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1.

Źle się czuł. Miał migrenę. To się zdarzało i wcześniej, zanim przy-
był do tego przeklętego miasta, ale tu także źle sypiał. Nie pokochał  
Warszawy, bo i za co miał ją kochać? Brzydkie, brudne miasto 
oferujące niewielkie możliwości rozrywki, za to sporą szansę na 
utratę życia albo kalectwo.

Był wczoraj w teatrze na placu Marywilskim*. Słabi aktorzy, 
niewiele lepsi muzykanci. Brakowało mu Nastasji Iwanowny. 
Tęsknił za nią. Za jej piękną twarzą, uśmiechem, delikatnością 
przynależną tylko damom. Przypomniał sobie tę pierwszą chwilę, 
gdy ją zobaczył na placu Czerwonym koło pomnika Minina i Po-
żarskiego**. Szła z ojcem do soboru Wasyla Błogosławionego***.

* Pl. Marywilski – dzisiejszy pl. Teatralny.

** Pomnik Minina i Pożarskiego zbudowano w 1818 r. na pl. Czerwonym w Moskwie
dla uczczenia przywódców antypolskiego powstania w 1612 r.

*** Sobór Wasyla Błogosławionego – sobór na pl. Czerwonym w Moskwie wzniesiony 
w XVI w.
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To był odruch. Choć czekano na niego w garnizonie, ruszył 
za nimi. Stanęli przy ikonostasie, a on zbliżył się tak bardzo, iż 
zdawało się, że słyszy oddech dziewczyny. W którymś momen-
cie Iwan Aleksiejewicz skierował na niego wzrok, a on dostrzegł 
w jego oczach ogrom smutku, przeżytej tragedii. Ten pięćdziesię-
cioletni elegancki mężczyzna – tego dowiedział się później – led-
wie miesiąc wcześniej pogrzebał ukochaną żonę, matkę Nastasji.

Pułkownik Andriej Konstantynowicz Różycki otarł usta bia-
łą, lnianą chusteczką. Zadzwonił na adiutanta, kazał nastawić 
samowar.

Zaręczyli się kilka miesięcy później. Dzięki Wasylisie Grie-
goriewnie Abakidze, ale nie bez pewnej niechęci ze strony obu 
rodzin. Był Polakiem. To, po wybuchu buntu, nie była dobra reko-
mendacja. Niechęci nie łagodził nawet fakt, że od dawna czuł się 
Rosjaninem. Może nawet od urodzenia? Inaczej niż ojciec, który, 
choć wiernie służył imperatorowi, nie krył się ze swoim pocho-
dzeniem ani wiarą.

Tak, zdarzało mu się w Warszawie, jak innym oficerom, fol-
gować namiętnościom, ale w ramionach żadnej z kobiet nie czuł 
się dobrze. Wszystkie spełniały jego zachcianki, lecz żadna nie 
mogła mu dać tego, czego oczekiwał. W Nastasji urzekły go jej 
oczy, złote włosy, uroczy perlisty śmiech. Był pewien, że jest ko-
bietą jego życia.

Spojrzał w leżące przed nim akta. Był przekonany, że człowiek, 
którego zaraz przyprowadzą, jest tym, na którego polowano od 
dawna. Że wreszcie uchwyci ich, tę zgraję skrytobójców, za gardło, 
zdusi, zetrze z powierzchni ziemi.

Posłodził czaj więcej niż zwykle. Zdawało mu się, że cukier 
złagodzi uporczywy ból głowy. Rozpiął ostatni guzik mundu-
ru, ten pod szyją. Podszedł do zakratowanego okna, otworzył je 
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i natychmiast przeszyły go ziąb i wilgoć. Odetchnął głęboko. Rzu-
cił okiem na wewnętrzny dziedziniec więzienia. Choć był dopiero 
początek października, czuło się już jesień. Na placu podoficer 
rozdzielał warty. Żołnierze sprawiali wrażenie osowiałych.

