
I

Sosny. Zapach lasu. Droga z Prescott do Flagstaff,
przez Sedonê raz po raz wznosi siê, to opada. Arizona
o tej porze roku jest piêkna. Jadê samochodem na spo-
tkanie. Na spotkanie z cz³owiekiem, który ma mi po-
wiedzieæ coœ wa¿nego. Nawet tutaj kryj¹ siê tajemnice
dotycz¹ce kraju, z którego pochodzê. I z którego po-
chodzi mój przysz³y rozmówca. Mg³a poranna. Spowity
ni¹ las. Na krawêdzi urwiska jeleñ. Patrzy w moj¹ stro-
nê albo przekrzywia tak g³owê, ¿e mi siê tak wydaje.

*

— Pamiêta pan Jaroszewicza? Nale¿y pan do po-
kolenia, które musi go pamiêtaæ — mówi gospodarz,
wrêczaj¹c mi szklaneczkê whisky.
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Potwierdzam skinieniem. Jak móg³bym nie pamiê-
taæ? Tyle wyrwanych z ¿ycia lat. Postój poci¹gu na tra-
sie z £odzi Fabrycznej do Warszawy. Tyle godzin. Do-
piero póŸniej mia³em siê dowiedzieæ, ¿e w Radomiu
i Ursusie by³y starcia z milicj¹. I potem ta obcieraj¹ca
pot z czo³a chusteczka, twarz Piotra Jaroszewicza spo-
gl¹daj¹ca z telewizora. Jak¿e móg³bym o tym zapo-
mnieæ?

— No, wiêc ja pozbawi³em go ¿ycia. Jego i tê jego
Alicjê. O tym chcê opowiedzieæ. Najpierw jednak zje-
my. Cindy wyjecha³a do przyjació³ w Phoenix, ale coœ
nam przygotowa³a.

Patrzê na niego. To, co przed chwil¹ powiedzia³,
jakby do mnie nie dociera³o.

Siêgam po le¿¹ce przede mn¹ orzeszki, przypomi-
naj¹c sobie twarz, która tchnê³a bana³em i zwiastowa³a
bana³.

Skoñczyliœmy inicjuj¹c¹ spotkanie odrobinê Bow-
more. Widaæ, ¿e gospodarz lubi single malts, bo w bar-
ku jest ich wiêcej.

Podnosimy siê z foteli i przechodzimy do kuchni,
gdzie na stole nakrycie dla dwóch osób. Widelce,
³y¿ki, ³y¿eczki, gustowne w indiañskich wzorach ser-
wetki.

— To tyle o sobie — mówi, kiedy koñczymy deser.
— W jaki sposób pan na mnie trafi³? — pytam. —

Nie jestem postaci¹ znan¹.
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— Mam przyjació³ w Chicago — mówi, wstaj¹c od
sto³u i gestem zapraszaj¹c do salonu. — Kupuj¹ dla
mnie ksi¹¿ki w Polonia Book Store.

— Znam w³aœcicielkê.
— Nie pozna³em jej, ale wiem, o kogo chodzi —

potwierdza, kiedy zapadamy ponownie w g³êbokie,
skórzane fotele.

— Przez nich, to znaczy przez przyjació³, postano-
wi³ pan poszukaæ ze mn¹ kontaktu?

— Myœla³em o Marku Nowakowskim — mówi,
rozlewaj¹c Remy Martin do nieproporcjonalnie du¿ych
koniakowych kieliszków.

Przygl¹dam mu siê uwa¿nie. On zreszt¹ mnie te¿.
Jest ni¿szy ode mnie. Wysportowany. Takie przynaj-
mniej sprawia wra¿enie. Ciemne, piwne oczy. Wygolo-
na, choæ wskazuj¹ca na ciemny zarost, twarz. To, co po-
wiedzia³ przed obiadem, jest szokuj¹ce. Nie myœla³em
o czymœ takim, jad¹c tu, chocia¿ by³em trochê przygoto-
wany na niespodziankê, bo przyjaciele przekonywali
mnie, ¿e tej jazdy do Flagstaff nie powinienem ¿a³owaæ.

