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 „Styczeń”  

  - Cholera, ale sypie - mruknął Jaksa, wchodząc do mieszkania Michała. - Świetna pogoda, 
nie ma co. 
  - Jest styczeń, czego innego się spodziewałeś? - spytał Michał, patrząc z rozbawieniem na 
otrzepującego się z białych płatków kolegę. 
  - Sianokosów i słońca - bąknął z rozdrażnieniem brunet, wieszając palto na ozdobnym haku 
przy drzwiach. 
  - No, to jeszcze pół roku i będziesz miał te swoje żniwa. 
  - Fajnie, tylko szkoda, że nie mamy tyle czasu. 
  - Czekaj, co? 
  - Pakuj się, idziemy do lasu.  
  - Teraz? - Michał spojrzał na Jaksę jak na kretyna. -  W taką pogodę? 
  - Nie, ale jak najszybciej. Oczywiście jeśli nie chcesz, to zostań, nie będę cię do niczego 
zmuszać. Ale wiedz - spojrzenie momentalnie mu stwardniało -  że ja nie mam zbytniej 
ochoty służyć w ruskiej armii. 
  - Ach - roześmiał się blondyn. - Mówisz o brance. Przecież doskonale wiesz, że nas nie 
wezmą. Jesteśmy studentami wydziału lekarskiego Szkoły Głównej. 
  - Jesteś tego taki pewien? - Jakub posłał mu ironiczny uśmiech.  
  - Lekarzy nie biorą. 
  - Ale zaangażowanych w działalność spiskową już tak. 
  - Ludzie są wybierani poprzez losowanie. 
  - I ty w to naiwnie wierzysz - stwierdził z pogardą brunet.  
  - Daj mi dowód, że tak nie jest. 
  - Wielopolski ze swoim synkiem i z tą rosyjską szują, Muchanowem, ułożyli własną listę. 
Dwanaście tysięcy nazwisk, wszyscy powiązani z ruchami wyzwoleńczymi. Przypadek? 
  - To nadal nie jest dostateczny powód, by uciekać.  
  - Posłuchaj, jest 11 stycznia, niedziela, wszystko zaplanowano na środę. Jeśli chcesz 
ryzykować, to zostań. Tylko nie licz, że dotrzymam ci towarzystwa.  
  Michał popatrzył przez okno. Śnieg przestał już padać i na ulicę zaczynało znów wyzierać 
skryte pod nim na chwilę błoto.  
  - Daj mi czas do jutra - rzekł w końcu. - Po porannej mszy jestem do twojej dyspozycji.  
  - Inni powiedzieli to samo - roześmiał się niewesoło Jaksa. 
  - Inni? 
  - Paweł, Tadeusz, Antonii i Feliks.  
  - A Władek? 
  Kuba skrzywił się. 
  - Powiedział, że nie ucieknie. Idiota.  
  - Może jest na to zbyt dumny? - mruknął Michał. 
  - To raczej przejaw głupoty. Ale cóż, jak zwał, tak zwał. 
  - Pan Mądry się znalazł. 



  Jaksa westchnął ciężko i popatrzył na przyjaciela wzrokiem człowieka zmęczonego 
tłumaczeniem kolejny raz tego samego.  
  - Na nic się nie zda ojczyźnie, służąc we wrogim wojsku, nie? Zakładam, że masz tego 
świadomość. 
  - Chyba dlatego przystałem na twoją propozycję, o której, nie żebym narzekał, ale zbyt 
wiele mi jeszcze nie powiedziałeś. - Wskazał wielkopańskim gestem stojące w salonie fotele i 
stolik kawowy między nimi. - Może usiądziemy? Nie będziesz mi przecież objaśniał tak 
ważnych spraw na stojąco. 
  Jaksa skinął głową. 
  - Jestem pod wrażeniem. Przeszliśmy do konkretów wcześniej niż się spodziewałem.  
