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Warszawa, styczeń 1805

rugiego stycznia roku 1805 Antoni Szeliga Magier, 
fizyk, mechanik i meteorolog, jak co dzień szedł do 
wodowskazu* u wylotu ulicy Bednarskiej, aby prze-

prowadzić badanie grubości lodu pokrywającego Wisłę. Zwy-
kle chadzał tam około godziny jedenastej, dziś jednak wybrał 
się wczesnym rankiem, zaledwie wzeszło słońce. Tak znaczą-
ca zmiana w codziennej rutynie uczonego, którego tryb życia 
poddany był ścisłym rygorom, wynikała stąd, że na tę datę 
wyznaczono ceremonię otwarcia Liceum Warszawskiego, 
gdzie pan Antoni miał objąć katedrę fizyki**. Przewidywał, że 
uroczystości mogą znacznie zakłócić mu porządek dnia i już 
zawczasu odczuwał z tego powodu pewien niepokój. 

Na ulicach było jeszcze pusto. Profesor Magier, schodząc 
w dół po oblodzonej jezdni Bednarskiej, minął zaledwie jed-
nego sprzedawcę cebuli. Z policzkami tak czerwonymi, jakby 
miały zaraz trysnąć krwią, cebularz piął się pod górę, dźwiga-
jąc na sobie cały swój towar: z ramion zwisały mu słomiane 

* Wodowskaz – przyrząd do mierzenia wysokości poziomu wody w rzece 
lub innym zbiorniku.
** W rzeczywistości Antoni Magier został wykładowcą fizyki w Liceum 
Warszawskim dopiero w roku 1806. Autorka postanowiła przyspieszyć ten 
moment ze względów fabularnych.
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sznury z wplecionymi wielkimi główkami czosnku, w obu 
dłoniach trzymał wiklinowe kosze, a kobiałka z cebulą wień-
czyła nawet rogatywkę, którą miał na głowie. Jego krępe ciało 
parło niezłomnie ku miastu, gdzie zamierzał uwolnić się od 
swego ciężaru.

Od rzeki powiał wiatr. Pan Antoni podniósł kołnierz wy-
płowiałej wigoniowej* kapoty. Pomiary, których o świcie 
dokonał w swym obserwatorium na dachu, nie wskazywały 
wprawdzie, iż dzień będzie szczególnie mroźny, jednak strzał-
ka anemometru** zapowiadała silne porywy z północnego 
wschodu. No cóż, powinien uwinąć się raz-dwa przy wodo-
wskazie i wrócić do domu na filiżankę gorącej czekolady.

Uczony wszedł na lód, ostrożnie badając laską jego twar-
dość. Pokrywa trzymała się krzepko, nigdzie nie było widać 
pęknięć ani odparzelin. 

Pan Antoni wyjął zza pazuchy lekki czekanik i pochylił 
się, by wyciąć bryłkę lodu. Obejrzał ją pod światło, po czym 
zmierzył jej grubość składaną miarką, którą zawsze nosił 
w kieszeni. Odrzucił lód, wytarł ręce w chusteczkę i z innej 
kieszeni wydobył zielony notes z ołówkiem, by zapisać wynik. 

Zakończywszy badania, ponownie opatulił się w kapotę. 
Z nawyku spojrzał na most, koło którego stał słupek wodo-
wskazu. Łyżwowa konstrukcja zwana była od nazwiska swego 
fundatora mostem Ponińskiego. Pan Antoni dobrze pamiętał 
dawniejsze czasy, gdy przeprawa wspierająca się na kilku-
dziesięciu łodziach musiała być demontowana na zimę, a i tak 

* Wigoniowy – wykonany z wigoniu, rodzaju tkaniny wełnianej.
** Anemometr – urządzenie służące do pomiaru siły i kierunku wiatru.

zdarzało się, że kry lub wysoka woda niszczyły ją doszczętnie. 
Wreszcie kilkanaście lat temu inżynier Fierling zaprojektował 
konstrukcję mieszaną, wspartą po części na statkach rzecz-
nych, po części na słupach wbitych w dno, i od tej pory most 
służył także w miesiącach zimowych. Usuwano wówczas spod 
niego wszystkie łodzie, a wbijające się klinem w nurt rzeki, 
zbudowane z bali izbice* dzielnie opierały się lodom. 

Pan Magier doceniał inżynierski talent kapitana Fierlinga 
i lubił sobie popatrzeć na most, który był całkiem zgrabny, 
dobrze utrzymany, z szeroką dwukierunkową jezdnią, wypo-
sażony w drewnianą bramę wjazdową malowaną na popielaty 
kolor, proporcjonalne balustrady, a nawet latarnie z zielonymi 
szybkami, choć prawda, że rozstawione dość rzadko.

 Zapinając ostatnie guziki kołnierza, pan Antoni zawadził 
wzrokiem o jakiś ciemny przedmiot, ukryty w cieniu drugiej 
izbicy mostu. Przedmiot ów, duży i nieforemny, wyglądał jak 
wielki wór węgla lub kartofli porzucony lub zgubiony przy sa-
mej podporze. Ale kto mógł go tu porzucić? Handlarze? Prze-
mytnicy? 

