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Godło: BARDAMU 

                                                           

PEAN  NA CZEŚĆ WOLNOŚCI 

opowiadanie nieco krytyczne 

 

  Kilka dni wcześniej zadzwonił Marcin. Trochę go to zdziwiło, bo ostatnio mieli 

raczej dość luźny kontakt, dzwonili do siebie sporadycznie, dwa, trzy razy w roku. Zaprosił 

go na wystawę swoich obrazów do Raciborza. Trzy lata wcześniej Andrzej był również na 

jego wystawie, ale ta miała być szczególna. W tym roku w czerwcu przypadała trzydziesta 

rocznica wyborów z 1989 roku. W związku z tym wydarzeniem władze miasta postanowiły 

hucznie obchodzić tę ważną datę. Jednym z punktów obchodów była wystawa „Artysta 

Raciborza o Wolności”. Znaleźć się miały na niej niemal wszystkie stare i nowe obrazy 

Marcina, a on sam poprosił Andrzeja nie tylko o uczestnictwo, ale także o to, aby opowiedział 

trochę o ich trwającej od początku liceum przyjaźni, a przy okazji rzecz jasna o swoich 

sukcesach pisarskich. Był przecież promocją ich rodzinnego miasta.  Obaj się tu urodzili. 

Andrzej jednak zaoponował, co do prośby przyjaciela, a bynajmniej, co do tych „sukcesów 

pisarskich”, bo nie uważał się za pisarza, a – jak twierdził - to, że napisał dotychczas dwie 

powieści - nie robi z niego żadnej gwiazdy literackiej. Pracował na etacie, jako zwykły 

polonista w jednym z warszawskich liceów. W końcu dał się przekonać, aby przyjechać. Tak, 

może powie kilka słów, jeśli będzie okazja, ale tylko o ich przyjaźni. 

             W piątek wczesnym popołudniem Marcin czekał na dworcu kolejowym. Przywitali 

się serdecznie, a potem poszli na parking. Marcin otworzył bagażnik sfatygowanego forda i 

włożył torbę gościa. Andrzej zauważył w tyle wozu ślady uderzenia. Przyjaciel popatrzył na 

jego spojrzenie i powiedział: 

-Taka pamiątka po stłuczce. Kobitka we mnie walnęła przed światłami. Jakoś tak przed 

Nowym Rokiem. 

   „Przed Nowym Rokiem”- pomyślał Andrzej – „Pół roku temu. Cały Marcin. 

Artysta…”. Roześmiał się cicho pod nosem- Cóż, zawsze taki był… Na luzie … Wszystko 

mogło poczekać. Mawiał, że celebruje życie i nie musi się z niczym i do niczego śpieszyć. 

Uwielbiał malować i to zajęcie pochłaniało go na całe godziny, i ani żona Jagoda, ani ich 

córka Dorota nigdy mu w tym nie śmiały przeszkodzić. Teraz - jak się pochwalił- zaczął też 

uczyć malarstwa w liceum plastycznym.  

-Dorabiam do „honorariów” za obrazy –śmiał się - A Jagoda, jaka zadowolona. Znów ma 

męża „na etacie”. 
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Andrzej wyobraził sobie Marcina, jako nauczyciela malarstwa. Pomyślał, że na pewno 

jest lubiany przez swoich uczniów. Taki typowy „brat łata”, co to nad każdym się pochyli, w 

każdym znajdzie drzemiącą iskrę talentu i każdego pochwali. 

Jechali ulicami Raciborza. Andrzej patrzył na znajome miejsca, które zmieniły się 

przez okres, gdy tu nie bywał. No tak, w końcu nie był w rodzinnym mieście ponad dwa lata. 

Miasto rozwijało się i to był fakt. Miejscami nie przypominało Raciborza z czasów jego 

młodości. To było i przykre, i równocześnie optymistyczne. Zmiany. Pomyślał, że są 

koniecznością, jak wszystko w życiu. 

