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1.

Mioduski z Olkuskim minęli wciąż jeszcze budowaną kamienicę Gebeth- 
nera i Wolffa przy Zgoda i weszli do knajpy Raszuty. Na progu obstu-
kali buty z błota, zdjęli palta, strzepnęli z nich mokry śnieg, a potem 
okrycia, futrzane czapki i grube szale, którymi mieli okutane szyje, 
powiesili na wieszaku bezpośrednio przybitym do ściany. Usiedli pod 
oknem, przy jedynym wolnym stoliku. Chyba obaj pomyśleli, że to 
dobrze, że będą mieli ulicę na widoku. Doktor kazał podać śledzie 
i po kieliszku wódki.

 – Czujesz ten smród?
Olkuski popatrzył na niego nic nie rozumiejąc.
 – Smród? – wyciągnął rękę w kierunku kuchni. – Nie taki straszny. – 

U Kudychy to jest smród. Wchodzisz i nie możesz złapać tchu. Ale je-
dzenie dobre.
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Doktor roześmiał się, wiedział, że przyjaciel zagląda cza-
sem w przedziwne miejsca. Klepnął go w ramię na tyle moc-
no, że aż poczuł pieczenie w całej dłoni. Wyciągnął palec 
w kierunku budowy.

 – Pamiętasz, co tam było?
 – Aaaa… – Olkuski, zrozumiawszy wreszcie, też się ro-

ześmiał. – Cesarski Uniwersytet Warszawski. Tu żeś zdoby-
wał dyplom.

 – Prosektorium.
 – Twój zielony studencki mundurek. Śmialiśmy się z was, 

medyków. Cóż mogło być gorszego niż ta zieleń.
Przez chwilę przerzucali się skojarzeniami, które coraz 

bardziej ich bawiły.
Raszuta, nie czekając na zamówienie, przyniósł w misce 

śledzie, talerze z chlebem i wódkę w kieliszkach. Stuknęli 
się nimi i wypili na jeden raz, a potem, jakby byli umówieni, 
jednocześnie, głośno, nie przykrywając ust, chuchnęli.

 – Zdieś wospreszczajetsia gawarit’ na etom jazykie* – Mio-
duski nagle spoważniał. – Nigdy nie zapomnę tego bydlaka 
Jaszuńskiego.

 – Pana profesora…
 – Gorszy był od Rosjan. Zapomniałeś się, słówko po pol-

sku i darł się o nazwisko. Wargi mu drżały, ślinił się, wycią-
gał paluch w twoją stronę. Był taki chłopiec, krzyczeliśmy 
na niego Jaluska, bo był jak panienka, ale naprawdę nazywał 
się Jakulski, tak, chyba tak. Ciągle się mylił, słabo znał rosyj-
ski i ten sukinsyn się na nim wyżywał. Cokolwiek by zrobił, 
to za ten polski wszystko na nie. Ciął wątrobę, okazało się, 

 * Zdieś wospreszczajetsia… (ros.) – tutaj zabrania się mówić w tym 
języku.
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że milimetr za blisko, wyjął śledzionę… Był jeszcze Czausow, 
też się wściekał za każde słówko po polsku. Wszyscy chodzili 
przy nim jakby gipsu napchali do gęby. Ale to był Czeremis, 
nadwołżańska gadzina. On miał chyba ze sto lat. Nikt się nie 
mógł doliczyć jego wieku. Ale, po prawdzie, zawodu uczył 
lepiej od innych. Anatom jakich mało. Czegom się nauczył, 
to od niego.

 – Co się stało z tym Jaluską? – dziennikarz przypomniał 
doktorowi, że zaczął, ale nie skończył opowieści.

 – To był biedny chłopak, cała rodzina na niego pracowała. 
Ojciec, matka, jakiś kuzyn. Powiesił się, jak go obcięli drugi 
raz. I też tam leżał. Myśmy wtedy mało tego Jaszuńskiego go-
łymi rękami nie udusili. Czekaj, nie tak było. Zniknął wtedy, 
chyba przez miesiąc się nie pokazywał, a jak wrócił, to tyl-
ko na Polaków spojrzał i plunął nam pod nogi. Rozumiesz?