Profesor, kierowany naukową ciekawością, postanowił 
podejść bliżej i sprawdzić, co to jest. Wymagało to ostrożno-
ści. Choć o tej porze roku można było przez rzekę przejechać 
saniami na Pragę, jednak w głównym nurcie zdarzały się miej-
sca zdradliwe, gdzie ukryte prądy od spodu naruszały struktu-
rę lodu, czyniąc jego skorupę cieńszą i bardziej kruchą. Poma-
gając sobie laską, posuwistym krokiem jak na ślizgawce, pan 
Magier wolniutko przemieszczał się w kierunku porzuconego 
pod mostem tobołka.

* Izbica – konstrukcja zabezpieczająca filary mostu przed naporem lodu.
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Przybliżywszy się, dostrzegł, że to, co brał za worek, jest 
raczej stosem szmat. Natychmiast skojarzyło mu się to z za-
mieszczonym we wczorajszej gazecie rozporządzeniem, doty-
czącym zapobiegania rozprzestrzenianiu się żółtej febry, która 
ostatnimi czasy nawiedziła południową Europę. Coś tam było 
także i o szmatach – przypomniał sobie.

Na szczęście miał tę gazetę w kieszeni, bo opublikowano 
w niej także jego krótki raport meteorologiczny podsumowu-
jący miniony rok 1804. Pan Antoni nie był próżny, lecz lubił 
od czasu do czasu spojrzeć na wydrukowane pochyłą czcionką 
swoje własne nazwisko, zwłaszcza gdy ponad nim widniały 
wyniki całorocznej pracy, która napawała go dumą. 

Wyjął z kieszeni nieco już pomięty egzemplarz i zerknął 
na pierwszą stronę. Tak, dobrze zapamiętał. Ogłoszono tam, 
że ze względu na panującą w Hiszpanii i w Lombardii zara-
zę, wszelkie towary sprowadzane z tych stron mają być do-
puszczone do handlu dopiero po odpowiednim oczyszczeniu 
i kwarantannie, z wyjątkiem starych sukien, używanej bielizny 
i pościeli, które nawet gdyby kwarantannę odbyły, wpuszczo-
ne być nie mogą.

W umyśle profesora od razu powstała hipoteza, że szmat 
tych pozbył się jakiś obawiający się represji handlarz, gdyż 
zostały sprowadzone z zakażonych terenów. Już chciał się 
spiesznie oddalić, zasłaniając kołnierzem nos i usta, by nie 
wdychać zatrutych wyziewów, gdy nagły powiew wiatru prze-
ślizgnął się po tafli. Wzbił się z niej śnieżny tuman. Podmuch 
zaszamotał porzuconymi łachmanami, a spod nich wyłoniła 
się sina, niemal fioletowa, lecz niewątpliwie prawdziwa ludz-
ka noga. 

Panu Magierowi gazeta wypadła z ręki. Wiatr schwytał ją 
i poniósł w stronę Pragi, niepomny na to, że profesor tak bar-
dzo chciał podpisanym przez siebie artykułem pochwalić się 
przed gronem pedagogicznym Liceum Warszawskiego. 

Uczony, pomagając sobie laską, której ostry koniec co 
parę kroków wbijał w powierzchnię lodu, podszedł jeszcze bli-
żej. Teraz nie miał już żadnych wątpliwości. W miejscu, gdzie 
oblodzony szpic izbicy przylegał do podpory, leżało owinięte 
w łachmany martwe ciało. 

Profesor natychmiast zawrócił. Mimo że kilka razy po-
tknął się na lodzie i boleśnie potłukł kościste kolana, prędko 
dotarł do brzegu i, nie zważając na krępującą ruchy kapotę, 
popędził w górę Bednarskiej. Zdyszany i zasapany wbiegł do 
budynku odwachu* przy kościele bernardynów, wzbudzając 
sensację wśród żandarmów okrzykiem: „Trup! Trup! Pod mo-
stem znalazłem trupa!”. 

 
– Hopla! – treser strzelił z bata i sześć białych koni z barw-

nymi wstążkami wplecionymi w grzywy ustawiło się w jed-
nym rzędzie. 

Chłopcy siedzący w loży na pierwszym piętrze jak za-
hipnotyzowani wpatrywali się w szczupłą dziewczynę ubra-
ną w obcisły kostium, stojącą na grzbiecie jednego z rumaków. 

– Hopla! – znów zawołał człowiek z batem. 
Dziewczyna odbiła się od końskiego grzbietu, zrobiła sal-

to w powietrzu i wylądowała na siodle sąsiedniego konia.
– Jak ona to robi?! – nie mógł się nadziwić Wojtek.

* Odwach – pomieszczenie dla żołnierzy pełniących wartę.
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– Normalnie – wzruszył ramionami Marcin.
– Normalnie, normalnie – przedrzeźniał go Jacquot. – Na-

szemu Marcinkowi już cyrkowe życie spowszedniało! Nic 
dziwnego, terminuje u magika!

– Żaden z niego magik – powiedział Marcin. – I nie wiem, 
co będzie dalej z moją pracą. Po tym, jak mu się spalił mecha-
niczny teatr, mistrz Kuparenko zamknął się w swoim pokoju 
i nikogo nie wpuszcza. Madame Padovani zostawia mu jedze-
nie pod drzwiami. Wszyscy w Hecy się o niego martwią, bo 
to było jego wielkie dzieło. Trzy lata pracy! I spłonęło jeszcze 
przed otwarciem. 