— Jest pan pierwsz¹ osob¹, która to us³yszy —
mówi, jakby zgaduj¹c moje myœli. — Cindy wie, ale
ogólnikowo. Nasi wspólni przyjaciele te¿. No i ci, co
udzielali mi azylu, tak¿e musieli siê dowiedzieæ —
œmieje siê. — Ale pan pierwszy dowie siê, jak to zro-
bi³em. Ze szczegó³ami.

— Mówi³ pan o Nowakowskim. — Siêgam po wy-
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ci¹gniête przede mn¹ Marlboro. Nie pali³em wiele lat.
Ale teraz czujê tak¹ potrzebê.

— Wydawa³ siê najlepszy. — Przypali³ zapa³kê.
— Pojecha³em do Chicago, kiedy dowiedzia³em siê, ¿e
tam przyjecha³.

— ?
— Krêcili siê wokó³ niego wszyscy, wiêc nie pod-

szed³em. To znaczy niezupe³nie tak. Podszed³em i mó-
wiê: „Panie Marku, czytam pana opowiadania i myœlê,
¿e jest pan wielkim pisarzem”.

Spojrza³, jakby mnie w³aœnie wypuszczono z za-
k³adu dla psychicznie jednoznacznych. Podpisa³ ksi¹¿-
kê. No i tak siê skoñczy³o. Pojecha³em do domu. Parê
lat póŸniej przyjaciele podarowali mi pana ksi¹¿kê.
Mo¿na powiedzieæ, przypadek. Ale jak podczyta³em
trochê, to myœlê: Spróbujê. ¯e mieszka pan pod Chica-
go, ju¿ wiedzia³em.

*

— Alicjê za³atwi³em strza³em z karabinu. Ze sztu-
cera, ¿eby byæ dok³adnym. Piotra przydusi³em. Pasecz-
kiem. Dlaczego to zrobi³em? Dlaczego w ten sposób?
Za Fieldorfa*! Wie pan, o kim mówiê? Ale tak napraw-
dê, to za ojca. By³ pan kiedyœ w Aninie?
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— Kiepsko znam tereny po wschodniej stronie
Wis³y, choæ mam przyjació³ w Józefowie.

— Jak nie chce pan jechaæ samochodem, to jest ko-
lejka. Zreszt¹ tylko miejscowi wiedzieli, gdzie wysia-
daæ, bo nazwy by³y tak zadrapane, ¿e z poci¹gu nic nie
widaæ. ¯eby dojœæ do willi Jaroszewiczów, trzeba siê
przespacerowaæ. Mieszkali przy ulicy Zorzy. Taka so-
bie uliczka. Spokojna. Od czasu do czasu ktoœ wycho-
dzi na spacer z psem. Tak jak robi³ to Jaroszewicz.
Numer domu 19. Mieszka³ tam Tuwim. A przed nim
Œwiat³o. Ten sam Józef Œwiat³o, który osobiœcie tortu-
rowa³ ludzi podziemia.

— By³em niedawno w £odzi. O Rutkowskim nie
s³ysza³ pan? O¿eni³ siê z moj¹ kole¿ank¹ ze szko³y
Ani¹. Mieszkali potem w Wiedniu. Teraz siê rozwiedli.
Rutkowski œciga³ szajki z³odziei samochodów.

— Dlaczego o tym pan mówi?
— W jakiœ sposób ³¹czy siê to z tym, o czym pan

opowiada. W centrum miasta eksplozja. Przechod-
nie przera¿eni. Jest tam taka restauracja. „Esplanada”.
Nawet jeœli zna pan £ódŸ, to za pañskich czasów jej nie
by³o. Snobistyczna trochê i droga. Dla miejscowych
przynajmniej droga. I niespodziewanie do ogródka
przed restauracj¹, znajduj¹c¹ siê przy ulicy Piotrkow-
skiej, wpadaj¹ ludzie. Powalaj¹ siedz¹cych tam paru
osobników. I co siê okazuje? ¯e jeden z tych zatrzyma-
nych to Andrzej Jaroszewicz. Syn Piotra. Jak poda³a
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prasa, razem z obywatelem Chorwacji, niejakim Alber-
tem, zajmowa³ siê podobno wymuszaniem haraczy od
biznesmenów.