  Michał załapał aluzję i postawił na blacie kieliszki. 
  - Zaraz wracam - rzucił przez ramię. - Wszakże nie zaserwuję ci ciepłej z kredensu. Toż to 
byłby totalny brak kultury.  
  Po chwili pojawił się w drzwiach, niosąc półmisek pełen wędlin, kiszone ogórki i grzybki 
marynowane w occie. 
  - Echem - odchrząknął brunet. - Doceniam gościnność, ale nie zapomniałeś przypadkiem 
czegoś? 
  Michał przewrócił oczami. 
  - Szkoda, że o sprawy szkolne się tak bardzo nie troszczysz. 
  Na ustach Jaksy zagościł szeroki uśmiech. 
  - Są rzeczy ważne i ważniejsze! - krzyknął za kolegą. - No, a wracając do tematu, to co 
dokładnie chciałeś wiedzieć? 
  - Wszystko. - Blondyn huknął flaszką wódki o stolik dla podkreślenia wagi swoich słów. 
  - Jaki dramatyzm. 
  - Dramatyczna to jest podobno nasza sytuacja - sprostował gospodarz, nalewając 
przyjacielowi do pełna. 
  Kuba uśmiechnął się drwiąco i podniósł szkło do ust. 
  - Za naszą i waszą wolność. 
  - Et pro Fide, Lege et Grege. 
  - Bo jeśli Bóg z nami, to któż przeciw nam? - roześmiał się Jaksa, wychylając kieliszek. 
  - A jesteś tego pewien? - Blondyn wlepił w kolegę uważne spojrzenie.  
  - Nie, ale jakoś się lżej na sercu robi, gdy się w to wierzy.  
  - No, ale chyba za bardzo odbiegliśmy od meritum - zauważył gospodarz.  
  - A co tu dużo gadać? Najpierw poranna msza w Świętym Krzyżu, a potem mam zamiar 
poprowadzić was lewą stroną Wisły do Kampinosu. Podobno wielu się tam udaje, więc jest 
spora szansa na sformowanie oddziałów. A chyba o to nam chodzi, nie? - Spojrzał znacząco 
na kolegę, oczy mu błyszczały.  
  Michał uśmiechnął się, widząc szczery zapał bruneta. 
  - Jasne - potwierdził. - I wiesz co? Przenocuj dziś u mnie, przed kościołem wstąpisz do siebie 
po rzeczy. To przecież ostatnia taka okazja, by zabalować w Warszawie w najbliższym czasie. 
  Jaksa skrzywił się z wdzięcznością.  
- Miałem nadzieję, że to powiesz.   

***************************************************************************                                                                                                                                                                                                                                                                       
D Dookoła płonęły dziesiątki, jeśli nie setki ognisk. Jaksa patrzył na to wszystko z krzywym 
uśmiechem. 
  - Tylu na pewną śmierć - szepnął do siebie.  
  - Masz. - Michał przysiadł na wełnianym płaszczu obok kolegi i podał mu parujący kubek 



herbaty. - Coś mówiłeś? 
  - Nic ważnego - mruknął Kuba, odwracając wzrok od pomarańczowych błysków między 
drzewami. - Tak się tylko zastanawiałem. 
  - Ale wiesz - Michał spojrzał na niego złośliwie - do tego trzeba umieć myśleć, więc może na 
przyszłość nie oszukuj, co? 
  -  Cha, cha, cha. Bardzo śmieszne. 
  Blondyn wyszczerzył się, mrużąc zielone oczy. 
  - Wiem. 
  - A tak w ogóle - zaczął brunet, obracając przyjemnie ciepłą szklankę w dłoniach - jak ci się 
podoba tutejszy cmentarz? 
  Michałowi zrzedła mina. 
  - Masz wyczucie, nie ma co. 
  Jaksa roześmiał się. 
  - Doskonale wiesz, że to się tak skończy. Troszkę szkoda, bo zawsze chciałem zobaczyć 
katedrę Notre Dame.  