– Hopla! – Na końskim grzbiecie obok dziewczyny wy-
lądował podobny do niej jak dwie krople wody młodzieniec 
o muskularnych ramionach. Wziął wiotką woltyżerkę na ręce, 
uniósł nad głowę, a ona zaczęła wirować dookoła jak koloro-
wy wiatraczek.

– A ten to kto? – zapytał Wojtek.
– To brat Carlotty, Reinaldo. Często występują razem.
– Wcale niepotrzebnie. Bez niego jest lepsza.
– A mnie się podoba – odezwała się milcząca dotąd Pe- 

tronela.
Jej szczere wyznanie wywołało poruszenie wśród obec-

nych w loży przedstawicieli płci męskiej. Piegi Wojtka zalał 
rumieniec, zaś Jacquot zaczął z dezaprobatą kręcić głową. 
Marcin uśmiechnął się lekko.

– Jest żonaty – oświadczył. – Z kobietą wężem.
– Z kim? – Jacquot skrzywił się z obrzydzeniem.
– Nie rób min! Jakbyś ją zobaczył, otworzyłbyś gębę ze 

zdumienia jeszcze szerzej niż na widok tej woltyżerki. 

Z areny znów dobiegł trzask bicza i konie ruszyły. Piękny 
Reinaldo i jego siostra lekko przeskakiwali z jednego końskie-
go grzbietu na drugi.

– Opowiedzcie lepiej, co u was – poprosił Marcin. 
Od tygodnia nie widział się z przyjaciółmi i siostrą, a teraz 

tak szczęśliwie się złożyło, że odwiedzili go wszyscy naraz. 
– Co u nas? – powtórzył Wojtek, zacierając zgrabiałe dło-

nie. – Ano, bida. Murarze skończyli roboty i wyjechali na zimę 
z miasta, a ja zostałem bez pracy.

– Ja też mogę lada dzień stracić posadę – rzekł ze smut-
kiem Jacquot. – Już wiadomo, że Jego Wysokość nie wróci do 
Warszawy. Królowa i księżna szykują się w drogę do Mitawy, 
gdy tylko lody ruszą. Ale wezmą ze sobą małą świtę, bo z pie-
niędzmi bardzo krucho. 

Marcina przygnębiły te nowiny. Wiedział, że Wojtek do-
piero co zerwał ze złodziejskim procederem i rozpoczął uczci-
we życie, więc obawiał się, że utrata zajęcia znów sprowadzi 
go na złą drogę. 

Z Jacquotem sprawa była jeszcze bardziej skomplikowa-
na. Były kuchcik na dworze Ludwika XVIII, przebywającego 
w Warszawie pod nazwiskiem hrabiego de Lille, po niezwy-
kłych wypadkach, które rozegrały się tu latem i jesienią ubieg- 
łego roku, stał się zaufanym sługą królewskiego kapelana, 
księdza Edgewortha de Firmont. Opiekował się nim w cho-
robie, lecz nie mógł mieć wielkich nadziei na towarzysze-
nie swemu panu w podróży, bo świta królewska liczyła tylu 
doszczętnie spłukanych hrabiów, markizów i książąt, że dla 
zwykłego kuchty mogło zabraknąć miejsca. Gdyby tak się sta-
ło, Jacquot – półsierota, którego ojciec, kucharz Larue, został 
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w Mitawie – w Warszawie opuszczonej przez związanych 
z królem francuskich emigrantów byłby zdany sam na siebie.

Zwrócił oczy w stronę siostry w nadziei, że ona przyniosła 
weselsze wieści.

– W domu wszyscy zdrowi – zapewniła go. – I warsztat 
ruszył pełną parą. Żal, że tak niewiele mogę ojcu pomóc, ale 
co robić… – Petronela westchnęła ciężko. Marcin wiedział, 
że prowadzenie własnego warsztatu szewskiego to jej wielkie 
marzenie. – U Hoffmannów mam coraz więcej pracy, bo pani 
Misia słabuje.

– Ojej! – zaniepokoił się Marcin. – Czy to coś poważnego?
– Bardzo poważnego – skinęła głową Petronela, a w jej 

oczach pojawiły się wesołe iskierki. – Pani Hoffmannowa  
spodziewa się dziecka.

– Dzięki Bogu! Już myślałem, że co złego… A jak to przy-
jął radca Hoffmann? 

 Z chlebodawcą Petroneli Marcina łączyło coś w rodzaju 
przyjaźni, tak jednak nietypowej, jak dziwny był pan radca. 
Nie wyobrażał go sobie w roli ojca.

– Wprost skacze ze szczęścia! Szuka większego mieszka-
nia i pisze mszę, którą chciałby uczcić narodziny potomka.

– Tak, to do niego podobne… A Michasia? – Marcin przy-
pomniał sobie na koniec o małej siostrzenicy Hoffmannów, 
którą lubił zabawiać improwizowanymi teatrzykami.

– Michasia tęskni za tobą. Mógłbyś ją czasem odwiedzić.
– Ba, kiedy nasz Marcinek się ukrywa! – zawołał Wojtek. 

– Siedzi w cyrku jak mysz pod miotłą i boi się nosa wyściubić! 
Długo będziesz się tak chował? Przecież jużeś zdrowy i nawet 
nie pachniesz spalenizną… – Wojtek przysunął nos do karku 
Marcina i udał, że go obwąchuje. 

