum 
naszego zainteresowania, być sensem naszego życia — Lillian istotnie go kochała; o ile jednak dla 
niego  miłość  była  celebrowaniem  swojego  ja  i  życia,  dla  osób  nienawidzących  życia  i 
jednostkowości jedyną formą i ekwiwalentem miłości było dążenie do destrukcji. Lillian wybrała 
go z powodu jego najwyższych cnót — siły, pewności, dumy — tak jak się wybiera obiekt miłości, 
jako symbol sił witalnych człowieka — lecz jej celem było zniszczenie tych sił.
Zobaczył  ich  podczas  pierwszego  spotkania:  siebie,  człowieka  o  gwałtownej  energii  i  szalonej 
ambicji,  człowieka  sukcesu,  płonącego  ogniem  własnych  osiągnięć  i  rzuconego  w  środek 
pretensjonalnych  popiołów  nazywających  siebie  elitą  intelektualną,  wypalonych  szczątków  nie 
przetrawionej kultury, żywiących się echem cudzych umysłów, wyróżniających jedynie pogardą dla 
rozumu i  pragnących jedynie władzy nad światem — ją,  uczepioną tej  elity,  noszącą na ustach 
zużyty uśmiech jako wywyższającą niemoc i wychwalającą pustkę odpowiedź dla wszechświata — 
siebie, nieświadomego ich nienawiści, niewinnie kpiącego z oszukańczej pozy — ją, postrzegającą 
go jako niebezpieczeństwo dla ich świata, zagrożenie, wyzwanie, wymówkę.
Pragnienie, które skłania nas do podboju imperiów, w niej przybrało postać pragnienia władzy nad 
nim.  Postanowiła  go złamać,  jakby,  nie  mogąc  mu dorównać,  mogła  pokonać tę  niedogodność 
poprzez zniszczeje jego wartości, jakby jego wielkość miała się wtedy stać jej wielkością, jakby — 
zadrżał  na tę myśl — wandal niszczący pomnik był większy niż artysta,  który go zbudował,  a 
morderca dziecka większy niż matka, która dała mu życie.
Przypomniał  sobie,  jak  szydziła  z  jego  pracy,  huty,  metalu,  sukcesu,  wspomniał  jej  pragnienie 
ujrzenia go choć raz pijanym, jej próby skłonienia go do niewierności, przyjemność, z jaką sobie 
wyobrażała, że zniżył się do poziomu jakiegoś ohydnego romansu, przerażenie, gdy odkryła, że ów 
romans nie był w istocie poniżeniem, lecz osiągnięciem. Jej linia ataku, która go tak konsternowała, 
była  konsekwentna  i  prosta:  pragnęła  zniszczyć  w nim poczucie  własnej  wartości,  wiedząc,  że 
człowiek  wyrzekający  się  swojej  wartości  jest  na  łasce  wszystkich;  pragnęła  przełamać  jego 
czystość moralną, wstrząsnąć jego niezachwianą prawością za pomocą trucizny wyrzutów sumienia 
—jakby, gdyby się złamał, jego zepsucie miało usprawiedliwić jej własne.
W tym samym celu i z tych samych pobudek, dla tego samego zadowolenia, dla którego inni tworzą 
skomplikowane systemy filozoficzne, by niszczyć całe pokolenia, lub wprowadzają dyktatury, by 
niszczyć  kraj,  ona,  nie  mając  żadnej  broni  z  wyjątkiem  kobiecości,  obrała  za  cel  zniszczenie 
jednego mężczyzny.
„Pański kodeks był kodeksem życia — wspomniał głos utraconego młodego mistrza — jaki zatem 
jest ich kodeks?”
— Mam ci coś do powiedzenia! — krzyknęła Lillian z tą bezradną furią, która chciałaby zmienić 
słowa  w  kastet.  —  Taki  jesteś  z  siebie  dumny,  co?  Taki  dumny  ze  swojego  nazwiska?  Stal 
Reardena, metal Reardena, żona Reardena! Tym właśnie byłam, co? Panią Rearden! — krzyczała 
przerywanym przez śmiech głosem. — Cóż, pewnie chętnie usłyszysz, że twoją żonę przeleciał 
inny mężczyzna!  Zdradziłam cię,  słyszysz? Zdradziłam cię,  nie  z  jakimś wielkim,  szlachetnym 
kochankiem, tylko z najgorszym wszarzem, Jimem Taggartem! Trzy miesiące temu! Przed roz-
wodem! Gdy jeszcze byłam twoją żoną!



Przysłuchiwał jej się jak naukowiec badający nie dotyczącą go osobiście kwestię. Oto, pomyślał, 
ostateczny  bezsens  doktryny  kolektywnej  współzależności,  bezosobowości,  braku  własności, 
nieistnienia faktów: wiara, że wartość moralna jednostki zależy od działań innej jednostki.
—  Zdradziłam  cię!  Słyszysz  mnie,  purytaninie  bez  skazy?  Spałam  z  Jimem  Taggartem,  ty 
niezłomny bohaterze! Nie słyszysz, co mówię? Nie słyszysz?!
Patrzył  na  nią  tak,  jak  patrzyłby  na  obcą  kobietę,  która  zaczęła  mu  się  zwierzać  na  ulicy  — 
spojrzeniem będącym ekwiwalentem słów: a co mi do tego?
Zamilkła.  Nie  wiedział,  jak  może  wyglądać  destrukcja  człowieka,  wiedział  jednak,  że  patrzy 
właśnie na destrukcję Lillian. Twarz jej oklapła rysy nagle się rozpłynęły, jakby nie było już nic, co 
mogłoby je trzymać razem, niewidzące oczy patrzyły do wewnątrz, przepełnione trwogą, której nie 
wywołałoby żadne zewnętrzne zagrożenie. Nie był to widok osoby tracącej zmysły, lecz umysłu 
świadomego  całkowitej  klęski,  a  zarazem  po  raz  pierwszy  uświadamiającego  sobie  własny 
charakter  — spojrzenie  osoby,  która  po  latach  głoszenia  nieistnienia  uświadamia  sobie,  że  je 
osiągnęła.
Odwrócił się do wyjścia. Matka zatrzymała go w drzwiach, chwytając za ramię. Patrząc na niego w 
upartym  oszołomieniu,  resztką  sił  starając  się  wytrwać  w  samooszukiwaniu,  jęknęła  tonem 
histerycznej wymówki:
— Naprawdę nie stać cię na przebaczenie?
— Nie, mamo — odparł. — Nie stać mnie. Przebaczyłbym przeszłość, gdybyś dziś namawiała mnie 
do odejścia i zniknięcia.
Na dworze wiał zimny wiatr, zaciskający wokół niego płaszcz, jakby go trzymał w objęciach; u 
stóp wzgórza rozciągały się ogromne połacie zdrowej ziemi, niebo ciemniało, łagodnie ustępując 
zmierzchowi.  Na  zachodzie  widniała  nieruchoma  wstęga  blasku  zachodzącego  słońca,  na 
wschodzie zaś żywa czerwona wstęga unoszącej się nad hutą łuny, jakby dwa słońca zachodziły 
jednocześnie.
Dotyk kierownicy pod palcami i widok pędzącej w tył autostrady, którą zmierzał do Nowego Jorku, 
budziły  w  nim  specyficzne,  pokrzepiające  uczucie.  Było  to  poczucie  najwyższej  precyzji  i 
rozluźnienia  zarazem,  poczucie  działania  bez  napięcia,  które  zdawało  się  niewytłumaczalnie 
młodzieńcze, dopóki nie uświadomił sobie, że istotnie zachowuje się tak, jak zawsze się po sobie 
spodziewał w młodości. Dlaczego człowiek miałby kiedykolwiek postępować inaczej?, pytał siebie 
w zdumionym milczeniu.
Gdy wyrosła przed nim sylwetka Nowego Jorku, wydało mu się, że jest dziwnie fosforyzująca i 
wyrazista. Odległość zamazywała kształty, iluminacja miasta wydawała się jednak nie pochodzić 
od niego, lecz od Reardena. Patrzył na wielką metropolię, zapominając o tym, co uczynili z nią inni, 
nie  jak  na  miasto  gangsterów,  żebraków,  włóczęgów  czy  dziwek,  lecz  jak  na  największe 
przemysłowe osiągnięcie w historii ludzkości, nie mające innych znaczeń poza tym, które on mu 
przypisywał; patrzył na nie w sposób osobisty, z poczuciem własności, przekonany o słuszności 
swojej wizji, jakby je widział po raz pierwszy — lub ostatni.
Zatrzymał się na pustym korytarzu hotelu Wayne-Falkland, pod drzwiami apartamentu, do którego 
miał wejść; dopiero po dłuższej chwili zmusił się, by podnieść rękę i zapukać: był to apartament 
należący niegdyś do Francisca d’Anconia.
W salonie, na tle aksamitnych zasłon i nagich, wypolerowanych stolików, unosiły się kłęby dymu 
papierosowego. Z powodu kosztownych mebli i braku jakichkolwiek rzeczy osobistych pokój miał 
w sobie posępność luksusu przechodzącego z rąk do rąk, nie mniej przygnębiającą niż widok hotelu 
robotniczego. Na jego widok spośród kłębów podniosło się pięć postaci: Wesley Mouch, Eugene 
Lawson, James Taggart, profesor Floyd Ferris i szczupły, przygarbiony człowieczek, wyglądający 
jak tenisista o twarzy szczura, który przedstawił mu się jako Tinky Holloway.
— W porządku — rzekł Rearden, ucinając powitania, uśmiechy, propozycje drinków i frazesy na 
temat kraju znajdującego się w potrzebie — czego chcecie?
— Przybyliśmy tu jako pańscy przyjaciele, panie Rearden — rzekł Tinky Holloway — wyłącznie 
jako  przyjaciele,  pragnący  przeprowadzić  nieoficjalną  rozmowę  mającą  na  celu  zacieśnienie 
współpracy.



— Niezmiernie nam zależy na skorzystaniu z pańskich niezwykłych umiejętności — dodał Lawson 
— i profesjonalnych rad w sprawie problemów przemysłowych kraju.
— Waszyngton potrzebuje takich ludzi jak pan — zabrał głos profesor Ferris. — Nie ma powodu, 
dla którego miałby pan pozostawać outsiderem, skoro pański głos jest potrzebny na najwyższym 
szczeblu władzy państwowej.
Najbardziej obrzydliwe w tych przemówieniach jest to, że tylko w połowie są kłamstwami, myślał 
Rearden; w drugiej połowie, w ich tonie histerycznego pośpiechu, zawierało się milczące życzenie, 
by te kłamstwa stały się prawdą.
— Czego chcecie? — powtórzył.
— Ależ... chcemy pana wysłuchać, panie Rearden — rzekł Wesley Mouch z tikiem imitującym 
przestraszony uśmiech; uśmiech był udawany, strach prawdziwy. — Chcemy... chcemy skorzystać 
z pańskiej opinii w sprawie kryzysu.
— Nie mam nic do powiedzenia.
— Ależ, panie Rearden — odezwał się Ferris — pragniemy jedynie otrzymać szansę współpracy z 
panem.
— Już raz wyraźnie panu powiedziałem, że nie współpracuję z pistoletem przyłożonym do skroni.
— Czy nie możemy zakopać topora wojennego w takich czasach? —. rzekł błagalnie Lawson.
— Ma pan na myśli pistolet? Proszę bardzo.
— Słucham?
— To wy go trzymacie. Zakopcie go, jeśli sądzicie, że możecie.
—  To...  to  była  figura  retoryczna  —  wyjaśnił  Lawson,  mrugając  niepewnie.  —  Mówiłem  w 
przenośni.
— Ja nie.
— Czy nie możemy wszyscy zewrzeć szyków dla dobra kraju w tej trudnej godzinie? — zapytał 
Ferris. — Czy nie możemy stanąć ponad różnicą zdań? Jesteśmy gotowi pójść na kompromis. Jeśli 
jest  jakiś  aspekt  naszej  polityki,  któremu  się  pan  sprzeciwia,  proszę  nam tylko  powiedzieć,  a 
wydamy odpowiednie zarządzenie...
— Dosyć tego,  chłopcy.  Nie przyszedłem tu,  by wam pomagać  albo udawać,  że  nie  jestem w 
sytuacji, w której jestem, i że między nami możliwy jest jakikolwiek kompromis. Przejdźmy więc 
do rzeczy. Macie w zanadrzu jakąś nową sztuczkę, którą chcecie zaskoczyć przemysł hutniczy. Co 
to takiego?
— Szczerze  mówiąc — rzekł  Mouch — istotnie  mamy do przedyskutowania  poważną kwestię 
związaną z przemysłem hutniczym, ale... ten pański język, panie Rearden!
— Nie mamy zamiaru niczym pana zaskakiwać — rzekł Holloway. — Zaprosiliśmy tu pana, by to 
z panem omówić.
— Przybyłem tu, by przyjmować rozkazy. Proszę je zatem wydać.
— Ależ, panie Rearden, nie chcemy, by patrzył pan na to w ten sposób. Nie chcemy wydawać panu 
rozkazów. Pragniemy pańskiej dobrowolnej zgody.
Rearden uśmiechnął się.
— Wiem.
— Wie pan? — zaczął entuzjastycznie Holloway, ale coś w uśmiechu Reardena wzbudziło jego 
niepewność. — A zatem...
— A ty, braciszku — rzekł Rearden — wiesz, że na tym właśnie polega niedoskonałość waszej gry, 
niedoskonałość nie do przezwyciężenia, która sprawi, że cała gra spali na panewce. Czy teraz mi 
powiesz, co takiego na mnie szykujecie, robiąc wszystko, bym tego nie zauważył, czy mam jechać 
do domu?
— Och, nie, panie Rearden! — wykrzyknął Lawson, spoglądając gwałtownie na zegarek. — Nie 
może  pan  teraz  wyjść!  To  znaczy,  chyba  nie  chce  pan  wyjść,  nie  usłyszawszy,  co  mamy  do 
powiedzenia?
— Więc proszę mówić.
Popatrzeli  na  siebie  niepewnie.  Wesley  Mouch  sprawiał  wrażenie,  jakby  się  bał  do  niego 
przemawiać;  na  jego  twarzy  malował  się  nadąsany upór,  niczym sygnał  dla  innych,  by  wzięli 



sprawę w swoje ręce; niezależnie od swoich kwalifikacji do decydowania o losie hutnictwa żelaza, 
przybyli  tu  raczej  w  celu  wspomagania  Moucha  w  rozmowie.  Rearden  zastanawiał  się  nad 
przyczyną  obecności  Jamesa  Taggarta,  siedzącego  w ponurym milczeniu,  posępnie  siorbiącego 
drinka i unikającego go wzrokiem.
— Opracowaliśmy plan — rzekł zbyt pogodnie Ferris — który rozwiąże problemy hutnictwa żelaza 
i spotka się z pańską pełną aprobatą, jako środek zapewniający powszechny dobrobyt, a zarazem 
chroniący pańskie interesy i zapewniający panu bezpieczeństwo w...
— Proszę nie próbować mi wmawiać, co będę myślał, tylko podać fakty.
— Nasz plan jest uczciwy, rozsądny, sprawiedliwy i...
— Proszę mi nie podawać swojej opinii, lecz fakty.
— Nasz plan jest... — Ferris umilkł. Zatracił już zdolność podawania faktów.
—  Na  podstawie  tego  planu  —  rzekł  Wesley  Mouch  —  zapewnimy  hutnictwu  żelaza 
pięcioprocentowy wzrost cen stali. — Umilkł triumfalnie.
Rearden milczał.
— Oczywiście, konieczne będą drobne regulacje — rzekł beztrosko Holloway, wskakując w ciszę 
jak na pusty kort tenisowy. — Trzeba będzie podnieść trochę ceny dla producentów rudy żelaza — 
no, góra o trzy procent — biorąc pod uwagę dodatkowe trudności,  z którymi spotkają się teraz 
niektórzy  z  nich,  na  przykład  pan  Larkin  z  Minnesoty,  zmuszony  do  transportowania  rudy 
ciężarówkami, gdyż pan Taggart musiał dla dobra publicznego poświęcić linię w Minnesocie. No i, 
oczywiście, koleje w całym kraju też będą musiały podnieść ceny za przewozy — o jakieś siedem 
procent — w wyniku absolutnie żywotnej potrzeby...
Holloway umilkł, jak zawodnik, który w ogniu walki dopiero teraz spostrzega, że żaden przeciwnik 
nie odbija jego piłek.
— Ale nie będzie wzrostu płac — rzekł pospiesznie Ferris. — Istotnym punktem planu jest to, iż 
nie przyznamy podwyżek robotnikom pracującym w hutnictwie żelaza pomimo ich usilnych próśb. 
Naprawdę chcemy być wobec pana sprawiedliwi,  panie  Rearden,  i  chronić  pańskie  interesy — 
nawet za cenę powszechnej niechęci i oburzenia.
— Oczywiście, jeśli oczekujemy od siły roboczej poświęceń — powiedział Lawson — musimy jej 
pokazać,  że  kierownictwo  także  poświęca  się  dla  dobra  kraju.  Nastroje  wśród siły  roboczej  w 
hutnictwie są obecnie bardzo napięte, panie Rearden, niebezpiecznie wybuchowe i... i pragnąc pana 
chronić przed... przed... — Umilkł.
— Przed? — zapytał Rearden.
—  Przed  możliwością...  brutalnego  wystąpienia,  musimy  przedsięwziąć  pewne  środki,  które... 
Słuchaj,  Jim — zwrócił  się  nagle  do Taggarta  — może wyjaśniłbyś  to  panu Reardenowi,  jako 
przemysłowiec?
— No, ktoś musi wspierać koleje — rzekł ponuro Taggart, nie patrząc na niego. — Kraj potrzebuje 
kolei i ktoś musi nam pomóc nieść ten ciężar, a jeśli nie dostaniemy podwyżki opłat za przewóz...
— Nie,  nie,  nie!  — ofuknął  go  Mouch.  — Powiedz  panu Reardenowi  o  tym,  jak  działa  plan 
unifikacji kolei.
— No, plan w pełni się powiódł — powiedział ospale Taggart —jeśli nie brać pod uwagę nieco 
wymykającego  się  spod  kontroli  elementu,  jakim  jest  czas.  Postawienie  z  powrotem  na  nogi 
wszystkich kolei w kraju przez naszą zespołową pracę jest tylko kwestią czasu. Mogę pana zapew-
nić, że plan sprawdziłby się identycznie w przypadku każdego innego przemysłu.
— W to nie wątpię — rzekł Rearden i zwrócił się do Moucha: — Po co każe pan tej marionetce 
marnować mój czas? Co ja mam wspólnego z planem unifikacji kolei?
— Ależ, panie Rearden — wykrzyknął Mouch z desperacką wesołością — to jest wzór, którym 
będziemy się kierować! Właśnie o tym chcieliśmy dziś z panem rozmawiać!
— O czym?
— O planie unifikacji hutnictwa!
Na moment zaległa cisza, jakby wszyscy brali oddech po wynurzeniu się z wody. Rearden siedział, 
spoglądając na nich z czymś na kształt zainteresowania.
— Mając na względzie krytyczną sytuację hutnictwa — rzekł Mouch w nagłym pośpiechu, jakby 



nie chciał dać sobie czasu na zrozumienie, co go niepokoi w spojrzeniu Reardena — i fakt, iż stal 
jest  towarem podstawowym i niezbędnym, fundamentem całej  struktury przemysłowej,  musimy 
przedsięwziąć drastyczne środki w celu utrzymania zakładów produkujących stal i sprzętu. — Ton i 
rozpęd  przemówienia  publicznego  doprowadził  go  do  tego  punktu  i  ani  o  krok  dalej.  — Dla 
osiągnięcia tego celu nasz plan jest... nasz plan jest...
— Nasz  plan  jest  niezwykle  prosty  — podpowiedział  Tinky  Holloway,  usiłując  tego  dowieść 
wesolutką prostotą tonu. — Zniesiemy wszelkie ograniczenia nałożone na produkcję stali i każde 
przedsiębiorstwo  będzie  mogło  produkować,  ile  chce,  zgodnie  ze  swoimi  możliwościami.  By 
jednak uniknąć marnotrawstwa i niebezpieczeństwa niezdrowej konkurencji, wszystkie firmy będą 
gromadziły swoje dochody brutto we wspólnej, zarządzanej przez specjalną radę puli, zwanej pulą 
zunifikowanego  hutnictwa.  Na  koniec  roku  rada  będzie  rozdzielała  te  dochody,  sumując  całą 
krajową produkcję stali i dzieląc ją przez liczbę istniejących pieców niartenowskich, co pozwoli 
uzyskać  sprawiedliwą  dla  wszystkich  średnią.  Każde  przedsiębiorstwo  będzie  opłacane  na 
podstawie swoich potrzeb, ponieważ podstawową potrzebą jest utrzymanie pieców, każda firma bę-
dzie opłacana zależnie od liczby posiadanych pieców. Zamilkł, odczekał chwilę i dodał:
— To wszystko, panie Rearden — i nie otrzymawszy odpowiedzi, rzekł: — No, trzeba oczywiście 
wyrównać parę zmarszczek, ale generalnie... generalnie to wszystko.
Spodziewał  się  każdej  reakcji,  tylko  nie  tej,  która  nastąpiła.  Rearden  rozparł  się  wygodnie  na 
krześle i patrzył w skupieniu gdzieś w przestrzeń, jakby widział coś niezbyt odległego, po czym 
zapytał z dziwną nutką spokojnego, beznamiętnego rozbawienia:
— Możecie mi powiedzieć tylko jedną rzecz, chłopcy? Na co wy właściwie liczycie?
Wiedział, że zrozumieli. Zobaczył na ich twarzach to uparcie uciekające spojrzenie, które kiedyś 
uważał  za  spojrzenie  kłamcy  oszukującego  ofiarę,  teraz  zaś  wiedział,  że  jest  czymś  gorszym: 
spojrzeniem człowieka oszukującego samego siebie. Nie odpowiadali. Milczeli, jakby usiłowali nie 
tyle zmusić go do zapomnienia, że zadał pytanie, ile zmusić siebie do zapomnienia, że je słyszeli.
— To bezpieczny, praktyczny plan! — wykrzyknął nieoczekiwanie James Taggart  z gniewnym 
ożywieniem w głosie. — Powiedzie się! Musi się powieść! Chcemy, żeby się powiódł!
Nikt mu nie odpowiedział.
— Panie Rearden? — odezwał się nieśmiało Holloway.
— No, pomyślmy — rzekł Rearden. — Orren Boyle Associated Steel posiada sześćdziesiąt pieców 
martenowskich, z czego jedna trzecia stoi bezczynnie, pozostałe zaś produkują średnio po trzysta 
ton  stali  dziennie.  Ja  posiadam  dwadzieścia  pieców  martenowskich,  pracujących  pełną  parą  i 
produkujących po siedemset pięćdziesiąt  ton metalu Reardena dziennie.  Razem więc posiadamy 
osiemdziesiąt  pieców  i  wytwarzamy  dwadzieścia  siedem  tysięcy  ton,  co  daje  średnią  trzysta 
trzydzieści siedem i pół tony na piec. Każdego dnia w rokują, produkujący piętnaście tysięcy ton, 
będę opłacany za sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt ton. Boyle, produkujący dwanaście tysięcy, 
będzie  opłacany  za  dwadzieścia  tysięcy  dwieście  pięćdziesiąt.  Pozostałe  zrzeszone  firmy  nie 
zmienią tej skali, jedynie bardziej zaniżą średnią, bo większość działa gorzej niż Boyle, a żadna nie 
produkuje tyle co ja. Jak długo waszym zdaniem przetrwam w takich warunkach?
Odpowiedziało mu milczenie;  potem Lawson wykrzyknął  nagle,  w zaślepieniu,  tonem świętego 
oburzenia:
— W czasach zagrożenia narodowego naszym obowiązkiem jest służyć, cierpieć i pracować dla 
ratowania kraju!
— Nie rozumiem, w jaki sposób pompowanie moich zarobków do kieszeni Orrena Boyle’a ma 
uratować kraj.
— Musi pan ponieść pewne ofiary dla dobra społeczeństwa!
— Nie rozumiem, dlaczego Orren Boyle jest społeczeństwem w większym stopniu niż ja.
— Och, nie  chodzi  przecież o pana Boyle’a!  To o wiele  szersza sprawa. Chodzi o uratowanie 
zasobów  naturalnych  kraju,  takich  jak  fabryki,  i  całego  przemysłu.  Nie  możemy  pozwolić  na 
upadek tak wielkiego przedsiębiorstwa jak to, którym zawiaduje pan Boyle. Kraj go potrzebuje.
— Sądzę — rzekł powoli Rearden — że kraj potrzebuje mnie o wiele bardziej niż pana Boyle’a.
—  Ależ  oczywiście!  —  wykrzyknął  Lawson  z  niespokojnym  entuzjazmem.  —  Kraj  pana 



potrzebuje, panie Rearden! A więc rozumie to pan?
Ale rozkosz, jaką czerpał Lawson ze znajomej formułki samopoświęcenia, znikła gwałtownie, gdy 
Rearden odparł zimnym głosem kupca:
— Rozumiem.
— To dotyczy nie tylko Boyle’a — rzekł błagalnie Holloway. — Gospodarka kraju nie zniosłaby 
obecnie poważnej destabilizacji. Boyle ma tysiące pracowników, dostawców i klientów. Co by się z 
nimi stało, gdyby Associated Steel zbankrutowało?
— A co się stanie z tysiącami moich pracowników, dostawców i klientów, kiedy ja zbankrutuję?
— Pan, panie  Rearden? — zdziwił  się Holloway. — Ależ pan jest  w tej  chwili  najbogatszym, 
najlepiej zabezpieczonym i najsilniejszym przemysłowcem w kraju!
— A co będzie po tej chwili?
— Słucham?
— Jak długo, waszym zdaniem, zdołam wytrwać, ponosząc straty?
— Ależ, panie Rearden, całkowicie w pana wierzymy!
— Do diabła z waszą wiarą! Jak mam to zrobić?
— Da pan sobie radę!
— Jak?
Nie było odpowiedzi.
— Nie możemy teoretyzować na temat przyszłości — wykrzyknął Wesley Mouch — gdy już teraz 
zagraża nam upadek, którego trzeba uniknąć! Musimy uratować gospodarkę kraju! Musimy coś 
zrobić! — Niezmącone, zaciekawione spojrzenie Reardena sprawiło, że dorzucił lekkomyślnie: — 
Jeśli to się panu nie podoba, czy ma pan pomysł na Jepsze rozwiązanie?
— Jasne  — rzekł  swobodnie  Rearden.  — Jeśli  zależy  wam na  produkcji,  wyrzućcie  do kosza 
wszystkie  wasze  durne  rozporządzenia,  pozwólcie  Boyle’owi  splajtować,  a  mnie  wykupić 
Associated Steel, a będziecie otrzymywali po tysiącu ton dziennie z każdego z jego sześćdziesięciu 
pieców.
— Ależ... ależ to niemożliwe! — wykrztusił Mouch. — To byłby monopol!
Rearden parsknął śmiechem.
— Dobrze — rzekł obojętnie — w takim razie niech je wykupi dyrektor mojej huty. Poradzi sobie 
lepiej niż Boyle.
— Ależ w ten sposób pozwalalibyśmy silnym wykorzystywać słabszych! Nie możemy tego zrobić!
— Więc nie gadajcie o ratowaniu gospodarki kraju.
— Chcemy tylko... — Urwał.
— Chcecie tylko mieć produkcję bez ludzi, którzy potrafią produkować, prawda?
— To... to teoria. To po prostu teoretyczna skrajność. Chcemy tylko chwilowej regulacji.
— Od lat wprowadzacie chwilowe regulacje. Nie widzicie, że skończył wam się czas?
— To tylko teo... — Mouch mówił coraz ciszej, aż w końcu zamilkł.
— Proszę posłuchać — rzekł ostrożnie Holloway — nie chodzi o to, że pan Boyle rzeczywiście 
jest... słaby. Pan Boyle to niezmiernie uzdolniony człowiek. Po prostu natknął się na kilka wysoce 
niefortunnych  przeciwności,  zupełnie  niezależnych  od  niego.  Zainwestował  duże  sumy  w 
chwalebne projekty pomocy dla słabo rozwiniętych krajów Ameryki Północnej i ta ich katastrofa z 
miedzią była dla jego finansów wielkim ciosem. Chodzi więc tylko o danie mu szansy przyjścia do 
siebie, podanie pomocnej dłoni, chwilowe wsparcie, nic poza tym. Musimy tylko wyrównać ofiary, 
a wtedy wszyscy się podniosą i będą prosperować.
— Wyrównujecie ofiary od ponad stu — urwał — od tysięcy lat — rzekł wolno Rearden. — Czy 
nie widzicie, że dotarliście do końca drogi?
— To tylko teoria! — wykrzyknął Wesley Mouch. Rearden uśmiechnął się.
— Waszą praktykę już znam — rzekł łagodnie. — To teorię usiłuję zrozumieć.
Wiedział,  że  bezpośrednią  przyczyną  planu  jest  osoba  Orrena  Boyle’a  wiedział,  że  działanie 
zawiłego mechanizmu, poruszanego za pomocą sznurków, gróźb, nacisku, szantażu — mechanizmu 
przypominającego  irracjonalną  maszynę  liczącą,  która  zwariowała  i  pokazuje  dowolne  liczby 
zależnie  od  swojego  widzimisię  — przypadkiem zwiększyło  nacisk  Boyle’a  na  tych  ludzi,  by 



zdobyli dla niego ostatnią rzecz, jaka pozostała do zagrabienia. Wiedział też, że Boyle nie jest tego 
źródłem ani istotnym elementem, że nie jest budowniczym piekielnej machiny,  która zniszczyła 
świat, lecz jedynie jej przypadkowym użytkownikiem; że jej istnienie stało się możliwe nie dzięki 
niemu  ani  żadnemu  z  obecnych  w  pokoju  ludzi.  Oni  także  tylko  jechali  tym  pojazdem  bez 
kierowcy, jak drżący autostopowicze, świadomi, że na końcu drogi czeka nieuchronna przepaść, i to 
nie miłość ani strach przed Boyle’em pchały ich ku tej przepaści, lecz coś innego, jakiś nie nazwany 
element, o którym wiedzieli, lecz uciekali przed tą wiedzą, coś, co nie było myślą ani nadzieją, coś, 
co mógł odczytać jedynie z wyrazów ich twarzy i ukradkowych spojrzeń, zdających się mówić: 
„Mnie się upiecze”. Dlaczego?, myślał. Dlaczego tak sądzą?
— Nie możemy sobie pozwolić na teorie! — wykrzyknął Wesley Mouch. — Musimy działać!
— Cóż, mogę wam zaproponować jeszcze jedno rozwiązanie. Może po prostu zagarniecie moją 
hutę i będziecie to mieli z głowy?
Wstrząsnęło nimi autentyczne przerażenie.
— O, nie! —jęknął Mouch.
— Nawet nam to do głowy nie przyszło! — wykrzyknął Holloway.
— Popieramy wolną konkurencję! — wrzasnął Ferris.
— Nie  chcemy panu szkodzić!  — zawołał  Lawson.  — Jesteśmy pańskimi  przyjaciółmi,  panie 
Rearden. Czy nie możemy pracować wspólnie? Jesteśmy pańskimi przyjaciółmi.
Po drugiej stronie pokoju stał stół, a na nim telefon; prawdopodobnie był to ten sam stół i ten sam 
aparat  — i Rearden doznał nagle wrażenia,  że widzi drżącą postać człowieka pochylonego nad 
telefonem, człowieka, który już wtedy wiedział, że on, Rearden, zaczyna rozumieć, i zmagał się ze 
sobą, by mu odmówić tego samego, czego on teraz odmawiał obecnym użytkownikom pokoju — 
zobaczył  zakończenie  tej  walki,  zwróconą  ku  sobie  udręczoną  twarz  tamtego,  i  usłyszał 
zrozpaczony głos, mówiący stanowczo: „Panie Rearden, przysięgam panu... na uczucie do kobiety, 
którą kocham... że jestem pańskim przyjacielem”.
Rearden nazwał  wtedy tamten  akt zdradą,  a człowieka odtrącił,  by dalej  służyć ludziom, przed 
którymi teraz stał. Kto istotnie był zdrajcą?, zastanawiał się teraz niemal beznamiętnie, nie mając 
prawa czuć, świadom jedynie wzniosłej, świętej jasności. Kto zapewnił obecnym użytkownikom 
środki pozwalające wejść w posiadanie tego pokoju? Kogo poświęcił i dla kogo?
— Panie Rearden! —jęknął Lawson. — Co się stało?
Odwrócił głowę, zobaczył oczy Lawsona, obserwujące go z lękiem, i domyślił się, co tamten ujrzał 
w jego twarzy.
— Nie chcemy zagarniać pańskiej huty! — wykrzyknął Mouch.
— Nie chcemy panu zabierać pańskiej własności! — zawołał Ferris. — Pan nas nie rozumie!
— Właśnie zaczynam.
Rok temu, pomyślał, zastrzeliliby mnie; dwa lata temu skonfiskowaliby mi majątek; pokolenia temu 
ludzie ich pokroju mogli sobie pozwalać na luksus morderstw i przywłaszczeń, bo ich jedynym 
celem było bezpieczne udawanie wobec siebie i swoich ofiar, że chodzi im tylko o grabież. Teraz 
kończy  im  się  czas,  a  ofiary  skończyły  się  szybciej,  niż  przewidywały  wszelkie  prognozy,  i 
grabieżcy będą wkrótce musieli stanąć twarzą w twarz z nagą rzeczywistością własnego celu.
— Słuchajcie, chłopcy — rzekł znużonym głosem. — Wiem, czego chcecie. Chcecie pożreć moją 
hutę, a zarazem ją mieć. A ja chciałbym wiedzieć, co pozwala wam myśleć, że to możliwe?
— Nie wiem, o co panu chodzi — oburzył  się Mouch. — Powiedzieliśmy już,  że nie chcemy 
pańskiej huty.
— W porządku, sformułuję to bardziej precyzyjnie. Chcecie pożreć mnie, a zarazem mnie mieć. Jak 
zamierzacie to zrobić?
— Nie wiem, jak może pan mówić takie rzeczy po tym, jak daliśmy panu wszelkie dowody, że jest 
pan niezmiernie ważny dla kraju, dla hutnictwa, dla...
— Wierzę.  To jeszcze utrudnia zagadkę. Uważacie, że jestem niezmiernie ważny dla kraju? Do 
diabła, uważacie mnie nawet za niezmiernie ważnego dla waszych własnych karków. Siedzicie tu i 
drżycie, bo wiecie, że jestem ostatnim człowiekiem, który jeszcze może wam uratować życie — i 
wiecie,  że  czas  się  kończy.  A jednak proponujecie  plan,  który mnie  zniszczy,  plan  żądający  z 



idiotyczną prostolinijnością, bez ogródek, żebym pracował ze stratą, dostając za każdą odlaną tonę 
mniej,  niż za nią zapłaciłem,  i  oddawał wam resztki swojego majątku,  aż razem zdechniemy z 
głodu. Żaden człowiek ani żaden grabieżca nie  może być aż ‘ak irracjonalny.  Przez wzgląd na 
swoje własne dobro — zapominając o kraju i o mnie — powiedzcie mi, na co liczycie?
Zobaczył na ich twarzach spojrzenia mówiące „Mnie się upiecze” dziwne, ukradkowe i zarazem 
pełne urazy, jakby sugerowali, że to on coś przed nimi ukrywa.
— Nie rozumiem, dlaczego obrał pan tak defetystyczną wizję sytuacji — rzekł ponuro Mouch.
— Defetystyczną? Czy wy naprawdę oczekujecie, że pozostanę w branży po wprowadzeniu planu?
— Ależ to tylko chwilowe!
— Słyszał pan kiedyś o chwilowym samobójstwie?
— Ależ to tylko na czas kryzysu! Dopóki kraj nie wydobrzeje!
— Jak, waszym zdaniem, ma wydobrzeć? Odpowiedziało mu milczenie.
— Jak, waszym zdaniem, mam produkować, skoro zbankrutuję?
— Nie  zbankrutuje  pan.  Zawsze  pan  będzie  produkował  — rzekł  obojętnie  Ferris,  nie  tonem 
pochwały  czy  przygany,  lecz  prostej  konstatacji,  tak  jak  innej  osobie  powiedziałby:  „Zawsze 
będziesz do niczego”. — Nic pan na to nie poradzi. Ma pan to we krwi. Albo, mówiąc bardziej 
naukowo: jest pan tak uwarunkowany.
Rearden  wyprostował  się  na  krześle,  jakby usiłował  znaleźć  ukryty  szyfr  do  zamka,  i  po tych 
słowach poczuł w środku lekkie stuknięcie, niczym odgadnięcie pierwszej cyfry.
— To tylko kwestia przetrwania kryzysu — rzekł Mouch — dania ludziom wsparcia, szansy na 
nadrobienie strat.
— A potem?
— Potem wszystko się poprawi.
— Jak?
Brak odpowiedzi.
— Kto tego dokona?
— Na Boga, panie Rearden, ludzie nie stoją z założonymi rękami! — wykrzyknął Holloway. — 
Robią coś, rozbudowują się, posuwają naprzód!
— Jacy ludzie?
Holloway machnął ręką w nic niemówiącym geście.
— Ludzie — rzekł.
— Jacy ludzie? Ci, których nakarmicie ostatnimi ochłapami z Rearden Steel, nie dostając nic w 
zamian? Ci, którzy nadal będą konsumować więcej, niż produkują?
— Warunki się zmienią.
— Kto je zmieni? Brak odpowiedzi.
— Czy zostało wam jeszcze coś do zagrabienia? Jeśli przedtem nie postrzegaliście istoty swojej 
polityki,  niemożliwe,  żebyście  nadal  jej  nie  dostrzegali.  Rozejrzyjcie  się  wokół.  Te  wszystkie 
przeklęte republiki ludowe na całym świecie żyją jedynie z ochłapów, które dla nich wycisnęliście z 
tego kraju. Ale wy już nie macie na czym żerować ani u kogo żebrać. Na powierzchni ziemi nie ma 
już takiego kraju. Ten był największy i ostatni. Zrujnowaliście go. Wydoiliście do ostatniej kropli. 
Z całego utraconego na zawsze splendoru pozostałem tylko ja,  ostatni  relikt.  Co zrobicie,  wy i 
wasza planeta ludowa, gdy już mnie wykończycie? Na co macie nadzieję? Co widzicie przed sobą
— oprócz szarego, nagiego, zwierzęcego głodu?
Nie odpowiedzieli. Nie patrzeli na niego. Na ich twarzach malowała się uparta uraza, jakby to on 
był kłamcą.
Potem Lawson rzekł miękko, z mieszaniną wyrzutu i pogardy:
— Cóż, wy, biznesmeni, od lat przepowiadacie katastrofy, obwołując nimi wszystkie postępowe 
przedsięwzięcia i mówiąc nam, że zginiemy — ale nie zginęliśmy.
Próbował się uśmiechnąć, ale na widok uporczywego spojrzenia Reardena zmienił zamiar.
Rearden  poczuł  kolejne  stuknięcie  w  głowie,  jakby  znalazł  kolejną  cyfrę  kodu  otwierającego 
zamek. Pochylił się do przodu.
— Na co wy liczycie? — zapytał zmienionym tonem, niskim, upartym, drążącym niczym wiertło.



— Musimy tylko zyskać trochę czasu! — wykrzyknął Mouch.
— Nie ma już czasu.
— Wszystko, czego nam potrzeba, to szansa! — zawołał Lawson.
— Nie ma już szans.
— Musimy po prostu wydobrzeć! — wrzasnął Holloway.
— Nie ma na to sposobu.
— Tylko do czasu, aż nasza polityka zacznie się sprawdzać! — rzucił Ferris.
—  To,  co  irracjonalne,  nigdy  nie  będzie  się  sprawdzać.  — Milczeli.  — Co  was  teraz  może 
uratować?
— Och, pan przecież coś zrobi! — wykrzyknął Taggart.
Wtedy — mimo iż było to zdanie,  które słyszał przez całe życie — poczuł ogłuszający huk w 
środku,  jakby  ostatnia  cyfra  kodu  wskoczyła  na  swoje  miejsce  i  stalowe  drzwi  otwarły  się  z 
trzaskiem, zdradzając odpowiedź łączącą wszystkie elementy, wszystkie pytania i nie zagojone rany 
jego życia.
W ciszy, która zaległa po huku, zdawało mu się, że słyszy głos Francisca, pytający cicho w sali 
balowej tego budynku, lecz także tu i teraz, „Kto spośród ludzi obecnych na tej sali jest najbardziej 
winny?” Usłyszą odpowiedź, której wtedy udzielił: „Myślę, że... James Taggart?” i głos Francisca, 
mówiący z wymówką: „Nie, panie Rearden, nie James Taggart” — ale tu, w tym pokoju i w tej 
chwili, odpowiedź w jego umyśle brzmiała: „Ja nim jestem”.
On,  który  przeklinał  grabieżców  za  ich  upartą  ślepotę,  sam  był  jej  winny.  Od  pierwszego 
wymuszenia,  na które się zgodził,  od pierwszego rozporządzenia,  któremu się  podporządkował, 
pozwolił  im wierzyć, że rzeczywistość można oszukać, że można żądać czegoś irracjonalnego i 
znajdzie  się  ktoś,  kto  w  jakiś  sposób  pozwoli  temu  zaistnieć.  Skoro  zaakceptował  ustawę  o 
wyrównaniu  szans,  rozporządzenie  10-289,  zasadę,  że  ludzie  nie  potrafiący  mu  dorównać 
umiejętnościami mają prawo nimi rozporządzać, że ludzie nie zarabiający mają czerpać zyski, a on, 
zarabiający, ponosić straty, że ludzie nie potrafiący myśleć mają wydawać rozkazy, a on, myślący, 
ma ich słuchać — czy ich wiara w to, że żyją w nieracjonalnym wszechświecie, była nielogiczna? 
On zbudował  dla  nich taki  wszechświat.  Czy nielogiczna  była  ich  wiara,  że  ich  zadaniem jest 
życzyć sobie — nie troszcząc się o realia — a jego zadaniem wypełniać ich życzenia w sposób, 
którego  nie  musieli  znać  ani  nazywać?  Oni,  bezsilni  mistycy,  usiłujący  uciec  przed 
odpowiedzialnością rozsądku, wiedzieli, że on, racjonalista, podjął się spełniania ich zachcianek. 
Wiedzieli, że wręczył im czek in blanco na całą rzeczywistość — nie miał pytać „dlaczego?”, a oni 
nie mieli  pytać „jak?” — mieli  żądać udziału w jego majątku,  potem wszystkiego,  co posiada, 
potem jeszcze więcej — niemożliwe? — nie, on coś zrobi!
Nie zdawał sobie sprawy, że zerwał się z krzesła i stoi, patrząc z góry na Jamesa Taggarta i widząc 
w jego bezkształtnej twarzy wyjaśnienie całego spustoszenia, jakie oglądał przez wiele lat swego 
życia.
— Co  się  stało,  panie  Rearden?  Co  ja  takiego  powiedziałem?  — pytał  niespokojnie  Taggart; 
Rearden jednak był poza zasięgiem jego głosu.
Patrzył  na  minione  lata,  olbrzymie  wymuszenia,  niewykonalne  żądania,  niewytłumaczalne 
zwycięstwa zła, niedorzeczne plany i niezrozumiałe cele głoszone w tomach bełkotliwej filozofii, 
rozpaczliwe zdumienie ofiar, sądzących, że za siłami niszczącymi świat kryje się jakaś złożona, 
nikczemna  wiedza  — podczas  gdy  to  wszystko  opierało  się  na  jednym założeniu  ukrytym za 
umykającymi oczami zwycięzców: on coś zrobi...! Upiecze nam się — on nam pozwoli — on coś 
zrobi...!
Wy, biznesmeni, przepowiadaliście, że zginiemy, ale nie zginęliśmy. To prawda, pomyślał. To nie 
oni byli ślepi na rzeczywistość, lecz on — ślepy na rzeczywistość, którą sam stworzył. Nie, oni nie 
zginęli, ale kto zginął? Kto zapłacił za ich przetrwanie? Ellis Wyatt... Ken Danagger... Francisco 
d’Anconia.
Sięgając  po kapelusz i  płaszcz,  zauważył,  że  zebrani  usiłują  go zatrzymać,  że  na ich twarzach 
maluje się panika, a głosy krzyczą w oszołomieniu: „Co się stało, panie Rearden?”, „Dlaczego?”, 
„Ale dlaczego?”, „Co myśmy takiego powiedzieli?”, „Nie wychodzi pan!”, „Nie może pan wyjść!”, 



„Jeszcze za wcześnie!”, „Jeszcze nie! O nie, nie teraz!”
Czuł się, jakby ich widział w tylnym oknie pędzącego ekspresu, stojących na torach, unoszących 
ręce w próżnych gestach i wykrzykujących niezrozumiałe dźwięki, coraz mniejszych i cichszych.
Któryś z nich próbował go zatrzymać, gdy ruszył ku drzwiom. Rearden odepchnął go, nie brutalnie, 
lecz stanowczo, jak odsuwa się zasłonę wiszącą w przejściu, po czym wyszedł.
Gdy siedział  za kierownicą samochodu, pędząc z powrotem w kierunku Filadelfii,  był świadom 
jedynie ciszy. Tą ciszą był bezruch wewnątrz niego,  jakby teraz,  gdy już posiadł wiedzę, mógł 
pozwolić swojej duszy na odpoczynek. Nie czuł nic, ani udręki, ani uniesienia. Było tak, jakby po 
wieloletnich wysiłkach wspiął się na górę, by ujrzeć odległy widok, i teraz, osiągnąwszy szczyt, 
padł, by leżeć bez ruchu, odpocząć, nim podniesie wzrok, po raz pierwszy mogąc dać sobie chwilę 
wytchnienia.
Był  świadom długiej,  pustej  szosy,  pędzącej,  potem  zakręcającej  i  znów  pędzącej  do  przodu, 
swobodnego nacisku dłoni na kierownicy i pisku opon na zakrętach; miał jednak wrażenie, że cała 
ta szosa wraz z nim znajduje się gdzieś w przestworzach.
Ludzie w fabrykach, na mostach, w elektrowniach widzieli  zwyczajny niegdyś obraz: elegancki 
samochód, sprawnością dorównujący cenie, prowadzony przez pewnego siebie człowieka, którego 
ubiór,  umiejętności  kierowcy  i  niecierpliwa  szybkość  jazdy  znamionowały  sukces  bardziej 
ewidentnie niż jakikolwiek szyld. Patrzeli,  jak ich mija i znika w mgiełce zrównującej ziemię z 
nocą.
Zobaczył wyłaniającą się z mroku hutę jako czarną sylwetkę na tle poruszającego się blasku. Blask 
miał kolor płonącego złota, a napis „Rearden Steel” naniesiony był na niebie chłodnym, białym, 
kryształowym ogniem.
Patrzył  na  długą  sylwetkę,  łuki  pieców  martenowskich  stojące  jak  łuki  triumfalne,  kominy 
wznoszące  się  jak  uroczysta  kolumnada  wzdłuż  alei  zasłużonych  imperialnego  miasta,  mosty 
wiszące  jak  girlandy,  dźwigi  salutujące  jak  lance,  słupy dymu miotane  wiatrem jak  sztandary. 
Widok Przełamał w nim ciszę, wywołując powitalny uśmiech. Był to uśmiech szczęścia, miłości, 
oddania.  Nigdy jeszcze nie kochał swojej  huty tak jak w tej  chwili  — patrząc na nią własnym 
wzrokiem,  oczyszczonym  ze  wszystkiego  z  wyjątkiem  własnego  systemu  wartości,  w 
fosforyzującej,  wolnej  od  wszelkich  sprzeczności  rzeczywistości  —  widział  przyczynę  swojej 
miłości:  huta była  osiągnięciem jego umysłu,  poświęconym jego radości życia,  wzniesionym w 
racjonalnym świecie, by służyć ludziom rozumnym. Skoro ci ludzie znikli, ten świat odszedł, huta 
przestała służyć jego wartościom — stała się tylko stertą martwego złomu, który trzeba pozostawić, 
by się rozsypał, im szybciej, tym lepiej — pozostawić go nie w akcie zdrady, lecz wierności jego 
rzeczywistemu znaczeniu.
Znajdował się o milę od huty, gdy jego uwagę przykuł nagle niewielki płomień. Wśród odcieni 
ognia unoszącego się nad budowlami ten był niezwykły i nie na miejscu: zbyt surowy odcień żółci, 
wystrzelający  z  miejsca,  z  którego żaden płomień nie  miał  prawa wystrzelać,  z  budynku obok 
głównej bramy.
Chwilę później usłyszał odgłos wystrzału, któremu odpowiedziały trzy inne, następujące kolejno po 
sobie, jak gniewne uderzenia ręki usiłującej odpędzić nagłego napastnika.
Potem czarna masa zagradzająca drogę w oddali nabrała kształtów; nie była to wyłącznie ciemność 
i nie cofała się w miarę, jak się zbliżał: był to tłum kotłujący się przy bramie i usiłujący wedrzeć się 
do huty.
Zdążył wyłowić z tej masy wymachujące ręce, jedne uzbrojone w pałki, inne w łomy, jeszcze inne 
w strzelby  — żółte  płomienie  płonącego drewna rzucane z  okna stróżówki — niebieskie  iskry 
wystrzałów  z  broni  palnej  dobiegające  z  tłumu  i  podobne  iskry  odpowiadające  im  z  dachów 
budynków — postać ludzką wyginającą się w tył i spadającą z dachu samochodu — po czym z 
piskiem opon skręcił w boczną drogę.
Z prędkością sześćdziesięciu mil na godzinę pędził przez koleiny wiejskiej drogi ku wschodniej 
bramie. Była już w zasięgu wzroku, gdy koła trafiły nagle na dziurę i samochód wyskoczył z drogi, 
zatrzymując się na skraju jaru, na dnie którego spoczywała stara hałda. Piersią i łokciem napierając 
na kierownicę, walczył z dwoma tonami rozpędzonego metalu, zmuszając samochód do zatoczenia 



półkola, powrotu na drogę i ponownego oddania się we władzę jego rąk. Trwało to chwilkę; zaraz 
potem nacisnął hamulec, zmuszając silnik do zatrzymania się; w momencie, w którym reflektory 
oświetliły jar, zauważył bowiem podłużny kształt, ciemniejszy od szarych chwastów na zboczu, i 
zdawało mu się, że coś białego, co przez chwilę tam mignęło, jest ludzką ręką wzywającą pomocy.
Zrzucił płaszcz i zaczął zbiegać w dół jaru. Kawałki ziemi wyskakiwały mu spod nóg, zahaczał się 
o  suche chwasty,  na wpół biegnąc,  na wpół  ześlizgując  się  ku czarnemu kształtowi,  w którym 
rozpoznawał  już ludzkie  ciało.  Księżyc przysłaniały  tylko rozerwane chmurki;  Rearden widział 
białą dłoń i ramię leżące bezwładnie w chwastach. Ciało nie poruszało się.
— Panie Rearden...
Był  to  szept,  usiłujący  być krzykiem,  straszliwy dźwięk entuzjazmu zmagającego się  z  głosem 
mogącym wydać jedynie jęk bólu.
Nie wiedział, co pojawiło się pierwsze, bo wszystkie doznania zlały się w jeden wstrząs: myśl, że 
zna ten głos, promień światła przedzierający się przez chmury, opadnięcie na kolana obok bladej 
twarzy i rozpoznanie. Był to Mamka.
Poczuł,  jak  dłoń  chłopca  ściska  jego  z  dłoń  z  nienaturalną  siłą,  jaką  daje  udręka;  zobaczył 
wykrzywione  bólem rysy  twarzy,  spierzchnięte  usta,  błyszczące  oczy  i  cienką,  ciemną  strużkę 
sączącą się z niewielkiej, czarnej dziury, położonej w zbyt niebezpiecznym miejscu, po lewej stro-
nie piersi chłopca.
— Panie Rearden... Ja chciałem ich powstrzymać... Chciałem pana uratować...
— Co ci się stało, dzieciaku?
— Chcieli mnie zastrzelić, żebym się nie wygadał... Chciałem zapobiec — uniósł lekko rękę ku 
czerwonej łunie na niebie — temu, co się dzieje... Było za późno, ale próbowałem... Próbowałem... 
I... i ciągle mogę... mówić... Panie Rearden, oni...
— Potrzebujesz pomocy. Zabiorę cię do szpitala i...
— Nie!  Niech pan zaczeka!  Mnie  chyba...  nie  zostało już wiele  czasu,  a  muszę...  muszę panu 
powiedzieć...  Panie  Rearden,  ten  bunt...  został  zaaranżowany...  przez  Waszyngton...  To  nie 
robotnicy... nie pańscy ludzie... to ci ich nowi chłopcy i... wynajęci bandyci... Niech pan nie wierzy 
w nic, co pan usłyszy... To spisek... podły spisek...
Mówił z desperacką pasją, jak krzyżowiec; jego glos zdawał się czerpać siłę z jakiegoś paliwa, 
płonącego wewnątrz przerywanym płomieniem — i Rearden wiedział, że najlepsze, co może teraz 
dla niego zrobić, to słuchać.
— Oni... mają już gotowy plan unifikacji hutnictwa... i potrzebują... usprawiedliwienia... bo wiedzą, 
że kraj go nie przyjmie... a pan nie poprze... Boją się, że miarka się przebierze... ten plan ma na celu 
wyłącznie obdarcie pana ze skóry... Więc chcą, żeby wyglądało na to, że głodzi pan swoją załogę... 
i że załoga traci zmysły, a pan nie jest w stanie nad nią zapanować... i że rząd musi wziąć sprawy w 
swoje ręce, by chronić pana i społeczeństwo... Taka będzie ich śpiewka, panie Rearden...
Rearden zwrócił uwagę na zdartą skórę dłoni chłopca, wysychające błoto krwi zmieszanej z pyłem 
na ubraniu, szare plamy pyłu na kolanach i brzuchu, podziurawione kolcami ostów. Ilekroć księżyc 
zaświecił  jaśniej,  widać  było  ścieżkę  zgniecionych  chwastów i  lśniących  smug,  odchodzącą  w 
zalegającą w dole ciemność. Bał się myśleć, jak długo czołgał się chłopak i jaką odległość przebył.
— Nie chcieli,  żeby pan tu dziś  był,  panie Rearden...  Nie chcieli  żeby zobaczył pan ich „bunt 
ludu”...  Potem...  Wie pan,  jak preparują  dowody...  nigdzie  nie  będzie  konkretnej  relacji...  mają 
nadzieję nabrać wszystkich... Niech im pan na to nie pozwoli, panie Rearden...! Niech pan powie 
ludziom... gazetom... Niech pan im powie, że panu powiedziałem... pod przysięgą... przysięgam... 
teraz to ma moc prawną, prawda...? prawda...? to daje panu szansę?
Rearden ścisnął dłoń chłopca.
— Dziękuję, mały.
— Przepraszam, że się spóźniłem, panie Rearden... ale oni... powiedzieli mi dopiero w ostatniej 
chwili... gdy wszystko miało się zacząć...  Wezwali mnie na... konferencję strategiczną...  był tam 
gość nazwiskiem Peters...  z  Rady Unifikacji...  to marionetka  Tinky’ego Hollowaya...  który jest 
marionetką Orrena Boyle’a...  Chcieli,  żebym... podpisał mnóstwo przepustek...  dla bandziorów... 
żeby  walki  zaczęły  się  wewnątrz  i  na  zewnątrz  jednocześnie...  żeby  wyglądało  na  to,  że  to 



naprawdę pańscy robotnicy... a ja odmówiłem.
— Odmówiłeś? Po tym, jak cię dopuścili do udziału w swojej grze?
— Ale... ale przecież, panie Rearden... Czy pan myślał, że wezmę udział w takiej grze?
— Nie, mały, nie, chyba nie. Tylko...
— Tylko co?
— To wtedy nadstawiłeś karku.
— Przecież musiałem...! Nie mogłem im pomagać zniszczyć huty, prawda...? Jak długo miałem się 
powstrzymywać od nadstawiania karku? Aż złamią pański...? I co bym robił z tym swoim karkiem, 
jeśli musiałbym go trzymać w tej pozycji...? Pan... pan to rozumie, prawda?
— Tak. Rozumiem.
—  Odmówiłem  im...  wybiegłem  z  biura...  pobiegłem  szukać  dyrektora...  żeby  mu  wszystko 
powiedzieć...  ale  nie  mogłem go  znaleźć...  a  potem usłyszałem strzały  przy  głównej  bramie  i 
wiedziałem,  że się  zaczęło..  .  Próbowałem do pana zadzwonić...  ale  kable  były przecięte...  Po-
biegłem  do  samochodu,  chciałem  dotrzeć  do  pana,  na  policję,  do  prasy  –  gdziekolwiek...  ale 
widocznie mnie obserwowali... i tam mnie postrzelili... na parkingu... z góry... pamiętam tylko, że 
upadłem, a potem... potem, kiedy otworzyłem oczy, byłem tu... na hałdzie...
— Na hałdzie? — zapytał przeciągle Rearden, wiedząc, że hałda znajduje się o sto stóp niżej.
Chłopak skinął głową, wskazując nieokreślony punkt w ciemności.
— Tak... tam, w dole... A potem... zacząłem się czołgać... do góry... chciałem... chciałem doczekać, 
aż będę mógł powiedzieć komuś, kto powie panu. — Wykrzywione bólem rysy twarzy złagodniały 
nagle w uśmiechu i chłopak dodał tonem życiowego triumfu: — I udało mi się. — Potem uniósł 
gwałtownie głowę i zapytał z dziecinnym zdumieniem, wywołanym niespodziewanym odkryciem: 
— Panie Rearden,  czy to  tak  czuje  się  człowiek,  który...  bardzo czegoś  pragnął...  rozpaczliwie 
pragnął... i dokonał tego?
— Tak, mały, właśnie tak. — Chłopak opuścił głowę z powrotem na ramię Reardena, zamykając 
oczy i rozluźniając usta, jakby chciał przedłużyć tę chwilę wielkiej radości. — Ale nie możesz na 
tym poprzestać.  To  nie  koniec.  Musisz  wytrzymać,  aż  cię  zaniosę  do  lekarza  i...  — Podnosił 
chłopca ostrożnie,  ale przez twarz tamtego przebiegł bolesny skurcz,  a usta wykrzywiły się, by 
powstrzymać krzyk, i Rearden musiał z powrotem złożyć go na ziemi.
Chłopak niemal przepraszająco pokręcił głową.
— To się nie uda, panie Rearden... Nie ma co się oszukiwać... Wiem, że to koniec. — Potem, jakby 
się wzdragał przed użalaniem się nad sobą, dodał, recytując wyuczoną lekcję, rozpaczliwie usiłując 
przybrać  swój  dawny, cyniczny,  intelektualny  ton:  — Jakie  to  ma znaczenie,  panie  Rearden...? 
Człowiek jest tylko zbiorem... uwarunkowanych substancji chemicznych... a jego śmierć... nie robi 
większej różnicy... niż śmierć zwierzęcia.
— Wiesz lepiej.
— Tak — szepnął. — Chyba tak.
Popatrzył w ciemność, a potem podniósł wzrok ku twarzy Reardena; miał w oczach bezradność, 
tęsknotę i dziecinną konsternację.
— Wiem...  to  wszystko,  czego  nas  uczyli,  to  brednie...  wszystko,  co  mówili...  o  życiu  i...  i  o 
umieraniu... Umieranie... nie sprawiałoby różnicy substancjom chemicznym, ale — urwał, a potem 
zgromadził cały swój rozpaczliwy protest w intensywności głosu, którym, zniżając ton, powiedział: 
— ale mnie sprawia... I... i chyba zwierzęciu też... Ale oni mówili, że nie ma żadnych wartości... 
tylko zwyczaje...  Żadnych wartości!  — W zaślepieniu zacisnął  dłoń na dziurze w piersi,  jakby 
usiłował zatrzymać to, co traci. — Żadnych... wartości...
Potem szerzej otworzył oczy, w których pojawił się nagle spokój całkowitej szczerości.
— Chciałbym żyć, panie Rearden. Boże, jak bardzo bym chciał! — Mówił cicho, lecz z wielką 
pasją. — Nie dlatego, że umieram... ale dlatego, że dopiero dziś odkryłem, co to znaczy żyć... I... to 
zabawne... czy pan wie, kiedy to odkryłem...? W biurze... kiedy nadstawiłem karku... kiedy kazałem 
tym draniom iść do diabła... Jest... tyle rzeczy, które chciałbym wiedzieć wcześniej... Ale... trudno. 
Stało się.
— Słuchaj, mały — rzekł z powagą Rearden — chcę, żebyś mi wyświadczył przysługę.



— Teraz, panie Rearden?
— Tak. Teraz.
— No, pewnie, panie Rearden... jeśli potrafię.
—  Wyświadczyłeś  mi  już  dzisiaj  wielką  przysługę,  ale  chcę,  żebyś  mi  wyświadczył  jeszcze 
większą.  Świetnie  się  spisałeś,  doczołgując  się  tu  z  hałdy.  Spróbujesz  zrobić  coś  jeszcze 
trudniejszego? Byłeś gotów umrzeć, żeby uratować moją hutę. Spróbujesz teraz żyć dla mnie?
— Dla pana, panie Rearden?
— Dla mnie. Boja cię o to proszę. Bo chcę, żebyś żył. Bo mamy jeszcze przed sobą kawał drogi.
— Czy... czy to panu robi różnicę, panie Rearden?
— Tak. Czy uprzesz się, żeby żyć — tak jak wtedy, kiedy leżałeś na hałdzie? Że chcesz wytrzymać 
i  przeżyć? Będziesz o to walczył? Chciałeś walczyć w mojej bitwie. To będzie nasza pierwsza 
wspólna bitwa. Stoczysz ją?
Poczuł uścisk dłoni chłopca, niosący ze sobą żarliwe „tak”.
— Spróbuję, panie Rearden — wyszeptał chłopak.
— Więc pomóż mi zabrać cię do lekarza. Rozluźnij się i pozwól mi cię podnieść.
— Tak, panie Rearden. — Chłopak z wysiłkiem uniósł się na łokciu.
— Spokojnie, Tony.
Twarz chłopca drgnęła, usiłując przybrać dawny bezczelny uśmiech.
— Już nie „Niepewnik”?
— Nie. Teraz jesteś pewnikiem i wiesz o tym.
— Tak. Poznałem już kilka pewników. Oto jeden. — Wskazał ranę na swojej piersi. — To pewnik, 
prawda — mówił  dalej,  gdy Rearden podnosił  go z  ziemi,  sekunda po sekundzie,  cal  po calu; 
mówił, jakby drżąca pasja w głosie służyła mu jako środek znieczulający — ludzie nie mogą żyć... 
jeśli podli dranie... tacy jak ci z Waszyngtonu... mogą bezkarnie robić takie rzeczy... jak ta, którą 
dziś zrobili... jeśli wszystko staje się ohydnym oszustwem... i nic nie jest prawdziwe... i nikt nie jest 
nikim... ludzie nie mogą tak żyć... to pewnik, prawda?
— Tak, Tony, to pewnik.
Rearden z wysiłkiem stanął na nogi. Powoli przygarniając do piersi ciało chłopca, jakby tulił w 
ramionach dziecko, dostrzegł bolesny skurcz na jego twarzy — po chwili jednak skurcz przeszedł w 
kolejne echo bezczelnego uśmieszku.
— Kto teraz jest Mamką? — zapytał chłopak.
— Chyba ja.
Ruszył  powoli  w górę zbocza,  skoncentrowany  na  ochronie  swojego delikatnego  bagażu przed 
wstrząsami i posuwaniu się naprzód po osuwającej się ziemi.
Z wahaniem, niemal jakby uważał to za nietakt, chłopiec oparł głowę o ramię Reardena. Rearden 
pochylił się i przycisnął usta do powalanego pyłem czoła.
Chłopak wzdrygnął się, unosząc głowę w niedowierzającym, oburzonym zdumieniu.
— Czy pan wie, co pan zrobił? — szepnął, jakby nie był zdolny uwierzyć, że to było przeznaczone 
dla niego.
— Opuść głowę — rzekł Rearden — a zrobię to raz jeszcze. Chłopiec opuścił głowę, a Rearden 
ucałował go w czoło, jak ojciec dziękujący synowi za bohaterską walkę.
Chłopiec leżał bez ruchu, zaciskając dłonie na ramionach Reardena. Potem, nie słysząc żadnego 
dźwięku,  czując  jedynie  lekkie,  rytmiczne  drgania,  Rearden  zrozumiał,  że  chłopak  płacze  — 
poddając się, przyjmując do wiadomości wszystko, czego nie potrafił wyrazić w nie znalezionych 
nigdy słowach.
Powoli piął się w górę, krok po kroku, usiłując pewnie stąpać wśród chwastów, zwałów piachu i 
kawałków złomu z odległej  epoki. Tocząc straszliwą walkę, z konieczności przybierającą formę 
łagodnego, niespiesznego marszu, posuwał się ku linii, na której czerwona łuna huty wskazywała 
mu koniec wykopu.
Nie słyszał płaczu, czuł jednak rytmiczne drgania, a zamiast łez przez materiał koszuli przesiąkały 
mu cienkie, ciepłe strużki wytryskujące z rany na piersi chłopca. Wiedział, że silny uścisk ramion 
jest jedynym odzewem, jaki tamten może jeszcze odebrać i zrozumieć — i przyciskał do siebie 



drżące ciało, jakby siła rąk mogła przelać część jego sił witalnych coraz słabiej tętniące arterie.
Potem  chłopiec  przestał  szlochać  i  uniósł  głowę.  Jego  twarz  wydawała  się  bledsza  i  bardziej 
pociągła, ale oczy błyszczały; spojrzał na Reardena usiłując wydobyć z siebie głos.
— Panie Rearden... ja... bardzo pana lubiłem.
— Wiem.
Nie miał siły się uśmiechnąć, ale uśmiech był w jego spojrzeniu, gdy podniósł oczy na Reardena i 
spoglądał  na  to,  czego,  nie  wiedząc  o  tym szukał  przez  całe  swoje  krótkie  życie  jako  obrazu 
wartości, które wyznawał, nie znając ich.
Potem głowa opadła mu bezwładnie, a twarz nie drgnęła w konwulsji, lecz rozluźniła się w wyrazie 
spokoju — ciało jednak drgnęło, wydając ostatni niemy krzyk protestu — Rearden zaś szedł dalej 
powoli,  nie przyspieszając kroku, choć wiedział,  że ostrożność nie jest już potrzebna, bo to, co 
niesie w ramionach, jest już tylko tym, co dla nauczycieli chłopca stanowiło synonim człowieka — 
zbiorem substancji chemicznych.
Szedł, jakby to był jego ostatni hołd i procesja pogrzebowa dla młodego życia, które zakończyło się 
w jego ramionach. Odczuwał gniew zbyt silny, by określić jego charakter inaczej niż tylko jako 
wewnętrzną presję — pragnienie zabijania.
Nie było skierowane przeciwko bezimiennemu zbirowi, który przedziurawił kulą ciało chłopca, ani 
przeciwko  grabieżczym  biurokratom,  którzy  wynajęli  zbira,  by  to  zrobił,  lecz  przeciwko 
nauczycielom chłopca,  którzy postawili  go, bezbronnego, na linii  ognia — przeciwko miękkim, 
bezpiecznym  zabójcom  z  sal  uczelnianych,  niezdolnym  poprowadzić  młodzieży  po  ścieżkach 
rozumu i z rozkoszą okaleczającym powierzone ich opiece młode umysły.
Gdzieś  tam,  myślał,  jest  matka  chłopca,  która  z  drżeniem obserwowała  jego  pierwsze  kroki,  z 
dokładnością  jubilera  odważała  jego  pierwsze  słowa,  nadgorliwie  podporządkowywała  się 
nowinkom naukowym dotyczącym diety i  higieny niemowląt,  by chronić  przed zarazkami jego 
delikatne ciało — a potem wysłała go, by zmienił się w udręczonego neurotyka w rękach ludzi 
nauczających, że nie posiada umysłu i nie powinien nawet próbować myśleć. Gdyby go karmiła 
skażonymi odpadami, myślał, wsypała mu truciznę do jedzenia, byłoby to bardziej życzliwe i mniej 
śmiertelne.
Myślał o wszystkich żywych stworzeniach, szkolących swoje młode w sztuce przetrwania, kotach 
uczących kociaki polować, ptakach, które z uporczywym wysiłkiem uczą pisklęta fruwać — gdy 
tymczasem człowiek, żyjący dzięki swemu umysłowi, nie tylko nie uczy dziecka myśleć, ale za cel 
edukacji obiera destrukcję mózgu, przekonując je, że myśl jest zbędna i zła, zanim jeszcze zaczęło 
myśleć.
Pierwszy slogan,  którym kanni  się  dziecko,  jest  początkiem serii  wstrząsów mających  na  celu 
zatrzymanie jego silnika, zablokowanie świadomości. „Nie zadawaj tyle pytań” — „Dzieci i ryby 
głosu nie mają” — „Nie wymądrzaj się! Ma być tak, jak mówię!” — „Nie dyskutuj, tylko rób!” — 
„Nie próbuj zrozumieć, wierz!” — „Nie buntuj się, tylko dostosowuj!” — „Nie wychylaj się, płyń z 
prądem!” — „Nie walcz, idź na kompromis” — „Serce jest ważniejsze niż umysł!” — „Nie bądź 
taki mądry! Rodzice wiedzą lepiej!” — „Nie bądź taki mądry! Społeczeństwo wie lepiej!” — „Nie 
bądź taki mądry! Urzędnicy wiedzą lepiej!” — „Kimże jesteś, by protestować? Wszystkie wartości 
są względne!” — „Kimże jesteś, by chcieć uciec przed kulą zbira? Życie to iluzja!”
Ludzie drżeliby, widząc ptaka oskubującego z pierza swoje pisklę, a potem wypychającego je z 
gniazda, by walczyło o byt, pomyślał — a jednak sami właśnie to robią swoim dzieciom.
Uzbrojony wyłącznie w pozbawione znaczenia formułki, ten chłopiec został rzucony w świat, by 
walczyć o życie, przez krótką chwilę kuśtykał i brnął po omacku, wydał oburzony, skonsternowany 
okrzyk protestu — i zginął w pierwszej próbie wzniesienia się na swoich okaleczonych skrzydłach.
Kiedyś jednak istnieli inni nauczyciele — i to oni wychowali ludzi, którzy stworzyli ten kraj. Matki 
powinny na kolanach poszukiwać ludzi pokroju Hugh Akstona, pomyślał, znaleźć ich i błagać, by 
wrócili.
Przeszedł  przez  bramę  zakładu,  ledwie  zauważając  strażników,  gapiących  się  na  jego  twarz  i 
dźwigany ciężar; nie zatrzymał się, by ich wysłuchać, gdy próbowali mu coś tłumaczyć, wskazując 
toczącą się w oddali walkę; powoli posuwał się ku oświetlonemu prostokątowi otwartych drzwi 



szpitala zakładowego.
Wkroczył  do  oświetlonego  pomieszczenia  pełnego  ludzi,  zakrwawionych  bandaży  i  zapachu 
środków odkażających, bez słowa wyjaśnienia złożył swój ciężar na ławce i wyszedł, nie oglądając 
się za siebie.
Szedł w kierunku głównej bramy, ku łunie ognia i hukom wystrzałów. Od czasu do czasu widział 
jakieś postacie wyskakujące ze szczelin między budynkami i ciemnych zakątków, ścigane przez 
grupki strażników i robotników; ze zdumieniem odnotował, że jego załoga jest dobrze uzbrojona. 
Wydawało się, że poradzili sobie z napastnikami, którzy przeniknęli do wnętrza zakładu, i teraz 
muszą  się  już  tylko  rozprawić  z  tymi  szturmującymi  bramę  od  zewnątrz.  Zobaczył  zbira 
przemykającego pod światłem lampy i  ze  zwierzęcą  rozkoszą walącego rurą  w szklaną  ścianę, 
tańczącego  jak  goryl  na dźwięk  rozbijanego  szkła,  póki  nie  rzuciły  się  na niego trzy  krzepkie 
postacie i nie przyparły do ziemi.
Ataki na bramę wydawały się słabnąć, jakby złamano kręgosłup tłumu. Słyszał z oddali krzyki, ale 
strzały  od  strony  drogi  stawały  się  coraz  rzadsze,  pożar  w  stróżówce  został  ugaszony,  a  na 
gzymsach  i  w  oknach  tkwili  uzbrojeni  ludzie,  sprawiający  wrażenie  rozstawionych  w  dobrze 
zorganizowanej obronie.
Na dachu budowli stojącej w pobliżu bramy zobaczył szczupłą sylwetkę człowieka trzymającego 
pistolety w obu rękach i strzelającego zza komina w tłum, zręcznie i w dwóch kierunkach naraz, jak 
wartownik strzegący bramy. Jego pewne, precyzyjne ruchy, sposób strzelania — natychmiastowy 
bez zbędnego celowania, lecz niezawodny — sprawiły, że wyglądał jak bohater Dzikiego Zachodu 
— i Rearden przyglądał mu się z czysto estetyczną przyjemnością, jakby walka o jego hutę nie była 
już jego walką, lecz widok umiejętności i pewności, z którą ludzie z odległej epoki walczyli ze 
złem, nadal sprawiał mu radość.
Na twarz Reardena padł promień latarki, a kiedy przemknął, Rearden spostrzegł, że człowiek na 
dachu pochyla się naprzód, jakby mu się przyglądał. Potem tamten kiwnął na kogoś, by go zastąpił, 
i zniknął raptownie z posterunku.
Rearden szedł pospiesznie przez pogrążony w mroku odcinek, gdy nagle usłyszał zza rogu pijacki 
glos:  „Mamy go!” i  zobaczył  dwie zbliżające  się  muskularne postacie.  Ujrzał  bezmyślną twarz 
wykrzywioną w obleśnym uśmiechu, usta rozluźnione w pozbawionym radości chichocie  i rękę 
unoszącą pałkę — usłyszał kroki nadbiegające z przeciwnej strony i usiłował się odwrócić, a wtedy 
pałka uderzyła go w tył głowy — i kiedy pociemniało mu w oczach, kiedy się zachwiał, nie chcąc 
uwierzyć, a potem poczuł, jak osuwa się na ziemię — czyjeś ramię chwyciło go i podtrzymało; o 
cal od jego ucha padł strzał, potem drugi, z tej samej broni — ale on słyszał to jak przez mgłę, 
mając wrażenie, że spadł na dno jakiegoś szybu.
Kiedy  otworzył  oczy,  pierwsze,  co  zarejestrowała  jego  świadomość,  było  uczucie  wielkiego 
spokoju. Potem spostrzegł, że leży na kanapie w ascetycznie, lecz elegancko umeblowanym pokoju 
— chwilę  później  zdał  sobie  sprawę,  iż  jest  to  jego  gabinet,  a  ludzie  stojący  obok  to  lekarz 
zakładowy i dyrektor huty. Czuł w głowie pulsujący ból, który byłby rozdzierający, gdyby chciało 
mu  się  zwracać  na  niego  uwagę,  i  poczuł,  że  część  głowy ma  obwiązaną  bandażem.  Uczucie 
spokoju wynikało ze świadomości, że jest wolny.
Znaczenia tego bandaża i tego biura nie wolno było akceptować razem — ludzie nie mogą żyć w 
takiej kombinacji, jest jedno albo drugie — to już nie była jego bitwa, jego praca ani jego sprawa.
— Chyba nic mi nie będzie, doktorze — rzekł, unosząc głowę.
— Tak, panie Rearden, całe szczęście. — Lekarz patrzył na niego, jakby wciąż nie mógł uwierzyć, 
że to się przytrafiło Hankowi Reardenowi na terenie jego własnej huty; w jego głosie brzmiało 
napięcie  gniewnej  lojalności i  oburzenia.  — Nic poważnego, tylko powierzchowna rana i  lekki 
wstrząs. Ale musi pan teraz odpoczywać.
— Będę — rzekł stanowczo Rearden.
— Już wszystko w porządku — powiedział dyrektor, wskazując zakład. — Pokonaliśmy drani i 
zmusiliśmy do ucieczki. Nie ma powodów do obaw, panie Rearden. Wszystko wróciło do normy.
— Tak — rzekł Rearden. — Pewnie ma pan mnóstwo roboty, doktorze.
— O tak! Nigdy nie myślałem, że dożyję dnia, w którym...



— Wiem. Proszę się zająć swoimi sprawami. Ja sobie poradzę.
— Tak jest, panie Rearden.
— Zajmę się zakładem — rzekł dyrektor, gdy lekarz wyszedł pospiesznie. — Wszystko jest pod 
kontrolą, panie Rearden. Ale to było najohydniejsze...
— Wiem — rzekł Rearden. — Kto uratował mi życie? Ktoś mnie złapał, gdy upadałem, i wystrzelił 
do napastników.
— Jeszcze jak! Prosto w twarze. Łby im poodstrzelał. To był ten nasz nowy piecowy. Pracuje tu od 
dwóch miesięcy. Najzdolniejszy pracownik, jakiego kiedykolwiek miałem. To on się domyślił, co 
knują amatorzy łatwego zysku, i ostrzegł mnie dziś po południu. Polecił mi uzbroić możliwie jak 
najwięcej  osób.  Policja  i  wojsko  nie  udzieliły  nam  pomocy,  podając  najgłupsze  wymówki  i 
przyczyny opóźnień, jakie w życiu słyszałem, to wszystko było z góry zaplanowane, bandyci nie 
spodziewali się zbrojnego oporu. To właśnie ten piecowy — Frank Adams — zorganizował obronę, 
poprowadził  całą bitwę i stał  na dachu, odstrzeliwując tych,  którzy podeszli  zbyt blisko bramy. 
Jezu, co za strzelec! Aż mnie dreszcz przechodzi, gdy pomyślę, ilu z nas uratował dziś życie. Ci 
dranie chcieli nam tu urządzić jatkę.
— Chciałbym go zobaczyć.
— Czeka gdzieś na zewnątrz. To on pana tu przyniósł i prosił o zezwolenie na rozmowę z panem, 
gdy tylko to będzie możliwe.
— Proszę go przysłać. Potem niech pan idzie dokończyć robotę.
— Coś jeszcze, panie Rearden?
— Nie, nic więcej.
Leżał  nieruchomo,  samotny w cichym pokoju,  wiedząc,  że sens jego zakładu przestał  istnieć,  i 
pełnia tej  wiedzy nie pozostawiała  miejsca na ból płynący z żalu za utraconym złudzeniem. W 
ostatniej sekwencji ujrzał duszę i istotę swoich wrogów: bezmyślną gębę zbira z pałką. To nie sama 
twarz wzbudziła w nim przerażenie, lecz myśl o profesorach, filozofach moralistach i mistykach, 
którzy poszczuli nią świat.
Doznawał osobliwego uczucia czystości. Składała się na nie durna i miłość do tego świata, świata 
należącego do niego, nie do nich. Było to uczucie, które napędzało go przez całe życie, uczucie, 
jakie niektórzy znają w młodości, a potem zdradzają, lecz on nigdy go nie zdradził, zawsze dźwigał 
je  ze  sobą  jak  poobijany,  nie  zidentyfikowany,  lecz  żywy silnik  — uczucie,  które  teraz  mógł 
odczuwać w pełnej,  czystej  formie: poczucie wielkiej  wartości własnej osoby i własnego życia. 
Była to ostateczna pewność, że jego życie należy do niego i że może je przeżyć nie skrępowany 
więzami zła — i że żadne więzy nigdy nie były konieczne. Był to promienny spokój świadomości, 
że jest wolny od strachu, bólu i winy.
Jeśli to prawda, pomyślał, że istnieją mściciele, poświęcający się oswabadzaniu takich ludzi jak ja, 
niech mnie zobaczą teraz, niech mi zdradzą swój sekret, niech się o mnie upomną, niech...
— Proszę! — zawołał, słysząc pukanie.
Spojrzał  na postać stojącą w drzwiach i  znieruchomiał.  W progu, potargany,  z powalaną sadzą 
twarzą i ogorzałymi od ognia piecowego ramionami, w osmalonym kombinezonie i pokrwawionej 
koszuli, stał w postawie bohatera spod znaku płaszcza i szpady... Francisco d’Anconia.
Rearden  miał  wrażenie,  że  jego  świadomość  zareagowała  szybciej  niż  ciało,  to  ono odmówiło 
posłuszeństwa, ogłuszone szokiem, podczas gdy umysł śmiał się, mówiąc mu, że jest to najbardziej 
naturalne, najbardziej przewidywalne wydarzenie pod słońcem.
Francisco obdarzył  go uśmiechem, jakim wita się w letni  poranek przyjaciela  z dzieciństwa — 
jakby nic innego nie mogło się nigdy między nimi wydarzyć — i Rearden odruchowo odpowiedział 
tym samym, częścią swojego jestestwa wciąż czując niedowierzające zdumienie, ale wiedząc, że tak 
właśnie ma być.
—  Przez  te  wszystkie  miesiące  dręczył  się  pan  — rzekł  Francisco,  podchodząc  do  niego  — 
pytaniami, jakich słów użyć, by mnie prosić o przebaczenie, i czy ma pan prawo o nie prosić, jeśli 
jeszcze kiedyś się spotkamy — ale teraz pan widzi, że to niepotrzebne, że nie ma o co prosić ani 
czego przebaczać.
— Tak  — odparł  Rearden  zdumionym szeptem,  ale  nim  skończył  zdanie,  wiedział  już,  że  to 



największy hołd, jaki może złożyć — tak, wiem to.
Francisco  usiadł  przy  nim  na  kanapie  i  powoli,  kojącym  dotykiem,  zamykającym  przeszłość, 
przesunął dłonią po czole Reardena.
— Tylko jedno chcę panu powiedzieć — rzekł Rearden. — Chcę, żeby pan to ode mnie usłyszał: 
dotrzymał pan przysięgi, był pan moim przyjacielem.
— Wiedziałem, że pan to wie. Wiedział pan od początku, niezależnie od tego, co pan myślał o 
moich uczynkach. Uderzył mnie pan, bo nie potrafił się zmusić do zwątpienia w to.
— To... — szepnął Rearden, wpatrzony w niego — to była ta rzecz, której nie miałem prawa panu 
mówić... używać jako wymówki...
— Nie sądził pan, że to zrozumiem?
— Chciałem pana odnaleźć... Nie miałem prawa szukać... A pan przez cały ten czas... — Wskazał 
ubranie Francisca, po czym ręka opadła mu bezradnie i zamknął oczy.
— Byłem pańskim piecowym — rzekł Francisco z uśmiechem od ucha do ucha. — Nie sądziłem, 
że będzie pan miał coś przeciwko. Sam mi pan oferował pracę.
— Był pan tu, jako mój ochroniarz, przez dwa miesiące?
— Tak.
— Był pan tu, odkąd... — Urwał.
— Tak.  Rankiem tamtego dnia,  w którym przeczytał  pan  mój  pożegnalny list  zawieszony nad 
dachami Nowego Jorku, stawiłem się na pierwszą zmianę jako piecowy.
— Niech mi pan powie — powiedział  powoli  Rearden — tamtego wieczoru  na ślubie  Jamesa 
Taggarta, gdy pan mówił, że poluje na swoją największą zdobycz... chodziło panu o mnie, prawda?
— Oczywiście.
Francisco  wyprostował  się  nieco,  jakby  się  szykował  do  jakiegoś  podniosłego  zadania, 
poważniejąc, tylko w oczach wciąż zachowując uśmiech.
— Mam panu mnóstwo do powiedzenia — rzekł. — Ale zanim zacznę, czy powtórzy pan słowo, 
które kiedyś mi pan zaoferował, a ja... a ja musiałem je odrzucić, bo wiedziałem, że nie wolno mi 
go przyjąć?
Rearden uśmiechnął się.
— Jakie słowo, Francisco?
Francisco pochylił głowę, przyjmując dar.
— Dziękuję, Hank. — Potem uniósł twarz. — A teraz opowiem ci o rzeczach, które zamierzałem 
powiedzieć tamtego wieczoru, gdy przyszedłem tu po raz pierwszy, ale nie dokończyłem. Myślę, że 
jesteś gotów do ich wysłuchania.
— Tak.
Na niebie za oknem pojawiła się czerwona łuna odlewanej stali. Posoli przetaczała się przez ściany 
pokoju, puste biurko i twarz Reardena, niczym pozdrowienie i pożegnanie.