 – Kanalia – Olkuski kiwnął głową, ale nie zrobiło to na 
nim specjalnego wrażenia. Codziennie miał do czynienia 
z takimi jak ten profesor. Czasami udało mu się coś prze-
mycić między wierszami, interweniować, doprowadzić do 
zmiany. Znacznie częściej cenzor kreślił cały akapit, a redak-
tor mógł tylko bezradnie rozłożyć ręce.

Dziugnął widelcem śledzia w misce, przełożył na talerz, 
popróbował i uśmiechnął się szeroko. Były dobrze zrobione, 
słone, takie, jakie obaj lubili, z cebulą, odrobiną oleju, ząb-
kiem czosnku. Po to zresztą tu zachodzili.

 – I jeszcze ten sukinsyn Iwan. Łysiejące monstrum, całe 
w strupach, liszajach. Morda jak u niedźwiedzia, furkotał, 
świszczał, nic się nie dało zrozumieć z tego bełkotu. Ciągnął 
odciętą nogę tą swoją wielką łapą po podłodze, cały tors we 
krwi… Zamiast konserwować preparaty, spirytus wolał wle-
wać w swoje gardło. Hektolitry… I sprzedawał spreparowane 
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czaszki. Każdy szedł do tego zwyrodnialca, bo skąd wziąć? 
Każdy potrzebował. A smród był… Bożeż mój… Jak dziś 
o tym pomyślę… Wszędzie pełno krwi, dziury w asfalto-
wej podłodze, wszyscy palą, chmury dymu. Głowy, ręce, 
nogi poukładane obok siebie bez żadnego porządku, jedne 
na drugich.

Przez chwilę jedli. Odkładali ości wprost na stół.
 – Tam przypadkiem nie było gabinetu medycyny sądo-

wej? – dziennikarz kiwnął na właściciela i pokazał mu roz-
łożonymi palcami, aby podał jeszcze dwie wódki.

 – Był, a jakże – doktor Mioduski odsunął od siebie talerz, 
na którym pozostały jedynie okrawki cebuli. – Szło się ko-
rytarzem i po lewej stronie… Utopione noworodki, kobiety 
w szóstym miesiącu ciąży, zabici w demonstracjach, pora-
chunki w lupanarach. Gdybym cię wówczas znał, miałbyś 
każdego dnia materiał na pierwszą stronę. – Zamyślił się, 
potarł dłońmi policzki. – Wiesz, ja ten smród zapamiętam 
do końca życia. Zawsze go będę czuł, przechodząc tamtędy. 
A w oczach chmarę studentów, matowe okna i gorąc jak w pie-
kle – wytarł usta chusteczką wyciągniętą z kieszeni surduta.

Raszuta stanął przy nich, popatrzył uważnie. Znali się od 
lat, więc i na pewną poufałość sobie pozwalał.

 – A nie lepiej butelkę?
Olkuski pokręcił głową.
 – Mam dziś jeszcze do napisania artykuł. Dwa kieliszki 

będą w sam raz – oznajmił, a kiedy szynkarz odszedł, po-
wrócił do tego, o czym chciał rozmawiać. – Tyś słyszał, że 
u starozakonnych w szpitalu była ścisła rewizja*?

 * W lutym 1906 r. przeprowadzono trwającą od godziny 15 do północy 
rewizję w warszawskim Szpitalu Starozakonnym.
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Lekarz pokręcił głową.
 – W szpitalu rewizja? A czegóż oni szukali? W środku 

zimy? Kanibale. W środku zimy? Kanibale. Tego jeszcze nie 
było. Karabiny znaleźli, ulotki, terrorystów?

Redaktor nie podjął kpiny przyjaciela i odpowiedział cał-
kiem poważnie.