Marcin odsunął się.
– Przestań! – mruknął niechętnie. – Wcale mnie to nie 

bawi. Dwa pożary w ciągu czterech miesięcy to trochę za 
dużo. Już nawet madame Padovani chciała mnie przyuczyć do 
swojego fachu. Mówi, że mam naturalne zdolności, bo dwa 
razy ocalałem z płomieni.

– To by było piękne! – Jacquot kpiąco przymrużył oko. – 
Już widzę te afisze: „Niespalny Martino de Ziębini da w Hecy 
pokaz połykania ognia”…

– Dajże pokój! – żachnął się Marcin.
Na dole skończyła się próba woltyżerki, konie odprowa-

dzono do stajni. Zostali sami w pustym amfiteatrze.
– Żartujecie sobie ze mnie, a ja wcale nie wiem, czy mogę 

się pokazać w mieście – Marcin wyznał wreszcie, co mu leżało 
na sercu. – Ktoś próbował mnie zabić już tyle razy… Raz ce-
gła mi spadła koło głowy. Potem małpka kataryniarza poczę-
stowała zatrutym ciasteczkiem. Później próbowano mnie we-
pchnąć pod powóz i pobito wieczorem pod katedrą. Nie licząc 
pożaru w domu, i drugiego, w teatrzyku Kuparenki.

– Ktoś próbował cię zabić – powtórzyła Petronela. – Ale kto?
– Tego właśnie nie jestem pewien. Mogę mieć tylko po-

dejrzenia. Na własne oczy widziałem jednego napastnika: to 
był karzeł Cynober.

– Myślałeś przecież, że za tymi wypadkami stoi Schwarz-
rose? – przypomniał sobie Wojtek.

– Kto? – zdziwili się jednocześnie Jacquot i Petronela, 
więc Marcin musiał im opowiedzieć historię przestępcy, który 
zmuszał Wojtka do kradzieży piesków, a zamieszany był także 
w pamiętną lipcową próbę zamachu na hrabiego de Lille przy 
pomocy zatrutych marchewek. 
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Jacquot słyszał już część tej historii i wiedział, że Marcin 
stał się przypadkowym świadkiem wręczenia paczuszki z mar-
chewkami niedoszłemu zabójcy, karczmarzowi Coulonowi, 
przez dwóch podejrzanych osobników. Nie przypuszczał jed-
nak, że jeden z nich był jednocześnie zleceniodawcą Wojtusia.

– Skoro, jak mówił Wojtek, Schwarzrose został areszto-
wany, nie masz powodu dłużej się ukrywać – stwierdził. – To 
wszystko jakoś do siebie pasuje. Złoczyńca zobaczył cię na 
polu. Wiedział, że podsłuchałeś jego rozmowę z Coulonem. 
Postanowił cię zabić. Zlecił to członkom swojej szajki. Miałeś 
szczęście, że im się nie udało. Teraz nic już nie powinno ci 
grozić. Schwarzrose schwytany, szajka została rozbita.

– A karzeł Cynober? – zapytał Marcin. – On też należał 
do szajki?

 – Najwidoczniej tak.
– Jeśli tak, to dlaczego nie zabił Marcina wcześniej? – Pe-

tronela w zamyśleniu skubała rudy loczek. – Miał na to kilka 
miesięcy. Dzień w dzień pracowali razem.

– Stale był z nami mistrz Kuparenko albo ktoś inny spo-
śród cyrkowców – odparł Marcin. – Być może Cynober czekał 
na moment, by znaleźć się ze mną sam na sam. Nie wiem, czy 
należał do szajki, czy chciał się mnie pozbyć z własnej woli. 
Od początku czułem, że mnie nie lubi. 

– Tak czy owak, masz z nim spokój, bo spalił się razem 
z teatrzykiem – stwierdził Wojtek.

– Chyba nie – pokręcił głową Marcin. – W zgliszczach nie 
znaleziono ciała. 

– Uciekł? 
– Na to wygląda. Ale nie tylko to mnie martwi. Pomy-

ślcie: Wojtek mówi, że Schwarzrose został złapany jesienią. 

Karzeł usiłował mnie zabić w Boże Narodzenie, gdy tamten 
już siedział w królewieckiej twierdzy. Jeśli nie zlecił mu tego 
Schwarzrose, to kto?

Zapadło milczenie.
– Pamiętasz, jak opowiadałeś mi o spotkaniu na polu z Cou- 

lonem i tamtymi dwoma? – odezwał się niepewnie Jacquot. 
– Mówiłeś, że tego samego dnia przyłapałeś pana de Damas-
-Crux, jak majstrował przy zegarze w królewskiej sypialni. 
I że później spotkałeś go jeszcze raz, z księciem de Fleury. 
Powiedziałem ci wtedy, że nie wierzę, by mogli należeć do 
spisku. Ale niedawno dowiedziałem się czegoś… ktoś po-
wiedział mi… – zaplątał się i zaczerwienił. – Mniejsza z tym. 
W każdym razie wiem, że ten zegar był ważny…

 – Zegar? – Petronela ocknęła się z zamyślenia. – Jaki ze-
gar? Czy nie taki biały, w kształcie domku?

– Tak, ten sam – Jacquot spojrzał na nią ze zdziwieniem. 
– Skąd wiesz?