Rozdział VII
MÓWI JOHN GALT

Dzwonek  dzwonił  jak  na  alarm,  przeciągłym  krzykiem,  przerywanym  niecierpliwymi, 
gorączkowymi naciśnięciami czyjegoś palca.
Zrywając się z łóżka, Dagny zauważyła zimne, blade światło późnego poranka i zegar na odległej 
wieży, wskazujący dziesiątą. Pracowała w biurze do czwartej nad ranem i zostawiła wiadomość, by 
nie oczekiwano jej wcześniej niż w południe.
Blada, oszalała z przerażenia twarz, którą ujrzała po otwarciu drzwi, należała do Jamesa Taggarta.
— Zniknął! — wykrzyknął.
— Kto?
— Hank Rearden! Odszedł, zostawił wszystko i zniknął!
Przez moment stała bez ruchu, trzymając w rękach pasek szlafroka, który właśnie zawiązywała; 



potem, gdy ta wiadomość w pełni do niej dotarła, ręce gwałtownie zacisnęły pasek, jakby chciały 
przeciąć ciało na pół, i Dagny zaniosła się triumfalnym śmiechem.
Patrzył na nią w oszołomieniu.
— Odbiło ci? — wykrztusił. — Nie rozumiesz?
— Wejdź, Jim — rzekła, odwracając się z drwiną i wchodząc do salonu. — O tak, rozumiem.
— Odszedł! Odszedł jak tamci! Zostawił hutę, konta bankowe, nieruchomości, wszystko! Zabrał 
trochę ubrań i zawartość sejfu, który miał w mieszkaniu — kiedy tam weszli, sejf był otwarty i 
pusty — i nic więcej! Żadnego listu, ani słowa wyjaśnienia, nic! Dzwonili do mnie z Waszyngtonu, 
ale całe miasto o tym mówi! Nie potrafią tego utrzymać w tajemnicy! Próbowali, ale... Nikt nie wie, 
jak  się  wydostał,  ale  wiadomość  o  jego  zniknięciu  przeszyła  cały  zakład  lotem błyskawicy,  a 
wtedy...  zanim ktokolwiek mógł  to  powstrzymać,  zniknęło  mnóstwo innych!  Dyrektor  zakładu, 
główny metalurg, główny inżynier, sekretarka Reardena, nawet lekarz zakładowy! I Bóg wie, ilu 
innych! Dezerterują, dranie! Opuszczają nas mimo wszystkich kar, jakie za to grożą! Najpierw on, 
teraz pozostali, robota w hucie zamarła, czy ty rozumiesz, co to znaczy?
— A ty?
Wykrzyczał całą historię, jakby chciał zmazać z jej twarzy uśmiech; ten zagadkowy, nieruchomy 
uśmiech goryczy i triumfu. Nie udało mu się.
— To katastrofa na skalę krajową! Co ci odbiło? Nie rozumiesz, że to ostatni gwóźdź do trumny? 
To załamie resztki morale w narodzie i ostatecznie zniszczy gospodarkę! Nie możemy pozwolić mu 
zniknąć! Musisz go sprowadzić z powrotem!
Uśmiech zniknął.
— Możesz  to  zrobić!  — wrzasnął  Taggart.  — Jesteś  jedyną  osobą,  która  to  potrafi!  To  twój 
kochanek, prawda? Och, nie patrz tak na mnie! Nie czas na nadwrażliwość! Musimy go dostać! 
Musisz  wiedzieć,  gdzie  jest!  Możesz  go  odnaleźć!  Musisz  do  niego  dotrzeć  i  sprowadzić  z 
powrotem!
Sposób, w jaki teraz na niego patrzyła, był gorszy od tamtego uśmiechu — sprawiała wrażenie, 
jakby widziała go nagiego i nie mogła już dłużej znieść tego widoku.
— Nie mogę go sprowadzić z powrotem — powiedziała, nie podnosząc głosu. — A gdybym mogła, 
nie zrobiłabym tego. A teraz wynoś się stąd.
— Ale katastrofa na skalę krajową...
— Wyjdź.
Nie  wiedziała,  kiedy  to  zrobił.  Stała  samotnie  w  salonie,  z  opuszczoną  głową,  przygarbiona, 
uśmiechając się uśmiechem bólu,  czułości,  pozdrowienia  dla Hanka Reardena.  Zastanawiała  się 
mgliście, dlaczego jest tak zadowolona, że znalazł wyzwolenie, tak pewna, że postąpił słusznie, a 
jednak samej sobie odmawia tego wyzwolenia. W jej głowie pulsowały dwa zdania — jednym było 
triumfalne: „Jest wolny, nie dopadną go!”, drugim coś na kształt modlitwy ofiarnej: „Nadal jest 
szansa na zwycięstwo, ale niech ja będę jedyną ofiarą.
To  dziwne,  myślała  w  ciągu  następnych  dni,  przyglądając  się  ludziom  wokół,  katastrofa 
uświadomiła  im istnienie  Hanka Reardena  w większym stopniu  niż  wszystkie  jego  dokonania, 
jakby  ścieżki  ich  umysłów  były  otwarte  na  kataklizmy,  lecz  nie  na  wartości.  Niektórzy  go 
przeklinali, inni mówili o nim szeptem, z wyrazem winy i trwogi na twarzach, jakby zaraz miała 
spaść na nich jakaś niezidentyfikowana kara — jeszcze inni histerycznie udawali,  że nic się nie 
stało.
Gazety, jak marionetki na poplątanych sznurkach, wykrzykiwały z tą samą wojowniczością w te 
same dni: „Społeczną zdradą jest przypisywanie wielkiego znaczenia dezercji  Hanka Reardena i 
podkopywanie morale publicznego staroświeckim poglądem, że jednostka może mieć jakiekolwiek 
znaczenie dla społeczeństwa”. „Społeczną zdradą jest rozpowszechnianie informacji o zniknięciu 
Hanka  Reardena.  Pan  Rearden  nie  zniknął  jest  w  swoim  gabinecie  i  jak  co  dzień  zarządza 
zakładami, w Rearden Steel nie odnotowano żadnych kłopotów z wyjątkiem pomniejszych, prywat-
nych utarczek między robotnikami”.  „Społeczną  zdradą jest  przedstawianie  w niepatriotycznym 
świetle tragicznej śmierci Hanka Reardena. Pan Rearden nie zdezerterował, lecz zginął w wypadku 
samochodowym w drodze do pracy, a pogrążona w smutku rodzina wzięła udział w prywatnej ce-



remonii pogrzebowej”.
To  dziwne,  myślała,  otrzymywać  informacje  wyłącznie  w  formie  przeczącej,  jakby  istnienie 
zamarło, fakty znikły i tylko gorączkowe przeczenia urzędników i dziennikarzy udzielały jakichś 
wskazówek na temat rzeczywistości, której zaprzeczali. „To nieprawda, że zamknięto odlewnię stali 
Millera w New Jersey”. „To nieprawda, że zamknięto zakłady samochodowe Jansena w Michigan”. 
„Podłym, aspołecznym kłamstwem jest, jakoby producenci wyrobów stalowych załamywali się w 
wyniku zagrożenia  niedoborem stali.  Nie  ma powodów się  go spodziewać”.  „Oszczerczą,  bez-
podstawną plotką  jest,  jakoby przygotowywano plan unifikacji  hutnictwa,  mający  faworyzować 
Orrena Boyle’a. Adwokat pana Boyle’a stanowczo temu zaprzeczył i zapewnił prasę, że pan Boyle 
jest  obecnie  absolutnie  przeciwny  takiemu  planowi.  W  chwili  obecnej  pan  Boyle  przechodzi 
załamanie nerwowe”.
Niektóre  wiadomości  dawały  się  jednak  zaobserwować  na  ulicach  Nowego  Jorku  w  zimne, 
wilgotne jesienne wieczory: tłum zebrał się przed sklepem żelaznym, w którym właściciel otworzył 
drzwi na oścież,  rozdając resztki skromnych zapasów, i śmiejąc się histerycznie,  wybijał szyby; 
inny  tłum  zgromadził  się  przy  drzwiach  zrujnowanej  kamienicy,  przed  którą  stała  karetka 
pogotowia, a z wypełnionego gazem pokoju wynoszono ciała mężczyzny, jego żony i trojga dzieci; 
mężczyzna był drobnym producentem narzędzi stalowych.
Skoro teraz dostrzegają wartość Hanka Reardena, myślała, dlaczego nie dostrzegali jej przedtem? 
Dlaczego  nie  zapobiegli  własnej  klęsce  i  nie  oszczędzili  mu  lat  niepowetowanej  udręki?  Nie 
znalazła odpowiedzi.
W bezsenne noce myślała o tym, że Hank Rearden i ona zamienili się teraz miejscami: on był na 
Atlantydzie, ona — po drugiej stronie ekranu promieni; być może on krzyczał teraz do niej, tak jak 
ona krzyczała na widok karkołomnych wyczynów jego samolotu, ale przez tę zasłonę nie mógł się 
przedrzeć żaden dźwięk.
Zasłona jednak uchyliła  się  na krótką chwilę  — na czas czytania  listu,  który Dagny otrzymała 
tydzień po jego zniknięciu. Na kopercie nie było adresu zwrotnego, tylko stempel jakiejś wioski w 
Kolorado. List zawierał dwa zdania:

Poznałem go. Nie winię cię. 
H.R.

Długo  siedziała  bez  ruchu,  wpatrując  się  w  list,  jakby  zatraciła  zdolność  poruszania  się  i 
odczuwania. Zdawało jej się, że nic nie czuje, dopóki nie zauważyła, że jej ramionami wstrząsa 
lekkie,  nieprzerwane  drżenie;  wtedy pojęła,  że  rozdzierająca  ją  gwałtowna emocja  składa się  z 
radosnego hołdu, wdzięczności i rozpaczy — hołdu dla zwycięstwa, którym było spotkanie tych 
dwóch mężczyzn, ostatecznego zwycięstwa obu — wdzięczności wobec mieszkańców Atlantydy za 
to, że uznali ją za jedną z nich i przyznali jej przywilej otrzymania wiadomości — i rozpaczy wy-
nikającej  ze świadomości,  że pustka wewnątrz niej  jest  walką o to,  by nie słyszeć pytań,  które 
jednak słyszy. Czy Galt ją opuścił? Czy udał się do doliny, by powitać swoją największą zdobycz? 
Czy wróci? Czy zrezygnował z niej? Nieznośny był nie brak odpowiedzi na te pytania, lecz fakt, iż 
odpowiedź była tak blisko, lecz ona nie miała prawa zrobić tego kroku i sięgnąć po nią.
Nie próbowała się z nim zobaczyć. Przez miesiąc, wchodząc co rano do biura, nie była świadoma 
pomieszczenia, w którym się znajduje, lecz podziemnych tuneli — i pracowała, czując, że jakaś 
marginalna  część  jej  umysłu  podlicza  liczby,  czyta  raporty,  pospiesznie  i  bez  życia  podejmuje 
decyzje, podczas gdy jej żywy mózg spoczywa bez ruchu, pogrążony w kontemplacji, niezdolny 
posunąć się poza jedno zdanie: „On jest tam w dole”. Jedyne, na co sobie pozwoliła, to spojrzenie 
na listę płac pracowników dworca. Widniało na niej nazwisko Johna Galta, nie zakamuflowane, 
obecne na liście od dwunastu lat. Obok nazwiska widniał adres — i Dagny od miesiąca usiłowała 
go zapomnieć.
Tamten  miesiąc  wydawał  się  trudny — ale  teraz,  gdy spoglądała  na list,  myśl  o  tym,  że  Galt 
wyjechał, była jeszcze trudniejsza do zniesienia. Nawet opieranie się jego bliskości stanowiło jakąś 
więź, cenę do zapłacenia, zwycięstwo odnoszone w jego imieniu. Teraz nie było nic z wyjątkiem 



pytania, którego nie należało zadawać. Jego obecność w tunelach była w tamtych dniach motorem 
jej działań — tak jak jego obecność w mieście była motorem jej działań w ciągu minionego lata — 
tak jak jego obecność gdzieś w świecie była motorem jej działań przez wszystkie lata, zanim po raz 
pierwszy usłyszała jego nazwisko. Teraz miała wrażenie, że ten motor także przestał działać.
Brnęła  dalej,  za  ostatnią  kroplę  paliwa  mając  jasny,  czysty  blask  trzymanej  w  kieszeni  złotej 
pięciodolarówki.  Brnęła,  chroniona  przed  otaczającym  ją  światem przez  swoją  ostatnią  zbroję: 
obojętność.
Gazety nie wspominały o zamieszkach wybuchających w całym kraju ona jednak wiedziała o nich z 
raportów konduktorów na temat podziurawionych kulami wagonów, rozebranych torów, ataków na 
pociągi, obleganych stacji — w Nebrasce, Oregonie, Teksasie, Montanie — o jałowych, skazanych 
na  niepowodzenie  wybuchach  gniewu  i  rozpaczy,  nie  przynoszących  nic  poza  zniszczeniem. 
Niektóre miały zasięg lokalny, inne rozprzestrzeniały się na większe połacie kraju. W niektórych 
regionach  rebelianci  aresztowali  miejscowe  władze,  wyrzucali  przedstawicieli  Waszyngtonu, 
zabijali poborców podatkowych — po czym, ogłaszając odłączenie się od państwa, posuwali się do 
ostatecznej skrajności tego samego zła, które ich zniszczyło: zagarniali wszelkie możliwe majątki, 
deklarowali powszechną więź w obrębie społeczności i ginęli w ciągu tygodnia, bo na tyle starczały 
nieliczne  zagrabione  dobra,  a  powszechna  więź  przybierała  postać  powszechnej,  krwiożerczej 
nienawiści — ginęli w chaosie, w którym jedynym prawem było prawo pistoletu, pokonani przez 
paru zmęczonych,  sennych żołnierzy,  przysłanych z  Waszyngtonu,  by zaprowadzić  porządek w 
ruinach.
Gazety  nie  wspominały  o  tych  zdarzeniach.  W  artykułach  redakcyjnych  nadal  rozprawiano  o 
wyrzeczeniu  jako  drodze  do  przyszłego  postępu,  poświęceniu  jako  imperatywie  moralnym, 
chciwości jako wrogu i miłości jako lekarstwie, serwując wyświechtane frazesy, słodkie i mdłe jak 
zapach eteru w szpitalu.
Plotki rozchodziły się po kraju w postaci szeptów przesiąkniętych cynicznym koszmarem — ludzie 
czytali jednak gazety i zachowywali się, jakby wierzyli w to, co tam pisano, rywalizując ze sobą o 
to, kto będzie bardziej ślepy i niemy, udając, że nie wiedzą tego, co wiedzą, i robiąc wszystko, by 
uwierzyć, że to, co nie wypowiedziane, nie istnieje. Było to tak, jakby wulkan rozpoczynał erupcję, 
a ludzie u stóp góry ignorowali nagłe pęknięcia, czarny dym i strumienie lawy, wierząc, że jedynym 
niebezpieczeństwem jest uznanie istnienia tych znaków za rzeczywiste.
„Słuchajcie  raportu pana Thompsona w sprawie powszechnego kryzysu we wszystkich stacjach 
radiowych i programach telewizyjnych 22 listopada o 20.00!”
Była  to  pierwsza  oficjalna  wzmianka  o  tym,  o  czym  się  nie  mówiło.  Ogłoszenia  zaczęły  się 
pojawiać  z  tygodniowym  wyprzedzeniem  i  przetaczały  się  z  hukiem  przez  cały  kraj.  „Pan 
Thompson złoży narodowi raport na temat powszechnego kryzysu! Słuchajcie pana Thompsona we 
wszystkich stacjach radiowych i programach telewizyjnych 22 listopada o 20.00!”
Początkowo  pierwsze  strony  gazet  i  okrzyki  spikerów  radiowych  wyjaśniały:  „W  celu 
przeciwdziałania  obawom  i  plotkom  rozsiewanym  przez  wrogów  narodu,  22  listopada  pan 
Thompson  wygłosi  orędzie,  w  którym  przedstawi  nam  pełen  raport  na  temat  stanu,  w  jakim 
znajduje  się  świat  w  tej  trudnej  chwili  globalnego  kryzysu.  Pan  Thompson  położy  kres  złym 
mocom, pragnącym nas trzymać w szachu lęku i rozpaczy. Rozświetli mrok spowijający ziemię i 
pokaże nam drogę wyjścia z tragicznej sytuacji — drogę trudną, co zwiastuje powaga chwili, lecz 
chwalebną,  co  gwarantuje  zmartwychwstanie  światła.  Przemówienie  pana  Thompsona  nadadzą 
wszystkie stacje radiowe w tym kraju i we wszystkich krajach świata, do których docierają jeszcze 
fale radiowe”.
Potem już wszystkie gazety i stacje radiowe krzyczały chórem: „Słuchajcie pana Thompsona 22 
listopada!” „Nie zapomnijcie słuchać pana Thompsona 22 listopada!” „Pan Thompson powie wam 
prawdę” — głosiły nalepki w wagonach metra i autobusach — potem plakaty na murach budynków 
— wreszcie billboardy na wyludnionych autostradach.
„Nie  rozpaczajcie!  Wysłuchajcie  pana  Thompsona!”  —  głosiły  chorągiewki  na  samochodach 
rządowych. „Nie poddawajcie się! Wysłuchajcie pana Thompsona!” — nawoływały transparenty w 
biurach i sklepach. „Nie traćcie wiary! Wysłuchajcie pana Thompsona!” — grzmieli duchowni w 



kościołach.  „Pan Thompson da wam odpowiedź!” pisały na niebie  wojskowe samoloty literami 
rozpływającymi się w powietrzu, tak że kiedy kończyły zdanie, tylko ostatnie słowo pozostawało 
widoczne.
Na dzień przemówienia postawiono na nowojorskich placach głośniki, które co godzinę zgrzytliwie 
budziły  się  do  życia,  by  przy  wtórze  zegarów  zagrzmieć  nad  zdezelowanymi  samochodami  i 
głowami obdartego tłumu metalicznym, alarmującym głosem: „Słuchajcie raportu pana Thompsona 
w sprawie kryzysu powszechnego, 22 listopada!” Krzyk przetaczał się przez mroźne powietrze i 
znikał pomiędzy spowitymi mgłą dachami, pod pustą stroną kalendarza bez daty.
Po południu dwudziestego drugiego listopada James Taggart powiedział Dagny, że pan Thompson 
chciałby się z nią spotkać przed audycją.
— W Waszyngtonie? — zdziwiła się, patrząc na zegarek.
— Zdaje  się,  że  nie  czytasz gazet  i  nie  śledzisz  najważniejszych wydarzeń.  Nie wiesz,  że  pan 
Thompson  ma  nadawać  z  Nowego  Jorku?  Przyjechał  tu  na  naradę  z  centralnymi  postaciami 
przemysłu,  klasy robotniczej,  nauki, wszystkich zawodów i w ogóle najwyższymi przywódcami 
narodu. Prosił, żebym cię przyprowadził na konferencję.
— Gdzie to będzie?
— W studiu emisyjnym.
— Nie spodziewają się chyba, że wygłoszę w eter przemówienie popierające ich politykę?
— Nie obawiaj się, nie dopuszczą cię nawet w pobliże mikrofonu! Chcą po prostu usłyszeć twoje 
zdanie,  nie  możesz  im  odmówić,  nie  w  czasach  kryzysu,  kiedy  pan  Thompson  osobiście  cię 
zaprasza! — Mówił niecierpliwie, unikając jej wzroku.
— O której ma się odbyć konferencja?
— O wpół do ósmej.
— Czy to nie za mało czasu na konferencję w sprawie kryzysu narodowego?
— Pan Thompson jest niezmiernie zapracowany. Proszę cię, nie dyskutuj i nie utrudniaj mi zadania, 
nie rozumiem, o co ci...
— Dobrze — rzekła beznamiętnie — pójdę. — I pod wpływem uczucia niechęci do pojawienia się 
na konferencji gangsterów bez świadka, dodała: — Ale zabiorę ze sobą Eddiego Willersa.
Zmarszczył brwi i chwilę się zastanawiał, bardziej rozzłoszczony niż zaniepokojony.
—  Cóż,  jak  sobie  życzysz  —  rzucił,  wzruszając  ramionami.  Weszła  do  studia  emisyjnego  z 
Jamesem Taggartem jako policjantem przy jednym boku i Eddiem Willersem jako ochroniarzem 
przy drugim. Twarz Taggarta była urażona i spięta, Eddiego — zrezygnowana, lecz zaciekawiona. 
W rogu przestronnego, ciemnego pomieszczenia  zbudowano scenę z tektury,  stanowiącą marne 
skrzyżowanie  dostojnego  salonu  i  skromnej  pracowni.  Stało  tam  półkole  pustych  krzeseł, 
przywodzące na myśl zdjęcie z albumu rodzinnego, a na końcach długich stojaków, gotowych do 
łowów wśród krzeseł, wisiały jak przynęta mikrofony.
Śmietanka kraju, zebrana w podenerwowane grupki, wyglądała jak na wyprzedaży upadłościowej: 
był tam Wesley Mouch, Eugene Lawson, Chick Morrison, Tinky Holloway, profesor Floyd Ferris, 
profesor Simon Pritchett, Mamuśka Chalmers, Fred Kinnan i garstka zaniedbanych biznesmenów, 
spośród  których,  niewiarygodne,  rola  magnata  przypadła  na  wpół  przestraszonemu,  na  wpół 
zaszczyconemu panu Mowenowi ze Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Zwrotnic i Sygnalizacji.
Postacią, której widok najbardziej ją zaskoczył, był profesor Robert Stadler. Nie miała pojęcia, że 
twarz  może  się  tak  bardzo  postarzeć  w  ciągu  jednego  zaledwie  roku:  zniknął  z  niej  wyraz 
niewyczerpanej  energii  i  chłopięcego  entuzjazmu,  zastąpiony  bruzdami  pogardliwej  goryczy. 
Stadler stał samotnie, z dala od pozostałych, i Dagny dostrzegła moment, w którym ją zauważył: 
wyglądał jak ktoś, kto znalazł się w burdelu i akceptował charakter tego miejsca, póki nie został 
tam przyłapany przez własną żonę. Na jego twarzy malował się wstyd przechodzący stopniowo w 
nienawiść. Potem Robert Stadler, naukowiec, odwrócił wzrok, udając, że jej nie widzi — jak gdyby 
odmowa widzenia faktów mogła je wymazać z życia.
Pan Thompson przechadzał się pomiędzy grupkami, pohukując niecierpliwie na losowo wybrane 
ofiary, jak człowiek czynu, czujący pogardę wobec obowiązku wygłaszania przemówień. W ręku 
ściskał  plik  pokrytych  pismem  maszynowym  kartek,  jakby  to  był  węzełek  starych  ubrań  do 



wyrzucenia.
James Taggart dopadł go w pół kroku.
— Panie  Thompson — odezwał  się  niepewnie  i  głośno — pozwoli  pan,  że  przedstawię  moją 
siostrę, pannę Dagny Taggart?
— Jak to miło, że pani przyszła — rzekł pan Thompson, potrząsając jej ręką, jakby nigdy przedtem 
nie słyszał jej nazwiska, po czym odmaszerował.
— Gdzie jest konferencja, Jim? — zapytała, spoglądając na zegar w postaci wielkiej białej tarczy z 
czarną wskazówką, przecinającą minuty jak nóż, skradający się ku godzinie ósmej.
— Nic na to nie poradzę! Nie ja tu rządzę! — wykrzyknął.
Eddie Willers zerknął na nią z pełnym zgorzkniałej cierpliwości zdumieniem i podszedł bliżej.
Odbiornik radiowy rozbrzmiewał marszami wojskowymi nadawanymi z innego studia, zagłuszając 
nerwowe  głosy,  pospieszne,  bezsensowne  kroki  i  montowaną  w  zaimprowizowanym  salonie 
skrzeczącą maszynerię.
— Wkrótce wysłuchacie raportu pana Thompsona na temat kryzysu powszechnego! — wykrzyknął 
z odbiornika tonem komendy wojskowej głos spikera, gdy zegar pokazał siódmą czterdzieści pięć.
— Chodźcie,  chłopcy,  chodźcie!  — zawołał  pan Thompson,  gdy radio  zaczęło  grać  kolejnego 
marsza.
Za dziesięć ósma kreator morale, Chick Morrison, sprawiający wrażenie zarządzającego całą akcją, 
wykrzyknął:
— W porządku, chłopcy i dziewczęta, zajmujcie miejsca! — Machnął zwojem papieru listowego 
jak batutą, wskazując oświetlone półkole krzeseł.
Pan Thompson opadł z hukiem na centralne krzesło, jakby upolował wolne siedzenie w metrze.
Asystenci Chicka Morrisona naganiali tłum w kierunku kręgu światła.
— Szczęśliwa rodzinka — tłumaczył Chick Morrison — kraj musi nas postrzegać jako wielką, 
zjednoczoną,  szczęśliwą...  Co się dzieje z tym sprzętem? — Radio zamilkło niespodziewanie,  z 
dziwnym trzaskiem, w połowie taktu. Była za dziewięć ósma. Morrison wzruszył ramionami i kon-
tynuował:  —  ...szczęśliwą  rodzinę.  Pospieszcie  się,  chłopcy.  Najpierw  fotografujcie  pana 
Thompsona.
Podczas  gdy wskazówka zegara  odcinała  minuty,  fotoreporterzy  pstrykali  zdjęcia  skwaszonej  i 
zniecierpliwionej twarzy pana Thompsona.
— Pan Thompson będzie siedział między nauką a przemysłem — obwieścił Chick Morrison. — 
Profesorze Stadler  — proszę usiąść na krześle  po lewej.  Panno Taggart  — tędy,  proszę — po 
prawej stronie pana Thompsona.
Stadler posłuchał. Dagny stała w miejscu.
— To nie tylko dla prasy, także dla widowni telewizyjnej — tłumaczył jej Morrison tonem zachęty.
Zrobiła krok do przodu.
— Nie wezmę udziału w tym programie — rzekła spokojnie, zwracając się do pana Thompsona.
—  Nie?  —  zapytał  skonsternowany,  z  wyrazem  twarzy,  który  przybrałby,  gdyby  któryś  ze 
stojących w studiu wazonów odmówił nagle pełnienia swojej roli.
— Dagny, na Boga! — wykrzyknął w panice James Taggart.
— Co jej się stało? — zapytał pan Thompson.
— Ależ, panno Taggart! Dlaczego? — wykrzyknął Chick Morrison.
— Wiecie dlaczego — zwróciła się do zebranych. — Dziwię się, że próbowaliście tego ponownie.
— Panno Taggart!  — wrzasnął  Chick  Morrison,  gdy Dagny odwróciła  się  do  wyjścia.  — To 
wyższa koniecz...
W tym momencie jakiś człowiek podbiegł do pana Thompsona i Dagny, podobnie jak wszyscy w 
studio, zamarła.  Wyraz twarzy mężczyzny sprawił,  że w tłumie zaległa kompletna cisza. Był to 
kierownik  techniczny  stacji,  a  na  jego  twarzy  malował  się  dziwny  wyraz  pierwotnej  trwogi, 
zmagający się z resztkami cywilizowanego opanowania.
— Panie Thompson — rzekł — być może... być może będziemy musieli opóźnić audycję.
— Co?! — wrzasnął pan Thompson.
— Próbujemy to naprawić, próbujemy się dowiedzieć, co to jest, ale... możemy nie zdążyć na czas 



i...
— O czym pan mówi? Co się stało?
— Próbujemy zlokalizować...
— Co się stało?
— Nie wiem! Ale... nie... nie możemy wejść na emisję, panie Thompson.
Na moment zaległa cisza, po czym pan Thompson zapytał nienaturalnie niskim głosem:
— Czy pan oszalał?
— Najwyraźniej. Chciałbym, żeby tak było. Nie wiem, co się dzieje. Kie ma sygnału.
— Kłopoty techniczne?! — ryknął pan Thompson, zrywając się z krzesła. — Kłopoty techniczne w 
takiej chwili, do diabła?! To tak kierujecie tą stacją?!
Kierownik techniczny powoli pokręcił głową, jak dorosły, który boi się przestraszyć dziecko.
— Nie chodzi o tę stację, panie Thompson — rzekł łagodnie. — Chodzi o wszystkie stacje w kraju, 
na ile zdołaliśmy się zorientować. I to nie kłopoty techniczne. Ani tu, ani nigdzie indziej. Sprzęt jest 
w pełni sprawny, zarówno u nas, jak i u nich, ale... o siódmej pięćdziesiąt jeden wszystkie stacje 
zamilkły i... i nikt nie wie dlaczego.
— Ale... — wykrzyknął pan Thompson, urwał, rozejrzał się wokół i wrzasnął: — Nie dzisiaj! Nie 
możecie pozwolić, by to się stało dzisiaj! Musicie mnie wpuścić na emisję!
—  Panie  Thompson  —  rzekł  powoli  jego  rozmówca  —  dzwoniliśmy  do  laboratorium 
elektronicznego Państwowego Instytutu Naukowego. Oni... nigdy się z czymś takim nie spotkali. 
Powiedzieli, że to może być jakieś zjawisko przyrodnicze, zakłócenia kosmiczne na bezpreceden-
sową skalę, tylko że...
— No?
— Tylko że nie sądzą, aby to było to. I my też nie. Mówią, że to wygląda jak fale radiowe, ale o 
niespotykanej dotąd częstotliwości.
Odpowiedziało mu milczenie. Po chwili kontynuował dziwnie uroczystym głosem:
— To wygląda, jakby ściana fal radiowych blokowała eter. Nie możemy się przez nią przedostać, 
dotknąć jej ani przerwać... Co więcej, nie możemy zlokalizować jej źródła. Wszystkie standardowe 
metody zawodzą. .. Te fale wydają się pochodzić z nadajnika, przy którym... przy którym wszystkie 
znane nam nadajniki to dziecinne zabawki!
— Ale to niemożliwe!  — wykrzyknął  ktoś za plecami pana Thompsona i  wszyscy spojrzeli  w 
tamtym  kierunku,  zaskoczeni  osobliwie  zatrwożonym  tonem.  Był  to  profesor  Stadler.  —  Coś 
takiego nie istnieje! Nie ma na ziemi nikogo, kto mógłby tego dokonać!
Kierownik techniczny rozłożył ręce.
— No właśnie, profesorze Stadler — rzekł znużonym głosem. — to niemożliwe. Nie powinno być 
możliwe. Ale zaistniało.
— No to zróbcie z tym coś! — wykrzyknął w kierunku tłumu pan Thompson.
Nikt się nie odezwał ani nie poruszył.
—  Nie  pozwolę  na  to!  —  krzyknął  pan  Thompson.  —  Nie  pozwolę!  Akurat  dzisiaj!  Muszę 
wygłosić  to  przemówienie!  Zróbcie  coś!  Naprawcie  to,  cokolwiek  to  jest!  Rozkazuję  wam to 
naprawić!
Kierownik techniczny spoglądał na niego bez wyrazu.
— Wyleję was wszystkich z pracy! Wyleję każdego elektronika w tym kraju! Oskarżę całą profesję 
o sabotaż, dezercję i zdradę! Słyszy mnie pan?! No to zrób pan coś, do cholery! Zrób pan coś!
Kierownik techniczny patrzył na niego beznamiętnie, jakby słowa nie niosły już ze sobą żadnego 
przesłania.
— Czy nikt nie wykona mojego rozkazu? — krzyknął pan Thompson. — Czy w tym kraju nie ma 
już nikogo myślącego?!
Zegar wskazał ósmą.
— Szanowni państwo — dobiegł  z odbiornika męski  głos,  wyraźny,  spokojny,  nieprzejednany; 
głos, jakiego nie słyszano w eterze od lat — pan Thompson nie będzie dziś do państwa przemawiał. 
Jego  czas  się  skończył.  Ja  przejąłem  stery.  Mieliście  usłyszeć  raport  na  temat  kryzysu  po-
wszechnego. Usłyszycie go.



Odpowiedziały mu trzy stłumione okrzyki rozpoznania, nikt jednak nie zdołał ich wyłowić spośród 
wrzasków tłumu. Jeden był okrzykiem triumfu, drugi — trwogi, trzeci — zdumienia. Trzy osoby 
rozpoznały  mówiącego:  Dagny,  profesor  Stadler  i  Eddie  Willers.  Nikt  nie  spojrzał  na  Eddiego 
Willersa,  ale  Dagny  i  Stadler  popatrzeli  na  siebie.  Jego  twarz  wykrzywiało  najpotworniejsze 
przerażenie, jakiego widok można było znieść, Dagny zaś patrzyła na niego tak, jakby mówiący go 
spoliczkował.
—  Od  dwunastu  lat  zadajecie  pytanie:  „Kim  jest  John  Galt?”  To  on  do  was  mówi.  Jestem 
człowiekiem, który kocha swoje życie. Jestem człowiekiem, który nie poświęca swojej miłości ani 
swoich wartości.  Jestem człowiekiem,  który pozbawił  was ofiar  i  w ten sposób zniszczył  wasz 
świat, a jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego giniecie — wy, drżący ze strachu przed wiedzą — powiem 
wam to.
Tylko kierownik  techniczny  zdołał  się  ruszyć:  podbiegł  do telewizora  i  gorączkowo walczył  z 
przyciskami.  Ekran  był  jednak  pusty:  mówca  wolał  pozostać  niewidzialny.  Jedynie  jego  głos 
brzmiał w odbiornikach całego kraju — całego świata,  pomyślał kierownik techniczny — spra-
wiając wrażenie, jakby mówca siedział tu, w tym pomieszczeniu, i mówił nie do grupy, lecz do 
jednego człowieka. Nie był to ton, jakim przemawia się do zgromadzenia, lecz jakim przemawia się 
do umysłu.
— Mówiono wam, że żyjemy w epoce kryzysu moralnego. Sami to mówiliście, na wpół z lękiem, 
na wpół z nadzieją, że te słowa nic nie znaczą. Krzyczeliście, że grzechy ludzkie niszczą świat, i 
przeklinaliście ludzką naturę za niechęć praktykowania żądanych przez was cnót. Ponieważ cnota w 
waszym  mniemaniu  polega  na  poświęceniu,  z  każdą  kolejną  katastrofą  żądaliście  większych 
poświęceń.  W  imię  powrotu  do  moralności  poświęcaliście  wszystko,  co  uważaliście  za  zło 
odpowiedzialne  za  waszą  ciężką  sytuację.  Poświęciliście  sprawiedliwość  na  rzecz  miłosierdzia. 
Poświęciliście niezależność na rzecz jedności. Poświęciliście rozum na rzecz wiary. Poświęciliście 
bogactwo na rzecz potrzeby. Poświęciliście poczucie  własnej wartości na rzecz wyrzeczenia się 
siebie. Poświęciliście szczęście na rzecz obowiązku.
Zniszczyliście  wszystko,  co  nazywaliście  złem,  i  osiągnęliście  to,  co  nazywaliście  dobrem. 
Dlaczego  zatem  przeraża  was  widok  otaczającego  was  świata?  Ten  świat  nie  jest  produktem 
waszych  grzechów,  lecz  waszej  wizji  cnót.  To  pełne  i  perfekcyjne  urzeczywistnienie  waszego 
ideału moralnego. Walczyliście o niego, marzyliście o nim i pragnęliście go, a ja — ja spełniłem 
wasze życzenie.
Wasz ideał miał nieprzejednanego wroga, którego zniszczeniu miał służyć wasz kodeks moralny. 
Usunąłem  wam  go  z  drogi.  Usunąłem  źródło  całego  zła,  które  stopniowo  poświęcaliście. 
Zakończyłem waszą bitwę. Zatrzymałem wasz silnik. Usunąłem wam z drogi ludzki umysł.
Twierdzicie,  że  ludzie  nie  żyją,  opierając  się  na  umyśle?  Zabrałem  tych,  którzy  to  czynią. 
Twierdzicie, że umysł jest bezsilny? Zabrałem tych, dla których nie jest. Twierdzicie, że istnieją 
wyższe wartości niż umysł? Zabrałem tych, dla których takie nie istnieją.
Podczas  gdy  wy  wlekliście  na  ołtarze  ofiarne  orędowników  sprawiedliwości,  niezależności, 
rozsądku,  bogactwa i  szacunku dla  samych siebie  — ja  was  pokonywałem,  docierając  do nich 
pierwszy. Opowiadałem im, na czym polega wasza gra i wasz kodeks moralny, bo sami byli zbyt 
niewinnie  wspaniałomyślni,  by  to  zrozumieć.  Wskazywałem  im,  jak  żyć  na  podstawie  innej 
moralności — mojej. I to tę postanowili wybrać.
Wszyscy ludzie, którzy znikli, ludzie, których nienawidziliście, lecz baliście się utracić, odeszli za 
moją sprawą. Nie próbujcie nas znaleźć. Nie chcemy zostać znalezieni. Nie krzyczcie, że naszym 
obowiązkiem jest wam służyć. Nie poczuwamy się do takiego obowiązku. Nie krzyczcie, że nas 
potrzebujecie. Nie uważamy potrzeby za wystarczający powód. Nie krzyczcie, że do was należymy. 
Tak nie jest. Nie błagajcie nas o powrót: strajkujemy. My — ludzie umysłu.
Strajkujemy w proteście przeciwko samopoświęceniu. Strajkujemy w proteście przeciwko wierze w 
niezasłużone nagrody i nie nagradzane obowiązki. Strajkujemy w proteście przeciwko dogmatowi, 
że  dążenie  do osobistego szczęścia  jest  złem.  Strajkujemy w proteście  przeciwko doktrynie,  że 
życie jest grzechem.
Istnieje różnica pomiędzy naszym strajkiem a tymi, które od wieków uskuteczniacie: nasz strajk nie 



polega na wysuwaniu żądań,  lecz na ich spełnianiu.  Zgodnie z waszą moralnością jesteśmy źli. 
Postanowiliśmy już dłużej wam nie szkodzić. Zgodnie z waszą ekonomią jesteśmy bezużyteczni. 
Postanowiliśmy już dłużej was nie wyzyskiwać. Zgodnie z waszą polityką jesteśmy niebezpieczni i 
trzeba nas trzymać w ryzach. Postanowiliśmy wam nie zagrażać i nie dać się dłużej trzymać w 
ryzach. Zgodnie z waszą filozofią jesteśmy tylko złudzeniem. Postanowiliśmy nie zaślepiać was 
dłużej i pozwolić wam widzieć rzeczywistość — rzeczywistość, której pragnęliście, i świat, jaki 
widzicie teraz: świat bez umysłu.
Daliśmy wam wszystko, czego od nas żądaliście, my, którzy zawsze dawaliśmy, lecz dopiero teraz 
to  zrozumieliśmy.  Nie  zamierzamy  przedstawiać  wam  żadnych  żądań,  negocjować  warunków, 
osiągać kompromisu. Nie macie nam nic do zaoferowania. Nie jesteście nam potrzebni.
Czy krzyczycie teraz, że to nie tego pragnęliście? Że nie bezmyślny, zrujnowany świat był waszym 
celem? Nie chcieliście,  byśmy was opuścili?  Zawsze wiedzieliście,  o  co wam chodzi,  kanibale 
moralni. Ale wasza gra się skończyła, bo teraz my także to wiemy.
Poprzez wieki plag i katastrof spowodowanych przez wasz kodeks moralny krzyczeliście, że ten 
kodeks został złamany, że plagi były karą za jego złamanie, że ludzie są zbyt słabi i samolubni, by 
rozlać całą krew, jakiej on wymaga. Potępialiście ludzi, potępialiście życie, potępialiście ten świat, 
ale nigdy nie ośmieliliście się zakwestionować swojego kodeksu. Wasze ofiary brały na siebie winę 
i brnęły naprzód, w nagrodę za swoje męczeństwo wysłuchując waszych przekleństw, podczas gdy 
wy wykrzykiwaliście, że wasz kodeks jest szlachetny, tylko ludzka natura nie jest dość dobra, by go 
praktykować. I nie było nikogo, kto by wstał i zapytał: Dobry? Według jakich kryteriów?
Chcieliście wiedzieć, kim jest John Galt. Jestem człowiekiem, który zadał to pytanie.
Tak, żyjemy w epoce kryzysu moralnego. Tak, ponosicie karę za swoje zło. Ale to nie człowiek jest 
teraz sądzony i  nie  ludzka natura zostanie  obarczona winą.  Tym razem będzie  to  wasz kodeks 
moralny. Wasz kodeks moralny osiągnął apogeum, dotarł do ślepej uliczki na końcu swojej drogi. I 
jeśli chcecie dalej żyć, nie powrotu do moralności wam potrzeba — wam, którzyście nigdy jej nie 
znali — lecz jej odkrycia.
Nie słyszeliście  o żadnych koncepcjach rzeczywistości  z wyjątkiem mistycznych i społecznych. 
Uczono was, że moralność to kodeks postępowania narzucony wam przez kaprys — kaprys mocy 
nadprzyrodzonych  lub  społeczeństwa,  mający  służyć  zamiarom  bożym  lub  dobru  sąsiada,  za-
dowoleniu  władz  z  zaświatów  lub  z  sąsiedztwa  — ale  nie  waszemu  życiu  czy  przyjemności. 
Uczono was, że znajdziecie przyjemność w niemoralności, waszym interesom najlepiej przysłuży 
się zło, a kodeksy moralne nie są dla was, lecz przeciwko wam, i nie służą ekspansji życia, lecz wy-
sysaniu go.
Przez wieki bitwa o moralność toczyła się pomiędzy tymi, którzy twierdzili,  że życie należy do 
Boga, i tymi, którzy twierdzili,  że należy do sąsiadów — pomiędzy orędownikami doktryny, że 
dobro polega na poświęceniu się na rzecz duchów w niebie i orędownikami doktryny, że dobro 
polega na poświęceniu się na rzecz miernot na ziemi. Nie pojawił się nikt, kto by powiedział, że 
życie należy do was i że dobro polega na przeżywaniu go.
Obie strony zgadzały się, że moralność wymaga poświęcenia własnych interesów i umysłu, że to, 
co moralne, nie może być praktyczne, że moralność nie jest domeną rozumu, lecz wiary i siły. Obie 
zgadzały się, że moralność racjonalna jest niemożliwa, że dla rozumu nie istnieje podział na słuszne 
i niesłuszne — że rozum nie zajmuje się kwestiami moralności.
O cokolwiek jeszcze się spierali, łączyła ich nienawiść do ludzkiego umysłu. To właśnie jego miały 
wydrzeć i unicestwić wszystkie ich knowania. Wybierajcie teraz, czy ginąć, czy nauczyć się, że 
występować przeciwko umysłowi to występować przeciwko życiu.
Umysł  ludzki  jest  podstawowym  narzędziem  przetrwania.  Człowiek  otrzymał  życie,  ale  nie 
przetrwanie. Otrzymał umysł, lecz nie jego zawartość. Aby pozostać przy życiu, musi działać, a 
zanim będzie mógł działać, musi znać charakter i cel swoich działań. Nie może zdobywać pożywie-
nia,  nie  wiedząc  nic  o  nim ani  o  sposobach zdobywania  go.  Nie  może wykopać  rowu — ani 
zbudować cyklotronu — nie wiedząc  nic  o swoim celu ani  środkach do jego osiągnięcia.  Aby 
pozostać przy życiu, musi myśleć.
Myślenie  jest  jednak  świadomym wyborem.  Kluczem do tego,  co  tak  lekkomyślnie  nazywacie 



„naturą ludzką”, tajemnicą poliszynela, którą znacie, lecz drżycie ze strachu przed ubraniem jej w 
słowa, jest fakt, iż
człowiek  posiada  wolną  wolę.  Rozum  nie  działa  automatycznie,  myślenie  nie  jest  procesem 
mechanicznym, logicznych powiązań nie dokonuje się instynktownie. Funkcje waszych żołądków, 
płuc czy serca są automatyczne, funkcja umysłu — nie. W każdym momencie swego życia macie 
wolny wybór: możecie myśleć lub uchylać się od myślenia. Nie możecie jednak uciec przed swoją 
naturą, przed faktem, że waszym środkiem przetrwania jest właśnie rozum — a zatem dla was, istot 
ludzkich, „być albo nie być” jest pochodną „myśleć albo nie myśleć”.
Istota  obdarzona  wolną  wolą  nie  posiada  automatycznego  scenariusza  zachowań.  Potrzebuje 
kodeksu  wartości,  by  kierował  jej  postępowaniem.  „Wartością”  jest  to,  czego  zdobyciu  i 
zachowaniu  służą  jej  działania,  „cnotą”  — działania,  poprzez  które  zdobywa  to  i  zachowuje. 
„Wartość” wymaga odpowiedzi na pytanie: dla kogo i w odniesieniu do czego? Wymaga kryterium, 
celu i  konieczności  działania  w obliczu wyboru.  Tam, gdzie  nie ma wyborów, niepotrzebne są 
wartości.
We wszechświecie istnieje tylko jeden fundamentalny wybór: istnieć lub nie istnieć — i dotyczy on 
tylko  jednej  kategorii  bytów:  istot  żywych.  Istnienie  materii  nieożywionej  jest  bezwarunkowe, 
istnienie  życia  — nie.  To  ostatnie  zależy  od  konkretnych  działań.  Materia  jest  niezniszczalna; 
zmienia  formy,  ale  nie  może  przestać  istnieć.  Jedynie  żywy  organizm  nieustannie  stoi  przed 
wyborem:  życie  lub  śmierć.  Życie  jest  procesem  samoistnego  i  samorodnego  działania.  Jeśli 
organizm  nie  sprosta  temu  zadaniu,  umiera;  pozostają  jego  składniki  chemiczne,  życie  jednak 
przestaje  istnieć.  Jedynie  koncepcja  życia  umożliwia  istnienie  koncepcji  wartości.  Jedynie  dla 
żywego stworzenia coś może być dobre lub złe.
Roślina musi się żywić, by przeżyć; światło słoneczne, woda i potrzebne substancje chemiczne są 
wartościami,  których  zdobywanie  wyznaczyła  sobie  za  cel  jej  natura;  jej  życie  jest  kryterium 
wartości kierującym jej  działaniami.  Roślina nie ma wyboru — warunki,  na które napotyka,  są 
zmienne,  ona  jednak  nie  może  sobie  wybrać  sposobu  działania:  działa  automatycznie,  by 
przedłużyć swoje życie; nie może dokonać aktu samozniszczenia.
Zwierzę  posiada  narzędzia  służące  zachowaniu  życia;  zmysły  dostarczają  mu  automatycznego 
kodeksu zachowań i  automatycznej  wiedzy o tym, co jest  dobre,  a co złe.  Nie ma możliwości 
poszerzenia tej wiedzy ani jej uniknięcia. W warunkach, w których jego wiedza okazuje się nie-
wystarczająca,  umiera.  Dopóki  jednak  żyje,  kieruje  się  tą  wiedzą,  automatycznie  szukając 
bezpieczeństwa i nie mając wyboru, nie potrafiąc ignorować własnego dobra, wybrać zła i dążyć do 
autodestrukcji.
Człowiek nie posiada automatycznego kodeksu przetrwania. Tym, co odróżnia go od pozostałych 
istot żywych, jest konieczność działania w obliczu wyborów na podstawie wolnej woli. Nie posiada 
automatycznej świadomości tego, co jest dla niego dobre lub złe, od jakich wartości zależy jego 
życie  i  jakich  wymaga działań.  Mówicie  o  instynkcie  samozachowawczym? Akurat  tego  istota 
ludzka  nie  posiada.  „Instynkt” to  nieomylny i  automatyczny rodzaj  wiedzy.  Pragnienie  nie  jest 
instynktem. Pragnienie życia nie daje wam wiedzy potrzebnej, by je zachować. Ludzkie pragnienie 
życia też nie jest automatyczne: właśnie teraz grzeszycie po kryjomu jego brakiem. Wasz strach 
przed  śmiercią  nie  wynika  z  miłości  do  życia  i  nie  daje  wam  wiedzy  potrzebnej  do  jego 
zachowania. Człowiek musi nabywać swoją wiedzę i podejmować działania na podstawie procesu 
myślenia,  którego  nie  narzuca  mu  automatycznie  natura.  Człowiek  posiada  zdolność 
samozniszczenia — i nią właśnie kierował się przez większość swojej historii.
Istota żywa, uważająca swoje środki przetrwania za zło, nie przeżyje. Roślina usiłująca poplątać 
własne korzenie czy ptak walczący o połamanie własnych skrzydeł nie pożyłyby długo. Historia 
człowieka jest jednak historią walki o wyparcie i zniszczenie umysłu.
Człowieka obwołano istotą rozumną, ale  bycie  rozumnym to kwestia wyboru — a alternatywa, 
którą mu oferuje jego natura, brzmi: istota rozumna lub dążące do samozagłady zwierzę. Człowiek 
musi być człowiekiem — z własnej woli; musi upatrywać w życiu wartość — z własnej woli; musi 
się nauczyć je zachowywać — z własnej woli; musi odkryć potrzebne do tego wartości i kierować 
się własnymi cnotami — z własnej woli.



System wartości przyjęty z własnej woli jest kodeksem moralnym.
Kimkolwiek jesteście, wy, którzy mnie teraz słuchacie, przemawiam do tego, co w was pozostało 
żywe, nie zepsute,  do pozostałości tego,  co ludzkie,  do waszych umysłów, i  mówię: moralność 
rozumna istnieje i to ona jest właściwa człowiekowi, a jej kryterium wartości stanowi ludzkie życie.
Wszystko, co służy życiu istoty rozumnej, jest dobrem; to, co je niszczy, jest złem.
Natura człowieka wymaga,  by jego życie  nie  było życiem bezmózgiego bydlęcia,  grabieżczego 
zbira ani żebrzącego mistyka, lecz życiem istoty myślącej — opartym nie na sile lub oszustwie, lecz 
na osiągnięciach — nie dążącym do przetrwania za wszelką cenę, gdyż istnieje tylko jedna cena, za 
którą można kupić przetrwanie: rozum.
Życie ludzkie stanowi kryterium moralności, lecz jej cel stanowi wasze własne życie. Jeśli waszym 
celem jest  życie  na ziemi,  musicie  wybierać swoje działania  i  wartości na podstawie kryterium 
właściwego człowiekowi — by zachować, przeżyć i cieszyć się bezcenną wartością, jaką jest wasze 
życie.
Ponieważ życie wymaga konkretnego sposobu postępowania, każdy inny sposób je zniszczy. Istota, 
dla której pobudką i celem działań nie jest jej własne życie,  kieruje się pobudkami i kryteriami 
służącymi  śmierci.  Taka  istota  jest  metafizycznym  potworem,  usiłującym  zaprzeczyć  i  prze-
ciwstawić się faktowi własnego istnienia, dążącym w zaślepieniu do autodestrukcji, niezdolnym do 
niczego z wyjątkiem bólu.
Szczęście  jest  zwycięstwem  życia,  ból  —  agentem  śmierci.  Szczęście  jest  stanem  ducha 
wynikającym  z  realizacji  własnych  wartości.  Moralność,  która  ośmiela  się  nakazywać  wam 
znajdowanie szczęścia w wyrzeczeniu się go — każe wychwalać klęskę swoich wartości — jest 
bezczelną negacją moralności. Doktryna oferująca wam ideał w postaci roli zwierzęcia ofiarnego, 
dążącego  do  śmierci  na  cudzych  ołtarzach,  oferuje  wam  śmierć  jako  kryterium.  Łaska 
rzeczywistości i jego własna natura czynią z człowieka — z każdego człowieka — cel sam w sobie. 
Człowiek żyje dla samego siebie, a osiągnięcie szczęścia jest jego najwyższym celem moralnym.
Ale ani życia, ani szczęścia nie można osiągnąć poprzez pogoń za irracjonalnymi zachciankami. 
Tak jak człowiek posiada swobodę dążenia do przetrwania w dowolny sposób, lecz zginie, jeśli nie 
będzie  żył  w  zgodzie  z  wymogami  swojej  natury,  posiada  też  swobodę  szukania  szczęścia  w 
bezmyślnych oszustwach, lecz znajdzie jedynie udrękę frustracji, jeśli nie będzie szukał szczęścia 
właściwego istocie ludzkiej. Celem moralności jest nauczenie was nie cierpienia i umierania, lecz 
radości i życia.
Przestańcie słuchać pasożytów z dotowanych szkół, którzy czerpią zyski z pracy cudzych umysłów 
i głoszą, że człowiek nie potrzebuje moralności, wartości ani kodeksu postępowania. Oni, pozujący 
na naukowców i twierdzący, że człowiek jest tylko zwierzęciem, nie przyznają mu nawet prawa 
istnienia, które przyznali najdrobniejszym insektom. Zgadzają się, że każda żywa istota zna sposób 
przetrwania, którego wymaga jej natura, nie utrzymują, że ryba może żyć bez wody, a pies bez 
węchu — lecz człowiek, mówią, najbardziej złożona z istot, może przetrwać w dowolny sposób, nie 
posiada tożsamości ani natury i nie istnieje żaden realny powód, dla którego nie miałby żyć, gdy 
zniszczono jego środki przetrwania, zdławiono umysł i oddano na pastwę ich rozkazów.
Przestańcie  słuchać  przeżartych  nienawiścią  mistyków,  pozujących  na  przyjaciół  ludzkości  i 
głoszących, że najwyższą cnotą, na jaką może się zdobyć człowiek, jest negacja wartości własnego 
życia. Czy mówią wam, że celem moralności jest okiełznanie instynktu samozachowawczego? To 
właśnie  zachowanie  życia  wymaga  od  człowieka  kodeksu  moralnego.  Jedynym  człowiekiem 
pragnącym postępować moralnie jest ten, który pragnie żyć.
Nie, nie musicie żyć; to wasz podstawowy wybór; jeśli jednak decydujecie się na to, musicie żyć 
jak ludzie — opierając się na własnym umyśle.
Nie, nie musicie żyć jak ludzie; jest to akt wyboru moralnego. Nie możecie jednak żyć jako nic 
innego,  możecie  jedynie  przybrać  postać  żywego  trupa,  którą  obecnie  macie  możliwość 
zaobserwować w sobie i w otaczającym was świecie, postać tworu nie nadającego się do życia, nie 
będącego już człowiekiem, gorszego od zwierzęcia; tworu nie znającego nic z wyjątkiem bólu i 
brnącego przez lata w udręce bezmyślnej autodestrukcji.
Nie, nie musicie myśleć; to także akt wyboru moralnego. Ktoś jednak musiał myśleć, by utrzymać 



was przy życiu; jeśli postanawiacie nie spłacić długu, przenosicie deficyt na jakiegoś człowieka 
moralnego, oczekując od niego, że poświęci własne dobro, abyście wy mogli przetrwać ze swoim 
złem.
Nie,  nie musicie być ludźmi; dziś jednak ci,  którzy nimi są, odeszli.  Pozbawiłem was środków 
przetrwania — waszych ofiar.
Jeśli chcecie wiedzieć, jak to zrobiłem i co im powiedziałem, aby ich skłonić do odejścia, właśnie 
się tego dowiadujecie. Powiedziałem im, w skróconej formie, to, co mówię tu dzisiaj. Byli to ludzie 
żyjący  na  podstawie  mojego  kodeksu,  lecz  nie  wiedzący,  jak  ogromną  cnotę  ów  kodeks 
reprezentuje.  Ja  im  to  pokazałem.  Ofiarowałem  im  nie  zmianę,  lecz  jedynie  identyfikację  ich 
własnych wartości.
My,  ludzie  umysłu,  strajkujemy  teraz  przeciwko  wam  w  imieniu  podstawowego  aksjomatu, 
będącego  źródłem naszego  kodeksu  moralnego,  podobnie  jak  źródłem waszego  jest  pragnienie 
ucieczki przed nim: aksjomatu, że istnienie istnieje.
Istnienie istnieje — i zrozumienie tego faktu łączy się z dwoma kolejnymi aksjomatami: że istnieje 
coś,  co  człowiek  postrzega,  i  że  istnieje  człowiek  posiadający  świadomość,  będącą  zdolnością 
postrzegania tego, co istnieje.
Jeśli nic nie istnieje, nie może istnieć świadomość: świadomość, która nie ma być czego świadoma, 
stanowi  sprzeczność  samą  w  sobie.  Świadomość  świadoma  jedynie  samej  siebie  także  jest 
sprzecznością:  zanim zdołałaby  zidentyfikować  siebie  jako  świadomość,  musiałaby  być  czegoś 
świadoma. Jeśli to, co —jak twierdzicie — postrzegacie,  nie istnieje,  to, co posiadacie,  nie jest 
świadomością.
Jakąkolwiek posiadacie wiedzę, te dwie rzeczy — istnienie i świadomość — są aksjomatami, przed 
którymi  nie  możecie  uciec,  dwoma  nierozkładalnymi,  podstawowymi  terminami,  obecnymi  w 
każdym podejmowanym przez was działaniu, w każdym elemencie waszej wiedzy i w jej sumie, od 
pierwszego promienia  światła,  dostrzeżonego w pierwszej  chwili  życia,  po największy wybuch, 
jakiego  moglibyście  potrzebować na  jego  końcu.  Niezależnie  od tego,  czy  znacie  tylko  kształt 
kamyka czy strukturę Układu Słonecznego, aksjomaty pozostają takie same: że to istnieje i że wy o 
tym wiecie.
Istnieć, to znaczy być czymś, w odróżnieniu od nicości nieistnienia — być jednostką o konkretnej 
naturze,  posiadającą  konkretne  cechy.  Wieki  temu pewien  człowiek,  będący  — niezależnie  od 
swoich błędów — największym z waszych filozofów, ustalił wzór definiujący koncepcję istnienia i 
zasadę wiedzy: A znaczy A. Każda rzecz jest tym, czym jest. Nigdy nie zrozumieliście znaczenia 
tego zdania. Pomogę wam je dokończyć: Istnienie jest tożsamością. Świadomość jest identyfikacją.
Cokolwiek  postanowicie  wziąć  pod  lupę,  czy  to  będzie  przedmiot,  cecha  czy  czyn,  zasada 
tożsamości  pozostaje  taka  sama.  Liść  nie  może  jednocześnie  być  kamieniem,  nie  może  być 
jednocześnie cały czerwony i cały zielony, nie może marznąć i płonąć w tej samej chwili. A znaczy 
A. Albo, jeśli wolicie prostsze terminy: nie możecie jednocześnie zjeść ciastka i mieć go.
Próbujecie zrozumieć, co złego dzieje się ze światem? Wszystkie katastrofy, które zrujnowały wasz 
świat,  wynikały  z  usiłowań  waszych  przywódców,  mających  na  celu  zanegowanie  faktu,  iż  A 
znaczy A. Całe zlo ukryte wewnątrz was, któremu panicznie  boicie  się stawić czoło,  wynika z 
waszych własnych usiłowań zanegowania faktu, że A znaczy A. Celem waszych nauczycieli było 
zmusić was do zapomnienia, że człowiek jest człowiekiem.
Człowiek  nie  może  przetrwać  inaczej,  jak  tylko  zdobywając  wiedzę,  a  rozum  jest  jedynym 
środkiem jej  zdobywania.  Rozum to  zdolność  postrzegania,  identyfikacji  i  integracji  materiału 
dostarczanego przez zmysły. Zadaniem zmysłów jest dostarczenie człowiekowi dowodów istnienia, 
lecz ich identyfikacja jest zadaniem rozumu; zmysły mówią mu tylko, że coś jest, ale tego, co to 
jest, musi się dowiedzieć rozum.
Całe  myślenie  jest  procesem  identyfikacji  i  integracji.  Człowiek  dostrzega  kolorową  plamkę; 
integrując  materiał  dostarczony przez  wzrok i  dotyk,  uczy się identyfikować ją  jako  konkretny 
przedmiot; uczy się identyfikować ten przedmiot jako stół; dowiaduje się, że stół zrobiony jest z 
drewna; potem, że drewno składa się z komórek, komórki z cząsteczek, a cząsteczki z atomów. 
Przez cały ten proces działalność umysłu polega na odpowiadaniu na jedno pytanie:  co to jest? 



Środkiem do zdobycia prawdziwych odpowiedzi jest logika, a logika opiera się na aksjomacie, że 
istnienie  istnieje.  Logika  jest  sztuką  niesprzecznej  identyfikacji.  Sprzeczność  nie  może  istnieć. 
Atom jest sobą, podobnie jak wszechświat; żaden nie może być sprzeczny z własną tożsamością; 
żadna część nie może być sprzeczna z całością. Żadna stworzona przez człowieka koncepcja nie jest 
ważna, jeśli nie włączył jej w całkowitą sumę swojej wiedzy, nie wywołując sprzeczności. Znaleźć 
sprzeczność,  to  przyznać  się do błędu w myśleniu;  pozostać przy niej,  to  wyrzec się  umysłu i 
opuścić domenę rzeczywistości.
Rzeczywistością jest to, co istnieje; to, co nierzeczywiste, nie istnieje, jest jedynie negacją istnienia, 
stanowiącą zawartość świadomości człowieka w momencie, gdy ten usiłuje się wyrzec rozsądku. 
Prawda  jest  rozpoznaniem  rzeczywistości,  a  rozum,  jedyny  środek  służący  człowiekowi  do 
zdobywania wiedzy, jego jedynym kryterium prawdy.
Najbardziej  niemoralnym  pytaniem,  jakie  możecie  teraz  zadać,  jest  pytanie:  czyj  rozum? 
Odpowiedź  brzmi:  twój.  Nieważne,  jak  rozległa  lub  jak  skromna  jest  twoja  wiedza,  musisz  ją 
zdobyć za pomocą własnego umysłu. Możesz rozporządzać wyłącznie własną wiedzą. Tylko do niej 
możesz sobie rościć prawo i prosić innych, by ją wzięli  pod uwagę. Twój umysł jest dla ciebie 
jedynym sędzią  prawdy — a jeśli  inni  różnią  się  od ciebie  w ocenie,  ostateczną  instancją  jest 
rzeczywistość. Jedynie umysł człowieka może przeprowadzić złożony, delikatny, kluczowy proces 
identyfikacji, jakim jest myślenie. Jedynie jego własny sąd może kierować tym procesem. Jedynie 
jego uczciwość moralna może kierować jego sądem.
Mówicie o „instynkcie moralnym”, jakby to była jakaś osobna, przeciwna rozumowi cecha? To 
właśnie rozum człowieka jest narzędziem jego moralności. Proces rozumowania to proces ciągłego 
wyboru w odpowiedzi na pytanie: prawdziwe czy fałszywe? — słuszne czy niesłuszne? Czy należy 
zasiać ziarno w ziemi, by wyrosło? — słuszne czy niesłuszne? Czy należy zdezynfekować ranę, by 
uratować  człowiekowi  życie?  —  słuszne  czy  niesłuszne?  Czy  charakter  elektryczności 
atmosferycznej pozwala na jej przetworzenie w energię kinetyczną? — słuszne czy niesłuszne? To 
odpowiedzi na takie pytania dały wam wszystko, co macie — a odpowiedzi pochodziły z umysłu 
ludzkiego, umysłu bez reszty oddanego temu, co słuszne.
Proces rozumowania jest procesem moralnym. Na każdym jego etapie możecie popełnić błąd i nie 
chroni was nic z wyjątkiem własnej surowości — możecie też próbować oszukiwać, preparować 
dowody  i  unikać  wysiłku  dociekań  — jeśli  jednak  poświęcenie  dla  prawdy  jest  wyróżnikiem 
moralności,  nie  istnieje  większa,  szlachetniejsza,  bardziej  heroiczna  forma  poświęcenia  niż 
postępowanie człowieka biorącego na siebie odpowiedzialność myślenia.
To,  co nazywacie  swoją duszą lub duchem, jest  waszą świadomością,  a  to,  co zwiecie  „wolną 
wolą”, jest wolnością waszego umysłu, mogącego wybrać, czy myśleć czy nie, jedyną wolą, jaką 
posiadacie,  waszą  jedyną  wolnością,  wyborem  nadrzędnym  w  stosunku  do  wszystkich  innych 
dokonywanych przez was wyborów, determinującym wasze życie i osobowość.
Myślenie  jest  podstawową  cnotą  człowieka,  z  której  wypływają  wszystkie  pozostałe.  A  jego 
podstawową przywarą, źródłem wszelkiego zła,  jest ta nienazwana rzecz, którą robicie,  choć za 
wszelką  cenę próbujecie  to  ukryć:  wymazywanie,  świadome wyłączanie  świadomości,  odmowa 
myślenia — nie ślepota, lecz odmowa widzenia; nie niewiedza, lecz wypieranie wiedzy. Jest to akt 
rozregulowywania umysłu i wywoływania wewnętrznej mgły, by móc uciec od odpowiedzialności 
oceny — na podstawie milczącego założenia, że wystarczy odmówić identyfikacji czegoś, żeby to 
coś przestało istnieć, że A nie będzie równe A, jeśli tylko nie wydacie werdyktu w postaci słowa 
„jest”. Brak myślenia jest aktem unicestwienia, pragnieniem zanegowania istnienia, usiłowaniem 
wymazania  rzeczywistości.  Istnienie  jednak istnieje,  rzeczywistości  nie da się  wymazać,  to ona 
może wymazać  tego,  kto  wymazuje.  Odmawiając  powiedzenia  „jest”,  odmawiacie  powiedzenia 
Jestem”. Zawieszając własny sąd, negujecie istnienie własnej osoby. Gdy człowiek mówi: „Kimże 
ja jestem, by wiedzieć?”, mówi: „Kimże jestem, by żyć?”
W każdym czasie i w każdej sytuacji waszym podstawowym wyborem moralnym jest: myśleć czy 
nie myśleć, istnieć czy nie istnieć, A czy nie A, jednostka czy zero.
W takim stopniu, w jakim człowiek jest racjonalny, u podłoża jego działań leży życie. W takim 
stopniu, w jakim jest irracjonalny, w podłoża jego działań leży śmierć.



Mówicie,  że  moralność  jest  zjawiskiem  społecznym  i  że  na  bezludnej  wyspie  człowiek  nie 
potrzebowałby jej? To właśnie tam potrzebowałby jej najbardziej. Niech spróbuje twierdzić, gdy 
nie  ma ofiar,  które  by za  to  zapłaciły,  że  skała  jest  domem, piasek — odzieniem,  pożywienie 
wpadnie mu do ust bez żadnego wysiłku z jego strony, że zbierze jutro plony, zjadając dziś nasiona 
— a rzeczywistość się go pozbędzie, tak jak na to zasłużył; rzeczywistość mu pokaże, że życie jest 
wartością, którą trzeba kupić, a myślenie jedyną walutą dostatecznie mocną, by je opłacić.
Gdybym miał  mówić  waszym językiem,  powiedziałbym,  że  jedynym przykazaniem  moralnym 
człowieka jest: będziesz myślał. Ale „przykazanie moralne” to sprzeczność sama w sobie. Moralne 
jest to, co wybrane, a nie narzucone; to, co zrozumiane, a nie czynione z posłuszeństwa. Moralne 
jest to, co rozumne, a rozum nie akceptuje żadnych przykazań.
Moja moralność, moralność rozumu, zawiera się w jednym jedynym aksjomacie: istnienie istnieje 
— i w jednym jedynym wyborze: wyborze życia. Reszta jest ich pochodną. Aby żyć, człowiek musi 
przyjąć za nadrzędne i obowiązujące wartości swego życia trzy rzeczy: rozsądek — cel — posza-
nowanie własnej wartości. Rozsądek jako jedyne narzędzie wiedzy — cel jako wybór szczęścia, do 
osiągnięcia którego ma mu służyć to narzędzie — poszanowanie własnej wartości jako niezłomną 
pewność, że jego umysł jest zdolny do myślenia, a jego osoba warta szczęścia, co znaczy: warta 
życia. Te trzy wartości implikują i wymagają obecności wszystkich ludzkich cnót, a wszystkie te 
cnoty  odnoszą  się  do  relacji  między  istnieniem  a  świadomością:  racjonalność,  niezależność, 
prawość, uczciwość, sprawiedliwość, produktywność i duma.
Racjonalność polega na uznaniu faktu, że istnienie istnieje, że nic nie może zmienić prawdy i nic 
nie może być ważniejsze od jej postrzegania, czyli od myślenia — że umysł jest jedynym sędzią 
wartości  i  jedynym  przewodnikiem  działań  —  że  rozum  jest  pewnikiem  nie  dopuszczającym 
kompromisu — że ustępstwo na rzecz irracjonalności kaleczy świadomość jednostki i odwraca ją 
od  zadania  postrzegania  ku  zadaniu  udawania  rzeczywistości  — że  rzekomy skrót  do  wiedzy, 
którym jest wiara, jest jedynie zwarciem niszczącym umysł — że akceptacja mistycznego wymysłu 
jest pragnieniem unicestwienia istnienia i w efekcie niszczy ludzką świadomość.
Niezależność polega na uznaniu faktu, że odpowiedzialność wydania sądu należy do ciebie i nic nie 
może ci pomóc jej uniknąć — że nikt nie może za ciebie myśleć ani przeżyć twojego życia — że 
najnikczemniejszym  rodzajem  upokorzenia  i  zniszczenia  samego  siebie  jest  podporządkowanie 
swojego umysłu cudzemu, akceptacja cudzego zwierzchnictwa nad swoim umysłem, przyjmowanie 
cudzych twierdzeń jako faktów, cudzych sloganów jako prawd, cudzych edyktów jako pośrednika 
pomiędzy własną świadomością a własnym istnieniem.
Prawość polega na uznaniu faktu, że nie można udawać własnej świadomości, uczciwość zaś na 
uznaniu faktu, że nie można udawać istnienia — że człowiek jest jednostką niepodzielną, złożoną z 
dwóch  nierozłącznych  atrybutów:  materii  i  świadomości,  i  że  nie  może  pozwolić  na  rozłam 
pomiędzy ciałem a umysłem, działaniem a myślą, życiem a przekonaniami — że, niczym sędzia 
nieczuły na opinię publiczną, nie może
poświęcać swoich przekonań na rzecz cudzych pragnień,  nawet jeśli  będą to  błagania  i  groźby 
wykrzykiwane w jego kierunku przez całą  ludzkość — że odwaga i  pewność są koniecznością 
praktyczną,  odwaga  bowiem  stanowi  praktyczną  formę  wierności  życiu  —  wierności  własnej 
świadomości.
Uczciwość polega na uznaniu faktu, że to, co nierzeczywiste, jest nierzeczywiste i nie może mieć 
żadnej wartości, że ani miłości, ani sławy, ani pieniędzy nie zdobywa się za pomocą oszustwa — że 
próba zdobycia wartości poprzez oszukiwanie cudzych umysłów stanowi akt wynoszenia swoich 
ofiar  ponad rzeczywistość,  stwarzanie  sytuacji,  w której  sam stajesz się pionkiem w rękach ich 
ślepoty,  niewolnikiem  ich  bezmyślności  i  uników,  podczas  gdy  ich  inteligencja,  rozumność  i 
spostrzegawczość stają się wrogami, których musisz się bać i wystrzegać — że człowiek nie chce 
żyć  jako  istota  uzależniona,  szczególnie  zaś  uzależniona  od  cudzej  głupoty,  ani  jako  dureń 
czerpiący  wartość  z  otumaniania  innych  durniów  —  że  uczciwość  nie  jest  obowiązkiem 
społecznym ani  poświęceniem dla  dobra  innych,  lecz  najbardziej  samolubną  cnotą,  jaką  może 
praktykować człowiek: odmową poświęcenia rzeczywistości własnego istnienia na rzecz cudzych 
iluzji.



Sprawiedliwość polega na uznaniu faktu, że nie można oszukać ludzkiego charakteru, tak jak nie 
można oszukać natury; że trzeba oceniać innych ludzi równie sumiennie, jak ocenia się przedmioty 
nieożywione, z tym samym poszanowaniem prawdy, tym samym uczciwym spojrzeniem, w równie 
czystym i racjonalnym procesie identyfikacji — że każdego człowieka trzeba oceniać na podstawie 
tego, kim jest, i tak też traktować; że, tak jak nie płaci się za zardzewiały kawał złomu wyższej ceny 
niż  za  kawałek  lśniącego metalu,  nie  stawia  się  nędznika  ponad bohaterem — że  twoja  ocena 
moralna jest monetą, którą płacisz ludziom za ich cnoty lub przywary i zapłata owa wymaga od 
ciebie równie skrupulatnego podejścia jak transakcje finansowe — że odmowa płacenia pogardą za 
przywary  jest  aktem  fałszerstwa  moralnego,  a  odmowa  płacenia  podziwem  za  cnoty  aktem 
sprzeniewierzenia — że troszczenie się o cokolwiek bardziej niż o sprawiedliwość jest dewaluacją 
waluty moralnej i defraudacją dobra na rzecz zła, bo tylko dobro może przegrać, a zło skorzystać na 
deficycie sprawiedliwości — a dnem szybu kończącego tę drogę, aktem bankructwa moralnego, jest 
karanie ludzi za ich cnoty i nagradzanie za przywary. Jest to upadek ku całkowitemu zepsuciu, 
czarna msza kultu śmierci, poświęcenie własnej świadomości w służbie destrukcji istnienia.
Produktywność polega na akceptacji moralności, uznaniu faktu, że postanowiłeś żyć — że praca 
produkcyjna to proces, za pomocą którego świadomość człowieka kontroluje jego istnienie, ciągły 
proces  zdobywania  wiedzy  i  kształtowania  materii  tak,  by  służyła  jego  celom,  nadawania  idei 
fizycznej formy, przetwarzania ziemi na obraz i podobieństwo własnych wartości — że wszelka 
praca jest pracą twórczą, jeśli wykonuje ją myślący umysł, a żadna nie jest twórcza, jeśli wykonuje 
ją tępak, naśladujący w bezkrytycznym zamroczeniu rutynę, której  nauczył się od innych — że 
twoja praca zależy od twojego wyboru, a wybór jest równie rozległy jak twój umysł, że nic więcej 
nie jest dla ciebie możliwe, a nic mniej nie jest ludzkie — że nieuczciwe zdobycie pracy, której nie 
potrafi  sprostać  twój  umysł,  oznacza  stanie  się  przerażoną  małpą,  naśladującą  cudze  ruchy  i 
kradnącą cudzy czas, a poprzestanie na pracy wymagającej mniej, niż potrafi twój umysł, oznacza 
wyłączenie swojego silnika i skazanie się na ruch innego rodzaju: rozpad — że twoja praca jest 
procesem realizacji swoich wartości, a utrata ambicji ich realizacji oznacza utratę woli życia — że 
twoje ciało jest maszyną, ale napędza ją twój umysł, i musisz jechać tak daleko, jak on cię zabierze, 
za cel swojej drogi obierając osiągnięcie — że człowiek pozbawiony celu jest maszyną staczającą 
się z górki, którą pierwszy lepszy głaz zepchnie do pierwszego lepszego rowu, człowiek dławiący 
własny  umysł  jest  wyłączoną,  rdzewiejącą  powoli  maszyną,  człowiek  pozwalający  przywódcy 
wytyczyć swój cel  jest  wrakiem wleczonym na złomowisko, a człowiek obierający za swój cel 
innego człowieka jest autostopowiczem, którego nie zabierze żaden kierowca — że twoja praca jest 
celem twojego życia  i  musisz  pędem mijać  wszystkich  zabójców,  roszczących  sobie  prawo do 
zatrzymania cię; że wszelkie wartości, jakie znajdujesz poza pracą, każda inna wierność czy miłość, 
mogą być jedynymi podróżnymi biorącymi udział w twojej podróży i muszą podróżować w tym 
samym kierunku dzięki własnemu napędowi.
Duma polega na uznaniu faktu, że ty sam jesteś swoją najwyższą wartością i, jak wszystkie ludzkie 
wartości, i tę musisz zdobyć własnymi siłami — że ze wszystkich możliwych osiągnięć tym, które 
umożliwia pozostałe, jest stworzenie swojego własnego charakteru — że twój charakter, działania, 
pragnienia i emocje są produktami założeń, na jakich opiera się twój umysł — że, tak jak człowiek 
musi wytwarzać potrzebne mu wartości fizyczne, by zachować życie, musi zdobyć wartości charak-
teru, które uczynią to życie wartym zachowania — że człowiek jest nie tylko istotą samodzielnie 
stwarzającą swoje bogactwo, lecz także samodzielnie stwarzającą swoją duszę — że życie wymaga 
poczucia  własnej wartości,  ale człowiek,  nie posiadając wartości automatycznych,  nie ma także 
automatycznego poszanowania własnej wartości i musi je zdobyć, kształtując swoją duszę na obraz 
i podobieństwo swojego ideału moralnego, na obraz i podobieństwo Człowieka, istoty rozumnej, z 
umiejętnością  stworzenia  której  się  narodził,  ale  musi  ją  stworzyć  z  własnej  woli  —  ze 
podstawowym  warunkiem  poszanowania  własnej  wartości  jest  promienne  samolubstwo  duszy, 
pragnącej  zawsze tego,  co najlepsze,  pośród wartości materialnych i duchowych, duszy dążącej 
przede wszystkim do własnej moralnej perfekcji, niczego nie ceniącej wyżej od siebie samej — i że 
dowodem osiągnięcia  poszanowania  własnej  wartości  jest  dreszcz  pogardy i  bunt  twojej  duszy 
przeciwko  roli  zwierzęcia  ofiarnego,  przeciwko  nikczemnej  bezczelności  każdej  doktryny 



nawołującej  do  poświęcenia  bezcennej  wartości,  jaką  jest  twoja  świadomość,  i  niezrównanej 
chwały, jaką jest twoje istnienie, na rzecz ślepych uników i nieruchomego rozkładu innych.
Czy już zaczynacie rozumieć, kim jest John Galt? Jestem kimś, kto wypracował sobie rzecz, o którą 
wy  nie  walczyliście,  którą  odrzuciliście,  zdradziliście,  skorumpowaliście,  lecz  nie  zdołaliście 
całkowicie zniszczyć i ukrywacie teraz jako swój grzeszny sekret, trawiąc życie na przeprosinach 
składanych wszystkim profesjonalnym kanibalom, żeby tylko nie odkryto, że gdzieś w głębi siebie 
wciąż tęsknicie za powiedzeniem tego, co ja teraz mówię całej ludzkości —jestem dumny z własnej 
wartości i z faktu, że pragnę żyć.
To pragnienie — które podzielacie, lecz ukrywacie jako zło —jest jedyną pozostałością dobra w 
was,  lecz  trzeba  się nauczyć  na nie  zasługiwać.  Jedynym celem moralnym człowieka  jest  jego 
własne szczęście, ale może je osiągnąć tylko dzięki własnej cnocie. Cnota nie jest celem samym w 
sobie. Nie jest własną nagrodą ani ofiarną paszą, którą karmi się nagroda w postaci zła. Nagrodą 
cnoty jest życie — a celem i nagrodą życia jest szczęście.
Tak jak twoje ciało doświadcza dwóch podstawowych doznań, przyjemności i bólu, jako oznak 
własnego dobra lub krzywdy, barometru swojej podstawowej alternatywy: życie lub śmierć, twoja 
świadomość doświadcza dwóch podstawowych emocji, radości lub cierpienia, w odpowiedzi na tę 
samą  alternatywę.  Twoje  emocje  są  wyceną  tego,  co  rozszerza  twoje  życie  lub  mu  zagraża, 
kalkulatorami dokonującymi rachunku strat i zysków. Nie masz wyboru w sprawie swojej zdolności 
odczuwania, czy coś jest dla ciebie dobre czy złe, ale to, co będziesz uważał za dobre lub złe, co 
będzie ci sprawiało rozkosz lub ból, co będziesz kochać, a czego nienawidzić, czego pragnąć, a 
czego się bać, zależy od twojego kryterium wartości. Emocje są wpisane w twoją naturę, ale ich 
zawartość  dyktuje  umysł  Twoja  zdolność  odczuwania  jest  pustym silnikiem,  a  twoje  wartości 
paliwem,  którego  dostarcza  mu  umysł.  Jeśli  wybierzesz  mieszankę  sprzeczności,  zatrze  silnik, 
spowoduje zardzewienie  przekładni  i  zniszczy cię przy pierwszej próbie przemieszczenia  się za 
pomocą maszyny, którą ty sam, kierowca, zepsułeś.
Jeśli twoim kryterium wartości jest to, co irracjonalne, a twoją koncepcją dobra to, co niemożliwe, 
jeżeli  tęsknisz  za  nagrodami,  na  które  nie  zapracowałeś,  za  fortuną  lub  miłością,  na  którą  nie 
zasługujesz, za luką w zasadzie przyczyny i skutku, za A zmieniającym się w nie-A w myśl twojej 
zachcianki, jeżeli pragniesz przeciwieństwa istnienia — osiągniesz je. Nie krzycz, gdy to nastąpi, że 
życie jest frustracją i że człowiek nie może osiągnąć szczęścia; sprawdź paliwo: przywiodło cię 
tam, gdzie chciałeś dotrzeć.
Szczęścia  nie  zdobywa  się  na  rozkaz  kaprysów  emocjonalnych.  Szczęście  nie  polega  na 
zaspokajaniu  irracjonalnych  życzeń,  którym  ślepo  próbujesz  folgować.  Szczęście  to  stan 
niesprzecznej radości, radości pozbawionej kary w postaci winy, radości nie ścierającej się z żadną 
z twoich wartości i nie działającej na rzecz twojej destrukcji, nie radości ucieczki od umysłu, lecz 
pełnego  wykorzystania  jego  mocy,  nie  radości  udawania  rzeczywistości,  lecz  realizacji 
rzeczywistych  wartości,  nie  radości  pijaka,  lecz  producenta.  Szczęście  jest  dostępne  jedynie 
człowiekowi  rozumnemu,  człowiekowi  dążącemu  wyłącznie  do  racjonalnych  celów,  poszu-
kującemu  wyłącznie  racjonalnych  wartości  i  znajdującemu  radość  wyłącznie  w  racjonalnych 
działaniach.
Tak jak utrzymuję się przy życiu nie dzięki rabunkowi czy jałmużnie, lecz własnemu wysiłkowi, 
nie  pragnę czerpać  szczęścia  z  cudzej  krzywdy lub przysług,  lecz  zapracować na nie  własnym 
osiągnięciem. Tak jak nie uważam za cel swojego życia cudzej przyjemności, nie uważam swojej 
przyjemności za cel cudzego życia. Tak jak nie ma w moich wartościach sprzeczności, a w moich 
pragnieniach konfliktów, nie ma ofiar ani konfliktu interesów pomiędzy ludźmi rozumnymi, ludźmi 
nie pragnącymi tego, na co nie zapracowali, i nie patrzącymi na siebie nawzajem z pożądliwością 
kanibali, ludźmi nie składającymi ani nie przyjmującymi ofiar.
Symbolem stosunków pomiędzy takimi ludźmi, moralnym symbolem szacunku dla istot ludzkich, 
jest kupiec.  My, żyjący na podstawie wartości,  a nie z grabieży,  jesteśmy kupcami,  zarówno w 
sensie materialnym, jak i duchowym. Kupiec to człowiek, który zapracowuje na to, co otrzymuje, i 
nie  daje  ani  nie  bierze  niezapracowanego.  Kupiec  nie  prosi,  by  mu  płacono  za  nieudane 
przedsięwzięcia lub kochano go za wady. Kupiec nie rozdaje swojego ciała jako paszy ani duszy 



jako jałmużny. Tak jak nie oddaje swojego dzieła inaczej niż w zamian za wartości materialne, nie 
oddaje wartości duchowych — miłości,  przyjaźni, szacunku — inaczej niż w zamian za ludzkie 
cnoty, za swoją własną, egoistyczną przyjemność, otrzymywaną od ludzi, których może szanować. 
Mistyczne  pasożyty,  które  na  przestrzeni  dziejów  lżyły  kupców  i  pogardzały  nimi,  sławiąc 
żebraków i grabieżców, znały sekretny motyw swoich szyderstw: kupiec należy do napawającej ich 
przerażeniem kategorii ludzi sprawiedliwych.
Pytacie, co jest moim obowiązkiem moralnym wobec bliźnich? Nic, z wyjątkiem obowiązku, jaki 
mam  wobec  samego  siebie,  przedmiotów  materialnych  i  całego  istnienia:  racjonalności.  Moje 
kontakty z ludźmi odbywają się w sposób wymagany przez moją i ich naturę: na podstawie rozumu. 
Nie chcę od nich niczego z wyjątkiem takich układów, w jakie pragną ze mną wchodzić z własnego 
wyboru. Mogę się porozumiewać jedynie z ich umysłami i jedynie w imię własnych interesów, gdy 
widzą, że nasze interesy są wspólne. Gdy tak nie jest, nie wchodzę w układ; pozwalam, by oni szli 
własną drogą, sam zaś nie zbaczam ze swojej. Wygrywam wyłącznie za pomocą własnej logiki i nie 
poddaję się niczemu z wyjątkiem logiki. Nie wyrzekam się rozsądku ani nie wchodzę w kontakty z 
ludźmi, którzy się go wyrzekają. Nie mam nic do zdobycia u głupców czy tchórzy, nie odnoszę 
korzyści  z  ludzkich  przywar  —  głupoty,  nieuczciwości  czy  strachu.  Jedyną  wartością,  jaką 
człowiek może mi zaoferować, jest dzieło jego umysłu. Kiedy nie zgadzam się z człowiekiem ro-
zumnym, pozwalam, by sędzią najwyższym była rzeczywistość; jeśli mam rację, on to zrozumie, 
jeśli się mylę, dostrzegę to; jeden z nas wygra, ale obaj skorzystamy.
W  wielu  kwestiach  można  się  spierać,  ale  nie  w  jednej:  jest  nią  akt  zła,  którego  żadnemu 
człowiekowi  nie  wolno popełnić  wobec  innych,  usankcjonować  ani  przebaczyć.  Dopóki  ludzie 
pragną wspólnie żyć, nikomu nie wolno zainicjować — słyszycie?, nikomu nie wolno rozpocząć — 
stosowania wobec innych fizycznej przemocy.
Umieszczanie  pomiędzy  człowiekiem a  jego  postrzeganiem rzeczywistości  zagrożenia  fizyczną 
destrukcją neguje i paraliżuje jego środki przetrwania; zmuszanie go do działania wbrew własnej 
opinii  jest  jak  zmuszanie  do  przeciwstawiania  się  świadectwu  własnych  oczu.  Każdy,  kto  w 
jakimkolwiek celu i zakresie inicjuje użycie siły, jest zabójcą kierującym się przesłaniem śmierci, 
dążącym nie tylko do morderstwa, lecz do zniszczenia ludzkiej zdolności życia.
Nie otwierajcie ust,  by mi powiedzieć, że wasz umysł przekonał was, iż macie prawo stosować 
przemoc wobec mojego. Przemoc i umysł są przeciwieństwami; moralność kończy się tam, gdzie 
zaczyna się pistolet. Kiedy głosicie, że ludzie są irracjonalnymi zwierzętami i jako takie próbujecie 
je  traktować,  określacie  swój  własny  charakter  i  nie  możecie  już,  podobnie  jak  żaden  inny 
orędownik sprzeczności, chlubić się posiadaniem rozumu. Nie może istnieć „prawo” do niszczenia 
źródła praw, jedynego środka służącego odróżnianiu dobra od zła: umysłu.
Zmuszanie człowieka do porzucenia własnego umysłu i zastąpienia go waszą wolą, z pistoletem w 
miejsce sylogizmu, terrorem w miejsce dowodu i śmiercią jako koronnym argumentem jest próbą 
istnienia  przeciwko  rzeczywistości.  Rzeczywistość  żąda  od  człowieka,  by  działał  w  swoim 
własnym, racjonalnym interesie; wasz pistolet każe mu działać wbrew niemu. Rzeczywistość grozi 
człowiekowi  śmiercią,  jeśli  nie  będzie  się  kierował  rozsądkiem;  wy grozicie  mu śmiercią,  jeśli 
będzie. Umieszczacie go w świecie, w którym ceną życia jest wyrzeczenie się wszystkich wartości 
potrzebnych, by żyć — a gdy śmierć staje się siłą rządzącą i zwycięskim argumentem w ludzkim 
społeczeństwie, wy i wasz system możecie jedynie doprowadzić do powolnego umierania.
Czy to będzie rozbójnik, żądający od podróżnego „pieniędzy albo życia”, czy polityk, stawiający 
krajowi ultimatum „edukacja twoich dzieci albo życie”, znaczenie tego ultimatum brzmi: „umysł 
albo życie” — a w przypadku człowieka żadne z nich nie jest możliwe bez drugiego.
Jeżeli  zło  można stopniować,  trudno powiedzieć,  kto jest  bardziej  godny pogardy:  barbarzyńca 
roszczący sobie prawo do przemocy nad cudzymi umysłami czy degenerat moralny, przyznający 
innym  prawo  do  kierowania  swoim.  Oto  aksjomat  moralny  nie  podlegający  dyskusji.  Nie 
pertraktuję na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku. Nie 
dyskutuję z sąsiadami,  którzy sądzą, że mogą mi zakazać myślenia.  Nie udzielam przyzwolenia 
moralnego mordercy, któremu zachciało się mnie zabić. Gdy ktoś próbuje używać wobec mnie siły, 
odpowiadam mu siłą.