 – Siedem godzin. Przeszukali każdy zakątek. Rewolucja. 
Wszędzie doszukują się spisków. Niedługo z pawilonu wycią-
gną wariatów i też powysyłają na szubienicę. A może to tylko 
Kramsztyk* i te jego artykuły im przeszkadzają? Licho wie. 
W każdym razie pan dyrektor nie opuszczał ich ani na chwi-
lę, łaził z nimi od sali do sali, przepraszał chorych, zaprowa-
dził, gdzie tylko chcieli. Ponoć nawet jakieś rury sprawdzali. 
Dobrze, że w kominy nie wleźli.

 – Rewolucja i jej bohaterowie – Mioduski jakby się ocknął. 
Pomagał ludziom, często leczył ich za darmo, ale brzydził 
się przemocą. – A daj ty mi spokój. Jakiś porządek musi być. 
Strzelają do ludzi na ulicach, wszyscy się boją, interesy siadły.

 – No u ciebie nie siadły – roześmiał się. – Nawet mam 
wrażenie, że masz coraz więcej pracy. Przywożą ci co dzień 
paru z kulami we łbach.

Doktor kiwnął głową i wyciągnął rękę w kierunku Raszuty. 
Ten chwilę potem postawił przed nimi dwa kolejne kielisz-
ki wypełnione prawie po brzegi alkoholem. Widać dla tych 
gości nie żałował wódki. Olkuski wyciągnął spomiędzy zę-
bów małą ość, obejrzał, a potem zaczął ją wyginać w obie 
strony. Aż złamał.

 * Zygmunt Kramsztyk (1849 – 1920) – polski okulista żydowskiego po-
chodzenia, kierownik Szpitala Starozakonnego w Warszawie, w swoich 
tekstach krytykował władze za zbyt małe nakłady na lecznictwo.
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 – We łbach, w piersiach, w piszczelach. Mógłbym zostać 
rusznikarzem, rozróżniam każdy rodzaj amunicji, wiem, 
z czego strzelają, jakie bomby konstruują, jak tną szablą.

 – A masz jakieś wieści od naszego podopiecznego? – Olku-
ski podniósł kieliszek do góry, ale zaraz znów postawił na stole.

 – Od Kudelki? Siostry mówią, że nic z niego nie będzie. 
Przez cztery miesiące było dobrze, spokój, słuchał każdego 
słowa, modlił się przyzwoicie. A od jakiegoś czasu zaczął 
znikać, boją się, że znów się wda w jakąś awanturę. Że przy-
ciągnie sołdatów, że gotowi i w klasztorze robić rewizję. No, 
na zdrowie.

Wypili, przegryźli kawałkiem chleba. Alkohol był mocny, 
grzał w środku jak ogień.

 – Może trzeba z nim porozmawiać? – Olkuski głośno my-
ślał. – To dobry chłopak.

 – Świata nie zbawisz, wszystkich nie uratujesz. Bóg rozu-
mu równo nie rozdaje.

Chwilę jeszcze siedzieli w milczeniu, każdy zatopiony we 
własnych myślach. Przez szybę dostrzegli patrol kozaków 
jadący środkiem ulicy i spychający wszystkich na boki.

 – Czują się jak u siebie – mruknął doktor. – Ruska dzicz.
 – A nie są u siebie?
Dziennikarz głośno zawołał Raszutę. Na tyle głośno, że 

siedzący przy sąsiednim stoliku obejrzeli się w ich kierunku. 
Tego po prawej skądś znał. Duża szrama na lewym policzku 
z czymś mu się kojarzyła, ale dłuższą chwilę musiał się zasta-
nawiać, gdzie i kiedy widział tego mężczyznę. Aż wreszcie 
sobie przypomniał. Tak, to na pewno był on. Przed oczyma 
stanęły mu sceny z ubiegłorocznego pogromu w kawiarni 
na rogu Siennej i Zielnej, gdzie od lat zbierali się żydowscy 
sutenerzy, alfonsi, paserzy. To był jeden z tych sześciu, którzy 



dokonali tam samosądu. Zmieniony, inaczej ubrany, mało 
przypominał Żyda.