  - Idiota. 
  - I kto to mówi? - parsknął brunet. 
  - Idź do diabła, Jaksa - warknął. - Siedzimy w tym lesie już sześć dni, odmrażamy sobie dupy 
w imię wyższej sprawy, wszyscy staramy się nie myśleć o śmierci, a ty tak od niechcenia 
pytasz mnie o moje zdanie na temat cmentarza? Powaliło cię?  
  Kuba westchnął. 
  - Po prostu nie mogę wyrzucić z głowy myśli, że właśnie podpisujemy na siebie wyrok 
śmier... - przerwał pod piorunującym wzrokiem Michała. - Przepraszam, zapomniałem się. 
Może lepiej zajmę się swoją herbatą. 
  - Świetny pomysł. Szkoda, że tak późno na niego wpadłeś.  
  Jaksa puścił tę uwagę mimo uszu i poświęcił się obserwowaniu kolegów. Antek gładził 
czarno-białe zdjęcie swojej narzeczonej i mruczał coś pod nosem. Paweł, Tadeusz, Feliks i 
dwóch młodych, którzy się do nich przyłączyli  - Stasiek i Adam, grali w karty, przekrzykując 
się nawzajem. Przyglądał im się przez chwilę, ale szybko się tym znudził. 
  - Michał - zaczepił boczącego się wciąż przyjaciela. - Daj rękę. 
  - Co ty znowu odwalasz?   
  - Pokaż ją. 
  Blondyn popatrzył na niego nieufnie, ale wyciągnął do Kuby lewą dłoń. 
  - Masz zaokrągloną i długą linię serca - powiedział brunet, przesuwając po niej palcem. - To 
znaczy, że spotkasz kiedyś swoją drugą połówkę... 
  Michał zabrał swoją rękę. 
  - Możesz już przestać zmyślać. 
  - Ale przysięgam, ta cyganka na targu robiła to samo - bronił się chłopak.  
  - Byłeś u wróżki? - spytał z niedowierzaniem blondyn. 
  - Tak, kiedyś z Władkiem. A co? 
  - Nic, nic - odparł pośpiesznie, patrząc na kolegę jakoś dziwne. - To zupełnie normalne.   
  - Powiedziała mi, że będę miał trzech synów, a Władek długie i szczęśliwe życie - prychnął. - 
Wątpię, by jego przyszłość w ruskiej armii dało się opisać właśnie tymi słowami.  
  Zapadło niezręczne milczenie.  
  - Dobra, ja idę spać. - Michał wstał i okręcił się szczelnie swoim płaszczem. - Dobranoc.  
  - "Dobranoc, luby! Jeszcze raz dobranoc! Smutek rozstania tak bardzo jest miły, że by 
dobranoc wciąż usta mówiły"- odparł Jaksa, przytaczając Shakespeare'a  i wybuchnął 



śmiechem. 
  - Tak, tak, właśnie. Dokładnie to miałem na myśli. 
  - No ja myśl... - Końcówka wypowiedzi bruneta została zagłuszona przez przerażonego 
malca. 
  - Rosjanie tu idą! - krzyczał chłopiec, biegnąc od ogniska do ogniska. - Rosjanie!   
  Wszyscy poderwali się na nogi i zaczęli szybko zgarniać swoje porozrzucane tobołki.  
  - Czyli nici ze snu - ze smutkiem westchnął Michał. 
  - W grobie się wyśpisz. - Jaksa posłał mu promienny uśmiech, zarzucając plecak na ramię. 
  - Kocham twój optymizm - bąknął blondyn i popędził za resztą w stronę kampinoskiego 
dworku. 
  Przed pomalowanym na biało budynkiem stał już sztab powstańczy, a jakiś rudzielec 
pilnował nieopodal oporządzonych koni.  