Siły można używać tylko jako odwetu i tylko przeciwko człowiekowi, który użył jej pierwszy. Nie, 
nie podzielam jego zła ani nie zniżam się do .ego pojęcia moralności; ja tylko daję mu to, co sam 
wybrał: zniszczenie, jedyne zniszczenie, jakie miał prawo wybrać: jego własne. On używa siły w 
celu  zagarnięcia  wartości,  ja  jedynie  po  to,  by  zniszczyć  zniszczenie.  Rabuś  próbuje  zdobyć 
bogactwo, zabijając mnie; ja nie bogacę się, zabijając rabusia. Nie poszukuję wartości za pomocą 
zła ani nie wyrzekam się swoich wartości na rzecz niego.
W imieniu wszystkich producentów,  którzy utrzymywali  was przy życiu,  otrzymując  w zamian 
wasze  śmiertelne  ultimatum,  przedstawię  wam  teraz  nasze:  nasza  praca  albo  wasze  pistolety. 
Możecie wybrać którekolwiek, lecz nie możecie mieć obu. My nie podnosimy broni przeciw innym 
ani nie poddajemy się przemocy z ich strony. Jeśli pragniecie jeszcze kiedyś żyć w społeczeństwie 
uprzemysłowionym, będzie ono funkcjonować opierając się na naszych zasadach moralnych. Nasze 
zasady  i  nasza  siła  napędowa  są  antytezą  waszej.  Wy  używacie  jako  swojej  broni  strachu  i 
uśmiercacie człowieka w ramach kary za odrzucenie waszej moralności. My oferujemy mu życie w 
nagrodę za przyjęcie naszej.
Wy, czciciele zera, nigdy nie odkryliście, że uzyskanie życia nie jest równoznaczne z uniknięciem 
śmierci. Rozkosz to nie „brak bólu”, inteligencja nie jest „brakiem głupoty”, światło — „brakiem 
ciemności”, istnienie — „brakiem nieistnienia”. Nie buduje się poprzez powstrzymywanie się od 
burzenia; wieki siedzenia i czekania w takiej wstrzemięźliwości nie wzniosą dla was ani jednego 
dźwigara,  od  którego  zburzenia  moglibyście  się  powstrzymywać  —  i  teraz  już  nie  możecie 
powiedzieć  do  mnie,  budowniczego:  „Produkuj  i  karm  nas  w  zamian  za  nieniszczenie  twojej 
produkcji”. Odpowiadam w imieniu waszych ofiar: gińcie w swojej otchłani i zabierzcie ją ze sobą. 
Istnienie nie jest negacją negacji. Zło, nie wartość, jest nieobecnością i negacją, zło jest bezsilne, a 
jego jedyną siłą jest ta, którą pozwalamy mu sobie wydrzeć. Gińcie, bo nauczyliśmy się, że zero nie 
może trzymać w zastawie życia.
Wy chcecie uciec przed bólem. My pragniemy osiągnąć szczęście. Wy istniejecie po to, by uniknąć 
kary. My po to, by zdobywać nagrody. Groźby nie wprawią nas w ruch, strach nie jest dla nas 
bodźcem. Nie chodzi nam o uniknięcie śmierci, lecz o przeżycie życia.
Wy, którzy zatraciliście pojęcie różnicy, wy, którzy twierdzicie, że strach i rozkosz są bodźcami o 
jednakowej mocy — i po cichu dodajecie, że strach jest bardziej „praktyczny” — nie pragniecie 
żyć,  to tylko lęk przed śmiercią  wciąż utrzymuje was przy potępionym przez was istnieniu.  W 
panice ciskacie się w pułapce swoich dni, szukając wyjścia, które zamknęliście, miotając się między 
tym, co was ściga i co boicie się nazwać po imieniu, a koszmarem, który boicie się przyjąć do 
wiadomości,  a  im  bardziej  jesteście  przerażeni,  tym  bardziej  marzycie  o  jedynej  rzeczy,  jaka 
mogłaby  was  uratować:  o  myśleniu.  Cel  waszych  zmagań  polega  na  tym,  by  nie  poznać,  nie 
uchwycić,  nie  nazwać ani  nie  usłyszeć rzeczy,  którą  wam teraz powiem:  wasza moralność jest 
moralnością śmierci.
Śmierć stanowi wasze kryterium wartości i cel i musicie biec bez końca, bo nie ma ucieczki przed 
tym, co was ściga i  chce zniszczyć,  ani przed świadomością,  że  ścigającym jesteście  wy sami. 
Przestańcie wreszcie biec — nie ma dokąd uciec — stańcie nadzy, tacy, jakimi widzę was ja, choć 
wy sami śmiertelnie się tego boicie, i przyjrzyjcie się temu, co ośmielacie się nazywać kodeksem 
moralnym.
Początkiem waszej  moralności  jest  potępienie,  a  celem,  środkiem i  końcem zniszczenie.  Wasz 
kodeks zaczyna się  od potępienia  człowieka  jako istoty złej,  po czym żąda od niego czynienia 
dobra, które sam określa jako niewykonalne. Pierwszego dowodu cnoty, jakiego żąda się od czło-
wieka,  jest  akceptacja  „faktu”  własnego  zepsucia  bez  dowodu.  Żąda,  by  od  pierwszej  chwili 
kierował się nie kryterium wartości, lecz kryterium zła, które stanowi on sam i za pomocą którego 
ma odtąd definiować dobro: dobrem jest to, czym on nie jest.
Nieważne, kto będzie czerpał zyski z jego odrzuconej chwały i udręczonej duszy, mistyczny Bóg i 
jego  niezrozumiałe  plany  czy  przechodzień,  którego  gnijące  rany  używane  są  jako 
niewytłumaczalne roszczenie wobec niego — nieważne, dobro nie polega na tym, by je rozumieć, 
obowiązkiem  człowieka  jest  pełzać  przez  lata  pokuty,  odkupując  swój  grzech  istnienia  u 
pierwszego lepszego poborcy niezrozumiałych długów, jego jedynym kryterium wartości jest zero: 



dobrem jest to, co jest nieczłowiekiem.
Imię tego monstrualnego absurdu brzmi: Grzech pierworodny.
Grzech bez woli to policzek wymierzony moralności i bezczelna sprzeczność: to, co znajduje się 
poza możliwością wyboru, znajduje się poza obrębem moralności. Jeśli człowiek jest zły z natury, 
nie posiada woli i nie zmieni tego żadna siła; jeśli nie posiada woli, nie może być ani dobry, ani zły: 
robot jest pozbawiony moralności. Traktowanie jako grzechu człowieka faktu, wobec którego nie 
ma wyboru, jest kpiną z moralności. Traktowanie natury człowieka jako jego grzechu jest kpiną z 
natury.  Karanie  go  za  grzech  popełniony  przed  narodzeniem  jest  kpiną  ze  sprawiedliwości. 
Uważanie  go  za  winnego  w  kwestii,  w  której  nie  istnieje  niewinność,  jest  kpiną  z  rozumu. 
Zniszczenie  moralności,  natury,  sprawiedliwości  i  rozumu  za  pomocą  jednego  pojęcia  jest 
niedoścignionym wręcz wyczynem zła. A przecież właśnie to leży u podstaw waszego kodeksu.
Nie  ukrywajcie  się  za  tchórzliwym  tłumaczeniem,  że  człowiek  rodzi  ię  z  wolną  wolą,  ale  z 
„tendencją” do zła.  Wolna wola obarczona tendencją  jest  jak gra obciążonymi kośćmi.  Zmusza 
człowieka do zmagań, ponoszenia odpowiedzialności i płacenia za grę, ale tendencja, przed którą 
nie  może uciec,  dostaje  fory.  Jeśli  ta  tendencja  stanowi jego wybór,  nie  może  jej  posiadać  od 
urodzenia; jeśli nie stanowi jego wyboru, nie posiada wolnej woli.
Jaka jest natura winy, którą wasi nauczyciele nazywają grzechem pierworodnym? Jakie zło stało się 
udziałem człowieka, gdy utracił  stan, który oni nazywają doskonałością? Ich mit  głosi, że zjadł 
owoc z drzewa wiadomości — zdobył umysł i stał się istotą rozumną. Była to znajomość dobra i zła 
— stał się więc istotą moralną. Skazano go na zarabianie na chleb za pomocą pracy własnych rąk 
— stał  się  istotą  produktywną.  Skazano  go  na  odczuwanie  pożądania  — uzyskał  zdolność  do 
rozkoszy seksualnych. Zło, za które go potępiają, to rozsądek, moralność, kreatywność i rozkosz — 
podstawowe wartości jego istnienia. To nie przywary ma wyjaśniać i potępiać ich mit o upadku 
człowieka, nie za błędy go wini, lecz za istotę jego ludzkiej natury. Kimkolwiek był ten robot z 
raju, żyjący bez umysłu, wartości i miłości — nie był człowiekiem.
Upadkiem człowieka, według waszych nauczycieli, było zdobycie cnót potrzebnych mu do życia. 
Według ich kryterium te cnoty stanowią jego grzech. Jego złem jest fakt bycia człowiekiem. Jego 
winą fakt życia.
Nazywają to moralnością miłosierdzia i doktryną miłości do człowieka.
Nie, mówią, nie głosimy, że człowiek jest zły, złem jest tylko obcy przedmiot:  jego ciało.  Nie, 
mówią, nie chcemy go zabić, chcemy tylko, by się pozbył ciała. Chcemy mu pomóc, mówią, by nie 
musiał czuć bólu — na kole tortur, do którego go przywiązali, kole rozciągającym go w dwóch 
przeciwnych kierunkach, kole doktryny rozdzielającej duszę i ciało.
Przecięli  człowieka  na  pół,  szczując  jedną  połowę  na  drugą.  Nauczyli  go,  że  jego  ciało  i 
świadomość  są  odwiecznymi  wrogami,  antagonistami  o  przeciwnych  naturach,  sprzecznych 
dążeniach i nie dających się pogodzić potrzebach, że korzyść jednego oznacza szkodę drugiego, że 
jego dusza należy do nadprzyrodzonego królestwa, lecz ciało jest więzieniem zła, przywiązującym 
ją do ziemi — i że dobro polega na pokonaniu ciała, osłabianiu go przez lata cierpliwych zmagań, 
robieniu podkopu wiodącego do cudownej wolności grobu.
Nauczyli  człowieka,  że  jest  beznadziejnym  odmieńcem,  zbudowanym  z  dwóch  elementów,  z 
których każdy symbolizuje  śmierć.  Ciało bez duszy jest  trupem, dusza bez ciała  widmem — a 
jednak taki właśnie jest ich obraz ludzkiej natury: jako pola bitewnego, na którym zmagają się trup i 
widmo, trup obarczony złą wolą i widmo obarczone wiedzą,  że wszystko, co zna człowiek, nie 
istnieje, istnieje zaś tylko to, co nieznane.
Widzicie  już,  ignorowaniu  jakiej  ludzkiej  właściwości  miała  służyć  ta  doktryna?  Chodziło  o 
zanegowanie ludzkiego umysłu, by spowodować rozpad człowieka. Raz wyrzekłszy się rozsądku, 
zdawał się na łaskę dwóch monstrów, których nie potrafił pojąć ani kontrolować: ciała napędzanego 
niewytłumaczalnymi  instynktami  i  duszy  napędzanej  mistycznymi  objawieniami  —  stawał  się 
bierną ofiarą bitwy pomiędzy robotem a dyktafonem.
Teraz, gdy pełznie przez zgliszcza, po omacku szukając sposobu na przeżycie, wasi nauczyciele 
oferują mu pomoc w postaci  moralności głoszącej, że nie znajdzie rozwiązania i nie ma szukać 
spełnienia  na  ziemi.  Prawdziwym  istnieniem,  mówią,  jest  to,  czego  nie  można  dostrzec,  a 



prawdziwą świadomością zdolność postrzegania tego, co nie istnieje; to zaś, że ktoś nie potrafi tego 
pojąć, dowodzi, że jego istnienie jest złe, a świadomość bezsilna.
Produktami rozdarcia  pomiędzy duszą a ciałem są dwa rodzaje  nauczycieli  moralności  śmierci: 
mistycy ducha i mistycy mięśni, których wy nazywacie spirytualistami i materialistami; ci, którzy 
wierzą w świadomość bez istnienia, i ci, którzy wierzą w istnienie bez świadomości. Jedni i drudzy 
żądają  wyrzeczenia  się  umysłu,  jedni  na  rzecz  swoich  objawień,  drudzy — swoich  odruchów. 
Nieważne, jak głośno demonstrują wzajemny antagonizm, ich kodeksy moralne są podobne i takież 
ich  cele:  w aspekcie  materii  — zniewolenie  ludzkiego  ciała,  w aspekcie  ducha  — zniszczenie 
ludzkiego umysłu.
Dobrem, powiadają mistycy ducha, jest Bóg, istota, której jedyna definicja brzmi, że wyobrażenie 
go  sobie  wykracza  poza  możliwości  człowieka;  definicja  ta  okalecza  świadomość  człowieka  i 
unieważnia jego koncepcję  istnienia.  Dobrem, powiadają mistycy mięśni,  jest  społeczeństwo — 
rzecz,  którą  definiują  jako  organizm  nie  posiadający  kształtu  fizycznego,  nadistota  nie 
zamieszkująca w nikim konkretnym, a zarazem zamieszkująca we wszystkich oprócz ciebie. Umysł 
ludzki, mówią mistycy ducha, musi się podporządkować woli Boga. Umysł ludzki, mówią mistycy 
mięśni,  musi  się  podporządkować  woli  społeczeństwa.  Kryterium  wartości  człowieka,  mówią 
mistycy ducha, jest zadowolenie Boga, którego kryteria są poza zasięgiem ludzkiego zrozumienia i 
muszą być przyjęte  na wiarę.  Kryterium wartości  człowieka,  mówią mistycy mięśni,  jest  zado-
wolenie społeczeństwa, którego kryteria nie podlegają ludzkiej ocenie i trzeba ich przestrzegać jako 
fundamentalnej zasady. Celem ludzkiego życia, mówią jedni i drudzy, jest przemiana w biernego 
zombi,  służącego  nieznanemu  sobie  celowi  z  przyczyn,  których  nie  wolno  mu  kwestionować. 
Swoją nagrodę,  mówią mistycy  ducha,  otrzyma w życiu  pozagrobowym.  Jego nagrodę,  mówią 
mistycy mięśni, otrzymają na ziemi... jego prawnuki.
Egoizm — mówią jedni i drudzy —jest złem w człowieku. Dobrem w człowieku jest wyrzeczenie 
się  osobistych  pragnień,  wyrzeczenie  się  siebie,  uległość;  dobrem  w  człowieku  jest  negacja 
własnego życia. Poświęcenie — wołają jedni i drudzy — jest istotą moralności, najwyższą dostępną 
człowiekowi cnotą.
Kimkolwiek jesteś ty, znajdujący się teraz w zasięgu mojego głosu, jeśli jesteś ofiarą, a nie zabójcą: 
przemawiam przy łożu śmierci twojego umysłu, na skraju ciemności, w której się pogrążasz, i jeśli 
wciąż masz siłę walczyć, by nie zgubić tych gasnących iskierek, niegdyś będących tobą, użyj jej 
teraz. Słowo, które cię zniszczyło, brzmi: „poświęcenie”. Użyj resztek swoich sił, by pojąć jego 
znaczenie. Wciąż jeszcze żyjesz. Masz szansę.
„Poświęcenie”  nie  oznacza  odrzucenia  tego,  co  bezwartościowe,  lecz  tego,  co  najcenniejsze. 
„Poświęcenie”  to nie odrzucenie  zła  na rzecz dobra,  lecz dobra na rzecz zła.  „Poświęcenie”  to 
wyrzeczenie się tego, co ma dla ciebie wartość, na rzecz tego, co jej nie ma.
Jeśli wymieniasz centa na dolara, nie poświęcasz się; jeśli wymieniasz dolara na centa, czynisz to. 
Jeśli po latach zmagań osiągasz upragnioną pozycję, nie poświęcasz się; jeśli potem rezygnujesz z 
niej na rzecz rywala, czynisz to. Jeśli masz butelkę mleka i oddajesz ją swemu głodnemu dziecku, 
nie poświęcasz się; jeśli dajesz ją dziecku sąsiada, pozwalając własnemu umrzeć, czynisz to.
Jeśli  dajesz  pieniądze  na  pomoc  przyjacielowi,  nie  poświęcasz  się;  czynisz  to,  jeśli  je  dajesz 
bezwartościowemu obcemu. Jeśli dajesz przyjacielowi sumę, na którą możesz sobie pozwolić, nie 
poświęcasz się; jeśli dajesz mu pieniądze kosztem własnej niewygody, na podstawie tego rodzaju 
kryterium moralnego jest to cnotą tylko częściowo: pełnią cnoty poświęcenia byłoby oddanie mu 
pieniędzy kosztem swojej klęski.
Jeśli wyrzekasz się wszelkich osobistych pragnień i poświęcasz życie tym, których kochasz, nie 
osiągasz  pełni  cnoty:  nadal  zachowujesz  swoją  własną  wartość,  jaką  jest  twoja  miłość.  Jeśli 
poświęcasz życie przypadkowym nieznajomym, cnota jest większa. Jeśli zaś poświęcasz je na rzecz 
człowieka, którego nienawidzisz —jesteś najbardziej cnotliwą istotą pod słońcem.
Poświęcenie  to  wyrzeczenie  się  jakiejś  wartości.  Pełne  poświęcenie  to  pełne  wyrzeczenie  się 
wszystkich.  Jeśli  pragniesz  osiągnąć  pełnię  cnoty,  nie  wolno  ci  pragnąć  za  twoje  poświęcenie 
wdzięczności,  pochwały,  miłości,  podziwu,  szacunku  dla  siebie,  a  nawet  dumy  z  własnej 
cnotliwości; najmniejszy ślad jakiejkolwiek zdobyczy umniejsza twoją cnotę. Jeśli ścieżka, którą 



podążasz, nie pozwala ci zbrukać życia żadną przyjemnością, nie przynosi wartości materialnych 
ani duchowych, zdobyczy, zysku ani nagrody — jeśli osiągnąłeś stan kompletnego zera, osiągnąłeś 
ideał moralnej perfekcji.
Powiedziano ci, że perfekcja moralna jest dla człowieka nieosiągalna — i według tego kryterium 
jest  tak  istotnie.  Nie możesz  jej  osiągnąć,  dopóki  żyjesz,  ale  wartość twojego życia  lub osoby 
mierzona jest tym, jak blisko udało ci się podejść do ideału zerowego, którym jest śmierć.
Jeśli  jednak  zaczynasz  jako  beznamiętny  tępak,  warzywo  oczekujące  na  zjedzenie,  nie  mając 
wartości do odrzucenia ani pragnień do wyrzeczenia się, nie zdobędziesz korony poświęcenia. Nie 
jest poświęceniem wyrzeczenie się tego, czego się wcale nie pragnie. Nie jest poświęceniem od-
danie  swojego życia  innym,  jeśli  pragnie  się  śmierci.  Aby osiągnąć  cnotę  poświęcenia,  musisz 
chcieć żyć, kochać życie, pałać namiętnością do tej ziemi i całego splendoru, jaki możesz na niej 
osiągnąć — czuć każde cięcie noża, odcinającego cię od twoich pragnień i spuszczającego z ciała 
całą miłość. Ideałem, którego wymaga od ciebie moralność poświęcenia, nie jest zwyczajna śmierć, 
lecz śmierć w powolnych torturach.
Nie przypominajcie mi, że odnosi się to jedynie do życia doczesnego. Nie troszczę się o żadne inne. 
I wy także nie.
Jeśli  chcecie  uratować  resztki  swojej  godności,  nie  nazywajcie  swoich  najlepszych  postępków 
„poświęceniem”: ten termin klasyfikuje was jako niemoralnych. Jeśli matka kupuje jedzenie dla 
swego głodnego dziecka, zamiast kupić sobie kapelusz, nie poświęca się: dziecko jest dla niej wię-
cej warte niż kapelusz; jednak dla kobiety, dla której większą wartością jest kapelusz i wolałaby, 
żeby  jej  dziecko  umarło,  a  karmi  je  jedynie  z  poczucia  obowiązku,  jest  to  poświęcenie.  Jeśli 
człowiek  ginie  w walce o własną wolność,  nie  poświęca się:  nie  chce żyć jako niewolnik;  dla 
człowieka,  który tego  chce,  jest  to  poświęcenie.  Jeśli  człowiek  odmawia  zaprzedania  własnych 
przekonań, nie poświęca się — chyba że nie posiada żadnych przekonań.
Pozostawmy  poświęcenie  tym,  którzy  nie  mają  czego  poświęcać  —  nie  posiadają  wartości, 
kryteriów  ani  opinii  —  tym,  których  pragnieniami  są  irracjonalne  zachcianki,  bezwiednie  się 
rodzące i z łatwością triumfujące. Dla człowieka moralnego, którego pragnienia wypływają z racjo-
nalnych wartości, poświęcenie jest rezygnacją ze słuszności na rzecz niesłuszności, z dobra na rzecz 
zła.
Doktryna  poświęcenia  jest  moralnością  niemoralnych  —  moralnością  ogłaszającą  własne 
bankructwo poprzez wyznanie,  że  nie może zaoferować ludziom żadnego osobistego udziału w 
formie  cnót  lub  wartości  i  że  ich  dusze  są  ściekami  niemoralności,  którą  muszą  się  nauczyć 
poświęcać. Sama przyznaje się w ten sposób do niemożności nauczenia ludzi, jak być dobrymi, i 
może jedynie poddawać ich nieustannej karze.
Czy myślicie w jakimś ciężkim zamroczeniu, że wasza moralność żąda od was poświęcenia jedynie 
wartości materialnych? I czym, według was, są wartości materialne? Jedyną wartością materii jest 
służenie do zaspokajania ludzkich pragnień. Materia jest tylko narzędziem ludzkich wartości. W 
służbie  czego każe  się  wam oddawać materialne  narzędzia  wytworzone przez waszą cnotę?  W 
służbie tego, co sami uważacie za zło: zasady, której nie hołdujecie, osoby, której nie szanujecie, 
osiągnięcia celu przeciwnego do własnego — inaczej bowiem wasz dar nie jest poświęceniem.
Wasza  moralność  każe  wam  się  wyrzekać  świata  materialnego  i  oddzielać  swoje  wartości  od 
materii. Człowiek nie dający swoim wartościom materialnego wyrazu, człowiek, którego istnienie 
nie jest powiązane z jego ideałami, a działania są sprzeczne z przekonaniami, jest nędznym hipo-
krytą — a przecież to właśnie on jest posłuszny waszej moralności i oddziela swoje wartości od 
materii. Mężczyzna, który kocha jedną kobietę, ale sypia z inną — człowiek, który podziwia talent 
pracownika, lecz zatrudnia innego — człowiek, który jedną sprawę uważa za słuszną, lecz wspiera 
finansowo inną— człowiek, który ceni profesjonalizm, lecz własny wysiłek wkłada w produkcję 
bubli  — to oni  wyrzekli  się  materii,  to  oni  wierzą,  że  nie  mogą przenieść  swoich  duchowych 
wartości w świat materialny.
Mówisz, że ci  ludzie  wyrzekli  się ducha? Oczywiście.  Nie możesz mieć jednego bez drugiego. 
Jesteś nierozdzielną jednością materii  i  świadomości. Wyrzeknij  się świadomości, a staniesz się 
barbarzyńcą.  Wyrzeknij  się ciała,  a staniesz się oszustem. Wyrzeknij  się świata materialnego, a 



oddasz go złu.
I właśnie taki jest cel waszej moralności, obowiązek, jaki nakłada na was wasz kodeks. Oddaj się 
temu, co nie sprawia ci przyjemności, służ temu, czego nie podziwiasz, podporządkuj się temu, co 
uważasz za złe — oddaj innym świat wartości, zaprzecz istnieniu swojego ja, odrzuć je, wyrzeknij 
się go. Twoje ja to twój umysł; wyrzeknij się go, a staniesz się ochłapem mięsa, czekającym na 
zjedzenie przez kanibala.
Wyrzeczenie  się  umysłu — tego właśnie  chcą  od was ci,  którzy  głoszą  doktrynę  poświęcenia, 
niezależnie od swoich etykietek i motywów; nieważne, czy żądają tego na rzecz duszy czy ciała, 
czy obiecują drugie życie w niebie, czy pełen żołądek na ziemi. Ci, którzy na początku mówią: 
„Dążenie do zaspokajania własnych życzeń jest samolubne, musisz je poświęcić na rzecz cudzych”, 
na końcu powiedzą: „Posiadanie własnych przekonań jest samolubne, musisz je poświęcić na rzecz 
cudzych”.
W jednym mają  rację:  najbardziej  samolubną  ze  wszystkich  rzeczy  jest  niezależny  umysł,  nie 
uznający żadnej władzy ponad sobą ani żadnej wartości ponad własną oceną. Proszą was, abyście 
się wyrzekli swojej uczciwości intelektualnej,  logiki,  rozsądku, kryteriów prawdy — by stać się 
prostytutkami, których kryterium stanowi ,jak najwięcej dobrego dla jak największej ilości”.
Jeśli poszukacie w swoim kodeksie wskazówek, odpowiedzi na pytanie: „Co to jest dobro?” — 
jedyna odpowiedź, jaką znajdziecie, będzie brzmiała: „Jest to dobro innych”. Dobrem jest to, czego 
sobie życzą inni, czego sobie życzą według twojego mniemania albo czego w twoim mniemaniu 
powinni sobie życzyć. „Dobro innych” to magiczna formułka, która przeistacza wszystko w złoto, 
recytowana  jako  gwarant  chwały  moralnej  i  przyrząd  do  odkażania  wszelkiego  postępowania, 
nawet mordu popełnionego na całym kontynencie.  Waszym kryterium cnoty nie jest przedmiot, 
działanie  czy zasada,  lecz zamiar.  Nie potrzebujecie  dowodów, powodów, sukcesu,  nie musicie 
rzeczywiście osiągnąć dobra innych — musicie tylko wiedzieć, że kierowaliście się dobrem innych, 
a nie swoim własnym. Waszą jedyną definicją dobra jest negacja: dobre jest to, co nie jest dobre dla 
mnie.
Wasz kodeks — pochlebiający sobie, że hołduje wiecznym, absolutnym, obiektywnym wartościom 
moralnym i szydzi z tego, co uwarunkowane, względne i subiektywne —jako swoją wersję wartości 
absolutnej proponuje następującą zasadę postępowania moralnego: jeśli sobie czegoś życzysz, jest 
to złe; jeśli inni sobie tego życzą, jest dobre; jeśli motywem twojego czynu jest własne dobro, nie 
rób tego; jeśli jest nim dobro innych, rób to za wszelką cenę.
Tak jak ta podwójna moralność rozdziera cię na pół, rozdziela też ludzkość na dwa wrogie obozy: 
jednym jesteś ty, drugim — reszta ludzkości. Ty jesteś jedynym rozbitkiem, który nie ma prawa 
pragnąć  żyć.  Ty jesteś  jedynym sługą,  a  pozostali  panami;  ty  —jedynym dawcą,  pozostali  — 
biorcami; ty — wiecznym dłużnikiem, oni — wierzycielami, których nie da się spłacić. Nie wolno 
ci kwestionować ich prawa do twojego poświęcenia ani natury ich pragnień i potrzeb: to prawo 
przysługuje im na mocy negacji, na mocy faktu, iż nie są tobą.
Dla tych z was, którzy mogliby zadawać pytania, wasz kodeks przewiduje nagrodę pocieszenia i 
pułapkę:  to  dla  własnego  szczęścia,  mówi,  musisz  służyć  cudzemu,  jedynym  sposobem  na 
osiągnięcie  radości  jest  rezygnacja  z  niej  na  rzecz  innych,  jedynym  sposobem  na  osiągnięcie 
dobrobytu jest rezygnacja z własnego bogactwa na rzecz innych, jedynym sposobem na uratowanie 
życia jest ratowanie wszystkich oprócz siebie — a jeśli nie znajdujesz w tych działaniach radości, to 
twoja własna wina i dowód na to, że jesteś zły; gdybyś był dobry, znalazłbyś szczęście w wydaniu 
bankietu na rzecz innych, a godność istnienia w ochłapach, które zechcą ci rzucić.
Wy,  pozbawieni  kryterium  poszanowania  własnej  wartości,  bierzecie  na  siebie  winę  i  nie 
ośmielacie  się  zadawać  pytań.  W  głębi  duszy  jednak  znacie  odpowiedź,  lecz  odmawiacie 
dopuszczenia do świadomości tego co widzicie, ukrytej przesłanki kierującej światem. Znacie ją nie 
w  formie  uczciwego  stwierdzenia,  lecz  mrocznego  niepokoju,  kiedy  miotacie  się  pomiędzy 
wstydliwym oszustwem a niechętnym wypełnianiem zasady zbyt  nikczemnej,  by ją  nazwać po 
imieniu.
Ja, nie akceptujący tego, co niezasłużone, ani w formie wartości, ani winy, jestem tu po to, by zadać 
wam pytania, od których uciekaliście. Dlaczego moralne jest służenie cudzemu szczęściu, lecz nie 



własnemu? Jeśli przyjemność jest wartością, dlaczego jest moralna, gdy doświadczają jej inni, lecz 
niemoralna, gdy ty sam jej doznajesz? Jeśli uczucie wywołane zjedzeniem ciastka jest wartością, 
dlaczego w twoim żołądku stanowi ono niemoralne nadużycie, ale staje się celem moralnym, gdy 
starasz  się  zapewnić  je  innym?  Dlaczego  twoje  pragnienie  jest  niemoralne,  a  cudze  moralne? 
Dlaczego niemoralne jest wyprodukowanie wartości i zachowanie jej, ale moralne wyrzeczenie się 
jej? A jeśli niemoralne jest zachowanie przez ciebie tej wartości, dlaczego jest moralne przyjęcie jej 
przez innych? Jeśli ty jesteś bezinteresowny i cnotliwy, oddając ją, czyż oni nie są samolubni i źli, 
biorąc? Czy cnota polega na służeniu swemu przeciwieństwu? Czy celem moralnym dobrych jest 
złożenie siebie w ofierze złym?
Odpowiedź,  przed  którą  uciekacie,  przerażająca  odpowiedź,  brzmi:  nie,  biorcy  nie  są  źli,  pod 
warunkiem, że nie zapracowali sobie na wartość, którą im dajecie. Jej akceptacja przez nich nie jest 
niemoralna, pod warunkiem, że sami nie potrafią jej wyprodukować, zasłużyć na nią ani dać wam 
czegokolwiek w zamian. Przyjemność, jaką z niej czerpią, nie jest niemoralna, pod warunkiem, że 
im się nie należała.
Taki jest ukryty kodeks waszej doktryny, druga połowa waszej podwójnej moralności: niemoralne 
jest życie na podstawie własnego wysiłku, moralne zaś żerowanie na cudzym — niemoralna jest 
konsumpcja własnych produktów, moralna zaś konsumpcja cudzych — niemoralne jest zarabianie, 
moralne zaś wyłudzanie — to pasożyty stanowią moralne uzasadnienie istnienia producentów, ale 
istnienie  pasożytów  jest  celem  samym  w  sobie  — złem  jest  odnoszenie  korzyści  z  własnych 
osiągnięć, dobrem zaś czerpanie ich z ofiar — złem jest budowanie własnego szczęścia, dobrem zaś 
przeżywanie go za cenę cudzej krwi.
Wasz kodeks dzieli ludzkość na dwie kasty i rozkazuje im żyć według dwóch przeciwnych zasad: 
jednym wolno pragnąć wszystkiego, drugim — niczego, jedni są wybrańcami, drudzy — sługami, 
jedni podróżnymi, drudzy — zwierzętami pociągowymi, jedni — zjadaczami, drudzy — zjadanymi. 
Jakie  kryterium określa  twoją  kastę?  Co jest  twoim kluczem to  elity  moralnej?  Jest  nim brak 
wartości.
Jakakolwiek wartość wchodzi w grę, to jej brak stanowi twoje roszczenie wobec tych, którzy ją 
posiadają. Twoja potrzeba pozwala ci żądać nagród. Jeśli potrafisz zaspokoić własne potrzeby, ta 
umiejętność  przekreśla  twoje  prawo  do  ich  zaspokajania.  Ale  potrzeba,  której  zaspokoić  nie 
potrafisz, daje ci pełne prawo do rozporządzania cudzym życiem.
Jeśli odnosisz sukces, każdy człowiek, któremu się to nie udaje, jest twoim panem; jeśli ponosisz 
klęskę,  każdy,  komu  się  udaje,  jest  twoim  sługą.  Niezależnie  od  tego,  czy  twoja  klęska  jest 
sprawiedliwa, twoje życzenia racjonalne,  nieszczęście niezasłużone czy też wynikające z twoich 
przywar,  to  właśnie  ono  daje  ci  prawo  do  nagród.  To  ból,  niezależnie  od  swojej  natury  czy 
przyczyny, ból jako fundamentalny aksjomat, daje ci w zastaw całe istnienie.
Jeśli uleczysz ból własnym wysiłkiem, nie otrzymasz pochwały: twój kodeks określa to pogardliwie 
jako  „dbanie  o  własny  interes”.  Do  jakiejkolwiek  dążysz  wartości,  czy  to  będzie  bogactwo, 
pożywienie, miłość czy prawa, jeśli osiągasz ją dzięki własnej cnocie, twój kodeks nie uznaje tego 
za osiągnięcie moralne: nikt na tym nie traci, to handel, nie jałmużna; zapłata, nie poświęcenie. To, 
co  zasłużone,  należy  do  samolubnej,  komercyjnej  domeny  obopólnego  zysku;  jedynie  to,  co 
niezasłużone,  nawołuje  do  moralnej  transakcji  przynoszącej  korzyść  jednemu  kosztem  upadku 
drugiego. Żądanie nagród za swoją cnotę jest samolubne i niemoralne; dopiero brak cnoty czyni z 
twoich żądań prawo moralne.
Moralność,  dla  której  potrzeba  stanowi  roszczenie,  za  kryterium wartości  przyjmuje  pustkę  — 
nieistnienie  — nagradza  zaś  nieobecność,  porażkę:  słabość,  brak umiejętności,  niekompetencję, 
cierpienie, chorobę, katastrofę, brak, wadę, skazę — zero.
Kto płaci za te roszczenia? Ci, których potępia się jako nie-zera, każdy w takim stopniu, w jakim 
odbiega od ideału. Ponieważ wszystkie wartości są produktem cnót, przy zadawaniu pokuty mierzy 
się  stopień  twojej  cnotliwości,  przy  rozdzielaniu  dóbr  zaś  rozmiar  twoich  wad.  Wasz  kodeks 
stwierdza, że człowiek rozumny musi się poświęcić na rzecz nierozumnego, niezależny na rzecz 
pasożytów,  uczciwy  na  rzecz  nieuczciwych,  sprawiedliwy  na  rzecz  niesprawiedliwych, 
produktywny  na  rzecz  darmozjadów,  prawy na  rzecz  sprzedawczyków,  szanujący  się  na  rzecz 



skomlących neurotyków. Zastanawiacie się nad małodusznością otaczających was ludzi? Człowiek, 
który osiągnie te cnoty, nie zaakceptuje waszego kodeksu moralnego; człowiek, który go akceptuje, 
nie osiągnie ich.
W moralności poświęcenia pierwszą wartością, jaką się poświęca, jest sama moralność; następną 
jest  poszanowanie  własnej  wartości.  Kiedy  potrzeba  stanowi  kryterium,  każdy  człowiek  jest 
zarówno ofiarą, jak i pasożytem. Jako ofiara musi pracować na realizację cudzych potrzeb, siebie 
samego stawiając  w pozycji  pasożyta,  którego potrzeby  muszą  zaspokoić  inni.  W stosunku do 
innych  ludzi  może  występować  tylko  w jednej  z  dwóch haniebnych  ról:  jako  żebrak  lub  jako 
wampir.
Boisz się człowieka posiadającego o dolara mniej niż ty; ten dolar prawnie mu się należy, co stawia 
cię w pozycji moralnego złodzieja. Nienawidzisz człowieka posiadającego o dolara więcej niż ty; 
ten dolar należy się tobie, czujesz się moralnie okradziony. Człowiek stojący niżej jest źródłem 
winy, człowiek stojący wyżej — źródłem frustracji. Nie wiesz, czego się wyrzekać lub żądać, kiedy 
dawać, a kiedy brać, która przyjemność prawnie ci się należy, a która jest niespłaconym długiem 
wobec innych — ze wszystkich sił unikasz, jako „teorii”, świadomości, że na podstawie przyjętego 
przez  siebie  kryterium  moralnego  jesteś  winien  każdej  chwili  swojego  życia,  że  każdego 
przełykanego  przez  ciebie  kęsa  pożywienia  ktoś  na  świecie  potrzebuje  —  i  w  ślepej  urazie 
rezygnujesz z rozważania tego problemu, stwierdzając, że na ziemi nie da się osiągnąć ani pragnąć 
moralnej perfekcji i że musisz przemykać ukradkiem przez życie, unikając wzroku młodych, którzy 
patrzą na ciebie tak, jakby poszanowanie własnej wartości było na ziemi możliwe, i oczekują go od 
ciebie.  Wstyd to jedyne, co zachowałeś w duszy — podobnie jak każdy, kto cię mija, unikając 
twojego  wzroku.  Zastanawiasz  się,  dlaczego  moralność  nie  przyniosła  ludziom  braterstwa  i 
wzajemnej dobrej woli?
Uzasadnienie  poświęcenia  proponowane  przez  waszą  moralność  jest  bardziej  niemoralne  niż 
niemoralność,  której  uzasadnieniu  ma  służyć.  Według  niego  motywem  twojego  poświęcenia 
powinna być miłość — miłość do wszystkich ludzi. Moralność głosząca pogląd, że wartości du-
chowe  są  cenniejsze  od  materialnych,  ucząca  cię  gardzić  dziwką  oddającą  swoje  ciało  komu 
popadnie  —  żąda  od  ciebie,  byś  oddał  duszę  rozpustnej  miłości  każdego,  kto  się  pojawi  na 
horyzoncie.
Podobnie  jak  bogactwo,  miłość  ani  żadne  inne  uczucie  nie  może  być  pozbawione  przyczyny. 
Uczucie jest odzewem na istniejący fakt, oceną podyktowaną przez twoje kryteria. Kochać, znaczy 
cenić. Człowiek, który wam powie, że można cenić bez wartości, kochać kogoś, kogo się postrzega 
jako  bezwartościowego,  twierdzi  zarazem,  że  można  się  wzbogacić  dzięki  konsumpcji  bez 
produkcji i że papierowe pieniądze mają tę samą wartość co złoto.
Zwróćcie uwagę, że nie oczekuje od was odczuwania pozbawionego przyczyny lęku. Kiedy tacy 
jak  on  zdobywają  władzę,  są  mistrzami  w  wynajdywaniu  środków  terroru  i  dają  wam  liczne 
powody do odczuwania strachu, za pomocą którego pragną wami rządzić. Gdy jednak chodzi o 
miłość,  najwyższe  uczucie,  pozwalacie  im wykrzykiwać,  że  jesteście  przestępcami  moralnymi, 
skoro nie potraficie odczuwać bezprzyczynowej miłości. Gdy człowiek bez powodu odczuwa lęk, 
wysyłacie  go do psychiatry;  znaczenia,  charakteru i  dostojeństwa miłości  nie  strzeżecie  już tak 
pilnie.
Miłość  jest  wyrazem  wartości  człowieka,  najwyższą  nagrodą,  jaką  można  otrzymać  za  zalety 
wypracowane w swojej osobowości i osobie, emocjonalną ceną płaconą przez jednego człowieka za 
radość,  jaką mu dają  cnoty  drugiego.  Wasza moralność żąda oddzielenia  miłości  od wartości  i 
ofiarowania  jej  pierwszemu  lepszemu  obibokowi,  nie  w  odpowiedzi  na  jego  wartość,  lecz  na 
potrzebę; nie w formie nagrody, lecz jałmużny, nie jako zapłatę za cnoty, lecz jako czek in blanco 
wystawiony na przywary.  Wasza moralność mówi wam, że celem miłości jest uwolnienie  się z 
więzów  moralności,  że  miłość  stoi  ponad  oceną  moralna,  że  prawdziwa  miłość  przewyższa, 
wybacza  i  znosi  każdy  rodzaj  zła  w  ukochanej  osobie  i  że  im  jest  większa,  na  tym większą 
nieprawość jej pozwala. Kochanie człowieka za jego cnoty jest marne i ludzkie, mówi; kochanie go 
za  wady jest  świętością.  Kochanie  tych,  którzy  są  tego warci,  jest  dbaniem o własne interesy; 
kochanie tych, którzy nie są, poświęceniem. Jesteś winien miłość tym, którzy na nią nie zasługują, a 



im  bardziej  nie  zasługują,  tym  więcej  jesteś  im  winien  —  im  wstrętniejszy  obiekt,  tym 
szlachetniejsza  miłość  —  a  jeśli  potrafisz  sprowadzić  swoją  duszę  do  stanu  wysypiska, 
przyjmującego  wszystko  na  równych  prawach,  jeśli  potrafisz  przestać  cenić  wartości  moralne, 
osiągnąłeś stan moralnej perfekcji.
Taka jest wasza moralność poświęcenia i jej bliźniacze ideały: przeobrażenia życia swego ciała w 
obraz chlewu i życia swego ducha w obraz wysypiska.
Taki był wasz cel — i osiągnęliście go. Dlaczego teraz jęczycie, że człowiek jest bezradny, a jego 
aspiracje daremne? Bo nie potrafiliście zdobyć bogactwa, dążąc do zniszczenia? Bo nie potrafiliście 
znaleźć  rozkoszy  w czczeniu  bólu?  Bo nie  potrafiliście  żyć,  przyjąwszy za  kryterium wartości 
śmierć?
Byliście  zdolni  żyć tylko  w takim stopniu,  w jakim łamaliście  swój  kodeks  moralny,  a  jednak 
wierzycie, że ci, którzy go głoszą, są przyjaciółmi ludzkości, potępiacie siebie i nie ośmielacie się 
kwestionować  ich  pobudek  ani  celów.  Spójrzcie  na  nich  teraz,  stojąc  przed  swoim  ostatnim 
wyborem — i jeśli postanowicie zginąć, gińcie z pełną świadomością tego, jak tanio sprzedaliście 
skórę tak słabemu wrogowi.
Mistycy obu szkół, głoszący doktrynę poświęcenia, są zarazkami atakującymi poprzez wasz jedyny 
słaby punkt: obawę przed poleganiem na własnym umyśle. Mówią wam, że dysponują środkami 
wiedzy wyższymi niż umysł, świadomością nadrzędną wobec rozumu, jakby otrzymali specjalny 
przywilej od jakiegoś kosmicznego urzędnika, potajemnie udzielającego im wskazówek. Mistycy 
ducha utrzymują, że posiadają dodatkowy zmysł, którego wam brak: ich szósty zmysł polega na 
zaprzeczaniu wszelkiej wiedzy zdobytej przez pięć pozostałych. Mistycy mięśni nie uzurpują sobie 
prawa do percepcji pozazmysłowej: stwierdzają po prostu, że wasze zmysły nie są nic warte i że ich 
mądrość polega na dostrzeganiu w niewiadomy sposób waszej ślepoty. Jedni i drudzy żądają od 
was uznania własnej świadomości za iluzję i oddania im się we władanie. Dowodem ich wyższej 
wiedzy ma być fakt, iż twierdzą coś dokładnie odwrotnego niż to, co wy wiecie, a dowodem lepszej 
znajomości egzystencji fakt, że doprowadzają was do nędzy, poświęcenia, głodu i unicestwienia.
Twierdzą,  że  dostrzegają  sposób  życia  lepszy  od  waszej  egzystencji  na  ziemi.  Mistycy  ducha 
nazywają go „innym wymiarem”, co oznacza zaprzeczanie istniejącym wymiarom. Mistycy mięśni 
nazywają go „przyszłością”, co oznacza przeczenie teraźniejszości. Istnienie polega na posiadaniu 
tożsamości. Jaką tożsamość potrafią nadać swojemu wyższemu królestwu? Opowiadają wam o tym, 
czym nie jest, ale nigdy o tym, czym jest. Identyfikują jedynie poprzez negację: Bóg jest czymś, 
czego nie może zrozumieć ludzki umysł, mówią— i żądają, byście to uważali za wiedzę — Bóg to 
nie-człowiek, niebo to nie-ziemia, dusza to nie-ciało, cnota to nie-zysk, A to nie-A, percepcja jest 
pozazmysłowa,  a  wiedza  pozarozumowa.  Ich  definicje  nie  polegają  na  definiowaniu,  lecz  na 
wymazywaniu.
Jedynie  metafizyka  pijawki  może  się  przyssać  do  pojęcia  wszechświata,  w  którym  kryterium 
tożsamości stanowi zero. Pijawka pragnie uciec przed koniecznością określania własnej natury — 
przed świadomością, że substancją, z której buduje swój prywatny wszechświat, jest krew.
Jaki jest charakter wyższego świata, dla którego poświęcają istniejący? Mistycy ducha przeklinają 
materię, mistycy mięśni przeklinają zysk. Pierwsi chcą, by człowiek skorzystał na wyrzeczeniu się 
życia  doczesnego,  drudzy  —  by  odziedziczył  ziemię,  wyrzekając  się  wszelkich  korzyści.  Ich 
niematerialne, niedochodowe światy to krainy, w których rzeki niosą mleko i kawę, wino tryska ze 
skał,  a  ciasto  spada  z  chmur  za  cenę  otwarcia  ust.  W doczesnym,  interesownym życiu  trzeba 
zainwestować ogromną ilość cnoty — inteligencji,  uczciwości,  energii,  umiejętności  — by wy-
budować milę drogi; w ich niematerialnym, bezinteresownym świecie lata się z planety na planetę 
za cenę życzenia. Kiedy uczciwa osoba pyta ich „Jak?”, odpowiadają z pogardliwą wyższością, że 
„jak” jest pojęciem przyziemnych realistów; pojęciem wyższych duchów jest Jakoś”. Na tej ziemi, 
ograniczonej materią i zyskiem, nagrody zdobywa się dzięki myśleniu; w świecie wolnym od takich 
ograniczeń zdobywa sieje za pomocą życzeń.
Oto cały ich nędzny sekret. Sekretem ich wszystkich ezoterycznych filozofii, dialektyk i wyższych 
zmysłów, umykających oczu i  mrukliwych słów, sekretem, w imię którego niszczą cywilizację, 
język, przemysł i życie, sekretem, w imię którego dziurawią własne oczy i uszy, przytępiają zmysły 



i  opróżniają  umysły,  celem  rozwadniania  aksjomatów  rozumu,  logiki,  materii,  istnienia, 
rzeczywistości  —jest  wzniesienie  na  tle  tej  plastycznej  masy  jednego  świętego  aksjomatu:  ich 
życzenia.
Ograniczeniem, przed którym usiłują uciec, jest zasada tożsamości. Wolnością, której poszukują, 
jest wolność od faktu, że A zawsze będzie równe A, niezależnie od ich łez i napadów furii — że 
rzeka nie przyniesie im mleka, niezależnie od tego, jak bardzo będą głodni — że woda nie popłynie 
w górę,  niezależnie  od tego, jak by im to ułatwiło życie,  i  jeśli chcą ją doprowadzić do dachu 
drapacza chmur, muszą tego dokonać myślą i pracą, w których liczy się charakter każdego cala 
rurociągu,  ale  nie  ich uczucia  — uczuciami  bowiem nie  zdołają  zmienić  kursu jednej  drobinki 
kurzu w powietrzu ani natury żadnego postępku, którego się dopuścili.
Ci, którzy wam mówią, że człowiek nie jest zdolny postrzegać rzeczywistości niezniekształconej 
przez jego zmysły, mają na myśli to, że nie chcą widzieć rzeczywistości niezniekształconej przez 
ich uczucia. „Istniejący stan rzeczy” to stan postrzegany przez twój umysł; oddziel go od rozsądku, 
a otrzymasz „stan pobożnych życzeń”.
Nie  istnieje  uczciwy  bunt  przeciwko  rozumowi  — a  kiedy  akceptujesz  jakąkolwiek  część  ich 
doktryny, powoduje tobą pragnienie, by upiekło ci się coś, na usiłowanie czego rozsądek by ci nie 
pozwolił. Wolnością, której szukasz, jest wolność od faktu, że jeśli twój majątek pochodzi z kra-
dzieży,  jesteś łajdakiem,  niezależnie  od tego,  ile  dajesz na cele  dobroczynne ani  jak często się 
modlisz  — że jeśli  sypiasz z  dziwkami,  nie  jesteś  nic  wart  jako mąż,  niezależnie  od tego,  jak 
gorliwie zapewniasz siebie następnego ranka o miłości do żony — że jesteś jednostką, a nie serią 
przypadkowych kawałków rozrzuconych po wszechświecie, w którym nic nie trzyma się kupy i nic 
cię do niczego nie obliguje, po wszechświecie z dziecinnego koszmaru, gdzie tożsamości zmieniają 
się i rozmywają, gdzie nędznik i bohater są wymienialnymi, dowolnie przybieranymi rolami — że 
jesteś człowiekiem — że jesteś jednostką — że jesteś.
Nieważne, jak gorliwie zapewniasz, że celem twoich mistycznych życzeń jest wyższa forma życia, 
bunt  przeciwko  tożsamości  jest  życzeniem  nieistnienia.  Pragnąc  nie  być  niczym  konkretnym, 
pragniesz po prostu nie być.
Twoi nauczyciele, mistycy obu szkół, odwrócili w swojej świadomości zasadę przyczyny i skutku, 
a teraz usiłują ją odwrócić w życiu. Uważają swoje uczucia za przyczynę, a umysł za bierny skutek. 
Przyjmują emocje za narzędzie  postrzegania rzeczywistości.  Swoje pragnienia  traktują jako fakt 
podstawowy, nadrzędny wobec wszystkich pozostałych. Uczciwy człowiek nie pragnie, zanim nie 
zidentyfikuje obiektu swoich pragnień. Mówi: „To istnieje, więc pragnę tego”. Oni mówią: „Pragnę 
tego, więc to istnieje”.
Chcą oszukać aksjomat istnienia i świadomości, uczynić ze swojej świadomości narzędzie służące 
nie do postrzegania, lecz do kreowania rzeczywistości, a istnienie nie ma być przedmiotem, lecz 
podmiotem ich świadomości — chcą być Bogiem, którego stworzyli na swój obraz i podobieństwo, 
tworzącym świat z nicości za pomocą kaprysu. Rzeczywistości nie da się jednak oszukać. To, co 
osiągają,  jest  przeciwieństwem  ich  pragnienia.  Pragną  nieograniczonej  władzy  nad  istnieniem; 
zamiast  tego  tracą  władzę  nad  własną  świadomością.  Wyrzekając  się  wiedzy,  skazują  się  na 
koszmar wiecznej niewiedzy.
Te irracjonalne  życzenia,  które  cię  pociągają  w ich  doktrynie,  emocje,  które  czcisz  jak  bożka, 
składając ziemię na ich ołtarzu, ta mroczna, niespójna namiętność wewnątrz ciebie, którą nazywasz 
głosem Boga albo własnych gruczołów, jest jedynie trupem twojego umysłu. Uczucie kolidujące z 
rozumem, uczucie,  którego nie potrafisz wyjaśnić ani kontrolować, jest tylko pozostałością tego 
skrzywionego myślenia, które odebrało umysłowi kontrolę.
Kiedykolwiek  popełniłeś  grzech  odmowy  myślenia  i  widzenia,  ukrywając  przed  pewnikiem 
rzeczywistości jakieś drobne życzenie, kiedykolwiek powiedziałeś: „Niech mój rozum nie osądza 
kradzieży ciastek albo nie roztrząsa istnienia Boga, niech się spełni moje irracjonalne życzenie, a 
we wszystkim innym będę  rozsądny” — był  to  akt  przenicowania  świadomości,  demoralizacji 
umysłu.  Twój  umysł  stawał  się  wtedy  przepłaconą  ławą  przysięgłych,  przyjmującą  rozkazy  z 
jakiegoś podziemnego świata i tak przekręcającą dowody, by pasowały do pewnika, którego nie 
ośmiela się tknąć — a w efekcie otrzymujesz ocenzurowaną, rozbitą rzeczywistość, gdzie kawałki, 



które  postanowiłeś  widzieć,  unoszą  się  ponad  przepaściami  tych  niewidzialnych,  połączone 
balsamem w postaci uczucia zwolnionego z myślenia.
Ogniwa,  które  usiłujesz  zniweczyć,  to  ogniwa przyczyn.  Wróg,  którego  pragniesz  pokonać,  to 
zasada  przyczyny  i  skutku,  nie  zezwalająca  na  cuda.  Zasada  przyczyny  i  skutku  to  zasada 
tożsamości, odnosząca się do działania. Wszystkie działania są dziełem jednostek. Natura działania 
wynika z natury działającej jednostki; nic nie może działać sprzecznie ze swoją naturą. Działanie 
nie  wywołane  przed  jednostkę byłoby wywołane  przez  zero,  co by oznaczało,  że  nic  sprawuje 
kontrolę nad czymś, nie-jednostka nad jednostką, nieistniejące nad istniejącym — i w ten sposób 
osiągnęlibyśmy  wszechświat,  którego  pragną  twoi  nauczyciele,  przyczynę  ich  doktryn 
bezprzyczynowego działania, powód ich buntu przeciwko rozumowi, cel ich moralności, polityki, 
ekonomii, upragniony ideał: rządy zera.
Zasada tożsamości nie pozwala ci zjeść ciastka i mieć go nadal. Zasada przyczyny i skutku nie 
pozwala ci zjeść ciastka, zanim je otrzymałeś. Ale jeśli utopisz obie zasady w otchłaniach swojego 
umysłu, jeśli będziesz udawać przed sobą i innymi, że nie widzisz — możesz próbować uzurpować 
sobie prawo do zjedzenia swojego ciastka dzisiaj, a jutro zabrania mi mojego, możesz głosić, że aby 
mieć  ciastko,  należy  je  zjeść,  zanim  się  je  upiekło,  że  aby  wyprodukować,  należy  najpierw 
skonsumować, że wszyscy, którzy sobie czegoś życzą, mają do tego jednakowe prawo, bo nic z 
niczego nie wynika. To, co bezprzyczynowe w materii, prowadzi do tego, co niezasłużone w duchu.
Kiedykolwiek  buntujesz  się  przeciwko  zasadzie  przyczyny  i  skutku,  kieruje  tobą  oszukańcze 
pragnienie, nie aby przed nią uciec, lecz gorzej: aby ją odwrócić. Pragniesz niezasłużonej miłości, 
jak gdyby miłość,  czyli  skutek,  mogła ci  nadać osobistą  wartość,  czyli  przyczynę — pragniesz 
niezasłużonego podziwu, jak gdyby podziw, czyli skutek, mógł dać ci cnotę, czyli przyczynę — 
pragniesz niezasłużonego bogactwa, jak gdyby bogactwo, czyli skutek, mogło ci dać umiejętność, 
czyli  przyczynę — błagasz o miłosierdzie,  miłosierdzie,  nie sprawiedliwość, jakby niezasłużone 
przebaczenie mogło wymazać przyczynę tego błagania. I dla tych drobnych, paskudnych krętactw 
popierasz doktryny swoich nauczycieli, kiedy już idą na całego, głosząc, że wydawanie — skutek 
— tworzy bogactwo — przyczynę; że narzędzia — skutek — tworzą inteligencję — przyczynę; że 
twoje pragnienia seksualne — skutek — tworzą twoje wartości filozoficzne — przyczynę.
Kto płaci za tę orgię? Kto powoduje to, co nie ma powodu? Kim są ofiary, skazane na pozostanie 
nieznanymi i milczącą agonię, by nie zakłócić pozorów swego nieistnienia? My nimi jesteśmy — 
my, ludzie umysłu.
Jesteśmy przyczyną wszystkich  wartości,  których pożądacie,  my,  myślący,  a  zatem definiujący 
tożsamość  i  odkrywający  ogniwa  przyczyny  i  skutku.  Nauczyliśmy  was  wiedzieć,  mówić, 
produkować,  pragnąć  i  kochać.  Gdyby  nie  my,  wy,  którzy  wyrzekliście  się  rozsądku,  nie 
moglibyście realizować swoich pragnień ani nawet ich posiadać. Nie potrafilibyście pragnąć ubrań, 
których nie uszyto,  samochodu, którego nie wynaleziono pieniędzy,  których nie  wymyślono, w 
zamian za dobra, które nie istnieją, podziwu niedoświadczonego przez ludzi, którzy nic nie zyskali, 
miłości  należnej  i  właściwej  tylko  tym,  którzy  zachowują  zdolność  myślenia,  wyboru  i 
wartościowania.
Wy,  wyskakujący jak dzikusy z dżungli  swoich uczuć na Piątą  Aleję  naszego Nowego Jorku i 
obwieszczający, że chcecie zachować światło elektryczne, ale zniszczyć jego źródła — to z naszego 
bogactwa korzystacie, niszcząc nas, z naszych wartości, potępiając nas, z naszego języka, przecząc 
istnieniu umysłu.
Tak jak mistycy ducha wymyślili swoje niebo na obraz ziemi, pomijając nasze istnienie, i obiecali 
wam nagrody, cudem stworzone z nie-materii, współcześni mistycy mięśni pomijają nasze istnienie 
i obiecują wam niebo, w którym materia kształtuje się z własnej, bezprzyczynowej woli w nagrody 
pożądane przez nie-umysł.
Przez wieki mistycy ducha kazali sobie płacić za ochronę, czyniąc życie na ziemi nieznośnym, a 
potem żądając od was zapłaty za pocieszenie i ulgę; zakazując wszelkich cnót, które umożliwiają 
życie, a potem jadąc na grzbiecie waszego wstydu; obwieszczając, że produkcja i rozkosz są grze-
chami, a potem zbierając od grzeszników okup. My, ludzie umysłu, byliśmy cichymi ofiarami tej 
doktryny,  my,  gotowi  złamać  ich  kodeks  moralny  i  dać  się  potępić  za  grzech  rozumu — my, 



myślący  i  działający,  podczas  gdy  oni  pragnęli  i  modlili  się  —  my,  moralni  rozbitkowie, 
szmuglujący życie, gdy zbrodnią było żyć — podczas gdy oni pławili się w chwale moralnej za 
cnotę  pokonania  chciwości  i  rozdawania  w  bezinteresownej  dobroczynności  dóbr  materialnych 
wyprodukowanych przez — biała plama.
Teraz jesteśmy skuci i zmuszani do produkcji przez dzikusów, którzy nie identyfikują nas nawet 
jako grzeszników — dzikusów głoszących, że nie istniejemy, po czym grożących odebraniem nam 
życia,  którego nie  posiadamy,  jeśli  nie  dostarczymy im dóbr,  których  nie  produkujemy.  Teraz 
oczekuje  się  od  nas,  że  zapewnimy  transport  kolejowy  i  będziemy  znali  co  do  minuty  czas 
przybycia pociągu na stację po drugiej stronie kontynentu, że będziemy kierować hutami żelaza i 
znać strukturę molekularną każdej kapki metalu w kablach waszych mostów i w kadłubach sa-
molotów  utrzymujących  was  w  powietrzu  —  podczas  gdy  plemiona  waszych  groteskowych, 
małych mistyków mięśni biją się o trupa świata, bełkocząc nieludzkim głosem, że nie ma żadnych 
zasad, pewników, wiedzy ani umysłu.
Schodząc poniżej poziomu dzikusa, wierzącego, że wymawiane przez niego magiczne słowa mają 
moc zmieniania rzeczywistości, wierzą oni, że rzeczywistość można zmienić mocą słów, których 
nie wymawiają — a ich czarodziejską różdżką jest biała plama, utrzymywanie, że nic nie może 
zaistnieć, jeśli nie dadzą na to magicznego przyzwolenia.
Tak jak ich ciała żywią się kradzionymi dobrami, ich umysły karmią się kradzionymi pojęciami i 
głoszą,  że  uczciwość  polega  na  odmowie  przyjęcia  do  wiadomości,  że  się  kradnie.  Tak  jak 
korzystają ze skutków, przecząc przyczynom, korzystają też z pojęć, przecząc korzeniom i istnieniu 
owych pojęć. Tak jak nie pragną budować, lecz zagarniać fabryki, nie pragną myśleć, lecz zagarnąć 
myśl ludzką.
Tak  jak  głoszą,  że  do  kierowania  fabryką  potrzeba  jedynie  umiejętności  przekładania  dźwigni 
maszyn, i wymazują pytanie, kto stworzył fabrykę — głoszą też, że nie istnieją jednostki, a jedynie 
ruch,  i wymazują fakt,  że ruch zakłada istnienie  rzeczy,  która się porusza,  a zatem bez pojęcia 
jednostki pojęcie ruchu nie może istnieć. Tak jak głoszą swoje prawo do konsumpcji tego, na co nie 
zapracowali,  i  wymazują  pytanie,  kto  ma  to  wyprodukować  — głoszą,  że  nie  istnieje  zasada 
tożsamości, że nie istnieje nic z wyjątkiem zmiany, i wymazują fakt, że zmiana zakłada istnienie 
rzeczy, która się zmienia, i tej, w którą się zmienia, a zatem bez zasady tożsamości pojęcie zmiany 
jest niemożliwe. Tak jak ograbiają przemysłowca, przecząc jego wartości, usiłują zawładnąć całym 
istnieniem, zaprzeczając, jakoby istniało.
„Wiemy,  że nic nie wiemy” — trajkoczą,  wymazując fakt,  że to także jest wiedza — „Nie ma 
pewników” — trajkoczą, wymazując fakt, że wygłaszają pewnik — „Nie można dowieść, że się 
istnieje ani że się posiada świadomość” — trajkoczą, wymazując fakt, że dowód zakłada istnienie, 
świadomość i skomplikowany łańcuch wiedzy: istnienie czegoś, co ma być poznane, świadomości 
zdolnej do jego poznania i znajomości pojęć udowodnionego i nieudowodnionego.
Kiedy  dzikus,  który  nie  nauczył  się  mówić,  głosi,  że  istnienie  wymaga  dowodu,  prosi  cię  o 
dowiedzenie  tego poprzez nieistnienie — kiedy głosi,  że dowodu wymaga świadomość,  prosi  o 
dowiedzenie tego poprzez nieświadomość — prosi, żebyś wyszedł w otchłań znajdującą się poza 
istnieniem  i  świadomością,  by  mu  dowieść  istnienia  obu  —  prosi,  żebyś  stał  się  zerem, 
zdobywającym wiedzę na temat zera.
Kiedy głosi,  że  aksjomat  można przyjąć  lub  odrzucić  i  nie  decyduje  się  przyjąć  aksjomatu,  że 
istnieje, wymazuje fakt, że przyjął go poprzez wypowiedzenie tego zdania — że jedynym sposobem 
odrzucenia go jest zamknąć się, nie wygłaszać żadnych teorii i umrzeć.
Aksjomat to twierdzenie, które identyfikuje podstawę wiedzy i każdego dalszego odnoszącego się 
do niej twierdzenia, twierdzenie obecne we wszystkich innych, niezależnie od tego, czy ktoś chce je 
tam widzieć czy nie. Aksjomat to twierdzenie pokonujące oponentów za pomocą faktu, że muszą je 
zaakceptować i posługiwać się nim w każdym procesie zmierzającym do zaprzeczenia mu. Niech 
jaskiniowiec,  który nie  przyjmuje  aksjomatu tożsamości,  spróbuje przedstawić swoją teorię,  nie 
posługując się tym pojęciem ani żadnym wywodzącym się od niego — niech istota człekokształtna 
nie  przyjmująca  do  wiadomości  istnienia  rzeczowników,  spróbuje  wymyślić  język  bez 
rzeczowników, przymiotników czy czasowników — niech  czarownik nie  uznający  postrzegania 



zmysłowego, spróbuje tego dowieść, nie posługując się danymi zdobytymi dzięki niemu — niech 
łowca głów nie uznający logiki, spróbuje tego dowieść, nie posługując się logiką— niech pigmej 
twierdzący, że drapacz chmur nie potrzebuje fundamentów, jeśli ma więcej niż pięćdziesiąt pięter, 
usunie fundamenty spod swojego budynku zamiast spod twojego — niech kanibal gderający, że 
wolny umysł był potrzebny, by stworzyć cywilizację przemysłową, lecz nie jest potrzebny, by ją 
zachować, otrzyma grot strzały i niedźwiedzią skórę, a nie katedrę na uniwersytecie.
Myślicie, że cofają was w mroki średniowiecza? Cofają was w mroki, jakich jeszcze w historii nie 
było.  Ich  celem  nie  jest  epoka  przednaukowa,  lecz  przedjęzykowa.  Zamierzają  was  pozbawić 
pojęcia, na którym opiera się ludzki umysł, życie i kultura — pojęcia rzeczywistości obiektywnej. 
Zidentyfikujcie rozwój ludzkiej świadomości, a poznacie cel ich doktryny.
Dzikus to istota, która nie pojęła, że A jest równe A i że rzeczywistość jest rzeczywista. Jego umysł 
zatrzymał się na poziomie niemowlęcia, w stanie, w którym występują już początki postrzegania 
zmysłowego,  ale  nie  rozpoznaje  się  jeszcze  konkretnych  przedmiotów.  To  właśnie  niemowlę 
odbiera świat jako ruchomą plamę pozbawioną poruszających się przedmiotów — a jego umysł 
rodzi się w dniu, w którym pojmuje, że smuga, która wciąż obok niego przelatuje, jest jego matką, a 
ten wir za nią to firanka, że są to dwie konkretne jednostki i żadna nie może się zmienić w drugą, że 
są tym, czym są — że istnieją. Dzień, w którym pojmuje, że materia nie posiada woli, jest dniem 
zrozumienia, że ono samo ją posiada. Tak rodzi się człowiek. Kiedy spostrzega, że odbicie, które 
widzi w lustrze, nie jest złudzeniem — jest prawdziwe, lecz nie jest nim; że miraż na pustyni nie 
jest  złudzeniem — powietrze i  promienie  światła  wywołujące  go są  prawdziwe,  ale  nie  jest  to 
miasto, lecz odbicie miasta — dzień, w którym pojmuje, że nie jest biernym odbiorcą wrażeń danej 
chwili,  że  zmysły  nie  dostarczają  mu  automatycznej  wiedzy  w  oddzielnych,  pozbawionych 
kontekstu odcinkach, lecz jedynie materiał na wiedzę, który jego umysł musi nauczyć się scalać — 
dzień, w którym pojmuje, że zmysły nie mogą go omamić, że obiekty fizyczne nie mogą działać 
bez przyczyny, że jego organy percepcji są fizyczne i nie posiadają woli ani mocy wymyślania czy 
zniekształcania, że materiał, którego mu dostarczają, jest pewnikiem, ale umysł musi się nauczyć go 
rozumieć, odkryć naturę, przyczyny i pełen kontekst tego materiału, zidentyfikować postrzegane 
rzeczy — jest dniem jego narodzin jako myśliciela i naukowca.
My jesteśmy ludźmi, którzy osiągają ten dzień; wy postanowiliście osiągnąć go częściowo; dzikus 
to ktoś, kto nie osiąga go nigdy.
Dla  dzikusa  świat  jest  miejscem  niezrozumiałych  cudów,  gdzie  materia  nieożywiona  może 
wszystko,  on  sam  zaś  nic.  Jego  światem  nie  jest  nieznane,  lecz  irracjonalny  koszmar: 
niepoznawalne.  Wierzy,  że  obiekty  fizyczne  posiadają  tajemniczą  wolę,  napędzaną 
bezprzyczynowymi, nieprzewidywalnymi kaprysami, podczas gdy on jest bezradnym pionkiem na 
łasce  sił,  nad  którymi  nie  ma  kontroli.  Wierzy,  że  naturą  rządzą  demony,  posiadające 
nieograniczoną władzę, i że rzeczywistość jest ich plastyczną zabawką, w której mogą w każdej 
chwili zmienić jego miskę zjedzeniem w węża, a żonę w żuka, A, którego nigdy nie odkrył, może 
być dowolnym nie-A,  jakie  wybiorą,  a  jego jedyną wiedzą jest  to,  że  nie  wolno mu dążyć do 
wiedzy. Nie może na nic liczyć, może jedynie chcieć — spędza więc życie na chceniu, na błaganiu 
demonów, by spełniły jego życzenia mocą swojej woli, dziękując im, kiedy to czynią, biorąc winę 
na siebie, gdy tego nie czynią, składając im ofiary na znak wdzięczności i pokuty, czołgając się na 
brzuchu w strachu i czci dla słońca, księżyca, wiatru, deszczu i każdego łotra, który ogłasza się 
wyrazicielem ich  woli,  pod warunkiem,  że  jego  słowa są  niezrozumiałe,  a  maska  dostatecznie 
przerażająca — pragnie, błaga i czołga się, po czym umiera, pozostawiając wam, jako zapis swojej 
wizji świata, zdeformowanych, potwornych bożków, hybrydy człowieka, bestii i pająka, wcielenia 
świata, w którym nie istnieje A.
Taki jest stan intelektualny waszych nauczycieli i do takiego świata chcą was przywieść.
Jeśli  się  zastanawiacie,  w  jaki  sposób  zamierzają  to  zrobić,  wejdźcie  do  dowolnej  sali 
uniwersyteckiej,  a  usłyszycie,  jak  profesorowie  uczą  wasze  dzieci,  że  człowiek  nie  może  być 
niczego  pewien,  że  jego  świadomość  nie  jest  nic  warta,  że  nie  może poznać  faktów ani  praw 
istnienia, że jest niezdolny do poznania obiektywnej rzeczywistości. Jakie zatem jest jego kryterium 
wiedzy i prawdy? Jest nim to, w co wierzą inni,  odpowiadają  nauczyciele.  Nie istnieje  wiedza, 



mówią, tylko wiara: twoja wiara w to, że istniejesz, jest warta tyle samo co czyjaś wiara w to, że ma 
prawo  cię  zabić;  naukowe  aksjomaty  są  warte  tyle  samo  co  mistyczna  wiara  w  objawienia; 
przekonanie,  że  generator  może  wytworzyć  światło  elektryczne,  jest  warte  tyle  samo  co 
przekonanie,  że  może  je  wytworzyć  królicza  łapka  pocałowana  pod drabiną  w pierwszy  dzień 
miesiąca — prawda jest taka, jakiej chcą ludzie, a ludzie to wszyscy oprócz ciebie; rzeczywistością 
jest  to,  co  ludzie  nią  obwołali;  nie  ma  faktów  obiektywnych,  jedynie  kaprysy  —  człowiek 
poszukujący wiedzy w laboratorium za pomocą probówek i logiki jest staroświeckim, przesądnym 
głupcem;  prawdziwy naukowiec  to  ktoś,  kto  bada  opinię  publiczną  — i  gdyby nie  samolubna 
chciwość producentów dźwigarów stalowych, żywotnie zainteresowanych zahamowaniem postępu 
nauki, dowiedzielibyście się, że Nowy Jork nie istnieje, bo ankieta przeprowadzona wśród całej 
ludności świata wykazałaby dobitnie, że jej przekonania zabraniają mu istnieć.
Przez wieki mistycy ducha głosili, że wiara jest nadrzędna w stosunku do rozumu, lecz nie śmieli 
przeczyć  istnieniu  tego  drugiego.  Ich  spadkobiercy,  mistycy  mięśni,  dokończyli  dzieło  i 
zrealizowali ich marzenie: głoszą, że wszystko jest wiarą, i nazywają to buntem przeciwko wierze. 
Ich bunt przeciwko nie dowiedzionym twierdzeniom polega na głoszeniu, że niczego nie można 
dowieść;  bunt  przeciwko  wiedzy  nadprzyrodzonej  na  twierdzeniu,  że  wszelka  wiedza  jest 
niemożliwa; bunt przeciwko wrogom nauki na twierdzeniu, że nauka to przesąd; bunt przeciwko 
zniewoleniu umysłu na twierdzeniu, że umysł nie istnieje.
Jeśli wyrzekacie się zdolności postrzegania, jeśli akceptujecie zmianę kryteriów z obiektywnych na 
kolektywne i czekacie, aż ludzkość wam powie, co macie myśleć, wkrótce przed oczami, których 
się wyrzekliście, rozegra się kolejna zmiana: wasi nauczyciele staną się władcami kolektywu, a jeśli 
odmówicie podporządkowania im się, protestując,  że nie są całą ludzkością, odpowiedzą: „Skąd 
wiesz, że nie jesteśmy? Jesteśmy, bracie? Skąd wziąłeś to staroświeckie słowo?”
Jeśli wątpicie, że taki właśnie jest ich cel, zwróćcie uwagę, jak uporczywie mistycy mięśni starają 
się wymazać z waszej pamięci fakt, iż pojęcie „umysł” kiedykolwiek istniało. Zwróćcie uwagę na 
ich nowomowę, słowa o gumowym znaczeniu, nieokreślone określenia, za pomocą których usiłują 
obejść  pojęcie  myślenia.  Twoja  świadomość,  mówią,  składa  się  z  „odruchów”,  „reakcji”, 
„doświadczeń”, „popędów” i „pragnień” — i odmawiają identyfikacji środków, za pomocą których 
zdobyli tę wiedzę, identyfikacji aktu jej przekazywania i aktu odbierania jej przez ciebie. Słowa 
potrafią  cię  „ocenić”,  mówią i  odmawiają  identyfikacji  powodu, dla  którego słowa potrafią  cię 
zmienić — biała plama. Student czytający książkę rozumie ją dzięki procesowi — biała plama. 
Naukowiec  pracujący  nad  wynalazkiem  posługuje  się  —  biała  plama.  Psycholog  pomagający 
neurotykowi  rozwiązać  problem  i  rozwikłać  konflikt  czyni  to  za  pomocą  —  biała  plama. 
Przemysłowiec — biała plama — nie ma takiej  osoby. Fabryka jest „zasobem naturalnym”, jak 
drzewo, skała czy kałuża. Problem produkcji, mówią, został rozwiązany i nie zasługuje na badania 
ani  troskę;  waszym  „odruchom”  pozostał  jedynie  do  rozwiązania  promem  dystrybucji.  Kto 
rozwiązał problem produkcji? Ludzkość, odpowiadają. Jakie było rozwiązanie? Produkty istnieją. 
Skąd się wzięły? Skądś. Co się do tego przyczyniło? Przyczyny nie istnieją.
Głoszą,  że  każdy człowiek  rodzi  się  upoważniony do istnienia  bez  pracy,  niezależnie  od  praw 
kierujących rzeczywistością, ma więc prawo otrzymywać „podstawowy zasiłek” — żywność, ubiór, 
dach nad głową
— bez żadnych starań, jako coś prawnie mu należnego. Otrzymywać — od kogo? Biała plama. 
Każdy człowiek,  obwieszczają,  ma jednakowe prawo do korzystania z powstających na świecie 
dobrodziejstw techniki. Powstających — za czyją sprawą? Biała plama. Roztrzęsieni tchórze, po-
zujący  na  obrońców  przemysłowców,  określają  teraz  cel  ekonomii  jako  „dopasowanie 
nieograniczonych pragnień ludzkich do ograniczonej ilości dostarczanych dóbr”. Dostarczanych — 
przez  kogo?  Biała  plama.  Intelektualni  bandyci,  pozujący  na  profesorów,  drwią  z  dawnych 
myślicieli, twierdząc, że ich teorie społeczne opierały się na niepraktycznym założeniu, iż człowiek 
jest istotą rozumną — ponieważ jednak ludzie nie są rozumni,  mówią, należy stworzyć system, 
który  im umożliwi  istnienie  w takim stanie,  co  znaczy:  w opozycji  do  rzeczywistości.  Kto  to 
umożliwi?  Biała  plama.  Pierwsza  lepsza  miernota  publikuje  plany  kontroli  nad  dobrami 
wytwarzanymi przez ludzkość — i niezależnie od tego, czy ktoś się zgadza ze statystykami czy nie, 



nikt  nie  kwestionuje  jej  prawa do  narzucania  swoich  planów siłą.  Narzucania  — komu? Biała 
plama. Kobiety z pieniędzmi, na które nie zapracowały, podróżują dookoła świata i wracają, by 
nieść zacofanym narodom przesłanie, że świat „domaga się” wyższego standardu życia. Domaga się 
— od kogo? Biała plama.
By zaś uzasadnić różnicę między wioską w dżungli a Nowym Jorkiem, posuwają się do ohydy 
tłumaczenia  postępu  cywilizacyjnego  —  drapaczy  chmur,  mostów  wiszących,  silników 
elektrycznych, pociągów — twierdzeniem, że człowiek jest zwierzęciem wyposażonym w „instynkt 
produkcji narzędzi”.
Zastanawiałeś  się,  co  jest  nie  tak  ze  światem?  Doktryna  bezprzyczynowego  i  niezasłużonego 
osiągnęła apogeum. Wszystkie twoje gangi mistyków, ducha czy mięśni, walczą teraz o władzę nad 
tobą, gderając, że miłość rozwiąże wszystkie problemy twojego ducha, a bicz wszystkie problemy 
ciała  — umysłu  bowiem,  jak  sam się  zgodziłeś,  nie  posiadasz  Przyznając  człowiekowi  mniej 
godności  niż  bydłu,  ignorując  to,  co  mógłby  im  powiedzieć  treser  zwierząt  —  że  żadnego 
zwierzęcia nie da się wytresować poprzez strach, że torturowany słoń raczej zmiażdży oprawcę, niż 
będzie dla niego pracował lub nosił jego ciężary — oczekują, że będzie dalej produkował lampy 
elektronowe,  odrzutowce,  silniki  rozbijające  atomy  i  teleskopy  międzygwiezdne,  otrzymując  w 
nagrodę swoją porcję mięsa, a jako bodziec smagnięcie biczem po plecach.
Nie miej wątpliwości co do charakteru mistyków. Przez wszystkie wieki ich jedynym celem było 
okaleczenie twojej świadomości, a ich jedynym pragnieniem — pragnienie kierowania tobą przy 
użyciu siły.
Od rytuałów czarowników z dżungli, zniekształcających rzeczywistość do rozmiarów groteskowych 
absurdów, blokujących umysły swoich ofiar i przez wieki stagnacji utrzymujących ich w lęku przed 
nadprzyrodzonym — poprzez nadprzyrodzone doktryny średniowiecza, każące ludziom kulić się na 
zabłoconych  podłogach  nędznych  chat  w  przerażeniu,  że  diabeł  może  skraść  zupę,  na  którą 
pracowali osiemnaście godzin — po małego, obleśnego profesorka, zapewniającego, że twój mózg 
nie jest  zdolny do myślenia,  a ty nie masz środków postrzegania  i musisz być ślepo posłuszny 
wszechmocnej woli siły nadprzyrodzonej, której na imię społeczeństwo — wszystko to jest tym 
samym działaniem w tym samym celu:  zredukowania  cię  do postaci  papki,  która  wyrzekła  się 
zaufania do swojej świadomości.
Nie da się jednak tego zrobić bez twojej zgody. Jeśli na to pozwalasz, zasługujesz na to.
Kiedy słuchasz kazania  mistyka  na temat  bezsilności  ludzkiego umysłu i  zaczynasz  wątpić  we 
własną, nie jego, świadomość, kiedy pozwalasz, by twoim niestabilnym, półracjonalnym stanem 
wstrząsnęło pierwsze lepsze stwierdzenie, i dochodzisz do wniosku, że bezpieczniej jest zaufać jego 
pewności  i  wiedzy,  kpisz  z  was  obu:  twoja  zgoda  jest  jedynym źródłem jego  pewności.  Moc 
nadprzyrodzona, przed którą drży mistyk, niepoznawalny duch, którego czci,  świadomość, którą 
uważa za wszechmocną — należą do ciebie.
Mistyk to ktoś, kto wyrzekł się własnego umysłu przy pierwszym zetknięciu z umysłami innych. 
Gdzieś w dzieciństwie, gdy jego pojmowanie rzeczywistości zderzyło się z cudzymi twierdzeniami, 
arbitralnymi  rozkazami  i  sprzecznymi  żądaniami,  ogarnął  go  tak  przemożny  lęk  przed  nieza-
leżnością, że wyrzekł się rozumu. Mając wybór między ,ja wiem” a „oni mówią”, wybrał autorytet 
innych,  wolał  się  podporządkować,  niż  zrozumieć,  wolał  wierzyć,  niż  myśleć.  Wiara  w 
nadprzyrodzoność zaczyna się od wiary w wyższość innych. Jego poddanie się przybrało formę 
uczucia, że musi ukryć swój brak zrozumienia, że inni posiadają jakąś tajemną wiedzę, której sam 
jest pozbawiony i że w jakiś niedostępny mu sposób potrafią tak zaczarować rzeczywistość,  by 
odpowiadała ich życzeniom.
Od tej chwili, bojąc się myśleć, jest zdany na łaskę niezidentyfikowanych uczuć. Uczucia stają się 
jego jedynym przewodnikiem i jedyną pozostałością osobowości, trzyma się ich kurczowo — a jeśli 
myśli, to tylko o tym, jak ukryć przed sobą fakt, iż jego uczucia są koszmarem.
Kiedy mistyk deklaruje, że czuje istnienie siły wyższej niż rozum, istotnie tak czuje, siłą tą nie jest 
jednak  wszechwiedzący  duch  wszechświata,  lecz  świadomość  każdego  przechodnia,  na  rzecz 
którego  wyrzekł  się  własnej.  Mistykiem  kieruje  pragnienie  robienia  wrażenia,  oszukiwania, 
schlebiania,  okłamywania,  zmuszania  owej  wszechmocnej  cudzej  świadomości.  „Oni”  są  jego 