 W końcu dojechali na miejsce. Marcin mieszkał w małym, parterowym domku, który 

Jagoda odziedziczyła po babci. Za domem mieli duży ogród i kort tenisowy. To była z kolei 

pasja Jagody i córki. Brały nawet udział w turniejach ogólnopolskich. Żona Marcina 

wyściskała Andrzeja jakby był kimś z najbliższej rodziny. Usiedli z tyłu domu na tarasie. 

Nadal było gorąco i sucho. Maj minął dość chłodny, ale teraz powietrze było afrykańskie.  

Marcin postawił kilka butelek piwa i szklanki. Andrzej wypił duszkiem szklankę i powiedział: 

-Tego mi brakowało. Naszego chłodnego piwa. 

-Dobre, nie? I pomyśleć, że nasz kochany browar był kilka lat zamknięty… 

-Zdarza się, tak to jest w kapitalizmie…- Marcin nalał sobie jeszcze piwa. 

-No, tak, tak, Warszawka się w jaśnie panu odzywa- zażartował Marcin. 

-Mówię po prostu o realiach… Tak to dzisiaj wygląda. 

-Z perspektywy wielkich ośrodków to tak, ale u nas strata pracy to może być prawdziwy 

dramat… Sam cudem znalazłem tę robotę w szkole… 

-No tak, przepraszam- powiedział Andrzej. 

-No, co ty, stary, nie ma, za co. 

Marcin wstał od stołu i podał Andrzejowi kolorowy papier 

-Zaproszenie na wystawę oraz plan uroczystości- powiedział. 

Andrzej przejrzał kolorowy kartonik. W harmonogramie imprezy zauważył wystąpienie 

jakiegoś mężczyzny o nazwisku Zając. Pomyślał, że gdzieś już słyszał to nazwisko. Tylko 

gdzie…?  Pokazał zaproszenie Jagodzie i wskazując palcem, zapytał: 

-Co to za facet? 

-A co? –odpowiedziała pytaniem. 

-Nie wiem. Jakoś tak brzmi znajomo. Jakbym gdzieś zetknął się z tym nazwiskiem. Może to 

jakiś kuzyn matki?  Takie trochę rzadkie nazwisko, a tak się chyba nazywa –roześmiał się: 

Zając. 
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-Przeprowadził się tutaj z Opola. Kilka ładnych lat temu. Jego żona Bożena jest bibliotekarką 

u nas w szkole-powiedziała- Mili ludzie… 

-A, z Opola… No tak… 

-Co tak?  

-W jakim jest wieku? -zapytał. 

-A coś ty taki dociekliwy?. W policji zacząłeś pracować czy co…- zażartował Marcin. 

-A nic, tak tylko… -speszył się Andrzej. 

- Starsi od nas. Tak około sześćdziesiątki, może trochę po –powiedziała Jagoda.-

Rozmawiałam z nim kilka razy na jakiś spotkaniach w szkole. Pracuje w ratuszu, w wydziale 

kultury. Sympatyczny, oczytany, ciekawie się z nim rozmawia.  

-Jagoda zna się na ludziach, wybiera ciekawych. Lubi sprawdzać czy jej obserwacje 

psychologiczne zaraz po pierwszym kontakcie potwierdzą się w rozmowie- powiedział 

ironicznie – takie zboczenie zawodowe psychologa. 

-Uważaj, uważaj- roześmiała się- Ja prowadzę dzisiaj auto i żebyście nie musieli wracać 

piechotą z wystawy. Teraz piwko, a potem pewnie skończymy w jakimś barze… 

-A co z kolegą nie mogę się napić? Widzimy się tak rzadko… 

-Nikt wam nie broni – powiedziała żartobliwie- Ale jak was znam nie poprzestaniecie na 

kilku… 

-Chyba nas przeceniasz. To już nie ta kondycja. Jak stuknie pięćdziesiątka, to już dupa… 

-Cóż, każdy się starzeje. 

-Cha, cha –roześmiał się Marcin- zobaczymy za trzy latka… 

-A, zobaczymy, zobaczymy- Jagoda popiła kilkoma małymi łykami coli. 