– Przy każdym nie postawisz sołdata – powiedział na głos
i, słysząc pukanie, ze złością zamknął okno. – To miasto…

Zobaczył w drzwiach lisią twarz Zujewa. Kapitan był wyso-
ki, ale astenicznej budowy. Miał wrażenie, że oficer okazuje mu 
jawne lekceważenie. Wiedział jednak, że Zujew jest tu z poręki 
Fiodora Fiodorowicza*, musiał więc to akceptować. Przynajmniej 
do czasu.

– Przyprowadzono więźnia, panie pułkowniku.
Kiwnął głową i usiadł za biurkiem. Rozłożył akta. Chwilę po-

tem go zobaczył. Wydał mu się bardzo młody i zmęczony. Nie 
wyglądał na dwadzieścia cztery lata. Gdyby spotkał go na ulicy, 
nie dałby mu nawet dwudziestu. Kazał strażnikowi i Zujewowi 
zostawić ich samych. Potem wskazał mężczyźnie stołek z drugiej 
strony biurka.

– Kak wasza familia**? – zapytał po rosyjsku.
Więzień popatrzył na niego z mieszaniną pogardy i rozbawie-

nia. Dostrzegł jednak w twarzy tamtego coś jeszcze. I w jednej 
chwili to zrozumiał. Szafarczyk badał możliwość ucieczki. Ale jak, 
w jaki sposób? Nie miał tu żadnej szansy.

* Fiodor Fiodorowicz Berg (1790–1874) – uczestnik wojen z Francją 1812–1814, Tur-
cją 1828–1829 i 1853–1856; w latach 1831–1843 szef sztabu wojsk ros. w Królestwie, 
1855–1863 generał-gubernator Finlandii, 1863–1874 namiestnik w Królestwie Pol-
skim; bezwzględnie stłumił powstanie styczniowe 1863–1864 (egzekucje, zsyłki, 
kontrybucje); po upadku powstania popierał rusyfikację kraju, ale przeciwstawiał 
się szybkiej likwidacji odrębności Królestwa Polskiego.

**  Kak wasza familia (ros.) – Jak się pan nazywa?
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– Nie rozumiem, nie znam… – nie skończył, jakby zapadł się
w sobie.

Różycki roześmiał się. Wiedział, z kim ma do czynienia, wie-
dział, że mogliby bez trudu porozmawiać po rosyjsku, ale nie za-
mierzał z tego robić problemu.

– Jak wam wygodnie, możemy i po polsku – oznajmił.
Szafarczyk uniósł głowę z zainteresowaniem, ale może tylko

mu się wydawało, nie był tego pewien. Równie dobrze mógł to 
być element gry. Na co obliczonej, nie wiedział. 

– Bito was? – zapytał, wskazując posiniaczoną twarz więźnia.
Młodzieniec podniósł głowę.
– Jakie to ma znaczenie, pułkowniku? Przecież pan wie, że nikt

tu się nie patyczkuje z więźniami – to nie była skarga, raczej po-
twierdzenie ogólnie znanej prawdy.

Tak, pułkownik wiedział to doskonale. Nie akceptował takich 
metod śledztwa, ale godził się z nimi. Czasem nawet przyznawał 
rację Aloszy Kawierinowi, że inaczej się nie da. Co prawda jego 
druh miał i inne metody, znacznie gorsze od bicia. Kiedyś zoba-
czył, jak własnoręcznie podtapiał więźnia w ogromnej balii.

– Pytałem o pańskie nazwisko.
– Jan Kamiński.
– Pytałem o pańskie prawdziwe nazwisko.
– Jan Kamiński. Proszę sprawdzić…
W swojej karierze Różycki widział wielu takich, którzy próbo-

wali go okłamać. Wiedział jednak, że prędzej czy później każdy 
z nich się załamie, otworzy, obciąży innych. Z tym też nie powin-
no być kłopotu. Wydał mu się słabym podrostkiem.