– Bo ten zegar radca Hoffmann kupił na aukcji u zegar-
mistrza. I było włamanie. Chciał go ukraść blady, pajęczy 
człowiek w pstrokatej chustce na szyi. A ja w niego rzuciłam 
butem!

– Blady, chudy w chustce? – ożywił się Wojtuś. – To on, 
to mój Schwarzrose!

Marcin wstał, oparł się o filar loży i zaczął pocierać czoło, 
jakby chciał jeszcze bardziej rozgrzać sobie mózg.

 – Poczekajcie, to za wiele, to mi się wymyka… – zaczął. 
– Uporządkujmy to, co wiemy.

Lecz nie zdążył niczego uporządkować, bo do amfiteatru 
wpadł zdyszany czeladnik szewski Juraszek. Rozejrzał się  



14 15

dookoła, wypatrzył Marcina w loży i rzucił się w jego stronę, 
wołając:

– Słyszałeś, co się stało? Żebraczkę Jagusię znaleźli za-
marzniętą pod mostem przy wodowskazie! 

– Panie Antoni! Proszę wsiadać! – Powóz zatrzymał się 
tuż obok zamyślonego Magiera, a przez uchylone drzwiczki 
widać było doktora Walentego Gagatkiewicza wyciągającego 
zdobną w królewski pierścień dłoń w zapraszającym geście.

– Och, serdecznie dziękuję waszmości! – Profesor był 
wdzięczny za to zaproszenie, bo chociaż na Piwną miał nieda-
leko, stokroć bardziej wolał ten dystans przebyć w karecie niż 
iść pieszo w podszytej wiatrem kapocie. 

– Jakże to? Nie na obiedzie u hrabiego Potockiego? – za-
pytał doktor, kiedy uczony umościł się na siedzeniu obok jego 
lekarskiej torby.

– Wymówiłem się – przyznał Magier ze wstydem. – Mu-
szę w południe wykonać pomiary. Zresztą, wszystkie te cere-
monie trwały tak długo, że żal mi było… – Chciał powiedzieć 
„tracić więcej czasu”, lecz przez grzeczność ugryzł się w ję-
zyk. – Bardzo to uprzejme ze strony pana hrabiego, że zaprosił 
do siebie wszystkich profesorów liceum i radę nadzorczą! – 
dodał szybko. – Szkoda tylko, że pan Samuel Linde, który tyle 
wysiłku włożył w zorganizowanie szkoły, zachorował i nie 
mógł być na uroczystości.

– Właśnie od niego wracam – oświadczył Gagatkiewicz. – 
Ma się już nieco lepiej, lecz w dalszym ciągu jest słaby. 

– Ale wyzdrowieje?
– Bez wątpienia – zapewnił doktor. 

– Chwała Bogu! – westchnął Magier.
– Panie Antoni – medyk ściszył głos, chociaż w ciemnym 

pudle karety nie było nikogo prócz ich dwóch. – Przed wizy-
tą u pacjenta musiałem spełnić przykry obowiązek oględzin 
pewnych zwłok.

Profesor wzdrygnął się, przeczuwając, o czym mowa.
– Policja wezwała mnie, gdyż zachowuje czujność w oba-

wie przed zawleczeniem do Prus zarazy z południa Europy. 
Dlatego każdy niewyjaśniony zgon jest obecnie rejestrowa-
ny, a zwłoki, w miarę możliwości, badane przez lekarza. Przy 
okazji dowiedziałem się od policji, że to pan znalazł ciało na 
lodzie pod mostem. 

– Czy wiadomo już… – Magier poczuł ucisk w gardle 
i głośno przełknął ślinę. – Czy wiadomo, kto to był?

– Bez trudu ustaliłem tożsamość nieboszczki. To nasza sa-
mozwańcza królowa żebraków, stara Jagusia.

– Świeć Panie nad jej duszą! – zawołał Magier. 
Nie przepadał za wścibską staruchą, która nie stroniła od 

kieliszka, ale wciąż miał w pamięci tę przeraźliwie siną, chu-
dą nogę przysypaną warstewką śniegu. Nikomu nie życzyłby 
takiej śmierci.

– Policja w mojej obecności spisała protokół. Prusacy nie 
lubią kłopotliwych spraw, a że po nieboraczce nikt specjalnie 
nie płacze, postanowili zamknąć śledztwo, ustaliwszy, że pi-
jana zawędrowała pod most, gdzie zasnęła i zamarzła. Wsze-
lako po dokonaniu sekcji zwłok mam pewne wątpliwości… 
– Gagatkiewicz umilkł i zaczął nerwowo postukiwać laseczką 
w podłogę karety.

– Wątpliwości? Co do przyczyny zgonu?
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– Tak – potwierdził doktor. – Prawda, że ciało było zmarz- 
nięte na kość i zdążyło już paść łupem szczurów lub myszy, 
które je nieco nadgryzły. Lecz pewne zmiany we wnętrzno-
ściach, wygląd wątroby i jelit, a przede wszystkim… – spoj-
rzał na zielonkawą twarz Magiera. – Pan ma może wrażliwy 
żołądek? – zapytał. – No cóż, bez wdawania się w medyczne 
szczegóły powiem tak: kadawer* wygląda podejrzanie.