-A co u Doroty?- zapytał nagle. 

-Kończy medycynę, za mamusią taka zdolna- powiedział Marcin. 

A twój Mateusz?- zapytała Jagoda. 

-Mieszka w Londynie. Pracuje…  

-A Ewa? Macie ze sobą kontakt? 

-Czasami do siebie dzwonimy- powiedział. 

-Ma kogoś?- zapytał Marcin.  

-Nie wiem, aż tak bardzo nie interesuję się byłą żoną- odpowiedział niechętnie. 

Zapadła dłuższa cisza.  Marcin spojrzał na zegarek i powiedział: 

-Trzeba będzie się powoli zbierać… 
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                    Sala w Młodzieżowym Domu Kultury, którą pamiętał jeszcze z czasów, gdy 

budynek został dopiero co oddany do użytku i mieli tutaj próby ich zespołu, krótko, bo zaraz 

się ich pozbyto; to nie był dobry czas dla punkowych kapel, przystrojona była dzisiaj 

odświętnie. Ktoś drobiazgowo zadbał o scenografię wydarzenia: na prawej i lewej ścianie 

urządzono wystawę, na środku dekorację z flagami i mównicę. Wyglądało to bardzo 

oficjalnie, zapewne spodziewano się ważnych gości. Po chwili głos zabrała urzędniczka z 

ratusza. Przeprosiła wszystkich za nieobecność prezydenta miasta, który odbywał właśnie 

jakieś niezwykle ważne spotkanie w województwie. Przedstawiła mężczyznę w okularach 

około sześćdziesiątki. Andrzej przyjrzał mu się dokładnie. Zmienił się, ale… Nie miał teraz 

już żadnych wątpliwości, że to był ON. Urzędniczka utytułowała go: „Pan Tadeusz Zając-

kierownik działu kultury” i oddała mu głos. Wszedł na mównicę, rozejrzał się po zebranych i 

pewnym głosem rozpoczął: „Szanowni Państwo, witam Was na wystawie malarskiej pana 

Marcina Kwiatkowskiego pt. „ Artysta Raciborza o Wolności”. Zanim zaczniemy oglądać i 

podziwiać te wszystkie wspaniałe obrazy, pozwolę sobie, na kilka zdań refleksji. Termin 

naszej wystawy- jak zapewne wszyscy się domyślamy - nie jest przypadkowy. Właśnie teraz, 

w pierwszych dniach czerwca przypada tak ważna dla naszego kraju rocznica wyborów z 

1989 roku, a tym samym pójście Polski drogą wolności… 

….zgarnęli ich z ulicy, gdy szli na dworzec po koncercie tutejszej kapeli. Zaczęło się od 

wylegitymowania i może na tym by się skończyło, gdyby nie Bocian, który dla żartu pokazał 

dwu milicjantom kartę pływacką zamiast dowodu. I wtedy się zaczęło. Jeden z milicjantów 

szarpnął go za ramię, a Bocian zaczął drzeć się na niego… 

…żyliśmy wtedy w kraju bez wolności, dusiliśmy się bez niej jak bez powietrza. Na szczęście 

dzięki wspaniałej postawie wielu naszych rodaków, którzy nie akceptowali takiej sytuacji…- 

kontynuował Zając. 

Zapakowali ich do suki i zawieźli na komendę. Człowiek, który siedział na dole w dyżurce, 

powiedział: „Weźcie ich do porucznika Zająca. On z nimi pogada”. 

Zaprowadzili ich na piętro i jeden z milicjantów zapukał do drzwi na końcu korytarza. 

Zapamiętał nawet numer. Pokój sto dziewięć. Tam poznał Zająca, porucznika Zająca, który 

teraz tak pięknie mówił o wolności. 