– Sądzi pan, że nie sprawdziłem? Może Szafarczyk? A może
Holzendorf? Albo Bezręki? Przepraszam, że zadam panu niedys-
kretne pytanie. Nie włada pan ręką od dziecka, od zawsze?
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– Nie, pułkowniku. Miałem wypadek osiem lat temu.
– Naprawdę? A mnie tu, durnie – kpił – napisali, że taki się

pan urodził. I tylko mnie to dziwi, że bez prawej ręki umieliście 
tak dobrze…

Tym razem to on nie skończył, poczekał na reakcję Szafarczyka.
– Bierzecie mnie za kogoś, kim nie jestem.
Odczekał chwilę.
– Emanuel Szafarczyk – nadał swojemu głosowi pewną nutę

stanowczości. – Urodzony w Ratiborze na Śląsku w tysiąc osiem-
set czterdziestym. Ukończył cztery…

Niezbyt dokładnie wiedział, gdzie jest ten Ratibor. Wiedział, 
gdzie Wilno, Grodno, Witebsk, Moskwa i Piter. No, jeszcze tuzin 
innych miast. To, o którym mówił, nie mogło być zbyt duże.

– Jan Kamiński.
Nie słyszał, domyślił się z ruchu warg, że tamten powtórzył

swoje kłamstwo. Więc – po chwili przerwy – kontynuował.
– …klasy szkoły realnej. – Głowa wciąż nie przestawała go boleć.

Miał wrażenie, że jest coraz gorzej. – Jesteście ewangelikiem?
– Jestem rzymski katolik, pułkowniku.
Tego nie był pewien. Mogło być tak i tak. Ale jego śledczy nos

wiązał ten Śląsk z inną wiarą. To da się jednak sprawdzić. Bez 
trudu.

– Znaleziono przy was sztylet.
– Nóż, pułkowniku, nóż.
Wyciągnął szufladę biurka i, zanim położył na nim to, co bez

wątpienia nie było nożem, przez chwilę trzymał przedmiot w dło-
ni. Przejechał wskazującym palcem po ostrzu. To nie było z jego 
strony ostrożne. Gdyby Szafarczyk zerwał się ze swego miejsca, 
wyrwał mu puginał, zadał jeden cios…



– Nóż, powiadacie. Bardzo ostry nóż. W sam raz do zabijania.
Mówią o was: sztyletnicy…

Popatrzył na więźnia, ale w jego twarzy nie dostrzegł lęku, ra-
czej obojętność. Musiał sobie zdawać sprawę, że nie uratuje głowy. 
No chyba że… A skoro tak…

Wtedy, w cerkwi, Nastasja Iwanowna zgubiła szylkretową 
spinkę do włosów. Odnalazł ją, dogonił, zanim wsiedli z ojcem 
do powozu. Przedstawił się. Zobaczył na jej twarzy uśmiech. Był 
przystojnym mężczyzną, podobał się wielu kobietom, ale…

Usłyszał bzyczenie muchy, która chwilę później przysiadła na 
kaftanie Szafarczyka. Była wyjątkowo duża. Obaj ją widzieli. Ża-
den jednak nie reagował. 

– Macie szansę, jeszcze macie…
Kłamał. To też wiedzieli obaj.
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2.

Był zdenerwowany od kilku dni, ale dzisiejszego ranka poczuł 
suchość w gardle i nie pomogła ani pierwsza, ani druga szklanka 
wody.

– Bądź przeklęty. I niech się uda. Świat zobaczy, że nie ujdą ci
na sucho wszystkie twoje zbrodnie – szeptał sam do siebie.

To nie był dobry plan, nie dawał stuprocentowej gwarancji, że 
Berg zostanie rozerwany na strzępy. Ale który zamach taką gwa-
rancję daje? Zgadzał się z Chmieleńskim*, że bezczynność jest 
drogą donikąd. Że na terror trzeba odpowiedzieć tym samym.

„Bugajczyk”** i Lampke byli jego wyborem. Miał do nich zaufa-
nie. Byli młodsi od niego, niewiele, ale młodsi. I miał wrażenie –  

* Ignacy Chmieleński (1837–1871) – szef Rządu Narodowego w czasie powstania 
styczniowego (we wrześniu 1863 r.), działacz stronnictwa „czerwonych”. Szefem 
Rządu Narodowego i naczelnikiem wojskowym miasta stołecznego Warszawy
został 19 września 1863 r.

** Paweł Landowski, pseudonim „Pawełek”, „Bugajczyk”, „Kosa”, (1843–1894) – polski 
lekarz ginekolog, powstaniec styczniowy, działacz polityczny, publicysta, zesłaniec.