jedynym kluczem do rzeczywistości, czuje, że nie może istnieć inaczej niż tylko dzięki ujarzmieniu 
ich  tajemnej  siły  i  wymuszeniu  na  nich  jakiejś  nieokreślonej  zgody.  „Oni”  są  jego  jedynymi 
organami postrzegania  i,  jak ślepiec uzależniony od wzroku psa, czuje,  że musi ich trzymać na 
smyczy, by żyć. Panowanie nad cudzą świadomością staje się jego jedyną pasją; żądza władzy jest 
chwastem wyrastającym jedynie na pustkowiach porzuconego umysłu.
Każdy dyktator jest mistykiem, a każdy mistyk potencjalnym dyktatorem. Mistyk pragnie od ludzi 
posłuszeństwa, nie zgody. Chce, żeby się wyrzekli własnej świadomości na rzecz jego zapewnień, 
zarządzeń, życzeń, kaprysów — tak, jak on wyrzekł się swojej na rzecz ich własnej. Chce kierować 
ludźmi za pomocą wiary i siły — nie zadowala go ich zgoda, jeśli musi na nią zapracować faktami i 
rozsądkiem. Rozsądek jest wrogiem, którego śmiertelnie się boi, a zarazem uważa za niepewnego: 
rozsądek jest dla niego instrumentem oszustwa; czuje, że ludzie posiadają moc wyższą od rozsądku 
— i tylko ich bezprzyczynowa wiara lub wymuszone posłuszeństwo mogą mu dać jakieś poczucie 
bezpieczeństwa, dowód, że objął panowanie nad mistycznym darem, którego mu brakowało. Jego 
pragnieniem jest  rządzić,  nie  przekonać:  przekonanie  wymaga aktu  niezależności  i  domaga się 
uznania pewnika w postaci rzeczywistości obiektywnej; on zaś pragnie władzy nad rzeczywistością 
i  nad ludzkim instrumentem jej  postrzegania  — umysłem — władzy umieszczenia  swojej  woli 
pomiędzy istnieniem a rzeczywistością, jak gdyby, godząc się na udawanie rzeczywistości, którą im 
każe udawać, ludzie mieli ją istotnie stworzyć.
Tak  jak  pasożytuje  na  materii,  zagarniając  bogactwo  wytworzone  przez  innych,  i  na  duchu, 
plądrując pomysły wymyślone przez innych, mistyk schodzi poniżej poziomu szaleńca, tworzącego 
własne zdeformowane rzeczywistości — do poziomu pasożyta szaleństwa, dążącego do deformacji 
stworzonej przez innych.
Istnieje tylko jeden stan spełniający jego pragnienie nieskończoności, bezprzyczynowości i braku 
tożsamości:  śmierć.  Jakiekolwiek  niezrozumiałe  przyczyny  przypisywałby  swoim 
nieprzekazywalnym uczuciom, każdy, kto odrzuca rzeczywistość, odrzuca istnienie — a uczuciami, 
które  odtąd  nim  kierują,  są  nienawiść  do  wszystkich  wartości  ludzkiego  życia  i  pragnienie 
wszelkiego  zła  zdolnego  je  zniszczyć.  Mistyk  rozkoszuje  się  spektaklem  cierpienia,  biedy, 
służalczości  i  terroru:  te  rzeczy  dają  mu  poczucie  triumfu,  dowód  zwycięstwa  nad  racjonalną 
rzeczywistością. Żadna inna jednak nie istnieje.
Nieważne,  czyjemu dobru rzekomo służy — Boga czy bezcielesnego gargulca,  którego nazywa 
„ludem”; nieważne, jaki ideał wynosi do nadprzyrodzonych rozmiarów — w rzeczywistości,  na 
ziemi, jego ideałem jest śmierć, pragnieniem zabijanie, a jedyne, co go zadowala, zadawanie tortur.
Destrukcja to jedyny cel, jaki kiedykolwiek osiągnęła doktryna mistyków i jedyny, jaki osiąga dziś, 
a jeśli dokonane przez nich spustoszenia nie zmusiły ich do zakwestionowania własnej doktryny, 
jeśli utrzymują że kieruje nimi miłość, lecz nie powstrzymuje ich stos trupów, to dlatego, że prawda 
na temat ich dusz jest gorsza niż ta ohydna wymówka, na którą się godzisz — wymówka, że cel 
uświęca  środki  i  że  potworności,  których  się  dopuszczają,  są  środkami  wiodącymi  do 
szlachetniejszego celu. Prawda jest taka, że te potworności są ich celem.
Ty, dość zepsuty, by wierzyć, że możesz się przyzwyczaić do dyktatury mistyka i zadowolić go 
spełnianiem jego rozkazów, wiedz, że nie ma sposobu na to, by go zadowolić. Kiedy go posłuchasz, 
odwróci  rozkazy;  pragnie  posłuszeństwa  dla  samego  posłuszeństwa  i  zniszczenia  dla  samego 
zniszczenia. Ty, dość tchórzliwy, by wierzyć, że możesz się dogadać z mistykiem, przystając na 
jego wymuszenia — wiedz, że nie ma sposobu, by go kupić, bo przystanie tylko na jedną łapówkę 
— twoje życie  — i weźmie je  tym szybciej,  im bardziej  mu na to pozwalasz — a potworem, 
którego ma przekupić ta łapówka, jest ukryta biała plama w jego umyśle, każąca mu zabijać, by 
uciec przed świadomością, że to własnej śmierci pragnie.
Ty,  dość  niewinny,  by  wierzyć,  że  siły  hulające  swobodnie  po  dzisiejszym świecie  kierują  się 
pożądaniem rzeczy materialnych, wiedz, że walka mistyków o łupy jest jedynie zasłoną dymną, 
ukrywającą przed ich umysłami charakter ich pobudek. Bogactwo służy utrzymywaniu ludzkiego 
życia, a oni domagają się go, imitując żywe stworzenia, by udawać przed sobą, że pragną żyć. Ale 
to ich tarzanie się w zagrabionych dobrach nie jest radością, lecz ucieczką. Nie pragną zagarnąć 
twojej fortuny: pragną, byś ty ją stracił; nie pragną sukcesu, lecz twojej porażki; nie pragną życia, 



lecz  twojej  śmierci;  nie  pragną  niczego,  nienawidzą  istnienia  i  wciąż  uciekają,  by  się  nie 
dowiedzieć, że sami są przedmiotem swojej nienawiści.
Ty, który nigdy nie pojąłeś natury zła i nazywasz ich „zbłąkanymi idealistami” — oby Bóg, którego 
wymyśliłeś, ci wybaczył! — wiedz, że to oni stanowią istotę zła, oni, słudzy antyżycia, pragnący 
pożreć  świat,  by  wypełnić  bezosobowe  zero  swoich  dusz.  Nie  o  twoje  bogactwo  im  chodzi. 
Spiskują przeciwko umysłowi, a zatem: przeciwko ludzkiemu życiu.
Jest to spisek bez przywódcy ani kierunku, a drobni dranie, bogacący się na udręce tej czy innej 
ziemi, są przypadkowymi szumowinami, unoszącymi się na falach wielowiekowych ścieków, które 
przerwały tamę : i wylały się ze zbiornika nienawiści do rozsądku, logiki, umiejętności, osiągnięcia 
i radości, gromadzonej przez wszystkich skomlących antyludzi, głoszących wyższość „serca” nad 
rozumem.
Jest to spisek wszystkich, którzy nie pragną żyć, lecz chcą, aby „upiekło im się życie”, wszystkich, 
którzy  pragną  odciąć  maleńki  skrawek  rzeczywistości  i  czują  więź  uczuciową  z  każdym,  kto 
zawzięcie odcina inny — spisek łączący więzami uniku wszystkich dążących do wartości „zero”: 
profesora,  który,  nie  potrafiąc  myśleć,  znajduje  przyjemność  w okaleczaniu  cudzych umysłów; 
biznesmena,  który,  by  chronić  własną  stagnację,  znajduje  przyjemność  w  krępowaniu  talentu 
konkurentów;  neurotyka,  który,  by bronić  pogardy dla  samego siebie,  znajduje  przyjemność  w 
odbieraniu  innym  poszanowania  własnej  wartości;  nieudacznika  znajdującego  przyjemność  w 
pokonywaniu  cudzych  osiągnięć;  miernoty  znajdującej  przyjemność  w  niszczeniu  wielkości; 
eunucha  znajdującego  przyjemność  w  kastracji  wszelkiej  przyjemności  —  i  wszystkich 
producentów  ich  intelektualnej  amunicji,  głoszących,  że  złożenie  cnót  w  ofierze  przeobrazi 
przywary  w cnoty.  Śmierć  jest  założeniem leżącym u  źródła  ich  teorii  i  celem ich  wszystkich 
działań — a wy jesteście ich ostatnimi ofiarami.
My, żywe bufory pomiędzy wami a naturą waszej doktryny, nie będziemy już was ratować przed 
skutkami waszych własnych wierzeń. Mamy już dość płacenia własnym życiem za wasze długi i za 
deficyt moralny nagromadzony przez poprzednie pokolenia. Żyliście w pożyczonym czasie — a ja 
jestem człowiekiem, który domaga się zwrotu pożyczki.
Jestem  człowiekiem,  którego  istnienie  miała  wymazać  biała  plama  wewnątrz  was.  Jestem 
człowiekiem, któremu nie chcieliście pozwolić ani żyć, ani umrzeć. Nie chcieliście, abym żył, bo 
baliście się wiedzieć, że dźwigam na swoich barkach zrzuconą przez was odpowiedzialność i że 
wasze życie jest w moich rękach; nie chcieliście, abym umarł, bo to wiedzieliście.
Dwanaście lat temu, gdy pracowałem w waszym świecie, byłem wynalazcą. Wykonywałem zawód, 
który pojawił się w historii ludzkości ostatni i zniknie pierwszy, gdy ludzkość zejdzie do poziomu 
podludzi.  Wynalazca  to  człowiek,  który  pyta  wszechświat:  „Dlaczego?”  i  nie  pozwala,  by 
cokolwiek stanęło między odpowiedzią a jego umysłem.
Jak człowiek, który odkrył zastosowanie pary, lub ten, który odkrył zastosowanie ropy, ja odkryłem 
źródło energii osiągalne od czasu narodzin ziemi, lecz dotąd stanowiące jedynie obiekt czci, trwogi 
i  legend  pozbawionych  ciskającego  gromy boga.  Zbudowałem eksperymentalny  model  silnika, 
który przyniósłby fortunę mnie i tym, którzy by mnie wynajęli, zwiększyłby wydajność każdego 
urządzenia napędzanego elektrycznością i produktywność każdej godziny poświęcanej przez was 
zarabianiu na życie.
Potem, pewnego wieczoru, podczas zebrania w fabryce, otrzymałem za swoje osiągnięcie wyrok 
śmierci. Usłyszałem, jak troje pasożytów stwierdza, że mój mózg i życie stanowią jch własność, a 
moje prawo do istnienia jest uwarunkowane spełnieniem ich pragnień. Celem moich umiejętności, 
mówili, jest służba potrzebom tych, którzy ich nie posiadają. Nie mam prawa żyć — z racji mojej 
umiejętności życia; oni mają do tego pełne prawo — z racji swojej nieumiejętności.
Wtedy zrozumiałem, co złego dzieje się ze światem, pojąłem, co niszczy ludzi i narody, i gdzie 
musi  się  rozegrać  walka  o życie.  Zrozumiałem,  że  wrogiem jest  odwrócona moralność,  a  jego 
jedyną siłą — moje przyzwolenie. Zrozumiałem, że zło jest bezsilne — że jest nim irracjonalność, 
ślepota,  antyrzeczywistość  —  i  że  jedynym  narzędziem  jego  triumfu  jest  gotowość  dobra  do 
służenia mu. Tak jak otaczające mnie pasożyty głosiły swoją bezradną zależność od mojego umysłu 
i oczekiwały ode mnie dobrowolnego oddania się w niewolę, której nie mogły mi narzucić; tak jak 



liczyły, że złożę siebie w ofierze, by mogły zrealizować swój plan — na całym świecie i w całej 
historii ludzkości, w każdej wersji i formie, od wymuszeń ze strony próżnujących krewnych po 
okrucieństwa państw praktykujących kolektywizm, ludzie dobrzy, zdolni, ludzie rozumu działają na 
rzecz własnego zniszczenia, przelewają w żyły zła krew własnej cnoty i pozwalają mu wlewać w 
swoje  zabójczą  truciznę,  dając  mu  siłę  przetrwania,  a  własnym  wartościom  pozostawiając 
bezradność śmierci. Zrozumiałem, że aby zło mogło pokonać człowieka cnotliwego, potrzebna jest 
jego własna zgoda i żadna krzywda uczyniona mu przez innych nie poskutkuje, jeśli on sam tej 
zgody  nie  udzieli.  Zrozumiałem,  że  mogę  położyć  kres  waszym  postępkom,  wymawiając  w 
myślach jedno jedyne słowo. Wymówiłem je. Słowo to brzmiało: „Nie”.
Odszedłem  z  fabryki.  Odszedłem  ze  świata.  Zająłem  się  ostrzeganiem  waszych  ofiar  i 
dostarczaniem im metody i broni do walki z wami. Metodą była odmowa unikania odwetu. Bronią 
była sprawiedliwość.
Jeśli chcecie wiedzieć, co straciliście, kiedy odszedłem i kiedy ci, którzy przyłączyli się do strajku, 
opuścili wasz świat — stańcie na niezbadanym przez człowieka pustkowiu i zadajcie sobie pytanie, 
w jaki sposób i jak długo przetrwalibyście, odmawiając myślenia i nie mając nikogo, kto by was 
nauczył,  co robić,  a ile  zdołałyby odkryć wasze umysły,  gdybyście  zdecydowali  się myśleć — 
zadajcie sobie pytanie, do ilu niezależnych wniosków doszliście w życiu, a ile czasu spędziliście na 
wykonywaniu działań, których nauczyli was inni — zapytajcie siebie, czy potrafilibyście odkryć, 
jak uprawiać ziemię i hodować dla siebie żywność, wynaleźć koło, dźwignię, cewkę indukcyjną, 
generator, lampę elektronową — i wtedy zdecydujcie, czy ludzie uzdolnieni są wyzyskiwaczami, 
żyjącymi  z  owoców  waszej  pracy  i  okradającymi  was  z  bogactwa,  które  wytwarzacie,  i  czy 
ośmielacie się wierzyć, że jesteście zdolni ich zniewolić. Niech wasze kobiety przyjrzą się kobiecie 
z  dżungli  o  wyschniętej  twarzy  i  obwisłych  piersiach,  ucierającej  w misce  posiłki,  godzina  za 
godziną,  wiek za wiekiem — i zadadzą sobie pytanie,  czy ich „instynkt wytwarzania narzędzi” 
zapewni im lodówki, pralki i odkurzacze, a jeśli nie, czy istotnie pragną zniszczyć tych, którzy to 
wszystko stworzyli, lecz nie dokonali tego dzięki „instynktowi”.
Rozejrzyjcie się wokół wy, jaskiniowcy, dukający, że idee powstają dzięki środkom produkcji, a 
maszyna nie jest wytworem ludzkiej myśli, lecz mistyczną siłą, rodzącą ludzką myśl. Dla was nigdy 
nie nastała epoka przemysłu; do dziś trzymacie się kurczowo barbarzyńskiej moralności z czasów, 
w  których  praca  mięśni  niewolników  zapewniała  ludzkości  nędzną  egzystencję.  Każdy  mistyk 
zawsze  tęsknił  za  niewolnikami,  aby  go  chronili  przed  materialną  rzeczywistością,  przed  którą 
drżał. Ale wy, w swoim groteskowym atawizmie, gapicie się tępo na drapacze chmur i kominy, 
marząc o zniewoleniu dostarczycieli  materiałów — naukowców, wynalazców i przemysłowców. 
Domagając się publicznej własności środków produkcji, pragniecie publicznej własności umysłu. Ja 
nauczyłem strajkujących, że jedyną odpowiedzią, na jaką zasługujecie, jest: „Przyjdźcie i weźcie go 
sobie”.
Głosicie,  że  nie  potraficie  ujarzmić  sił  materii  nieożywionej,  a  chcecie  ujarzmić  umysły  ludzi 
zdolnych do wyczynów dla was niewykonalnych. Głosicie, że nie możecie bez nas przetrwać, a 
chcecie nam dyktować warunki naszego przetrwania. Głosicie, że nas potrzebujecie, a posuwacie 
się do bezczelności twierdzenia, że macie prawo rządzić nami przy użyciu siły — i oczekujecie, że 
my, nie obawiający się tej fizycznej natury, która was napełnia przerażeniem, stchórzymy na widok 
pierwszego lepszego chama, który was namówił, żebyście mu dali szansę rządzenia nami.
Chcecie zbudować społeczeństwo oparte na następujących zasadach: że nie macie kompetencji do 
kierowania  własnym  życiem,  lecz  posiadacie  wystarczające,  by  kierować  cudzym  —  że  nie 
jesteście przygotowani do wolności, lecz możecie sprawować rządy absolutne — że nie jesteście 
zdolni zarobić na życie mocą własnej inteligencji, ale możecie oceniać polityków i przyznawać im 
nieograniczoną władzę nad nieznaną wam sztuką, niezrozumiałą dla was nauką, osiągnięciami, o 
których nie macie  pojęcia,  i  gigantycznymi zakładami przemysłowymi,  gdzie wy, na podstawie 
własnej  definicji  swoich  umiejętności,  nie  nadawalibyście  się  do  pracy  nawet  na  stanowisku 
zastępcy smarowacza.
Ten  bożek  waszego  kultu  zera,  ten  symbol  niemocy  —  urodzony  pasożyt  —  jest  waszym 
wyobrażeniem człowieka  i  kryterium wartości,  na  obraz  którego  usiłujecie  przekształcić  swoją 



duszę. „To ludzka rzecz!” — wołacie w obronie wszelkiego zepsucia, poniżając się do tego stopnia, 
że chcecie, by pojęcie „ludzki” oznaczało słabeusza, durnia, nędznika, kłamcę, niezdarę, tchórza i 
oszusta,  podczas  gdy  odmawiacie  prawa  przynależności  do  rodzaju  ludzkiego  bohaterowi, 
myślicielowi, producentowi, wynalazcy, silnemu, dążącemu do celu, czystemu —jak gdyby rzeczą 
ludzką było „odczuwanie”,  ale nie myślenie;  jak gdyby ludzka była klęska, lecz nie sukces; jak 
gdyby ludzkie było zepsucie, lecz nie cnota — jak gdyby człowiek kierował się przesłanką śmierci, 
a nie życia.
Chcąc nas pozbawić honoru,  by potem móc pozbawić bogactwa,  zawsze traktowaliście  nas jak 
niewolników,  nie  zasługujących  na  uznanie  moralne.  Wychwalacie  każde  przedsięwzięcie 
określane jako niedochodowe, po czym potępiacie ludzi, dzięki dochodom których było ono moż-
liwe. Uważacie, że „w interesie publicznym” leży każdy projekt na rzecz tych, którzy nie płacą — 
podczas  gdy świadczenie  usług tym, którzy płacą,  do tej  kategorii  nie  należy.  „Pożyteczna  dla 
społeczeństwa”  jest  każda  jałmużna,  handel  natomiast  jest  dla  społeczeństwa  krzywdą.  „Dobro 
publiczne” to dobro tych, którzy na nie nie zapracowali;  tym, którzy zapracowali,  dobro się nie 
należy.  „Społeczeństwem”  są  dla  was  wszyscy,  którzy  nie  zdołali  osiągnąć  żadnej  cnoty  ani 
wartości;  każdy,  kto  ją  osiągnął,  każdy,  kto  wam dostarcza  dóbr  potrzebnych  do  przetrwania, 
przestaje być częścią społeczeństwa i rasy ludzkiej.
Jaka biała  plama pozwoliła  wam mieć nadzieję,  że upiecze wam się to szambo sprzeczności,  i 
planować je jako idealne społeczeństwo, skoro jedno „nie” waszych ofiar wystarczało do zburzenia 
całej  tej  konstrukcji?  Co pozwala  każdemu bezczelnemu  żebrakowi  obnażać  swoje  rany  przed 
oczyma lepszych od siebie i tonem groźby prosić o pomoc? Podobnie jak on, wykrzykujecie, że 
liczycie na naszą litość, ale waszą sekretną nadzieją jest kodeks moralny, który was nauczył liczyć 
na  nasz  wstyd.  Oczekujecie,  że  będziemy  się  czuli  winni  swoich  cnót  w  obecności  waszych 
przywar, ran i klęsk — winni, że żyjemy i cieszymy się życiem, które wy potępiacie, lecz błagacie, 
byśmy pomogli wam przeżyć.
Chcieliście  wiedzieć,  kim  jest  John  Galt?  Jestem  pierwszym  uzdolnionym człowiekiem,  który 
odmówił uważania swoich zdolności za winę. Jestem pierwszym, który nie chce odprawiać pokuty 
za swoje cnoty ani pozwolić na wykorzystanie ich jako narzędzi zniszczenia swojej własnej osoby. 
Jestem pierwszym człowiekiem nie  godzącym się  na męczeństwo z  rąk tych,  którzy  chcieliby, 
abym zginął w imię przywileju utrzymania ich przy życiu. Jestem pierwszym, który im powiedział, 
że ich nie potrzebuje i że dopóki nie nauczą się z nim pertraktować jak kupcy, oferując wartość za 
wartość, będą musieli istnieć bez niego, tak jak on będzie istniał bez nich; wtedy przekonają się, kto 
ma  potrzeby,  a  kto  umiejętności  — i,  jeśli  ludzkie  przetrwanie  stanowi  kryterium,  na  czyich 
warunkach nastąpi to przetrwanie.
Planowo i celowo uczyniłem to, co od zarania dziejów odbywało się na zasadzie biernego oporu. 
Zawsze  istnieli  ludzie,  którzy  strajkowali,  w  imię  protestu  i  z  rozpaczy,  nie  pojmując  jednak 
znaczenia swoich działań. Człowiek wycofujący się z życia publicznego, by myśleć, lecz nie dzielić 
się swoimi myślami — człowiek postanawiający spędzić życie jako sługa, zachowując dla siebie 
żar swojego umysłu, nigdy nie nadając mu kształtu,  wyrazu ani realnego wymiaru, odmawiając 
ofiarowania go światu, którym gardzi — człowiek pokonany przez odrazę, rezygnujący, nim zaczął, 
wolący rezygnację od uległości, pracujący na bardzo niskich obrotach, rozbrojony przez tęsknotę za 
ideałem,  którego  nie  znalazł  — wszyscy  oni  strajkują,  strajkują  przeciwko  brakowi  rozsądku, 
przeciwko waszemu światu i waszym wartościom. Nie znając jednak żadnych innych, własnych 
wartości,  porzucają  poszukiwania  —  w  mrokach  beznadziejnego  oburzenia,  słusznego  bez 
znajomości  tego,  co  słuszne,  namiętnego  bez  znajomości  pożądania,  oddają  wam  władzę  nad 
rzeczywistością i wyrzekają się bodźców swoich umysłów — po czym giną w gorzkim poczuciu 
daremności,  jako  buntownicy  nie  znający  przedmiotu  swego  buntu  i  kochankowie,  którzy  nie 
odkryli miłości.
Haniebne czasy, które nazywacie mrokami średniowiecza, były epoką strajku inteligencji. Ludzie 
inteligentni zeszli wówczas pod ziemię i żyli nie odkryci, studiując potajemnie, po czym umierali, 
unicestwiając dzieła swoich umysłów; tylko garstka najdzielniejszych męczenników pozostała, by 
trzymać ludzkość przy życiu. Każdy okres rządów mistyków był epoką stagnacji i niedostatku, w 



której  większość  ludzi  strajkowała  przeciwko  istnieniu,  otrzymując  za  swoją  pracę  mniej,  niż 
wystarczało na przeżycie, i nie pozostawiając władcom do zagrabienia nic z wyjątkiem ochłapów, 
odmawiając myślenia, odwagi, produkcji; właścicielem ich zysków i najwyższym autorytetem w 
kwestii prawdy był wówczas kaprys jakiegoś pozłacanego degenerata o władzy uświęconej prawem 
bożym lub siłą pałki. Droga historii ludzkości była drogą białych plam, biegnących przez jałową 
przestrzeń,  wyżartą  przez wiarę i  przemoc, z kilkoma zaledwie chwilami blasku, następującymi 
wtedy,  gdy  uwolniona  energia  ludzi  umysłu  dokonywała  cudów,  na  które  wy  gapiliście  się, 
podziwialiście je i czym prędzej niszczyliście.
Tym  razem  to  się  wam  nie  uda.  Gra  mistyków  dobiegła  końca.  Znikniecie  we  własnej 
nierzeczywistości — i dzięki niej. My, ludzie rozsądku, przetrwamy.
Wezwałem do strajku męczenników, którzy nigdy przedtem was nie opuścili. Dałem im broń, której 
przedtem  nie  mieli:  świadomość  ich  moralnej  wartości.  Nauczyłem  ich,  że  świat  jest  nasz, 
kiedykolwiek zechcemy się o niego upomnieć, ponieważ nasza moralność jest moralnością życia. 
Oni,  wielkie  ofiary,  których  dziełem  były  wszystkie  cuda  krótkiego  lata  ludzkości,  oni, 
przemysłowcy, władcy materii, nie rozumieli charakteru swojego prawa. Nie wiedzieli, że do nich 
należy władza. Ja ich nauczyłem, że do nich należy chwała.
Wy,  którzy macie  czelność uważać nas za gorszych moralnie  od pierwszego lepszego mistyka, 
nawiedzanego  przez  nadprzyrodzone  wizje  — wy,  walczący  jak  sępy o zagrabione  grosze,  ale 
gardzący ludźmi zbijającymi majątek własną pracą — wy, gardzący biznesmenami, a podziwiający 
pseudoartystów  —  źródłem  waszych  kryteriów  jest  ten  mistyczny  miazmat,  unoszący  się  z 
pierwotnych  bagien,  ten  kult  śmierci,  który  każe  uznawać  biznesmena  za  niemoralnego  z  racji 
faktu,  że  to  on  utrzymuje  was  przy  życiu.  Wy,  twierdzący,  że  pragniecie  się  wznieść  ponad 
prymitywne sprawy ciała, ponad rutynę realizacji czysto fizycznych potrzeb — kto jest zniewolony 
przez potrzeby fizyczne: Hindus harujący od świtu do zmroku przy ręcznym pługu za miskę ryżu 
czy Amerykanin jadący na traktorze? Kto jest władcą fizycznej rzeczywistości: człowiek śpiący na 
gwoździach  czy  ten,  który  śpi  na  materacu  sprężynowym?  Co  jest  narzędziem  triumfu  ducha 
ludzkiego  nad  materią:  pełne  zarazków  chałupy  nad  brzegami  Gangesu  czy  wyrastająca  nad 
oceanem sylwetka Nowego Jorku? Jeśli nie poznacie odpowiedzi na te pytania — i nie nauczycie 
się stać na baczność w obliczu wytworów ludzkiego umysłu — niedługo już pożyjecie na tej ziemi, 
którą  my kochamy i  której  nie pozwolimy wam zaprzepaścić.  Nie prześliźniecie  się  po reszcie 
swoich dni. Przedstawiłem pokrótce zwykły bieg historii,  żebyście mogli odkryć rodzaj zapłaty, 
którą  mieliście  nadzieję  zrzucić  na  cudze  barki.  Ostatki  waszych  sił  witalnych  zostaną  teraz 
wyssane, by dostarczyć czcicielom i nosicielom śmierci to, na co nie zapracowali. Nie udawajcie, 
że pokonała was podła rzeczywistość — pokonały was własne uniki. Nie udawajcie, że giniecie za 
szlachetny ideał — posłużycie jako pasza dla tych, którzy nienawidzą człowieka.
Ale tym spośród was, którzy zachowali  resztki godności i pragnienie miłości życia, daję szansę 
wyboru. Wybierajcie, czy chcecie zginąć za moralność, w którą nigdy nie wierzyliście i której nie 
praktykowaliście.  Zatrzymajcie  się  na  skraju  autodestrukcji  i  przypatrzcie  swoim wartościom i 
życiu. Dokonajcie przeglądu zawartości waszych umysłów.
Od dzieciństwa ukrywacie wstydliwy sekret,  że nie czujecie  pragnienia,  by być moralnymi,  nie 
chcecie dążyć do samozniszczenia, boicie się i nienawidzicie swojego kodeksu, ale nie ośmielacie 
się tego powiedzieć nawet samym sobie; że jesteście pozbawieni owych „moralnych instynktów”, 
które rzekomo czują inni. Im mniej czuliście, tym głośniej obwieszczaliście swoją bezinteresowną 
miłość i oddanie innym, bojąc się, by nie odkryli waszego własnego ja, tego, które zdradziliście i 
trzymaliście w ukryciu, niczym trupa zamkniętego w szafie własnego ciała. A oni, będący zarazem 
oszukiwanymi i oszustami, słuchali i przyklaskiwali wam w obawie, że odkryjecie, iż ukrywają ten 
sam  sekret.  Wasze  istnienie  polega  na  wielkim  udawaniu,  odgrywaniu  komedii  przed  sobą 
nawzajem,  bo  każdy  czuje,  że  tylko  on  jest  grzesznym  wybrykiem  natury,  upatruje  autorytet 
moralny w jakiejś niepoznawalnej sile, do której dostęp mają tylko inni, i udaje rzeczywistość na 
podstawie swojego wyobrażenia cudzych oczekiwań. Tylko niektórzy mają odwagę przerwać to 
błędne koło.
Nieważne, jaki niechlubny kompromis zawarliście ze swoją niepraktyczną doktryną, nieważne, jak 



nędzną  równowagę  między  cynizmem  a  przesądem  udaje  wam  się  teraz  utrzymywać,  nie 
pozbyliście się korzeni, które stanowi śmiercionośna zasada: wiara, że moralność i praktyczność
są  przeciwieństwami.  Od  dzieciństwa  uciekacie  przed  koszmarem  wyboru,  którego  nigdy  nie 
ośmieliliście się w pełni zidentyfikować. Jeśli to, co praktyczne — wszystko, co musicie robić, by 
istnieć,  wszystko, co się sprawdza, odnosi sukces, osiąga cel,  przynosi wam pożywienie i przy-
jemność, przynosi wam korzyść, jest złe — a dobre, moralne jest to, co niepraktyczne, to, co się nie 
udaje, niszczy, blokuje, rani was i przynosi wam straty lub ból — wasz wybór jest wyborem między 
moralnością a życiem.
Jedynym rezultatem tej morderczej doktryny było pozbawienie życia moralności. Dorastaliście w 
wierze, że jedyny związek zasad moralnych z życiem polega na przeszkadzaniu i zagrażaniu mu z 
ich strony; że ludzkie istnienie jest pozbawioną moralności dżunglą,  w której  dopuszczalne jest 
wszystko.  I  w  tej  mgle  odwróconych  definicji,  która  osiadła  na  uśpionych  umysłach, 
zapomnieliście,  że  grzechy  potępiane  przez  waszą  doktrynę  to  cnoty  potrzebne  do  życia,  i 
zaczęliście  wierzyć,  że  rzeczywistym złem są praktyczne  środki  istnienia.  Zapominając,  że tym 
niepraktycznym „dobrem”  było  poświęcenie,  wierzycie,  że  poszanowanie  własnej  wartości  jest 
niepraktyczne; zapominając, że praktycznym „złem” była produkcja, wierzycie, że praktyczna jest 
grabież.
Kołysząc się jak bezradna gałązka na wietrze nie oznaczonego na mapach moralnego pustkowia, 
nie ośmielacie się być w pełni złymi ani w pełni żywymi. Kiedy jesteście uczciwi, czujecie urazę ze 
strony oszusta; kiedy oszukujecie, czujecie trwogę i wstyd; wasz ból wzmaga uczucie, że ból jest 
waszym stanem naturalnym. Litujecie się nad ludźmi, których podziwiacie, wierząc, że są skazani 
na klęskę; zazdrościcie tym, których nienawidzicie, wierząc, że są panami istnienia. Czujecie się 
bezradni  wobec  łotrów,  wierząc,  że  zło  musi  zwyciężyć,  bo  moralność  jest  bezsilna, 
„niepraktyczna”.
Moralność jest dla was widmowym strachem na wróble, na którego składają się obowiązek, nuda, 
kara  i  ból,  skrzyżowaniem  waszego  pierwszego  nauczyciela  z  podstawówki  i  poborcy 
podatkowego, stojącym na jałowym polu i wymachującym kijem, by odpędzić wasze przyjemności 
— a słowo „przyjemność” oznacza dla was mózg przesiąknięty alkoholem, bezmózgą dziwkę albo 
głupotę tumana stawiającego pieniądze na wyścigach zwierząt, bo przecież przyjemność nie może 
być moralna.
Jeśli zrozumiecie, w co naprawdę wierzycie, odkryjecie potrójne potępienie — siebie, życia i cnoty 
— kryjące się w groteskowym wniosku: wierzycie, że moralność to zło konieczne.
Czy zastanawiacie się, dlaczego żyjecie bez godności, kochacie bez ognia i umieracie bez oporu? 
Czy zastanawiacie się, dlaczego, gdziekolwiek spojrzycie, widzicie jedynie pytania bez odpowiedzi, 
dlaczego w waszym życiem targają nierozwiązywalne konflikty, dlaczego spędzacie je, W siedząc 
na irracjonalnych płotach, by uniknąć sztucznych wyborów, takich jak: dusza czy ciało, umysł czy 
serce, bezpieczeństwo czy wolność, prywatny zysk czy dobro społeczne?
Krzyczycie,  że  nie  znajdujecie  odpowiedzi?  W  jaki  sposób  mieliście  nadzieję  je  znaleźć? 
Wyrzekacie  się  narzędzia  percepcji  —  umysłu  —  a  potem  narzekacie,  że  wszechświat  jest 
tajemnicą.  Wyrzucacie  klucz,  a  potem jęczycie,  że  wszystkie  drzwi  są  przed  wami  zamknięte. 
Wyruszacie w poszukiwaniu irracjonalnego, a potem przeklinacie istnienie za to, że nie ma sensu.
Płot,  na którym przesiadujecie od dwóch godzin — słuchając moich słów i usiłując przed nimi 
uciec  —  jest  tchórzowską  formułką  zawartą  w  zdaniu:  „Nie  posuwajmy  się  do  skrajności!” 
Skrajnością, której zawsze staraliście się uniknąć, jest rozpoznanie faktu, iż rzeczywistość jest osta-
teczna, A znaczy A, a prawda jest prawdziwa. Kodeks moralny, którego nie da się praktykować, 
kodeks domagający się niedoskonałości lub śmierci, nauczył was rozpuszczać wszystkie idee we 
mgle, nie pozwalać na jednoznaczne definicje, traktować każde pojęcie jako przybliżone i każdą 
regułę  postępowania  jako  elastyczną,  asekurować  się  w  przypadku  wszelkich  zasad  i  iść  na 
kompromis w przypadku wszelkich wartości, starając się zawsze „wypośrodkować”. Wymuszając 
na  was  akceptację  nadprzyrodzonych  aksjomatów,  wasz  kodeks  zmusił  was  do  odrzucenia 
aksjomatu  natury.  Uniemożliwiając  oceny  moralne,  odebrał  wam  zdolność  formułowania 
racjonalnych opinii. Kodeks, który zabrania wam rzucić pierwszy kamień, zabronił wam definiować 



tożsamość kamieni i wiedzieć, kiedy i czy jesteście kamienowani.
Człowiek odmawiający wydania sądu, nie mówiący ani „tak”, ani „nie”, twierdzący, że nie istnieją 
pewniki, i wierzący, że uniknie odpowiedzialności, jest odpowiedzialny za całą krew przelewaną 
teraz na świecie. Rzeczywistość jest pewnikiem, istnienie jest pewnikiem, drobinka kurzu jest pew-
nikiem i jest nim także ludzkie życie. To, czy żyjesz, czy umierasz, jest pewnikiem. To, czy masz 
kawałek chleba czy nie, jest pewnikiem. To, czy zjesz swój chleb, czy zje go grabieżca, także jest 
pewnikiem.
Każda sprawa ma dwa końce: jeden jest słuszny, a drugi niesłuszny; to, co pośrodku, jest jednak 
zawsze  złe.  Człowiek,  który  się  myli,  zachowuje  jakiś  szacunek  dla  prawdy,  choćby  poprzez 
przyjęcie  odpowiedzialności  wyboru.  Człowiek  środka  jest  natomiast  sługusem,  wymazującym 
prawdę na rzecz udawania, że nie istnieje żaden wybór ani wartości, chcącym przeczekać każdą 
bitwę,  napić  się  krwi  niewinnych  albo  czołgać  na  brzuchu  do  winnych,  rozpraszającym 
sprawiedliwość  poprzez  posyłanie  do  więzienia  zarówno  rabusia,  jak  i  obrabowanego, 
rozwiązującym konflikty poprzez nakazywanie myślicielowi i głupcowi spotkać się w pół drogi. W 
każdym kompromisie pomiędzy pożywieniem a trucizną zwycięzcą może być jedynie śmierć. Na 
każdym kompromisie pomiędzy dobrem a złem skorzystać może jedynie zło. W transfuzji krwi, 
osłabiającej dobro, by wzmocnić zło, osoba idąca na kompromis odgrywa rolę gumowej rurki.
Wy,  pół  rozumni,  pół  tchórze,  bawicie  się  w  ciuciubabkę  z  rzeczywistością  ale  ofiarą,  której 
zawiązaliście  oczy,  jesteście  wy sami.  Kiedy ludzie praktykują swoje cnoty w przybliżeniu,  zło 
przybiera postać całkowitego; kiedy cnotliwi rezygnują z wierności sztywnym zasadom, przejmują 
ją  dranie,  fundując  wam  gorszący  spektakl  kulącego  się,  targującego,  zdradliwego  dobra  i 
przekonanego  o  swojej  wyższości  bezkompromisowego  zła.  Tak  jak  poddaliście  się  mistykom 
mięśni, gdy wam powiedzieli, że niewiedza polega na przeświadczeniu o posiadaniu wiedzy, teraz 
poddajecie  im  się,  gdy  wrzeszczą,  że  niemoralność  charakteryzuje  się  wyrażaniem  sądów 
moralnych. Gdy wykrzykują, że pewność swojej racji jest samolubna, spieszycie z zapewnieniem, 
że  niczego  nie  jesteście  pewni.  Gdy  wołają,  że  opieranie  się  na  swoich  przekonaniach  jest 
niemoralne,  zapewniacie  ich,  że  żadnych  przekonań  nie  posiadacie.  Kiedy  rzezimieszki  z 
Europejskich  Republik  Ludowych  warczą,  że  jesteście  winni  nietolerancji,  bo  nie  traktujecie 
swojego pragnienia życia i ich pragnienia zabicia was jako różnicy zdań — kulicie się i spieszycie z 
zapewnieniem,  że  nie  jesteście  nietolerancyjni  wobec  żadnych  potworności.  Kiedy  jakiś  bosy 
darmozjad  w  zatęchłej  azjatyckiej  dziurze  wrzeszczy  na  was:  „Jak  śmiecie  być  bogaci?!”  — 
korzycie się, błagacie go o cierpliwość i przyrzekacie, że pozbędziecie się wszystkiego.
Znaleźliście  się  w ślepej  uliczce zdrady, którą popełniliście,  zgadzając się,  że nie macie  prawa 
istnieć. Kiedyś wierzyliście, że to „tylko” kompromis: godziliście się, że złem jest życie dla siebie, 
ale dobrem życie dla swoich dzieci. Potem godziliście się, że życie dla swoich dzieci jest samo-
lubne,  ale  życie  dla  swojej  społeczności  moralne.  Potem  godziliście  się,  że  życie  dla  swojej 
społeczności jest samolubne, ale życie dla kraju moralne. Teraz pozwalacie, by męty ze wszystkich 
zakątków świata pożerały ten najwspanialszy z krajów, godząc się, że życie dla własnego kraju jest 
samolubne i  że  waszym obowiązkiem moralnym jest  życie  dla  świata.  Człowiek,  który nie  ma 
prawa do życia, nie ma prawa do wartości i nie utrzyma ich.
Na końcu swojej drogi skutecznych zdrad, pozbawieni broni, pewności i honoru, popełniacie zdradę 
ostateczną,  podpisując akt bankructwa intelektualnego: gdy mistycy mięśni z republik ludowych 
ogłaszają się panami rozumu i nauki, spieszycie ich zapewniać, że waszą fundamentalną zasadą jest 
wiara,  podczas gdy rozsądek cechuje waszych niszczycieli.  Walczącym o przetrwanie  resztkom 
rozsądnej  uczciwości  w  oszołomionych  umysłach  swoich  dzieci  mówicie,  że  nie  macie 
racjonalnych  argumentów  na  poparcie  idei,  które  stworzyły  ten  kraj,  że  nie  ma  racjonalnego 
usprawiedliwienia  dla  wolności,  własności,  sprawiedliwości  ani  praw,  że  opierają  się  one  na 
mistycznej intuicji i można je przyjąć jedynie na wiarę; że choć rozsądek i logika podpowiadają, iż 
wróg ma rację, wiara stoi ponad rozsądkiem. Mówicie im, że racjonalnie jest grabić, torturować, 
więzić,  konfiskować i  mordować,  należy zaś opierać się pokusom logiki  i  trwać w dyscyplinie 
irracjonalności — że drapacze chmur, fabryki, radia i samoloty były produktami wiary i mistycznej 
intuicji, a głód, obozy koncentracyjne i plutony egzekucyjne są produktami racjonalnego sposobu 



życia — że rewolucja przemysłowa była rewoltą ludzi wiary przeciwko epoce rozsądku i logiki, 
znanej jako średniowiecze. Jednym tchem temu samemu dziecku, mówicie, że grabieżcy rządzący 
republikami ludowymi prześcigną ten kraj w produkcji,  są bowiem przedstawicielami nauki, ale 
troszczenie  się  o  dobra  materialne  jest  złem i  trzeba  się  wyrzec  dostatku;  mówicie,  że  ideały 
grabieżców są szlachetne, ale oni nie traktują ich poważnie, a wy tak; że waszym celem w walce z 
grabieżcami jest jedynie realizacja ich celów, których oni zrealizować nie mogą, lecz wy tak; i że 
sposobem na ich pokonanie jest uprzedzenie ich i rozdanie swojego majątku. Potem zastanawiacie 
się,  dlaczego  wasze  dzieci  przyłączają  się  do  „ludowców”  albo  zostają  na  wpół  oszalałymi 
przestępcami,  dlaczego  grabieżcy  podchodzą  coraz  bliżej  waszych  drzwi  — i  winicie  głupotę 
ludzką, twierdząc, że masy są pozbawione rozumu.
Wymazujecie ze świadomości otwarty, publiczny spektakl walki grabieżców z rozumem i fakt, że 
najkrwawsze  zbrodnie  dokonują  się  w  imię  kary  za  zbrodnię  myślenia.  Wymazujecie  fakt,  że 
większość mistyków mięśni zaczynała jako mistycy ducha, że wciąż przerzucają się z jednego na 
drugie, że ludzie nazywani przez ciebie materialistami i spirytualistami to tylko dwie połówki tej 
samej przepołowionej osoby, nieustannie poszukujące dopełnienia, lecz dążące do niego poprzez 
oscylowanie między niszczeniem ciała a niszczeniem duszy — że wyjeżdżają z waszych uczelni do 
obozów pracy w Europie, a potem staczają się w mistyczne szambo Indii, szukając ucieczki przed 
rzeczywistością i umysłem.
Wymazujecie to i trzymacie się kurczowo swojej obłudnej „wiary”, żeby nie dopuścić do siebie 
wiedzy,  że  grabieżcy  trzymają  was  na  smyczy,  którą  jest  wasz  kodeks  moralny  — że  to  oni 
bezwarunkowo i nieprzerwanie praktykują moralność, której wy jesteście w połowie posłuszni, w 
połowie zaś uciekacie przed nią — że praktykują ją w jedyny sposób, w jaki można to czynić: 
zmieniając ziemię w piec ofiarny — że wasza moralność zabrania wam opierać im się w jedyny 
możliwy sposób: odmawiając złożenia siebie w ofierze i dumnie głosząc swoje prawo do istnienia 
— że aby walczyć z nimi do końca i mieć całkowitą słuszność, musicie odrzucić swoją moralność.
Wymazujecie  to,  bo  wasze  poszanowanie  własnej  wartości  jest  nierozdzielnie  związane  z  tą 
mistyczną  „bezinteresownością”,  której  nigdy  nie  mieliście  ani  nie  praktykowaliście,  ale 
udawaliście to przez tyle lat, że myśl ojej potępieniu przepełnia was trwogą. Żadna wartość nie jest 
wyższa  od  poszanowania  własnej  wartości,  wy  jednak  zainwestowaliście  ją  w  atrapy  środków 
bezpieczeństwa — i teraz wasza moralność schwytała was w pułapkę, w której jesteście zmuszeni 
udawać  szacunek  dla  siebie,  walcząc  po  stronie  credo  autodestrukcji.  Kpicie  z  samych  siebie: 
potrzeba poszanowania własnej wartości, której nie potraficie wyjaśnić ani zdefiniować, jest częścią 
mojej moralności, nie waszej; jest to obiektywny symbol mojego kodeksu, mój dowód w waszych 
duszach.
Dzięki uczuciu, którego nie nauczył się identyfikować, lecz nosi w sobie od pierwszej świadomej 
chwili  istnienia,  od  momentu  odkrycia,  że  musi  dokonywać  wyborów,  człowiek  wie,  że  jego 
rozpaczliwa  potrzeba  poszanowania  własnej  wartości  jest  sprawą życia  lub śmierci.  Jako istota 
obdarzona świadomą wolą wie, że musi znać swoją wartość, by zachować życie. Wie, że musi mieć 
rację; mylić się w czynach, oznacza zagrożenie dla życia; mylić się w duchu, być złym, oznacza 
nieprzystosowanie do życia.
Każdy  czyn  człowieka  musi  być  zamierzony;  sam  akt  zdobywania  lub  zjadania  pożywienia 
implikuje, że osoba, którą utrzymuje przy życiu, jest tego warta; każda przyjemność, do jakiej dąży, 
implikuje,  że  osoba  dążąca  do  niej  jest  warta  jej  doznania.  Nie  ma  wyboru  w kwestii  swojej 
potrzeby  poszanowania  własnej  wartości,  może  jedynie  wybrać  kryteria,  którymi  ją  mierzy. 
Popełnia śmiertelny błąd, używając owego narzędzia chroniącego życie w służbie autodestrukcji, 
wybierając  kryterium sprzeczne  z  istnieniem i  kierując  szacunek  dla  własnej  osoby przeciwko 
rzeczywistości.
Każda forma bezprzyczynowej wątpliwości, każde poczucie niższości i niedowartościowania jest w 
istocie ukrytym lękiem człowieka przed niezdolnością do poradzenia sobie z istnieniem. Ale im 
większy jego lęk, tym bardziej uporczywie trzyma się dławiących go morderczych doktryn. Żaden 
człowiek nie może przeżyć chwili, w której deklaruje się jako nieuleczalnie zły; jeśli mu się uda, 
następna chwila przyniesie szaleństwo lub samobójstwo. Jeśli wybrał kryterium irracjonalne, będzie 



próbował  przed  tym  uciec,  udając,  uchylając  się,  wymazując;  podstępem  pozbawi  się 
rzeczywistości,  istnienia,  szczęścia,  umysłu  —  i,  ostatecznie,  poszanowania  własnej  wartości, 
uparcie walcząc o zachowanie jej złudzenia, by tylko nie odkryć jej braku. Strach przed stawieniem 
czoła jakiejś kwestii oznacza wiarę, że prawdą jest najgorsze.
Permanentnej  winy nie zaszczepia  w was żadna zbrodnia,  którą popełniliście,  żadne z waszych 
niepowodzeń, błędów czy wad, lecz biała plama, za pomocą której usiłujecie je wymazać — nie 
żaden grzech pierworodny ani nieznany wrodzony defekt,  lecz świadomość faktu waszego pod-
stawowego deficytu:  zawieszenia  umysłu,  odmowy myślenia.  Lęk i  poczucie  winy są  waszymi 
chronicznymi  uczuciami,  są  rzeczywiste  i  zasługujecie  na  nie,  ale  ich  źródłem  nie  są  żadne 
powierzchowne  przyczyny,  które  wymyślacie,  by  ukryć  prawdziwe,  nie  „egoizm”,  słabość  czy 
niewiedza,  lecz  rzeczywiste  i  fundamentalne  zagrożenie  waszego  istnienia:  boicie  się,  bo 
porzuciliście  swoje narzędzie  przetrwania,  i  macie  poczucie  winy, bo wiecie,  że uczyniliście  to 
dobrowolnie.
Zdradziliście swoje ja, to znaczy swój umysł; poszanowanie własnej wartości oznacza poleganie na 
własnej umiejętności myślenia. Ego, którego poszukujecie, lecz nie potraficie wyrazić ani określić, 
to  nie  emocje  ani  mgliste  marzenia,  lecz  wasz  intelekt,  ten  sędzia  najwyższego  trybunału, 
pozbawiony przez was władzy na rzecz małych krętaczy zwanych „uczuciami”. Potem czołgacie się 
przez  noc,  którą  sami sobie  zgotowaliście,  w rozpaczliwym poszukiwaniu  bezimiennego ognia, 
napędzani blednącą wizją ujrzanego i utraconego świtu.
Zwróćcie  uwagę na uparcie  powracającą  w mitologiach  legendę o raju,  Atlantydzie  lub jakimś 
królestwie  doskonałości,  które  człowiek  posiadał  i  utracił.  Korzenie  tej  legendy  tkwią  nie  w 
przeszłości rasy, lecz w przeszłości każdego człowieka. Nadal macie poczucie — nie tak konkretne 
jak wspomnienie, przypominające raczej tępy, niejasny ból beznadziejnej tęsknoty — że gdzieś w 
pierwszych  latach  dzieciństwa,  zanim  nauczyliście  się  uległości,  wchłonęliście  koszmar 
irracjonalności  i  zwątpiliście  w  wartość  własnych  umysłów,  poznaliście  radosną  egzystencję 
niezależnej,  rozumnej  świadomości,  stojącej  w obliczu  nieograniczonego wszechświata.  Oto raj 
utracony, upragniony — i będący na wyciągnięcie ręki.
Niektórzy z was nigdy nie będą wiedzieli, kim jest John Galt. Ale ci, którzy przeżyli choć jedną 
chwilę  miłości  do  życia  i  dumy  z  bycia  wartymi  przeżywania  go,  ogarnęli  tę  ziemię  jednym 
aprobującym spojrzeniem, byli ludźmi — a ja jestem po prostu człowiekiem, który wiedział,  że 
tego stanu nie można zdradzić. Jestem człowiekiem, który wiedział, czego potrzeba, by nim być, i 
postanowił zawsze praktykować to, co wy praktykowaliście przez tę jedną chwilę.
Możecie zrobić to samo. Tego wyboru — oddania się temu, co w człowieku najwyższe — dokonuje 
się poprzez akceptację faktu, że waszym najszlachetniejszym dokonaniem było odkrycie, iż dwa 
plus dwa równa się cztery.
Kimkolwiek jesteś — ty, stojący teraz sam na sam z moimi słowami mając za przewodnika jedynie 
własną uczciwość — nadal masz szansę być człowiekiem, ale musisz rozpocząć od zera, stanąć 
nagi w obliczu rzeczywistości i, odwracając kosztowny błąd historii, zadeklarować: „Jestem, więc 
myślę”.
Zaakceptuj nieodwracalny fakt, że twoje życie zależy od twojego umysłu. Przyznaj, że wszystkie 
twoje  zmagania,  wątpliwości,  oszustwa  i  uniki  były  desperacką  próbą  ucieczki  przed 
odpowiedzialnością wolnej świadomości — dążeniem do automatycznej wiedzy, instynktownego 
działania, intuicyjnej pewności — i chociaż nazywałeś to tęsknotą do stanu anielskiego, w istocie 
dążyłeś do stanu zwierzęcego. Przyjmij za swój ideał moralny dążenie do bycia człowiekiem.
Nie mów, że boisz się zaufać umysłowi, bo tak mało wiesz. Czy bezpieczniej jest ufać mistykom, 
odrzucając własną skromną wiedzę? Żyj i  działaj  w jej  granicach i  do końca życia ją rozwijaj. 
Wykup swój umysł z lombardu autorytetów. Zaakceptuj fakt, że nie jesteś wszechwiedzący,  ale 
odgrywanie zombi nie zapewni ci wszechwiedzy — że twój umysł jest zawodny, ale pozbycie się 
go nie uczyni cię niezawodnym — że jeden własny błąd jest bezpieczniejszy niż dziesięć prawd 
przyjętych na wiarę, bo ten pierwszy pozostawia ci środki do naprawienia go, ostatnie zaś niszczą w 
tobie  zdolność  odróżnienia  prawdy  od  błędu.  W  miejsce  swojego  marzenia  o  nieskończonej 
automatycznej wiedzy zaakceptuj fakt, że człowiek zdobywa wiedzę wyłącznie własnym wysiłkiem 



— i właśnie to wyróżnia go we wszechświecie, to jest jego naturą, moralnością i chwałą.
Pozbądź  się  tej  nieograniczonej  zgody  na  zło,  polegającej  na  twierdzeniu,  że  człowiek  jest 
niedoskonały. Na podstawie jakiego kryterium skazujesz go na taki stan? Zaakceptuj fakt, że aby 
być moralnym, trzeba być doskonałym. Doskonałości nie mierzy się jednak mistycznymi przykaza-
niami, nakazującymi czynić niemożliwe, a twojej postawy moralnej kwestiami nie podlegającymi 
wyborowi. Człowiek ma jeden podstawowy wybór: myśleć lub nie myśleć — i właśnie to jest miarą 
jego cnoty. Perfekcja moralna to niezłomna racjonalność — nie rozmiar twojej inteligencji,  lecz 
pełne  i  bezustanne  korzystanie  z  umysłu,  nie  rozmiar  wiedzy,  lecz  koncepcja  rozsądku  jako 
wartości absolutnej. Naucz się dostrzegać różnicę między błędami a odstępstwami od moralności. 
Błąd nie  jest  skazą moralną,  pod warunkiem, że jesteś  gotów go naprawić;  tylko mistyk może 
oceniać  istoty  ludzkie  na  podstawie  kryterium  nieosiągalnej,  automatycznej  wszechwiedzy. 
Natomiast odstępstwo od moralności to świadomy wybór działania,  o którym wiesz, że jest złe, 
albo celowe uchylanie się od wiedzy, odwracanie wzroku i wyłączanie myślenia. Za to, czego nie 
wiesz,  nie  jesteś  odpowiedzialny  moralnie;  to zaś,  czego nie  chcesz wiedzieć,  jest  rosnącym w 
twojej duszy rachunkiem hańby. Bierz konieczne poprawki na błędy; nie wybaczaj ani nie akceptuj 
żadnego odstępstwa od moralności.  Pozwól wątpić  tym, którzy dążą do wiedzy;  traktuj  zaś jak 
potencjalnych zabójców te okazy bezczelnego zepsucia, które wysuwają wobec ciebie roszczenia, 
głosząc, że nie mają ani nie potrzebują mieć po temu powodów, wystarczy, że „po prostu tak czują” 
—  i  tych  kwitujących  niezbity  argument  słowami:  „To  tylko  logika”,  znaczącymi:  „To  tylko 
rzeczywistość”. Jedyną płaszczyzną przeciwną rzeczywistości jest płaszczyzna śmierci.
Zaakceptuj  fakt,  że  osiągnięcie  szczęścia  jest  jedynym  celem  moralnym  twojego  życia  i  że 
szczęście  — a  nie  ból  ani  folgowanie  bezmyślnym zachciankom — jest  dowodem uczciwości 
moralnej, jest bowiem dowodem i wynikiem twojej lojalności wobec realizacji własnych wartości. 
Szczęście  było  odpowiedzialnością,  przed  którą  drżałeś,  wymagało  racjonalnej  dyscypliny 
wydającej  się  przerastać  twoje  możliwości  —  i  niespokojna  jałowość  twoich  czasów  jest 
pomnikiem twojego uciekania przed wiedzą, że nie istnieje moralny substytut dla szczęścia i że nie 
ma bardziej nikczemnego tchórza niż człowiek rezygnujący z walki o radość, bojący się wyrażać 
swoje prawo do istnienia,  pozbawiony odwagi i  wierności życiu,  którą posiada ptak albo kwiat 
rosnący ku słońcu. Pozbądź się ochronnych łachmanów tej przywary, którą nazywasz cnotą: pokory 
— naucz się cenić siebie, to znaczy: walczyć o swoje szczęście — i kiedy się nauczysz, że sumą 
wszystkich cnót jest duma, nauczysz się żyć jak człowiek.
Niech twoim pierwszym krokiem ku poszanowaniu własnej  wartości  będzie  nauczenie  się,  aby 
traktować jako kanibala każdego, kto żąda od ciebie pomocy. Takie żądanie świadczy, że uważa on 
twoje  życie  za  swoją  własność  — i  o  ile  to  roszczenie  samo w sobie  jest  wstrętne,  znacznie 
wstrętniejsze jest co innego: twoja zgoda. Pytasz, czy w takim razie należy kiedykolwiek komuś 
pomagać? Nie — jeśli uważa to za swoje
prawo i  twój  moralny  obowiązek  wobec  niego.  Tak —jeśli  takie  jest  twoje własne  pragnienie, 
oparte na osobistej przyjemności, jaką daje ci wartość danej osoby i jej zmagań. Cierpienie jako 
takie nie jest wartością, jest nią natomiast walka człowieka z cierpieniem. Jeśli postanawiasz pomóc 
komuś, kto cierpi, rób to tylko z uwagi na jego cnoty, na jego walkę o wyzdrowienie, potęgę jego 
rozumu, fakt, że cierpi niezasłużenie — wtedy twoje działanie pozostaje wymianą, a jego cnota jest 
zapłatą  za  twoją  pomoc.  Pomaganie  człowiekowi  pozbawionemu  cnót,  pomaganie  mu  tylko 
dlatego, że cierpi, akceptacja jego wad i potrzeb jako roszczenia jest natomiast akceptacją hipoteki 
zera  na  twoich  wartościach.  Człowiek  nie  posiadający  cnót  jest  człowiekiem  nienawidzącym 
istnienia i kierującym się przesłanką śmierci; pomaganie mu jest akceptacją jego zła i popieraniem 
jego destruktywnych działań. Hołd złożony zeru, choćby tylko w postaci grosza, którego braku nie 
odczujesz,  albo  życzliwego  uśmiechu,  na  który  nie  zasłużyło,  jest  zdradą  życia  i  wszystkich 
usiłujących je zachować. To właśnie te grosze i uśmiechy złożyły się na upadek waszego świata.
Nie mówcie, że moja moralność jest zbyt trudna, żebyście ją mogli praktykować i że boicie się jej 
tak samo jak nieznanego.  Wszystkie  chwile  życia,  jakich zaznaliście,  przeżyliście  na podstawie 
wartości mojego kodeksu. Wy jednak dławiliście, negowaliście i zdradzaliście go. Poświęcaliście 
swoje cnoty na rzecz przywar, a najlepszych ludzi na rzecz najgorszych. Rozejrzyjcie się: to, co 



uczyniliście ze społeczeństwem, najpierw uczyniliście z własnymi duszami; jedno jest odbiciem 
drugiego. Ta ponura ruina, którą jest teraz wasz świat, to fizyczny kształt zdrady popełnionej wobec 
waszych wartości, przyjaciół, obrońców, przyszłości, kraju i siebie samych.
My — których teraz wzywacie, lecz nie otrzymacie już odpowiedzi — żyliśmy wśród was, ale nie 
chcieliście  nas  znać.  Odmawialiście  myślenia  i  widzenia,  kim jesteśmy.  Nie  poznaliście  się  na 
wynalezionym przeze mnie silniku, skazując go, w swoim świecie, na los grata rdzewiejącego na 
złomowisku. Nie poznaliście  się na bohaterze tkwiącym w waszych własnych duszach — i nie 
rozpoznawaliście  mnie,  gdy  was  mijałem  na  ulicach.  Kiedy  rozpaczliwie  wzywaliście 
nieosiągalnego  ducha,  który  —  jak  czuliście  —  opuścił  wasz  świat,  nazywaliście  go  moim 
imieniem, ale tak naprawdę wzywaliście swoje własne zdradzone poszanowanie własnej wartości. 
Nie da się uleczyć jednego bez drugiego.
Kiedy odmówiliście należnego szacunku umysłowi ludzkiemu i usiłowaliście rządzić ludzkością za 
pomocą siły — ci, którzy się podporządkowali, byli pozbawieni umysłu; ci, którzy go mają, nie 
podporządkowują  się.  Geniusz  produkcyjny  przywdział  więc  w  waszym  świecie  przebranie 
playboya i został niszczycielem bogactwa, woląc zniszczyć własną fortunę, niż pozwolić odebrać ją 
sobie siłą. Myśliciel, człowiek rozumu, został natomiast piratem, woląc bronić swoich wartości siłą, 
przeciwstawiając się waszej sile, niż żyć pod rządami przemocy. Czy mnie słyszycie, Francisco 
d’Anconia  i  Ragnarze  Danneskjöld,  moi  pierwsi  przyjaciele,  towarzysze  broni,  współbanici,  w 
imieniu których i w hołdzie którym przemawiam?
To nasza trójka zaczęła to, co teraz kończę. To nasza trójka postanowiła pomścić ten kraj i uwolnić 
jego  uwięzioną  duszę.  Ten  najwspanialszy  z  krajów  został  zbudowany  na  podstawie  mojej 
moralności — nienaruszalnej supremacji  prawa człowieka do istnienia — ale wy baliście się to 
przyrżnąć  i  żyć  według  tej  zasady.  Gapiliście  się  na  największe  osiągnięcie  wszechczasów, 
zagarnęliście jego skutek, a wymazaliście przyczynę. ‘W obecności pomnika moralności ludzkiej, 
jakim jest fabryka, autostrada czy most — potępialiście ten kraj jako niemoralny, a jego postęp jako 
„chciwość”  i  przepraszaliście  za  wielkość  tego  kraju  bożka  pierwotnego  głodu,  bożka  ginącej 
Europy, trędowatego, mistycznego darmozjada.
Ten kraj — wytwór rozsądku — nie zdołałby przetrwać, opierając się Ina moralności poświęcenia. 
Nie  zbudowali  go  ludzie  dążący  do  samounicestwienia  ani  ci  wyciągający  rękę  po  datki.  Nie 
zniósłby mistycznego rozdziału między duszą a ciałem. Nie potrafiłby żyć na podstawie mistycznej 
doktryny, potępiającej tę ziemię jako złą, a tych, którzy odnoszą tu sukces, jako zepsutych. Ten kraj 
od  samego  początku  stanowił  zagrożenie  dla  odwiecznych  rządów  mistyków.  W  swojej 
młodzieńczej eksplozji pokazał niedowierzającemu światu, jak wielki potrafi być człowiek i jakie 
szczęście może osiągnąć na tym świecie. Możliwe było jedno albo drugie: Ameryka albo mistycy. 
Oni  to  wiedzieli,  wy  nie.  Pozwoliliście  im zarazić  was  kultem potrzeby,  czyniąc  z  tego  kraju 
olbrzyma  o  duszy  żebrzącego  karła,  podczas  gdy  jego  prawdziwą,  żywą  duszę  zepchnięto  do 
podziemia, by harowała i karmiła was w milczeniu, przemilczana, pozbawiona chwały, negowana 
— jego prawdziwą duszę: przemysłowca. Czy słyszysz mnie teraz,  Hanku Rearden,  największa 
ofiaro, jaką kiedykolwiek pomściłem?
Ani on, ani pozostali z nas nie wrócą, póki droga do odbudowy kraju nie będzie wolna — póki nie 
zmiecie się z naszej drogi szczątków moralności poświęcenia.  System polityczny każdego kraju 
opiera  się  na  jego  systemie  wartości.  Odbudujemy  system  Ameryki  na  podstawie  przesłanki 
moralnej,  która  była  jej  fundamentem,  lecz  wy  traktowaliście  ją  jak  grzeszne  podziemie, 
gorączkowo uciekając przed konfliktem między nią a swoją mistyczną moralnością — przesłanki, 
że człowiek sam w sobie jest celem, a nie środkiem realizacji cudzych celów; że życie człowieka, 
jego wolność i szczęście należą do niego na mocy niezbywalnego prawa.
Wy, którzy zatraciliście pojęcie prawa i bezradnie miotacie się pomiędzy twierdzeniem, że prawa są 
darem  Bożym,  nadprzyrodzonym,  przyjmowanym na  wiarę,  a  twierdzeniem,  że  są  one  darem 
społeczeństwa i każdy jego kaprys może je złamać — wiedzcie, że źródłem ludzkich praw nie jest 
Bóg  ani  Kongres,  lecz  zasada  tożsamości.  A  znaczy  A.  Człowiek  jest  człowiekiem.  Prawa  to 
warunki istnienia potrzebne ludzkiej naturze dla prawidłowego przetrwania. Jeśli człowiek ma żyć 
na ziemi,  jego prawem jest  posługiwanie  się umysłem, działanie  na podstawie własnego nieza-



leżnego sądu, praca na rzecz swoich wartości i zachowywanie produktu tej pracy. Jeśli jego celem 
jest  życie  na ziemi,  ma prawo żyć jako istota  rozumna:  natura zabrania  mu być nierozumnym. 
Każda grupa, każda banda, każdy naród usiłujący zanegować ludzkie prawa nie ma racji, to znaczy: 
jest zły, to znaczy: występuje przeciwko życiu.
Prawa stanowią pojęcie  moralne — a moralność jest  sprawą wyboru.  Ludzie  mogą nie  wybrać 
przetrwania ludzkiego jako kryterium swojej moralności i praw, ale nie mogą uciec przed faktem, 
że  jego  przeciwieństwem jest  społeczeństwo  kanibali,  istniejące  przez  chwilę  dzięki  pożeraniu 
najlepszych spośród siebie i upadające jak przeżarte rakiem ciało, gdy zdrowi zostali zjedzeni przez 
chorych,  a  rozumni  przez  nierozumnych.  Taki  był  los  waszych  społeczeństw  na  przestrzeni 
dziejów, wy jednak za wszelką cenę staraliście się uniknąć zrozumienia przyczyny. Jestem tu po to, 
by ją wyjaśnić: środkiem odwetu było prawo tożsamości, przed którym nie da się uciec. Tak jak nie 
może przeżyć człowiek pozbawiony rozumu, tak samo nie może przeżyć ich dwóch, dwa tysiące 
ani dwa miliardy. Tak jak nie może odnieść sukcesu człowiek rzucający wyzwanie rzeczywistości, 
nie może go odnieść naród, kraj ani planeta. A znaczy A. Reszta jest kwestią czasu, wspieranego 
przez ofiarność ofiar.
Tak  jak  nie  może  istnieć  człowiek  bez  ciała,  nie  mogą  istnieć  prawa,  gdy  nie  istnieje  prawo 
przekładania ich na rzeczywistość — myślenia, pracy i zatrzymywania dla siebie jej produktów — 
to znaczy: prawo własności.  Współcześni mistycy mięśni, oferujący wam złudny wybór między 
„prawami  człowieka”  a  „prawem własności”,  jakby  jedno  mogło  istnieć  bez  drugiego,  czynią 
ostatnią groteskową próbę ożywienia doktryny antynomii między duszą a ciałem. Tylko duch może 
istnieć  bez  własności  materialnej;  tylko  niewolnik  może  pracować  bez  prawa  do  zatrzymania 
produktu swoich wysiłków. Doktryna głosząca, że „prawa człowieka” są nadrzędne w stosunku do 
„prawa  własności”,  oznacza  po  prostu,  że  niektóre  jednostki  mają  prawo się  bogacić  kosztem 
innych;  skoro  kompetentni  nie  mają  nic  do  zyskania  u  niekompetentnych,  oznacza  to  prawo 
niekompetentnych  do rozporządzania  lepszymi  od siebie  i  używania  ich  jako  krów mlecznych. 
Każdy, kto uważa to za ludzkie i słuszne, nie ma prawa nosić miana człowieka.
Źródłem prawa własności jest  zasada przyczyny i  skutku.  Wszelka własność i  wszystkie  formy 
bogactwa są produktem ludzkiego umysłu i  pracy. Tak jak nie mogą istnieć skutki pozbawione 
przyczyn, nie może istnieć bogactwo pozbawione źródła, którym jest inteligencja. Inteligencji nie 
można zmusić do pracy: ci, którzy potrafią myśleć, nie będą pracować pod przymusem; ci, którzy 
będą,  wyprodukują  niewiele  więcej  niż  wart  był  bicz  potrzebny  do  trzymania  ich  w  ryzach. 
Produkty umysłu można otrzymywać jedynie na warunkach dyktowanych przez właściciela, w for-
mie  wymiany  i  dzięki  dobrowolnej  zgodzie.  Każda  inna  polityka  ludzi  w stosunku  do  czyjejś 
własności  jest  polityką  zbrodniarzy,  niezależnie  od  ich  liczby.  Zbrodniarze  to  krótkowzroczne 
dzikusy, głodujące, gdy kończą im się łupy — tak jak dziś głodujecie wy, którzy wierzyliście, że 
zbrodnia może być „praktyczna”, skoro wasz rząd uznał rabunek za legalny, a opieranie mu się za 
bezprawne.
Jedyną  właściwą  rolą  rządu  jest  ochrona  ludzkich  praw,  co  oznacza  ochronę  człowieka  przed 
fizyczną  przemocą.  Właściwy  rząd  jest  policjantem,  działającym  jako  środek  samoobrony 
człowieka i jako taki może używać siły jedynie przeciwko tym, którzy użyli jej pierwsi. Jedynymi 
właściwymi formacjami rządowymi są: policja, broniąca was przed przestępcami, armia, broniąca 
was przed obcym agresorem, i sądy, broniące waszej własności i umów przed pogwałceniem lub 
oszustwem ze strony innych i rozstrzygające dysputy na podstawie racjonalnych zasad, na mocy 
obiektywnego  prawa.  Ale  rząd  inicjujący  użycie  siły  przeciwko  ludziom,  którzy  jej  nie  użyli, 
stosowanie  zbrojnego  przymusu  wobec  bezbronnych  ofiar  jest  koszmarną,  piekielną  machiną, 
mającą na celu unicestwienie moralności: taki rząd odwraca swój jedyny cel moralny i z obrońcy 
zmienia się w najzacieklejszego wroga człowieka, z policjanta w zbrodniarza obdarzonego prawem 
używania  przemocy  wobec  ofiar  pozbawionych  prawa  do  samoobrony.  Taki  rząd  zastępuje 
moralność następującą zasadą zachowania społecznego: możesz robić sąsiadowi, co ci się podoba, 
pod warunkiem, że twój gang jest większy niż jego własny.
Tylko cham, głupiec lub tchórz może się zgodzić na istnienie na takich warunkach i podarować 
innym  czek  in  blanco  na  swoje  życie  i  umysł,  zaakceptować  pogląd,  że  inni  mają  prawo 



rozporządzać nim zgodnie ze swoim widzimisię,  że wola większości jest  wszechmocna,  że siła 
mięśni i liczb może zastąpić sprawiedliwość, rzeczywistość i prawdę. My, ludzie umysłu, będący 
kupcami,  nie  zaś  panami  czy  niewolnikami,  nie  przyjmujemy  ani  nie  wystawiamy  czeków  in 
blanco. Nie współżyjemy ani nie współpracujemy z niczym, co nieobiektywne.
Zanim człowiek  się  ucywilizował,  nie  miał  pojęcia  o  obiektywnej  rzeczywistości  i  wierzył,  że 
naturą  rządzą  nieodgadnione  demony.  Nie było wtedy mowy o myśleniu,  nauce czy produkcji. 
Dopiero  kiedy  odkryto,  że  natura  stanowi  konkretny,  przewidywalny  pewnik,  ludzie  mogli  się 
oprzeć na swojej wiedzy, obrać kurs, zaplanować przyszłość i, krok po kroku, wyjść z jaskiń. Teraz 
oddaliście nowoczesny przemysł, z jego ogromną złożonością i precyzją naukową, z powrotem w 
ręce  nieodgadnionych  demonów — w ręce  nieprzewidywalnych  kaprysów małych,  wstrętnych, 
ukrywających się biurokratów. Rolnik nie inwestuje pracy jednego lata, jeśli nie może ocenić szans 
na zbiory — wy zaś oczekujecie  od gigantów przemysłu,  którzy planują  w kategoriach  dekad, 
inwestują w kategoriach pokoleń i zawierają umowy na dziewięćdziesiąt dziewięć lat, że będą dalej 
funkcjonowali i produkowali, nie wiedząc, jaki kaprys którego przypadkowego urzędnika spadnie 
na nich w nieoczekiwanym momencie i pokrzyżuje wszystkie plany. Ludzie trudniący się pracą 
fizyczną i dorywczą żyją i planują z dnia na dzień. Im większy umysł, tym większy zasięg planu. 
Człowiek zdolny zaplanować jedynie prymitywny barak może budować na waszych ruchomych 
piaskach, zgarniać szybkie pieniądze i uciekać. Ten, który potrafi projektować drapacze chmur, nie 
zrobi tego. Nie poświęci też dziesięciu lat nieprzerwanych wysiłków tworzeniu nowego produktu, 
wiedząc, że bandy dzierżących stery władzy miernot obmyślają ustawy mające na celu skrępowanie 
go i doprowadzenie do upadku, jeśli zaś będzie z nimi walczył i zwycięży, zagarną jego nagrody i 
wynalazek.
Wyjrzyjcie  poza tę  chwilę,  wy, którzy krzyczycie,  że  boicie  się  współzawodniczyć  z ludźmi  o 
wyższej inteligencji, że ich umysły są zagrożeniem dla waszego życia, że na wolnym rynku silni nie 
dają  szansy  słabym.  Co  określa  wartość  materialną  waszego  dzieła?  Wyłącznie  wysiłek 
produkcyjny umysłu — jeśli żyjecie na bezludnej wyspie. Im mniej wydajne myślenie, tym mniej 
przyniesie wam wasz fizyczny wysiłek — i moglibyście trawić całe życie na fizycznej  rutynie, 
zbierając marne plony albo polując za pomocą łuku i strzał, niezdolni sięgnąć myślą ani odrobinę 
dalej.  Ale żyjąc w rozumnym społeczeństwie,  gdzie możliwa jest wolna wymiana,  otrzymujecie 
nieocenioną premię: materialną wartość waszej pracy określa nie tylko wasz własny wysiłek, ale 
również wysiłek najlepszych umysłów produkcyjnych żyjących obok was.
Kiedy pracujecie w nowoczesnej fabryce, płaci się wam nie tylko za pracę fizyczną, ale także za 
cały geniusz produkcyjny, który umożliwił zaistnienie tej fabryki: za pracę przemysłowca, który ją 
wybudował; inwestora, który zaoszczędził pieniądze, by je postawić na niewypróbowane i nowe 
przedsięwzięcie;  inżyniera,  który  zaprojektował  maszyny,  abyście  wy  mogli  przesuwać  ich 
dźwignie; wynalazcy, który wymyślił produkt, abyście wy mogli go produkować; naukowca, który 
odkrył zasady stosowane przy jego produkcji; filozofa, który nauczył ludzi, jak myśleć, i został za 
to przez was potępiony.
Maszyna,  zamrożony  kształt  żywej  inteligencji,  jest  siłą  zwiększającą  potencjał  waszego  życia 
poprzez  zwiększenie  produkcyjności  waszego  czasu.  Gdybyście  pracowali  jako  kowale  w 
mistycznym  średniowieczu,  cały  wasz  potencjał  zarobkowy  mieściłby  się  w  sztabie  żelaza 
wyprodukowanej przez wasze ręce w wielodniowym wysiłku. Ile ton szyn dziennie produkujecie, 
pracując  dla  Hanka  Reardena?  Czy  ośmielicie  się  twierdzić,  że  wielkość  waszej  płacy  zależy 
wyłącznie od pracy fizycznej i że te szyny są produktem waszych mięśni? Wasze mięśnie są warte 
jedynie standardu życia tamtego kowala; reszta to podarunek od Hanka Reardena. Każdy człowiek 
może się wznieść tak wysoko, jak chce i jak jest zdolny, ale tylko zakres jego myślenia określa 
wysokość, na jaką się wzniesie. Praca fizyczna jako taka nie sięga poza daną chwilę. Człowiek 
zajmujący się wyłącznie nią konsumuje materialny ekwiwalent wartości swojego wkładu w proces 
produkcji  i  nie  pozostawia  nic  więcej  ani  sobie,  ani  innym.  Ale  człowiek  tworzący  —  w 
jakiejkolwiek dziedzinie racjonalnych przedsięwzięć — idee, człowiek odkrywający nową wiedzę, 
jest  dobroczyńcą  całej  ludzkości.  Produktami  materialnymi  nie  można  się  dzielić,  należą  do 
jakiegoś  ostatecznego  konsumenta;  jedynie  ideami  można się  podzielić  z  nieograniczoną  liczbą 



osób, wzbogacając je wszystkie bez żadnej straty dla siebie,  zwiększając potencjał  produkcyjny 
wykonywanej  przez  nich  pracy.  Człowiek  o  potężnym intelekcie  ofiarowuje  słabszym wartość 
własnego  czasu,  dając  im  możliwość  pracy  w  stworzonych  przez  siebie  zawodach,  swój  czas 
poświęcając zaś dokonywaniu dalszych odkryć. Jest to uczciwa wymiana z obopólną korzyścią: 
wśród ludzi pragnących pracować i nie oczekujących manny z nieba interesy umysłu są zawsze 
takie same, niezależnie od rozmiaru inteligencji.
W stosunku do  włożonego  wysiłku  umysłowego  twórca  nowego wynalazku  otrzymuje  jedynie 
niewielki  procent  swojej  wartości  w formie  zapłaty  materialnej,  niezależnie  od tego,  jaki  zbije 
majątek,  ile  zarobi  milionów.  Ale  człowiek  pracujący  jako  stróż  w fabryce  wytwarzającej  ów 
wynalazek otrzymuje olbrzymią zapłatę w stosunku do wysiłku umysłowego, jakiego wymaga od 
niego  ta  praca.  To  samo  dotyczy  wszystkich  pośrednich  szczebli,  ludzi  znajdujących  się  na 
wszystkich poziomach ambicji i umiejętności. Człowiek stojący na szczycie piramidy intelektualnej 
daje najwięcej tym, którzy znajdują się niżej od niego, nie dostaje jednak nic z wyjątkiem zapłaty 
materialnej, żadnej intelektualnej premii, którą mógłby dodać do wartości swojego czasu. Człowiek 
stojący  na samym dole,  który pozostawiony samemu sobie  i  swojej  beznadziejnej  niezdarności 
umarłby z głodu, nie daje nic tym, którzy stoją ponad nim, ale otrzymuje premię wszystkich ich 
umysłów. Taka jest natura „współzawodnictwa” pomiędzy silnymi i słabymi intelektualnie. Taki 
jest model „wyzysku”, za który potępiliście silnych.
Taka była nasza funkcja i pełniliśmy ją z przyjemnością. O co prosiliśmy w zamian? Jedynie o 
wolność. Potrzebowaliśmy swobody, by funkcjonować — myśleć i pracować tak, jak chcemy — 
podejmować własne ryzyko i  ponosić  własne straty  — zdobywać własne dochody i  gromadzić 
własne fortuny — stawiać na wasz rozum, poddawać swoje produkty waszej ocenie w celu ubicia 
dobrowolnego targu, polegać na obiektywnej wartości swojej pracy i zdolności waszych umysłów 
do jej ujrzenia — liczyć na waszą inteligencję i uczciwość i pertraktować wyłącznie z waszymi 
umysłami.  Taka  była  cena,  wy  jednak  postanowiliście  ją  odrzucić  jako  zbyt  wysoką. 
Zadecydowaliście,  że niesprawiedliwe jest,  abyśmy my, którzy was wyciągnęliśmy z lepianek i 
daliśmy wam nowoczesne mieszkania, radia, kina i samochody, mieli posiadać pałace i jachty — i 
uznaliście, że wy macie prawo do swoich pensji, ale my nie mamy prawa do swoich zysków; że nie 
chcecie  już,  abyśmy  pertraktowali  z  waszymi  umysłami,  lecz  z  waszymi  pistoletami.  Nasza 
odpowiedź brzmiała: „Idźcie do diabła!” Przekleństwo zadziałało. Jesteście w piekle.
Nie chcieliście rywalizować na poziomie inteligencji — rywalizujecie teraz na poziomie przemocy. 
Nie chcieliście pozwolić, by nagrody otrzymywało się za udaną produkcję — teraz toczycie wyścig 
o nagrody otrzymywane za udaną grabież. Nazywaliście samolubną i okrutną wymianę wartości za 
wartość — teraz zbudowaliście bezinteresowne społeczeństwo, funkcjonujące na zasadzie: grabież 
za grabież. Wasz system jest uprawomocnioną wojną domową, w której ludzie łączą się w gangi i 
walczą o władzę nad prawem, używanym potem jako pałka na wrogów, dopóki kolejna banda nie 
wydrze go poprzedniej i nie pogoni jej — przy czym wszystkie wznoszą protesty w imię służby 
nieokreślonemu dobru nieokreślonego społeczeństwa. Mówiliście, że nie widzicie różnicy pomię-
dzy siłą ekonomiczną a polityczną, pomiędzy siłą pieniądza a siłą pistoletów — pomiędzy nagrodą 
a  karą,  kupnem a grabieżą,  przyjemnością  a  strachem,  życiem a śmiercią.  Teraz  zaczynacie  ją 
widzieć.
Niektórzy z was mogą się usprawiedliwiać niewiedzą, ograniczonym umysłem i możliwościami. 
Najbardziej  winni  są  jednak  ci,  którzy  posiadali  zdolność  rozumienia,  lecz  woleli  wymazać 
rzeczywistość,  z cyniczną służalczością  podporządkowując swoją inteligencję  sile:  ci  nikczemni 
mistycy nauki, głoszący poświęcenie wobec „czystej wiedzy” — czystej, to znaczy nie mającej na 
tym świecie żadnego praktycznego celu — i rezerwujący swoją logikę dla materii nieożywionej w 
mniemaniu, że człowiek nie zasługuje na racjonalne traktowanie; gardzący pieniędzmi i sprzedający 
dusze za laboratoria istniejące dzięki grabieży. Ponieważ jednak nie istnieje coś takiego jak „wiedza 
niepraktyczna” ani  działania  „bezinteresowne”,  gardząc wykorzystaniem swojej  nauki w służbie 
życia, pozwalają na jej wykorzystanie w służbie śmierci, bo tylko taki praktyczny cel mogą z niej 
mieć grabieżcy: do wynajdywania narzędzi przymusu i zabijania. To oni, intelektualiści próbujący 
uciec przed wartościami moralnymi, są przeklęci za życia; to oni popełnili nieprzebaczalny grzech. 