– Podejrzanie?
– Nadzwyczaj podejrzanie.
– Pan sądzi…?
– Za wcześnie jeszcze na osądy – stanowczo oświadczył 

doktor Gagatkiewicz. – Na szczęście udało mi się, mimo sta-
nowczego sprzeciwu władz policyjnych, pobrać kilka próbek. 
Jadę właśnie do mojego brata przyrodniego… Pan przecież 
zna doktora Filipeckiego? Muszę zasięgnąć opinii kogoś, 
komu ufam.

Marcin naprawdę martwił się o swego pryncypała. Jor-
daki Kuparenko, dawniej powrozochod** w trupie akrobatów, 
ostatnie trzy lata poświęcił na stworzenie ruchomego teatrzy-
ku przedstawiającego ulice Warszawy z jej charakterystyczny-
mi mieszkańcami. Niezwykłe dzieło miało być udostępnione 
publiczności tuż po Nowym Roku, lecz w noc po Bożym Na-
rodzeniu doszczętnie spłonęło. Theatrum mundi*** Jordakiego 

* Kadawer – ciało zmarłego.
** Powrozochod – linoskoczek.
*** Theatrum mundi (łac.) – teatr świata, popularny dawniej motyw lite-
racki, w którym życie ludzkie porównywane jest do przedstawienia sce-
nicznego. W XVIII i XIX wieku nazwę tę nadawano także teatrzykom 
mechanicznym przedstawiającym widoki słynnych miast, budowli czy zja-
wisk naturalnych lub wydarzeń historycznych.

Kuparenki zdążyły przed premierą zobaczyć zaledwie dwie 
osoby. 

Od pamiętnej świątecznej nocy minęło dziesięć dni. Mar-
cin, który doznał w pożarze lekkich obrażeń, doszedł już cał-
kiem do siebie, lecz do pokoju Kuparenki wciąż nie wpuszcza-
no nikogo. Obawy Marcina dotyczyły nie tyle stanu zdrowia 
mistrza – który wyniósł go z płomieni na własnych rękach, 
a potem wrócił, by ratować sąsiednie zabudowania i uległ po-
parzeniu, jak twierdził medyk, raczej niegroźnemu – co jego 
sił psychicznych. Wiedział, ile pracy Jordaki włożył w swój  
teatrzyk i spodziewał się, że musi być załamany po jego stra-
cie. Potrafił sobie wyobrazić ten ból, zawód i zniechęcenie. 

Kiedy więc madame Padovani, zarządczyni Hecy, powie-
działa mu, że mistrz go wzywa, Marcin natychmiast pobiegł 
do jego sypialni. Powoli uchylił drzwi. Nie chciał drażnić na-
piętych nerwów swego chlebodawcy skrzypieniem.

Spodziewał się chyba zasuniętych stor i dusznej od ap-
tecznych wyziewów atmosfery pokoju chorego. Tymczasem 
izba Kuparenki była jasna i świeżo wywietrzona. W wielkim 
łożu, wśród mnóstwa miękkich poduszek, spoczywał mło-
dzieniec w białej koszuli rozchylonej na owiniętej w bandaże 
piersi. Duża głowa wieńczyła krępe, nieco pękate ciało. Dłu-
gie, ciemne włosy skręcone w drobniutkie pierścionki okala-
ły twarz o wydatnym nosie, trochę mizerną, lecz na pierwszy 
rzut oka wyglądającą dość zdrowo. W obu uszach połyskiwały 
złote kolczyki. Młodzieniec nosił maleńką bródkę, a ciemny, 
drobny jak okruch pieprzyk na dolnej wardze nadawał jego 
ustom łakomy wyraz. 

Wokół panował straszliwy nieład. Wśród pościeli na łóż-
ku walało się mnóstwo papierów. Luźne kartki rozrzucone 



18 19

były także na kobiercu pokrywającym podłogę. Na komódce 
z prawej strony łóżka stał otwarty kałamarz, po lewej stronie 
– miseczka pełna owoców w cukrze. Młodzieniec rozparty na 
poduszkach trzymał w jednej ręce pióro, które co chwila za-
nurzał w kałamarzu, i ze zmarszczonym czołem kreślił coś na 
rozłożonych przed sobą kartach. Drugą dłonią sięgał po baka-
lie i mechanicznym ruchem wkładał je do ust. 

– Jegomość mnie wzywał? – zapytał Marcin od progu.
Kuparenko zmarszczył brwi, nie odrywając wzroku od pa-

pieru.
– Mistrz – poprawił. – Albo meșter*, jak mówią w mojej 

ojczyźnie.
– Wzywałeś mnie, mistrzu?
Dopiero teraz Jordaki spojrzał na chłopca. Oczy, które 

zwykle skrywał za szmaragdowymi szkłami, były nieduże, 
siwe, o długich, niemal kobiecych rzęsach. W oczach tych 
dało się dostrzec inteligencję, spryt, a zarazem wrażliwość 
i entuzjazm dziecka. Dość było raz zobaczyć Jordakiego bez 
okularów, by ulec jego magnetycznej sile.

– Jakże się miewasz, Marcinku? – przyjaźnie zagadnął Ku-
parenko. Z gęsiego pióra, które trzymał w dłoni, spadła na papier 
kropla atramentu, więc bez zastanowienia wytarł je w kołdrę. 