Bandyta popatrzył na niego, wysunął język i oblizał nim 
wargi. Powtórzył to jeszcze raz w  jakiś niedwuznacznie 
wulgarny sposób. Potem odwrócił się do swoich kamratów 
i po polsku powiedział coś, co ich rozśmieszyło na tyle, że 
zaczęli postukiwać dłońmi w stół.

Raszuta podszedł i uspokoił ich jednym słowem. Musiał 
mieć u nich posłuch.

Zapłacili, ubrali się i wyszli. Śnieg w ciągu kilku chwil po-
krył ich palta ciężką zawiesiną. Jakiś dzieciak próbował im 
wcisnąć gazetę, ale żaden z nich nie sięgnął po portfel.
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2. 
[kwiecień 1906]

Marcjusz Kudelka u sióstr nie pokazał się od trzech, może nawet czte-
rech miesięcy. I choć wypytywał o niego rewirowy, przełożona nie była 
w stanie udzielić na jego temat żadnej sensownej odpowiedzi. O tym, co 
wiedziała, czego się domyślała, nie chciała mówić. W głębi serca, choć 
modliła się za tego nieszczęsnego chłopca każdego dnia, była szczęśliwa, 
że zniknął z klasztoru.

Kilka dni spędził u Chaima Zylbera, szerokiego w barach, kościstego 
Żyda, którego poznał przypadkowo na Nowej Wołówce* miesiąc wcze-
śniej, usiłując sprzedać jakieś drobiazgi, które udało mu się wynieść od 
habitek. Tak w myślach nazywał siostry.

 * Nowa Wołówka – targowisko żydowskie na pl. Broni (okolice ul. Dzikiej i Pokornej), 
gdzie oferowano klientom wszelkiego rodzaju tandetę i starzyznę.
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Chaim niczego od niego nie kupił, ale w zamian za naczy-
nie z długą rączką zaproponował, jakby wiedział, że Marcjusz 
tego potrzebuje, nocleg. O nic nie pytał, a Kudelka za żadne 
pieniądze nie chciał już wracać za mur odgradzający świat 
żywych, miasto, które przecież polubił, od świata wiecznego 
umartwiania, ciszy i modlitwy. Co prawda spędzał większość 
czasu w ogrodzie, pielęgnując grządki, doglądając rosnących 
tam warzyw, ale rwał się do ludzi, do hałasu, szumu rozmów, 
do warkotu automobili, przepychu sklepów, kupców oferują-
cych towar, do tego wszystkiego, w co wrósł przez ostatnie lata.

Zylber był szewcem, mieszkał zaraz przy bazarze, na 
Pokornej, ale tam, gdzie ulica przechodziła już w pole. Po-
prosił, aby przez chwilę Kudelka popilnował jego worka 
z małymi krążkami skóry. Miał jeszcze jakiś interes do za-
łatwienia, ale nie trwało to długo, może kwadrans.

Zanim wyszli z targu, zobaczyli kozaków galopujących na 
koniach, z nahajami w rękach. W słońcu lśniły ich niebieskie 
spodnie z czerwonymi lampasami. Gnali Żydów, okładając 
ich ot tak, dla zabawy. Któryś z uciekających potknął się, 
upadł i stratowany nie był w stanie się już podnieść. Na rogu 
ulicy Zylber pociągnął Kudelkę za mankiet, podeszli do wóz-
ka z wodą sodową. Grubej kobiecie, która nią handlowała, 
na górnej wardze perliły się kropelki potu. Zylber zagadał do 
niej w jidysz, a potem wybuchnął pogardliwym śmiechem.

Kobieta kiwnęła głową, przyjęła zapłatę i wyciągnęła spod 
spódnicy mały pakunek, który oddała nowemu znajomemu 
Kudelki.

Przez chwilę Marcjuszowi wydało się, że zobaczył Yvet-
te, nawet krzyknął, ale dziewczyna nie odwróciła się, a gdy 
przystanęła przy straganie zobaczył, że to zupełnie kto inny. 
Wspominał ją czasami, myślał, że to jedyna kobieta, której 