Czy pan mnie słyszy, Robercie Stadler?
Ale to nie z nim pragnę rozmawiać. Mówię do tych spośród was, którzy zachowali choć odrobinę 
suwerennej duszy, nie zaprzedaną i nie podstemplowaną słowami: „...na polecenie innych”. Jeśli w 
chaosie przyczyn, które skłoniły was dzisiaj do słuchania radia, mieściło się uczciwe, racjonalne 
pragnienie dowiedzenia się, co jest nie tak ze światem, to do was kieruję swoje słowa. Według 
zasad i kryteriów mojego kodeksu człowiek powinien dać racjonalną odpowiedź tym, których ona 
obchodzi  i  którzy  czynią  wysiłek  w  celu  jej  poznania.  Ci,  którzy  wysilają  się,  by  mnie  nie 
zrozumieć, nie obchodzą mnie.
Mówię do każdego człowieka, pragnącego żyć i odzyskać honor swojej duszy. Teraz, kiedy znasz 
prawdę o swoim świecie, przestań popierać swoich niszczycieli. Zło jest możliwe wyłącznie dzięki 
twojej  zgodzie  na nie.  Wycofaj  ją.  Wycofaj  poparcie.  Nie próbuj  żyć na warunkach wroga ani 
wygrać w grze, w której on ustala reguły. Nie szukaj przychylności tych, którzy cię zniewolili, nie 
błagaj o jałmużnę tych, którzy cię obrabowali — nie staraj się o dotacje, pożyczki ani pracę — nie 
dołączaj do nich, by odzyskać to, co ci zabrali, poprzez obrabowywanie własnych sąsiadów. Nie 
można mieć nadziei  na zachowanie życia, gdy się przyjmuje łapówki, udzielając zgody na jego 
zniszczenie. Nie staraj się o zysk, sukces ani bezpieczeństwo, oddając w zastaw swoje prawo do 
istnienia. Ten zastaw nigdy nie zostanie zwrócony; im więcej im zapłacisz, tym więcej będą żądać; 
im większe są wartości, do których dążysz lub które osiągasz, tym bardziej stajesz się wobec nich 
bezradny. Stosują system „niewinnego szantażu”, używając jako broni nie twoich grzechów, lecz 
miłości do życia.
Nie  próbuj  odnosić  sukcesu  na  warunkach  grabieżców,  nie  wspinaj  się  po  drabinie,  gdy  oni 
trzymają  za  linki.  Nie  pozwól  ich  rękom  tknąć  jedynej  siły,  która  daje  im  władzę:  twojego 
pragnienia życia. Zastrajkuj — tak jak ja. Korzystaj ze swego umysłu i talentu prywatnie, rozwijaj 
swoją wiedzę i umiejętności,  ale nie dziel się swoimi osiągnięciami z innymi. Nie próbuj robić 
fortuny, kiedy grabieżca siedzi ci na grzbiecie. Zostań na najniższym szczeblu ich drabiny, zarabiaj 
tylko tyle, ile ci trzeba na przeżycie, ale dla nich nie zarób ani grosza. Skoro jesteś jeńcem, postępuj 
jak jeniec; nie pomagaj im w udawaniu, że jesteś wolny. Bądź milczącym, niezłomnym wrogiem, 
przed którymi drżą. Gdy cię zmuszają, bądź posłuszny — ale nie podporządkowuj się im z własnej 
woli.  Nigdy nie  rób ani  kroku w ich  kierunku,  nie  wyrażaj  życzenia,  prośby ani  zamiaru.  Nie 
wspieraj  twierdzenia  bandyty,  że  działa  jako  twój  przyjaciel  i  dobroczyńca.  Nie  pomagaj  tym, 
którzy cię więżą, udawać, że więzienie jest naturalnym stanem istnienia. Nie pomagaj im fałszować 
rzeczywistości.  Ten  fałsz  jest  jedynie  tamą  powstrzymującą  ich  potajemne  przerażenie  — 
przerażenie świadomością, że nie nadają się do życia. Usuń ją i pozwól im zatonąć; twoja zgoda jest 
ich jedynym kołem ratunkowym.
Jeśli masz okazję zniknąć na jakimś pustkowiu, gdzie cię nie dosięgną, zrób to, ale nie żyj jako 
bandyta, nie zakładaj współzawodniczących z nimi gangów; buduj swoje życie na podstawie zasad 
produkcji, wspólnie z tymi, którzy akceptują twój kodeks moralny i pragną walczyć o istnienie na 
ludzkich prawach. Nie masz szans zwyciężyć, opierając się na moralności śmierci ani na kodeksie 
wiary i siły; ustanów kryterium, które przyciągnie uczciwych: kryterium życia i rozsądku.
Postępuj jak istota ludzka i dąż do stania się latarnią dla wszystkich spragnionych głosu uczciwości 
— opieraj  się  na  własnych  racjonalnych  wartościach,  nieważne,  czy  będziesz  samotny  pośród 
wrogów,  z  garstką  wybranych  przyjaciół  czy  zostaniesz  założycielem skromnej  społeczności  u 
progu odrodzenia rodzaju ludzkiego.
Kiedy państwo grabieżców upadnie, pozbawione swoich najlepszych niewolników, pogrążając się 
w bezradnym chaosie, jak rządzone przez mistyków kraje Wschodu, i rozpadnie się na głodujące 
gangi rabusiów, walczące ze sobą o łupy — kiedy orędownicy moralności poświęcenia zginą razem 
ze swoim docelowym ideałem — nastanie dzień naszego powrotu.
Otworzymy bramy swojego miasta — miasta kominów, rurociągów, sadów, rynków i nietykalnych 
domów — przed tymi,  którzy zasługują na wejście.  Będziemy działać jako centrum zborne dla 
wszystkich ukrytych placówek, które wybudujecie. Dzierżąc jako swój symbol znak dolara — znak 
wolnego handlu i wolnych umysłów — po raz kolejny odbierzemy ten kraj bezradnym dzikusom, 
którzy nigdy nie pojęli jego natury, znaczenia ani splendoru. Ci z was, którzy zechcą się do nas 



przyłączyć,  zrobią  to;  pozostali  nie będą w stanie  nas powstrzymać;  hordy dzikusów nigdy nie 
zdołały przeszkodzić ludziom niosącym sztandar umysłu.
Wtedy ten kraj ponownie stanie się sanktuarium ginącego gatunku: istoty rozumnej.  Zbudujemy 
system polityczny oparty na pojedynczej przesłance moralnej: żaden człowiek nie może uzyskiwać 
od innych żadnych wartości, uciekając się do siły fizycznej. Każdy zwycięży albo upadnie, będzie 
żył  lub umrze,  kierując się  własnym racjonalnym sądem. Jeśli  nie  będzie  się nim posługiwał  i 
upadnie, będzie swoją jedyną ofiarą. Jeśli nie będzie pewien swego sądu, nie otrzyma broni, by go 
nią wesprzeć. Jeśli postanowi na czas naprawić swoje błędy, będzie miał przewodnika w postaci 
lepszych od siebie, od których bez przeszkód będzie mógł uczyć się myślenia; położymy jednak 
kres hańbie płacenia życiem za cudze błędy.
W tym świecie będziecie mogli budzić się rano z duszą pełną uczuć, które znaliście w dzieciństwie: 
entuzjazmu,  poczucia  przygody  i  pewności,  wynikających  z  kontaktu  z  racjonalnym 
wszechświatem. Żadne dziecko nie boi się przyrody; to wasz strach przed ludźmi zniknie; strach, 
który blokował wasze dusze; strach nabyty podczas pierwszych spotkań z tym, co niezrozumiałe, 
nieprzewidziane, sprzeczne, arbitralne, ukrywane, udawane, irracjonalne w ludziach. Będziecie żyć 
w świecie istot odpowiedzialnych, równie spójnych i wiarygodnych jak fakty; gwarancją ich cha-
rakteru będzie system istnienia, w którym rolę sędziego pełni obiektywna rzeczywistość. Wasze 
cnoty będą pod ochroną — przywary i  słabości  nie.  Każda okazja  będzie  stała  otworem przed 
dobrem — żadna przed złem. Będziecie dostawać od ludzi nie jałmużnę, litość, miłosierdzie czy 
odpuszczenie grzechów, ale jedną wartość: sprawiedliwość. A patrząc na nich lub na samych siebie, 
nie będziecie odczuwać niesmaku, podejrzliwości ani wstydu, lecz respekt.
Taką  przyszłość  możecie  dla  siebie  zdobyć.  Wymaga  ona  wysiłku,  podobnie  jak  każda  ludzka 
wartość. Całe życie jest wysiłkiem zmierzającym ku jakiemuś celowi, a waszym jedynym wyborem 
jest wybór tego celu. Chcecie kontynuować swoje obecne zmagania czy wolicie walczyć o mój 
świat? Czy chcecie kontynuować zmagania polegające na kurczowym trzymaniu się wąskich półek 
skalnych,  po  których stopniowo staczacie  się  w otchłań,  znosić  nieodwracalne  trudy  i  odnosić 
zwycięstwa przybliżające wasze zniszczenie? Czy wolicie podjąć walkę polegającą na wspinaniu 
się  z  półki  na  półkę  i  nieprzerwanemu  parciu  ku  szczytowi,  walkę,  w  której  trudności  są 
inwestycjami  w  przyszłość,  a  zwycięstwa  przybliżają  wam świat  waszego  moralnego  ideału,  i 
nawet gdybyście mieli umrzeć, nie dotarłszy tam, gdzie słońce świeci pełnym blaskiem, umrzecie 
dotknięci przez jego promienie? Taki wybór macie przed sobą. Niech zadecydują wasze umysły i 
umiłowanie życia.
Ostatnie swoje słowa kieruję do tych bohaterów, którzy być może wciąż żyją w ukryciu, uwięzieni 
nie przez swoje uniki, lecz cnoty i desperacką odwagę. Moi bracia w duchu, przyjrzyjcie się swoim 
cnotom  i  naturze  wrogów,  którym  służycie.  Wasi  niszczyciele  rządzą  wami  poprzez  waszą 
wytrzymałość, wspaniałomyślność, niewinność, miłość — wytrzymałość dźwigającą ich brzemiona 
— wspaniałomyślność reagującą na ich okrzyki rozpaczy — niewinność niezdolną do wyobrażenia 
sobie  tkwiącego  w  nich  zła  i  rozstrzygającą  każdą  wątpliwość  na  ich  korzyść,  odmawiając 
potępienia bez zrozumienia, a nie potrafiąc zrozumieć ich pobudek — i miłość, waszą miłość do 
życia, nakazującą wam wierzyć, że oni są ludźmi i także je kochają. Ale to dzisiejszy świat jest tym, 
którego pragnęli, życie zaś przedmiotem ich nienawiści. Pozostawcie ich śmierci, którą czczą. W 
imię  swojej  wielkiej  miłości  do  tej  ziemi  zostawcie  ich,  nie  trwońcie  wielkości  swego  ducha, 
pracując na triumf ich zła. Czy mnie słyszycie? Czy ty mnie słyszysz, kochana?
W  imię  tego,  co  w  tobie  najlepsze,  nie  poświęcaj  tego  świata  na  rzecz  najgorszych.  W imię 
wartości, które utrzymują cię przy życiu, nie pozwól, by twoją wizję człowieka zdeformowało to, 
co brzydkie, tchórzliwe i bezmyślne w stworzeniach nie zasługujących na to miano. Nie zapominaj, 
że  właściwym  stanem  człowieka  jest  wyprostowana  postawa,  niezłomny  umysł  i  krok 
przemierzający  nieograniczone  obszary.  Nie  pozwól  jego  ogniowi  gasnąć,  iskra  po  iskrze,  w 
beznadziejnych  bagnach  bycia  „mniej  więcej”,  „nie  całkiem”,  ,jeszcze  nie”,  „wcale  nie”.  Nie 
pozwól, by bohater w twojej duszy zginął w samotnej tęsknocie za życiem, na które zasługiwałaś, 
lecz nigdy nie zdołałaś osiągnąć. Przyjrzyj się swojej drodze i naturze swojej bitwy. Świat, którego 
pragnęłaś, jest do zdobycia, istnieje, jest prawdziwy, jest możliwy, jest twój.



Ale zdobycie go wymaga całkowitego oddania i całkowitego zerwania ze światem przeszłości, z 
doktryną uznającą człowieka za zwierzę ofiarne, istniejące dla cudzej przyjemności. Walcz o swoją 
własną  wartość.  Walcz  o  cnotę  swojej  dumy.  Walcz  o  istotę  człowieczeństwa:  o  suwerenny 
racjonalny  umysł.  Walcz  z  promienną pewnością  i  niezłomną  wiedzą,  że  twoja  moralność  jest 
moralnością  życia  i  że  twoja  bitwa jest  bitwą o  każde  osiągnięcie,  wartość,  wielkość,  dobro  i 
radość, jakie kiedykolwiek istniały na tej ziemi.
Zwyciężysz,  kiedy  będziesz  gotowa  wypowiedzieć  ślubowanie,  które  ja  złożyłem  na  początku 
swojej bitwy — i dla tych, którzy chcą ujrzeć dzień mojego powrotu, powtórzę je teraz wobec 
całego świata:
Przysięgam — na  swoje  życie  i  swoją  miłość  do  niego  — że  nigdy nie  będę  żył  dla  innego 
człowieka ani prosił go, by żył dla mnie.

Rozdział VIII
EGOISTA

— To nam się śniło, prawda? — zapytał pan Thompson.
Stali  przed  odbiornikiem,  jakby  czekali,  nie  poruszywszy  się  od  momentu,  w  którym  Galt 
zakończył  przemówienie.  Radio było już jednak tylko drewnianym pudłem z paroma gałkami i 
milczącym głośnikiem pokrytym suknem.
— Tak jakbyśmy to słyszeli — rzekł Tinky Holloway.
— Nie mogliśmy temu zapobiec — dodał Chick Morrison.
Pan Thompson siedział na skrzyni. Na wysokości łokcia miał bladą podłużną smugę; była to twarz 
siedzącego na podłodze Wesleya Moucha. Daleko za nimi, jak wyspa w rozległym półmroku studia, 
widniał  rzęsiście  oświetlony,  przygotowany na  audycję  pusty  salon:  półkole  pustych  foteli  pod 
pajęczyną głuchych mikrofonów w blasku lamp, których nikomu nie przyszło do głowy wyłączyć.
Oczy pana Thompsona skakały po otaczających go twarzach, jakby w poszukiwaniu jakichś sobie 
tylko znanych wibracji. Pozostali usiłowali to robić ukradkiem: każdy chciał się przyjrzeć innym, 
samemu nie będąc widziany.
— Wypuście mnie stąd! — wrzasnął młody trzeciorzędny asystent, ni stąd, ni zowąd i do nikogo 
konkretnego.
— Stój tam! — huknął pan Thompson.
Dźwięk  własnego  rozkazu  i  zdławiony  jęk  nieruchomiejącej  gdzieś  w  ciemnościach  postaci 
przybliżyły go nieco do znajomej wersji rzeczywistości. Wysunął głowę o cal spomiędzy ramion.
— Kto na to pozwo... — zaczął,  podnosząc głos, ale umilkł,  bo właśnie podchwycił wibracje i 
odczytał z nich niebezpieczną panikę ludzi przypartych do muru. — Rozumiecie coś z tego? — 
zapytał na odmianę. — No? — Czekał. — No, niech ktoś coś powie!
— Nie musimy przecież w to wierzyć, prawda?! — krzyknął James
Taggart,  zwracając  gwałtownie  głowę  w stronę  pana  Thompsona,  niemal  jakby  mu groził.  — 
Prawda?! — Miał wykrzywioną twarz o jakby bezkształtnych rysach, z wąsikiem małych kropelek 
nad ustami.
— Przymknij się — powiedział niepewnie pan Thompson, cofając się odrobinę.
— Nie musimy w to wierzyć! — Taggart mówił płaskim, natrętnym tonem człowieka usiłującego 
pozostać w transie. — Nikt dotąd tego nie powiedział! To tylko jeden człowiek! Nie musimy w to 
wierzyć!
— Spokojnie — rzekł pan Thompson.
— Skąd on bierze taką pewność, że ma rację? Kimże on jest, żeby się sprzeciwiać całemu światu i 
wszystkiemu, co mówiono od zarania dziejów? Kimże on jest, żeby to wiedzieć? Nikt nie może być 
pewny! Nikt nie może wiedzieć, co jest słuszne! Nic nie jest słuszne!
— Zamknij się! — ryknął pan Thompson. — Co ty próbujesz... Zamilkł, porażony nagłym hukiem 
marsza wojskowego, który zagrzmiał z odbiornika — marsza przerwanego trzy godziny wcześniej, 



odtwarzanego  ze  swojskimi  trzaskami  płyty  gramofonowej.  Musiało  minąć  kilka  sekund,  żeby 
pojęli, co się dzieje; kilka sekund, w ciągu których poprzez ciszę defilowały wesolutkie, skoczne, 
groteskowe  jak  śmiech  półgłówka  akordy.  Kierownik  programowy  stacji  ze  ślepym 
posłuszeństwem podporządkował się zasadzie, że radio nigdy nie może milczeć.
— Każcie im to wyłączyć! — wrzasnął Wesley Mouch, zrywając się na równe nogi. — Ludzie 
pomyślą, że wydaliśmy zgodę na to przemówienie!
— Ty durniu! — krzyknął pan Thompson. — Wolałbyś, żeby myśleli, że jej nie wydaliśmy?
Mouch urwał gwałtownie i spojrzał na Thompsona wzrokiem amatora podziwiającego zawodowca.
—  Nadawajcie  zgodnie  z  programem!  —  rozkazał  pan  Thompson.  —  Żadnych  obwieszczeń, 
żadnych wyjaśnień. Niech postępują tak, jakby nic się nie stało.
Asystenci kreatora morale rzucili się do telefonów.
— Zatkać gęby komentatorom! Nie pozwalać na żadne komentarze! Przesłać polecenie wszystkim 
stacjom w kraju! Niech ludzie się głowią! Nie mogą myśleć, że się przejęliśmy! Nie mogą myśleć, 
że to ważne!
—  Nie!  —  wrzasnął  Eugene  Lawson.  —  Nie,  nie,  nie!  Nie  możemy  stwarzać  wrażenia,  że 
popieramy to przemówienie! To straszne, straszne, straszne! — W oczach Lawsona nie było łez, w 
głosie brzmiał jednak nieprzyjemny dźwięk beznadziejnego szlochu furii człowieka dorosłego.
— Kto mówi o popieraniu? — fuknął pan Thompson.
—  To  okropne,  okropne,  okropne!  To  samolubne,  okrutne,  bezwzględne!  To  najpodlejsze 
przemówienie, jakie kiedykolwiek wygłoszono! Ludzie zaczną się domagać szczęścia!
— To tylko przemówienie — rzekł pan Thompson bez zbytniej pewności w głosie.
— Wydaje mi się — odezwał się Chick Morrison, próbując pójść mu w sukurs — że ludzie o 
bardziej szlachetnej konstytucji duchowej, wiecie, co mam na myśli, ludzie o... o... no, o mistycznej 
intuicji — przerwał, jakby czekał, aż ktoś go spoliczkuje, ale nikt się nie kwapił, więc Morrison 
powtórzył  stanowczo:  — tak,  o  mistycznej  intuicji,  nie  dadzą  się  nabrać  na  to  przemówienie. 
Logika to przecież nie wszystko.
— Ludzie pracy nie dadzą się nabrać — rzekł Tinky Holloway, nieco bardziej konkretnie. — Nie 
sprawiał wrażenia przyjaciela klasy robotniczej .
— Kobiety nie dadzą się nabrać — oświadczyła Mamuśka Chalmers. — Niezbitym faktem jest, jak 
sądzę, że kobiety nie lubią gadania o umyśle. Ich uczucia są bardziej subtelne. Możecie liczyć na 
kobiety.
— Na naukowców także — oznajmił profesor Pritchett. Ludzie zaczęli się nagle przekrzykiwać, 
jakby  znaleźli  wreszcie  temat,  w  którym czuli  się  pewnie.  — Naukowcy  są  za  mądrzy,  żeby 
wierzyć w rozum. Ten facet nie jest przyjacielem naukowców.
— Nie jest niczyim przyjacielem — rzekł Wesley Mouch i z nagłą pewnością dodał: — No, może 
jedynie wielkiego biznesu.
— Nie! — wykrzyknął z przerażeniem pan Mowen. — Nie! Proszę nas nie oskarżać! Proszę tego 
nie mówić! Nie pozwolę na to!
— Na co?
— No... na mówienie... że... że ktoś jest przyjacielem biznesu!
—  Przestańcie  robić  szum  wokół  tego  przemówienia  —  rzekł  profesor  Ferris.  —  Było  zbyt 
intelektualne.  Stanowczo zbyt intelektualne dla prostych ludzi.  Nie przyniesie efektu.  Ludzie są 
zbyt tępi, by je zrozumieć.
— Taaa.... — rzekł z nadzieją Mouch. — Zgadza się.
— Po pierwsze — kontynuował Ferris, podbudowany — ludzie nie potrafią myśleć. Po drugie, nie 
chcą myśleć.
— Po trzecie — rzekł Fred Kinnan — nie chcą umrzeć z głodu. A w tej sprawie co zamierzacie 
zrobić?
Zadał pytanie, którego zagłuszenie było ukrytym celem wszystkich poprzednich wypowiedzi. Nikt 
mu nie odpowiedział,  ale głowy zapadły się głębiej w ramiona, a ludzie stłoczyli ciaśniej, jakby 
napierało  na nich ciśnienie  pustego studia.  Marsz wojskowy defilował  przez ciszę z niezłomną 
wesołością szczerzącej zęby trupiej czaszki.



—  Wyłączcie  to!  —  wrzasnął  pan  Thompson,  machając  w  kierunku  radia.  —  Wyłączcie  to 
cholerstwo!
Ktoś wykonał polecenie. Cisza okazała się jednak gorsza.
— No? — odezwał się w końcu pan Thompson, niechętnie podnosząc oczy na Kinnana. — Co, 
twoim zdaniem, powinniśmy zrobić?
— Moim? — zachichotał Kinnan. — To nie ja wystawiam ten spektakl.
Pan Thompson trzasnął się pięścią w kolano.
— Powiedz coś... — zaczął rozkazująco, ale Kinnan odwrócił twarz, więc Thompson poprawił się: 
— Niech ktoś coś powie! — Nie było chętnych. — Co mamy robić?! — ryknął, wiedząc, że ten, 
kto  odpowie,  przejmie  od  tej  chwili  władzę.  —  Co  mamy  robić?!  Czy  nikt  nam  nie  może 
powiedzieć, co robić?!
— Ja mogę!
Był  to  kobiecy  głos,  miał  jednak w sobie  jakąś  właściwość przywodzącą  na myśl  ten z  radia. 
Wszyscy odwrócili się w stronę Dagny, nim zdążyła się wyłonić z ciemności. Kiedy znalazła się w 
zasięgu lamp, przestraszyli się jej twarzy: była to twarz pozbawiona strachu.
— Ja mogę — powtórzyła, zwracając się do Thompsona. — Macie się poddać.
— Poddać się? — powtórzył głucho.
— Jesteście skończeni. Nie rozumiecie tego? Czego jeszcze potrzebujecie po tym, co usłyszeliście? 
Poddajcie  się  i  usuńcie  z  drogi.  Pozwólcie  ludziom  swobodnie  żyć.  —  Patrzył  na  nią,  nie 
protestując ani nie poruszając się. — Wciąż jesteście żywi, posługujecie się ludzką mową, zadajecie 
pytania, liczycie na rozsądek — nadal liczycie na rozsądek, niech was diabli! Jesteście zdolni do 
zrozumienia. To niemożliwe, żebyście nie rozumieli. Nie zostało wam już nic, nie możecie udawać, 
że macie na coś nadzieję, że czegoś chcecie, że coś zdobywacie, zagarniacie, osiągacie. Czeka was 
już tylko zniszczenie — świata i was samych. Poddajcie się i zejdźcie z drogi.
Słuchali z uwagą, ale tak, jakby nie słyszeli słów, lecz na oślep trzymali się kurczowo tej cechy, 
którą jako jedyna z nich posiadała: życia. Pod gniewną gwałtownością jej głosu krył się dźwięk 
radosnego śmiechu; twarz miała uniesioną, oczy zdawały się podziwiać jakiś rozgrywający się w 
oddali spektakl, świecąca plamka na czole nie wyglądała jak odbicie reflektora, lecz wschodzącego 
słońca.
— Chcecie żyć, prawda? Jeśli macie mieć szansę, musicie usunąć się z drogi. Oddajcie władzę tym, 
którzy coś potrafią. On wie, co robić. Wy nie. On potrafi stworzyć ludziom środki przetrwania. Wy 
nie.
— Nie słuchajcie jej!
Był to tak dziki okrzyk nienawiści, że wszyscy odsunęli się od profesora Stadlera, jak gdyby jego 
głos był głosem tego, co każdy z nich dławił w sobie. Obawiali się, że w mrokach samotności ich 
twarze wyglądałyby tak samo.
— Nie słuchajcie jej! — krzyknął, unikając jej wzroku, podczas gdy ona zmierzyła go spojrzeniem 
będącym w pierwszej chwili wyrazem zdumienia,  w następnej zaś nekrologiem. — Albo wasze 
życie, albo jego!
—  Zamknij  się,  profesorku  —  rzekł  pan  Thompson,  machając  ręką,  jakby  odganiał  muchę. 
Wpatrywał się w Dagny, jakby usiłował skonkretyzować jakąś kołaczącą mu się po czaszce myśl.
— Znacie prawdę — powiedziała — podobnie jak ja i każdy, kto wysłuchał Johna Galta. Na co 
jeszcze czekacie? Na dowody? Przedstawił  je wam. Na fakty? Są wszędzie dookoła. Jak wielki 
musi  być  stos  trupów,  żebyście  wreszcie  wyrzekli  się  tego  wszystkiego  — swoich  karabinów, 
swojej  władzy,  swoich  struktur  i  całej  tej  nędznej  altruistycznej  doktryny?  Porzućcie  to,  jeśli 
chcecie  żyć.  Porzućcie  to,  jeśli  w waszych umysłach pozostało cokolwiek,  co chce,  żeby istoty 
ludzkie nadal żyły na ziemi!
— Ależ to zdrada! — wykrzyknął Eugene Lawson. — Ona nawołuje do zdrady!
— Spokojnie — rzekł pan Thompson. — Nie musi się pan posuwać do skrajności.
— Hę? — zdziwił się Tinky Holloway.
— Ale... czy to nie oburzające? — zapytał Chick Morrison.
— Chyba się pan z nią nie zgadza? — zapytał Wesley Mouch.



—  Kto  mówi  o  zgodzie?  — odparł  zdumiewająco  spokojnie  pan  Thompson.  — Nie  bądźcie 
dziecinni. Wysłuchanie argumentów chyba nie jest szkodliwe, co?
— Takich  argumentów?  — zapytał  Mouch,  oskarżycielskim  palcem skradając  się  w  kierunku 
Dagny.
— Jakichkolwiek — rzekł łagodnie pan Thompson. — Nie możemy być nietolerancyjni.
— Ależ to zdrada, ruina, nielojalność, egoizm i propaganda wielkiego biznesu!
— No, nie wiem — rzekł pan Thompson. — Musimy zachować otwarty umysł. Wziąć pod uwagę 
każdy punkt widzenia. Ona może mieć trochę racji. On wie, co robić. Musimy być elastyczni.
— Chce pan powiedzieć, że złoży pan dymisję? — wykrztusił Mouch.
— Proszę nie wyciągać pochopnych wniosków — ofuknął go gniewnie pan Thompson. — Niczego 
bardziej nie znoszę niż ludzi wyciągających pochopne wnioski. I tych intelektualistów siedzących 
w wieży z kości słoniowej, którzy przypięli się do jakiejś teoryjki i nie mają poczucia praktycznej 
rzeczywistości. W dzisiejszych czasach musimy przede wszystkim być elastyczni.
Zobaczył wyraz zdumienia na otaczających go twarzach, także na twarzy Dagny, choć z całkiem 
innego powodu niż na pozostałych. Uśmiechnął się, wstał i zwrócił się do Dagny.
— Dziękuję, panno Taggart — rzekł. — Dziękuję za szczerość. Chcę, żeby pani wiedziała, że może 
mi zaufać i mówić całkowicie otwarcie. Nie jesteśmy pani wrogami, panno Taggart.  Proszę nie 
zwracać uwagi na chłopaków. Są zdenerwowani, ale wkrótce przejrzą na oczy. Nie jesteśmy pani 
wrogami ani wrogami kraju. Jasne, popełniliśmy parę błędów, jesteśmy tylko ludźmi, ale w tych 
trudnych czasach staramy się robić dla narodu — to znaczy, dla wszystkich — co w naszej mocy. 
Nie możemy wydawać sądów i podejmować decyzji pod wpływem chwilowego impulsu, prawda? 
Musimy to rozważyć, przemyśleć,  przetrawić.  Chcę tylko,  żeby pani pamiętała,  że nie jesteśmy 
niczyimi wrogami — rozumie to pani, prawda?
— Powiedziałam już wszystko, co miałam do powiedzenia — odparła i odwróciła się od niego, nie 
mając pojęcia, co znaczą jego słowa, ani siły, by się nad tym zastanawiać.
Spojrzała  na  Eddiego  Willersa,  który  przyglądał  się  otaczającym  ich  ludziom  z  tak  wielkim 
oburzeniem,  że  sprawiał  wrażenie  sparaliżowanego  —  jak  gdyby  jego  mózg  krzyczał:  „To 
koszmar!” i nie mógł posunąć się ani o krok poza tę myśl. Ruchem głowy wskazała drzwi; podążył 
za nią posłusznie.
Profesor Stadler poczekał, aż wyszli, po czym zwrócił się do pana Thompsona:
— Ty przeklęty durniu! Zdajesz sobie sprawę, z czym igrasz? Nie rozumiesz, że to sprawa życia 
lub śmierci? Ty albo on?
Przez wargi Thompsona przebiegło lekkie drżenie, mające oznaczać pogardliwy uśmieszek.
— Zabawne zachowanie  jak na profesora.  Nie sądziłem,  że profesorowie  potrafią  się  trząść  ze 
strachu.
— Nie rozumie pan? Nie widzi pan, że możliwe jest jedno albo drugie?
— A pańskim zdaniem co mam zrobić?
— Zabić go.
To, że Stadler nie wykrzyczał tych słów, lecz wypowiedział je beznamiętnym, niespodziewanie i 
całkowicie świadomym głosem, sprawiło, że w pomieszczeniu zaległa na moment lodowata cisza.
— Musi go pan znaleźć.  — Stadler  ponownie podniósł  głos.  — Musi pan przewrócić  do góry 
nogami cały kraj, znaleźć go i zniszczyć! Jeśli przeżyje, zniszczy nas wszystkich! Jeśli on przeżyje, 
my zginiemy!
— Jak mam go znaleźć? — powoli i ostrożnie zapytał pan Thompson.
— Mogę... mogę panu pomóc. Dam panu wskazówkę. Proszę śledzić tę Taggart. Niech pan każe 
ludziom obserwować każdy jej ruch. Prędzej czy później zaprowadzi was do niego.
— Skąd pan to wie?
— Czy to nie oczywiste? Czy to nie czysty przypadek, że już dawno was nie opuściła? Naprawdę 
pan nie widzi, że ona jest z tej samej gliny co on? — Nie sprecyzował, co to za glina.
— Taaak — rzekł w zamyśleniu pan Thompson. — Tak, w istocie. — Pokręcił głową z uśmiechem 
zadowolenia.  —  Profesorek  ma  trochę  racji.  Przypnijcie  ogon  pannie  Taggart  —  rozkazał, 
pstrykając palcami na Moucha. — Niech jej pilnują w dzień i w nocy. Musimy go znaleźć.



— Tak jest — odparł beznamiętnie Mouch.
— A kiedy go znajdziecie — zapytał w napięciu Stadler — zabijecie go?
— Zabić, durniu? My go potrzebujemy! — wrzasnął pan Thompson. Mouch czekał, ale nikt nie 
ośmielił się zadać pytania, które wszyscy zadawali sobie w duchu, więc w końcu sam wyjąkał:
— Nie rozumiem pana, panie Thompson.
— Och, wy teoretyzujący intelektualiści! — załamał ręce Thompson. — Na co się tak gapicie? To 
proste.  Kimkolwiek  on  jest,  jest  człowiekiem  czynu.  Poza  tym  ma  grupę  nacisku:  przyszpilił 
wszystkich myślących ludzi. Wie, co robić. Znajdziemy go, a on nam powie. Sprawi, że wszystko 
zadziała. Wyciągnie nas z tego dołka.
— Nas, panie Thompson?
— Jasne. Co tam wasze teorie. Zawrzemy z nim układ.
— Z nim?
— Jasne. Och, będziemy musieli pójść na kompromis, zrobimy parę ustępstw na rzecz wielkiego 
biznesu, chłopakom od dobra publicznego to się nie spodoba, ale co tam! Znacie inny sposób?
— Ale jego poglądy...?
— Pa... panie Thompson — wyjąkał Mouch — obawiam się, że on nie należy do osób otwartych na 
negocjacje.
— Nie ma takich osób — rzekł pan Thompson.
Na ulicy przed stacją radiową porozbijane szyldy porzuconych sklepów grzechotały na zimnym 
wietrze. Miasto wydawało się nienaturalnie ciche. Odległy łoskot ruchu ulicznego brzmiał ciszej niż 
zwykle,  sprawiając,  że wiatr dął jakby głośniej.  Puste chodniki rozciągały się w ciemność;  pod 
rzadko rozmieszczonymi latarniami stały szepczące grupki ludzi.
Eddie Willers nie odezwał się, póki nie oddalili się od radia o wiele przecznic. Kiedy dotarli do 
pustego  placu,  gdzie  publiczne  głośniki,  których  nikomu  nie  przyszło  do  głowy  wyłączyć, 
transmitowały  jakąś  komedię  familijną  — piskliwe  głosy  małżonków,  kłócących  się  o  randki 
Juniora — dla pustej ulicy otoczonej nie oświetlonymi fasadami domów, zatrzymał się gwałtownie. 
Daleko  za  placem  kilka  plamek  światła,  rozproszonych  pionowo  ponad  graniczną  wysokością 
dwudziestego  piątego  piętra,  sugerowało  obecność  wysokiej  struktury  —  budynku  Taggart 
Transcontinental.
Eddie zatrzymał się i drżącym palcem wskazał budynek.
— Dagny! — wykrzyknął, po czym mimowolnie ściszył głos. — Dagny — wyszeptał. — Ja go 
znam. On... on tam pracuje... tam... — Wskazywał budynek z niedowierzającą bezradnością. — On 
pracuje dla Taggart Transcontinental...
— Wiem — odparła monotonnie, bezdźwięcznie.
— Jako robotnik torowy... najniższy niewykwalifikowany robotnik...
— Wiem.
— Rozmawiałem z nim... Od wielu lat... w barze dworcowym... Zadawał pytania... różne pytania na 
temat kolei, a ja... Boże, Dagny! Czy ja chroniłem kolej, czy pomagałem mu ją niszczyć?
— Jedno i drugie. Ani to, ani to. To już bez znaczenia.
— Dałbym głowę, że kocha kolej.
— Kocha ją.
— Ale ją zniszczył.
— Tak.
Dagny ściągnęła mocniej kołnierz płaszcza i ruszyła dalej pod wiatr.
—  Rozmawiałem  z  nim  —  podjął  po  chwili  Eddie.  —  Jego  twarz...  Dagny,  jego  twarz  nie 
wyglądała  jak  żadna  inna,  było...  było  na  niej  takie  zrozumienie...  Cieszyłem  się,  kiedy  go 
spotykałem... Po prostu mówiłem... Chyba nie zdawałem sobie sprawy, że zadaje pytania... ale to 
robił... zadawał mi mnóstwo pytań o kolej i... i o ciebie.
— Pytał cię kiedyś, jak wyglądam, gdy śpię?
— Tak... Tak, pytał o to... Kiedyś znalazłem cię śpiącą w gabinecie, a kiedy o tym wspomniałem, 
on... — Umilkł, pojmując nagle.
Zwróciła ku niemu wzrok w świetle latarni,  podnosząc twarz i przez chwilę patrząc na niego w 



milczeniu, jakby odpowiadała i potwierdzała jego myśli.
Zamknął oczy.
— Boże, Dagny! — wyszeptał. Szli dalej w milczeniu.
— Już odszedł, prawda? — zapytał. — Odszedł z Taggart Transcontinental?
— Eddie — powiedziała nagle surowo — jeśli drogie ci jego życie, nie zadawaj nigdy tego pytania. 
Nie chcesz, żeby go znaleźli, prawda? Nie dawaj im żadnych wskazówek. Nikomu ani słowa o tym, 
że go znasz. Nie próbuj się dowiadywać, czy nadal pracuje na dworcu.
— Nie chcesz chyba powiedzieć, że nadal tam jest?
— Nie wiem. Wiem tylko, że może być.
— Teraz?!
— Tak.
— Nadal?
— Tak. Ani słowa na ten temat, jeśli nie chcesz go zniszczyć.
— Myślę, że już go tam nie ma. Nie wróci. Nie widziałem go od... od...
— Od kiedy? — zapytała ostro.
—  Od  końca  maja.  Od  tamtej  nocy,  kiedy  wyjechałaś  do  Utah,  pamiętasz?  —  Urwał,  jakby 
wspomnienie tamtego spotkania i pełne zrozumienie jego znaczenia uderzyły go jednocześnie. — 
Wtedy go widziałem — rzekł z wysiłkiem. — Potem już nie... Czekałem na niego w barze... Nigdy 
nie wrócił.
— Nie sądzę, by miał ci się teraz pokazać. Będzie cię unikał. Ale nie szukaj go. Nie dopytuj się.
— To zabawne. Nie wiem nawet, jakiego nazwiska używał. Jakiś Johnny czy...
— John Galt — powiedziała ze słabym, pozbawionym wesołości śmiechem. — Nie patrz na listę 
płac dworca. To nazwisko wciąż tam jest.
— Tak po prostu? Przez te wszystkie lata?
— Przez dwanaście lat. Tak po prostu.
— I ciągle tam jest?
— Tak.
Po chwili rzekł:
— Wiem,  to  niczego  nie  dowodzi.  Kadry  nie  usunęły  z  listy  ani  jednego  nazwiska  od  czasu 
rozporządzenia  10-289. Kiedy ktoś odchodzi,  wolą nadać jego nazwisko swojemu głodującemu 
przyjacielowi, niż poinformować o tym Radę Unifikacji.
— Nie wypytuj kadr ani nikogo. Nie wypowiadaj jego nazwiska. Jeżeli będziesz węszyć, ktoś może 
zacząć się zastanawiać. Nie szukaj go.
Nie  podejmuj  żadnych  kroków  w  kierunku  jego  odnalezienia.  A  jeśli  kiedyś  przypadkiem  go 
zobaczysz, zachowuj się tak, jakbyś go nie znał. Kiwnął głową. Po chwili powiedział napiętym, 
niskim głosem:
— Nie oddałbym go w ich ręce nawet dla ratowania kolei.
— Eddie...
— Tak?
— Jeśli go kiedyś zobaczysz, powiedz mi. Skinął głową. Dwie przecznice dalej zapytał cicho:
— Któregoś dnia rzucisz to wszystko i znikniesz, prawda?
— Dlaczego tak mówisz? — To był prawie krzyk.
— A nie jest tak? Nie od razu odpowiedziała; kiedy to zrobiła, rozpacz była obecna
w jej głosie jedynie w postaci przesadnej monotonii:
— Eddie, gdybym odeszła, co by się stało z pociągami Taggarta?
— Po tygodniu nie byłoby już ani jednego. Może prędzej.
— Po dziesięciu  dniach nie byłoby rządu grabieżców. Potem ludzie  pokroju Cuffy’ego Meigsa 
zagarnęliby resztkę naszych szyn i lokomotyw. Czy mam przegrać bitwę, bo nie miałam siły chwilę 
poczekać? Jak mogę pozwolić, żeby Taggart Transcontinental odeszło na zawsze, kiedy ten ostatni 
wysiłek może je utrzymać przy życiu? Skoro wytrzymałam tak długo, mogę wytrzymać jeszcze tę 
chwilę. Tylko chwilę. Nie pomagam grabieżcom. Nic już nie może im pomóc.
— Co oni zrobią?



— Nie wiem. Co mogą zrobić? Są skończeni.
— Chyba tak.
— Nie widziałeś ich? To nędzne,  przerażone szczury, uciekające na oślep,  by uratować własną 
skórę.
— Czy ona cokolwiek dla nich znaczy?
— Wciąż walczą, prawda? Ale są skończeni i wiedzą o tym.
— Czy kiedykolwiek postępowali na podstawie tego, co wiedzą?
— Będą musieli. Poddadzą się. Wkrótce. A my jesteśmy tu po to, by uratować to, co pozostało.
 „Pan  Thompson  pragnie  zapewnić  —  podały  oficjalne  komunikaty  frankiem  dwudziestego 
trzeciego listopada — że nie ma powodów do alarmu. Uprasza się społeczeństwo o niewyciąganie 
pochopnych wniosków. Musimy zachować dyscyplinę, morale, jedność i otwartość na każdy punkt 
widzenia.  To  niekonwencjonalne  przemówienie,  które  być  może  niektórzy  z  państwa  słyszeli 
wczorajszego  wieczoru,  było  skłaniającym  do  myślenia  wkładem  w  naszą  pulę  poglądów  na 
światowe problemy. Musimy je trzeźwo rozważyć, unikając skrajności i doszczętnego potępienia 
oraz  lekkomyślnej  aprobaty.  Musimy  je  traktować  jako  jedną  z  licznych  opinii  na  naszym 
demokratycznym  forum,  które,  jak  dowiódł  wczorajszy  wieczór,  dostępne  jest  dla  wszystkich. 
Prawda, mówi pan Thompson, niejedno ma oblicze. Musimy pozostać bezstronni”.
„Milczą” — napisał Chick Morrison, podsumowując zawartość sprawozdania jednego z agentów 
terenowych, wysłanego na misję o kryptonimie „mierzenie pulsu publicznego”. „Milczą” — napisał 
na kolejnym sprawozdaniu, a potem na następnych. „Cisza” — napisał, marszcząc nerwowo brwi, 
w podsumowaniu swojego sprawozdania dla pana Thompsona. — „Ludzie wydają się milczeć”.
Płomieni, które wzbiły się w nocne zimowe niebo i strawiły dom w Wyoming, nie widzieli ludzie w 
Kansas, przyglądający się drżącej łunie na prerii, bijącej od płomieni pożerających farmę, a tej łuny 
nie odbijały okna ulicy w Pensylwanii, po których wiły się czerwone jęzory, stanowiące odbicie 
płomieni pożerających fabrykę. Następnego ranka nikt nie wspominał, że te pożary nie wybuchły 
przypadkowo  i  że  właściciele  wszystkich  trzech  nieruchomości  zniknęli.  Sąsiedzi  obserwowali 
wydarzenia  bez  komentarza  —  i  bez  zdumienia.  Na  przestrzeni  całego  kraju  tu  i  ówdzie 
znajdowano  opuszczone  domy,  niektóre  zamknięte  i  puste,  inne  otwarte  i  ogołocone  ze 
wszystkiego, co dało się wynieść — ludzie jednak przyglądali się temu w milczeniu, wlokąc się do 
pracy nieco wolniej niż zwykle poprzez zaspy nie sprzątanych ulic w mgiełce przedświtu.
Potem,  dwudziestego  siódmego  listopada,  mówca  przemawiający  podczas  wiecu  w  Cleveland 
został pobity i musiał uciekać ciemnymi uliczkami. Jego milcząca publiczność ożyła nagle, gdy 
zaczął wykrzykiwać, że przyczyną jej kłopotów jest samolubna troska o własne sprawy.
Rankiem dwudziestego dziewiątego listopada robotnicy fabryki obuwia w Massachusetts zdumieli 
się,  wchodząc do warsztatu  i  widząc,  że  brygadzista  się spóźnia.  Przystąpili  jednak do pracy i 
wykonywali rutynowe czynności — pociągali za dźwignie, naciskali przyciski, ładowali skórę do 
automatów tnących,  kładli  pudełka  na taśmę przenośnikową i  zastanawiali  się,  dlaczego  mijają 
godziny,  a  oni  nie  widzą  ani  brygadzisty,  ani  kierownika produkcji,  ani  dyrektora,  ani  prezesa 
firmy. Dopiero około południa odkryli, że wszystkie biura są puste.
— Wy przeklęci kanibale! — krzyknęła jakaś kobieta w środku zatłoczonego kina, wybuchając 
nagłym,  histerycznym  szlochem;  widownia  nie  okazała  zdumienia,  jakby  kobieta  krzyczała  w 
imieniu wszystkich.
„Nie  ma  powodów  do  alarmu  —  obwieściły  oficjalne  komunikaty  piątego  grudnia.  —  Pan 
Thompson pragnie zapewnić, że jest gotów do rozmów z Johnem Galtem w celu wypracowania 
sposobów i środków do osiągnięcia  szybkiego rozwiązania  naszych problemów. Pan Thompson 
prosi wszystkich o cierpliwość. Nie wolno nam się martwić, wątpić ani tracić ducha”.
Personel  szpitala  w Illinois  nie okazał  zdumienia,  gdy przywieziono mężczyznę pobitego przez 
starszego brata, który przez całe życie go utrzymywał; młodszy z braci nakrzyczał na starszego, 
oskarżając go o egoizm i chciwość. Również personel szpitala w Nowym Jorku bez zdziwienia 
przyjął przypadek kobiety o złamanej szczęce: uderzył ją zupełnie obcy człowiek, usłyszawszy, jak 
nakazuje swojemu pięcioletniemu synkowi oddać swoją ulubioną zabawkę dzieciom sąsiadów.
Chick Morrison udał się na tournee po kraju z cyklem przemówień propagujących poświęcenie na 



rzecz  dobra  publicznego,  mających  na  celu  podreperowanie  morale  narodu.  Na  pierwszym 
przystanku został obrzucony kamieniami i musiał wrócić do Waszyngtonu.
Nikt nigdy nie przyznał tym ludziom tytułu „lepszych”, a jeśli nawet ktoś ich nim obdarzył, nie 
zastanawiał się, co to znaczy, wszyscy jednak w jakiś sposób wiedzieli, kto w ich społeczności, 
dzielnicy, biurze czy sklepie któregoś z kolejnych poranków nie pojawi się w pracy i zniknie w 
milczeniu,  by  szukać  nieznanej  granicy  —  byli  to  ludzie  o  twarzach  bardziej  napiętych  niż 
pozostałe,  o bardziej  wyrazistym spojrzeniu i bardziej  niespożytej,  świadomej energii — ludzie, 
którzy teraz  “jeden po drugim wymykali  się ze wszystkich zakątków kraju,  wyglądającego jak 
potomek królewskiego rodu cierpiący na hemofilię i wykrwawiający się poprzez nieuleczalną ranę.
— Ale my chcemy negocjować! — wrzeszczał pan Thompson do swoich asystentów, nakazując 
odczytywanie trzy razy dziennie we wszystkich stacjach radiowych specjalnego komunikatu.  — 
Chcemy negocjować! On to usłyszy! Odpowie!
Specjalni  nasłuchiwacze otrzymali  rozkaz pilnowania w dzień i w nocy odbiorników radiowych 
nastawionych  na  każdą  możliwą  częstotliwość  w  oczekiwaniu  na  odpowiedź  z  nieznanego 
nadajnika. Nie nadeszła.
Puste, pozbawione nadziei, beznamiętne twarze stawały się coraz częstszym widokiem na ulicach, 
nikt jednak nie potrafił odczytać ich znaczenia. Tak jak niektórzy fizycznie uciekali w podziemia 
nie zamieszkanych regionów, inni mogli jedynie uratować dusze, uciekając w podziemia własnych 
umysłów — i  żadna  siła  na  ziemi  nie  potrafiłaby  rozpoznać,  czy  ich  puste,  obojętne  oczy  są 
żaluzjami strzegącymi ukrytych skarbów spoczywających na dnie porzuconych szybów czy tylko 
pustymi oczodołami nienasyconego pasożyta.
— Nie wiem, co robić — rzekł zastępca dyrektora rafinerii ropy, odmawiając przyjęcia stanowiska 
dyrektora, który zniknął. Przedstawiciele Rady Unifikacji nie potrafili dociec, czy kłamie, czy mówi 
prawdę.  Jedynie  odrobina  precyzji  w  jego  głosie,  brak  żalu  czy  wstydu,  skłoniły  ich  do 
zastanowienia  się,  czy  jest  buntownikiem  czy  głupcem.  W  obu  wypadkach  powierzanie  mu 
stanowiska było niebezpieczne.
„Potrzebujemy ludzi!” — ta prośba coraz głośniej uderzała o biurko Rady Unifikacji, nadsyłana ze 
wszystkich zakątków kraju zrujnowanego przez bezrobocie, i ani ci, którzy ją składali, ani rada nie 
ośmielali  się  dodać  kryjącego  się  pod  tą  prośbą  niebezpiecznego  słowa:  „Potrzebujemy  ludzi 
uzdolnionych!” Na stanowiska stróżów, smarowaczy, tragarzy i zmywaczy oczekiwało się latami; 
nie było nikogo, kto starałby się o stanowiska wyższych urzędników, dyrektorów, kierowników, in-
żynierów.
Eksplozje rafinerii ropy, katastrofy wadliwych samolotów, pęknięcia spodów pieców hutniczych, 
zderzenia  pociągów  i  plotki  o  pijackich  orgiach  w  biurach  nowo  wybranych  urzędników 
wywoływały w członkach rady strach przed nielicznymi osobami, które ubiegały się o odpowie-
dzialne stanowiska.
„Nie rozpaczajcie! Nie poddawajcie się! — nawoływały oficjalne komunikaty piętnastego grudnia i 
każdego  następnego  dnia.  —  Zawrzemy  ugodę  z  Johnem  Galtem.  Skłonimy  go,  by  nami 
pokierował. On rozwiąże nasze problemy. Zaprowadzi porządek. Nie poddawajcie się! Dotrzemy 
do Johna Galta!”
Oferowano nagrody i  odznaczenia  wszystkim,  którzy ubiegali  się  o  kierownicze  stanowiska — 
potem także brygadzistom — wykwalifikowanym mechanikom — wreszcie każdemu, kto uczyni 
wysiłek  w  celu  zasłużenia  na  promocję.  Proponowano  im  podwyżki,  premie,  zwolnienia  z 
podatków i medal pomysłu Wesleya Moucha, zwany „orderem dobroczyńców publicznych”. Akcja 
nie przyniosła efektów. Obdarci ludzie słuchali propozycji luksusów materialnych i odwracali się 
obojętnie,  jakby pojęcie  wartości  stało  im się  obce.  To,  myśleli  z  przerażeniem badacze  pulsu 
publicznego, są ludzie, którym nie zależy na życiu — albo ludzie, którym nie zależy na życiu w 
takim świecie.
„Nie  rozpaczajcie!  Nie  poddawajcie  się!  John Galt  rozwiąże  nasze  problemy!”  — nawoływały 
głosy spikerów w oficjalnych komunikatach, rozlegających się wśród ciszy na ośnieżonych ulicach 
i w nieogrzewanych mieszkaniach.
— Nie mówcie im, że go nie mamy! — krzyczał pan Thompson do swoich asystentów. — Ale, na 



Boga, każcie im go znaleźć! — Zastępy podwładnych Chicka Morrisona zajmowały się produkcją 
plotek:  połowa miała  za zadanie  rozpowszechniać historię,  że John Galt  jest  w Waszyngtonie  i 
pertraktuje z rządem, druga połowa zaś rozpuszczała plotkę, że rząd zamierza dać pięćset tysięcy 
dolarów temu, kto pomoże w znalezieniu Johna Galta.
— Nie, ani śladu — rzekł Wesley Mouch do pana Thompsona, podsumowując raporty specjalnych 
agentów,  wyznaczonych  do  skontrolowania  wszystkich  Johnów  Galtów  w  kraju.  —  Same 
obdartusy. Osiemdziesięcioletni profesor ornitologii, emerytowany sklepikarz z żoną i dziewięcior-
giem dzieci, niewykwalifikowany robotnik kolejowy, od dwunastu lat wykonujący tę samą pracę, i 
tym podobni.
„Nie  rozpaczajcie!  Odnajdziemy  Johna  Galta!”  —  głosiły  za  dnia  oficjalne  komunikaty; 
nocąjednak, na mocy tajnego rozkazu, nadajniki krótkofalowe wysyłały w pustą przestrzeń apel: 
„Wzywamy Johna Galta...! Wzywamy Johna Galta...! Czy pan nas słyszy, panie Galt...? Chcemy 
pertraktacji.  Chcemy z  panem porozmawiać.  Proszę dać znać,  jak  pana  znaleźć...  Czy pan nas 
słyszy, panie Galt?” Nie było odpowiedzi.
Zwitki bezwartościowych banknotów w kieszeniach obywateli rosły, ale coraz mniej można było za 
te  pieniądze  kupić.  We wrześniu  buszel  pszenicy  kosztował  jedenaście  dolarów,  w  listopadzie 
trzydzieści, w grudniu sto, teraz prawie dwieście — podczas gdy prasy skarbca rządowego toczyły 
wyścig z głodem i przegrywały.
Kiedy robotnicy fabryczni pobili w ataku szału brygadzistę i zniszczyli maszynerię, nie można było 
przedsięwziąć  przeciwko  nim  żadnych  kroków.  Aresztowania  były  daremne,  więzienia 
przepełnione,  funkcjonariusze  mrugali  do więźniów i  pozwalali  im uciec  w drodze  do aresztu; 
ludzie wykonywali działania przewidziane na dany moment, nie myśląc o kolejnym. Nie można 
było  nic  zrobić,  gdy tłumy głodujących  wdzierały  się  do magazynów na  obrzeżach  miast.  Nie 
można było nic zrobić, gdy wojsko wysłane do ukarania winnych przyłączało się do tych, których 
miało ukarać.
„Czy pan  nas  słyszy,  panie  Galt...?  Chcemy pertraktować.  Być może  przystaniemy na pańskie 
warunki... Czy pan nas słyszy?”
Szeptano  pogłoski  o  krytych  wozach,  podróżujących  nocą  po  wyludnionych  drogach,  i  o 
tajemniczych osadach,  dozbrajanych,  by stawiać opór atakom tak zwanych „Indian” — tłumów 
zdziczałych rabusiów, zarówno tych bezdomnych, jak i nasłanych przez rząd. Od czasu do czasu 
widywano światła  na odległym horyzoncie  prerii,  wśród wzgórz,  na skalnych występach,  gdzie 
rzekomo nie istniały żadne budynki. Nie udało się jednak nakłonić żołnierzy, by zbadali źródła tych 
świateł.
Na  drzwiach  opuszczonych  domów,  na  bramach  sypiących  się  fabryk,  na  murach  budynków 
rządowych od czasu do czasu pojawiał się narysowany kredą, farbą lub krwią znak dolara.
„Czy pan nas słyszy, panie Galt...? Proszę się odezwać. Proszę podać swoje warunki. Przyjmiemy 
wszystkie pańskie żądania. Czy pan nas słyszy?”
Nie było odpowiedzi.
Snop czerwonego dymu, który wystrzelił  w niebo nocą dwudziestego drugiego stycznia i  przez 
moment  utrzymywał  się  nieruchomo  w  powietrzu  jak  podniosły  obelisk  pamiątkowy,  potem 
zachwiał się i zaczął kreślić znaki na niebie, niczym latarka przesyłająca niezrozumiałą wiadomość, 
wreszcie zgasł równie nagle, jak się pojawił, wyznaczył kres Rearden Steel — mieszkańcy okolicy 
nie  wiedzieli  o tym jednak.  Wiedzieli  tylko,  że  w ciągu następnych nocy oni,  którzy przedtem 
przeklinali  hutę  za  dym,  wyziewy,  sadzę  i  hałas  — wyglądali  przez  okna  i  zamiast  pulsującej 
życiem łuny na znajomym horyzoncie widzieli czarną otchłań.
Hutę  znacjonalizowano  jako  majątek  dezertera.  Pierwszym  „dyrektorem  z  ramienia  ludu”, 
wyznaczonym do kierowania nią, został człowiek z frakcji Orrena Boyle’a, pucołowaty wazeliniarz 
przemysłu  hutniczego,  który chciał  jedynie  naśladować swoich  podwładnych,  udając,  że  to  oni 
naśladująjego. Pod koniec miesiąca, po zbyt wielu starciach z robotnikami, zbyt wielu przypadkach, 
w  których  jego  jedyną  odpowiedzi  było:  „Nie  mogłem  nic  na  to  poradzić!”,  zbyt  wielu  nie 
zrealizowanych  zamówieniach  i  zbyt  wielu  naciskach  telefonicznych  ze  strony  swoich  kumpli 
poprosił  jednak  o  przeniesienie  na  inną  posadę.  Frakcja  Boyle’a  rozsypywała  się,  odkąd  pana 



Boyle’a umieszczono w sanatorium, a lekarz zabronił  mu wszelkich kontaktów z biznesem i w 
ramach terapii zajęciowej przydzielił pracę wyplatania koszyków. Drugi „dyrektor z ramienia ludu” 
oddelegowany  do  Rearden  Steel  należał  do  frakcji  Cuffy’ego  Meigsa.  Nosił  skórzane  getry  i 
nacierał sobie włosy olejkami zapachowymi, przychodził do pracy z pistoletem przytroczonym do 
pasa, wykrzykiwał, że jego podstawowym celem jest dyscyplina i że, jak mu Bóg miły, zaprowadzi 
ją, bo inaczej... Jedyną namacalną zasadą tej dyscypliny był zakaz zadawania wszelkich pytań. Po 
tygodniach  wzmożonej  działalności  firm  ubezpieczeniowych,  strażaków,  karetek  pogotowia  i 
jednostek  pierwszej  pomocy,  wywołanej  serią  niewytłumaczalnych  wypadków,  „dyrektor  z  ra-
mienia”  zniknął  pewnego  ranka,  sprzedawszy  i  posławszy  spekulantom  z  Europy  i  Ameryki 
Łacińskiej  większość  dźwigów,  przenośników  automatycznych,  zapasów  cegły  ogniotrwałej, 
awaryjny agregat prądu i dywan, który niegdyś znajdował się w gabinecie Reardena.
W dzikim chaosie następnych dni nikt nie był w stanie zapanować nad sytuacją — nie określono 
charakteru  konfliktu  ani  jego  uczestników,  wszyscy  jednak  wiedzieli,  że  krwawe  potyczki 
pomiędzy starymi i nowymi pracownikami nie zostały doprowadzone do takiego wrzenia przez try-
wialne przyczyny, które zwykle je wywoływały — ani straż, ani policja, ani wojsko nie zdołały 
utrzymać porządku przez choćby jeden dzień — a żadna frakcja nie zdołała  znaleźć kandydata 
gotowego objąć posadę dyrektora. Dwudziestego drugiego stycznia tymczasowo zawieszono dzia-
łalność Rearden Steel.
Snop dymu, zaobserwowany na niebie tamtej nocy, był dziełem sześćdziesięcioletniego robotnika, 
który  podpalił  jeden  z  budynków;  znaleziono  go  na  miejscu  przestępstwa,  wpatrzonego  w 
płomienie i zanoszącego się szaleńczym śmiechem. „Za Hanka Reardena!” — wykrzyknął bun-
towniczo, z twarzą zalaną łzami.
Nie pozwól, żeby tak cię to raniło, myślała Dagny, siedząc bezwładnie przy biurku i patrząc na 
stronę gazety,  na której  jeden krótki akapit  obwieszczał  „tymczasowe” zawieszenie  działalności 
Rearden Steel,  nie pozwól, żeby tak cię to raniło...  Przed oczami miała twarz Hanka Reardena, 
stojącego  w  oknie  swojego  gabinetu  i  przyglądającego  się  dźwigowi  unoszącemu na  tle  nieba 
ładunek zielononiebieskich szyn... Nie pozwól, żeby tak go to raniło, brzmiało pozbawione adresata 
błaganie  w jej  umyśle,  niech o tym nie  słyszy,  niech nie  wie...  Potem ujrzała  inną twarz,  tę  o 
nieustępliwych zielonych oczach, i usłyszała przepojony szacunkiem dla faktów głos, z którym nie 
można było polemizować: „Będziesz musiała o tym usłyszeć... Dowiesz się o każdym wypadku. O 
każdej  opuszczonej  linii...  W tej  dolinie  nikt  nie  żyje  w  udawanej  rzeczywistości...”  Siedziała 
nieruchomo, nic nie słysząc ani nie widząc, czując jedynie wszechogarniającą obecność czegoś, co 
było bólem — dopóki nie usłyszała znajomego okrzyku, który stał się narkotykiem zabijającym 
wszystkie uczucia z wyjątkiem zdolności działania: „Panno Taggart, nie wiemy, co robić!”, i nie 
rzuciła się w wir pracy.
„Gwatemalska Republika Ludowa — pisały gazety dwudziestego szóstego stycznia — odrzuciła 
prośbę Stanów Zjednoczonych o pożyczkę tysiąca ton stali”.
Nocą trzeciego lutego młody pilot leciał po swojej zwykłej trasie, wykonując cotygodniowy lot z 
Dallas do Nowego Jorku. Minąwszy Filadelfię, ujrzał w miejscu, gdzie płomienie Rearden Steel od 
lat były jego ulubionym punktem orientacyjnym, światełkiem żywej ziemi, pozdrawiającym go w 
samotności nocy, pokryty śniegiem i fosforyzujący trupią bielą w blasku gwiazd zespół szczytów i 
kraterów, przywodzący na myśl powierzchnię księżyca. Następnego ranka rzucił pracę.
W mroźne noce ponad umierającymi miastami,  pukając na próżno w zamknięte  okna,  waląc w 
niewzruszone mury,  wznosząc się ponad dachy pozbawionych światła  budynków i  podobne do 
szkieletów nagie  dźwigary  ruin,  przetaczał  się  przez  pustkę  apel,  kwitowany milczeniem przez 
nieruchome, płonące zimnym ogniem gwiazdy: „Czy pan nas słyszy, Johnie Galt? Czy pan nas 
słyszy?!”
— Panno Taggart, nie wiemy, co robić — rzekł pan Thompson, wezwawszy Dagny na spotkanie w 
cztery oczy podczas jednej ze swoich błyskawicznych wizyt w Nowym Jorku. — Jesteśmy gotowi 
ustąpić, przystać na jego warunki, oddać mu władzę — ale gdzie on jest?
— Mówię po raz trzeci — powiedziała, nie pozwalając głosowi ani twarzy zdradzić najmniejszych 
emocji — że nie mam pojęcia. Skąd panu przyszło do głowy, że mogę to wiedzieć?



— No, nie wiedziałem, musiałem spróbować... Na wszelki wypadek... Pomyślałem, że może ma 
pani jakiś sposób na dotarcie do niego...
— Nie mam.
— Widzi pani, nie możemy ogłosić, nawet na krótkich falach, że jesteśmy gotowi całkowicie się 
poddać.  Ludzie mogliby to usłyszeć.  Ale gdyby miała pani jakiś  sposób na dotarcie  do niego i 
poinformowanie, że jesteśmy gotowi ustąpić, zmienić politykę, zrobić wszystko, czego zażąda...
— Powiedziałam, że nie mam.
—  Gdyby  tylko  się  zgodził  na  spotkanie,  na  zwykłe  spotkanie,  to  by  go  do  niczego  nie 
zobowiązywało,  prawda? Jesteśmy gotowi  oddać  w jego ręce  całą  gospodarkę,  jeśli  tylko  nam 
powie,  kiedy,  gdzie  i  jak.  Gdyby  tylko  przesłał  nam  parę  słów,  dał  jakiś  znak...  gdyby 
odpowiedział... Dlaczego nie odpowiada?
— Słyszał pan jego przemówienie.
— Ale co my mamy robić? Nie możemy po prostu odejść i pozostawić kraju bez żadnego rządu. 
Dreszcz mnie przechodzi na myśl, co by się wtedy stało. Kiedy pomyślę o tym całym elemencie, 
który teraz hasa na wolności... Panno Taggart, nic innego nie mogę zrobić, żeby utrzymać ich w 
ryzach, inaczej mielibyśmy tu rozbój i jatkę w biały dzień. Nie wiem, co w ludzi wstąpiło, jakby 
nagle przestali być cywilizowani. Nie możemy odejść w takiej chwili. Ani odejść, ani już dłużej 
rządzić. Co my mamy robić, panno Taggart?
— Znieść regulacje.
— Co takiego?
— Zacznijcie zdejmować podatki i znosić regulacje.
— Och, nie, nie, nie! To nie wchodzi w grę!
— W czyją grę?
— Nie w takiej  chwili,  panno Taggart!  Kraj nie jest na to gotowy. Osobiście zgodziłbym się z 
panią,  jestem  człowiekiem  miłującym  wolność,  nie  zależy  mi  na  władzy  —  ale  to  sytuacja 
awaryjna. Ludzie nie są przygotowani na wolność. Musimy ich trzymać w ryzach. Nie możemy 
przyjąć idealistycznej teorii, która...
— Zatem proszę mnie nie pytać, co robić — odparła, wstając.
— Ależ, panno Taggart...
— Nie przyszłam tu po to, by się spierać.
Była już przy drzwiach, gdy pan Thompson westchnął i rzekł:
— Mam nadzieję,  że  on  nadal  żyje.  — Zatrzymała  się.  — Mam nadzieję,  że  nie  zrobili  nic 
lekkomyślnego.
Musiała upłynąć chwila, nim Dagny zdołała zapytać:
— Kto? — tak, aby zabrzmiało to jak słowo, nie jak krzyk. Wzruszył ramionami, rozkładając ręce i 
pozwalając im opaść bezwładnie.
— Nie potrafię już nawet utrzymać w ryzach własnych ludzi. Nie wiem, co może im strzelić do 
głowy.  Pewna klika  — frakcja  Ferrisa,  Lawsona i  Meigsa — od ponad roku naciska  na mnie, 
żebym zaostrzył politykę. Mówiąc prosto z mostu, mają na myśl terror. Wprowadzenie kary śmierci 
za przestępstwa cywilne — dla krytyków, dysydentów i tak dalej. Mówią, że jeśli ludzie nie chcą 
współpracować, jeśli nie chcą dobrowolnie działać na rzecz dobra publicznego, trzeba ich zmusić. 
Tylko terror pozwoli systemowi działać, mówią. Może i mają rację, biorąc pod uwagę obecny stan 
rzeczy.  Ale  Wesley  nie  zgodzi  się  na  takie  metody:  Wesley  jest  człowiekiem  pokojowym, 
liberałem,  podobnie  jak  ja.  Staramy się  pilnować  chłopaków Ferrisa,  ale...  Widzi  pani,  oni  są 
przeciwni jakiemukolwiek ustępstwu na rzecz Galta. Nie chcą, żebyśmy z nim pertraktowali. Nie 
chcą, żebyśmy go znaleźli. Nie mam do nich za grosz zaufania. Gdyby dostali go pierwsi, kto wie, 
co mogliby zrobić... To właśnie mnie niepokoi. Dlaczego nie odpowiada? Dlaczego ani razu nam 
nie odpowiedział? A co, jeśli go znaleźli i zabili? Nie wiem... Miałem nadzieję, że zna pani jakiś 
sposób... na dowiedzenie się, czy żyje... — Jego głos wybrzmiał w formie znaku zapytania.
Nadludzkim wysiłkiem udało jej się odeprzeć falę przerażenia na chwilę wystarczająco długą, by 
usztywnić kolana i głos, powiedzieć: „Nie znam” i opuścić pokój.
Zza  przegniłych  słupów czegoś,  co niegdyś było straganem,  Dagny obejrzała  się  ukradkiem za 



siebie: rzadko rozmieszczone latarnie dzieliły ulicę na osobne wysepki; na pierwszej widać było 
lombard,  na drugiej  bar,  na ostatniej  kościół,  pomiędzy nimi  zaś  czarne  dziury.  Chodniki  były 
wyludnione; ulica zdawała się pusta, choć nie można było mieć co do tego pewności.
Skręciła  za  róg,  celowo  głośno  stukając  obcasami,  po  czym  zatrzymała  się  gwałtownie,  by 
nasłuchiwać:  nie  wiedziała,  czy  ten  nienaturalny  ucisk  w  klatce  piersiowej  to  tylko  bicie  jej 
własnego serca, trudno jej było oddzielić ten dźwięk od łoskotu odległych kół i głuchego szmeru 
przepływającej  gdzieś  w  pobliżu  East  River;  nie  słyszała  jednak  za  sobą  ludzkich  kroków. 
Wzruszyła drżącymi ramionami i ruszyła szybciej. Zardzewiały zegar w jakimś ciemnym zaułku 
wykaszlał czwartą nad ranem.
Strach przed byciem śledzoną nie wydawał jej się w pełni rzeczywisty, bo nic teraz nie mogło być 
rzeczywiste.  Zastanawiała  się,  czy  nienaturalna  lekkość  jej  ciała  wynika  z  napięcia  czy  z 
rozluźnienia;  ciało  wydawało  się  tak  napięte,  jakby  zostało  zredukowane  do  jednego  atrybutu: 
zdolności  poruszania  się;  umysł  zaś  sprawiał  wrażenie  absolutnie  rozluźnionego,  jak  silnik 
sterowany automatycznie przez niezawodny mechanizm. Gdyby naga kula wystrzelona z pistoletu 
potrafiła czuć, czułaby to, co ona: tylko ruch i cel. Dagny myślała o tym mgliście, z poczuciem od-
dalenia, jakby jej własna osoba była nierzeczywista; tylko jedno słowo — „naga” — wydawało się 
do niej docierać: naga... odarta z wszelkiego kontekstu z wyjątkiem celu... a celem był numer 367, 
numer domu nad East River, tak długo zakazany, a teraz kołaczący się bezustannie w jej głowie.
Trzysta  sześćdziesiąt  siedem,  myślała,  wypatrując  niewidzialnego  kształtu  wśród  bliźniaczych 
czynszówek, trzysta sześćdziesiąt siedem... tam mieszka... jeśli w ogóle żyje... Jej spokój, poczucie 
oddalenia i pewność kroków wynikały z faktu, że nie mogła żyć z tym , jeśli” ani chwili dłużej.
Przeżyła z nim dziesięć dni — a dziewięć nocy, które miała za sobą przywiodło ją do tego, co 
działo się teraz, jakby jej krokami kierowało teraz echo tamtych, pozostawionych bez odzewu i 
wciąż błąkających się po tunelach dworca. Każdej nocy — w porze, w której zwykle pracował — 
godzinami włóczyła się w podziemiach, szukając go w przejściach podziemnych, na peronach, w 
sklepach i na opuszczonych bocznicach,  nikogo o nic nie pytając i nie tłumacząc się ze swojej 
obecności. Włóczyła się bez lęku czy nadziei, powodowana desperacką, zbliżoną do dumy lojalno-
ścią.  Źródłem  tego  uczucia  były  chwile,  w  których  przystawała  w  jakimś  ciemnym  zakątku 
podziemi,  zdumiona  kołaczącymi  się  w głowie  słowami:  Oto  moja  kolej  — kiedy patrzyła  na 
sklepienie drżące w odpowiedzi na odgłos odległych kół; Oto moje życie — kiedy czuła zastygłe 
napięcie tego,  co zatrzymane i zawieszone wewnątrz niej;  Oto moja miłość — kiedy myślała o 
mężczyźnie być może znajdującym się gdzieś w tych tunelach. Nie może istnieć konflikt między 
tymi trzema rzeczami... W co ja wątpię...? Co może przeszkadzać nam być razem, tu, gdzie tylko on 
i ja jesteśmy u siebie? Po czym, odzyskując kontekst teraźniejszości, szła pewnie naprzód z tym 
samym poczuciem niezłomnej  lojalności,  lecz  przy  dźwięku innych słów:  Zabroniłeś  mi  siebie 
szukać, możesz mnie przekląć, możesz się ode mnie odwrócić... ale ponieważ żyję, muszę wiedzieć, 
że ty także... muszę cię zobaczyć ten jeden raz... nie powstrzymywać, nie rozmawiać z tobą, nie 
dotykać,  tylko  zobaczyć...  Ale  nie  zobaczyła  go.  Zrezygnowała  z  poszukiwań,  gdy  zaczęła 
dostrzegać zaciekawione spojrzenia, które rzucali za nią pracujący w podziemiach robotnicy.
Zwołała zebranie robotników torowych dworca, rzekomo w celu podniesienia ich morale — potem 
powtórzyła  je  dla  drugiej  zmiany,  by  móc  się  przyjrzeć  wszystkim,  powtarzając  to  samo 
niezrozumiałe przemówienie, wypowiadając puste ogólniki z ukłuciem wstydu, a zarazem dumy, że 
nic to już dla niej nie znaczy. Patrzyła na wyczerpane, zobojętniałe twarze mężczyzn, których nie 
obchodziło,  czy  każe  im  się  pracować,  czy  wysłuchiwać  bezsensownych  przemówień.  Nie 
dostrzegła wśród nich jego twarzy.
— Czy wszyscy byli obecni? — zapytała brygadzistę.
— Ta, chyba tak — odparł obojętnie.
Kręciła się przy drzwiach dworcowych, obserwując idących do pracy ludzi. Drzwi było jednak zbyt 
wiele,  a  żadnego  miejsca,  z  którego  mogłaby  je  obserwować,  nie  będąc  widziana  —  stała  o 
zmierzchu na błyszczącym od deszczu chodniku, oparta o ścianę magazynu, z kołnierzem podnie-
sionym na wysokość kości policzkowych, kroplami deszczu kapiącymi z ronda kapelusza — stała 
na oczach przechodniów, odczytując w spojrzeniach otaczających ją ludzi rozpoznanie i zdumienie 



i  wiedząc,  że postępuje nad wyraz lekkomyślnie.  Jeśli wśród nich był John Galt,  ktoś mógł się 
domyślić  celu  jej  poszukiwań...  jeśli  zaś  go  nie  było...  jeśli  na  świecie  nie  ma  Johna  Galta, 
pomyślała, nie istnieje żadne niebezpieczeństwo — ani żaden świat.
Żadne  niebezpieczeństwo  ani  żaden  świat,  myślała,  idąc  ulicami  slumsów  ku  budynkowi 
oznaczonemu numerem 367, który mógł być, a mógł nie być jego domem. Zastanawiała się, czy to 
właśnie czuje człowiek oczekujący wyroku śmierci: żadnego strachu, gniewu czy troski, tylko lo-
dowata rezerwa światła bez ciepła i świadomości bez wartości.
Spod nóg wystrzeliła jej z trzaskiem puszka; odgłos potoczył się zbyt głośnym i zbyt długotrwałym 
echem, jakby uderzał o ściany opuszczonego miasta. Ulice zdawały się opustoszałe nie z powodu 
wypoczynku,  lecz  wyczerpania,  tak  jakby ludzie  ukryci  za  murami  nie  spali,  lecz  padli  z  wy-
cieńczenia. Powinien już wrócić z pracy do domu, pomyślała... jeśli pracuje… jeśli nadal ma dom... 
Patrzyła na kształty nędznych budynków, na sypiący się tynk, odpadającą farbę, blaknące szyldy 
rozpadających się sklepów z brudnymi oknami wystawowymi oferującymi niechciane towary; na 
spróchniałe, niebezpieczne schody, sznury bielizny nie nadającej się do noszenia, wystawę rzeczy 
nie  dokończonych,  porzuconych,  niepełnych,  pomników  przegrywanego  wyścigu  z  dwoma 
wrogami: „brakiem czasu” i „brakiem sił” — i myślała o tym, że to właśnie tu on, posiadający tak 
wielką moc upraszczania ludzkiego życia, żył przez ostatnie dwanaście lat.
W umyśle kołatało jej się jakieś niejasne wspomnienie, które w końcu nabrało kształtów: było nim 
Starnesville. Przeszedł ją dreszcz. Ależ to Nowy Jork!, krzyknęła do siebie w obronie ukochanej 
wielkości; potem z niewzruszoną surowością stawiła czoło werdyktowi własnego umysłu: miasto, 
które porzuciło go w tych slumsach na dwanaście lat, było przeklęte i skazane na los Starnesville.
Potem to wszystko nagle przestało się liczyć. Poczuła specyficzny wstrząs, przypominający nagłe 
zapadnięcie  ciszy,  koniec wewnętrznego bezruchu,  który brała  za spokój:  ujrzała  nad drzwiami 
wiekowej kamienicy numer 367.
Jestem spokojna, myślała; to tylko czas zatracił nagle ciągłość i rozbił moją percepcję na odłamki. 
Jednym z nich była chwila ujrzenia numeru — następnym ta, w której spojrzała na listę lokatorów 
w półmroku ziejącego stęchlizną korytarza i odczytała nagryzmolone ołówkiem ręką jakiegoś anal-
fabety słowa „John Galt, 5, w głębi” — kolejnym ta, kiedy przystanęła u stóp schodów, zerknęła na 
znikającą na zakręcie półpiętra poręcz i nagle, drżąca z przerażenia, oparła się o ścianę, woląc nie 
wiedzieć  —  po  niej  moment,  w  którym  postawiła  stopę  na  pierwszym  stopniu  —  wreszcie 
nieprzerwany ciąg  złożony z  lekkości,  ze  wspinania  się  bez  wysiłku,  wątpliwości  czy  lęku,  ze 
świadomości pozostających w tyle,  pokonywanych pewnymi krokami pięter,  jakby prędkość tej 
wspinaczki wynikała z wyprostowanej postawy jej ciała, uniesionej głowy i uroczystej,  radosnej 
pewności, że w momencie ostatecznego rozwiązania, u szczytu schodów, na których pokonanie po-
trzebowała trzydziestu siedmiu lat, nie czeka jej katastrofa.
Na górze ujrzała wąski korytarz prowadzący ku nieoświetlonym drzwiom. Słyszała przerywające 
ciszę skrzypienie  desek pod stopami.  Czuła nacisk palca na dzwonku i  słyszała dzwonienie we 
wnętrzu okrytego tajemnicą pomieszczenia. Czekała. Skrzypnęła deska — piętro niżej. Gdzieś na 
rzece zawyła syrena holownika. Potem Dagny musiała na moment się wyłączyć, bo następne, co 
pamiętała,  przypominało nie przebudzenie,  lecz narodziny: jakby dwa dźwięki,  odgłos kroku za 
drzwiami i otwieranego zamka, wyrwały ją z otchłani — nie była jednak obecna do chwili, w której 
drzwi niespodziewanie znikły jej sprzed oczu, a zamiast nich pojawiła się sylwetka Johna Galta, 
stojącego swobodnie w progu w luźnych spodniach i koszuli, lekko przechylonego na tle zalanego 
światłem pokoju. I Wiedziała,  że jego oczy obejmują tę chwilę,  po czym prześlizgują się przez 
wszystkie przeszłe i przyszłe, kalkulując i układając — i zanim fałda jego koszuli poruszyła się w 
oddechu, znał sumę — a był nią promienny uśmiech powitania.
Nie była w stanie się poruszyć. Chwycił ją za ramię i wciągnął do pokoju, poczuła nacisk jego ust, 
dotyk szczupłego ciała poprzez obcą nagle sztywność płaszcza; widziała śmiech w jego oczach, 
znów czuła dotyk ust i tonęła w jego ramionach, oddychając spazmatycznie, jakby zapomniała tego 
robić przez pięć pięter, z twarzą wtuloną w jego obojczyk, przylegając do niego rękoma, dłońmi, 
skórą policzka.
— John...  żyjesz...  — Tylko tyle potrafiła  powiedzieć.  Pokiwał głową, jakby wiedział,  co mają 



wyjaśnić te słowa. Podniósł kapelusz, który spadł jej na podłogę, zdjął z niej płaszcz,
położył gdzieś z boku i przyglądał się smukłej,  drżącej sylwetce z iskierką aprobaty w oczach, 
przesuwając  dłonią  wzdłuż  obcisłego,  granatowego  swetra  o  wysokim kołnierzyku,  nadającego 
ciału kruchość pensjonarki i tężyznę boksera.
— Następnym razem — powiedział — włóż biały. Będziesz wyglądać równie pięknie.
Uświadomiła sobie, że ma na sobie strój, w jakim nigdy nie pokazywała się publicznie; strój, w 
którym spędziła  bezsenne  godziny  tej  nocy.  Roześmiała  się,  odzyskując  zdolność  do  śmiechu: 
jakkolwiek wyobrażała sobie jego pierwsze słowa, z pewnością nie tak.
— O ile będzie następny raz — dodał spokojnie.
— Co... co masz na myśli? Podszedł do drzwi i przekręcił zamek.
— Siadaj — powiedział.
Nie posłuchała, ale rozejrzała się po pokoju, którego dotąd nie dostrzegała: był to długi, surowy 
strych z łóżkiem w jednym rogu i piecykiem gazowym w drugim, kilkoma drewnianymi meblami, 
gołymi deskami uwypuklającymi długość podłogi, lampą na biurku, zamkniętymi drzwiami poza 
kręgiem światła — i Nowym Jorkiem za ogromnym oknem, ekspozycją kanciastych kształtów i 
rozproszonych świateł, z sylwetką budynku Taggart Transcontinental w oddali.
— Słuchaj teraz uważnie — rzekł. — Mamy przed sobą jakieś pół godziny. Wiem, dlaczego tu 
przyszłaś. Mówiłem ci, że trudno będzie to znieść i że prawdopodobnie nie wytrzymasz. Nie żałuj 
tego. Ja też nie potrafię. Teraz jednak musimy wiedzieć, jak od tej pory postępować. Za jakieś pół 
godziny agenci grabieżców, którzy cię śledzili, pojawią się tu, by mnie aresztować.
— Nie! — wykrztusiła.
— Dagny, ktokolwiek pośród nich zachował resztki ludzkiej przenikliwości, musiał się domyślić, 
że nie jesteś jedną z nich, że jesteś ich ostatnim łącznikiem ze mną i że nie można cię spuścić z oka 
— i nakazał cię szpiegować.
— Nikt mnie nie śledził! Uważałam, rozglą...
— Nie zauważyłabyś ich.  Podchodzenie należy do nielicznych sztuk,  w których są ekspertami. 
Ktokolwiek  cię  śledził,  w  tej  chwili  zdaje  raport  swoim  przełożonym.  Twoja  obecność  w  tej 
dzielnicy, o tej porze, moje nazwisko na liście lokatorów, fakt, iż pracuję na twojej kolei — nawet 
oni potrafią powiązać te fakty.
— Więc uciekajmy! Pokręcił głową.
— Z pewnością zdążyli już otoczyć budynek. Każdy policjant w dzielnicy jest do dyspozycji tego, 
kto cię śledził. Chcę, żebyś wiedziała, co robić, gdy tu przyjdą. Dagny, masz tylko jedną szansę, by 
mnie  ocalić.  Jeśli  nie  zrozumiałaś  do końca tego,  co mówiłem przez radio  na temat  człowieka 
stojącego pośrodku, teraz to zrozumiesz. Teraz nie ma dla ciebie środka. Nie możesz też stanąć po 
mojej stronie, dopóki jesteśmy w ich rękach. Musisz więc wziąć ich stronę.
— Co takiego?!
— Musisz wziąć ich stronę,  tak całkowicie,  konsekwentnie  i  dobitnie,  jak tylko pozwoli  twoja 
umiejętność  oszukiwania.  Musisz  się  zachowywać  jak  jedna  z  nich.  Wystąpić  w  roli  mojego 
najzacieklejszego wroga. Jeśli to zrobisz, będę miał szansę ujść z życiem. Za bardzo mnie potrze-
bują,  posuną  się  do  każdej  skrajności,  zanim  zdecydują  się  mnie  zabić.  Cokolwiek  ludziom 
wydzierają, mogą tego dokonać tylko dzięki wartościom swoich ofiar — a mnie nie mają czym 
zagrozić, nie mogą mnie zaszantażować żadną wartością. Ale jeśli nabiorą najlżejszych podejrzeń 
co do tego, kim dla siebie jesteśmy, nie minie nawet tydzień, a będą cię torturować — fizycznie — 
na  moich  oczach.  Nie  mam  zamiaru  na  to  czekać.  Na  pierwszą  wzmiankę  o  grożącym  ci 
niebezpieczeństwie zabiję się i w ten sposób ich pokonam.
Powiedział  to  bez  nacisku,  tym samym  beznamiętnym  tonem  praktycznych  kalkulacji  co  całą 
resztę. Wiedziała, że mówi poważnie i że ma słuszność: zrozumiała, w jaki sposób ona jedna może 
go  zniszczyć  tam,  gdzie  wszystkie  środki  przeciwnika  zawiodą.  Pokiwał  głową,  widząc  w  jej 
oczach bezruch zrozumienia i trwogi.
— Nie muszę ci mówić — rzekł — że jeśli to zrobię, nie będzie to z mojej strony poświęcenie. Nie 
zamierzam żyć na ich warunkach, nie zamierzam być im posłuszny ani patrzeć, jak umierasz w 
męczarniach. Wtedy nie będzie już wartości, do których mógłbym dążyć, a ja nie zamierzam żyć 



bez wartości.  Nie muszę ci  mówić,  że nie mamy żadnych moralnych obowiązków wobec tych, 
którzy nas trzymają na muszce karabinu. Użyj więc całej zdolności do oszustwa, jaką potrafisz z 
siebie wykrzesać, i przekonaj ich, że mnie nienawidzisz. Wtedy będziemy mieli szansę pozostać 
przy życiu i uciec — nie wiem, kiedy ani jak, ale przynajmniej będę wiedział, że mam swobodę 
działania. Zrozumiano?
Zmusiła się do podniesienia głowy, spojrzenia mu prosto w oczy i potaknięcia.
— Kiedy przyjdą— ciągnął — powiedz, że chciałaś im pomóc w odnalezieniu mnie; że nabrałaś 
podejrzeń, widząc na liście płac moje nazwisko, i przyszłaś tu, żeby się przekonać.
Skinęła głową.
— Będę się ociągał z potwierdzeniem swojej tożsamości — mogą mnie poznać po głosie, ale będę 
się wypierał — i to ty musisz im powiedzieć, że jestem Johnem Galtem, którego szukają.
Tym razem trwało to kilka sekund dłużej, ale w końcu przytaknęła.
— Potem zażądasz pięciuset tysięcy dolarów nagrody, które zaoferowali za pomoc w ujęciu mnie. I 
odbierzesz je.
Zamknęła oczy i skinęła głową.
— Dagny — rzekł  powoli  — nie ma sposobu na służenie  twoim wartościom pod ich rządami. 
Prędzej czy później, czy tego chciałaś czy nie, musieli cię doprowadzić do momentu, w którym 
jedyną rzeczą, jaką możesz dla mnie zrobić, jest zwrócenie się przeciwko mnie. Weź się w garść i 
zrób to — a wtedy zapracujemy na te pół godziny i, być może, na przyszłość.
— Zrobię to — powiedziała stanowczo, po czym dodała: — jeśli istotnie tak się stanie, jeśli oni...
— Tak się stanie. Nie żałuj. Ja nie będę. Nie poznałaś jeszcze natury swoich wrogów. Poznasz ją 
teraz. Jeśli muszę być pionkiem w pokazie, który cię przekona, chętnie nim zostanę — i raz na 
zawsze wydrę im cię. Nie chciałaś już dłużej czekać? Dagny, Dagny — ja też nie!
Sposób, w jaki ją objął i pocałował w usta, sprawił, że poczuła się, jakby każdy jej krok, każde 
niebezpieczeństwo, wątpliwość, nawet zdrada wobec niego — jeśli to była zdrada — wszystko to 
dawało jej radosne prawo do tej chwili. Zobaczył w jej twarzy walkę, napięcie niedowierzającego 
protestu przeciw samej sobie — i poprzez kosmyki swoich włosów, do których przyciskał usta, 
usłyszała jego głos:
— Nie myśl teraz o nich. Nigdy nie myśl o bólu, niebezpieczeństwie czy wrogach ani chwili dłużej, 
niż potrzeba, by z nimi walczyć. Jesteś tu. To nasz czas i nasze życie, nie ich. Nie staraj się nie być 
szczęśliwa. Jesteś.
— Ryzykując, że cię zniszczę? — szepnęła.
—  Nie  zrobisz  tego.  Ale  jeśli  nawet  —  tak.  Nie  sądzisz,  że  to  obojętność,  prawda?  Czy  to 
obojętność złamała cię i przywiodła tutaj?
— To... — Prawda była tak przejmująca, że Dagny gwałtownie przyciągnęła jego usta ku swoim, 
po czym rzuciła  mu w twarz:  — Nie obchodziło  mnie,  czy będziemy dalej  żyć,  musiałam cię 
zobaczyć ten jeden raz.
— Byłbym zawiedziony, gdybyś nie przyszła.
— Czy wiesz, jak to było, czekać, walczyć z tym, przekładać o dzień, potem o kolejny, potem...
Zaśmiał się.
— Czy wiem? — zapytał miękko.
Opuściła rękę w bezradnym geście, myśląc o jego dziesięciu latach.
—  Kiedy  usłyszałam  w  radio  twój  głos  —  rzekła  —  kiedy  usłyszałam  najcudowniejsze 
przemówienie, jakie kiedykolwiek... Nie, nie mam prawa ci mówić, co wtedy myślałam.
— Dlaczego?
— Myślisz, że go nie zaakceptowałam.
— Zrobisz to.
— Przemawiałeś stąd?
— Nie, z doliny.
— A potem wróciłeś do Nowego Jorku?
— Następnego dnia.
— I od tej pory cały czas tu jesteś?