— Coœ na jego temat te¿ móg³bym powiedzieæ.
— To tylko taka wstawka.
— Rozumiem. Czyli syn poszed³ w œlady ojca. Mi-

nê³o sporo lat, ale niczego nie zapomnia³em. Sama wil-
la Jaroszewiczów to nic specjalnego. Taki cekhauz*.
Wewn¹trz przyjemniej. I mi³y ogród. Ala lubi³a kwia-
ty. ¯e Œwiat³o tam poprzednio mieszka³, jej nie prze-
szkadza³o. Sypia³a dobrze.

— Zabi³ pan Jaroszewiczów z w³asnej woli?
— Zrobi³em to z polecenia agenta wywiadu rosyj-

skiego, genera³a Jaruzelskiego.
— Agenta?
— Nie zdziwi³o pana, ¿e jego rodzice zginêli na Sy-

berii, a on w taki sposób wys³ugiwa³ siê najeŸdŸcom?
I nie zdziwi³ pana ten medal od Putina? Teraz, po la-
tach?

— Ludzie siê zmieniaj¹.
— W przyrodzie wszystko jest mo¿liwe, ale to nie

jego przypadek.
— Jaroszewicz wiedzia³ o powi¹zaniach z Rosja-

nami?
— Posiada³ dokumenty na temat Informacji Woj-
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skowej i matrioszek. Materia³y dotycz¹ce ludzi two-
rz¹cych swego czasu warunki do rz¹dzenia krajem.

— Matrioszki to ci podstawieni?
— Rosjanie wpadli na to, gdy jeszcze ¿y³ Stalin.

Podmieniano ludzi. W Rosji ³atwo by³o rozejrzeæ siê za
takimi, którzy nie mieli nic do stracenia i palili siê do
wspó³pracy. Taki wybraniec mia³ do wyboru: niebyt
albo przygoda.

— Sk¹d Jaruzelski wiedzia³, ¿e Jaroszewicz ma do-
stêp do informacji o matrioszkach?

— Musia³ wiedzieæ. Przynajmniej siê domyœlaæ.
Kiedy Jaroszewicza internowano w stanie wojennym,
w jego domu przeprowadzono rewizjê. Nic nie znale-
ziono. Albo inaczej. Znaleziono drobiazgi wskazuj¹ce,
¿e gdzieœ ukryty jest jego dziennik. Nie mówiê o tym,
czego u¿ywa³ w rozmowach z dziennikarzem, który
opublikowa³ na ten temat ksi¹¿kê. Tam te¿ by³y tylko
wzmianki. Kotlet znajdowa³ siê gdzie indziej. I nie by³
przeznaczony dla publicznoœci. Przynajmniej za ¿ycia.

— Sk¹d pan to wie?
— Bo sta³em siê jego posiadaczem.
Mój rozmówca zaci¹gn¹³ siê dymem i przez chwilê

nad czymœ siê zastanawia³.
— Spotka³ siê pan z Jaruzelskim? — podj¹³em roz-

mowê.
— Widywa³em go, choæ nigdy z nim nie rozma-

wia³em.
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— Sk¹d pewnoœæ, ¿e to on wyda³ rozkaz?
— Pewnoœæ mam. Dowodów ¿adnych. Zacznê od

innej strony. Od strony samego Piotra Jaroszewicza.
Zwi¹zany by³ z wywiadem rosyjskim od pocz¹tku. Wy-
szukali go w roku 1943 wœród tych, którzy znaleŸli siê
w Zwi¹zku Radzieckim. Tworz¹c z takich jak on, któ-
rym nie uda³o siê umkn¹æ z Andersem, now¹ armiê, nie
chciano powtórzyæ tego samego b³êdu. Czuwaæ nad
tym mia³ G³ówny Zarz¹d Polityczno-Wychowawczy
Wojska Polskiego. Tak to siê wtedy nazywa³o.