Wracali poobijani na dworzec. Bocianowi ścieli irokeza, a jemu zmyli włosy. Oszczędzili 

tylko Ankę, widocznie uznali, że kobiecie należy dać spokój. Ledwie zdążyli na ostatni 

pociąg. Mieli wtedy po osiemnaście, dziewiętnaście lat… 

…nasza cywilizacja wytworzyła niezwykle ważne dla nas pojęcia: prawdy, miłości, piękna, 

wolności… Ale najważniejszą wartością jest wolność. Bez niej nie byłoby innych…” 
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Zając patetycznie zawiesił głos. Rozległy się długie i głośne oklaski.  Po chwili atmosfera 

stała się mniej oficjalna. 

             Andrzej dostrzegł Zająca rozmawiającego z gośćmi. Podszedł do nich. Przez dłuższą 

chwilę przysłuchiwał się rozmowie, a potem powiedział głośno do Zająca: 

- Gratuluję wystąpienia. Zapewne pan sobie mnie nie przypomina, ale spotkaliśmy się 

kiedyś… 

-Tak? - Zając zdziwił się- Być może… Skoro pan tak mówi… 

-To było bardzo dawno temu. Pod koniec lat osiemdziesiątych. 

-W takim razie musiał chyba być pan wtedy dzieckiem albo pije pan jakiś eliksir młodości – 

zażartował Zając. Wszyscy roześmieli się głośno. 

-Może porozmawiamy- zaproponował Andrzej. 

-Dobrze- zgodził się Zając – przeprosił towarzystwo i wskazał na stolik z dwoma krzesłami w 

rogu sali. Zajęli miejsca naprzeciw, przyglądając się sobie dokładnie. 

-Powiedział pan przed chwilą, że spotkaliśmy się już kiedyś… -zaczął Zając. 

-Tak. To było zimą tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego ósmego w Opolu. 

Na słowo „Opole” Zając zareagował nerwowo wyłamując z chrzęstem palce u dłoni. 

  -A jednak nie przypominam sobie- powiedział. 

 -Pan nie przypomina sobie, gdyż takich spraw miał wtedy pewnie setki… Zresztą to był 

raczej incydent, a nie jakaś poważna sprawa. Poważna sprawa dla was to byli wtedy ci, którzy 

kolportowali ulotki, organizowali manifestacje, strajkujący robotnicy. 

Zając zdjął okulary i położył je na stoliku. Andrzej spojrzał w jego zmęczone zaczerwienione 

oczy. 

-Rozumiem, że mieliśmy ze sobą do czynienia, gdy służyłem w milicji- powiedział cicho 

zrezygnowanym tonem- Ale ja nie rozpracowywałem opozycji, tym zajmowała się SB. 

Naprawdę nie przypominam sobie naszego spotkania- rozłożył ręce w geście bezradności. 

Andrzej pomyślał, ze niepotrzebnie podchodził i zaczepiał tego człowieka. W gruncie rzeczy 

nie miało to już żadnego sensu. Co chciał osiągnąć tą rozmową? Minęło tyle lat. Wszystko się 

zmieniło. Teraz każdy był wolny i o wolności mógł mówić co chce. 

-Musiałem się jednak pomylić- powiedział Andrzej i wstał od stolika- Pamięć bywa często 

zawodna. Jest pan do kogoś po prostu bardzo podobny. Jeszcze raz gratuluję wystąpienia… 

-No tak, zdarza się – powiedział niepewnie Zając. 

Zostawił zdezorientowanego mężczyznę przy stoliku. Kiedy po kilku krokach 

odwrócił się, Zając siedział przy nim dalej i wycierał spoconą twarz chusteczką. 
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Podszedł do Marcina i grupy znajomych. Śmiali się z czegoś głośno. Marcin stanął 

obok Andrzeja,  przyjrzał mu się uważnie i zapytał: 

-Coś ważnego? 

-Nie, nic zupełnie- powiedział Andrzej. 

-I co? Jednak nie rodzina? –zapytała Jagoda. 

-Nie, pomyliłem się… Po prostu zbieżność nazwisk- powiedział patrząc jak Zając żegna się z 

urzędnikami z ratusza i wychodzi z sali. 

Ludzie oglądali wystawę: przechadzali się wokół sali, komentowali obrazy. 

 

Autor: Zbigniew Modrzyński 

 

 

  