— Tak.
— Słyszałeś apele, które co noc do ciebie wysyłają?
— Jasne.
Rozejrzała się wolno po pokoju,  przenosząc wzrok z wież miasta  na drewniane krokwie sufitu, 
popękany tynk na ścianach, żelazne nogi łóżka.
— Byłeś  tu przez cały ten  czas  — powiedziała.  — Mieszkałeś  tu  dwanaście  lat...  tutaj,  w ten 
sposób...
— W ten — powiedział,  otwierając  na oścież drzwi na końcu pokoju.  Zamarła:  długie,  zalane 
światłem,  pozbawione  okien  pomieszczenie  za  drzwiami,  zamknięte  w  powłoce  lekko 
fosforyzującego metalu, jak mała sala balowa na pokładzie łodzi podwodnej, było najnowocześniej-
szym laboratorium, jakie widziała w życiu.
— Wejdź — rzekł z szerokim uśmiechem. — Nie muszę już mieć przed tobą tajemnic.
To było jak przejście do innego wszechświata. Patrzyła na skomplikowany sprzęt skrzący się w 
jasnym,  rozproszonym  świetle,  na  siatkę  lśniących  drutów,  tablicę  zapisaną  wzorami 
matematycznymi, długie półki przedmiotów uformowanych przez bezwzględną dyscyplinę celu — 
a potem na uginające się deski i popękany tynk poddasza.  Albo — albo,  myślała;  tak wygląda 
wybór, przed którym stoi świat: dusza ludzka musi stanowić obraz jednego lub drugiego.
— Chciałaś wiedzieć, gdzie pracuję przez jedenaście miesięcy w roku — powiedział.
— I to wszystko — zapytała, wskazując laboratorium — z pensji — wskazała pokój — robotnika 
niewykwalifikowanego?
— Och, nie! Z tantiem, które płaci mi Midas Mulligan za elektrownię, ekran promieni, nadajnik 
radiowy i parę innych podobnych prac.
— W takim razie... po co musiałeś pracować jako robotnik torowy?
— Bo pieniędzy zarobionych w dolinie nie wolno wydawać poza nią.
— Skąd wziąłeś ten sprzęt?
— Zaprojektowałem go, a odlewnia Stocktona wykonała.  — Wskazał nie rzucający się w oczy 
przedmiot wielkości radia, stojący w kącie pokoju. — Oto silnik, na którym ci zależało. — Zaśmiał 
się,  słysząc  jej  mimowolny  okrzyk  i  widząc,  jak  rzuca  się  w  tamtą  stronę.  — Nie  próbuj  go 
rozpracowywać, teraz i tak nie oddasz go w ich ręce.
Gapiła się na lśniące metalowe cylindry i połyskujące zwoje drutu, przypominające zardzewiały 
kształt spoczywający, jak relikwia, w szklanej trumnie w krypcie Dworca Taggarta.
— Wytwarza prąd dla laboratorium — powiedział.  — Nikt nie musi się głowić, na co robotnik 
torowy zużywa tak ogromne ilości prądu.
— Ale gdyby znaleźli to miejsce... Zaśmiał się tajemniczo.
— Nie znajdą.
— Od jak dawna...
Urwała. Tym razem nie wyrwał jej się okrzyk zdumienia; to, co ujrzała, mogła przywitać jedynie 
momentem  całkowitego  wewnętrznego  bezruchu:  na  ścianie,  za  rzędem  urządzeń,  zobaczyła 
wycięte  z  gazety  zdjęcie,  przedstawiające  ją,  w spodniach  i  koszuli,  stojącą  obok lokomotywy 
podczas  ceremonii  otwarcia  Linii  Johna  Galta,  z  podniesioną  głową  i  uśmiechem,  w  którym 
wyrażał się kontekst, sens i blask słoneczny tamtego dnia.
Gdy obróciła się ku niemu, potrafiła wydać z siebie tylko jęk, ale na jego twarzy malował się wyraz 
dorównujący jej własnemu utrwalonemu na zdjęciu.
— Byłem symbolem tego, co chciałaś zniszczyć w moim świecie — powiedział. — Ale ty byłaś 
moim symbolem tego, co chciałem osiągnąć. — Wskazał zdjęcie. — Oto uczucia, jakich ludzie 
pragną doznać raz czy dwa razy w życiu, jako odstępstwa od normalności. Ale ja — ja je wybrałem 
jako swój naturalny, codzienny stan.
Wyraz jego twarzy, spokój i intensywność spojrzenia i umysłu sprawiły, że to stało się dla niej 
rzeczywiste, tu, w tej chwili, w pełnym kontekście tej chwili, w tym mieście.
Kiedy ją pocałował, wiedziała, że trzymają w ramionach swój największy triumf, że znaleźli się w 
rzeczywistości nietkniętej bólem czy strachem, w rzeczywistości piątego koncertu Halleya; to była 
nagroda, której pragnęli, walczyli o nią i zdobyli.



Zadzwonił dzwonek.
W pierwszym odruchu cofnęła się, on — przygarnął ją mocniej.
Kiedy w końcu uniósł głowę, uśmiechał się.
— Czas już się nie bać — rzekł tylko.
Wrócili do pokoju. Usłyszała za sobą zatrzaskujące się automatycznie drzwi laboratorium.
W milczeniu podał jej płaszcz i poczekał, aż zawiąże pasek i włoży kapelusz, po czym podszedł do 
drzwi wejściowych i otworzył je.
Trzech  spośród czterech  mężczyzn,  którzy  weszli,  było  osiłkami  w mundurach  wojskowych,  o 
rozlanych  twarzach  pozbawionych  rysów  i  tępych  oczach;  każdy  uzbrojony  w  dwa  karabiny. 
Czwarty,  ich  przywódca,  był  wątłym  cywilem  w  drogim  płaszczu,  z  eleganckim  wąsikiem, 
bladoniebieskimi oczami i manierami intelektualisty specjalizującego się w kreowaniu wizerunku 
publicznego.  Zerknął  niepewnie  na  Galta,  na  pokój,  zrobił  krok  do  przodu,  przystanął,  zrobił 
kolejny krok i znów przystanął.
— Słucham? — odezwał się Galt.
— Czy... czy pan jest Johnem Galtem? — zapytał zbyt głośno cywil.
— Tak się nazywam.
— Czy jest pan tym Johnem Galtem?
— Którym?
— To pan przemawiał przez radio?
— Kiedy?
—  Nie  dajcie  mu  się  omamić.  —  Metaliczny  głos  należał  do  Dagny  i  skierowany  był  do 
przywódcy. — To —jest — John — Galt. Dostarczę władzom dowody. Czyńcie swoją powinność.
Galt spojrzał na nią jak na nieznajomą.
— Powie mi pani wreszcie, kim pani jest i czego tu szuka? Jej twarz była równie beznamiętna jak 
twarze żołnierzy.
— Nazywam się Dagny Taggart.  Chciałam się  przekonać,  że  to pan jest  człowiekiem,  którego 
szuka cały kraj.
Galt zwrócił się do przywódcy.
— W porządku — rzekł. — Jestem Johnem Galtem. Ale jeśli chcecie,  żebym w ogóle z wami 
rozmawiał, trzymajcie tę wtyczkę — wskazał Dagny — z dala ode mnie.
— Panie  Galt!  — wykrzyknął  nad  wyraz  jowialnie  przywódca.  — To  zaszczyt  pana  poznać, 
zaszczyt  i  przywilej!  Proszę  nas  źle  nie  rozumieć,  panie  Galt  — z  chęcią  spełnimy  wszystkie 
pańskie  prośby  —  oczywiście,  nie  musi  pan  mieć  do  czynienia  z  panną  Taggart,  ona  tylko 
próbowała spełnić swój obywatelski obowiązek, ale...
— Powiedziałem już, trzymajcie ją z dala ode mnie.
— Nie jesteśmy pańskimi wrogami, panie Galt, zapewniam pana, że nie jesteśmy wrogami. Panno 
Taggart — zwrócił się do Dagny — oddała pani narodowi nieocenioną przysługę. Zasłużyła pani na 
najwyższą  wdzięczność  społeczeństwa.  Teraz  proszę  pozwolić  nam  przejąć  stery.  — 
Uspokajającymi ruchami rąk nakazywał jej cofnąć się i zejść Galtowi z oczu.
— Czym mogę służyć? — zapytał Galt.
— Kraj na pana czeka, panie Galt. Pragniemy jedynie szansy wyjaśnienia nieporozumień. Szansy 
współpracy.  —  Machnął  odzianą  w  rękawiczkę  dłonią  dając  swoim  ludziom  sygnał;  deski 
zaskrzypiały pod ich stopami, gdy w milczeniu przystąpili do przeszukiwania pokoju, otwierając 
szafy i szuflady. — Duch zmartwychwstanie w narodzie, panie Galt, gdy tylko ludzie się dowiedzą 
że pana znaleźliśmy.
— Czego chcecie?
— Powitać pana w imieniu narodu.
— Czy jestem aresztowany?
— Po co myśleć  tak staroświeckimi  pojęciami?  Naszym zadaniem jest  jedynie  przewieźć  pana 
bezpiecznie  do  siedziby  najwyższych  władz  państwowych,  które  pilnie  potrzebują  pańskiej 
pomocy. — Przerwał, lecz nie otrzymał odpowiedzi. — Najwyższe władze pragną z panem poroz-
mawiać, po prostu porozmawiać i dojść do porozumienia.



Żołnierze znajdowali jedynie odzież i naczynia;  żadnych listów, książek, nawet gazet, tak jakby 
pokój należał do analfabety.
—  Naszym  jedynym  celem  jest  udzielenie  panu  pomocy  w  zajęciu  należnego  miejsca  w 
społeczeństwie, panie Galt. Chyba nie zdaje pan sobie sprawy ze swojej wartości społecznej.
— Przeciwnie.
— Jesteśmy tu tylko po to, by pana chronić.
— Zamknięte! — zameldował żołnierz, waląc pięścią w drzwi laboratorium.
Przywódca uśmiechnął się przymilnie.
— Co jest za tymi drzwiami, panie Galt?
— Własność prywatna.
— Czy mógłby je pan otworzyć?
— Nie.
Przywódca rozłożył ręce w geście bolesnej bezradności.
— Niestety, mam związane ręce. Rozkazy, rozumie pan. Musimy wejść do tego pokoju.
— To wejdźcie.
— To tylko formalność, czysta formalność. Załatwmy sprawę po przyjacielsku. Czy zechce pan 
współpracować?
— Powiedziałem: nie.
— Z pewnością nie chce pan, byśmy się posuwali do... niepotrzebnych środków. — Nie otrzymał 
odpowiedzi.  — Wie  pan,  jesteśmy  upoważnieni  do  wyłamania  tych  drzwi,  ale  oczywiście  nie 
chcielibyśmy tego robić. — Czekał, lecz odpowiedź nie nadeszła. — Wyłamać zamek! — rozkazał 
żołnierzowi.
Dagny  zerknęła  na  Galta.  Stał  beznamiętnie,  z  uniesioną  głową,  spokojną  twarzą,  oczami 
skierowanymi ku drzwiom. Zamek był małą, kwadratową płytką z polerowanej miedzi, bez dziurki 
na klucz czy występów.
Trzej  intruzi  milczeli  mimowolnie,  wpatrując  się  w  bezruchu,  jak  czwarty  narzędziami 
włamywacza manipuluje ostrożnie przy drewnianych drzwiach.
Drewno ustępowało bez oporu; odłamki spadały na ziemię ze stukotem, wzmaganym przez ciszę i 
brzmiącym jak odległe strzały. Kiedy łom zaatakował miedzianą płytkę, usłyszeli za drzwiami lekki 
szmer, przypominający westchnienie zmęczonego umysłu. Minutę później zamek ustąpił i drzwi 
uchyliły się na szerokość cala.
Żołnierz odskoczył. Przywódca podszedł nieregularnym krokiem, jakby dostał czkawki, i otworzył 
drzwi na oścież, stając oko w oko z czarną, nieprzeniknioną dziurą.
Intruzi popatrzeli na siebie, potem na Galta. Stał wpatrzony w ciemność.
Gdy  przestąpili  próg,  świecąc  sobie  latarkami,  Dagny  podążyła  za  nimi.  Pomieszczenie  było 
wyłożone  metalem  i  puste,  z  wyjątkiem  wielkich  zwałów  pyłu  na  podłodze  —  dziwnego, 
szarobiałego pyłu, kojarzącego się z nietkniętymi od wieków ruinami. Pokój wyglądał na zupełnie 
nieużywany.
Odwróciła się, żeby nie widzieli na jej twarzy szoku wywołanego świadomością tego, czym jeszcze 
kilka  minut  temu był  ten  pył.  Nie  próbuj  otwierać  tych  drzwi,  mówił  do  niej  przed  drzwiami 
elektrowni na Atlantydzie... gdybyś próbowała je sforsować, znajdująca się wewnątrz maszyneria 
rozsypałaby się w gruzy, nim drzwi by ustąpiły... Nie próbuj otwierać tych drzwi, myślała, wiedząc 
jednak, że ma właśnie przed sobą wizualną reprezentację zdania: „Nie próbuj zmuszać umysłu”.
Mężczyźni wycofali się w milczeniu z pokoju i cofali się dalej w kierunku drzwi wejściowych, po 
czym, jeden po drugim, zatrzymywali się niepewnie w różnych punktach strychu, jak pozostawieni 
przez odpływ.
— No — rzekł Galt, sięgając po płaszcz i zwracając się do przywódcy — chodźmy.

Trzy  piętra  hotelu  Wayne-Falkland  zostały  ewakuowane  i  zamienione  w  obóz  wojskowy.  Na 
każdym zakręcie długich, wyłożonych atłasem korytarzy stał strażnik z karabinem maszynowym. 



Na  półpiętrach  schodów  przeciwpożarowych  stali  wartownicy  z  bagnetami.  Drzwi  windy  na 
pięćdziesiątym dziewiątym, sześćdziesiątym i sześćdziesiątym pierwszym piętrze były zamknięte 
na kłódkę; pozostawiono tylko jedne drzwi i  jedną windę,  strzeżoną przez żołnierzy w pełnym 
rynsztunku. W holach, restauracjach i sklepach na parterze kręcili się dziwnie wyglądający osob-
nicy  w  zbyt  nowych  i  zbyt  drogich  strojach,  bezskutecznie  udający  stałych  bywalców  hotelu; 
kamuflażowi przeszkadzał fakt, iż stroje źle leżały na ich krępych sylwetkach i były dodatkowo 
zniekształcone wybrzuszeniami w miejscach, gdzie stroje biznesmenów nie mają powodu się wy-
brzuszać,  ale  stroje  rewolwerowców  owszem.  Grupki  strażników  z  karabinami  maszynowymi 
obstawiały wszystkie wejścia i wyjścia hotelu oraz strategicznie położone okna przyległych ulic.
W środku tego obozu, na sześćdziesiątym piętrze, w miejscu znanym jako królewski apartament 
hotelu  Wayne-Falkland,  pośród  atłasowych  draperii,  kryształowych  kandelabrów i  wymyślnych 
kompozycji kwiatowych, na fotelu z brokatową narzutą siedział ubrany w luźne spodnie i koszulę 
John Galt, z jedną nogą wyciągniętą i opartą na aksamitnej poduszce, rękoma skrzyżowanymi na 
karku, gapiąc się w sufit.
W takiej  pozycji  zastał  go  pan  Thompson,  gdy czterech  strażników,  strzegących  od  piątej  nad 
ranem drzwi apartamentu królewskiego, otworzyło go o jedenastej, wpuściło przywódcę i ponownie 
zamknęło drzwi na klucz.
Pan Thompson doznał chwilowego uczucia niepewności, gdy trzaśniecie drzwi odcięło mu drogę 
ucieczki i zostawiło sam na sam z więźniem. Potem jednak przypomniał sobie nagłówki w gazetach 
i głosy spikerów radiowych, obwieszczające krajowi od świtu: „Odnaleziono Johna Galta!
— John Galt jest w Nowym Jorku! — John Galt przyłączył się do narodu!
— John Galt spotkał się z przywódcami kraju w celu znalezienia szybkiego rozwiązania wszystkich 
naszych problemów!” — i zmusił się do uwierzenia w nie.
— No,  no,  no!  — rzekł  energicznie,  maszerując  w kierunku  fotela.  — Więc  to  pan  jest  tym 
młodzieńcem, od którego zaczęły się wszystkie kłopoty... Och — rzekł nagle, zajrzawszy z bliska w 
obserwujące go zielone oczy. — Jestem wniebowzięty, wprost wniebowzięty, mogąc pana poznać, 
panie Galt! — I dodał: — Jestem pan Thompson.
— Dzień dobry — rzekł Galt.
Pan Thompson opadł na krzesło zdecydowanym ruchem pełnego werwy biznesmena.
— Niech pan sobie tylko nie wyobraża, że jest pan aresztowany czy coś w tym stylu. — Powiódł 
ręką  po  pokoju.  —  Jak  pan  widzi,  nie  przypomina  to  więzienia.  Nie  zamierzamy  pana  źle 
traktować. Jest pan wielkim człowiekiem, wybitnym — i my to wiemy. Proszę się rozgościć. Może 
pan  prosić,  o  co  zechce,  i  wyrzucić  każdego  pracownika  obsługi,  który  nie  spełni  pańskiego 
życzenia.  A jeśli nie spodoba się panu któryś z chłopaków stojących na zewnątrz,  proszę tylko 
szepnąć słówko, a wymienimy go.
Zrobił wyczekującą przerwę. Nie otrzymał odpowiedzi.
— Jedynym powodem, dla którego pana tu zaprosiliśmy, jest chęć porozmawiania z panem. Nie 
robilibyśmy tego w ten sposób, ale nie dał nam pan wyboru. Ukrywał się pan. A my chcieliśmy 
tylko, żeby nam pan dał szansę powiedzenia, że całkiem źle nas pan zrozumiał.
Rozłożył ręce z rozbrajającym uśmiechem. Galt przyglądał mu się w milczeniu.
— Wygłosił pan niezłe przemówienie. Rany, jaki z pana mówca! Zrobił pan coś z tym krajem — 
nie wiem co ani dlaczego, ale pan zrobił. Ludzie wydają się pragnąć czegoś, co pan ma. Myślał pan, 
że będziemy się temu sprzeciwiali? Nic bardziej błędnego! Osobiście uważam, że powiedział pan 
sporo niegłupich rzeczy. Tak, mój drogi, naprawdę tak myślę. Oczywiście, nie ze wszystkim się 
zgadzam, ale, u diabła, chyba tego pan nie oczekuje, co? Różnica zdań — to dzięki temu wyścigi 
konne  są  tak  pasjonujące.  Osobiście  zawsze  jestem  gotów  zmienić  zdanie.  Jestem  otwarty  na 
wszelkie argumenty.
Pochylił się do przodu zachęcająco. Nie otrzymał odpowiedzi.
— Na świecie panuje potworny bałagan. Tak jak pan mówił. Tu się zgadzam. Mamy więc wspólny 
punkt wyjścia. Możemy od niego zacząć. Coś z tym trzeba zrobić. Chciałem tylko... Dlaczego nie 
pozwala mi pan ze sobą porozmawiać? — wykrzyknął nagle.
— Przecież mówi pan do mnie.



— Ale... no, chodzi mi o... przecież pan wie, o co chodzi.
— Całkowicie.
— No więc? Co pan ma do powiedzenia?
— Nic.
— Słucham?
— Nic.
— Och, daj pan spokój!
— Nie pragnąłem z panem rozmawiać.
— Ale... panie Galt! Są rzeczy, które musimy przedyskutować.
— Ja nie muszę.
—  Proszę  posłuchać  —  rzekł  po  chwili  pan  Thompson.  —  Jest  pan  człowiekiem  czynu. 
Człowiekiem praktycznym. Jeszcze jak praktycznym! Nie wszystko w panu rozumiem, ale tego 
akurat jestem pewien. Zgadza się?
— Praktycznym? Owszem.
—  No  widzi  pan,  ja  także.  Możemy  rozmawiać  bez  ogródek.  Wyłożyć  karty  na  stół.  Na 
czymkolwiek panu zależy, oferuję panu transakcję.
— Na transakcje zawsze jestem otwarty.
— Wiedziałem! — wykrzyknął triumfalnie pan Thompson, waląc się pięściami po kolanach. — 
Powiedziałem to tym wszystkim intelektualnym teoretykom, takim jak Wesley.
— Jestem otwarty na transakcje — z ludźmi, którzy mają mi do zaoferowania jakąś wartość.
Coś niezidentyfikowanego na chwilę wybiło z rytmu pana Thompsona. Potem odpowiedział:
— No to wal, bracie! Przedstaw swoje warunki!
— Co mi pan ma do zaoferowania?
— Cokolwiek.
— To znaczy?
— Czego pan tylko zażąda. Słyszał pan apele, które do pana nadawaliśmy na krótkich fałach?
— Tak.
— Powiedzieliśmy, że spełnimy pańskie warunki, wszelkie warunki. Mówiliśmy poważnie.
— A czy pan słyszał, jak mówiłem w radio, że nie mam warunków, na temat których chciałbym 
pertraktować? Mówiłem poważnie.
— Och, ależ źle nas pan zrozumiał! Myślał pan, że będziemy z panem walczyć. Nie będziemy. Nie 
jesteśmy tak sztywni. Jesteśmy gotowi rozważyć każdy pomysł. Dlaczego nie odpowiedział pan na 
nasze apele i nie przybył na konferencję?
— A dlaczego miałbym to robić?
— Bo... bo chcieliśmy z panem porozmawiać w imieniu narodu.
— Nie uznaję waszego prawa do mówienia w imieniu narodu.
— Słuchaj no pan, nie jestem przyzwyczajony... No dobrze, czy njie zechciałby pan po prostu mnie 
wysłuchać?
— Słucham.
— Kraj jest w opłakanym stanie. Ludzie głodują i poddają się, gospodarka się rozlatuje, nikt już nic 
nie produkuje. Nie wiemy, co z tym zrobić. Pan wie. Wie pan, co zrobić, żeby wszystko zaczęło 
funkcjonować. Jesteśmy gotowi do ustępstw. Chcemy, żeby nam pan powiedział, co robić.
— Już wam powiedziałem.
— Co?
— Usunąć się z drogi.
— Ależ to niemożliwe! To jakiś absurd! To nie wchodzi w grę!
— Widzi pan? Mówiłem, że nie mamy o czym rozmawiać.
— Chwileczkę! Po co od razu posuwać się do skrajności? Zawsze istnieje jakiś wspólny grunt. Nie 
można  mieć  wszystkiego.  Nie  jesteśmy...  naród  nie  jest  na  to  gotowy.  Nie  może  pan  od  nas 
oczekiwać, że zlikwidujemy cały aparat państwowy. Musimy zachować system. Jesteśmy jednak 
gotowi go zmodyfikować. Uczynimy to we wskazany przez pana sposób. Nie jesteśmy upartymi, 
teoretyzującymi dogmatykami. Jesteśmy elastyczni. Zrobimy wszystko, co pan każe. Damy panu 



wolną  rękę.  Będziemy współpracować.  Dostosujemy się.  Podzielimy  się  po połowie.  Sobie  za-
chowamy politykę,  a  panu oddamy całkowitą  władzę nad sektorem gospodarczym.  Będzie  pan 
zarządzał całą produkcją kraju, dostanie pan w prezencie całą gospodarkę. Będzie nią pan kierował 
po swojemu, wydawał polecenia i zarządzenia — i będzie miał do dyspozycji siły zbrojne, które 
pomogą  we  wdrażaniu  decyzji.  Wszyscy,  łącznie  ze  mną,  będą  panu  posłuszni.  W dziedzinie 
produkcji  zrobimy wszystko,  co  pan  każe.  Będzie  pan...  będzie  pan  dyktatorem gospodarczym 
narodu!
Galt wybuchnął śmiechem.
Jego bezpretensjonalne rozbawienie zaszokowało pana Thompsona.
— Co panu odbiło?
— Więc tak wygląda pańskie wyobrażenie kompromisu?
— Co panu... Niech pan przestanie tak siedzieć i się szczerzyć! Chyba mnie pan nie zrozumiał. 
Oferuję panu stanowisko Wesleya Moucha — nikt nie mógłby zaoferować więcej! Będzie pan mógł 
robić,  co zechce.  Jeśli  nie podobają  się panu regulacje,  uchyli  je pan. Jeśli  chce pan wyższych 
zysków i niższych płac,  zarządzi  je pan.  Jeśli  chce pan specjalnych przywilejów dla magnatów 
przemysłu, przyzna je pan. Jeśli nie lubi pan związków zawodowych, rozwiąże je pan. Jeśli chce 
pan wolnej gospodarki, rozkaże pan ludziom być wolnymi! Niech pan to rozegra, jak chce. Ale 
niech pan sprawi, żeby wszystko zaczęło funkcjonować. Niech pan zaprowadzi porządek w kraju. 
Zmusi ludzi do pracy. Do produkcji. Niech pan przyprowadzi z powrotem swoich ludzi — ludzi 
umysłu. Niech nas pan prowadzi do pokojowej, naukowej, przemysłowej epoki dobrobytu.
— Pod lufą karabinu?
— Proszę posłuchać, ja... Co w tym takiego śmiesznego?
— Niech mi pan powie tylko jedną rzecz: skoro potrafi pan udawać, że nie słyszał ani słowa z tego, 
co  powiedziałem  w  radio,  co  pana  skłania  do  myślenia,  że  zgodzę  się  udawać,  iż  tego  nie 
powiedziałem?
— Nie wiem, o co panu chodzi! Ja...
— Daj pan spokój. To było pytanie retoryczne. Pierwsza część jest odpowiedzią na drugą.
— Co?
— Nie gram w takie gry, braciszku —jeśli potrzebuje pan tłumaczenia.
— Chce pan powiedzieć, że odrzuca moją ofertę?
— Tak.
— Ale dlaczego?
— Tłumaczyłem to w radio przez trzy godziny.
— Och,  to  tylko  teoria!  Ja  mówię  o  konkretach.  Oferuję  panu  najpoważniejsze  stanowisko  w 
świecie. Co panu nie pasuje?
— Przez trzy godziny tłumaczyłem, dlaczego to się nie uda.
— Pan może sprawić, żeby się udało!
— Jak?
Pan Thompson rozłożył ręce.
— Nie wiem. Gdybym wiedział, nie przychodziłbym z tym do pana. Sam pan to musi wymyślić. To 
pan jest geniuszem przemysłowym. Znajdzie pan wyjście z każdej sytuacji.
— Powiedziałem już, że tego nie da się zrobić.
— Pan potrafi.
— Jak?
— Jakoś. — Usłyszał śmiech Galta i dodał: — Dlaczego nie? Proszę mi tylko powiedzieć, dlaczego 
nie?
— Dobrze, powiem panu. Chce pan, żebym został dyktatorem gospodarczym?
— Tak!
— I podporządkuje się pan każdemu mojemu poleceniu?
— Bez wyjątku!
— Proszę zatem zacząć od zniesienia podatku dochodowego.
— Och, nie! — wykrzyknął pan Thompson, zrywając się z krzesła. — To niewykonalne! To... to 



nie należy do dziedziny produkcji.  To dystrybucja. Z czego opłacilibyśmy pracowników sektora 
państwowego?
— Zwolnijcie ich.
— Och, nie! To polityka! To nie gospodarka! Nie może się pan wtrącać do polityki! Nie może pan 
mieć wszystkiego!
Galt skrzyżował nogi na poduszce i rozparł się wygodniej w brokatowym fotelu.
— Chce pan kontynuować dyskusję? Czy już pan zrozumiał?
— Ja tylko... — Pan Thompson umilkł.
— Wystarczy panu, że ja zrozumiałem?
— Proszę posłuchać — rzekł uspokajająco pan Thompson, sadowiąc się na skraju krzesła. — Nie 
chcę się spierać.  Nie jestem dobry w debatach.  Jestem człowiekiem czynu.  Mamy mało czasu. 
Wiem jedynie, że pan ma umysł, którego potrzebujemy. Może pan zrobić wszystko. Gdyby pan 
chciał, mógłby pan zaprowadzić porządek.
— W porządku, przełóżmy to na pański język: nie chcę. Nie chcę być dyktatorem gospodarczym 
nawet  przez  chwilę  dostatecznie  długą,  by wydać  rozkaz  nakazujący  ludziom być  wolnymi  — 
rozkaz, który każda myśląca istota ludzka odrzuciłaby mi w twarz, wiedząc, że jej praw nie mogą 
jej dawać ani odbierać pańskie czy moje zezwolenia.
— Niech mi pan powie — rzekł pan Thompson, patrząc na niego w zamyśleniu — co pan chce 
osiągnąć?
— Powiedziałem to przez radio.
— Nie mogę pana rozgryźć. Powiedział pan, że chodzi mu o osobisty interes — i to rozumiem. Ale 
co takiego chce pan osiągnąć w przyszłości, czego nie mógłby pan dziś otrzymać od nas na talerzu? 
Sądziłem, że jest pan egoistą — i człowiekiem praktycznym. Daję panu czek in blanco na to, co 
tylko pan zechce, a pan odmawia jego przyjęcia. Dlaczego?
— Bo to czek bez pokrycia.
— Co takiego?!
— Bo nie ma mi pan do zaoferowania żadnej wartości.
— Mogę panu dać, o co pan tylko poprosi. Proszę tylko powiedzieć.
— Niech pan to powie.
— Cóż, wiele pan mówił o bogactwie. Jeśli to o pieniądze chodzi, nie zarobiłby pan przez trzysta 
lat tego, co ja panu mogę dać w minutę, w tej chwili, od ręki. Chce pan miliard dolarów — miliard 
czyściutkich, nowiutkich dolarów?
— Które sam będę musiał wyprodukować, żeby pan mógł mi je dać?
— Nie, prosto ze skarbca państwowego, w świeżutkich banknotach, albo nawet... nawet w złocie, 
jeśli pan woli.
— I co za nie kupię?
— Och, kiedy tylko kraj stanie na nogi...
— To znaczy: kiedy ja go podniosę na nogi?
— No, jeśli chce pan kierować wszystkim po swojemu, jeśli to o władzę panu chodzi, gwarantuję, 
że każdy mężczyzna, kobieta i dziecko w tym kraju będą słuchać pańskich rozkazów i robić, czego 
pan zażąda.
— Po tym, jak ja ich tego nauczę?
— Jeśli chce pan czegoś dla swoich ludzi — dla tych, którzy zniknęli — pracy, stanowisk, władzy, 
zwolnień z podatku, jakichś specjalnych przywilejów — proszę tylko powiedzieć, a dostaną je.
— Po tym, jak ich sprowadzę z powrotem?
— No to czego, u diabła, pan chce?
— A do czego, u diabła, pan mi jest potrzebny?
— Słucham?
— Co ma mi pan do zaoferowania, czego nie mógłbym dostać bez pana?
Pan Thompson cofnął się nieco, jakby przyparty do muru, a jednocześnie po raz pierwszy spojrzał 
Galtowi prosto w oczy i, już innym tonem, rzekł przeciągle:
— Beze mnie nie mógłby pan opuścić teraz tego pokoju. Galt uśmiechnął się.



— Istotnie.
— Nie mógłby pan nic wyprodukować. Mógłby pan tu zostać i umrzeć z głodu.
— Istotnie.
— Nie  rozumie  pan?  — W głosie  pana  Thompsona  ponownie  zabrzmiała  hałaśliwa,  swojska 
jowialność,  jakby humor miał być przykrywką bezpieczeństwa dla rzucanej właśnie sugestii:  — 
Mam panu do zaoferowania pańskie życie.
— Ono nie należy do pana — rzekł miękko Galt.
Coś w jego głosie  sprawiło,  że  Thompson szybko na niego zerknął,  po czym jeszcze  szybciej 
odwrócił wzrok: uśmiech Galta był niemal łagodny.
— Czy teraz pan rozumie — rzekł Galt — co miałem na myśli, mówiąc, że zero nie może trzymać 
w zastawie życia? To ja musiałbym oddać je panu w zastaw — a ja tego nie uczynię. Odstąpienie 
od  groźby  nie  jest  zapłatą,  negacja  negacji  nie  jest  nagrodą,  wycofanie  pańskich  uzbrojonych 
bandziorów nie jest bodźcem, propozycja zamordowania mnie nie jest wartością.
— Kto... kto mówił cokolwiek o mordowaniu?
— A kto mówił cokolwiek o czymkolwiek innym? Gdyby mnie pan tu nie trzymał na muszce, 
grożąc  śmiercią,  w  ogóle  nie  miałby  pan  okazji  ze  mną  rozmawiać.  Ale  tylko  tyle  może  pan 
osiągnąć dzięki swoim karabinom. Nie płacę za odstępowanie od gróźb. Nie odkupuję od nikogo 
własnego życia.
— To nieprawda — rzekł rezolutnie pan Thompson. — Gdyby miał pan złamaną nogę, zapłaciłby 
pan lekarzowi za jej złożenie.
— Nie, gdyby to on mi ją złamał.  — Galt uśmiechnął się do milczenia Thompsona.  — Jestem 
człowiekiem  praktycznym,  panie  Thompson.  Nie  uważam  za  rzecz  praktyczną  utrzymywania 
osoby,  której  jedynym  sposobem  zarabiania  na  życie  jest  łamanie  mi  kości.  Nie  uważam  za 
praktyczne wspierania gangsterów pozujących na ochroniarzy.
Pan Thompson zamyślił się, po czym pokręcił głową.
— Nie uważam, żeby pan był praktyczny. Człowiek praktyczny nie ignoruje realiów. Nie trwoni 
czasu na marzenia o tym, żeby było inaczej, i na próby zmieniania rzeczywistości. Bierze rzeczy 
takimi, jakimi są. Mamy pana w garści. Taki jest fakt, czy się to panu podoba czy nie. Powinien go 
pan brać pod uwagę.
— Biorę.
—  Chcę  powiedzieć,  że  powinien  pan  współpracować.  Powinien  pan  otworzyć  oczy  na 
rzeczywistość, zaakceptować istniejącą sytuację i dostosować się do niej.
— Gdyby pan cierpiał na zatrucie krwi, dostosowałby się pan do tego czy próbował z tym walczyć?
— Och, to co innego! To dotyczy spraw fizycznych!
— Chce pan powiedzieć, że fakty fizyczne można korygować, ale pańskich kaprysów nie?
— Co?
— Mówi pan, że naturę można dostosować do człowieka, ale pańskie kaprysy są ponad prawami 
natury i ludzie muszą się dostosować do pana?
— Mówię, że ja tu rządzę.
— Przy użyciu broni?
— Och, daj pan spokój z tą bronią! Ja...
— Nie mogę zapominać o realiach, panie Thompson. To byłoby niepraktyczne.
— Dobrze więc: mam broń. Co pan zamierza w tej sprawie zrobić?
— Wezmę to pod uwagę. Będę panu posłuszny.
— Co takiego?!
— Zrobię, co mi pan każe.
— Mówi pan poważnie?
— Tak. Dosłownie. — Entuzjazm pana Thompsona powoli przeszedł w konsternację. — Wykonam 
każdy  ruch,  jaki  każe  mi  pan  wykonać.  Jeśli  mi  pan  każe  przenieść  się  do  biura  dyktatora 
gospodarczego, zrobię to. Jeśli mi pan każe siedzieć przy biurku, będę siedział. Jeśli mi pan każe 
wydać rozporządzenie, wydam je — zgodnie z pana życzeniem.
— Ależ ja nie wiem, jakie rozporządzenia trzeba wydać!



— Ja też nie.
Zapanowało długotrwałe milczenie.
— No? — rzekł Galt. — Co mi pan rozkaże?
— Rozkazuję panu uratować gospodarkę kraju!
— Nie wiem, jak to zrobić.
— Ma pan znaleźć sposób!
— Nie wiem, jak go znaleźć.
— Ma pan myśleć!
— Jak pański karabin zmusi mnie do tego, panie Thompson?
Pan  Thompson  popatrzył  na  niego  w  milczeniu  —  i  Galt  ujrzał  w  jego  napiętych  wargach, 
wysuniętej  brodzie  i  zmrużonych  oczach  obraz  nastoletniego  osiłka,  gotowego  do  wysunięcia 
filozoficznego argumentu zamykającego się w słowach: „Bo w ryj dostaniesz!” Uśmiechnął się, 
patrząc  wprost  na  niego,  jakby  usłyszał  nie  wypowiedziane  zdanie  i  chciał  to  podkreślić.  Pan 
Thompson odwrócił wzrok.
— Nie — rzekł Galt — pan nie chce, żebym myślał. Zmuszając człowieka, by postępował wbrew 
sobie, chce pan powstrzymać w nim myślenie. Chce pan z niego zrobić robota. Podporządkuję się.
Pan Thompson westchnął.
— Nie rozumiem — wyznał tonem autentycznej bezradności. — Coś tu jest nie tak, a ja nie wiem 
co. Dlaczego miałby się pan pakować w kłopoty? Z pańskim umysłem może pan pokonać każdego. 
Nie ma pan sobie równych i wie pan o tym. Dlaczego nie uda pan, że się do nas przyłącza, a potem 
nie przejmie władzy i mnie nie wykołuje?
— Z tego samego powodu, dla którego pan to proponuje: bo pan by wygrał.
— Że co?
— Bo to właśnie dzięki lepszym od was, którzy usiłowali was pokonać waszą własną bronią, przez 
wieki uchodziło wam to na sucho. Który z nas by zwyciężył, gdybym miał z panem rywalizować o 
władzę nad osiłkami? Jasne, mógłbym udawać — i nie uratowałbym waszej gospodarki ani syste-
mu,  bo  nic  ich  już  nie  może  uratować  — ale  zginąłbym,  a  wy  wygralibyście  to,  co  zawsze 
wygrywacie: odroczenie, zawieszenie wykonania wyroku na kolejny rok — lub miesiąc — kupione 
za cenę tej resztki nadziei i wysiłku, którą jeszcze da się wycisnąć z najlepszych spośród szczątków 
ludzkich, jakie wokół pana pozostały, ze mną włącznie. Tylko o to panu chodzi i tylko tak daleko 
sięga  pański  wzrok.  Miesiąc?  Pan  by  się  zgodził  na  tydzień,  kierując  się  niepodważalnym 
pewnikiem, że zawsze znajdzie  się kolejna ofiara.  Ale ja jestem ostatnią ofiarą — ofiarą,  która 
odmawia odegrania tradycyjnej roli. Gra skończona, braciszku.
— Och, to tylko teoria! — obruszył się nieco zbyt gwałtownie pan Thompson, wodząc po pokoju 
niespokojnym wzrokiem; zerknął na drzwi, jakby marzył o ucieczce.  — Mówi pan, że jeśli  nie 
zrzekniemy się systemu, zginiemy? — zapytał.
— Tak.
— A zatem, skoro jest pan w naszych rękach, zginie pan razem z nami?
— Prawdopodobnie.
— Nie chce pan żyć?
— Namiętnie.  — Zobaczył iskierkę w oczach Thompsona i uśmiechnął się. — Powiem więcej: 
wiem, że moje pragnienie życia jest znacznie silniejsze niż pańskie. Wiem, że właśnie na to pan 
liczy. Wiem, że tak naprawdę wcale pan nie chce żyć. Ja tak. I właśnie dlatego, że tak bardzo tego 
chcę, nie zgodzę się na imitację życia.
Pan Thompson zerwał się na równe nogi.
— To nieprawda! — wykrzyknął. — To nieprawda, że nie chcę żyć! Dlaczego pan to mówi? — 
Stał lekko skulony, jakby nagle zrobiło mu się zimno. — Dlaczego pan mówi takie rzeczy? Nie 
wiem, o co panu chodzi. — Cofnął się o kilka kroków. — I to nieprawda, że rządzę przy użyciu 
broni.  Nie mam zamiaru pana skrzywdzić.  Nigdy nie miałem zamiaru nikogo krzywdzić.  Chcę, 
żeby ludzie  mnie lubili.  Chcę być pańskim przyjacielem...  Chcę być pańskim przyjacielem!  — 
wykrzyknął, jakby chciał o tym zawiadomić cały świat.
Galt obserwował go nieprzeniknionym wzrokiem, który bez wątpienia coś dostrzegał, lecz swoje 



wnioski pozostawiał w sferze domysłów pana Thompsona.
Thompson zaczął nagle wykonywać nerwowe, niepotrzebne ruchy, jakby bardzo mu się spieszyło.
— Muszę lecieć — rzekł. — Mam... mam mnóstwo spotkań. Porozmawiamy o tym jeszcze. Niech 
pan to przemyśli. Ma pan czas. Nie będę pana poganiał. Niech się pan rozgości. Może pan prosić o 
wszystko —jedzenie, picie, papierosy, wszystko w najlepszym gatunku, jaki pan sobie wymarzy. — 
Wskazał ubranie Galta. — Zamówię u najdroższego krawca w mieście jakieś porządne ubranie dla 
pana. Chcę, żeby pan przywykł do luksusów. Chcę, żeby czuł się pan jak w domu i... Przy okazji — 
zapytał nieco zbyt lekkim tonem — ma pan jakąś rodzinę? Jakichś krewnych, których chciałby pan 
zobaczyć?
— Nie.
— Przyjaciół?
— Nie.
— Dziewczynę?
— Nie.
— Po prostu nie chciałbym, żeby się pan czuł samotny. Jeśli jest ktoś, kogo chciałby pan zobaczyć, 
chętnie spełnimy pańskie życzenie.
— Nie ma nikogo takiego.
Pan Thompson zatrzymał się w drzwiach, przez chwilę spoglądał na Galta, po czym pokręcił głową.
— Nie mogę pana rozgryźć — powiedział. — Ani w ząb. Galt uśmiechnął się.
— Kim jest John Galt? — odparł, wzruszając ramionami.

Nad drzwiami hotelu Wayne-Falkland wisiały cienkie sopelki lodu. Uzbrojeni strażnicy wyglądali 
w  kręgu  światła  przygnębiająco  bezradnie:  stali  skuleni,  z  opuszczonymi  głowami,  obejmując 
karabiny, by się ogrzać, i sprawiając wrażenie, że nawet wystrzelenie całego magazynku w sza-
lejącą zamieć nie przyniosłoby im ulgi.
Z przeciwległej strony ulicy kreator morale Chick Morrison, podążający na konferencję odbywającą 
się  na  pięćdziesiątym dziewiątym piętrze,  zauważył,  że  przypadkowi,  apatyczni  przechodnie  w 
ogóle nie zwracają uwagi ani na strażników, ani na mokre nagłówki sterty niesprzedanych gazet, 
leżącej na stoisku drżącego, obdartego sprzedawcy: John Galt obiecuje dostatek.
Chick  Morrison  pokręcił  niespokojnie  głową:  sześć  dni  artykułów  na  pierwszych  stronach, 
trąbiących o zjednoczeniu wysiłków przywódców kraju,  współdziałających z Johnem Galtem w 
celu wypracowania nowej polityki, nie przyniosło rezultatów. Ludzie poruszali się, jakby nie mieli 
ochoty na nic patrzeć. Nikt nie zwracał uwagi na jego osobę, jedynie jakaś obdarta starsza kobieta 
w  milczeniu  wyciągnęła  rękę,  gdy  zbliżał  się  do  wejścia;  minął  ją  pospiesznie  i  tylko  płatki 
mokrego śniegu spadły na nagą, kościstą dłoń.
Kiedy przemawiał do zebranych w pokoju pana Thompsona na pięćdziesiątym dziewiątym piętrze, 
wciąż miał w pamięci tę ulicę.
— To  nie  skutkuje  — powiedział  wysokim głosem,  wskazując  stertę  raportów  badaczy  pulsu 
publicznego.  —  Wydaje  się,  że  wszystkie  artykuły  o  współpracy  z  Johnem  Galtem  nic  nie 
zmieniają. Ludzi to nie obchodzi. Nie wierzą ani słowu. Niektórzy mówią, że on nigdy nie zechce z 
nami współpracować. Większość nawet nie wierzy, że go mamy. Nie wiem, co się dzieje z tymi 
ludźmi. W nic już nie wierzą. — Westchnął.
—  Przedwczoraj  zamknięto  trzy  fabryki  w  Cleveland.  Wczoraj  —  pięć  w  Chicago.  W  San 
Francisco...
—  Wiem,  wiem  —  uciął  pan  Thompson,  mocniej  owijając  się  szalikiem:  zepsuł  się  piec 
ogrzewający budynek. — Nie ma wyboru: on musi ulec i przejąć stery. Musi!
Wesley Mouch zerknął na sufit.
—  Niech  mi  pan  już  nie  każe  z  nim  rozmawiać  — rzekł  i  zadrżał.  —  Próbowałem.  Z  tym 
człowiekiem nie da się rozmawiać.
— Ja... ja nie mogę, panie Thompson! — wykrzyknął Chick Morrison w odpowiedzi na spojrzenie 



Thompsona.  —  Jeśli  pan  sobie  życzy,  ustąpię  ze  stanowiska!  Nie  mogę  już  więcej  z  nim 
rozmawiać! Niech mnie pan nie zmusza!
— Nikt z nim nie umie rozmawiać — rzekł Floyd Ferris. — To strata czasu. Nie słyszy ani słowa z 
tego, co się do niego mówi.
Fred Kinnan parsknął śmiechem.
— Chcesz powiedzieć, że słyszy zbyt wiele? A co gorsza, odpowiada na to.
— No to może ty byś jeszcze raz spróbował? — podchwycił Mouch.
— Najwyraźniej dobrze się bawiłeś. Może jednak spróbujesz go przekonać?
— Wiem lepiej — rzekł Kinnan. — Nie oszukuj się, braciszku. Nikt go nie przekona. Nie będę 
próbował drugi raz... Dobrze się bawiłem? — dodał zdziwiony. — Rzeczywiście, chyba tak.
— Co ci odbiło? Zaczynasz go lubić? Chcesz przejść na jego stronę?
— Ja? — zaśmiał się ponuro Kinnan. — A na co ja mu jestem potrzebny? Kiedy wygra, mnie 
pierwszego wyrzuci na śmietnik... Tylko że — zerknął tęsknie na sufit — ten facet przynajmniej 
jest szczery.
— Nie wygra! — wykrzyknął pan Thompson. — To wykluczone! Zaległa długotrwała cisza.
— W Wirginii Zachodniej wybuchły zamieszki wywołane głodem — rzekł Wesley Mouch. — A 
rolnicy z Teksasu...
— Panie Thompson! — zawołał desperacko Chick Morrison. — Może moglibyśmy pokazać go 
społeczeństwu... na jakimś publicznym wiecu... albo w telewizji... tylko pokazać, żeby uwierzyli, że 
naprawdę go mamy... To ich na chwilę podbuduje... Zyskamy na czasie...
— To zbyt niebezpieczne — rzucił Ferris. — Lepiej trzymajmy go z dala od ludzi. Nie wiadomo, 
na co może sobie pozwolić.
— Musi ustąpić — powtórzył uparcie pan Thompson. — Musi się do nas przyłączyć. Któryś z was 
musi...
— Nie! — wrzasnął Eugene Lawson. — Nie ja! Nie chcę go więcej widzieć! Ani razu! Nie mam 
zamiaru w to wierzyć!
— W co?  — zapytał  James  Taggart  z  nutką  niebezpiecznie  lekkomyślnej  kpiny.  Lawson  nie 
odpowiedział. — Czego się tak boisz? — Drwina w głosie Taggarta była nienaturalnie wyrazista, 
jakby fakt, iż ktoś boi się bardziej niż on, pomagał mu w walce z własnym strachem. — W co tak 
się boisz uwierzyć, Gene?
— Nie mam zamiaru w to wierzyć! Nie i już! — na wpół warknął, na wpół zaskomlał Lawson. — 
Nie  możecie  mi  pozwolić  stracić  wiary  w ludzkość!  Nie  powinniście  byli  pozwolić,  żeby taki 
człowiek mógł istnieć! Bezwzględny egoista, który...
— Tacy z was intelektualiści — rzekł pogardliwie pan Thompson. — Myślałem, że możecie go 
namówić w jego własnym żargonie, a on was wystraszył. Idee? Co się stało z waszymi ideami? 
Zróbcie coś! Namówcie go, żeby się przyłączył! Przekonajcie go!
—  Kłopot  w  tym,  że  on  niczego  nie  pragnie  —  rzekł  Mouch.  —  Co  można  zaoferować 
człowiekowi, który niczego nie pragnie?
— Chcesz powiedzieć: co tacy goście jak my mają do zaoferowania człowiekowi, który pragnie 
żyć? — poprawił Kinnan.
— Zamknij się! — wrzasnął James Taggart. — Dlaczego to powiedziałeś?! Co w ciebie wstąpiło?!
— A w ciebie co wstąpiło, że wrzeszczysz? — odparł Kinnan.
— Zamknijcie się wszyscy — zarządził pan Thompson. — Umiecie się zwalczać nawzajem, ale 
kiedy trzeba walczyć z człowiekiem z prawdziwego zdarzenia...
— Więc i pan jest po jego stronie? — wrzasnął Lawson.
— Och, przymknij się — rzekł ze znużeniem pan Thompson. — To najgorszy drań, z jakim miałem 
w życiu do czynienia. Nawet byś tego nie zrozumiał. Cholerny twardziel... — W jego ton wdarła się 
nieznaczna nutka podziwu. — Cholerny twardziel...
— Są sposoby na przekonanie twardzieli — rzekł przeciągle Ferris. — Już wam mówiłem.
— Nie! — krzyknął pan Thompson. — Nie! Zamknij się! Nie mam zamiaru cię słuchać! Nie i już! 
— Wymachiwał gorączkowo rękami, jakby chciał coś odpędzić, nie nazywając tego po imieniu. — 
Powiedziałem mu... że to nieprawda... że nie jesteśmy... że nie jestem... — Potrząsał gwałtownie 



głową, jakby w jego własnych słowach kryło się jakieś bezprecedensowe niebezpieczeństwo. —
Nie,  chłopcy,  musimy  być  praktyczni...  i  ostrożni.  Diabelnie  ostrożni.  Musimy  to  rozegrać 
pokojowo. Nie możemy go zniechęcać ani... ani szkodzić mu. Nie możemy ryzykować, że... że coś 
mu się stanie. Bo... bo jeśli on odejdzie, to i my. Jest naszą ostatnią nadzieją. Weźcie to sobie do 
serca. Jeśli go zabraknie, zginiemy. Wszyscy to wiecie. — Powiódł wzrokiem po otaczających go 
twarzach: wiedzieli.
Następnego ranka deszcz ze śniegiem padał na artykuły z pierwszych stron, obwieszczające,  że 
konstruktywna,  przebiegająca  w  spokojnej  atmosferze  konferencja  Johna  Galta  z  przywódcami 
kraju,  mająca  miejsce  poprzedniego  popołudnia,  zaowocowała  „planem  Johna  Galta”,  który 
wkrótce zostanie  podany do wiadomości  publicznej.  Wieczorem płatki  śniegu padały na meble 
kamienicy, w której zawaliła się przednia ściana, i na tłum ludzi czekających w milczeniu przy 
zamkniętej kasie fabryki, której właściciel zniknął.
— Rolnicy z Dakoty Południowej — donosił następnego ranka panu Thompsonowi Wesley Mouch 
— maszerują na stolicę stanu, paląc wszystkie budynki rządowe na swojej drodze i każdy dom wart 
więcej niż dziesięć tysięcy dolarów.
— Kalifornia się sypie — donosił wieczorem. — Trwa tam wojna domowa — a tak właściwie to 
nie wiadomo co. Ogłosili, że wychodzą z unii, ale nikt nie wie, kto jest obecnie przy władzy. W 
całym stanie trwają walki zbrojne pomiędzy „Partią Ludową” Mamuśki Chalmers i jej sojową sektą 
wielbicieli Orientu a formacją pod nazwą „Powrót do Boga”, kierowaną przez byłych właścicieli 
pól naftowych.
— Panno Taggart!  — zakrzyknął  pan Thompson, gdy następnego ranka weszła  do budynku w 
odpowiedzi na jego wezwanie. — Co my teraz zrobimy?
Zastanawiał  się,  dlaczego  kiedyś  zdawało  mu  się,  że  Dagny  ma  w  sobie  jakąś  wzmacniającą 
energię. Patrzył na pozbawioną wyrazu twarz, która zdawała się opanowana, opanowanie to stawało 
się jednak niepokojące, gdy się dostrzegło, że trwa bez zmian, nie zdradzając śladu uczuć. Była to 
taka sama twarz jak wszystkie inne, jedynie usta wydawały się jakieś zacięte.
— Ufam pani, panno Taggart. Ma pani więcej rozumu niż moi chłopcy — apelował. — Zrobiła 
pani dla kraju więcej niż oni wszyscy. To pani go dla nas znalazła. Co mamy robić? Wszystko się 
sypie,  on  jeden  może  nas  z  tego  wyciągnąć  —  ale  nie  chce.  Odmówił.  Po  prostu  odmawia 
rządzenia. W życiu czegoś takiego nie widziałem: człowiek, który nie chce rządzić. Błagamy go, 
żeby wydawał rozkazy, a on mówi, że chce ich słuchać! To niedorzeczne!
— Istotnie.
— Czy pani coś z tego rozumie? Potrafi go pani rozgryźć?
— To arogancki egoista — rzekła.  — Ambitny awanturnik.  Człowiek nieskończenie  zuchwały, 
który walczy o najwyższą stawkę na świecie.
To łatwe, pomyślała. Byłoby trudne w tych odległych czasach, gdy traktowała język jako narzędzie 
honoru,  którego  należy  zawsze  używać  tak,  jakby  się  mówiło  pod  przysięgą— pod  przysięgą 
nakazującą wierność rzeczywistości i szacunek dla istot ludzkich. Teraz było to tylko wydawanie 
nieartykułowanych dźwięków, adresowanych do przedmiotów nieożywionych i nie związanych z 
takimi pojęciami jak rzeczywistość, człowiek czy honor.
Pierwszego ranka po aresztowaniu Galta bez trudu opisała panu Thompsonowi, jak go znalazła. 
Spokojnie  przyglądała  się  jego  entuzjastycznym uśmiechom i  wysłuchiwała  okrzyku „grzeczna 
dziewczynka!”,  który  raz  po  raz  wznosił,  spoglądając  triumfalnie  na  swoich  asystentów,  jakby 
chciał pokazać, że miał nosa, ufając jej.  Bez trudu dała wyraz gniewnej nienawiści do Galta — 
„Kiedyś  zgadzałam  się  z  jego  poglądami,  ale  nie  pozwolę,  żeby  zniszczył  moją  kolej!”  —  i 
usłyszała słowa pana Thompsona: „Proszę się nie obawiać, panno Taggart! Obronimy panią przed 
nim!”
Bez  trudu  przyjęła  pozę  chłodnej  przebiegłości  i  czystym,  metalicznym  głosem,  jak  maszyna 
licząca wystukująca sumę na rachunku, przypomniała panu Thompsonowi o nagrodzie w wysokości 
pięciuset tysięcy dolarów. Thompson zamarł na moment, a potem uśmiechnął się od ucha do ucha, 
jakby chciał powiedzieć, że się tego nie spodziewał, ale miło mu się dowiedzieć, co nią kierowało, i 
że  rozumie  taką  motywację.  „Oczywiście,  panno  Taggart!  Jasne!  Nagroda  należy  do  pani! 



Prześlemy pani czek na całą sumę!”
To wszystko było łatwe, bo czuła, że przebywa w jakimś ponurym nie-świecie, gdzie jej słowa i 
czyny  nie  są  już  faktami,  odbiciami  rzeczywistości,  lecz  jedynie  zniekształconymi  figurami  z 
gabinetu luster, oglądanymi przez istoty, których świadomości nie można nazwać świadomością. 
Jedyną jej troską, płonącą w środku niczym cienki drucik, igłą wskazującą kierunek, była troska o 
jego bezpieczeństwo. Reszta stanowiła plamę bezkształtnego roztworu, pół kwasu, pół mgły.
Ale oni, myślała z drżeniem, ci wszyscy ludzie, których nigdy nie rozumiałam, żyją w tym stanie 
przez  cały  czas  i  pragną  go,  pragną  tej  gumowej  rzeczywistości,  udawania,  zniekształcania, 
oszukiwania w zamian za jedno dziękczynne spojrzenie zatrwożonych oczu pana Thompsona. Czy 
oni naprawdę chcą żyć?, zastanawiała się.
— O najwyższą stawkę na świecie, panno Taggart? — zapytał niespokojnie pan Thompson. — To 
znaczy o co?
— O rzeczywistość. O ziemię.
— Nie całkiem rozumiem, co pani chce powiedzieć, ale... Panno Taggart, jeśli pani sądzi, że potrafi 
go zrozumieć, czy nie... czy nie spróbowałaby pani jeszcze raz z nim porozmawiać?
Czuła się, jakby słyszała własny głos, odległy o wiele lat świetlnych, krzyczący, że oddałaby życie, 
by go zobaczyć — ale tu, w tym pokoju, usłyszała głos nic nie znaczącej nieznajomej, mówiący 
chłodno:
— Nie, panie Thompson. Mam nadzieję, że już nigdy nie będę musiała go oglądać.
— Wiem, że go pani nie znosi i nie winię pani za to, ale może jednak...
— Próbowałam go przekonać  tamtej  nocy,  gdy go znalazłam.  W odpowiedzi  usłyszałam tylko 
obelgi.  Myślę,  że  nienawidzi  mnie bardziej  niż  kogokolwiek.  Nie może mi wybaczyć,  że  to  ja 
doprowadziłam do jego schwytania. Byłabym ostatnią osobą, której by uległ.
—  Taaak...  tak,  istotnie...  Sądzi  pani,  że  kiedykolwiek  ulegnie?  Igła  wewnątrz  niej  zadrżała, 
oscylując między dwoma kierunkami.
Czy powinna powiedzieć, że nie, i zobaczyć, jak go zabijają— czy raczej wyrazić opinię, że tak, 
aby dalej trwali przy władzy, niszcząc świat?
— Tak — rzekła stanowczo. — Ulegnie, jeśli będziecie go dobrze traktować. Jest zbyt ambitny, 
żeby się  wyrzec władzy.  Nie pozwólcie  mu uciec,  ale  mu nie  groźcie  ani  nie  róbcie  krzywdy. 
Zastraszaniem nic nie zdziałacie. Strach się go nie ima.
— Ale co, jeśli... no, to wszystko tak szybko się sypie... co, jeśli zbyt długo będzie się upierał?
— Nie będzie.  Jest  zbyt  praktyczny.  Przy okazji:  pozwala mu pan słuchać informacji  o  stanie 
państwa?
— No... nie.
— Proponuję, żeby mu pan dostarczył kopie poufnych raportów. Zrozumie, że nie zostało wiele 
czasu.
— Dobry  pomysł!  Doskonały...!  Wie  pani,  panno Taggart  — rzekł  nagle  z  jakąś  rozpaczliwą 
zaborczością w głosie — zawsze, gdy z panią rozmawiam, czuję się lepiej.  To dlatego, że pani 
ufam. Nie ufam nikomu w swoim otoczeniu. Ale pani jest inna. Konkretna.
— Dziękuję, panie Thompson — odparła bez mrugnięcia okiem. Jakie to łatwe, myślała. Dopiero 
gdy wyszła na ulicę, poczuła, że całą bluzkę ma mokrą od potu.
Gdybym  potrafiła  czuć,  myślała,  przechodząc  przez  hol  dworca,  wiedziałabym,  że  ta  ciężka 
obojętność, którą teraz czuję wobec swojej kolei, jest nienawiścią. Nie potrafiła się pozbyć uczucia, 
że wysyła w trasę wyłącznie pociągi towarowe: pasażerowie nie byli dla niej żywi i nie byli ludźmi. 
Bezsensowne wydawało się marnowanie tak olbrzymiego wysiłku na zapobieganie katastrofom i 
zapewnianie bezpieczeństwa pociągom przewożącym jedynie przedmioty. Przyglądała się twarzom 
na dworcu: gdyby on zginął,  zamordowany przez rządzących tym systemem, aby te stworzenia 
mogły dalej jeść, spać i podróżować — czy podstawiałaby dla nich pociągi? Gdyby zaczęła wołać o 
pomoc dla niego, czy ktokolwiek odpowiedziałby na jej wezwanie? Czy chcieli, żeby żył — oni, 
którzy słyszeli jego słowa?
Czek na pięćset tysięcy dolarów dostarczono jej do biura tego popołudnia — razem z bukietem 
kwiatów od pana Thompsona. Popatrzyła na czek, po czym pozwoliła mu sfrunąć na biurko: nic nie 



znaczył i nie wzbudzał w niej żadnych uczuć, nawet najmniejszego śladu winy. Był to po prostu 
świstek papieru,  nie ważniejszy od tych leżących w koszu. Nie miało znaczenia,  czy można za 
niego kupić naszyjnik z diamentów, wysypisko miejskie czy ostatni posiłek. Nigdy nie zrealizuje 
tego czeku. Nie kryje się za nim żadna wartość i nic, co można by za niego kupić, nie będzie jej 
miało. Ale to, myślała, ta martwa obojętność jest permanentnym stanem otaczających ją ludzi, ludzi 
pozbawionych  celu  i  pasji.  Jest  to  stan  duszy  niewartościującej:  czy  ci,  którzy  go  wybierają, 
naprawdę chcą żyć?
Kiedy  wieczorem  przyszła  do  domu,  odrętwiała  z  wycieńczenia,  nie  działały  światła  w  holu 
budynku — i dopiero gdy zapaliła lampę w korytarzu swojego mieszkania, dostrzegła coś leżącego 
na podłodze. Była to czysta, zaklejona koperta, którą ktoś wsunął przez szczelinę pod drzwiami. 
Dagny podniosła ją — i już po chwili śmiała się bezgłośnie, na wpół klęcząc, na wpół siedząc na 
podłodze, nie chcąc się stamtąd ruszyć, pragnąc jedynie wpatrywać się w wiadomość nakreśloną 
znajomym pismem, tym samym, które ostatnio  widziała  na stronie  wiszącego nad miastem ka-
lendarza. Wiadomość brzmiała:

Dagny, 
czekaj spokojnie. Obserwuj ich. Kiedy będzie mu potrzebna nasza pomoc, zadzwoń do mnie 
na OR 6-5693.

F.

Następnego ranka gazety upominały społeczeństwo,  by nie wierzyło w plotki o zamieszkach w 
południowych stanach. Poufne raporty przesyłane panu Thompsonowi informowały, że pomiędzy 
Georgią  a  Alabamą rozpoczęły  się  walki  zbrojne  o  fabrykę  produkującą  sprzęt  elektryczny.  Z 
powodu walk i wysadzenia w powietrze torów kolejowych fabryka została odcięta od wszelkich 
źródeł surowców.
— Przeczytał pan poufne raporty, które panu przesłałem? — jęknął wieczorem tego samego dnia 
pan Thompson, ponownie odwiedzając Galta. Towarzyszył mu James Taggart, który zgłosił się na 
ochotnika, by po raz pierwszy odwiedzić więźnia.
Galt  siedział  na  krześle,  ze  skrzyżowanymi  nogami,  paląc  papierosa.  Wydawał  się  zarazem 
wyprostowany i rozluźniony. Nie potrafili rozszyfrować wyrazu jego twarzy, wiedzieli jedynie, że 
nie ma w niej lęku.
— Tak — odparł.
— Nie ma już wiele czasu — rzekł pan Thompson.
— Nie ma.
— Chce pan pozwolić, by nadal działy się takie rzeczy?
— A pan?
— Jak pan może być tak pewny swoich racji?! — wykrzyknął James Taggart, cicho, ale z pasją. — 
Jak  pan  może,  w  takich  strasznych  czasach,  upierać  się  przy  swoich  poglądach,  ryzykując 
zniszczenie świata?
— A czyimi poglądami bezpieczniej byłoby się kierować?
— Skąd pan może mieć pewność, że to pan ma rację? Skąd pan może wiedzieć? Jak pan może 
sobie pozwalać na tak samolubny luksus jak upieranie się przy swoim, gdy naród pana potrzebuje?
— Chce pan powiedzieć: gdy naród potrzebuje moich poglądów?
— Nikt nie ma racji ani nie myli się w stu procentach! Nic nie jest czarne ani białe! Nie ma pan 
monopolu na prawdę!
Jest coś dziwnego w zachowaniu Taggarta, pomyślał pan Thompson, marszcząc brwi, jakaś dziwna, 
zbyt osobista uraza, jakby chodziło mu o coś innego niż sprawy polityczne.
— Gdyby miał pan jakieś poczucie obowiązku — mówił Taggart — nie ośmieliłby się pan tak 
ryzykować, kierując się wyłącznie własną opinią! Dołączyłby pan do nas, wziął pod uwagę kilka 
innych punktów widzenia i przyznał, że my także możemy mieć rację! Dopomógłby nam pan w 
realizacji naszych planów!
Taggart perorował gorączkowo, ale pan Thompson nie wiedział, czy Galt słucha: więzień wstał i 



przechadzał się po pokoju, nie nerwowo, lecz jak ktoś, kto czerpie przyjemność z ruchów własnego 
ciała. Uwagę pana Thompsona przykuła lekkość kroków, wyprostowane plecy, wciągnięty brzuch, 
rozluźnione ramiona. Galt sprawiał wrażenie nieświadomego istnienia własnego ciała, a zarazem 
nad wyraz świadomego swojej dumy z niego. Pan Thompson zerknął na niechlujną, przygarbioną, 
niezgrabną  sylwetkę  Jamesa  Taggarta  i  przyłapał  go  na  przyglądaniu  się  ruchom Galta  z  taką 
nienawiścią, że sam zesztywniał w obawie, iż Galt to dostrzeże. On jednak nie patrzył na Taggarta.
—  ...pańskie  sumienie!  —  mówił  Taggart.  —  Jestem  tu  po  to,  by  zaapelować  do  pańskiego 
sumienia!  Jak może pan cenić  własny umysł  wyżej  niż  tysiące istnień ludzkich?  Ludzie  giną i 
tylko... Och, na Boga — wykrzyknął — niech pan przestanie chodzić!
Galt przystanął.
— Czy to rozkaz?
— Nie, nie! — pospieszył z zapewnieniem pan Thompson. — To nie rozkaz. Nie chcemy wydawać 
panu rozkazów... Spokojnie, Jim.
Galt ponownie zaczął się przechadzać.
— Świat się sypie — rzekł Taggart, podążając za nim wzrokiem. — Ludzie giną i tylko pan mógłby 
ich uratować. Czy to ważne, kto ma rację? Powinien pan do nas dołączyć, nawet jeśli pan uważa, że 
się mylimy, powinien pan poświęcić swój umysł, żeby ich ratować!
— I jak ich wtedy uratuję?
— Za kogo pan się uważa?! — krzyknął Taggart. — Jest pan egoistą!
— Istotnie.
— Czy zdaje pan sobie sprawę z rozmiarów swojego egoizmu?
— A pan? — zapytał Galt, patrząc mu prosto w oczy.
Powolne zapadanie się Taggarta w fotel, ze wzrokiem wciąż wpatrzonym w Galta, wzbudziło w 
panu Thompsonie poczucie lęku przed tym, co może się stać za chwilę.
— Panie Galt — odezwał się beztroskim głosem — jakiego papierosa pan pali?
Galt spojrzał na niego z uśmiechem.
— Nie wiem.
— Skąd go pan wziął?
— Jeden z pańskich strażników przyniósł mi paczkę. Powiedział,  że jakiś człowiek poprosił go, 
żeby  mi  je  przekazał  w  prezencie...  Niech  się  pan  nie  obawia  —  dodał.  —  Pańscy  chłopcy 
dokładnie  ją  zbadali.  Nie  zawierała  żadnego  grypsu.  To  po  prostu  prezent  od  anonimowego 
wielbiciela.
Papieros w palcach Galta opatrzony był znakiem dolara.
Pan  Thompson  doszedł  do  wniosku,  że  James  Taggart  nie  posiada  siły  perswazji.  Ale  Chick 
Morrison, którego przyprowadził następnego dnia, radził sobie równie kiepsko.
— Zdam się na pańską łaskę, panie Galt — rzekł z nerwowym uśmiechem. — Ma pan rację. Mogę 
tylko przyznać panu rację i zaapelować do pańskiej litości. W głębi duszy nie potrafię uwierzyć, że 
jest pan całkowitym, bezlitosnym egoistą. — Wskazał stos kartek rozłożonych na stole. — Oto 
prośba podpisana przez tysiąc uczniów, błagających pana o przyłączenie się i uratowanie ich. A oto 
petycja  złożona  przez  mieszkańców  domu  opieki  społecznej.  Tę  podpisali  duchowni  dwustu 
różnych wyznań. Tę — matki ze wszystkich zakątków kraju. Niech je pan przeczyta.
— Czy to rozkaz?
— Nie! — krzyknął pan Thompson. — To nie rozkaz! 
Galt stał bez ruchu, nie sięgając po kartki.
— To zwykli, prości ludzie, panie Galt — rzekł Chick Morrison tonem mającym sugerować ich 
uniżoną pokorę. — Nie mogą panu powiedzieć, co robić. Nie wiedzą. Mogą tylko pana błagać. 
Może są słabi, bezradni, ślepi, głupi — ale czy pan, człowiek tak inteligentny, nie mógłby się nad 
nimi ulitować? Czy nie mógłby im pan pomóc?
— Porzucając własną inteligencję i podążając za ich ślepotą?
— Być może się mylą, ale lepszego sposobu nie znają!
— I dlatego ja, który go znam, mam być im posłuszny?
— Nie mogę się spierać, panie Galt. Mogę tylko błagać pana o litość. Oni cierpią. Błagam pana o 



litość dla cierpiących. Jestem... Panie Galt — zapytał, widząc, że Galt zaciętym wzrokiem wpatruje 
się w okno — co się stało? O czym pan myśli?
— O Hanku Reardenie.
— Hm... Dlaczego?
— Czy oni mieli litość dla Hanka Reardena?
— Och, to co innego! On...
— Zamknij się — rzekł spokojnie Galt.
— Ja tylko...
— Zamknij się! — ofuknął Morrisona pan Thompson. — Niech się pan nim nie przejmuje, panie 
Galt. Dwie noce nie spał. Jest śmiertelnie przerażony.
Profesor  Ferris,  który  odwiedził  Galta  następnego  dnia,  nie  wydawał  się  przerażony  —  pan 
Thompson doszedł jednak do wniosku, że to jeszcze gorsze. Zauważył, że Galt milczy i w ogóle nie 
odpowiada Ferrisowi.
— Być może nie przestudiował pan dokładnie kwestii odpowiedzialności moralnej, panie Galt — 
mówił Ferris zbyt lekkim, zbyt nienaturalnie swobodnym tonem. — Mam wrażenie,  że w radio 
mówił  pan  wyłącznie  o  grzechach  popełnianych.  Istnieją  jednak  także  grzechy  wynikające  z 
niepopełnienia. Odmowa ratowania życia jest równie niemoralna jak morderstwo. Konsekwencje są 
identyczne — a ponieważ sądzimy czyny na podstawie konsekwencji, odpowiedzialność moralna 
także jest  taka sama. ..  Na przykład,  w obliczu rozpaczliwego niedoboru żywności rozważa się 
wprowadzenie rozporządzenia nakazującego uśmiercenie co trzeciego dziecka poniżej dziesiątego 
roku życia i wszystkich osób powyżej sześćdziesiątego,  żeby zapewnić przetrwanie reszcie. Nie 
chciałby pan, żeby do tego doszło, prawda? Może pan temu zapobiec. Wystarczy jedno pańskie 
słowo.  Jeśli  pan  odmówi  i  ci  ludzie  zostaną  straceni,  będzie  to  pańska  wina  i  pańska 
odpowiedzialność moralna!
— Oszalałeś! — wrzasnął pan Thompson, otrząsając się z szoku i zrywając na równe nogi. — Nikt 
nigdy czegoś takiego nie proponował! Nikt nigdy tego nie rozważał! Błagam, panie Galt! Niech mu 
pan nie wierzy! On nie mówi poważnie!
— Ależ tak, mówi — rzekł Galt.  — Niech pan powie temu draniowi, żeby spojrzał na mnie, a 
potem w lustro i  zadał sobie pytanie,  czy kiedykolwiek pomyślę,  że moja renoma moralna jest 
zdana na łaskę jego działań.
— Wynoś się stąd!  — wrzasnął  pan Thompson,  szarpiąc Ferrisa.  — Wynocha!  I  żebyś mi się 
więcej nie odzywał! — Otworzył drzwi zamaszystym ruchem i wypchnął Ferrisa wprost w objęcia 
zaskoczonego strażnika.
Odwrócił się do Galta, rozłożył ręce i pozwolił im opaść w geście całkowitej bezradności. Twarz 
Galta była nieprzenikniona.
— Panie Galt — rzekł błagalnie Thompson — czy jest ktoś, kto potrafi z panem rozmawiać?
— Nie ma o czym.
— Musimy. Musimy pana przekonać. Czy nie ma nikogo, z kim chciałby pan porozmawiać?
— Nie.
— Myślałem, że może mógłbym... to dlatego, że ona mówi — a raczej mówiła — tak jak pan... 
może gdybym przysłał pannę Dagny Taggart, żeby z panem...
— A, tę? Racja, kiedyś mówiła tak jak ja. To moja jedyna porażka. Myślałem, że jest po mojej 
stronie.  Ale  ona  mnie  zdradziła,  żeby zachować swoją  kolej.  Sprzedałaby  duszę,  byle  tylko  ją 
zachować. Jasne, niech ją pan przyśle, jeśli pan chce, żebym ją spoliczkował.
— Nie, nie, nie! Nie musi się pan z nią widzieć, jeśli pan nie chce. Nie chcę już trwonić czasu na 
ludzi, którzy pana drażnią... Tylko że... jeśli nie panna Taggart, to już nie wiem kto... Gdybym... 
gdybym znalazł kogoś, z kim byłby pan gotów podyskutować albo...
— Zmieniłem zdanie — rzekł Galt. — Jest ktoś, z kim chciałbym porozmawiać.
— Kto? — wykrzyknął entuzjastycznie pan Thompson.
— Profesor Robert Stadler.
Pan Thompson gwizdnął przeciągle i niespokojnie pokręcił głową.
— On nie jest panu przychylny — rzekł tonem uczciwego ostrzeżenia.