— Nie znam tak dalece biografii Jaroszewicza.
— Przed wojn¹ by³ nauczycielem, ale urodzi³ siê

jeszcze w czasach zaborów. Parê lat przed wybuchem
pierwszej wojny œwiatowej. U Radziwi³³ów. W Nie-
œwie¿u.

— Nie spodziewa³em siê rozmawiaæ z kimœ o takiej
wiedzy w Arizonie.

— Jaroszewicz awansowa³. Awansowa³ tak szyb-
ko, ¿e nawet wiedz¹c to, co by³o podawane do wia-
domoœci, mo¿emy zacz¹æ siê zastanawiaæ. Nie mówiê
o awansach wewn¹trz partii. Wtedy to by³a jeszcze
PPR. Chodzi o awans wojskowy. Po dojœciu do Berlina
Rosjanie musieli strawiæ to, co zagarnêli. Proces trawie-
nia nie jest ³atwy. Trzeba wytresowaæ tysi¹ce ludzi,
którzy podejm¹ siê iœæ rêka w rêkê z now¹ w³adz¹. Ale
tylko wybranych czeka³y fotele dostojników. Wkrótce
po wojnie Jaroszewicz zostaje mianowany genera³em
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brygady. Jak pan widzi, szybko awansowa³. Awanso-
wa³, bo zosta³ zwerbowany przez Informacjê Wojskow¹.

— Coœ w rodzaju wywiadu w wojsku?
— Kontrwywiadu. Ca³kowicie uzale¿nionego od

Rosjan. Po czêœci sk³adaj¹cego siê z Rosjan. Tam tak¿e
by³y matrioszki. Jedne udane. Drugie mniej. Te mniej
udane wysy³ano za Chruszczowa do domu. Jaruzel-
ski pozna³ Piotra Jaroszewicza przez Informacjê Woj-
skow¹.

— Rozwi¹zano to po 1956 roku?
— Powsta³y nowe jej formy. Trzeba by³o zainsta-

lowaæ now¹ w³adzê. Mówiê o tym, co by³o zaraz po
wojnie. A nie by³o to ³atwe. Pozosta³oœci po Armii Kra-
jowej, niedobitki Narodowych Si³ Zbrojnych, Batalio-
nów Ch³opskich, próbowa³y organizowaæ siê w grupy
oporu. Wywo¿ono ich setkami na Wschód, zakopywa-
no w leœnych grobowiskach, mêczono i tracono w wiê-
zieniach. Ogieñ wygaszany wci¹¿ wybucha³ z nierówn¹
si³¹. By³o to coœ w rodzaju powstania, ale bez okreœlo-
nego pocz¹tku i bez koñca, któremu da³oby siê wyzna-
czyæ datê.

— W kuchni wspomnia³ pan historiê ojca.
— By³ ¿o³nierzem podziemia zakopanym ¿ywcem

niedaleko £om¿y.
— Mówi³ pan, ¿e wychowa³ siê w sierociñcu?
— Przez te wszystkie lata by³em janczarem. Nic

o sobie nie wiedzia³em. Dowiedzia³em siê o tym dopie-
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ro w roku 1990, kiedy kot³owa³o siê dooko³a. Powsta³
nowy rz¹d. Rosjanie wynocha. Palenie papierów. Za-
cieranie œladów. Ja w tym wszystkim, i to z w³asnego
wyboru. Nie to, ¿ebym w to wierzy³. Cz³owieka mo¿na
wychowaæ tak samo jak z³ego psa. Takim psem by³em.
By³em gotów k¹saæ ka¿dego, kogo wskazano. I nagle
przypadek. Jeden z zajmuj¹cych siê przewo¿eniem ma-
teria³ów do Rosji przyjació³ powiadomi³ mnie, ¿e ma
coœ ciekawego.

— W roku 1990 wywo¿ono coœ do Rosji?
— Upadek tego wszystkiego by³ nieprzewidziany.

Znajomi twierdzili, ¿e Rosjanom musia³ ktoœ przewró-
ciæ w g³owie.