– Dobrze. A… a mistrz?
– Doskonale!
Marcin nie oczekiwał takiej odpowiedzi, milczał więc, 

speszony. Jakże to? Więc Jordaki nie był na dnie rozpaczy, 
nie leżał w apatii, pozbawiony wszelkiej nadziei, jak sobie to 
wyobrażał jego uczeń? 

* Meșter (rum.) – mistrz.

Kuparenko dostrzegł zdziwienie chłopca.
– Widzisz, Marcinku, boleję bardzo nad utratą Theatrum 

mundi, ale życie toczy się dalej – powiedział. Zaledwie sły-
szalny w jego głosie śpiewny, wschodni akcent sprawiał, że 
wymawiane przez niego słowa brzmiały miękko, a usta wy-
glądały, jakby smakował coś słodkiego, czemu nie można się 
oprzeć. – Wielu lat potrzeba, by odbudować mój teatr. I zrobię 
to – oznajmił z przekonaniem. – A nawet uczynię go jeszcze 
prawdziwszym i jeszcze piękniejszym, bogatszym w figury, 
dekoracje i szczegóły zapierające widzom dech w piersi! Ale 
to wymaga czasu i pieniędzy. Mnóstwa pieniędzy! Dlatego za-
cząłem myśleć o tym, co może przynieść nam zyski w miarę 
szybkie i pewne. I znalazłem odpowiedź. Balony! Tylko balo-
ny! – Oczka Jordakiego wpiły się w twarz Marcinka, szuka-
jąc zrozumienia. – Europa ma swoich Blanchardów i Garne-
rinów*, ale tu, w Warszawie, od dawna nikt nie zajmował się 
lotami balonowymi! – dodał. 

Z ekscytacji pomylił ręce i umoczywszy pióro w miseczce 
z łakociami, włożył je sobie do ust. Czując smak inkaustu**, 
skrzywił się, odrzucił pióro na podłogę, po czym zaczął szukać 
czegoś pomiędzy poduszkami. 

– Księga pożyczona od profesora Magiera otworzyła mi 
oczy! – powiedział, wygrzebując spośród betów grube tomisz-

* Jean-Pierre Blanchard – francuski pionier lotów balonowych. André- 
-Jacques Garnerin – francuski pilot balonowy i skoczek spadochronowy. 
W doświadczenia balonowe i spadochronowe zaangażowana była cała ro-
dzina Garnerina: brat, żona i bratanica. Jeanne-Geneviève Garnerin, żona 
André-Jacquesa, francuska baloniarka i spadochroniarka, była pierwszą 
kobietą, która wykonała skok ze spadochronem.
** Inkaust – atrament.
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cze. – Postanowiłem zbudować balon i wznieść się w niebo na 
oczach publiczności, która, rzecz jasna, słono zapłaci za bilety. 
Co ty na to? Czy to nie genialny pomysł?

Marcin nie wiedział, co powiedzieć. Nie nadążał za ge-
nialnymi pomysłami swego mistrza. 

– Sęk w tym – ciągnął Jordaki – że taki balon to także rzecz 
nietania. Przestudiowałem opisy i rysunki techniczne brata na-
szego profesora oraz wszystkie wycinki dotyczące żeglarstwa 
powietrznego, jakie pan Antoni zamieścił w tej książce. Wy-
nika z nich, że do budowy balonu potrzeba wielu dziesiątek 
łokci najlepszej materii jedwabnej, z której szyje się czaszę 
napełnianą gazem. Łatwo powiedzieć, kitajka* jedwabna! – 
Kuparenko wygrzebał się spod pierzyny, przewrócił na brzuch 
i zaczął wyciągać spod łóżka jakieś zarysowane karty. – Ob-
liczyłem, że to by kosztowało majątek. Mam tu gdzieś szki-
ce… – mruczał, przerzucając papiery. – No, mniejsza z tym… 
Znajdę potem… – usiadł ze skrzyżowanymi nogami na koł-
drze i spojrzał na Marcina. – Wiesz dobrze, że jestem komplet-
nie spłukany. Spłu-ka-ny! – powtórzył dobitnie. – Pieniądze, 
za które zbudowałem mechaniczny teatr, były pożyczone od 
pani Padovani i poszły z dymem. Długi niebezpiecznie obcią-
żają hipotekę Hecy. Od Henrietty nie dostanę już ani grosza. 
Muszę zbudować balon jak najtaniej. Przy użyciu możliwie 
najskromniejszych środków. Mam kilka pomysłów, jak to zro-
bić – wskazał zagryzmolone kartki rozsypane wokół łóżka. – 
Lecz nie wiem, ile są warte. Potrzebuję porady twego przy-
jaciela, profesora Magiera. Ufam jego wiedzy i rozsądkowi. 

* Kitajka – cienka jedwabna tkanina pochodzenia wschodniego.

Czy mógłbyś pójść do niego i poprosić, by łaskawie zechciał 
złożyć mi wizytę? Chcę go zapytać o pozwolenie skopiowania 
niektórych rysunków jego brata…

– Czemuż to mistrz sam do niego nie pójdzie? – zapytał 
Marcin.