  Zygmunt Padlewski, całkiem przystojny dwudziestosiedmiolatek o orlim nosie, powiódł 
krytycznym wzrokiem po ustawionych w kilku chaotycznych szeregach mężczyznach i 
zgromił gniewnym spojrzeniem kręcącego się drągala.     
  - Jak już wiecie - zaczął mocnym, lekko chrapliwym głosem - z Warszawy i Łowicza ciągną 
ku nam rosyjskie oddziały pod dowództwem tego czarciego syna, Bremzena. Zapowiedzieli 
sąd wojenny - splunął, wypowiadając te słowa - i egzekucję w przeciągu doby.  
  Wśród zgromadzonych przetoczył się szmer. 
  - Cisza! - warknął. - To wojsko, nie jakiś burdel. Następny, kto mi przerwie, cholera jasna, 
spotka się z wymiarem sprawiedliwości w mojej osobie. Zrozumiano, patałachy? 
  Powstańcy zamilkli.  
  - Ponieważ nie bardzo jest gdzie uciekać - kontynuował spokojnym już tonem Padlewski - 
przeprawimy się Wisłą na drugą stronę. Jest cała skuta lodem - dodał, widząc pytające 
spojrzenia. - Każdy oddział uda się tam za swoim dowódcą. Na przedzie kosynierzy, za nimi 
chłopi z drągami, ostatni strzelcy. Idziecie w oddalonych od siebie grupkach po kilkadziesiąt 
osób.  
  Mieczysław Romanowski, literat z kędzierzawą czupryną, stojący na ganku za Zygmuntem, 
zbliżył się do niego i szepnął mu coś na ucho. Były carski oficer skinął głową. 
  - Ja wytyczę wam szlak. - Rozejrzał się po zgromadzonych. - Jest tu jakiś lekarz? 
  Przed szereg wystąpiło kilku młodych ludzi. Padlewski podszedł do nich i przyjrzał się 
uważnie każdemu z osobna. 
  - Ty - zwrócił się do Jaksy, zatrzymując się przed nim. - Jak się nazywasz? 
  - Jakub Kaczowski, panie generale. 
  - Umiesz jeździć konno? 
  - Tak jest. 
  - Pojedziesz ze mną w awangardzie. Krzysztofie, daj mu jakiegoś gniadosza - nakazał 
swojemu adiutantowi. 
  - Rozkaz!   
  - A wy - Padlewski spojrzał na resztę swoich ludzi - zbierać się do wymarszu! Wszystkim 
maruderom osobiście nogi z dupy powyrywam! 

***************************************************************************       
   Było niesamowicie mroźno i czarno. Zamrożona trawa skrzypiała pod kopytami pędzących 
koni, a niebo straszyło brakiem księżyca i gwiazd. Jechali małą grupką - raptem osiem osób: 
generał i jego adiutant, literat, Kuba oraz czterech strzelców. Jaksa systematycznie ich 
wszystkich liczył - z braku innego zajęcia i z powodu przekonania, że w takich warunkach 
nietrudno odłączyć się od reszty.  



  Poruszali się w kompletnej ciszy, jakby starali się nie obudzić śpiącej o tej porze przyrody, 
lecz mimo to co jakiś czas dało się usłyszeć odległe wycie wilków lub zdenerwowane krakanie 
wyrwanej z objęć Morfeusza wrony.  
  Dość szybko dojechali w okolice Secymina. „Wystarczy tylko przeprawić się przez Wisłę i 
znajdziemy się na obszarze względnie bezpiecznym”, uświadomił sobie z pewnym 
zdziwieniem brunet. Z piersi wydobyło mu się ciche westchnienie ulgi, ale po chwili omal nie 
stanęło mu serce, gdy kilkaset metrów przed sobą zobaczył światło i kilku jeźdźców.   
  - A niech to szlag - wycedził przez zęby Padlewski. -Waleni kozacy! Nie zwalniać na razie i nic 
do ich nie gadać! Mam pomysł. 