— Przesy³ano to poczt¹ dyplomatyczn¹?
— Sk¹d¿e znowu. — Mój rozmówca siê uœmiech-

n¹³. — ¯adna poczta nie mog³aby sobie z tym pora-
dziæ. W³adza w Polsce obieca³a, ¿e przewrót bêdzie
bezkrwawy. Materia³y wysy³ano ciê¿arówkami.

— Nikt tego nie sprawdza³?
— Robiono to z pozwoleniem rz¹du. Tego rz¹du

ju¿ niekomunistycznego. Jaruzelski by³ prezydentem
wolnej Polski. W jakim stopniu by³a ona wolna to inna
sprawa. Zadzwoni³ do mnie kolega z zapytaniem, czy
móg³bym do niego zajrzeæ. Do jego biura. Nie wie-
dzia³em, o co mu chodzi, ale domyœla³em siê, ¿e nie
o wypicie butelki wódki.

— To by³o w Warszawie?
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— Pod Warszaw¹. Zaszed³em do niego po godzi-
nach pracy. By³o tam kilka osób. Wymieniano komen-
tarze na temat tego, co siê dzieje. Niektóre w rodzaju:
„Trzeba bêdzie przypomnieæ towarzyszom radzieckim,
w jakie gówno nas wprowadzili”. Ale pop³och to nie
by³. Raczej podenerwowanie.

— Wpuszczono pana tam na polecenie kolegi?
— Mia³em dokument, który pomaga³. Nic specjal-

nego, ale ludzie od nas wiedzieli, o kogo chodzi. Kto
mnie przysy³a. Nie trzeba wymieniaæ nazwisk, ¿eby
niektórzy stawali na bacznoœæ, choæ minister by³ ju¿ so-
lidarnoœciowy.

— Tam, gdzie siê pan znalaz³, niszczono doku-
menty?

— Pakowano i sortowano. Palono te¿.
— Kolega wezwa³ pana do pomocy?
— Trafi³ przypadkiem na moj¹ teczkê z aktami.

Wœród tych utajnionych. Przeznaczonych na wy-
wózkê.

— Mia³ pan to w rêkach?
— By³em wœród swoich. Przejrza³em niektóre. Jak

powiem jakieœ nazwiska, to nic to panu nie powie.
O „Kucyku” pan nie s³ysza³?

— No nie.
— „Kucyk” to pseudonim. W jego teczce by³ spi-

sany w³asn¹ rêk¹ ¿yciorys, w którym oprócz dzia³al-
noœci w KPP i œwiadectwa ukoñczenia przed wojn¹
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szko³y NKWD w Moskwie znajduje siê opis dokony-
wanych przez niego przed wojn¹ morderstw politycz-
nych. Wszystko z podaniem dat i nazwisk!

— Zapamiêta³ pan to, co pan ogl¹da³?
— Nie o tym chcê panu opowiadaæ. Przynajmniej

nie teraz. Wiêc ten kolega, nazwijmy go Rysiem, poka-
za³ mi moj¹ teczkê. Ka¿dy z nas wiedzia³, ¿e tak¹ tecz-
kê ma, ale nikt nie zezwala³ do nich zagl¹daæ.

— Du¿o tego by³o?
— Kilkaset stron ró¿nego rodzaju materia³ów, do-

kumentów, œwiadectw. ¯yciorysy pisane przy ró¿nych
okazjach. I ¿ó³ta koperta. Zalakowana. Gdzieœ zapo-
dziana wœród tych papierów. Ryszard, zajêty sortowa-
niem, nie zwraca³ na mnie uwagi. Wsun¹³em kopertê
do marynarki. Zapyta³em Ryszarda, czy móg³bym so-
bie zabraæ ca³¹ teczkê. Uœmiechn¹³ siê i powiedzia³:
„Wo³a³bym, ¿ebyœ tego nie wynosi³. Poczytaj sobie,
a potem, jak zechcesz, wrzucimy to do maszyny i nie
zostanie z tego ani œladu”. Kiwn¹³em g³ow¹ i zabra³em
siê do czytania. Ale domyœla³em siê ju¿, ¿e to w koper-
cie znajduje siê esencja tego, co najwa¿niejsze. Co to
mog³o byæ, nie wiedzia³em. Nie mia³em ¿adnych nad-
zwyczajnych podejrzeñ. Wszystko, co wa¿ne, na temat
samego siebie i tego, co robi³em, by³o mi wiadome.