– Ach nie, ja nie mogę! – Oczka Jordakiego płochliwie ro-
zejrzały się dookoła. Potrząsnął kudłatą głową podobną do łba 
cyrkowego kuca. – Widzisz, Marcinku, jako chory i znękany 
losem, nareszcie mogę mieć trochę spokoju. Henrietta przyno-
si mi na tacy jedzenie, zmienia bandaże, ale nie śmie narzucać 
się cierpiącemu. Gdy raz wstanę, natychmiast zaczną się wy-
mówki, oczekiwania… Będzie chciała, żebym zabrał się do 
jakiejś pracy i zarządzał całym tym cyrkiem, do czego, jak 
wiesz, zupełnie nie jestem stworzony.

– Jednak kiedyś wreszcie trzeba będzie wstać. – Marcin 
uważał plan swego mistrza za dość krótkowzroczny.

 – Kiedyś tak! – skwapliwie zgodził się Kuparenko. – Kie-
dy będę pewny, że mój projekt ma szanse powodzenia! Kiedy 
będę mógł powiedzieć jej: „Patrz, niewiasto! Oto dzieło, które 
przyniesie nam sławę i pieniądze! Nie będziesz już musiała 
ryzykować życia w płomieniach jako niespalna kobieta, zosta-
niesz sławną w świecie powietrzożeglarką, niczym druga ma-
dame Garnerin!”. Wtedy sobie spokojnie wstanę. A na razie… 
na razie nie – Jordaki przeciągnął się leniwie, a jego poplamio-
ne atramentem usta rozciągnęły się w błogim uśmiechu.

Dziewiątego stycznia Antoni Szeliga Magier, wychodząc 
z posiedzenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk, natknął się na 
doktora Gagatkiewicza, który dał mu znak, że pragnie z nim 
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porozmawiać. Pan Antoni zaczekał, aż lekarz pożegna się ze 
swym najbliższym przyjacielem, doktorem Lafontaine’em.

– Czy czę nie odwieszcz, Walenty? – spytał doktor Lafon-
taine, przyciskając do serca dłoń kolegi. Mieszkał w Polsce 
od przeszło dwudziestu lat, lecz wciąż nie opanował dobrze 
języka. Zwłaszcza wymowa polskich słów z dużą ilością sze-
leszczących dźwięków sprawiała mu trudność.

– Dziękuję, Leopoldzie! Muszę zamienić słówko z panem 
Magierem. Pójdę piechotą! Zresztą spacer dobrze mi zrobi. 
Przy mojej krwistej kompleksji* powinienem zażywać więcej 
ruchu – powiedział Gagatkiewicz, podchodząc do profesora.

Istotnie, doktor nie wyglądał zbyt zdrowo. Panu Antonie-
mu wydawało się, że jakieś silne wrażenia odcisnęły piętno na 
jego czerwonej twarzy o podpuchniętych oczach.

– Czy pan się dobrze czuje? – zapytał.
– O, doskonale! – zapewnił go Gagatkiewicz z jowialnym 

uśmiechem. 
– Jednak wygląda pan na wzburzonego.
– To prawda – przyznał medyk, ujmując Magiera pod ra-

mię. – Czy pozwoli pan się odprowadzić? Chciałbym panu za-
dać kilka pytań.

Poszli ulicą Miodową w stronę Krakowskiego Przed- 
mieścia.

– Słusznie pan odgadł, że coś nie daje mi spokoju – mówił 
Gagatkiewicz. – Wciąż myślę o sprawie tej zamarzniętej że-
braczki. Przyznaję, że jest dla mnie niejasna.

– Cóż w niej niejasnego?

* Kompleksja – dawniej: budowa ciała.

– Przeprowadziłem badania, lecz jeszcze za wcześnie, by 
mówić o wynikach… Chciałbym najpierw wyrobić sobie po-
gląd, w jaki sposób ciało znalazło się pod mostem. Pan zoba-
czył je jako pierwszy, a że mam ogromne zaufanie do pańskie-
go zmysłu obserwacji i naukowej ścisłości, wierzę, że uda się 
panu rozjaśnić moje wątpliwości. 

– Proszę pytać – zgodził się pan Magier. – Ale przyznam, 
że czegoś nie rozumiem. Czyżby nie wierzył pan w oficjalną 
wersję pruskiej policji?

– No to już panu powiem – lekarz rozejrzał się przezornie 
na boki, po czym przysunął twarz tak blisko pana Antoniego, 
że uczony mógł dostrzec każdy czerwony pajączek w białkach 
jego oczu. – Tyle, ile mogę w tej chwili zdradzić. Wyniki ba-
dań wykazały dość jednoznacznie, że Jagusia na lód trafiła już 
martwa.

– Jakim cudem?! – pan Antoni nie mógł powstrzymać głoś- 
nego okrzyku. 

– Liczę na to, że dowiem się tego od pana. Jak wyglądały 
zwłoki w chwili, kiedy pan je znalazł?

– Jak porzucony worek lub sterta łachmanów – odparł Ma-
gier. – Dopiero gdy powiał wiatr i zdmuchnął przykrywający 
je śnieg, zorientowałem się, że… że to człowiek.

– Czy tej nocy spadł śnieg?
– Niedużo. Nie więcej niż pół cala – odpowiedział meteo- 

rolog bez wahania.
– A poprzedniej?
– Poprzedniej sypało porządnie. Jeśli pan życzy, mam do-

kładne pomiary w notesie – profesor sięgnął do kieszeni.
– Dziękuję, nie trzeba. Sądzi pan zatem, że ciało nie prze-

leżało tam kilku dni?