  Powiódł wzrokiem po swoich przybocznych. Jego spojrzenie, tak jak przed ponad dwoma 
godzinami, zatrzymało się na Jaksie. 
  - Zdejmuj tego orła z czapki - warknął. - Ale już! 
  - Ale... 
  - To rozkaz, żołnierzu.  
  - Tak jest, generale - odparł z niezadowoleniem brunet i odpiął metalowego ptaka. 
   Konni w końcu ich zauważyli i zbliżyli się do nich szybko.  
  - Staty! Khto yde?! - wykrzyknął najjaskrawiej ubrany kozak po ukraińsku. 
  Grupka wraz z Kubą zatrzymała się na widoczny w migotliwym blasku latarni znak 
Zygmunta, nakazujący wstrzymanie koni, ale on sam wyjechał odrobinę przed resztę. 
  - Jadę w sprawach rządowych do Zakroczymia, kurwie syny, a wy zatrzymujecie mnie w 
drodze! - naskoczył na jeźdźców Padlewski.  
  - A niby czemu bez światła? - spytał niewyraźną polszczyzną inny najemnik, łysy i z 
sumiastym wąsem. 
  - Bo to, psiamać, tajne! 
  - A ci zbrojni? - spytał tamten, wskazując głową na resztę. 
  - Trzeba być popierniczonym, by w takich czasach jeździć gdzieś bez obstawy. Przecież tu 
wszędzie kręcą się żadni krwi Polacy - warknął dwudziestosiedmiolatek. Jego oczy ciskały 
błyskawice. - Wielki książę Konstanty sam mi ich wybrał na eskortę.  
  - A skąd mamy wiedzieć, że mówisz prawdę?  
  - Posłuchajcie - Zygmunt udał, że próbuje się opanować. - Jestem lojalnym obywatelem 
imperium rosyjskiego, służę radą i pomocą umiłowanemu przez lud księciu Konstantemu, a 
teraz - jego głos stawał się coraz mocniejszy - jadę do walonego Zakroczymia na nieoficjalną 
naradę, by przekazać tam jego słowa i wy, do kurwy nędzy, właśnie mi w tym przeszkadzacie!   
  Kozacy wymienili się spojrzeniami. 
  - Jedźcie - rzekł po dłuższej chwili wąsaty.  
  - W końcu - syknął Padlewski i wypchnął konia biodrami, jednocześnie ściskając go lekko 
łydkami, i cmoknął. - Może nie naskarżę na was księciu, sukinsyny.  
  Jego kasztanka wyrwała do przodu, reszta oddziału podążyła za nią. Gdy oddalili się już 
wystarczająco, Zygmunt przetarł czoło rękawem surduta i powoli wypuścił powietrze. 
  - Mieliśmy cholerne szczęście, panowie - zwrócił się do reszty. - I przypomnijcie mi, bym 
udusił Alberta i Mikołaja, gdy już będziemy na miejscu. Te psie pomioty miały nas ostrzegać 
przed ruskimi patrolami. 
  Spojrzał na Jaksę i uśmiechnął się lekko. 
  - Możesz już przypiąć tego orzełka z powrotem.  
  Chłopak skinął z wdzięcznością głową. 
  - Tak jest, panie generale. 
  W przeciągu godziny przejechali na prawy brzeg rzeki i dotarli do dworu w Miączynie. Tam 



zatrzymali się na odpoczynek, a Zygmunt Padlewski przekazał dowództwo nad powstańcami 
Aleksandrowi Rogalińskiemu. Po dłuższym czasie do wsi zaczęły docierać bez przeszkód 
kolejne oddziały, a w jednej z ostatnich grup był także i Michał. Jaksa uśmiechnął się na 
widok przyjaciela i ścisnął w dłoni znalezioną gdzieś biało-czerwoną wstążkę. Powstanie 
dopiero się zaczynało.                                                                                                                                                                               