— Chciałbym się z nim spotkać.
— Dobrze, jeśli pan sobie życzy. Jak pan chce. Przyślę go jutro rano.
Tego wieczoru, jedząc kolację z Wesleyem Mouchem w swoim apartamencie, pan Thompson ze 
złością spojrzał na postawioną przed nim szklankę soku pomidorowego.
— Co? Nie ma grejpfrutowego? — oburzył się. Lekarz przepisał mu sok grejpfrutowy dla ochrony 
przed epidemią przeziębienia.
— Nie ma — odparł z dziwnym naciskiem kelner.
— Prawda jest taka — rzekł ponuro Mouch — że banda rabusiów napadła na pociąg na moście 
Taggarta. Wysadzili szyny i uszkodzili most. Nic poważnego. Naprawiają go. Ale cały ruch został 
wstrzymany i pociągi z Arizony nie mogą się przedostać.
— To śmieszne! Czy nie ma żadnych innych... — Pan Thompson urwał, uświadamiając sobie, że 
nie ma innego mostu kolejowego na Missisipi.  Po chwili  zarządził  szorstko: — Niech oddziały 
rządowe pilnują mostu w dzień i w nocy. Każ im wysłać do tej roboty najlepszych ludzi. Gdyby coś 
się stało z tym mostem...
Nie dokończył. Siedział zgarbiony, wpatrując się w leżące przed nim drogie porcelanowe talerze i 
wykwintne przystawki. Nieobecność czegoś tak prozaicznego jak sok grejpfrutowy uświadomiła 
mu nagle, po raz pierwszy, co by się stało z Nowym Jorkiem, gdyby zabrakło mostu Taggarta.
— Dagny — rzekł tego wieczoru Eddie Willers — most to nie jedyny problem. — Włączył lampkę 
na jej  biurku,  o której  zapomniała  w wirze pracy,  nie zauważając,  że  zapadł  zmrok. — Z San 
Francisco nie wyruszą żadne pociągi transkontynentalne. Jedna z tamtejszych frakcji — nie wiem, 
która — zajęła nasz dworzec i nałożyła na pociągi „podatek wyjazdowy”. Innymi słowy, trzymają 
je dla okupu. Dyrektor dworca podał się do dymisji. Nikt nie wie, co robić.
— Nie mogę opuścić Nowego Jorku — powiedziała chłodno.
— Wiem — rzekł łagodnie. — Dlatego to ja tam pojadę i wyjaśnię sytuację. Spróbuję przynajmniej 
znaleźć kogoś, kto przejąłby stery.
— Nie! Nie chcę, żebyś jechał. To zbyt niebezpieczne. I po co? To już nie ma znaczenia. Nie ma 
czego ratować.
— To nadal jest Taggart Transcontinental. Zostanę z nim. Dagny, dokądkolwiek pójdziesz, zawsze 
będziesz potrafiła wybudować nową kolej. Ja nie. I nawet nie chcę zaczynać od nowa. Nie teraz. 
Nie po tym, co widziałem. Ty powinnaś. Ja nie potrafię. Pozwól mi zrobić to, co jeszcze mogę.
— Eddie! Nie chcesz... — Umilkła, wiedząc, że to bezcelowe. — Dobrze, Eddie. Jeśli tak wolisz.
— Lecę wieczorem do Kalifornii. Załatwiłem sobie miejsce w samolocie wojskowym... Wiem, że 
odejdziesz, jak tylko... jak tylko będziesz mogła opuścić Nowy Jork. Być może nie będzie cię tu 
już, gdy wrócę. Kiedy będziesz gotowa, po prostu jedź. Mną się nie przejmuj. Nie czekaj, żeby mi 
powiedzieć. Jedź, kiedy tylko będziesz mogła... Pożegnam się z tobą teraz.
Wstała. Stali, patrząc na siebie; w słabym świetle gabinetu, pomiędzy nimi, wisiał na ścianie portret 
Nathaniela Taggarta. Oboje mieli przed oczami lata, które upłynęły od tego odległego dnia, gdy po 
raz pierwszy przespacerowali się wzdłuż torów. Eddie pochylił głowę i trzymał ją tak przez dłuższą 
chwilę.
Wyciągnęła rękę.
— Żegnaj, Eddie.
Ujął mocno jej dłoń, nie patrząc na swoje palce, lecz na jej twarz.
Ruszył ku drzwiom, ale zatrzymał się, odwrócił do niej i zapytał cicho, ale spokojnie, głosem, w 
którym nie było błagania ani rozpaczy, lecz ostatni sumienny gest, zamykający długi rejestr:
— Dagny... czy wiedziałaś... co do ciebie czuję?
— Tak — odrzekła łagodnie, uświadamiając sobie, że wie o tym od wielu lat, choć nigdy nie ujęła 
tej wiedzy w słowa. — Wiedziałam.
— Zegnaj, Dagny.
Lekki łoskot podziemnego pociągu wstrząsnął ścianami budynku, zagłuszając odgłos zamykających 
się za Eddiem drzwi.
Następnego ranka padał śnieg. Krople topniejące na skroniach idącego długim korytarzem hotelu 
Wayne-Falkland w kierunku apartamentu królewskiego Roberta Stadlera były jak lodowaty dotyk 



śmierci. Po jego bokach szło dwóch krzepkich mężczyzn — byli to pracownicy działu kreowania 
morale, ale nie zadawali sobie trudu ukrywania, jaką metodę kreowania preferują.
— Tylko pamiętaj rozkazy pana Thompsona — rzekł pogardliwie jeden z nich. — Jedno słówko nie 
tak, a pożałujesz, braciszku.
To  nie  śnieg  na  skroniach,  pomyślał  Stadler,  to  rozgrzane  do  białości  żelazo.  Było  tam  od 
poprzedniego wieczora, od chwili, w której wrzasnął na pana Thompsona, że nie może się spotkać z 
Johnem Galtem. Wrzasnął to w przerażeniu, błagając krąg beznamiętnych twarzy, by go do tego nie 
zmuszały, szlochając, że zrobi wszystko, tylko nie to. Twarze nie zniżyły się do dyskusji ani nawet 
gróźb, po prostu wydały rozkaz. W nocy nie spał, powtarzając sobie, że nie posłucha — a jednak 
szedł teraz ku tamtym drzwiom. Żar na skroniach i poczucie odrealnienia, objawiające się lekkimi 
zawrotami głowy i mdłościami, wynikały z faktu, iż zatracił poczucie bycia profesorem Robertem 
Stadlerem.
Potem zobaczył  metaliczny  blask bagnetów,  trzymanych  przez  stojących u drzwi strażników,  i 
usłyszał szczęk klucza w zamku. Ruszył mechanicznie naprzód i ponownie usłyszał szczęk klucza, 
tym razem za plecami.
Po drugiej stronie pokoju ujrzał Johna Galta, siedzącego na parapecie — wysoką, szczupłą postać w 
luźnych spodniach i koszuli, z jedną nogą zwieszoną ku podłodze, drugą zgiętą, dłońmi splecionymi 
na kolanie  i  złocistymi  włosami na tle  szarego nieba — i  nagle  Stadler  ujrzał  postać młodego 
chłopca,  siedzącego  na  barierce  werandy  jego  domu,  w  pobliżu  miasteczka  akademickiego 
Uniwersytetu Patricka Henry’ego, z kasztanowymi włosami rozjaśnionymi blaskiem słońca i głową 
uniesioną na tle błękitu lata, i usłyszał własny, przepojony gwałtowną pasją głos sprzed dwudziestu 
dwóch lat: „Jedyną świętością w świecie, John, jest ludzki umysł, niezłomny ludzki umysł...” — i 
krzyknął do tej postaci, poprzez pokój i poprzez lata:
— Nie mogłem temu zapobiec, John! Nie mogłem nic zrobić! Chwycił się brzegu dzielącego ich 
stołu, jakby chciał się wesprzeć i obronić, choć postać na parapecie nawet się nie poruszyła.
— To nie ja cię do tego doprowadziłem! — krzyknął.  — Nie tego chciałem! Nie mogłem nic 
zrobić...! John! To nie ja jestem winien! Nigdy nie miałem szans w walce z nimi! Świat należy do 
nich! Nie pozostawili w nim miejsca dla mnie...! Czymże jest dla nich rozum? Czy jest nauka? Nie 
zdajesz  sobie  sprawy,  jak  są  bezwzględni!  Nie  rozumiesz  ich!  Oni  nie  myślą!  To  bezmózgie 
zwierzęta, kierujące się nieracjonalnymi uczuciami — żarłocznymi, ślepymi, nieprzewidywalnymi 
uczuciami!  Zagarniają  wszystko,  czego  pragną,  wiedząc  jedynie,  że  tego  pragną  nieświadomi 
przyczyny,  skutku  ani  sensu  —  pragną  i  już,  te  cholerne,  żarłoczne  świnie...!  Umysł?  Nie 
rozumiesz, jak bezradny jest umysł wobec tych bezmózgich hord? Cała nasza broń jest śmiesznie 
dziecinna: prawda, wiedza, rozum, wartości, prawa! Oni znają jedynie siłę, oszustwo i grabież...! 
Nie patrz tak na mnie, John! Co mogłem zrobić przeciwko ich pięściom? Musiałem żyć, prawda? 
Nie dla siebie — dla przyszłości nauki! Musiałem mieć spokój, musiałem być chroniony, musiałem 
zawrzeć z nimi ugodę — nie da się żyć inaczej niż na ich warunkach — nie da się! — rozumiesz? 
— nie da się...! Co twoim zdaniem miałem zrobić? Spędzić życie na błaganiu o pracę? Błagać 
gorszych od siebie o fundusze i wsparcie? Czy moja praca miała być zdana na łaskę gburów, którzy 
mają żyłkę do robienia pieniędzy? Nie miałem czasu walczyć z nimi o pieniądze, rynki ani żadne 
nędzne dobra materialne! Czy taka była twoja idea sprawiedliwości? Oni mieli trwonić pieniądze na 
trunki,  jachty i kobiety,  podczas gdy bezcenne godziny mojego życia marnowałyby się z braku 
sprzętu naukowego? Perswazja? Jak miałem ich przekonać? Jakim językiem miałem przemawiać 
do  ludzi,  którzy  nie  myślą...?  Nie  masz  pojęcia,  jaki  byłem samotny,  jak  bardzo  tęskniłem za 
najmniejszą iskierką inteligencji!  Samotny,  zmęczony i  bezradny!  Dlaczego taki  umysł jak mój 
miałby się targować z nieukami? Nigdy nie przeznaczyliby na rzecz nauki nawet złamanego grosza! 
Dlaczego  nie  miałoby  się  ich  zmusić?  Przecież  nie  ciebie  chciałem zmuszać!  Karabin  nie  był 
wymierzony  w intelekt!  Nie  w takich  ludzi  jak  ty  i  ja,  lecz  w  bezmyślnych  materialistów.  ..! 
Dlaczego tak na mnie patrzysz? Nie miałem wyboru! Nie ma innego sposobu, jak tylko pokonanie 
ich w ich własnej grze! O tak, to ich gra, to oni ustalają reguły! Cóż znaczymy my, my, ludzie 
obdarzeni zdolnością myślenia? Możemy tylko mieć nadzieję, że się prześliźniemy, niezauważeni, i 
podstępem skłonimy ich do służenia naszym celom...! Nie wiesz, jak szlachetnym celem była moja 



wizja przyszłości nauki? Wiedza ludzka wyzwolona z pęt materii! Nieskończony, nie ograniczony 
środkami cel! Nie jestem zdrajcą, John! Służyłem sprawie umysłu! Tego, co widziałem przed sobą, 
czego  pragnąłem,  co  czułem,  nie  można  było mierzyć  ich  nędznymi  dolarami!  Chciałem mieć 
laboratorium! Potrzebowałem go! Czy to ważne, od kogo i jak je dostałem? Tyle mogłem zrobić! 
Tak wysoko mogłem sięgnąć! Czy ty nie masz litości? Ja tego chciałem...! Co z tego, że trzeba ich 
było zmusić? Zresztą, kim oni są, by myśleć? Dlaczego nauczyłeś ich się buntować? To by się 
sprawdziło,  gdybyś ich stąd nie zabrał!  Zapewniam cię,  że by się sprawdziło! Nie doszłoby do 
tego...!  Nie oskarżaj  mnie!  Nie możemy być winni...  my wszyscy...  przez wieki...  Niemożliwe, 
żebyśmy tak całkowicie się mylili...! Niemożliwe, że jesteśmy skazani! Nie mieliśmy wyboru! Nie 
ma innego sposobu, by żyć na ziemi...! Dlaczego mi nie odpowiadasz? O czym myślisz? O tym orę-
dziu, które wygłosiłeś? Nie chcę, żebyś o nim myślał! To była tylko logika! Nie można żyć logiką! 
Słyszysz...?  Nie  patrz  na  mnie!  Żądasz  niemożliwego!  Ludzie  nie  mogą żyć  po twojemu!  Nie 
zezwalasz na chwile słabości, nie zezwalasz na ludzkie ułomności ani ludzkie uczucia! Czego ty od 
nas chcesz? Rozsądku przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, bez wytchnienia, bez możliwości 
ucieczki...? Do diabła, przestań mi się przyglądać! Już się ciebie nie boję! Słyszysz? Nie boję się 
ciebie! Kimże ty jesteś, żeby mnie winić, ty nędzny nieudaczniku! Dokąd zaprowadziła cię twoja 
droga? Siedzisz tu, schwytany, bezradny, pod strażą, tylko patrzeć, jak ci bandyci wpakują ci kulkę 
w łeb — i ośmielasz się mnie oskarżać o bycie niepraktycznym! O tak, zabiją cię! Nie wygrasz! Nie 
mogą pozwolić ci wygrać! To ty jesteś człowiekiem, którego trzeba zniszczyć!
Z gardła Stadlera wydobył się zdławiony jęk, jak gdyby widok nieruchomej sylwetki na parapecie 
posłużył  za światełko odblaskowe, które nagle  uświadomiło  mu pełne znaczenie  jego własnych 
słów.
— Nie! — jęknął, kręcąc głową, by uciec wzrokiem przed nieruchomym spojrzeniem zielonych 
oczu. —Nie...! Nie...! Nie!
Głos Galta miał w sobie tę samą nieugiętą surowość co oczy.
— Powiedział pan wszystko, co ja chciałem powiedzieć panu. Stadler zaczął walić pięściami w 
drzwi, a gdy je otwarto, wybiegł z pokoju.

Przez  trzy  dni  do  apartamentu  Galta  nie  wchodził  nikt  z  wyjątkiem strażników przynoszących 
posiłki.  Wczesnym rankiem czwartego dnia otwarto drzwi, by wpuścić Chicka Morrisona i jego 
dwóch kompanów. Chick Morrison miał na sobie strój wieczorowy, a na twarzy nerwowy, ale nieco 
bardziej pewny niż zwykle, uśmieszek. Jednym z towarzyszących mu ludzi był służący, drugim — 
muskularny mężczyzna o twarzy nie pasującej do smokingu: była to kamienna twarz o ciężkich 
powiekach, bladych, rozkojarzonych oczach i złamanym nosie boksera; głowę miał
Ogoloną  tylko  na  czubku  wyrastała  kępa  wypłowiałych  blond włosów;  prawą  dłoń  trzymał  w 
kieszeni spodni.
— Proszę się ubrać, panie Galt — rzekł tonem nieznoszącym sprzeciwu Morrison, wskazując drzwi 
sypialni, w której stała szafka pełna wzgardzonych przez Galta drogich ubrań. — Proszę włożyć 
strój wieczorowy. To rozkaz.
Galt w milczeniu udał się do sypialni. Trzej pozostali poszli za nim. Chick Morrison przysiadł na 
brzegu krzesła, zapalając i gasząc jednego papierosa po drugim. Służący wykonał zbyt wiele zbyt 
kurtuazyjnych ruchów, pomagając Galtowi się ubrać, podając mu spinki do koszuli, przytrzymując 
płaszcz. Muskularny mężczyzna stał w kącie z ręką w kieszeni.
Nikt nie odezwał się słowem.
 Proszę współpracować, panie Galt — rzekł Morrison, gdy Galt był gotów, i kurtuazyjnym ruchem 
wskazał drzwi.
Tak zwinnie, że nikt nie zdążył zauważyć jego ruchu, muskularny mężczyzna schwycił Galta za 
ramię i przytknął mu do żeber niewidoczny pistolet.
— Żadnych niewłaściwych ruchów — rzekł pozbawionym wyrazu głosem.
— Nigdy ich nie robię — odparł Galt.



Chick  Morrison  otworzył  drzwi.  Służący  został  w  pomieszczeniu.  Trzy  postacie  w  strojach 
wieczorowych w milczeniu przeszły korytarzem do windy.
W  windzie  milczeli;  tylko  pstryknięcia  zapalających  się  i  gasnących cyferek  nad  drzwiami 
odmierzały czas podróży.
Dźwig zatrzymał się na półpiętrze nad parterem. Ruszyli “długimi, słabo oświetlonymi korytarzami. 
Dwóch uzbrojonych żołnierzy szło przed nimi, dwóch innych zamykało pochód. Korytarze były 
puste; jedynie uzbrojeni wartownicy obstawiali wszystkie zakręty. Prawe ramię muskularnego typa 
przylegało do lewego ramienia Galta; pistolet pozostawał niewidoczny dla ewentualnego świadka. 
Galt czuł na ciele lekki dotyk lufy, profesjonalnie wyważony tak, by nie przeszkadzać, ale i nie dać 
o sobie zapomnieć.
Korytarz prowadził  do szerokich, zamkniętych drzwi. Żołnierze jakby roztopili  się w półmroku, 
gdy tylko ręka Morrisona dotknęła  klamki.  To on otworzył drzwi, ale nagła eksplozja światła  i 
dźwięku  sprawiła  wrażenie,  jakby zostały  wysadzone:  światło  pochodziło  z  trzystu  żarówek  w 
rozjarzonych żyrandolach sali balowej hotelu; dźwiękiem był aplauz pięciuset osób.
Chick Morrison poprowadził  pozostałych do ustawionego na podeście stołu. Ludzie zdawali  się 
wiedzieć,  że  spośród  dwóch  podążających  za  nim  postaci  to  tę  wysoką,  szczupłą,  o 
złotomiedzianych włosach oklaskują.  Jego twarz miała  tę  samą cechę co głos,  który słyszeli  w 
radio: była spokojna, pewna siebie — i niedosiężna.
Na  Galta  czekało  honorowe  miejsce  pośrodku  długiego  stołu.  Po  jego  prawicy  zasiadał  pan 
Thompson,  natomiast  muskularny  typ  wśliznął  się  zwinnie  na  siedzenie  po  lewej  stronie,  nie 
odrywając lufy od żeber Galta. Klejnoty na nagich ramionach kobiet przenosiły blask żyrandoli na 
cienie stołów stłoczonych pod odległymi ścianami; ascetyczne postacie mężczyzn w czerni i bieli 
ratowały  odświętny,  królewski  luksus  sali  przed  dysonansem  pstrykających  aparatów 
fotograficznych,  mikrofonów i wyłączonego sprzętu telewizyjnego. Tłum wiwatował na stojąco. 
Pan Thompson uśmiechał się i wpatrywał w twarz Galta rozentuzjazmowanym spojrzeniem do-
rosłego,  czekającego  na  reakcję  dziecka,  któremu  sprawił  niezmiernie  hojny  prezent.  Galt 
beznamiętnie przyglądał się owacji.
— Aplauz, który państwo słyszą— wykrzykiwał spiker radiowy do mikrofonu stojącego w kącie 
sali — to powitanie Johna Galta, który właśnie zasiadł na trybunie! Tak, przyjaciele, John Galt we 
własnej osobie — o czym za chwilę przekonają się wszyscy, którzy mają dostęp do telewizorów!
Muszę pamiętać, gdzie jestem, myślała Dagny, zaciskając pięści pod obrusem przy jednym z wielu 
anonimowych stolików. W obecności  Galta,  siedzącego o trzydzieści  stóp od niej,  trudno było 
zachować poczucie rozdwojonej rzeczywistości. Czuła, że dopóki może patrzeć na jego twarz, na 
świecie nie istnieje żadne niebezpieczeństwo ani ból — a zarazem przejmowała ją lodowata trwoga, 
gdy patrzyła na ludzi mających go w garści i uświadamiała sobie ślepą irracjonalność wydarzenia, 
które fingują. Musiała się zmagać z mięśniami twarzy, by utrzymać je w ryzach, nie pozwalając 
sobie na uśmiech szczęścia ani okrzyk paniki.
Zastanawiała się, jak zdołał odnaleźć ją wzrokiem w tym tłumie. Jego spojrzenie zatrzymało się na 
niej na moment zbyt krótki, by mógł go uchwycić ktokolwiek postronny; było czymś więcej niż 
pocałunek: uściskiem dłoni, wyrażającym aprobatę i wsparcie.
Potem ani razu na nią nie spojrzał. Ona natomiast nie potrafiła się zmusić do odwrócenia wzroku. 
Dziwne było widzieć go w stroju wieczorowym, a  jeszcze dziwniejsze widzieć,  że  nosi  go tak 
swobodnie, jakby to był mundur galowy, a cała impreza była bankietem, jakie w dawnych czasach 
wydawano dla wręczenia nagród w dziedzinie przemysłu. Święta, wspomniała własne słowa, czując 
ukłucie tęsknoty, powinny być tylko dla tych, którzy mają co świętować.
Odwróciła  twarz.  Starała  się  nie  zerkać  na  niego  zbyt  często,  by  nie  wzbudzić  podejrzliwości 
swoich towarzyszy. Usadowiono ją na miejscu dość honorowym, by mogła ją oglądać większość 
sali, ale tak, by nie rzucała się w oczy Galtowi, w towarzystwie osób, którym okazał szczególną 
antypatię: profesora Ferrisa i Eugene’a Lawsona.
Zwróciła  uwagę,  że  jej  brata  Jima  umieszczono  bliżej  trybuny;  dostrzegła  jego  ponurą  twarz 
pomiędzy  nerwowymi  postaciami  Tinky’ego  Hollowaya,  Freda  Kinnana  i  profesora  Pritchetta. 
Udręczone twarze osób zasiadających przy stole wyeksponowanym na trybunie na próżno usiło-



wały ukryć fakt, że cierpią katusze. Spokój malujący się na twarzy Galta wydawał się pośród nich 
promienny; zastanawiała się, kto tu jest więźniem, a kto panem. Powoli powiodła wzrokiem wzdłuż 
stołu: pan Thompson, Wesley Mouch, Chick Morrison, kilku generałów, kilku członków legislatury 
i,  niedorzecznie,  pan  Mowen,  wybrany  jako  łapówka  dla  Galta,  symbol  wielkiego  biznesu. 
Rozejrzała się po sali w poszukiwaniu Stadlera. Nie było go.
Głosy wypełniające salę przypominały EKG: wystrzelały zbyt wysoko, by osunąć się w całkowite 
milczenie; od czasu do czasu zabrzmiał czyjś niedokończony śmiech i wszystkie okoliczne głowy 
zwracały się w tamtym kierunku. Twarze były ściągnięte i zniekształcone przez najbardziej oczy-
wistą i niegodną formę napięcia: wymuszone uśmiechy. Ci ludzie, pomyślała, wiedzą, nie dzięki 
rozumowi, lecz panice, że ten bankiet stanowi apogeum i nagą kwintesencję ich świata. Wiedzą że 
ani ich Bóg, ani karabiny nie nadadzą temu świętu znaczenia, które oni usiłują sfingować.
Nie potrafiła przełknąć jedzenia, które przed nią stawiano; krtań miała ściągniętą, jakby złapał ją 
skurcz. Zauważyła, że jej towarzysze także udają tylko, że jedzą. Jedynie apetyt Ferrisa wydawał 
się niezmącony. Kiedy postawiono przed nią kryształową miseczkę z lodami, w sali nagle zaległa 
cisza  i  rozległ  się  szczęk  przygotowywanego  do  podłączenia  sprzętu  telewizyjnego.  Teraz, 
pomyślała z uczuciem podekscytowanego oczekiwania, wiedząc, że wszyscy obecni zadają sobie to 
samo pytanie.
Wszyscy  wpatrywali  się  w  Galta,  który  trwał  na  swoim miejscu  nieporuszony,  nie  zmieniając 
wyrazu twarzy.
Nikt  nie  musiał  prosić  o  ciszę,  gdy pan Thompson dał  znak  spikerowi:  sala  wydawała  się  nie 
oddychać.
— Obywatele! — wykrzyknął do mikrofonu spiker. — Obywatele tego kraju i wszystkich innych, 
które mają okazję nas teraz słyszeć! Z wielkiej sali balowej nowojorskiego hotelu Wayne-Falkland 
transmitujemy dla was inaugurację planu Johna Galta!
Na ścianie nad stolikiem mówców pojawił się wyrazisty prostokąt niebieskawego światła — ekran 
telewizyjny, mający wyświetlać zebranym obrazy, które oglądać będzie reszta kraju.
— Plan Johna Gal ta przyniesie nam pokój, dobrobyt i zyski! — wykrzyknął spiker, a na ekranie 
pojawił  się  drgający  obraz sali.  — Świt  nowej  ery!  Produkt  harmonijnej  współpracy pomiędzy 
humanitarnym duchem naszych przywódców a  naukowym geniuszem Johna Galta!  Jeśli  wasza 
wiara  w  przyszłość  została  podkopana  przez  nikczemne  plotki,  teraz  możecie  na  własne  oczy 
zobaczyć szczęśliwą rodzinę naszych zjednoczonych władz...! Panie i panowie — w tym miejscu 
nastąpił najazd kamery na trybunę i oczom widzów ukazała się oszołomiona twarz pana Mowena 
— pan Horace Bussby Mowen, przemysłowiec amerykański! — Kamera przeniosła się na wiekowy 
zestaw mięśni twarzy ułożonych w imitację uśmiechu. — Generał armii Whittington S. Thorpe! — 
Kamera,  niczym oko  dokonujące  identyfikacji  podejrzanych,  przenosiła  się  z  jednej  twarzy  na 
drugą,  ukazując  serię  blizn  spustoszenia  wywołanego  lękiem,  uchylaniem  się,  rozpaczą, 
niepewnością, wstrętem do samych siebie, wstydem. — Przewodniczący legislatury narodowej, pan 
Lucian  Phelps...!  Pan  Wesley  Mouch...!  Pan  Thompson!  —  Kamera  zatrzymała  się  na  panu 
Thompsonie, który wyszczerzył zęby do narodu i z wyrazem triumfalnego oczekiwania spojrzał w 
lewo. — Panie i panowie — obwieścił uroczyście spiker — John Galt!
Boże!, pomyślała Dagny, co oni wyprawiają? Z ekranu spoglądała na naród twarz Johna Galta, 
pozbawiona  bólu,  lęku  i  wstydu,  nieprzejednana  w  swoim spokoju,  niewzruszona  w  poczuciu 
własnej wartości. Ta twarz, pomyślała, pośród całej ich reszty? Cokolwiek planują, jest to niewyko-
nalne  —  nic  więcej  nie  można  ani  nie  trzeba  mówić  —  mamy  tu  produkt  jednego  kodeksu 
przeciwko produktowi drugiego i ktokolwiek jest człowiekiem, wie, że trzeba dokonać wyboru.
— Osobisty sekretarz pana Galta — rzekł spiker, a kamera w pośpiechu przemknęła przez następną 
twarz ku kolejnej. — Pan Clarence „Chick” Morrison... Admirał Homer Dawley... Pan...
Dagny spoglądała na otaczające ją twarze, zadając sobie pytanie: Czy oni dostrzegają kontrast? Czy 
rozumieją? Czy widzą Galta? Czy chcą żeby był prawdziwy?
— Ten bankiet — rzekł Morrison, który podjął się roli mistrza ceremonii — został wydany na cześć 
największego  bohatera  naszych  czasów,  najzdolniejszego  producenta,  człowieka  o  praktycznej 
wiedzy,  nowego  zarządcy  naszej  gospodarki  —  Johna  Galta!  Jeśli  słyszeli  państwo  jego 



niezrównane  orędzie  radiowe,  nie  mogą  państwo  wątpić,  że  jest  to  człowiek,  który  potrafi 
przywrócić  porządek.  Przyszedł  tu  dziś,  by  państwu powiedzieć,  że  tego  dokona.  Jeśli  zmylili 
państwa staroświeccy ekstremiści, upierający się, że pan Galt nigdy się do nas nie przyłączy, że 
niemożliwy jest mariaż pomiędzy jego sposobem myślenia a naszym, że możliwe jest jedno albo 
drugie, dzisiejszy wieczór dowiedzie, że wszystko da się pogodzić i zjednoczyć!
Teraz, kiedy już go zobaczyli, myślała Dagny, jak mogą chcieć patrzeć na kogokolwiek innego? 
Teraz, kiedy wiedzą, że jego istnienie jest możliwe, że taki może być człowiek, czego innego mogą 
pragnąć? Czy są zdolni pragnąć czegokolwiek z wyjątkiem osiągnięcia w swoich duszach tego, co 
on osiągnął w swojej? Czy też powstrzyma ich fakt, że Mouchowie, Morrisonowie i Thompsonowie 
świata nie zamierzają tego osiągać? Czy uznają ich za istoty ludzkie, a jego za coś niemożliwego?
Kamera wędrowała po sali, wyłuskując twarze znamienitych gości, trwających w czujnym napięciu 
przywódców i  — od czasu do czasu — Johna Galta.  Wyglądał,  jakby jego przenikliwy wzrok 
obserwował osoby znajdujące się poza tą salą, zasiadające przed telewizorami w całym kraju; nie 
dało się odgadnąć, czy słucha: jego opanowana twarz nie wyrażała żadnych reakcji.
— Przypadł mi w udziale — rzekł przewodniczący legislatury, któremu właśnie oddano głos — 
zaszczyt  złożenia  hołdu  największemu  organizatorowi  ekonomicznemu,  jakiego  kiedykolwiek 
odkrył świat, najbardziej utalentowanemu administratorowi, najbardziej błyskotliwemu planiście — 
naszemu zbawcy, Johnowi Galtowi! Jestem tu po to, by mu podziękować w imieniu narodu!
Oto,  myślała  Dagny  z  pełnym  niesmaku  rozbawieniem,  spektakl  szczerości  w  wykonaniu 
nieuczciwych.  Najbardziej  oszukańczym  elementem  ich  oszustwa  jest  to,  że  mówią  poważnie. 
Oferują Johnowi Galtowi najlepsze, co w swoim mniemaniu mogą zaoferować, usiłują go skusić 
tym,  co  dla  nich  samych  byłoby  największym  życiowym  osiągnięciem:  spektakl  bezmyślnych 
pochlebstw, wielkie udawanie — aprobatę bez kryteriów, hołd bez treści,  zaszczyty bez zasług, 
podziw bez powodów, miłość bez systemu wartości.
— Zapomnieliśmy o drobnych różnicach — mówił do mikrofonu Wesley Mouch — o wszystkich 
partyzanckich opiniach, osobistych interesach i egoistycznych punktach widzenia, by móc działać 
pod bezinteresownym przewodnictwem Johna Galta!
Dlaczego  oni  tego  słuchają?,  zastanawiała  się  Dagny.  Czy  nie  widzą  na  tych  twarzach  znaku 
śmierci, a na jego twarzy znaku życia? Który z tych stanów pragną wybrać? Którego pragną dla 
ludzkości?... Rozejrzała się po twarzach w sali balowej. Były niezdrowo blade i nie malowało się na 
nich nic z wyjątkiem ociężałej senności i chronicznego lęku. Ludzie spoglądali na Galta i Moucha, 
jakby nie potrafili dostrzec między nimi żadnej różnicy ani troszczyć się o to, czy ona istnieje; ich 
puste, bezkrytyczne, niewartościujące spojrzenia mówiły: „Kimże jestem, by wiedzieć?” Zadrżała, 
przypominając sobie jego słowa: „Człowiek, który mówi: »Kimże jestem, by wiedzieć?«, w istocie 
mówi: „Kimże jestem, by żyć?«“ Czy im zależy na życiu?, pomyślała. Nie wydaje się, aby zależało 
im choćby na tyle, by sobie zadać to pytanie... Ujrzała jednak kilka twarzy, które zdawały się o to 
troszczyć. Spoglądały na Galta z wyrazem desperackiego błagania i tragicznego w swojej tęsknocie 
podziwu — i z dłońmi spoczywającymi bezwładnie na stołach. Ci ludzie rozumieli, kim on jest, żyli 
w tłumionej tęsknocie za jego światem — ale gdyby jutro miano go zamordować na ich oczach, nie 
poruszyliby tymi rękoma i odwróciliby wzrok, mówiąc: „Kimże ja jestem, by działać?”
— Jedność działania i celu — mówił tymczasem Mouch — pozwoli nam zbudować lepszy świat...
Pan Thompson pochylił się w stronę Galta i szepnął z uprzejmym uśmieszkiem:
— Będzie pan musiał powiedzieć krajowi parę słów, później, po mnie. Nie, to nie ma być żadne 
długie przemówienie, tylko jedno czy dwa zdania, nic więcej. Jakieś „Witajcie, ludziska” czy coś w 
tym stylu, żeby rozpoznali pański głos.
Lekki ucisk lufy „osobistego sekretarza” na żebrach Galta dodał niesłyszalny akapit. Galt milczał.
— Plan  Johna  Galta  — mówił  Wesley  Mouch  — zażegna  wszelkie  konflikty.  Będzie  chronił 
własność bogatych i zapewni biednym większy udział  w dobrach. Zmniejszy ciężar podatków i 
zapewni wszystkim większe wsparcie  funduszami rządowymi.  Obniży ceny i  podwyższy płace. 
Zapewni większą wolność jednostce i zacieśni więzy obowiązków zbiorowych. Połączy wydajność 
wolnej konkurencji z hojnością gospodarki planowej.
Dagny zauważyła, że niektóre twarze — choć trudno jej było w to uwierzyć — spoglądają na Galta 



z nienawiścią. Jedną z nich była twarz Jima. Kiedy na ekranie widniał obraz Moucha, twarze te 
były  rozluźnione  w  znudzonym  zadowoleniu,  nie  będącym  przyjemnością,  lecz  komfortem 
przyzwolenia, świadomości, że niczego się od nich nie wymaga i że nic nie jest pewne ani stałe. Ci 
sami ludzie na widok obrazu Galta zaciskali wargi, a ich rysy wyostrzał wyraz jakiejś szczególnej 
czujności.  Dagny  poczuła  nagle  pewność,  że  boją  się  precyzji  jego  twarzy,  nieustępliwej 
wyrazistości rysów, wyglądu jednostki, wyglądu człowieka bezwzględnie żywego. Nienawidzą go 
za to, że jest sobą, pomyślała, czując dotyk lodowatego koszmaru, gdy odkryła się przed nią istota 
ich dusz, nienawidzą go, bo potrafi żyć. Czy zatem oni chcą żyć?, pomyślała z autoironią. Poprzez 
mgłę  oszołomienia  przypomniała  sobie  jego  słowa:  „Pragnąc  nie  być  niczym  konkretnym, 
pragniesz po prostu nie być”.
Teraz pan Thompson wykrzykiwał do mikrofonu w swoim najżwawszym i najbardziej swojskim 
stylu:
— A ja  wam mówię:  wykpijcie  ich,  tych  ludzi  małej  wiary,  którzy  szerzą  niezgodę  i  strach. 
Powiedzieli wam, że John Galt nigdy się do nas nie przyłączy, prawda? Cóż, oto on, we własnej 
osobie, z własnej woli, przy tym stole i na czele naszego państwa! Gotów, chętny i zdolny służyć 
sprawie ludu! Nigdy więcej nie wolno wam wątpić, uciekać ani się poddawać! Dziś zaczyna się 
przyszłość — i to jaka przyszłość! Trzy posiłki dziennie dla każdego, samochód w każdym garażu, 
darmowe  dostawy  prądu  wytwarzanego  przez  nowy  typ  silnika,  jakiego  nigdy  jeszcze  nie 
widzieliście!  Potrzeba  jeszcze  tylko  odrobiny cierpliwości!  Cierpliwość,  wiara  i  jedność — oto 
przepis  na  postęp!  Musimy  się  zjednoczyć  między  sobą  i  z  resztą  świata,  stworzyć  wielką, 
szczęśliwą  rodzinę  i  pracować  na  wspólne  dobro!  Znaleźliśmy przywódcę,  który  pobije  rekord 
naszej najbogatszej i najbardziej pracowitej przeszłości! To jego miłość do ludzkości skłoniła go do 
przyjścia  tutaj,  aby  wam  służyć,  chronić  was  i  troszczyć  się  o  was!  Usłyszał  wasze  apele  i 
odpowiedział na zew naszego wspólnego obowiązku! Każdy człowiek jest strażnikiem swego brata! 
Żaden nie  jest  wyspą!  I  oto  teraz  usłyszycie  jego  głos  — i  jego  słowa...!  Panie  i  panowie  — 
obwieścił uroczyście — John Galt przemówi do zjednoczonej rodziny ludzkości!
Kamera przeniosła się na Galta. Przez chwilę trwał nieruchomo. Potem, ruchem tak zwinnym, że 
nie  nadążyła  za  nim  ręka  osobistego  sekretarza,  wstał,  odchylając  się  w  bok  i  na  moment 
odsłaniając przed oczami świata wycelowaną w siebie lufę pistoletu — po czym, stojąc prosto, 
twarzą do kamery, i patrząc na niewidzialnych widzów, rzucił:
— Precz mi z drogi!

Rozdział IX
GENERATOR

— Precz mi z drogi!
Profesor Robert Stadler usłyszał to przez radio w swoim samochodzie. Nie wiedział, czy dźwięk, 
który nastąpił  zaraz potem, skrzyżowanie jęku,  krzyku i  śmiechu, pochodził  z radia  czy z jego 
własnych ust — w chwilę później jednak rozległo się pstryknięcie i wszystko umilkło. Transmisja z 
hotelu Wayne-Falkland została przerwana.
Na  próżno  naciskał  przycisk  po  przycisku:  nie  usłyszał  żadnych  wyjaśnień,  tłumaczenia  się 
kłopotami technicznymi, muzyki zagłuszającej kłopotliwą ciszę. Wszystkie stacje zamilkły.
Zadrżał,  zacisnął ręce na kierownicy i pochylił się do przodu jak dżokej zbliżający się do mety, 
naciskając mocno pedał gazu. Małe odcinki szosy wyskakiwały nagle z ciemności, schwytane w 
światło reflektorów. Poza nimi rozciągały się jedynie puste prerie stanu Iowa.
Nie wiedział, dlaczego słuchał transmisji — ani dlaczego teraz drży. Parsknął krótkim śmiechem, 
przypominającym złowrogie warknięcie adresowane do radia, do ludzi w mieście, a może do nieba.
Przyglądał się rzadko rozmieszczonym drogowskazom z numerami autostrad. Nie musiał patrzeć na 
mapę: od czterech dni miał ją zapisaną w głowie, jak siatkę wyrytych kwasem linii. Nie mogą mi go 
zabrać, myślał; nie mogą mnie powstrzymać. Miał wrażenie, że jest ścigany, ale za samochodem 



ciągnęły się tylko dwa czerwone tylne światła, przypominające sygnały niebezpieczeństwa, pędzące 
samotnie przez pogrążone w mroku równiny.
Motyw, którym kierowały się  jego ręce i  nogi,  pochodził  sprzed czterech dni.  Była nim twarz 
mężczyzny siedzącego na parapecie i twarze, którym musiał stawić czoło po ucieczce z pokoju. 
Krzyczał do nich,  że ani on, ani oni nie zdołają sobie poradzić z Galtem, że Galt zniszczy ich 
wszystkich, jeśli oni nie zniszczą przedtem jego.
— Nie wymądrzaj  się,  profesorku — odrzekł  mu chłodno pan Thompson.  — Umie  pan tylko 
wrzeszczeć, że go nienawidzi, ale kiedy przychodzi do konkretów, na nic się pan nam nie przydaje. 
Nie wiem, po której pan jest stronie. Jeśli nie ustąpi po dobroci, możemy spróbować wywrzeć na 
niego presję — na przykład wziąć zakładników, których krzywda mogłaby go zaboleć — a pan jest 
pierwszy na liście, profesorku.
— Ja?! — wrzasnął Stadler, trzęsąc się z przerażenia i śmiechu pełnego gorzkiej desperacji. — Ja?! 
On nikogo tak nie przeklina jak mnie!
— Boja wiem? — odparł pan Thompson. — Podobno był pan jego nauczycielem. No i proszę nie 
zapominać, że to z panem chciał się zobaczyć.
Przerażenie niemal roztopiło mu mózg; czuł się, jakby miał zaraz zostać zmiażdżony pomiędzy 
dwiema nadciągającymi ku niemu ścianami: nie miał szans, jeśli Galt nie zechce się poddać — a 
jeszcze mniej, jeśli się do nich przyłączy. Wtedy w głowie wykwitł mu kształt odległej budowli w 
kształcie grzyba, stojącej pośrodku równiny w Iowa.
Od tamtej chwili obrazy zaczęły mu się zlewać. Projekt X, myślał, nie wiedząc, czy to wizja tej 
budowli czy zamku feudalnego władającego i okolicą daje mu poczucie epoki i świata, do którego 
należy...  Jestem Robert  Stadler,  myślał,  to  moja  własność,  stworzona  dzięki  moim odkryciom, 
powiedzieli, że to ja ją stworzyłem... Pokażę im!, myślał, nie wiedząc, czy ma na myśli człowieka 
na parapecie, jego adwersarzy czy całą ludzkość... Jego myśli były jak frytki pływające w oleju, 
jedna bez związku z drugą: Przejąć władzę... Pokażę im...! Przejąć władzę, rządzić... Inaczej nie 
można żyć na ziemi...
Tak brzmiały jedyne słowa określające plan w jego głowie. Cała reszta była jednak dla niego jasna 
— jasna w formie gwałtownej emocji, wykrzykującej bojowo, że nie musi formułować tego jaśniej. 
Przejmie kontrolę nad projektem X i będzie rządził  częścią kraju jako prywatnym państewkiem 
feudalnym.  Jak?  Emocja  w  głowie  podpowiedziała:  jakoś.  Motyw?  Umysł  powtarzał  mu  bez 
przerwy,  że  jego  motywem jest  strach  przed  ludźmi  pana  Thompsona,  że  nie  jest  wśród nich 
bezpieczny, że jego plan jest praktyczną koniecznością. W głębi roztopionego umysłu emocje ukry-
wały jednak inny koszmar, zatopiony wraz z połączeniami pomiędzy posiekanymi frytkami słów.
Frytki  były  jedynym  kompasem,  wyznaczającym  jego  kurs  przez  cztery  minione  dni  i  noce, 
wypełnione jazdą po opuszczonych autostradach pogrążającego się w chaosie kraju, wymyślaniem 
z maniackim uporem coraz to nowych sztuczek w celu zdobycia paliwa, krótkimi drzemkami w 
małych  motelach,  gdzie  rejestrował  się  pod  zmyślonymi  nazwiskami...  Jestem  Robert  Stadler, 
myślał,  powtarzając  to  sobie  jak  zaklęcie  dające  nieograniczoną  moc...  Przejąć  władzę,  myślał, 
ignorując niepotrzebne światła na skrzyżowaniach wyludnionych miast — pędząc wśród wibracji 
stali przez most Taggarta na Missisipi — mijając ruiny farm, od czasu do czasu wyrastające na 
pustych równinach... Pokażę im, myślał, niech mnie ścigają, tym razem im się nie uda... Myślał tak, 
chociaż nikt go nie ścigał — tylko tylne światła samochodu i motyw zatopiony w głębi umysłu.
Zerknął na milczące radio i zachichotał, jakby wygrażał pięścią niebu. To ja tu jestem praktyczny, 
myślał, nie mam wyboru... Nie mam innego wyjścia... Pokażę tym bezczelnym gangsterom, którzy 
zapominają, kim jest Robert Stadler... Oni wszyscy upadną, aleja nie...! Ja przetrwam... Zwyciężę...! 
Pokażę im!
Słowa  były  jak  kawałki  twardego  gruntu  pośród  milczącego  złowróżbnie  bagna;  zatopione 
połączenia spoczywały na dnie. Gdyby połączyć jego słowa, ułożyłyby się w zdanie: Pokażę mu, że 
nie można inaczej żyć na ziemi...!
Rozproszone  światła  w oddali  należały  do  koszar  wzniesionych  wokół  projektu  X,  nazwanych 
Miastem  Harmonii.  Zbliżając  się,  zauważył,  że  dzieje  się  tam  coś  niezwykłego.  Płot  z  drutu 
kolczastego był zerwany, a przy bramie nie było wartowników. Wewnątrz obiektu migały światła 



latarek,  oświetlające  opancerzone  ciężarówki,  biegające  postacie  i  bagnety.  Nikt  nie  zatrzymał 
samochodu  Stadlera.  Gdzieś  pod płotem Stadler  ujrzał  leżące  na  ziemi  ciało  żołnierza.  Pijany, 
pomyślał, starając się natychmiast o tym zapomnieć i zastanawiając się, dlaczego odczuwa dziwną 
niepewność.
Na pagórku przed jego oczyma przykucnęła budowla w kształcie grzyba. W wąskich szczelinach jej 
okien paliły się światła, a spod kopuły wyrastały bezkształtne leje, wymierzone w pogrążony w 
ciemności kraj. Kiedy Stadler wysiadł z samochodu przy wejściu, zagrodził mu drogę żołnierz. Był 
uzbrojony, ale nie miał rogatywki, a jego mundur wydawał się zbyt niechlujny.
— A ty gdzie, koleś? — zapytał.
— Proszę mnie wpuścić! — rozkazał z pogardą Stadler.
— Czego pan tu szuka?
— Jestem profesor Robert Stadler.
— A ja jestem Joe Blow. Pytam, czego pan tu szuka? Jest pan ze starej ekipy czy z nowej?
— Wpuść mnie, durniu! Jestem Robert Stadler!
To nie jego nazwisko, ale ton i sposób mówienia najwyraźniej przekonały żołnierza.
— Z nowej — powiedział i otwierając drzwi, zakrzyknął do kogoś w środku: — Hej, Mac, zajmij 
się tym dziadkiem i dowiedz się, czego chce!
W surowym półmroku holu z betonu zbrojonego przyjął go człowiek, I który mógłby być oficerem, 
gdyby nie rozpięty pod szyją mundur i wiszący bezczelnie w kąciku ust papieros.
— Kim pan jest? — rzucił ostro, zbyt szybko kładąc dłoń na przytroczonej do biodra kaburze.
— Profesor Robert Stadler.
Nazwisko nie zrobiło wrażenia.
— Kto panu dał zezwolenie na wjazd tutaj?
— Nie potrzebuję zezwolenia.
Tym razem mężczyzna zareagował, wypluwając papierosa.
— Kto po pana posłał? — zapytał odrobinę niepewnie.
— Czy mógłbym rozmawiać z komendantem? — zażądał niecierpliwie Stadler.
— Z komendantem? Spóźniłeś się, bracie.
— Więc z głównym inżynierem!
— Z kim? A, z Williem? No, Willie to swój chłop, jest jednym z nas, ale niestety, właśnie musiał 
wyjechać.
W holu stało kilka innych postaci, przysłuchujących się z zalęknioną ciekawością. Oficer ruchem 
ręki  przywołał  jedną  z  nich  — nie  ogolonego  cywila  w narzuconym na  ramiona  zniszczonym 
płaszczu.
— Czego? — mknął tamten na Stadlera.
— Czy ktoś mógłby mi łaskawie powiedzieć, gdzie są przedstawiciele personelu naukowego? — 
zapytał Stadler uprzejmym, acz nie znoszącym sprzeciwu tonem rozkazu.
Dwaj mężczyźni popatrzeli na siebie, jakby pytanie było zupełnie nie
Ina miejscu. — Przyjechał pan z Waszyngtonu? — zapytał podejrzliwie cywil. — Nie. I nie życzę 
już sobie mieć nic wspólnego z tamtą kliką. — Ach, tak? — Rozmówca wydawał się zadowolony. 
—  A  zatem  jest  pan  Przyjacielem  Ludu?  —  Powiedziałbym  nawet,  że  jestem  największym 
przyjacielem, jakiego lud kiedykolwiek miał. To ja dałem to ludowi. — Zatoczył ręką krąg wokół 
siebie. — Tak? — Człowiek wydawał się pod wrażeniem. — Jest pan jednym z tych, którzy zawarli 
ugodę z Szefem? — To ja tu jestem szefem — od tej chwili. Mężczyźni spojrzeli na siebie i cofnęli 
się o kilka kroków.
— Powiedział pan, że nazywa się Stadler? — zapytał oficer.
— Robert Stadler. A jeśli nie wie pan, co to oznacza, wkrótce się pan dowie!
— Proszę iść za mną — rzekł oficer z nerwową uprzejmością w głosie.
To,  co  stało  się  potem,  było  dla  profesora  Stadlera  niejasne,  ponieważ  jego  umysł  odmówił 
przyjmowania tego, co widziały oczy, jako rzeczywistości. W przyćmionym świetle pogrążonych w 
nieładzie biur kręciły się jakieś postacie z pistoletami przy biodrach,  zadające mu bezsensowne 
pytania  nieprzyjemnymi  głosami,  których  ton  oscylował  między  impertynencją  a  lękiem.  Nie 



wiedział, czy któraś z nich próbuje mu coś wyjaśniać; nie słuchał; nie mógł pozwolić, by to okazało 
się prawdą.
— Od tej chwili ja tu jestem szefem — powtarzał tonem pana feudalnego — ja tu wydaję rozkazy... 
ja przejmuję władzę... to moja posiadłość... jestem profesor Robert Stadler — a jeśli nie znacie tego 
nazwiska w tym miejscu, nie macie tu czego szukać, cholerni idioci! Rozszarpiecie się na kawałki, 
jeśli  taki  jest  zasób  waszej  wiedzy!  Uczono  was  fizyki  w  szkole  średniej?  Nie  wyglądacie, 
jakbyście kiedykolwiek przestąpili próg szkoły średniej! Co wy tu robicie? Kim jesteście?
Dopiero po długim czasie — gdy jego umysł nie potrafił już dłużej tego blokować — zrozumiał, że 
ktoś go przechytrzył: ktoś, kto miał podobne jak on poglądy na życie i postanowił osiągnąć tę samą 
przyszłość.  Pojął,  że  ci  ludzie,  nazywający  siebie  Przyjaciółmi  Ludu,  zajęli  teren  projektu  X 
zaledwie kilka godzin temu, chcąc ustanowić własne panowanie. Roześmiał im się w twarze z pełną 
gorzkiego niedowierzania pogardą.
— Nie wiecie, co robicie, nędzne rzezimieszki! Sądzicie, że wy — wy! — potraficie obsługiwać 
precyzyjne  urządzenie  naukowe?  Kto  jest  waszym  przywódcą?  Żądam  rozmowy  z  waszym 
przywódcą!
Jego ton nie znoszącej sprzeciwu władzy, jego pogarda i ich własna panika — ślepa panika ludzi o 
nieokiełznanej  gwałtowności  — kazały im się zawahać  i  zastanowić,  czy przypadkiem nie  jest 
jakimś ważnym, tajnym członkiem ich najwyższego dowództwa; byli równie gotowi kwestionować 
wszelką  władzę,  jak  i  podporządkowywać  się  jej.  Przechodząc  po  kolei  z  rąk  jednego 
roztrzęsionego  komendanta  do  drugiego,  trafił  w końcu na  żelazne  schody wiodące  ku długim 
podziemnym korytarzom z betonu zbrojonego, którymi poprowadzono go na spotkanie z samym 
Szefem.
Szef schronił się w podziemnym pokoju kontrolnym. Pośród skomplikowanych spiral delikatnej 
maszynerii naukowej wytwarzającej promień dźwiękowy, na tle pulpitu z lśniącymi dźwigniami, 
kontrolkami i przyrządami pomiarowymi, znanego jako ksylofon, Robert Stadler stanął oko w oko z 
nowym władcą projektu X. Był nim Cuffy Meigs.
Miał  na sobie obcisłą,  ciasno zapiętą  pod szyją półwojskową marynarkę i  skórzane getry;  jego 
czarne loki były skudlone i mokre od potu. Przechadzał się niepewnie przed pulpitem ksylofonu, 
wykrzykując rozkazy do wbiegających i wybiegających z pokoju ludzi:
— Wysłać kurierów do każdego hrabstwa w naszym zasięgu!  Powiedzieć,  że  Przyjaciele  Ludu 
zwyciężyli!  Powiedzieć,  żeby  nie  słuchali  rozkazów z  Waszyngtonu!  Nową stolicą  Wspólnoty 
Ludowej jest Miasto Harmonii, od tej chwili zwane Meigsville! Powiedzieć, że oczekuję pięciuset 
tysięcy dolarów od każdych pięciu tysięcy sztuk populacji, do jutra rana — bo inaczej...!
Dopiero po dłuższej chwili uwaga i podkrążone brązowe oczy Cuffy’ego Meigsa mogły się skupić 
na osobie Stadlera.
— No, co jest? Co jest? — fuknął. Jestem profesor Robert Stadler.
— Co? A, ten ważniak z kosmosu? Ten, co łapie atomy? Czego pan u diabła, szuka?
— To ja panu powinienem zadać to pytanie.
— Co? Słuchaj no, profesorku, nie jestem w nastroju do żartów.
— Przybyłem tu, by przejąć władzę.
— Władzę? Nad czym?
—  Nad  tym  sprzętem.  Nad  tym  miejscem.  Nad  okolicą  znajdującą  się  w  zasięgu  jego 
oddziaływania.
Meigs przez chwilę przyglądał mu się tępo, po czym zapytał miękko:
— Jak pan się tu dostał?
— Samochodem.
— Pytam, kogo pan ze sobą przywiózł.
— Nikogo.
— Jaką ma pan broń?
— Żadnej. Moje nazwisko jest dostateczną bronią.
— Przyjechał pan tu sam, ze swoim nazwiskiem i samochodem?
— Tak.



Cuffy Meigs roześmiał mu się w twarz.
— Myśli pan — zapytał Stadler — że potrafi obsługiwać tego rodzaju sprzęt?
— Zmykaj stąd, profesorku, zanim każę cię zastrzelić! Nie potrzebujemy tu intelektualistów!
— Ile pan wie o tym urządzeniu? — zapytał Stadler, wskazując ksylofon.
—  Kogo  to  obchodzi?  Techników  mamy  tu  na  kopy.  Spadaj,  dziadku,  to  nie  Waszyngton! 
Skończyłem z tymi niepraktycznymi marzycielami! Nic nie osiągną, pertraktując z duchami z radia 
i wygłaszając przemówienia. Tu trzeba działać! Działać! Spadaj, profesorku, twoje czasy się skoń-
czyły! — Kręcił się niespokojnie w tę i z powrotem, od czasu do czasu chwytając za dźwignie 
ksylofonu. Stadler uświadomił sobie, że Meigs jest pijany.
— Nie dotykaj tych dźwigni, durniu!
Meigs odruchowo cofnął rękę, a potem celowo machnął nią w kierunku pulpitu.
— Będę dotykał, czego zechcę! Nie waż się mi rozkazywać!
— Odsuń się od tego pulpitu! Wynoś się stąd! To jest moje! Nie rozumiesz? To moja własność!
— Własność? Ha! — Meigs wydał z siebie krótkie szczeknięcie imitujące śmiech.
— Ja to wynalazłem! Ja to stworzyłem! Ja to umożliwiłem!
— Serio? No, to dzięki,  profesorku. Dzięki,  ale nie jesteś nam już potrzebny. Mamy własnych 
mechaników.
— Człowieku, czy ty masz pojęcie, ile musiałem wiedzieć, żeby to powstało? Ty nie wymyśliłbyś 
ani jednej rurki! Ani jednej śrubki!
— Może i nie. — Meigs wzruszył ramionami.
— W takim razie jak śmiesz mianować się właścicielem tego? Jak śmiesz tu przebywać? Co ci daje 
prawo do tego?
Meigs poklepał się po kaburze.
— To.
— Słuchaj, pijany chamie! — krzyknął Stadler. — Czy ty wiesz, z czym igrasz?
— Nie mów do mnie w ten sposób, stary durniu! Kimże ty jesteś, żeby tak mnie traktować? Mogę 
ci skręcić kark gołymi rękoma! Nie wiesz, kim jestem?
— Przerażonym zbirem, który stracił grunt pod nogami!
— Czyżby? Jestem tu szefem! Jestem szefem i nie dam się powstrzymać jakiemuś strachowi na 
wróble! Wynocha mi stąd!
Przez chwilę stali obok pulpitu ksylofonu, spoglądając na siebie w przerażeniu. U źródła paniki 
Stadlera leżała jego gorączkowa walka o niedopuszczenie do świadomości faktu, że oto ma przed 
sobą produkt końcowy swego życia; że stoi przed nim jego duchowy syn. Przerażenie Cuffy’ego 
Meigsa  miało  bardziej  rozległe  korzenie,  obejmujące  całość  istnienia;  przez  całe  życie  żył  w 
chronicznym strachu, teraz jednak walczył ze zrozumieniem, czego się boi: w momencie swego 
triumfu,  gdy  miał  być  już  całkowicie  bezpieczny,  tajemnicze,  niezgłębione  stworzenie,  zwane 
intelektualistą, odmawiało drżenia przed nim i rzucało wyzwanie jego władzy.
— Wynocha stąd! — warknął. — Bo wezwę swoich ludzi i każę cię zastrzelić!
— To ty się wynoś, ty wszawy, bezmózgi, zarozumiały debilu! — odwarknął Stadler. — Myślisz, 
że pozwolę ci się wzbogacić kosztem mojego życia? Myślisz, że to dla ciebie... że to dla ciebie... 
sprzedałem... — Urwał. — Przestań dotykać tych dźwigni, do cholery!
— A ty przestań mi rozkazywać! Nie będziesz mi mówił, co mam robić! Nie przestraszysz mnie 
swoją kulturalną gadką! Będę robił, co mi się podoba! — Zaśmiał się i wyciągnął rękę ku dźwigni.
— Hej, Cuffy, spokojnie! — wrzasnęła jakaś postać z końca pokoju, rzucając się naprzód.
— Odsuń się! — ryknął Cuffy Meigs. — Cofnąć się, wszyscy! Ja miałbym się bać? Pokażę wam, 
kto tu rządzi!
Stadler rzucił się, by go powstrzymać, ale Meigs odepchnął go jedną ręką, roześmiał się na widok 
jego upadku i, drugą ręką, szarpnął dźwignię ksylofonu.
Ściana dźwięku — zgrzytu pękającego metalu i ciśnień kolidujących w nachodzących na siebie 
obwodach, krzyk monstrum atakującego własne ciało — słyszalna była tylko wewnątrz budowli. 
Na zewnątrz nie wydostał się żaden dźwięk. Budowla po prostu uniosła się w powietrze, nagle i w 
ciszy, rozpadła na kilka fragmentów, wystrzeliła w niebo syczące promienie błękitnego światła i 



opadła  jako  sterta  gruzu.  W  promieniu  stu  mil,  obejmującym  części  czterech  stanów,  słupy 
telegraficzne przewracały się jak zapałki, domy wiejskie rozpadały się w drzazgi, miejskie bloki 
rozsypywały się jak pod wpływem jednego miażdżącego ciosu,  nie pozostawiając poskręcanym 
ciałom ofiar czasu na usłyszenie czegokolwiek — a na skraju tego obszaru, w połowie drogi przez 
Missisipi, lokomotywa i sześć pierwszych wagonów pociągu pasażerskiego wpadło do rzeki niczym 
deszcz metalu, zabierając ze sobą zachodnie przęsła przepołowionego mostu Taggarta.
W miejscu, w którym przed chwilą znajdował się projekt X, zniknęło wszelkie życie — tylko masa 
rozszarpanego mięsa i rozdzierającego bólu, niegdyś będąca wielkim umysłem, trwała jeszcze przez 
kilka ciągnących się w nieskończoność minut.

Świadomość, że jedynym, wyłącznym celem jej życia jest teraz budka telefoniczna, dawała Dagny 
poczucie swobodnej lekkości. Nie obchodziło jej, co zaprząta myśli przechodniów, których mijała 
na ulicach. Nie czuła się wyobcowana: przeciwnie, po raz pierwszy w życiu czuła, że to jej miasto i 
że je kocha, że nigdy dotąd nie kochała go tak jak w tej chwili,  z tak osobistym, uroczystym i 
pewnym poczuciem własności. Noc była jasna i spokojna. Dagny spojrzała w niebo. Tak jak jej 
uczucie miało w sobie więcej powagi niż radości, lecz była w nim zapowiedź przyszłego szczęścia, 
powietrze było raczej bezwietrzne niż ciepłe, lecz kryła się w nim zapowiedź odległej wiosny.
Precz mi z drogi, myślała bez urazy, niemal z rozbawieniem, poczuciem odrealnienia i wyzwolenia, 
kierując te słowa do przechodniów, zatrzymujących ją świateł ulicznych i do całego strachu, jaki 
niegdyś  odczuwała.  Wyrzekł  to  zdanie  przed  niecałą  godziną  i  jego  głos  wciąż  wydawał  się 
dźwięczeć w powietrzu, zmieszany ze słabym echem śmiechu.
Radosnego śmiechu, którym wybuchnęła w sali balowej hotelu Wayne-Falkland, usłyszawszy te 
słowa; śmiała się, zasłaniając ręką usta i ukazując tylko roześmiane oczy — a on spojrzał na nią 
takimi  samymi oczyma i  przez sekundę patrzeli  na  siebie  ponad głowami wzburzonego tłumu, 
pośród huku roztrzaskiwanych mikrofonów, odgłosów rozbijanego szkła i stołów przewracanych 
przez pędzących ku drzwiom ludzi.
Potem usłyszała, jak pan Thompson krzyczy, wskazując Galta:
— Zabierzcie go z powrotem do pokoju, ale strzeżcie jak oka w głowie! Tłum rozstąpił się, by 
przepuścić trzech mężczyzn wyprowadzających
Galta. Pan Thompson na moment opadł ciężko na krzesło i ukrył twarz w dłoniach, ale zaraz się 
ożywił,  skoczył na równe nogi, kiwnął swoim ludziom, by szli  za nim, i  wyszedł w pośpiechu 
bocznymi drzwiami. Gości pozostawiono samym sobie: jedni uciekali w panice, inni siedzieli, nie 
mając odwagi się poruszyć. Sala była jak statek bez kapitana. Dagny przedarła się przez tłum i 
ruszyła za kliką. Nikt nie próbował jej zatrzymywać.
Znalazła  ich stłoczonych w małym prywatnym gabinecie.  Pan Thompson siedział  rozwalony w 
fotelu,  obiema rękami  obejmując  głowę,  Wesley  Mouch pojękiwał,  Eugene  Lawson szlochał  z 
dziecinną furią, Jim przyglądał się pozostałym z dziwnie wyczekującą natarczywością.
— Mówiłem wam!  — krzyczał  profesor  Ferris.  — Mówiłem!  Oto,  do  czego  prowadzi  wasza 
„pokojowa perswazja”!
Dagny stała  w drzwiach.  Miała  wrażenie,  że zdają sobie sprawę z jej  obecności,  ale jest  im to 
obojętne.
— Podaję się do dymisji! — wrzasnął Chick Morrison. — Mam dosyć! Nie wiem, co powiedzieć 
krajowi! Nie potrafię myśleć! Nie będę nawet próbował! To bez sensu! Nie mogłem temu zaradzić! 
Nie możecie mnie winić! Już tu nie rządzę! — Pomachał rękami w bezładnym geście bezsilności i 
pożegnania i wybiegł z pokoju.
— Ma kryjówkę w Tennessee — rzekł refleksyjnie Tinky Holloway, jakby i on podjął podobne 
środki ostrożności i zastanawiał się, czy już czas.
— Długo jej nie utrzyma, jeśli w ogóle tam dotrze — rzekł Mouch. — Biorąc pod uwagę bandyckie 
napady i stan transportu... — Rozłożył ręce, nie kończąc.
Dagny wiedziała, jakie myśli wypełniają tę chwilę milczenia: nieważne, jakie kryjówki zaklepali 



sobie ci ludzie, wszyscy teraz uświadamiali sobie, że są w pułapce.
Zauważyła, że ich twarze nie wyrażają trwogi, jedynie nieznaczny lęk. Na jednych malowała się 
tępa apatia; na innych — wyraz ulgi oszustów, którzy wiedzieli,  że gra nie może się zakończyć 
inaczej, i przyjmują wynik bez żalu czy buntu; na twarzy Lawsona — nadąsana odmowa przyjęcia 
czegokolwiek do wiadomości; na dziwnie skupionej twarzy Jima — coś na kształt niewidocznego 
uśmieszku.
—  No?  No?  —  dopytywał  się  Ferris  z  niecierpliwą  energią  człowieka,  którego  naturalnym 
środowiskiem  jest  świat  opanowany  przez  histerię.  —  Co  teraz  zamierzacie  z  nim  zrobić? 
Dyskutować? Debatować? Wygłaszać przemówienia?
Nikt nie odpowiedział.
— On... musi... nas... uratować... — wycedził Mouch, jakby wyciskał w próżnię resztki swojego 
umysłu, rzucając ultimatum rzeczywistości. — Musi... przejąć stery... i uratować... system.
— I co, napiszesz do niego list miłosny w tej sprawie? — zadrwił Ferris.
— Musimy go...  zmusić...  żeby przejął  stery...  Musimy go zmusić  do rządzenia  — powiedział 
Mouch lunatycznym głosem.
— Właśnie  — rzekł  Ferris,  ściszając  nagle  głos.  — Widzisz  już,  jak  przydatną  instytucją  jest 
Państwowy Instytut Naukowy?
Mouch nie odpowiedział,  Dagny zauważyła jednak, że wszyscy zdają się wiedzieć, o co chodzi 
Ferrisowi.
—  Przeciwstawiałeś  się  moim  prywatnym  badaniom,  nazywając  je  niepraktycznymi  — 
kontynuował miękko Ferris. — Pamiętasz, co ci wtedy powiedziałem?
Mouch w milczeniu strzelał palcami.
— Nie czas na nadwrażliwość — odezwał się z nieoczekiwanym wigorem, choć, o dziwo, równie 
cicho James Taggart. — Nie ma potrzeby się z tym cackać.
— Wydaje mi się... — powiedział głucho Mouch — że... cel uświęca środki...
— Za późno na skrupuły i zasady — rzekł Ferris. — Teraz trzeba działać, i to szybko.
Wszyscy  milczeli,  jakby  chcieli,  aby  to  nie  słowa,  lecz  właśnie  milczenie  określiło  temat  ich 
dyskusji.
— To się nie uda — rzekł Tinky Holloway. — On się nie podda.
— To ty tak myślisz! — zaśmiał się Ferris. — Nie widziałeś naszego eksperymentalnego modelu w 
akcji.  W  zeszłym  miesiącu  uzyskaliśmy  trzy  zeznania  w  trzech  niewyjaśnionych  przypadkach 
morderstw.
— Jeśli... — zaczął pan Thompson i nagle głos mu się załamał — ...jeśli on umrze, zginiemy!
— Bez  obaw  — rzekł  Ferris.  — Nie  umrze.  Konstrukcja  Pieszczochy  Ferrisa  wyklucza  taką 
możliwość.
Pan Thompson milczał.
— Wydaje mi się... że nie mamy innego wyjścia — niemal szeptem powiedział Mouch.
Zapadło milczenie.  Pan Thompson bardzo się starał  nie zauważyć,  że wszyscy na niego patrzą. 
Potem nagle wykrzyknął:
— Och, róbcie, co chcecie! Nie mogłem temu zaradzić! Róbcie, co chcecie!
Ferris zwrócił się do Lawsona:
— Gene — rzekł napiętym szeptem — idź do centrali radiowej. Wydaj polecenie, żeby wszystkie 
stacje pozostawały w pogotowiu. Powiedz, że pan Galt pojawi się na antenie za trzy godziny.
Lawson zerwał się z krzesła z nagłym, radosnym uśmiechem i wybiegł z pokoju.
Wiedziała.  Wiedziała, co zamierzają zrobić i z jakich pobudek. Nie myśleli,  że im się uda. Nie 
sądzili,  że  Galt  się podda; nie  chcieli,  by się poddał.  Nie sądzili,  że cokolwiek może ich teraz 
uratować; nie chcieli zostać uratowani. Napędzani paniką swoich nienazwanych emocji, walczyli z 
rzeczywistością własnego życia — aż osiągnęli stadium, w którym wreszcie poczuli się swojsko. 
Nie musieli wiedzieć, dlaczego tak się czują, oni, którzy postanowili nigdy nie rozumieć swoich 
uczuć — po prostu rozpoznawali  mgliście,  że tego właśnie szukali,  że do takiej  rzeczywistości 
zmierzały  wszystkie  ich  uczucia,  działania,  pragnienia,  wybory  i  marzenia.  Taka  była  istota  i 
metoda rebelii przeciwko życiu i mglistych poszukiwań bezimiennej nirwany. Nie chcieli żyć — 



chcieli, żeby on nie żył.
Przerażenie trwało jednak tylko chwilę, niczym najazd wędrującej kamery: spostrzegła, że obiekty, 
które wydawały jej się ludźmi, nie są nimi. Pozostało jej poczucie jasności, ostatecznej odpowiedzi 
i potrzeby działania. On był w niebezpieczeństwie,  w jej umyśle nie było czasu ani miejsca na 
rozwodzenie się nad działalnością podludzi.
— Musimy być pewni — mówił szeptem Mouch — że nikt nigdy się o tym nie dowie...
— Bez obaw — odparł  Ferris tym samym ostrożnym tonem konspiratora.  — To tajna,  osobna 
jednostka na terenie instytutu... Dźwiękoszczelna i położona w bezpiecznej odległości od reszty... 
Tylko kilka osób spośród naszego personelu kiedykolwiek było w środku...
—  Jeśli  polecimy...  —  zaczął  Mouch  i  urwał  gwałtownie,  jakby  dostrzegł  w  twarzy  Ferrisa 
ostrzeżenie.
Ferris spojrzał na Dagny, jakby nagle przypomniał sobie o jej obecności. Wytrzymała spojrzenie, 
przywdziewając maskę niezmąconej obojętności, by pokazać, że nie zrozumiała i nie zależy jej na 
zrozumieniu.  Potem,  jakby dotarło  do niej,  że  nie  jest  tu  mile  widziana,  odwróciła  się  powoli, 
wzruszając lekko ramionami, i opuściła pokój. Wiedziała, że czasy, w których się jej obawiali, już 
minęły.
Z tą samą obojętnością przeszła niespiesznie korytarzami i wyszła z hotelu. Przecznicę dalej, gdy 
skręciła za róg, podniosła głowę i przyspieszyła gwałtownie,  smagana po nogach fałdami sukni 
niczym żaglem.
Gdy pędziła przez ciemność i myślała jedynie o znalezieniu budki telefonicznej, owładnęło janowe 
uczucie, potężniejsze niż chwilowa troska i poczucie niebezpieczeństwa: uczucie wolności świata, 
który nigdy nie musiał być zniewolony.
Dostrzegła na chodniku klin światła pochodzącego z okna baru. Nikt nie zwrócił na nią uwagi, gdy 
przechodziła przez pustą niemal salę: nieliczni klienci wciąż trwali w oczekiwaniu przed pustym 
ekranem telewizora, z którego dobiegały tylko trzaski, i rozmawiali szeptem.
Stojąc w ciasnej przestrzeni budki telefonicznej, niczym w kabinie rakiety gotowej do odlotu na 
inną planetę, wykręciła numer OR 6-5693.
W słuchawce natychmiast odezwał się głos Francisca.
— Halo?
— Francisco?
— Witaj, Dagny. Spodziewałem się telefonu od ciebie.
— Słyszałeś transmisję?
— Tak.
— Chcą go teraz zmusić, by się poddał — mówiła tonem suchego sprawozdania. — Zamierzają go 
torturować.  Mają  jakieś  urządzenie  zwane Pieszczochą  Ferrisa,  w odseparowanym budynku na 
terenie  Państwowego  Instytutu  Naukowego.  To  w  New  Hampshire.  Mówili  coś  o  samolocie. 
Wspomnieli, że będą go mieli na antenie za trzy godziny.
— Rozumiem. Dzwonisz z budki?
— Tak.
— Nadal masz na sobie strój wieczorowy, prawda?
— Tak.
— Posłuchaj mnie uważnie. Jedź do domu, przebierz się, spakuj kilka potrzebnych rzeczy, zabierz 
biżuterię, wszystkie kosztowności, jakie się zmieszczą do torby, i jakąś ciepłą odzież. Później nie 
będziemy mieli na to czasu. Spotkamy się za czterdzieści minut na północno-zachodnim narożniku, 
dwie przecznice na wschód od głównej bramy Dworca Taggarta.
— Dobrze.
— Do zobaczenia, Ślimaku.
— Do zobaczenia, Frisco.
Niecałe  pięć minut później  była już w swojej  sypialni.  Zrzuciła  suknię i  zostawiła ją leżącą na 
podłodze  pośrodku  pokoju,  jak  mundur  armii,  w  której  przestała  służyć.  Włożyła  granatowy 
kostium i — pamiętając słowa Galta — biały sweter z wysokim kołnierzem. Spakowała walizkę i 
torbę, którą mogła nieść przewieszoną przez ramię. W rogu torby umieściła biżuterię, wśród niej 



bransoletkę z metalu Reardena,  którą zarobiła w świecie  zewnętrznym, i złotą pięciodolarówkę, 
którą zarobiła w dolinie.
Łatwo było opuścić mieszkanie i zamknąć drzwi na klucz, choć wiedziała, że pewnie nigdy więcej 
ich nie otworzy. Trudniejszą chwilę przeżyła w biurze. Gdy przyszła, poczekalnia jej gabinetu była 
pusta, a cały budynek Taggart Transcontinental wydawał się nienaturalnie cichy. Przez chwilę stała, 
przypominając sobie wszystkie lata swojej pracy w tym pokoju. Potem uśmiechnęła się — nie, to 
nie takie trudne, pomyślała, otwierając sejf i szukając papierów, po które tu przyszła. Oprócz nich 
chciała zabrać jedynie portret Nathaniela Taggarta i mapę Taggart Transcontinental. Roztrzaskała 
ramy, zwinęła w rulon portret i mapę i włożyła do walizki.
Zamykała  ją  właśnie,  gdy  usłyszała  pospieszne  kroki.  Drzwi  otwarły  się  gwałtownie  i  wbiegł 
główny inżynier, roztrzęsiony i z wykrzywioną twarzą.
— Panno  Taggart!  — zawołał.  — Och,  dzięki  Bogu,  tu  pani  jest!  Usiłowaliśmy  się  do  pani 
dodzwonić!
Nie odpowiedziała. Patrzyła na niego pytająco.
— Panno Taggart, słyszała pani?
— Co?
— A więc pani nie wie? O Boże, panno Taggart, ja... ja wciąż w to nie wierzę, ale... Boże, co my 
teraz zrobimy? Most Taggarta wysadzony!
Zamarła, wpatrując się w niego.
— Wysadzony! Podobno w ciągu jednej sekundy! Nikt nie wie dokładnie, co się stało, ale wygląda 
na to... wygląda na to, że coś się stało z projektem Xi... to te promienie dźwiękowe, panno Taggart! 
Nie możemy nawiązać kontaktu z żadnym miejscem w promieniu stu mil! To niemożliwe, to nie 
może być prawda,  ale  wygląda,  jakby wszystko w tym kręgu zostało zmiecione  z  powierzchni 
ziemi!  Nikt  nam nie  odpowiada!  Nikomu  — gazetom,  radiu,  policji!  Ciągle  sprawdzamy,  ale 
opowieści, które nadciągają z obrzeży tego kręgu, są... — Zadrżał. — Jedno jest pewne: mostu nie 
ma! Panno Taggart! Nie wiemy, co robić!
Rzuciła się do biurka i chwyciła słuchawkę telefonu. Jej ręka zamarła w powietrzu. Potem, powoli, 
niezgrabnie,  z największym wysiłkiem, jaki w życiu wykonała, Dagny zmusiła się do położenia 
słuchawki z powrotem na widełkach. Miała wrażenie, że trwa to strasznie długo, jakby walczyła z 
ciśnieniem, którego żadne ludzkie ciało nie może pokonać — i w tej krótkiej chwili, w jasności 
oślepiającego bólu, zrozumiała, co czuł Francisco tamtej nocy przed dwunastu laty — i co czuł inny 
dwudziestosześcioletni chłopak, patrząc po raz ostatni na swój silnik.
— Panno Taggart! — wykrzyknął główny inżynier. — Nie wiemy, co robić!
Słuchawka miękko opadła na widełki.
— Ja też nie — odrzekła Dagny.
Chwilę później wiedziała już, że wszystko skończone. Usłyszała swój głos, polecający inżynierowi 
śledzić sytuację i za jakiś czas złożyć jej sprawozdanie, a potem poczekała, aż dźwięk jego kroków 
w holu ucichnie.
Przechodząc  po  raz  ostatni  przez  hol  dworca,  zerknęła  na  pomnik  Nathaniela  Taggarta  i 
przypomniała sobie o złożonej obietnicy. Teraz to będzie tylko symbol, pomyślała, ale Nathaniel 
Taggart zasłużył na takie pożegnanie. Nie miała nic do pisania, więc wyciągnęła z torby szminkę i, 
uśmiechając się do marmurowej twarzy człowieka, który by to zrozumiał, narysowała na cokole u 
jego stóp duży znak dolara.
Dotarła na miejsce pierwsza. Czekając, przyglądała się pierwszym oznakom paniki, która wkrótce 
miała  ogarnąć  całe  miasto:  samochody  pędziły  zbyt  szybko,  niektóre  załadowane  sprzętem 
gospodarstwa domowego, ulicami mknęło zbyt wiele radiowozów policyjnych, a z oddali dobiegały 
odgłosy  zbyt  wielu  syren.  Najwyraźniej  wieść  o  zniszczeniu  mostu  już  się  rozniosła.  Ludzie 
wiedzieli, że Nowy Jork jest skazany na zagładę,
i  rozpoczęła  się  paniczna  ucieczka.  Nie  mieli  jednak  dokąd  pójść,  a  cała  sprawa  już  jej  nie 
dotyczyła.
Zobaczyła  Francisca  z  daleka,  poznając  jego  zwinny  chód,  nim  jeszcze  rozpoznała  twarz  pod 
nasuniętą niemal na oczy czapką. Gdy ją spostrzegł, pomachał ręką na powitanie; było w tym ruchu 



coś z gestu przedstawiciela rodu d’Anconia, witającego u bram swych włości długo oczekiwanego 
wędrowca.
Kiedy  się  zbliżył,  stanęła  uroczyście  wyprostowana  i  patrząc  na  jego  twarz  i  na  budynki 
najwspanialszego  miasta  na  ziemi,  jakby  brała  je  na  świadka,  powiedziała  powoli,  pewnym, 
opanowanym głosem:
— Przysięgam — na swoje życie i swoją miłość do niego — że nigdy nie będę żyć dla drugiego 
człowieka ani prosić go, by żył dla mnie.
Pochylił głowę, przyjmując ślubowanie. Jego uśmiech miał teraz charakter salutu.
Wziął od niej walizkę, drugą ręką ujmując ją pod ramię.
— Chodźmy — rzekł.

Budowla  zwana  projektem  F  —  na  cześć  swojego  twórcy,  profesora  Ferrisa  —  była  małą 
konstrukcją z betonu zbrojonego, położoną nisko na zboczu wzgórza zwieńczonego Państwowym 
Instytutem Naukowym. Z okien instytutu widać było jedynie małą, szarą plamkę dachu, ukrytą w 
gąszczu starych drzew i wyglądającą jak pokrywa włazu.
Konstrukcja  składała  się  z  dwóch  kondygnacji  w  kształcie  małego  sześcianu  umieszczonego 
asymetrycznie na szczycie większego. Pierwsza kondygnacja nie miała okien, jedynie drzwi nabite 
żelaznymi ćwiekami; druga miała tylko jedno, jakby z łaski wykute okno i wyglądała jak twarz 
cyklopa. Personel instytutu nie był ciekaw, co kryje budowla, i unikał ścieżek wiodących do jej 
drzwi. Nikt nigdy tego nie zasugerował, ale odnosili wrażenie, że prowadzone są tam badania nad 
śmiertelnymi chorobami.
Na obu piętrach znajdowały się laboratoria wypełnione mnóstwem klatek ze świnkami morskimi, 
psami i szczurami. Centrum i sens budowli stanowiło jednak pomieszczenie w piwnicy, znajdujące 
się głęboko pod ziemią, niezdarnie wyłożone porowatymi płytami materiału dźwiękoszczelnego; 
niektóre z nich popękały i przez szpary przeświecała naga skała.
Jednostki  strzegło  czterech  specjalnych  strażników.  Tej  nocy  jednak,  po  otrzymaniu  rozkazu 
wydanego telefonicznie z Nowego Jorku, zwiększono ich liczbę do szesnastu. Zarówno strażnicy, 
jak i inne osoby uczestniczące w projekcie F były starannie wybrane na podstawie jednej cechy: 
nieograniczonego posłuszeństwa.
Strażników rozmieszczono na zewnątrz budynku i w pustych naziemnych laboratoriach; wypełniali 
swój obowiązek bezkrytycznie, nieciekawi tego, co się dzieje pod ziemią.
W podziemiach zaś, w fotelach ustawionych pod jedną ze ścian, zasiadali profesor Ferris, Wesley 
Mouch i James Taggart. W kącie pod przeciwległą ścianą stało urządzenie przypominające małą, 
nieregularną szafkę, z rzędami oszklonych wskaźników, z których każdy kończył się odcinkiem 
oznaczonym na czerwono, z kwadratowym ekranem przypominającym wzmacniacz, rzędami liczb, 
drewnianych gałek i plastikowych przycisków, dźwignią kontrolującą przełącznik po jednej stronie 
i  szklanym czerwonym przyciskiem po drugiej.  Powierzchnia urządzenia  wydawała się bardziej 
żywa niż twarz obsługującego je mechanika. Był to zwalisty młodzieniec w przepoconej koszuli z 
rękawami podwiniętymi powyżej łokci, tak skoncentrowany na swoim zadaniu, że aż błyszczały mu 
oczy; od czasu do czasu poruszał ustami, jakby recytował wyuczoną lekcję.
Z  urządzenia  do  umieszczonego  za  nim  akumulatora  prowadził  krótki  kabel.  Długie  zwoje 
przewodów, przypominające poskręcane macki ośmiornicy, ciągnęły się po kamiennej podłodze od 
maszyny  do  skórzanego  materaca,  rozłożonego  pod  snopem jaskrawego  światła.  Na  materacu, 
przypięty  do  niego  pasami,  leżał  nagi  John  Galt.  Małe  metalowe  krążki  elektrod  na  końcach 
przewodów miał podłączone do nadgarstków, ramion, bioder i kostek, do serca zaś połączone ze 
wzmacniaczem urządzenie przypominające stetoskop.
— Postawmy sprawę jasno — rzekł Ferris, po raz pierwszy zwracając się do niego. — Chcemy, 
żebyś  przejął  pełną  władzę  nad  gospodarką  kraju.  Masz  zostać  dyktatorem.  Masz  rządzić. 
Zrozumiano? Masz wydawać rozkazy i wiedzieć, jakie rozkazy należy wydać. Tego sobie życzymy 
i zamierzamy to wyegzekwować. Przemówienia, logika, argumenty ani wierne posłuszeństwo już 



cię nie uratują. Chcemy pomysłów — bo inaczej... Nie wypuścimy cię stąd, póki nam nie powiesz, 
jakie  kroki  zamierzasz  podjąć  w  celu  uratowania  naszego  systemu.  Potem  powiesz  to  całemu 
krajowi  przez  radio.  — Uniósł  nadgarstek,  pokazując  stoper.  — daję  ci  trzydzieści  sekund na 
decyzję, czy chcesz już zacząć mówić. Jeśli nie, my zaczniemy. Zrozumiano? 
Galt patrzył prosto na nich, bez wyrazu, jakby zrozumiał za wiele. Nie odpowiedział.
W ciszy słychać było jedynie tykanie odmierzającego sekundy stopera i zdławiony, nieregularny 
oddech Moucha, zaciskającego dłonie na poręczach fotela.
Ferris  dał  znak  stojącemu  przy  urządzeniu  mechanikowi.  Ten  przekręcił  dźwignię.  Zapalił  się 
czerwony przycisk i rozległy się dwa dźwięki: jednym był niski, buczący odgłos generatora prądu, 
drugim — dziwny rytm, regularny jak tykanie zegara, lecz z dziwnie przytłumionym rezonansem. 
Dopiero po chwili uświadomili sobie, że dźwięk dochodzi ze wzmacniacza i że jest to bicie serca 
Galta.
— Trójka — rzekł Ferris, dając sygnał uniesionym palcem.
Mechanik nacisnął przycisk pod jedną z tarcz. Przez ciało Galta przebiegł długi wstrząs; lewa ręka 
drgała  konwulsyjnie,  porażona  prądem  krążącym  pomiędzy  nadgarstkiem  a  ramieniem.  Głowa 
opadła mu do tyłu, oczy miał zamknięte, a usta zaciśnięte. Nie wydał dźwięku.
Kiedy mechanik puścił przycisk, ręka Galta znieruchomiała. Pozostał w bezruchu.
Trzej  mężczyźni  popatrzeli  na  siebie  niepewnie.  Oczy  Ferrisa  były  bez  wyrazu,  Moucha  — 
przerażone, Taggarta — rozczarowane. Ciszę przerywały tylko głośne, rytmiczne uderzenia.
— Dwójka — rzekł Ferris.
Tym razem konwulsje wstrząsnęły prawą nogą Galta, porażoną prądem krążącym między biodrem 
a kostką. Zacisnął dłonie na brzegach materaca. Głowa drgnęła mu raz, odwracając się w drugą 
stronę, po czym znieruchomiała. Bicie serca stało się nieco szybsze.
Mouch wbijał plecy w oparcie fotela, próbując odsunąć się jak najdalej. Taggart siedział na czubku 
swojego, pochylony do przodu.
— Jedynka, stopniowo — zakomenderował Ferris.
Tors Galta wystrzelił gwałtownie w górę, opadł i zaczął się skręcać w długotrwałych konwulsjach, 
walcząc  z  uwięzionymi  nadgarstkami.  Prąd  przebiegał  teraz  pomiędzy  jednym nadgarstkiem a 
drugim, poprzez płuca. Mechanik powoli przekręcał gałkę, zwiększając woltaż; wskaźnik na tarczy 
sunął ku czerwonej sekcji, oznaczającej niebezpieczeństwo. Udręczone płuca Galta z trudem łapały 
powietrze; oddech był przerywany, chrapliwy.
— Wystarczy ci? — zapytał Ferris, gdy wyłączono prąd.
Galt milczał. Poruszył lekko ustami, nabierając powietrza. Dobiegający ze wzmacniacza rytm serca 
był teraz bardzo szybki, ale oddech Galta, dzięki wysiłkowi zmuszającemu mięśnie do rozluźnienia, 
powoli się wyrównywał.
— Zbyt łagodnie z nim postępujesz! — wrzasnął Taggart, gapiąc się na nagie ciało na materacu.
Galt otworzył oczy i patrzył na nich przez chwilę. Nie potrafili  wyczytać  z jego twarzy nic poza 
tym, że oczy są spokojne i w pełni przytomne. Potem opuścił głowę i leżał bez ruchu, jakby o nich 
zapomniał.
Jego nagie ciało wydawało się w tej piwnicy dziwnie nie na miejscu. Wiedzieli o tym, choć żaden 
nie chciał się sobie do tego przyznać. Długie linie biegnące od kostek do bioder, potem do wcięcia 
w pasie i wyprostowanych ramion przypominały statuę ze starożytnej Grecji, podzielając jej wy-
mowę, ale ukazując formę dłuższą, lżejszą, bardziej aktywną, uwypuklając siłę i sugerując bardziej 
gwałtowną energię. Nie było to ciało woźnicy rydwanu, lecz budowniczego samolotów. I tak, jak 
znaczenie  greckiego posągu — ukazującego człowieka  jako boga — kolidowało z  duchem po-
mieszczeń  tego  stulecia,  jego  ciało  kolidowało  z  piwnicą  przeznaczoną  do  prehistorycznych 
praktyk.  Dysonans  był  tym większy,  że  wydawało  się  pasować  do  przewodów  elektrycznych, 
nierdzewnej  stali,  precyzyjnych  przyrządów  i  dźwigni  na  pulpicie.  Być  może  —  tej  myśli 
najbardziej  gwałtownie  opierali  się  obserwatorzy,  ukrywając  ją  na  dnie  swoich  umysłów  i 
odczuwając  jedynie  w  formie  bezprzedmiotowej  nienawiści  i  trwogi  —  być  może  to  właśnie 
nieobecność takich posągów w dzisiejszym świecie przeobraziła generator prądu w ośmiornicę i 
rzuciła ciało Galta w jej macki.