— Nikt pana nie sprawdza³?
— Nikomu nie przysz³oby to do g³owy. Panowa³

chaos, choæ niektórzy starali siê nie traciæ g³owy. Pa-

28



miêta pan komisjê Michnika i to, co po sobie pozosta-
wi³a? Wygarnêli sporo, ale skazani byli wyszarpywaæ
akta na chybi³ trafi³. Oleksy te¿ siê tak stara³, a w koñ-
cu coœ znaleŸli. Okruchy, ale znaleŸli. W takiej sytuacji
zrobi³ to, co mo¿na najlepszego.

— To znaczy?
— Poszed³ w zaparte.
— Dobrali siê w koñcu do niego.
— No, tak. Ale piêknie przed³u¿y³ sobie œmieræ

kliniczn¹. By³ marsza³kiem Sejmu. Dostojnikiem wol-
nego pañstwa. Nie sposób wyrzuciæ go tak na œmiet-
nik. O finansowej stronie nie wspomnê, bo na pewnym
poziomie d¿entelmeni o tym nie rozmawiaj¹. Bo i jak
zreszt¹ mia³oby to wygl¹daæ? Przychodzi Cimoszewicz
do Kwaœniewskiego i mówi: „S³uchaj Olek, ten Janek
jest zach³anny. Co zgarnie, to do kieszeni. Na nasze po-
trzeby nie chce dawaæ. Na pocz¹tku udziela³ siê w ró¿-
nych fundacjach, ale teraz zapomnia³ o nas. Odwraca
siê plecami”. Przecie¿ oni tak nie rozmawiaj¹. Oni s¹
ju¿ d¿entelmenami.

— Mowa o tych znanych i m³odszych.
— Drugi, trzeci, nawet czwarty rz¹dek jest równie

ciekawy. Taki na przyk³ad dziennikarz o imieniu Da-
niel. Ten zosta³ nawet ambasadorem. Niezale¿ny inte-
lektualista. Tak siebie okreœla³. Ta „niezale¿noœæ” to
jednak sprawa punktu widzenia. Przewiny ma³e dosyæ.
Na oko tak. Nic nie wydaje siê w nim szczególnego.
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Ale jak siê wczyta uwa¿niej w jego ¿yciorys, nie po-
wiem: w akta, to sprawa wygl¹da znacznie powa¿niej.

— Co by³o w kopercie?
— Ca³oœæ by³a w jêzyku rosyjskim. Dwie stronicz-

ki. Dwie stroniczki, które zawa¿y³y na mym ¿yciu.
Nie znam dobrze rosyjskiego, chocia¿ spêdzi³em tam,
z przerwami, prawie pó³ roku. Myœlê te¿, ¿e orygina³
tego, co przeczyta³em, jest w Moskwie, choæ na kopiê
to, co zobaczy³em, tak¿e nie wygl¹da³o.

— Wtedy dowiedzia³ siê, pan kim jest?
— Wtedy. Wspomnia³em o tym w kuchni, ale

ogólnikowo.
— Co siê sta³o z Ryszardem?
— Mia³em z nim raz jeszcze kontakt. Bardzo prze-

lotny. By³ prezesem spó³ki, która przejmowa³a... no,
nie pamiêtam nawet, co to by³a za fabryka, bo rozma-
wialiœmy na ulicy. Czekoladowe cukierki czy wafle.
Wygl¹da³ nobliwie. Siwe w³osy. Uszyty znakomicie
garnitur. Modny krawat. Niebieska koszula. Nigdy nie
wygl¹da³ tak dobrze. Wymienia³ znane nam obu na-
zwiska, ale nie s³ucha³em go uwa¿nie, bo w g³owie
mia³em ze wzglêdu na to, czego dowiedzia³em siê o oj-
cu, prawdziwe trzêsienie ziemi.