— Widzę, że jesteś ekspertem w dziedzinie elektryczności — odgryzł się Ferris ze śmiechem. — 
My też, nie sądzisz?
Odpowiedziały mu tylko dwa dźwięki: buczenie generatora i bicie serca Galta.
— Seria mieszana! — zarządził Ferris, dając mechanikowi znak jednym palcem.
Wstrząsy nadchodziły teraz w nieregularnych, nie dających się przewidzieć seriach, czasem jeden 
po drugim, a czasem z kilkuminutowymi przerwami. Tylko konwulsyjne wstrząsy nóg, rąk, tułowia 
lub całego ciała Galta wskazywały, czy prąd krąży pomiędzy dwiema poszczególnymi elektrodami 
czy pomiędzy wszystkimi naraz. Wskaźniki na tarczach zbliżały się do czerwonych kresek i cofały: 
urządzenie  było  tak  zaprogramowane,  by  zadać  ofierze  jak  największy  ból,  nie  powodując 
uszkodzenia ciała.
To  obserwatorzy  nie  znieśli  w  końcu  oczekiwania  podczas  długich  przerw,  wypełnionych 
nieregularnym biciem serca. Przerwy miały służyć spowolnieniu rytmu, ale nie dawać wytchnienia 
oczekującej na kolejny atak ofierze.
Galt  leżał  rozluźniony,  jakby  nie  usiłował  walczyć  z  bólem,  lecz  poddawał  mu się;  jakby nie 
usiłował go zanegować, lecz znieść. Gdy nagłe uderzenie zaciskało otwarte dla nabrania tchu usta, 
nie opierał się rozedrganej sztywności ciała, lecz pozwalał jej zniknąć natychmiast, gdy prąd się 
cofał. Tylko skóra twarzy była ściągnięta, a zaciśnięte wargi od czasu do czasu się wykrzywiały. 
Kiedy prąd przebiegał  mu przez pierś, kosmyki złotomiedzianych włosów poruszały się wraz z 
szarpnięciami głowy jak miotane wiatrem, bijąc go po twarzy i oczach. Obserwatorzy zastanawiali 
się,  dlaczego  te  włosy  wydają  im  się  coraz  ciemniejsze,  póki  nie  zdali  sobie  sprawy,  że  są 
przesiąknięte potem.
Wzmocnienie bicia serca, walącego tak, jakby za chwilę miało pęknąć, miało służyć przerażeniu 
ofiary; tymczasem to oprawcy drżeli z przerażenia, słuchając przerywanego rytmu, i wstrzymywali 
oddech wraz z każdym brakującym uderzeniem. Jego serce biło teraz, jakby gorączkowo, w udręce 
i  desperackim  gniewie  uderzało  o  klatkę  żeber.  Serce  protestowało;  człowiek  nie.  Leżał 
nieruchomo, z zamkniętymi oczyma, rozluźnionymi dłońmi, przysłuchując się walce swojego serca 
o życie.
Wesley Mouch pierwszy nie wytrzymał.
— Na Boga, Floyd! — wrzasnął. — Nie zabij go! Nie waż się go zabić! Jeśli on umrze, my także!
— Nie umrze — warknął Ferris. — Będzie chciał umrzeć, ale nie zdoła! To urządzenie mu nie 
pozwoli! Jest zaprogramowane na podstawie obliczeń matematycznych! Jest bezpieczne!
— Ale czy już nie dość? On będzie nam teraz posłuszny! Jestem tego pewien!
— Nie! To nie  wystarczy!  Nie chcę,  żeby był  posłuszny! Chcę,  żeby uwierzył!  Zaakceptował! 
Chciał zaakceptować! Ma dla nas pracować z własnej woli!
— Dalej! — wrzasnął Taggart.  — Na co czekasz? Nie możesz zwiększyć napięcia? On jeszcze 
nawet nie krzyknął!
— Co z tobą? — wykrztusił  Mouch, patrząc na Taggarta,  gdy ciałem Galta wstrząsały kolejne 
drgawki: Taggart wpatrywał się w to w napięciu, oczyma, które zdawały się szkliste i martwe, ale 
mięśnie twarzy ułożył w odstręczającą karykaturę zadowolenia.
— Masz dość?! — wykrzykiwał do Galta Ferris. — Jesteś gotów chcieć tego co my?!
Nie otrzymał odpowiedzi. Co jakiś czas Galt podnosił głowę i patrzył na nich. Miał ciemne kręgi 
pod oczyma, ale spojrzenie było czyste i przytomne.
W  narastającej  panice  obserwatorzy  zatracili  poczucie  czasu  i  miejsca  i  nie  dbając  o  język, 
przekrzykiwali się wzajemnie:
— Masz przejąć władzę...! Masz rządzić...! Rozkazujemy ci wydawać rozkazy...! Żądamy, żebyś 
został dyktatorem...! Rozkazujemy ci nas uratować...! Rozkazujemy ci myśleć...!
W odpowiedzi słyszeli jedynie bicie serca, od którego zależało życie ich wszystkich.
Prąd przebiegał właśnie przez pierś Galta i serce biło przerywanym rytmem, jakby biegło i potykało 
się — kiedy ciało opadło nagle nieruchomo, a bicie umilkło.
Cisza była  jak ogłuszający  cios;  nim jednak zdążyli  krzyknąć,  ich przerażenie  podwoił  kolejny 
koszmar: Galt otworzył oczy i uniósł głowę.
Dopiero  wtedy uświadomili  sobie,  że  buczenie  silnika  także  umilkło,  a  czerwone światełko  na 



pulpicie zgasło: prąd przestał płynąć. Generator nie działał.
Mechanik  bezskutecznie  naciskał  przycisk,  szarpał  dźwignię,  kopał  boczną  ścianę  urządzenia. 
Czerwone światełko nie zapaliło się ponownie; dźwięk nie powrócił.
— No? — fuknął Ferris. — Co jest?
— Generator wysiadł — odparł bezradnie mechanik.
— Co mu jest?
— Nie wiem.
— To się dowiedz i napraw!
Mężczyzna nie był zawodowym elektrykiem; został wybrany do tego zadania nie ze względu na 
wiedzę, lecz na bezkrytyczną gotowość do naciskania wszelkich przycisków; wysiłek potrzebny mu 
do opanowania obsługi urządzenia był tak wielki, że w jego świadomości nie było miejsca na nic 
więcej. Zdjął pokrywę z tyłu urządzenia i w oszołomieniu przyglądał się zawiłym cewkom: na oko 
wszystko wydawało się  w porządku. Włożył  gumowe rękawice,  chwycił  obcęgi,  dokręcił  kilka 
pierwszych z brzegu śrubek i podrapał się w głowę.
— Nie wiem — powiedział z potulną bezradnością. — Skąd mogę wiedzieć?
Pozostała trójka stłoczyła się wokół urządzenia i przyglądała jego krnąbrnym organom. Robili to 
wyłącznie pod wpływem odruchu: zdawali sobie sprawę, że nic nie wiedzą.
— Musisz to naprawić! — ryknął Ferris. — To musi działać! Musimy mieć prąd!
— Musimy kontynuować! — krzyknął Taggart, drżąc. — To śmieszne! Nie pozwolę na to! Nie 
pozwolę sobie przeszkodzić! Nie wypuszczę go! — Wskazał postać na materacu.
— Zrób coś! — krzyknął do mechanika Ferris. — Nie stój tak! Zrób coś! Napraw to! Rozkazuję ci 
to naprawić!
— Ale ja nie wiem, co się zepsuło — powiedział mechanik, mrugając.
— To się dowiedz!
— Jak?
— Rozkazuję ci to naprawić! Słyszysz? To ma działać! Inaczej wylecisz z pracy i znajdziesz się w 
więzieniu!
— Ale ja nie wiem, co się zepsuło. — Mechanik westchnął, skonsternowany. — Nie wiem, co 
robić.
— To wibrator — odezwał się głos za ich plecami.  Odwrócili  się: Galt z trudem oddychał, ale 
mówił  konkretnym,  kompetentnym  tonem  inżyniera.  —  Wyciągnij  go  i  zdejmij  pokrywę 
aluminiową. Znajdziesz tam dwa złączone styki. Rozłącz je, weź mały pilnik i oczyść wgłębienia. 
Potem nałóż pokrywę, zamontuj to z powrotem w urządzeniu i generator będzie działać.
Na długą chwilę zaległa kompletna cisza.
Mechanik gapił się na Galta, odwzajemniając jego spojrzenie — i nawet on zdołał zidentyfikować 
iskrę w ciemnozielonych oczach: była to pogardliwa drwina.
Zrobił  krok  do  tyłu.  W  półmroku  swojej  niespójnej  świadomości,  w  jakiś  pozbawiony  słów, 
bezkształtny,  nieczytelny  sposób,  nawet  on  pojął  nagle  sens  rozgrywających  się  w  piwnicy 
wydarzeń.
Popatrzył na Galta — potem na trzech pozostałych — wreszcie na urządzenie.  Zadrżał,  upuścił 
obcęgi i wybiegł z pomieszczenia.
Galt wybuchnął śmiechem.
Trzej  mężczyźni  krok  po  kroku  odsuwali  się  od  urządzenia,  za  wszelką  cenę  starając  się  nie 
zrozumieć tego, co zrozumiał mechanik.
— Nie! — krzyknął nagle Taggart, patrząc na Galta i rzucając się w przód. — Nie! Nie pozwolę, 
żeby  mu  się  upiekło!  —  Opadł  na  kolana,  gorączkowo  usiłując  znaleźć  aluminiowy  cylinder 
wibratora. — Sam to naprawię! Musimy kontynuować! Musimy go złamać!
— Spokojnie, Jim — rzekł niespokojnie Ferris, podnosząc go.
— Czy nie... czy nie lepiej będzie, jeśli damy na dzisiaj spokój? — rzekł błagalnie Mouch, patrząc, 
po części z zazdrością, po części z trwogą na drzwi, którymi uciekł mechanik.
— Nie! — krzyknął Taggart.
— Jim, czy on nie ma już dość? Pamiętaj, że musimy być ostrożni!



— Nie! Nie ma dość! Nawet jeszcze nie krzyknął!
— Jim! — wykrzyknął nagle Mouch, przerażony wyglądem twarzy Taggarta. — Nie wolno nam go 
zabić! Wiesz o tym!
— Nie obchodzi mnie to! Chcę go złamać! Chcę usłyszeć, jak wrzeszczy! Chcę...
Ale to on wrzasnął. Niespodziewanie wydał z siebie długi, przeszywający krzyk, jakby nagle coś 
zobaczył,  chociaż oczy miał  utkwione w powietrzu i jakby ślepe. To, co ujrzał,  znajdowało się 
wewnątrz  niego.  Ochronne  ściany  emocji,  uniku,  pozorów,  półmyślenia  i  pseudosłów,  pie-
czołowicie budowane przez wszystkie lata życia, runęły w jednej sekundzie — w sekundzie,  w 
której pojął, że pragnie śmierci Galta, doskonale wiedząc, że pociągnie ona za sobą jego własną 
śmierć.
Ujrzał  nagle  motyw,  który  kierował  wszystkimi  poczynaniami  jego  życia.  Nie  była  nim  jego 
niezgłębiona dusza, miłość do innych, obowiązek społeczny ani inne oszukańcze słowa, którymi 
podbudowywał poszanowanie własnej wartości,  lecz żądza niszczenia  wszystkiego,  co żywe, na 
rzecz tego, co martwe. Było to pragnienie walki z rzeczywistością poprzez niszczenie każdej żywej 
wartości,  po  to,  by  dowieść  sobie,  że  potrafi  istnieć  wbrew rzeczywistości  i  nigdy nie  będzie 
spętany konkretnymi, niezmiennymi faktami. Chwilę wcześniej czuł, że nienawidzi Galta bardziej 
niż wszystkich innych ludzi, że jego nienawiść jest dowodem tkwiącego w Galcie zła i wystarcza za 
całą definicję; że pragnie zniszczyć Galta, by uratować siebie. Teraz wiedział, że pragnął zniszczyć 
Galta za cenę zniszczenia samego siebie, że nigdy nie chciał przeżyć, a jedynie udręczyć i zniszczyć 
wielkość  tamtego  — wielkość  istniejącą  dzięki  uznaniu  jej  przez  niego  samego,  na  podstawie 
jedynego kryterium człowieka będącego panem rzeczywistości w stopniu niedosiężnym dla żad-
nego innego. Kiedy James Taggart stanął w obliczu ultimatum: zaakceptować rzeczywistość lub 
umrzeć, jego emocje wolały śmierć od oddania się we władzę królestwa, nad którym promieniało 
słońce Johna Galta. Zrozumiał, że w osobie Galta pragnął zniszczyć wszelkie istnienie.
Ta wiedza nie dotarła do niego w postaci słów: ponieważ cała jego wiedza składała się z emocji, 
zawładnęły nim teraz emocja i obraz, których nie miał siły rozproszyć. Nie potrafił już przyzwać 
mgły,  by ukryła  przed nim te ślepe uliczki,  przed których widokiem zawsze uciekał:  na końcu 
każdej z nich widział teraz swoją nienawiść do istnienia — twarz Cherryl Taggart, z jej promienną 
radością życia, którą zawsze pragnął pokonać — i własną twarz jako twarz odrażającego zabójcy, 
niszczącego  wartości  za  to,  że  są  wartościami,  i  zabijającego,  by  się  nie  dowiedzieć,  że  jest 
nieuleczalnie zły.
— Nie... — jęknął, patrząc na ten obraz i potrząsając głową, by go odpędzić. — Nie... Nie...
— Tak — rzekł Galt.
Przyglądał się Taggartowi, jakby i on to wszystko widział.
— Powiedziałem ci to przez radio, prawda? — dodał.
To była pieczęć, której James Taggart panicznie się bał i przed którą nie było ucieczki: pieczęć i 
dowód obiektywności.
— Nie... — wymamrotał jeszcze raz głosem, który nie należał już do żywej świadomości.
Przez chwilę stał wpatrzony tępo w przestrzeń, po czym nogi odmówiły mu posłuszeństwa. Usiadł 
na podłodze, nadal wpatrzony w pustkę, nieświadom tego, co robi ani gdzie jest.
— Jim! — zawołał Mouch. Odpowiedziało mu milczenie.
Mouch i Ferris nie zadawali  sobie pytania, co się stało Taggartowi; wiedzieli,  że nie wolno im 
próbować tego zrozumieć, jeśli nie chcą podzielić jego losu. Wiedzieli, kto został złamany tej nocy. 
Wiedzieli, że to koniec Jamesa Taggarta, niezależnie od tego, czy jego ciało przeżyje czy nie.
— Zabierzmy go stąd — odezwał się drżącym głosem Ferris. — Zabierzmy go do lekarza... czy 
gdzieś...
Podnieśli Taggarta, który nie opierał się, lecz podporządkowywał beznamiętnie, poruszając nogami, 
gdy  go  popchnięto.  To  on  osiągnął  stan,  do  którego  pragnęli  doprowadzić  Galta.  Trzymając 
Taggarta za ramiona, dwaj koledzy wyprowadzili go z pomieszczenia.
Oszczędził im konieczności przyznania się przed sobą, że chcą uciec przed wzrokiem Galta, który 
przyglądał im się zbyt surowo i zbyt przenikliwie.
— Zaraz wracamy — rzucił  Ferris dowódcy straży. — Zostańcie tu i nikogo nie wpuszczajcie. 



Zrozumiano? Nikogo.
Wepchnęli Taggarta do samochodu zaparkowanego pod drzewami przy wejściu.
— Zaraz wracamy — rzekł Ferris do drzew i nocnego nieba.
W tej chwili byli pewni tylko tego, że muszą uciec z piwnicy — z piwnicy, w której żywy generator 
tkwił przywiązany do martwego.

Rozdział X
W IMIĘ TEGO, CO W NAS NAJLEPSZE

Dagny bez wahania podeszła do strażnika stojącego w drzwiach projektu F.  Jej  kroki brzmiały 
pewnie, miarowo i uczciwie, stukocząc w ciszy na ścieżce pomiędzy drzewami. Podniosła głowę, 
by mógł rozpoznać jej twarz w świetle księżyca.
— Proszę mnie wpuścić — rzekła.
— Wstęp wzbroniony — odparł głosem robota. — Rozkaz profesora Ferrisa.
— Jestem tu z rozkazu pana Thompsona.
— Tak...? Ja... Ja nic o tym nie wiem...
— Ale ja wiem.
— Profesor Ferris nic mi nie mówił...
— Ja panu mówię.
— Ale ja mogę przyjmować rozkazy tylko od profesora Ferrisa.
— Ignoruje pan polecenie pana Thompsona?
— Och, nie, proszę pani! Ale... ale skoro profesor Ferris powiedział „nikogo”, to znaczy „nikogo”... 
prawda? — dodał niepewnie i błagalnie.
— Czy  pan wie,  że  jestem Dagny Taggart  i  że  widział  mnie  pan  na  zdjęciach  w gazetach  w 
towarzystwie pana Thompsona i innych czołowych przedstawicieli władz?
— Tak, proszę pani.
— Zatem niech się pan decyduje, czy chce się przeciwstawiać ich rozkazom.
— Och, nie! Skąd!
— Więc proszę mnie wpuścić.
— Ale profesorowi Ferrisowi także nie mogę się przeciwstawiać!
— Proszę zatem wybierać.
— Ależ nie mogę! Kimże ja jestem, żeby wybierać?
— Będzie pan musiał.
— To może — rzekł pospiesznie, wyjmując z kieszeni klucz i obracając się do drzwi — zapytam 
dowódcę. On...
— Nie — powiedziała.
Coś w jej głosie kazało mu się odwrócić: trzymała w ręku pistolet i celowała mu prosto w serce.
— Niech pan uważnie słucha — rzekła. — Albo mnie pan wpuści, albo pana zastrzelę. Może też 
pan próbować zastrzelić mnie. Tylko taki ma pan wybór. Proszę decydować.
Otworzył usta i wypuścił z ręki klucz.
— Precz mi z drogi — zakomenderowała. Potrząsał gorączkowo głową, oparty plecami o drzwi.
— O Boże! — wyjąkał błagalnie. — Nie mogę do pani strzelić, skoro przybywa pani z rozkazu 
pana Thompsona! I nie mogę pani wpuścić, bo profesor Ferris mi zakazał! Co ja mam robić? Jestem 
prostym człowiekiem! Ja tylko słucham rozkazów! Ja tu nie decyduję!
— To pańskie życie — rzekła.
— Jeśli mi pani pozwoli zapytać szefa, on mi powie, on...
— Nie pozwolę panu nikogo pytać.
— Ale skąd ja mam wiedzieć, czy pani naprawdę jest tu z polecenia pana Thompsona?
— Nie wie pan tego. Może nie jestem. Może działam z własnej woli — i zostanie pan ukarany za 
posłuszeństwo  wobec  mnie.  A  może  jednak  jestem  —  i  wtedy  pójdzie  pan  do  więzienia  za 



nieposłuszeństwo. Może profesor Ferris i pan Thompson są w tej sprawie zgodni, a może nie — i 
wtedy musi się pan któremuś sprzeciwić. Sam pan musi to rozstrzygnąć. Nie ma kogo spytać, do 
kogo zadzwonić, od kogo otrzymać instrukcji. Decyzja należy do pana.
— Ale ja nie mogę decydować! Dlaczego ja?
— Bo to pańskie ciało zagradza mi drogę!
— Nie mogę decydować! Nie wolno mi decydować!
— Liczę do trzech — rzekła. — Potem strzelam.
— Zaraz! Chwileczkę! Nie powiedziałem tak ani nie! — krzyknął, mocniej przylegając do drzwi, 
jakby najlepszą ochroną było zamrożenie w bezruchu umysłu i ciała.
— Raz... — zaczęła odliczanie. Patrzył na nią przerażony. — Dwa...
— Pistolet wyraźnie przerażał go mniej niż konieczność dokonania wyboru. — Trzy.
Spokojnie i beznamiętnie, ona, która zawahałaby się przed wystrzeleniem do zwierzęcia, pociągnęła 
za  spust  i  strzeliła  prosto  w  serce  człowiekowi  chcącemu  istnieć  bez  odpowiedzialności 
świadomości.
Pistolet miał tłumik, nie rozległ się więc żaden dźwięk, który mógłby przyciągnąć czyjąś uwagę — 
tylko plaśnięcie ciała upadającego do jej stóp.
Podniosła z ziemi klucz, po czym, zgodnie z ustaleniami, zaczekała chwilę.
Francisco dołączył do niej pierwszy, wychodząc zza rogu budowli; potem Hank Rearden; po nim 
Ragnar  Danneskjöld.  Czterej  strażnicy,  rozmieszczeni  wśród  drzew,  byli  już  unieszkodliwieni: 
jeden martwy, pozostali spętani i zakneblowani.
Bez  słowa  podała  klucz  Franciscowi.  Otworzył  drzwi  i  wszedł  do  środka,  pozostawiając  je 
uchylone na cal. Pozostała trójka czekała na zewnątrz.
Korytarz  oświetlała  jedna  goła  żarówka,  umieszczona  pośrodku  sufitu.  U  stóp  schodów 
prowadzących na drugie piętro stał strażnik.
— Kim pan jest? — wykrzyknął na widok Francisca, zachowującego się jak u siebie w domu. — 
Nikomu nie wolno tu dziś wchodzić!
— Ja wszedłem — odparł Francisco.
— Dlaczego Rusty pana wpuścił?
— Z pewnością miał powody.
— Nie miał nikogo wpuszczać!
— Widać coś mu się odmieniło.  — Francisco omiótł  wzrokiem hol.  Na półpiętrze stał  kolejny 
strażnik, przyglądając im się i przysłuchując.
— Ma pan jakiś interes?
— Jasne. Kopalnię miedzi.
— Co? Chodzi mi o to, kim pan jest!
— Zbyt długie nazwisko, by panu podawać. Podam je pańskiemu dowódcy. Gdzie on jest?
— To ja tu  zadaję  pytania!  — Cofnął  się jednak o krok.  — Niech pan...  niech pan przestanie 
zgrywać ważniaka, bo zaraz...
— Hej, Pete, on naprawdę jest kimś ważnym! — zawołał drugi strażnik, zmrożony zachowaniem 
Francisca.
Pierwszy usiłował je zignorować; jego głos stawał się coraz głośniejszy w miarę narastania strachu.
— Czego pan szuka? — huknął na Francisca.
— Mówiłem już, że powiem to pańskiemu dowódcy. Gdzie go znajdę?
— To ja tu zadaję pytania!
— A ja na nie nie odpowiadam.
— Czyżby? — warknął Pete, który w przypadku wątpliwości odwoływał się do jednego źródła, 
sięgając po pistolet.
Ręka Francisca była zbyt szybka, by któryś z dwóch strażników zdołał dostrzec jej ruch, a broń zbyt 
cicha. Zobaczyli tylko pistolet wylatujący z ręki Pete’a i krew tryskającą ze strzaskanych palców. 
Nim do drugiego ze strażników dotarło,  że jego kolega upadł,  jęcząc z bólu,  pistolet  Francisca 
celował już w niego.
— Niech pan nie strzela! — wykrzyknął strażnik.



— Ręce do góry i złaź — rozkazał Francisco, jedną ręką trzymając pistolet, a drugą dając sygnał 
znajdującym się za uchylonymi drzwiami towarzyszom.
Gdy strażnik znalazł się na parterze, był tam już Rearden, który go rozbroił, i Danneskjöld, który go 
związał. Widok Dagny wydawał się przerażać go bardziej niż widok pozostałych. Nie mógł tego 
pojąć: mężczyźni mieli na sobie czapki i sztormiaki i gdyby nie ich maniery, można by ich wziąć za 
rabusiów, ale obecność kobiety w tym gronie była niewytłumaczalna.
— No — rzekł Francisco — gdzie dowódca? Strażnik kiwnął głową w kierunku schodów.
— Na górze.
— Ilu strażników jest w budynku?
— Dziewięciu.
— Gdzie?
— Jeden na schodach do piwnicy. Pozostali na górze.
— Gdzie?
— W dużym laboratorium. Tym z oknem.
— Wszyscy?
— Tak.
— A to co za pomieszczenia? — Wskazał drzwi wychodzące z korytarza.
— Też laboratoria. Zamknięte na noc.
— Kto ma klucz?
— On. — Wskazał Pete’a.
Rearden i Danneskjöld wyjęli klucz z kieszeni Pete’a i w milczeniu ruszyli na inspekcję pokoi, 
podczas gdy Francisco kontynuował przesłuchanie:
— Czy w budynku są jacyś inni ludzie?
— Nie.
— Nie ma więźnia?
— Hm... pewnie jest. Inaczej nie byłoby nas tu tylu.
— Nadal jest w budynku?
— Tego nie wiem. Nie powiedzieliby nam.
— A profesor Ferris?
— Wyszedł jakieś dziesięć, piętnaście minut temu.
— A to laboratorium na górze — wchodzi się do niego bezpośrednio ze schodów?
— Tak.
— Ile jest par drzwi?
— Trzy. To te środkowe.
— A pozostałe pomieszczenia?
— Z jednej strony jest małe laboratorium, z drugiej pracownia profesora Ferrisa.
— Są między nimi jakieś przejścia?
— Tak.
Francisco odwracał się ku swoim towarzyszom, gdy nagle strażnik odezwał się proszącym tonem:
— Czy mogę panu zadać jedno pytanie?
— Proszę bardzo.
— Kim pan jest?
Uroczystym tonem salonowej prezentacji Francisco odparł:
— Francisco Domingo Carlos Andres Sebastian d’Anconia. Pozostawiając osłupiałego strażnika, 
zaczął naradzać się szeptem z towarzyszami.
Chwilę później — zwinnie, bezdźwięcznie i samotnie — ruszył schodami w górę Hank Rearden.
Klatki  ze  szczurami  i  świnkami  morskimi  stały  jedna  na  drugiej  pod  ścianami  laboratorium, 
przesunięte przez strażników grających w pokera na długim laboratoryjnym stole pośrodku pokoju. 
Przy pokerze zasiadało sześciu ludzi;  pozostała dwójka, z pistoletami w dłoniach,  stała w prze-
ciwległych  rogach,  obserwując  drzwi  wejściowe.  Reardena  uratowała  przed  zastrzeleniem jego 
twarz, zbyt znana i nieoczekiwana. Zobaczył osiem wpatrzonych w siebie par oczu, niezdolnych 
uwierzyć w to, co widzą.



Stał w drzwiach, z rękoma w kieszeniach spodni, w swobodnej, pewnej siebie pozie przemysłowca.
— Kto tu dowodzi? — zapytał uprzejmie, zdecydowanym głosem człowieka nie trwoniącego czasu.
— Pan... pan chyba nie jest... — wymamrotał znad stołu tyczkowaty, opryskliwy osobnik.
— Jestem Hank Rearden. Pan tu jest dowódcą?
— Tak! Ale skąd, u licha, się pan tu wziął?
— Z Nowego Jorku.
— Co pan tu robi?
— Rozumiem, że nie powiadomiono pana.
—  A  powinno  się...  O  czym  miano  mnie  powiadomić?  —  Na  twarzy  dowódcy,  wysokiego, 
wychudzonego człowieczka o gwałtownych ruchach, ziemistej cerze i niespokojnych, rozbieganych 
oczach narkomana, odmalowało się nagłe, pełne urazy podejrzenie, że jego zwierzchnicy podkopali 
jego autorytet.
— O mojej wizycie.
— Co pan może mieć tu do roboty? — rzucił ostro dowódca, rozdarty pomiędzy strachem przed 
blefem i strachem przed tym, iż nie poinformowano go o decyzji, która zapadła na najwyższym 
szczeblu. — Czyż nie jest pan zdrajcą, dezerterem i...
— Widzę, że nie nadąża pan za rozwojem wypadków, przyjacielu. Pozostałych siedmiu strażników 
wpatrywało  się  w Reardena  z  pełną  czci,  zabobonną konsternacją.  Ci  z  pistoletami  trzymali  je 
wymierzone w Reardena z biernością automatów. Nie wydawał się ich dostrzegać.
— W takim razie może mi pan powie, czego tu szuka? — fuknął dowódca.
— Mam się zająć więźniem, którego mi przekażecie.
— Gdyby przybył pan z kwatery głównej, wiedziałby pan, że nic nie wiem o żadnym więźniu — i 
że nikomu nie wolno go ruszać!
— Oprócz mnie.
Dowódca zerwał się na równe nogi, skoczył do telefonu i podniósł słuchawkę. W połowie drogi 
między widełkami a uchem upuścił ją nagle gestem, który pogrążył cały pokój w panice: zdążył 
usłyszeć ciszę na łączach i zrozumieć, że przecięto kable.
Jego oskarżycielskie spojrzenie rozbiło się o drwiący głos Reardena:
— Słabo pan strzeże tego budynku, skoro pozwala na takie rzeczy. Lepiej niech mi pan przekaże 
więźnia,  zanim coś  mu się  stanie  — jeśli  pan  nie  chce,  żebym oskarżył  pana  o  zaniedbanie  i 
niesubordynację.
Dowódca opadł ciężko na krzesło, oparł się łokciami o stół i wpatrywał w Reardena spojrzeniem 
przywodzącym na myśl zwierzę, które za chwilę zacznie się miotać po klatce.
— Kim jest więzień? — zapytał.
—  Dobry  człowieku  —  rzekł  Rearden  —  skoro  twoi  bezpośredni  przełożeni  nie  uważali  za 
stosowne ci tego powiedzieć, z pewnością nie zrobię tego ja.
— Nie uważali też za stosowne poinformować mnie o pańskim przybyciu! — wrzasnął dowódca 
głosem zdradzającym bezradny gniew i ślącym pozostałym przesłanie bezsilności. — Skąd mam 
wiedzieć, że pan mówi prawdę? Kto mi to powie, skoro telefon nie działa? Skąd mam wiedzieć, co 
robić?
— To już pański problem, nie mój.
— Nie wierzę panu! — Krzyk był zbyt przenikliwy, by mógł być wiarygodny. — Nie wierzę, że 
rząd wysłałby z misją jednego z tych znikających zdrajców i przyjaciół Johna Galta, który...
— A więc pan nie wie?!
— O czym?
— John Galt zawarł ugodę z rządem i sprowadził nas z powrotem.
— Och, dzięki Bogu! — wykrzyknął najmłodszy ze strażników.
— Zamknij się! Nie masz prawa do opinii w kwestiach politycznych! — skarcił go dowódca, po 
czym zwrócił się do Reardena: — Dlaczego nie ogłoszono tego przez radio?
— Ma pan czelność wyrażać opinię  w kwestii  tego,  kiedy i  jak rząd powinien ogłaszać swoje 
posunięcia?
Zaległa długotrwała cisza, przerywana jedynie dochodzącymi z klatek odgłosami drapania.



— Chyba powinienem panu przypomnieć  — rzekł  Rearden — że  pańska  praca  nie  polega  na 
kwestionowaniu poleceń, lecz na ich wykonywaniu, i że nie ma pan znać ani rozumieć posunięć 
swoich zwierzchników, oceniać, wybierać ani wątpić.
— Ale ja nie wiem, czy mam wykonywać pańskie polecenia!
— Jeśli  pan  odmówi,  poniesie  pan  konsekwencje.  Przykucnąwszy  za  stołem,  dowódca  powoli 
przeniósł wzrok z twarzy
Reardena na dwóch rewolwerowców w kącie, którzy niemal niedostrzegalnym ruchem poprawili 
wycelowaną  w intruza  broń.  Przez  pokój  przebiegł  nerwowy szmer.  Z  jednej  z  klatek  dobiegł 
przeraźliwy pisk.
— Chyba powinienem także powiedzieć panu — rzekł odrobinę ostrzej Rearden — że nie jestem tu 
sam. Moi przyjaciele czekają na zewnątrz.
— Gdzie?
— Wokół pokoju.
— Ilu?
— Wkrótce się pan dowie.
— Szefie — wyjąkał drżącym głosem jeden ze strażników — nie powinniśmy zadzierać z tymi 
ludźmi, oni...
— Zamknij  się! — ryknął dowódca, wstając gwałtownie i wymachując pistoletem przed nosem 
tamtego. — Nie tchórzyć mi tu, dranie! — Wrzeszczał, by zadać kłam ich wiedzy. Bliski paniki, 
usiłował nie dopuścić do świadomości faktu, iż jego ludzie zostali w jakiś sposób rozbrojeni. — Nie 
ma się czego bać! — Kierował te słowa do siebie, usiłując odzyskać bezpieczeństwo jedynej znanej 
sobie sfery: sfery przemocy. —
Ani czego, ani kogo! Pokażę wam! — Odwrócił się, zamachnął i drżącą ręką wypalił w kierunku 
Reardena.
Niektórzy z obecnych zobaczyli, jak Rearden chwieje się i łapie prawą ręką za lewe ramię. Inni, w 
tym samym momencie,  ujrzeli  pistolet  wypadający z ręki dowódcy i usłyszeli  jego uderzenie  o 
podłogę,  które  zlało  się  z  krzykiem i  widokiem tryskającej  z  nadgarstka  krwi.  Potem wszyscy 
zobaczyli  Francisca  d’Anconia,  stojącego  w  drzwiach  po  lewej  stronie  i  wciąż  mierzącego  w 
dowódcę ze swego bezgłośnego pistoletu.
Wszyscy stali z pistoletami w dłoniach, ale żaden nie ośmielił się strzelić.
— Na waszym miejscu nie próbowałbym — rzekł Francisco.
— Jezu! — wykrztusił jeden ze strażników, usiłując przypomnieć sobie nazwisko, które uciekło mu 
z pamięci. — To ten facet, który wysadził wszystkie kopalnie miedzi na świecie!
— Zgadza się — rzekł Rearden.
Strażnicy, którzy mimowolnie cofali się przed Franciskiem, odwrócili się i zobaczyli, że Rearden 
nadal stoi w drzwiach wejściowych, z wycelowanym pistoletem w prawej ręce i powiększającą się 
ciemną plamą na lewym ramieniu.
— Strzelajcie, kretyni! — wrzasnął dowódca do wahających się podwładnych. — Na co czekacie?! 
Zastrzelcie ich! — Jedną ręką opierał się o stół, z drugiej ciekła mu krew. — Złożę doniesienie na 
każdego, kto odmówi walki! Dostanie czapę!
— Rzućcie broń — rzekł Rearden.
Siedmiu strażników przez moment stało bez ruchu, nie słuchając nikogo.
— Wypuśćcie mnie stąd! — wrzasnął najmłodszy, rzucając się do drzwi po prawej stronie.
Otworzył je na oścież i odskoczył: w progu stała Dagny Taggart z pistoletem w dłoni.
Strażnicy  powoli  wycofywali  się  ku  środkowi  pokoju,  tocząc  we  mgle  swoich  umysłów 
niewidzialną bitwę, rozbrojeni przez poczucie nierealności na widok legendarnych postaci, których 
nigdy nie spodziewali się ujrzeć, czując się niemal, jakby im kazano strzelać do duchów.
— Rzućcie broń — powtórzył Rearden. — Nie wiecie, po co tu jesteście. My wiemy. Nie wiecie, 
kim jest wasz więzień. My wiemy. Nie wiecie, dlaczego wasi przełożeni każą wam go strzec. My 
wiemy, dlaczego chcemy go stąd zabrać. Nie znacie celu swojej walki. My znamy cel naszej. Jeśli 
umrzecie, nie będziecie wiedzieli, za co umieracie. Jeśli my umrzemy, będziemy to wiedzieć.
— Nie... nie słuchajcie go! — warknął dowódca. — Strzelajcie! Rozkazuję wam strzelać!



Jeden ze strażników spojrzał na dowódcę, rzucił pistolet, podniósł ręce i odsunął się od grupy w 
stronę Reardena.
— Niech cię szlag! — wrzasnął dowódca, podniósł broń lewą ręką i wypalił do dezertera.
W tym samym momencie, w którym tamten upadł, z okna posypał się deszcz odłamków — i z 
gałęzi  drzewa,  jak  z  katapulty,  zeskoczył  do  pokoju  szczupły,  wysoki  mężczyzna,  lądując  na 
nogach i strzelając do pierwszego z brzegu strażnika.
— A pan kim jest? — rozległ się zatrwożony krzyk.
— Ragnar Danneskjöld.
Odpowiedziały  mu  trzy  dźwięki:  długi,  narastający  jęk  paniki,  szczęk  czterech  pistoletów 
rzuconych na podłogę i huk piątego, z którego jeden ze strażników wypalił w czoło dowódcy.
Zanim czterej pozostali pozbierali rozproszone szczątki świadomości, leżeli już na ziemi, związani i 
zakneblowani; piąty stał z rękoma skrępowanymi na plecach.
— Gdzie jest więzień? — zapytał go Francisco.
— W piwnicy... Tak myślę.
— Kto ma klucz?
— Profesor Ferris.
— Gdzie są schody do piwnicy?
— Za drzwiami do pracowni profesora.
— Prowadź.
Kiedy ruszyli, Francisco obrócił się do Reardena.
— Wszystko w porządku, Hank?
— Jasne.
— Chcesz odpocząć?
— Za nic w świecie!
Z progu pracowni Ferrisa spojrzeli w dół stromych kamiennych schodów i zobaczyli stojącego w 
dole strażnika.
— Wychodź z rękami w górze! — rozkazał Francisco. Strażnikowi wystarczył widok stanowczej 
postaci nieznajomego i błysk pistoletu. Posłuchał natychmiast, sprawiając wrażenie zadowolonego, 
że  może  opuścić  wilgotną  kryptę.  Związano  go  i  pozostawiono  na  podłodze  pracowni  obok 
drugiego.
Droga do piwnicy była wolna. Czwórka towarzyszy zbiegła po schodach ku zamkniętym na klucz 
drzwiom. Do tej pory zachowywali się i poruszali w sposób bardzo zdyscyplinowany; teraz mogli 
dać upust emocjom.
Danneskjöld roztrzaskał zamek. Francisco wszedł do piwnicy pierwszy, zagradzając Dagny drogę 
na ułamek sekundy, wystarczający, by sprawdzić, czy widok jest do zniesienia, po czym puścił ją 
przodem: zobaczył uniesioną głowę i powitalne spojrzenie Galta.
Opadła na kolana obok materaca. Galt spojrzał na nią tak, jak patrzył pierwszego ranka w dolinie, z 
uśmiechem przywodzącym na  myśl  nietknięty  bólem śmiech,  i  odezwał  się  cichym,  łagodnym 
głosem:
— Nigdy nie musieliśmy brać tego poważnie, prawda?
Łzy płynęły jej po twarzy, ale uśmiech wyrażał całkowitą, promienną pewność.
— Nie — odparła — nigdy.
Gdy Rearden i Danneskjöld przecinali więzy Galta, Francisco przytknął mu do ust flaszkę brandy. 
Galt popił i gdy tylko uwolniono mu ręce, uniósł się na łokciu.
— Daj mi papierosa — rzekł.
Francisco wyciągnął paczkę ze znakiem dolara. Lekko drżącą ręką Galt wyjął papierosa i podstawił 
pod ogień zapalniczki. Ręka Francisca drżała znacznie bardziej.
Spoglądając mu w oczy ponad płomieniem, Galt uśmiechnął się i rzekł tonem odpowiedzi na nie 
zadane pytania:
— Tak, było dosyć ciężko, ale znośnie. Woltaż, którego używali, nie wyrządza trwałych szkód.
— Kimkolwiek byli, znajdę ich kiedyś i... — powiedział Francisco; jego ton, bezbarwny, głuchy i 
ledwo dosłyszalny, dopowiedział resztę.



— Jeśli ich znajdziesz, przekonasz się, że nie zostało w nich już nic, co można by zabić.
Galt omiótł spojrzeniem otaczające go twarze. Zobaczył w oczach ogrom ulgi, a w grymasie rysów 
niepohamowany gniew. Wiedział, że teraz oni przeżywają jego udrękę.
— Już po wszystkim — rzekł. — Nie pozwólcie, żeby was to bolało bardziej niż mnie.
Francisco odwrócił twarz.
— Właśnie dlatego, że to byłeś ty... — wyszeptał — ty... gdyby to był ktokolwiek inny...
— Ale to musiałem być ja, jeśli  mieli  podjąć ostateczną próbę. Zrobili to i...  — poruszył ręką, 
zmiatając pomieszczenie i plany tych, którzy je zbudowali, w odmęty przeszłości — ...i tyle.
Francisco kiwnął głową, nie patrząc mu w oczy, i gwałtownie zacisnął palce na jego nadgarstku.
Galt uniósł się do postawy siedzącej, powoli odzyskując władzę nad mięśniami. Dagny wyciągnęła 
rękę, by go podtrzymać. Spojrzał jej w twarz i zobaczył, jak uśmiech zmaga się w niej z naporem 
powstrzymywanych łez: to jej świadomość, że nie liczy się nic z wyjątkiem jego nagiego ciała i 
faktu,  że  to  ciało  jest  żywe,  zmagała  się  ze  świadomością  tego,  co  przeżył.  Odwzajemniając 
spojrzenie,  uniósł  rękę  i  dotknął  czubkami  palców  kołnierzyka  jej  białego  swetra,  w  geście 
podziękowania i przypomnienia o jedynych rzeczach, jakie od tej chwili miały się dla nich liczyć. 
Zrozumiała i uśmiechnęła się drżącymi wargami.
Danneskjöld znalazł rzuconą w kąt pokoju koszulę, spodnie i resztę ubrania Galta.
— Jesteś pewien, że masz siłę iść, John? — zapytał.
— Jasne.
Gdy Francisco i Rearden pomagali Galtowi się ubrać, Danneskjöld spokojnie, systematycznie, bez 
widocznych oznak emocji roztrzaskiwał na kawałki narzędzie tortur.
Galt  nie  trzymał  się  zbyt  pewnie  na  nogach,  potrafił  jednak  ustać,  wspierając  się  na  ramieniu 
Francisca. Pierwsze kroki były trudne, ale zanim dotarli do drzwi, mógł już jako tako się poruszać. 
Jednym ramieniem otoczył  Francisca,  by  zyskać  oparcie,  drugim zaś  obejmował  Dagny,  by  je 
zyskać i udzielić go zarazem.
Schodzili  ze  wzgórza  w  milczeniu.  Czarne  drzewa  otaczały  ich  ochronnym  płaszczem, 
pozostawiając na zewnątrz martwy blask księżyca i jeszcze bardziej martwy blask świateł w oknach 
Państwowego Instytutu Naukowego za ich plecami.
Samolot Francisca stał ukryty w krzakach na skraju łąki za sąsiednim wzgórzem. Na przestrzeni 
wielu mil nie było żadnych osiedli ludzkich,  nikogo, kto mógłby zauważyć nagłe snopy świateł 
wśród martwych chwastów i usłyszeć ryk silnika, przywróconego do życia przez Danneskjölda, 
który usiadł za sterami.
Gdy drzwi zatrzasnęły się za nimi, a koła pod stopami ruszyły do przodu, Francisco po raz pierwszy 
się uśmiechnął.
— Chociaż raz w życiu mam okazję wydawać ci polecenia — rzekł, pomagając Galtowi ułożyć się 
na rozkładanym siedzeniu. — Masz leżeć spokojnie, rozluźnić się i odpoczywać... Ty też — dodał, 
odwracając się do Dagny i wskazując sąsiednie siedzenie.
Koła  pędziły  coraz  szybciej,  jakby  obierały  cel  i  zyskiwały  na  lekkości  na  przekór  bezsilnym 
przeszkodom nierównego gruntu. Kiedy nierówności przestały im doskwierać,  a czarne kształty 
drzew zostały w dole, Galt pochylił się w milczeniu i przycisnął usta do dłoni Dagny: opuszczał 
świat zewnętrzny z jedyną wartością, którą pragnął stąd zabrać.
Francisco wyjął apteczkę i zdejmował Reardenowi koszulę, by zabandażować ranę. Galt dostrzegł 
cienką czerwoną strużkę, spływającą z ramienia Reardena po piersi.
— Dziękuję, Hank — rzekł. Rearden uśmiechnął się.
— Powtórzę  to,  co powiedziałeś, gdy ci podziękowałem podczas naszego pierwszego spotkania: 
„Jeśli rozumiesz, że robiłem to dla siebie, wiesz, że nie potrzeba żadnej wdzięczności”.
— A ja — rzekł Galt — powtórzę odpowiedź, którą mi dałeś: „Właśnie dlatego ci dziękuję”.
Dagny zauważyła, że patrzą na siebie tak, jakby tym spojrzeniem dawali wyraz więzi zbyt silnej, by 
wymagała słów. Rearden dostrzegł, że na nich patrzy — i zmrużył nieznacznie oczy w uśmiechu 
przyzwolenia, powtarzając milcząco słowa listu, który przysłał z doliny.
Nagle usłyszeli głos Danneskjölda, przemawiającego wesoło w przestrzeń, i uświadomili sobie, że 
rozmawia z kimś przez radio.



—  Tak,  bezpieczni  i  zdrowi,  wszyscy...  Tak,  nic  mu  nie  jest,  jest  tylko  trochę  wstrząśnięty, 
odpoczywa... Nie, żadnych trwałych uszkodzeń... Tak, jesteśmy w komplecie. Hank Rearden został 
draśnięty, ale — spojrzał przez ramię — gęba mu się śmieje od ucha do ucha... Straty? Zdaje się, że 
na parę minut straciliśmy cierpliwość, ale już wracamy do siebie... Nie próbujcie mnie prześcignąć, 
wyląduję w Wąwozie Galta pierwszy i pomogę Kay przygotować dla was śniadanie w restauracji.
— Czy ktoś z zewnątrz może go usłyszeć? — zapytała Dagny.
— Nie — odparł Francisco. — Nie mają odpowiedniego sprzętu, by odbierać tę częstotliwość.
— Z kim on właściwie rozmawia? — zainteresował się Galt.
— Z połową męskiej  populacji  doliny — rzekł  Francisco.  — W każdym razie  ze wszystkimi, 
których dało się upchnąć do wszystkich dostępnych samolotów. Lecą teraz za nami. Myślałeś, że 
którykolwiek z nich będzie czekać w domu z założonymi rękami i pozostawi cię w rękach gra-
bieżców? Byliśmy przygotowani na odbicie cię w otwartym, zbrojnym ataku na instytut albo hotel 
Wayne-Falkland,  gdyby  to  było  konieczne.  Wiedzieliśmy  jednak,  że  w  takim  przypadku 
ryzykowalibyśmy, iż cię zabiją, gdy zobaczą, że zwyciężamy. Dlatego postanowiliśmy, że najpierw 
nasza  czwórka  spróbuje  samotnie.  Gdyby  nam  się  nie  udało,  inni  przypuściliby  otwarty  atak. 
Czekali w odległości pół mili. Rozstawiliśmy ludzi pomiędzy drzewami na wzgórzu. Widzieli, jak 
wychodzimy,  i  przesłali  wiadomość  dalej.  Ellis  Wyatt  kierował  akcją.  Nawiasem mówiąc,  leci 
twoim  samolotem.  Jedynym  powodem,  dla  którego  nie  dotarliśmy  do  New  Hampshire  przed 
Ferrisem, było to, że musieliśmy lądować na odległych, ukrytych lądowiskach, podczas gdy on miał 
przewagę w postaci otwartych lotnisk. Które zresztą wkrótce straci.
— Tak — rzekł Galt — wkrótce.
— To była  nasza jedyna przeszkoda.  Reszta  nie  sprawiała  kłopotów.  Później  opowiem ci  całą 
historię. Tak czy inaczej, wystarczyła nasza czwórka, by zdobyć ich fortecę.
— Przyjdzie takie stulecie — rzekł Danneskjöld, odwracając się ku nim na moment — w którym ci 
wszyscy barbarzyńcy, prywatni czy publiczni, którzy wierzą, że mogą rządzić lepszymi od siebie za 
pomocą siły, dowiedzą się wreszcie, co się dzieje, gdy brutalna siła staje oko w oko z siłą wspieraną 
przez umysł.
— Właśnie  się  tego  dowiedzieli  — rzekł  Galt.  — Czy  to  nie  tego  ich  uczyłeś  przez  ostatnie 
dwanaście lat?
— Ja? Owszem. Ale semestr już się skończył. Dziś miał miejsce ostatni akt przemocy, jaki w życiu 
popełniłem. Był moją nagrodą za te dwanaście lat. Moi ludzie zaczęli już budować sobie domy w 
dolinie.  Ukryłem okręt w miejscu,  w którym nikt go nie znajdzie,  do czasu, gdy będę mógł go 
sprzedać  na  bardziej  cywilizowany  użytek.  Zostanie  przerobiony  na  transatlantycki  liniowiec 
pasażerski — wspaniały, choć skromnych rozmiarów. Co do mnie, zaczynam przygotowania do 
prowadzenia  kilku  kursów.  Muszę  odświeżyć  swoją  znajomość  dzieł  pierwszego  nauczyciela 
naszego nauczyciela.
Rearden zaśmiał się.
— Chciałbym być obecny na twoim pierwszym wykładzie z filozofii  w sali  uniwersyteckiej  — 
rzekł. — Chciałbym zobaczyć, jak” twoi studenci zdołają się skupić na temacie i jak odpowiesz na 
wszystkie nie związane z nim pytania, za których zadawanie nie będę ich winił.
— Powiem im, że odpowiedzi dostarczy im temat.
W dole nie było widać wielu świateł.  Ziemia tonęła w mroku; tylko od czasu do czasu migało 
światło w oknie jakiejś placówki rządowej i drżące płomyki świec w oknach domów rozrzutnych 
właścicieli.  Większość populacji  wiejskiej  dawno już cofnęła  się do czasów, w których światło 
elektryczne  było  niewyobrażalnym luksusem i  wszelka  ludzka  aktywność  kończyła  się  wraz  z 
zachodem słońca.  Miasteczka  były  jak  kałuże  pozostawione  przed  odpływ,  wciąż  zachowujące 
kilka cennych kropel elektryczności, lecz usychające na pustyni racjonowania, przydziałów, regu-
lacji i przepisów o oszczędzaniu prądu.
Gdy jednak w oddali  wyrosło miejsce,  które  niegdyś było źródłem fali  — Nowy Jork — jego 
światła  nadal  wznosiły  się  w  niebo,  rzucając  wyzwanie  pierwotnym mrokom,  niemal  jakby  w 
ostatniej próbie, ostatnim wołaniu o pomoc, miasto wyciągało ramiona ku przecinającemu niebo sa-
molotowi. Mimowolnie wyprostowali się na siedzeniach, oddając ostatni hołd temu, co kiedyś było 



wielkie.
Spoglądając  w  dół,  widzieli  przedśmiertne  drgawki:  światła  samochodów,  miotających  się  po 
ulicach  jak uwięzione  w labiryncie  zwierzęta  w gorączkowym poszukiwaniu  wyjścia;  zapchane 
pojazdami mosty, na dojeździe do których potworzyły się gigantyczne korki.  Ryk syren dał się 
słyszeć nawet w samolocie. Wieści o przeciętej arterii kontynentu rozniosły się po mieście; ludzie 
rzucali wszystko i w panice usiłowali opuścić miasto, szukając ucieczki, która była niemożliwa, bo 
wszystkie drogi zostały odcięte.
Samolot leciał właśnie ponad dachami drapaczy chmur, gdy nagle, z gwałtownością wstrząsu, jak 
gdyby ziemia się rozstąpiła, by je połknąć, miasto znikło z powierzchni ziemi. Chwilę potrwało, 
nim zrozumieli, że panika dotarła do elektrowni i w Nowym Jorku pogasły światła.
Dagny wstrzymała oddech.
— Nie patrz w dół! — rozkazał ostro Galt.
Podniosła wzrok i ujrzała na jego twarzy bezwzględność, z którą zawsze przyjmował fakty.
Wspominała  historię,  którą  opowiedział  jej  Francisco:  „Odszedł  z  Samochodów  Dwudziestego 
Wieku. Mieszkał na strychu w dzielnicy slumsów... Podszedł do okna i wskazał drapacze chmur, 
mówiąc,  że pogasi światła  świata  i  gdy zobaczymy, jak gasną lampy Nowego Jorku, będziemy 
wiedzieć, że nasze dzieło dobiegło końca”.
Pomyślała  o  tym,  widząc,  jak  trzej  przyjaciele  —  John  Galt,  Francisco  d’Anconia  i  Ragnar 
Danneskjöld — przez chwilę spoglądają na siebie w milczeniu.
Zerknęła  na  Reardena.  Nie  patrzył  w  dół,  lecz  przed  siebie,  tak  jak  wtedy,  gdy  spoglądał  na 
dziewiczy krajobraz: spojrzeniem szacującym możliwości działania.
Kiedy i  ona spojrzała  w ciemność  otwierającą  się  przed  samolotem,  przypomniało  jej  się  inne 
wydarzenie: chwila, w której, krążąc na lotniskiem w Afton, zobaczyła srebrny kadłub samolotu, 
unoszący się z pogrążonej w mroku ziemi niczym feniks. Wiedziała,  że teraz, w tej  chwili,  ich 
samolot unosi ze sobą wszystko, co pozostało z Nowego Jorku.
Popatrzyła przed siebie. Ziemia miała wkrótce stać się tak pusta jak przestrzeń, którą bez przeszkód 
przecinało śmigło samolotu — tak pusta i tak wolna. Wiedziała, co czuł Nat Taggart na początku 
swojej drogi i dlaczego dopiero teraz po raz pierwszy jest mu w pełni wierna: było to poczucie, że 
się stoi oko w oko z otchłanią, i świadomość, że ma się do wybudowania cały kontynent.
Cała walka, jaką stoczyła w przeszłości, przemknęła jej przed oczami i odeszła, pozostawiając tylko 
bieżącą chwilę. Uśmiechnęła się, szacując i zamykając przeszłość słowami odwagi, dumy i oddania, 
które zabrzmiały jej w głowie, słowami z języka kupców, niezrozumiałymi dla większości ludzi: 
„Cena nie gra roli”.
Nie wstrzymała tchu i nie zadrżała, gdy ujrzała w ciemnościach mały sznurek świecących kropek, 
pełznący  przez  otchłań  na  zachód,  z  długim  snopem  świecącego  sobie  dla  kurażu  światła 
przedniego; nie czuła nic, choć wiedziała, że jest to pociąg i że jedynym celem jego podróży jest 
otchłań.
Spojrzała na Galta. Obserwował jej twarz, jakby podążał za myślami w jej głowie. Odwzajemnił jej 
uśmiech.
— To koniec — powiedziała.
— To początek — odparł.
Potem znieruchomieli,  rozparci  wygodnie  na  siedzeniach  i  patrzący  na  siebie  w milczeniu.  Po 
chwili myśleli już tylko o sobie nawzajem, o tej sumie i sensie przyszłości, w których zawierało się 
wszystko, co trzeba było osiągnąć, nim drugi człowiek mógł się stać wcieleniem wartości czyjegoś 
życia.
Nowy Jork był już daleko z tyłu, gdy usłyszeli, jak Danneskjöld odpowiada komuś przez radio:
— Nie, nie śpi. Nie przypuszczam, by miał tej nocy spać... Tak, chyba może. — Spojrzał przez 
ramię. — John, profesor Akston chciałby z tobą rozmawiać.
— Co? To on też leci jednym z tych samolotów?
— Oczywiście.
Galt zerwał się i chwycił mikrofon.
—  Dzień  dobry,  profesorze  —  powiedział  cichym,  niskim  głosem,  stanowiącym  dźwiękowy 



odpowiednik uśmiechu.
— Witaj,  John.  — Zbyt  świadomy spokój  w głosie  Hugh Akstona zdradził,  ile  go kosztowało 
oczekiwanie w niepewności, czy jeszcze kiedyś wypowie te dwa słowa. — Chciałem tylko usłyszeć 
twój głos... upewnić się, że nic ci nie jest.
Galt zaśmiał się i — tonem studenta, z dumą przedstawiającego odrobione zadanie na dowód, że 
przyswoił lekcję — odparł:
— Oczywiście, że nic mi nie jest, profesorze. Jakże mogłoby być inaczej? A znaczy A.
Lokomotywa Komety zdążającej na wschód zepsuła się pośrodku pustyni w Arizonie. Zatrzymała 
się nagle, bez wyraźnego powodu, jak człowiek, który nie dopuszczał do świadomości faktu, że 
dźwiga zbyt wielkie brzemię: jakieś nadwerężone połączenie pękło na dobre.
Kiedy Eddie Willers zadzwonił po konduktora, musiał długo czekać, nim ten się zjawił, i odgadł 
odpowiedź na swoje pytanie z wyrazu jego twarzy.
— Maszynista  próbuje się  zorientować,  co się stało,  panie  Willers  — rzekł  miękko konduktor, 
tonem sugerującym, że jego obowiązkiem jest mieć nadzieję, lecz nie ma jej już od lat.
— Nie wie?
— Pracuje nad tym. — Konduktor uprzejmie odczekał pół minuty i chciał wyjść, ale zatrzymał się, 
by udzielić wyjaśnień, jakby jakiś mglisty, racjonalny nawyk podpowiedział mu, że każda próba 
wyjaśnienia czyni nie dopuszczane do świadomości przerażenie łatwiejszym do zniesienia. — Te 
nasze diesle nie powinny być wysyłane w trasę, panie Willers. Od dawna nie nadają się nawet do 
naprawy.
— Wiem — odrzekł cicho Eddie Willers.
Konduktor wyczuł, że jego wyjaśnienia tylko pogarszają sprawę: prowadziły do pytań, których nie 
należało już zadawać. Pokręcił głową i wyszedł.
Eddie Willers siedział wpatrzony w ciemność za oknem. Była to pierwsza Kometa od wielu dni, 
jaka wyruszyła z San Francisco na wschód, rezultat jego nadludzkich wysiłków, mających na celu 
przywrócenie transportu transkontynentalnego. Nie wiedział, ile go kosztowały ostatnie dni ani co 
zrobił,  by ocalić  dworzec w San Francisco  z chaosu wojny domowej,  toczonej  przez  ludzi  nie 
mających  pojęcia,  o  co  walczą;  nie  był  w  stanie  przypomnieć  sobie  umów  zawieranych  w 
zmieniających się nieustannie okolicznościach. Wiedział jedynie, że przywódcy trzech walczących 
frakcji  przyznali  dworcowi  nietykalność,  że  znalazł  człowieka  pielęgnującego  w  sobie  resztki 
nadziei,  któremu powierzył stanowisko dyrektora dworca, że wyprawił na wschód jeszcze jedną 
Kometę Taggarta, z najlepszą lokomotywą spalinową i najlepszą załogą, jaką zdołał skompletować, 
i wyruszył nią w drogę do Nowego Jorku, nie wiedząc, ile wytrzyma jego osiągnięcie.
Nigdy przedtem tak nie harował; wykonał swoje zadanie tak sumiennie, jak wykonywał wszystkie 
—  tym  razem  jednak  było  tak,  jakby  pracował  w  próżni,  jakby  jego  energia  nie  znajdowała 
nadajników i wsiąkała w piaski jakiejś pustyni, podobnej do tej za oknem Komety. Zadrżał, czując 
przez moment pokrewieństwo duchowe z unieruchomioną lokomotywą.
Po chwili ponownie wezwał konduktora.
— Jak idzie? — zapytał.
Konduktor wzruszył ramionami i pokręcił głową.
—  Niech  pan  wyśle  palacza  do  telefonu  i  każe  mu  przekazać  centrali,  żeby  przysłali  nam 
najlepszego mechanika, jakiego mają.
— Tak jest.
Za oknami nie było nic widać; wyłączywszy światło, Eddie widział szary obszar pokryty czarnymi 
plamkami  kaktusów,  bez  początku  i  końca.  Zastanawiał  się,  jak  —  i  za  jaką  cenę  — ludzie 
próbowali przeprawiać się przez niego w czasach, gdy nie było pociągów. Odwrócił gwałtownie 
głowę i zapalił światło.
Pomyślał,  że czuje ten naglący niepokój tylko dlatego, iż Kometa jest na wygnaniu. Utknęła na 
obcych  szynach  —  na  biegnących  przez  Arizonę  szynach  pożyczonych  od  Atlantic  Southern, 
których Taggart Transcontinental używało bezpłatnie. Musimy się stąd wydostać, myślał; przestanę 
się tak czuć,  gdy znajdziemy się na własnych torach. Odległość do brzegu Missisipi,  do mostu 
Taggarta, wydała mu się jednak nagle nie do pokonania.



Nie, pomyślał, to nie wszystko. Musiał się sobie przyznać, jakie obrazy wywołują w nim niepokój, 
którego nie potrafi ani uchwycić, ani rozproszyć; były zbyt bezsensowne, by dać się określić, i zbyt 
niewytłumaczalne, by dać się odpędzić. Jednym był obraz stacji, którą minęli bez zatrzymywania, 
ponad dwie godziny temu: zauważył pusty peron i jasno oświetlony budynek równie pustej stacji. 
Nigdzie wokół nie było żywego ducha. Po nim następował obraz kolejnej mijanej stacji, z peronem 
wypełnionym po brzegi podekscytowanymi ludźmi. Teraz wszystkie stacje pozostały daleko w tyle.
Muszę wydostać stąd Kometę, pomyślał. Zastanawiał się, dlaczego ponowne wprawienie pociągu w 
ruch wydaje mu się tak pilne. W pustych wagonach jechała zaledwie garstka pasażerów: nie było 
dokąd ani po co podróżować. To nie dla nich tak się starał. Nie potrafiłby powiedzieć, dla kogo to 
robił. Dwa slogany w głowie, mgliste niczym modlitwa i potężne niczym aksjomat, zastępowały mu 
odpowiedź.  Jednym było:  „Od  oceanu  do  oceanu,  na  zawsze”,  drugim:  „Nie  możesz  tego  tak 
zostawić!”
Konduktor wrócił po godzinie, przyprowadzając dziwnie posępnego palacza.
— Panie Willers — rzekł powoli palacz. — Centrala nie odpowiada.
Eddie  Willers  usiadł  prosto,  nie  chcąc  w to uwierzyć,  a  zarazem wiedząc nagle,  że  z  jakiegoś 
niewytłumaczalnego powodu tego właśnie oczekiwał.
— To niemożliwe! — rzekł cicho. Palacz spoglądał na niego bez ruchu. — Telefon musiał być 
zepsuty.
— Nie, panie Willers. Nie był zepsuty. Linia była żywa i sprawna, tylko centrala nie. Chciałem 
powiedzieć: nie było tam nikogo, a w każdym razie nikogo, kto miałby ochotę podnieść słuchawkę.
— Przecież pan wie, że to niemożliwe!
Palacz wzruszył ramionami: w owych czasach żadnej katastrofy nie uważano za niemożliwą.
Eddie Willers zerwał się na równe nogi.
— Proszę obejść cały pociąg — polecił konduktorowi. — Niech pan puka do wszystkich drzwi — 
to znaczy do tych,  za  którymi  ktoś jest  — i  pyta,  czy nie  ma na pokładzie  jakiegoś  inżyniera 
elektryka.
— Tak jest.
Eddie  wiedział,  że  czują,  podobnie  jak  on,  iż  nikogo takiego nie  znajdą.  Pasażerowie,  których 
widzieli, mieli zbyt ospałe i zbyt zrezygnowane twarze.
— Proszę za mną — zwrócił się do palacza.
Razem wspięli się na pokład lokomotywy. Siwowłosy maszynista siedział na krześle i gapił się na 
kaktusy.  Przednie  światło  wciąż  się  paliło,  rozświetlając  noc,  która  nie  kryła  nic  z  wyjątkiem 
rozpływających się w oddali podkładów kolejowych.
— Spróbujmy znaleźć usterkę — rzekł Eddie,  zdejmując płaszcz,  na wpół proszącym, na wpół 
rozkazującym głosem. — Musimy próbować.
— Tak jest — odparł maszynista bez urazy i bez nadziei.
Wyczerpał już swój skromny zasób wiedzy, sprawdzając każde możliwe źródło problemu, jakie mu 
przyszło do głowy. Zaczął się więc wczołgiwać pod urządzenia, odkręcając części i przykręcając je 
na nowo, rozbierając na chybił trafił silniki, jak dziecko rozkręcające zegar, ale bez tej dziecinnej 
pewności, że wszystkiego można się dowiedzieć.
Palacz co chwila wychylał się przez okno, wyglądając w nieruchomą ciemność i drżąc, jakby coraz 
zimniejsze nocne powietrze przeszywało go dreszczem.
— Proszę się nie martwić — rzekł Eddie, przybierając pewny ton. — Musimy robić, co w naszej 
mocy, ale jeśli nam się nie uda, prędzej czy później przyślą pomoc. Nie porzuca się pociągów na 
środku pustyni.
— Nie porzucało się — rzekł palacz.
Co jakiś czas maszynista unosił umorusaną twarz, by spojrzeć na równie umorusaną twarz Eddiego.
— Po co to wszystko, panie Willers? — pytał.
— Nie możemy tego tak zostawić! — odpowiadał żarliwie Eddie, wiedząc niejasno, że ma na myśli 
coś więcej niż tylko Kometę... i więcej niż kolej.
Przechodząc z kabiny przez trzy jednostki silnikowe i z powrotem, z pokrwawionymi rękoma i 
koszulą  przyklejoną  do  pleców,  Eddie  Willers  usiłował  sobie  przypomnieć  wszystko,  co 



kiedykolwiek  wiedział  o  lokomotywach,  wszystko,  czego  nauczył  się  na  studiach  i  wcześniej, 
wtedy,  kiedy  agenci  stacji  w  Rockdale  przeganiali  go  ze  szczebli  niesprawnych  lokomotyw 
manewrowych.  Fragmentaryczna  wiedza  do  niczego  jednak  nie  pasowała.  Jego  mózg  sprawiał 
wrażenie zakorkowanego. Wiedział, że silniki to nie jego specjalność, że nie ma potrzebnej wiedzy 
i że sprawą życia i śmierci jest teraz jej zdobycie. Patrzył na cylindry, ostrza, przewody i wciąż 
mrugające  pulpity  kontrolne.  Zmagał  się  z  naporem  myśli,  których  usiłował  nie  dopuścić  do 
świadomości:  jakie  są  szanse  i  ile  potrzeba  czasu  —  na  podstawie  matematycznej  teorii 
prawdopodobieństwa — aby ludzie pierwotni, kierujący się chłopskim rozumem, odgadli właściwą 
kombinację części i odtworzyli silnik tej lokomotywy?
— Po co to wszystko, panie Willers? — pojękiwał maszynista.
— Nie możemy tego tak zostawić! — wykrzyknął Eddie.
Nie wiedział, ile minęło godzin, gdy nagle usłyszał okrzyk palacza:
— Panie Willers! Niech pan patrzy!
Palacz wychylał się przez okno, wskazując coś w ciemnościach za ich plecami.
Eddie Willers wyjrzał. Daleko w oddali migało dziwne, nieokreślone światełko, które zdawało się 
bardzo powoli przybliżać.
Po  chwili  Eddiemu  wydało  się,  że  dostrzega  jakieś  wielkie,  czarne  kształty,  poruszające  się 
równolegle  do  toru.  Rozkołysane  światełko  wisiało  nisko  nad  ziemią.  Wytężył  słuch,  lecz  nie 
dobiegł go żaden dźwięk.
Potem usłyszał stłumiony stukot, brzmiący jak tętent końskich kopyt. Jego towarzysze przyglądali 
się czarnym kształtom z wyrazem narastającej trwogi, jakby z pogrążonej w mroku pustyni zdążało 
ku nim jakieś nadprzyrodzone zjawisko. Gdy rozpoznali kształty, roześmiali się radośnie. W tym 
samym  momencie  twarz  Eddiego  zastygła  w  wyrazie  przerażenia  na  widok  upiora  bardziej 
przerażającego niż jakikolwiek, którego mogliby się spodziewać: pociągu złożonego z powozów.
Rozkołysana latarnia zatrzymała się obok lokomotywy.
— Hej, koleś, może cię podwieźć — zawołał ze śmiechem człowiek wyglądający na przywódcę. — 
Utknąłeś, co?
Pasażerowie  Komety  wyglądali  z  okien;  niektórzy  schodzili  po  schodkach  i  podchodzili.  Z 
powozów,  spomiędzy  stert  artykułów  gospodarstwa  domowego,  wychylały  się  kobiece  twarze. 
Gdzieś z tyłu karawany zapłakało dziecko.
— Oszalał pan? — zapytał Eddie Willers.
— Nie, bracie, mówię serio. Mamy wiele miejsca. Podwieziemy was — za odpowiednią opłatą — 
jeśli  chcecie  się  stąd  wydostać.  — Był  to  tyczkowaty,  nerwowy człowieczek,  o  chaotycznych 
ruchach i bezczelnym głosie krzykacza z wesołego miasteczka.
— To Kometa Taggarta! — wykrztusił Eddie Willers.
— Kometa? Wygląda mi raczej na zdechłą gąsienicę. Co jest, bracie? Nigdzie się stąd nie ruszysz 
— a nawet gdybyś ruszył, i tak donikąd nie dotrzesz.
— Co pan przez to rozumie?
— Chyba nie zamierzasz tym dojechać do Nowego Jorku, co?
— Zamierzam.
— A więc... nie słyszeliście?
— O czym?
— Kiedy ostatnio rozmawialiście z którąś ze swoich stacji?
— Nie wiem... O czym mieliśmy słyszeć?
—  O  moście  Taggarta.  Zniknął.  Wyparował.  Wyleciał  w  powietrze.  Wybuch  promieni 
dźwiękowych czy coś w tym stylu. Nikt dokładnie nie wie. W każdym razie nie ma już mostu na 
Missisipi. I nie ma Nowego Jorku — przynajmniej nie dla takich maluczkich jak my.
Eddie Willers nie wiedział, co działo się później; opadł ciężko na fotel maszynisty, wpatrzony w 
otwarte drzwi jednostki silnikowej; nie wiedział, jak długo tak siedział, ale kiedy w końcu odwrócił 
głowę, spostrzegł, że jest sam. Maszynista i palacz opuścili kabinę. Na zewnątrz słychać było cha-
otyczne krzyki, szlochy, głośne pytania i śmiech krzykacza.
Eddie dowlókł się do okna: pasażerowie i załoga Komety tłoczyli się wokół przywódcy karawany i 



jego obdartych kompanów. Przywódca rozkazująco wymachiwał luźnymi ramionami. Kilka lepiej 
ubranych  dam z  Komety,  których  mężowie  najwyraźniej  dobili  targu  pierwsi,  wspinało  się  do 
powozów, szlochając i zaciskając w dłoniach kosmetyczki.
—  Zapraszamy,  zapraszamy!  —  pokrzykiwał  wesoło  krzykacz.  —  Znajdzie  się  miejsce  dla 
wszystkich!  Trochę  tłoczno,  ale  do  przodu  — lepsze  to,  niż  tu  pozostać  na  pastwę  kojotów! 
Skończyły się czasy żelaznego konia! Pozostał nam stary, dobry zwierzak — powolny, lecz nieza-
wodny!
Eddie Willers zszedł do połowy drabinki, by widzieć tłum i być słyszany. Machał jedną ręką, drugą 
trzymając się szczebli.
— Nie zamierzacie chyba odjechać?! — wykrzyknął do pasażerów. — Nie chcecie chyba opuścić 
Komety?!
Odsunęli się nieco, jakby nie chcieli na niego patrzeć ani odpowiadać. Nie chcieli słyszeć pytań, na 
które nie potrafili udzielić odpowiedzi. Na ich twarzach malowała się panika.
— Co się stało temu kocmołuchowi? — zapytał krzykacz, wskazując Eddiego.
— Panie Willers — rzekł łagodnie konduktor — to nie ma sensu...
— Nie opuszczajcie Komety! — krzyknął Eddie. — Nie możecie jej tak zostawić! Nie opuszczajcie 
jej, na Boga!
— Czyś ty oszalał? — zawołał krzykacz. — Nie masz pojęcia, co się dzieje na twoich stacjach i w 
centralach! Biegają jak stado kurczaków z pourywanymi łbami! Jutro rano po tej stronie Missisipi 
nie będzie już żadnej działającej kolei!
— Lepiej niech pan jedzie z nami, panie Willers — rzekł konduktor.
— Nie! — krzyknął Eddie, zaciskając palce na metalowym szczeblu, jakby chciał, żeby do niego 
przyrosły.
Krzykacz wzruszył ramionami.
— Cóż, to twój pogrzeb.
— Dokąd jedziecie? — zapytał maszynista, nie patrząc na Eddiego.
—  Przed  siebie,  bracie!  Szukamy  jakiegoś  miejsca  na  obóz.  Jesteśmy  z  Imperial  Valley  w 
Kalifornii. „Partia Ludowa” zagarnęła zbiory i całą żywność, jaką mieliśmy w piwnicach. Nazwali 
to chomikowaniem. Więc po prostu zabraliśmy toboły i wyjechaliśmy. Musimy podróżować nocą, 
żeby nas nie dopadli ci z Waszyngtonu... Szukamy jakiegoś miejsca do zamieszkania... Możesz się 
do nas przyłączyć, bracie, jeśli nie masz domu — albo możemy cię podrzucić w pobliże jakiegoś 
miasteczka.
Obserwując ludzi z karawany, Eddie pomyślał beznamiętnie, że wyglądają na zbyt nędznych, by 
założyć sekretną wolną osadę, i  na nie dość nędznych, by stać się gangiem rabusiów; nie mieli 
lepszego celu podróży niż nieruchomy promień latarni przedniej lokomotywy i, podobnie jak on, 
mogli się tylko rozpłynąć gdzieś na pustkowiach kraju.
Pozostał  na  drabinie,  patrząc  na  promień.  Nie  przyglądał  się,  jak  ostatni  pasażerowie,  jacy 
kiedykolwiek jechali na pokładzie Komety, przenoszą się do powozów.
Konduktor zrobił to ostatni.
— Panie Willers! — zawołał rozpaczliwie. — Niech pan jedzie z nami!
— Nie — odrzekł Eddie.
Krzykacz z lunaparku pomachał w górę do Eddiego.
— Mam nadzieję, że pan wie, co robi! — zakrzyknął tonem groźby i prośby zarazem. — Może ktoś 
będzie przejeżdżał i zabierze pana — w przyszłym tygodniu albo w przyszłym miesiącu! Może! 
Tylko kto by się teraz chciał tu zapuszczać?
— Wynocha stąd! — rzekł Eddie Willers.
Gdy powozy szarpnęły i kołysząc się i  trzeszcząc,  odjechały w noc,  wspiął  się z powrotem do 
kabiny.  Siedział  w  fotelu  maszynisty  nieruchomej  lokomotywy,  z  czołem  przyciśniętym  do 
bezużytecznej przepustnicy. Czuł się jak kapitan tonącego liniowca oceanicznego, który woli pójść 
na dno ze statkiem, niż dać się uratować dzikusom w canoe, drwiącym, że ich środek transportu jest 
lepszy.
Potem  znienacka  oślepiła  go  fala  desperackiego  gniewu.  Skoczył  na  równe  nogi,  łapiąc  za 



przepustnicę. Musi uruchomić ten pociąg; w imię zwycięstwa, którego nie potrafił nazwać; musi 
uruchomić lokomotywę.
Pozostawiwszy  za  sobą  myślenie,  kalkulacje  i  strach,  kierując  się  wyłącznie  buntem,  poruszał 
dźwigniami  na chybił  trafił,  szarpał  przepustnicę,  naciskał  na czuwak, usiłując uchwycić wizję, 
która wydawała się jednocześnie odległa i bliska, wiedząc jedynie, że jego rozpaczliwa walka jest 
wywołana przez tę wizję i toczy się w jej imieniu.
Nie porzucaj go!, krzyczał jego umysł, wyświetlając obraz Nowego Jorku, nie porzucaj ich! — 
wyświetlając światła semaforów — nie porzucaj!  — wyświetlając dym, unoszący się dumnie z 
kominów fabrycznych, podczas gdy on sam usiłował się przedrzeć przez inny dym, by ujrzeć wizję 
będąca źródłem tych obrazów.
Pociągał  za zwoje kabli,  łącząc je  i rozłączając,  podczas gdy na obrzeżach umysłu kołatała  się 
niespodziewana wizja promieni  słonecznych i sosen.  Dagny!, wykrzyknął bezgłośnie,  Dagny, w 
imię tego, co w nas najlepsze...!  Szarpał martwe dźwignie i przepustnicę, która nie miała czego 
przepuszczać... Dagny!, krzyczał do dwunastolatki stojącej na zalanej słońcem polanie, w imię tego, 
co w nas najlepsze, muszę uruchomić ten pociąg...! Dagny, to o to chodziło — i ty to wiedziałaś, ale 
ja nie... wiedziałaś to, gdy się odwracałaś, by spojrzeć na szyny... „Nie biznes ani zarabianie na 
życie”, powiedziałem — ale, Dagny, biznes i zarabianie na życie, i ta rzecz w człowieku, która to 
umożliwia — to właśnie jest w nas najlepsze, tego trzeba bronić... w imię ratowania tego, Dagny, 
muszę teraz uruchomić ten pociąg...
Kiedy spostrzegł, że leży bezwładnie na podłodze kabiny, i pojął, że tu już nic nie da się zrobić, 
wstał i zszedł po drabince, myśląc mgliście o kołach lokomotywy, mimo iż wiedział, że maszynista 
je obejrzał. Zeskoczył na ziemię, czując pod stopami piasek pustyni. Stał bez ruchu, w całkowitej 
ciszy, słysząc w ciemnościach szelest miotanych wiatrem patyków, przywodzący na myśl chichot 
niewidzialnej  armii,  mogącej  swobodnie  się  poruszać,  podczas  gdy  Kometa  stała  uwięziona. 
Usłyszał w pobliżu głośniejszy szelest i zobaczył królika, unoszącego się na tylnych łapkach, by 
powąchać schodki wagonu Komety Taggarta. Z morderczą furią rzucił się w jego kierunku, jakby w 
postaci  tego  maleńkiego  stworzonka mógł  pokonać  nadciągającego  wroga.  Królik  odskoczył  w 
ciemność — Eddie wiedział jednak, że szturmowi nie da się zapobiec.
Stanął przed czołem lokomotywy i patrzył na litery TT. Potem osunął się na tory i leżał u stóp 
lokomotywy, szlochając, a ponad nim ciągnął się w bezkresną noc nieruchomy snop światła.

Muzyka  piątego  koncertu  Richarda  Halleya  unosiła  się  z  klawiatury,  przenikała  przez  szybę 
okienną i  rozpływała  się w powietrzu ponad światłami doliny.  Była to  symfonia triumfu.  Nuty 
frunęły w górę, opowiadając o wznoszeniu się i będąc nim, stanowiąc istotę i formę wznoszenia; 
zdawały się zawierać w sobie każdy ludzki czyn i myśl, których motywem jest pięcie się w górę. 
Była  to  eksplozja  dźwięku,  uwalniająca  się  z  kryjówki  na  otwartą  przestrzeń;  miała  w  sobie 
swobodę wyzwolenia i napięcie celu. Oczyszczała powietrze ze wszystkiego, co nie było radością 
pędzącego  bez  przeszkód  przed  siebie  wysiłku.  Tylko  słabe  echo  ukryte  wewnątrz  dźwięków 
opowiadało o miejscu, z którego wyrwała się ta muzyka, czyniło to jednak z radosnym zdumieniem 
wywołanym odkryciem, że nie ma żadnej brzydoty ani bólu — i nigdy nie musiało być. Była to 
pieśń bezbrzeżnego wyzwolenia.
Światła doliny lśniącymi plamami padały na wciąż zalegający w dolinie śnieg.  Na granitowych 
półkach i ciężkich konarach sosen potworzyły się zwały śniegu, ale nagie gałązki brzóz wznosiły 
się lekko ku górze, jakby obiecywały rychłe nadejście wiosny i liści.
Prostokąt światła na zboczu góry pochodził z okna pracowni Mulligana. Midas Mulligan siedział 
przy  biurku,  na  którym  rozpostarta  była  mapa  i  arkusz  ze  słupkiem  liczb.  Robił  zestawienie 
aktywów swojego banku i opracowywał plan przyszłych inwestycji, notując wybrane lokalizacje: 
Nowy Jork — Cleveland — Chicago... Nowy Jork — Filadelfia... Nowy Jork... Nowy Jork... Nowy 
Jork...
Prostokąt światła na dnie doliny pochodził z okna domu Danneskjölda. Kay Ludlow siedziała przed 



lustrem, w zamyśleniu studiując odcienie makijażu filmowego, rozłożone w sfatygowanym futerale. 
Ragnar  Danneskjöld  leżał  rozparty  na  kanapie,  czytając  tom dzieł  Arystotelesa:  „..  .aksjomaty 
odnoszą się bowiem do wszystkiego, co istnieje, a nie tylko do jakiegoś szczególnego rodzaju z 
wyłączeniem innych. Posługują się nimi wszyscy ludzie, bo odnoszą się do Bytu jako takiego... Ta 
bowiem zasada, którą każdy musi znać, jeśli chce cokolwiek rozumieć, nie może być hipotezą... 
Oczywiście, taka zasada jest najpewniejsza ze wszystkich, jaka to jest zasada? Poznajemy ją, oto 
ona: to samo nie może zarazem przysługiwać i nie przysługiwać temu samemu i pod tym samym 
względem...”1

Prostokąt światła na obszarze farmy pochodził  z okna biblioteki  sędziego Narragansetta.  Sędzia 
siedział  przy  stole,  na  którym leżał  oświetlony  egzemplarz  wiekowego  dokumentu.  Wszystkie 
sprzeczności w postanowieniach dokumentu, które niegdyś doprowadziły do jego destrukcji,  zo-
stały  zaznaczone i  przekreślone.  Teraz sędzia  dodawał do stronic  nową klauzulę:  „Kongres nie 
ustanowi żadnego prawa ograniczającego wolność produkcji i handlu...”
Prostokąt światła pośrodku lasu pochodził z chatki Francisca d’Anconia. Francisco leżał rozwalony 
na  podłodze,  przy  roztańczonych  płomieniach  ognia,  nad  arkuszami  papieru,  kończąc  projekt 
swojego pieca. Hank Rearden i Ellis Wyatt siedzieli przy kominku.
— John zaprojektuje nowe lokomotywy — mówił Rearden — i Dagny uruchomi pierwszą linię 
kolejową, łączącą Nowy Jork z Filadelfią. Pewnie... — i nagle, słysząc następne zdanie, Francisco 
uniósł gwałtownie głowę i wybuchnął śmiechem, śmiechem pozdrowienia, triumfu i oswobodzenia. 
Nie słyszeli muzyki piątego koncertu Halleya, krążącej gdzieś wysoko ponad dachem, ale śmiech 
Francisca odpowiadał  jej  dźwiękom. W tym jednym zdaniu,  które  usłyszał,  Francisco dostrzegł 
bowiem  wiosenne  słońce  w  ogródkach  domów  całego  kraju,  połysk  silników,  blask  stali  we 
wznoszących się konstrukcjach nowych drapaczy chmur i oczy młodego człowieka, spoglądającego 
w przyszłość bez niepewności czy strachu.
Zdanie, które wypowiedział Rearden, brzmiało:
— Pewnie będzie próbowała obedrzeć mnie ze skóry cenami,  których zażąda za przewozy, ale 
wypłacę się.
Niewielka plamka światła, przemieszczająca się powoli na najwyższej dostępnej półce góry była 
refleksem światła gwiazd, odbijanego przez kosmyki włosów Galta. Stał i patrzył — nie na dolinę 
w dole, lecz w ciemność świata ukrywającego się za granitową ścianą. Dłoń Dagny spoczywała na 
jego ramieniu, a wiatr rozwiewał ich włosy, splatając je ze sobą. Wiedziała, dlaczego Galt chciał się 
tego wieczoru przejść po górach i o czym myśli w tej chwili. Wiedziała, jakie słowa wypowie i że 
ona pierwsza je usłyszy.
Nie  widzieli  świata  za  górami;  była  tylko  ciemna  otchłań  i  skała.  Ciemność  skrywała  ruiny 
kontynentu: domy bez dachów, rdzewiejące traktory, nieoświetlone ulice, porzucone szyny. Daleko 
w oddali, na krańcu ziemi, kołysał się jednak na wietrze mały, uparty, nie dający się ugasić płomień 
pochodni Wyatta, chwiejący się, rozrywany i odzyskujący pion, jakby się domagał słów, które za 
chwilę miał wyrzec John Galt.
— Droga wolna — rzekł. — Wracamy do świata.
Uniósł rękę ponad zrujnowaną ziemią i nakreślił w powietrzu znak dolara.

1 Arystoteles, Metafizyka, przeł. Kazimierz Leśniak, PWN 1983, s. 77-79 (przyp. tłum.)
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