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Maria Kocot 

 

Ratibor 1918 – odcienie zarazy 

 

Biel 

Bielusieńkie płatki śniegu opadają miękko na ciemną drogę, wirując wokół ludzkich 

nóg. Ten śnieżny świat jest magiczny. Płatki śniegu bielą się, osiadając z wdziękiem na ulicach 

miasta Ratibor. Pada śnieg, prószy śnieg, wszędzie go nawiało. Dachy są już białe, na ulicach 

biało. Stroją się w biel drzewa. Na ziemię, jakby całun opadł, jakby świat zamienił się w biel. 

Krajobraz jest zimny i okrutny, ale jest w jakiś sposób piękny. 

- Nie widać świata, jest cały w bieli – wykrzykuję podchodząc do okna. 

W szpitalu znowu ruch. Szpital w Ratibor pęka w szwach od chorych na hiszpankę. Jak to 

dobrze, że osiem lat temu oddano do użytku nową część skrzydła południowego, w której 

zorganizowano oddział zakaźny. Teraz mamy trzysta łóżek, a chorymi opiekuje się dwóch 

lekarzy naczelnych i dwóch asystentów, w tym ja, Anna Konstanty, tegoroczna absolwentka 

Akademii Medycznej. 

- Przywieźli nowego pacjenta. Trzęsie się jak w febrze i gorączkuje. Chyba nie dożyje jutra. Ta 

hiszpanka wszystkich nas w końcu wykończy. A najgorsze, że wirus zabiera ze sobą ludzi 

młodych. Ach, pani doktor! – pielęgniarka wyciera pot z czoła. – Trzeba zatamować krwotok, 

ten żołnierz oprócz zainfekowania zarazą, został ranny na froncie. Kula utknęła w nodze. 

- Czy jest doktor Michał Kowalik1? Sama nie dam rady – wykrzykuję do pielęgniarki. 

- Nie, doktora dzisiaj nie ma – te słowa sprawią, że brakuje mi tchu.  

- Ja jestem w jego zastępstwie – z letargu wyrywa mnie niski, aksamitny głos.  

Patrzę przed siebie. Śnieżna biel tkaniny lekarskiego kitla bije po oczach. Mój wzrok wędruje 

ku w górze. Policzki bledną, usta staja się zbielałe…Pierwszy raz czuję jakby błyskawica 

przeszywała moje ciało. 

- Adam Feser, nowy lekarz, pani kolega po fachu – moja dłoń wędruje ku górze, a usta 

nieznajomego muskają ją lekko. 

Przez chwilę czuję się, jakbym bujała puchowych, bielusieńkich obłokach. 

- Prześcieradła! – ton wypowiedzi Adama sprawia, że przypominam sobie, gdzie się znajduję. 

                                                           
1 dr Michał Kowalik (1868-1926) –jeden z najwybitniejszych lekarzy w Raciborzu. 
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- Skalpel, nożyczki – moje wargi wypowiadają beznamiętnie te słowa. 

- Będzie pani mi asystować, słyszałem od doktora Kowalika, że pomimo krótkiego stażu w 

zawodzie jest pani świetna – uśmiecham się lekko, dziękując za komplement. 

A za chwilę pielęgniarka niesie bielusieńką watę i jasne prześcieradła. Za moment asystuję przy 

zabiegu wyciągnięcia kuli. 

- Ciężko, będzie bardzo ciężko. Stracił dużo krwi, a na dodatek, trawi go zaraza – Adam gładzi 

nerwowo lekarski fartuch. 

Operacja trwa godzinę, po jego czole spływają blade kropelki potu. Białe maski, nałożone na 

usta i nos, skrywają nasze zmęczenie. Wreszcie udaje się wyciągnąć kulę. Wygraliśmy życie. 

Jednak to nie koniec naszej walki. 

- On może nie przeżyć – szepczę, jednak Adam przerywa mi: 

- Będziemy walczyć. Każde życie stanowi sto procent, nie poddamy się.  

- Trzeba zbić gorączkę – przerywam mu – hiszpanka go zabije.- Podamy mu aspirynę, bo… 

- Nie! – przerywa mi Adam. – Dostał już dzisiaj trzydzieści gramów, podczas, gdy dawka 

dobowa wynosi pięć razy mniej. Przedawkowanie aspiryny może grozić krwawieniem i w 

efekcie zatruciem lekowym. 

Kiwam głową w uznaniu jego wiedzy, której rezultatem staje się wkrótce powrót do zdrowia 

operowanego przez nas pacjenta. Teraz śmieję się, obserwując, jak młodzieniec pochłania z 

apetytem bielusieńką kaszkę manną i popija ją mlekiem.  

- To cud – śmieję się, patrząc, jak strużki mleka spływają mu po brodzie. – Jeszcze nie tak 

dawno myślałam, że nie uda się go uratować. A teraz proszę – ma apatyt niczym wilk. 

Adam bierze mnie za rękę. Zaraz kończymy pracę. Zdejmuję biały fartuch. 

- Zabieram cię na lody na Langen Strasse – wypowiadające te słowa, Adam w odpowiedzi 

dostrzega mój śnieżnobiały uśmiech. 

Tak właściwie, to cały personel szpitala po kątach szepcze, że mamy się ku sobie. Jednak moje 

serce wypełnia szczęście. Za chwilę, kiedy usta dotykają lodowatego smakołyka, znowu 

usłyszę tę melodie; 

- Anno, biel twojej sukni podkreśla tak pięknie błękit oczu. Utonąłem w nich. 

W mojej duszy gra miłosna serenada, szczęście rozpiera całe moje ciało: 

- Że też miłość musiała nam się wydarzyć w zimie, kiedy Ratibor przysypał całun śniegu, a 

biały park pogrążył się w szarą ciszę!.. A nasze serca takie gorące - nie wiem, dlaczego zbiera 

mi się na odwagę. 

Jednak Adam kwituje moje słowa uśmiechem: 
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- Pokochałem cię w dniu, kiedy walczyliśmy o życie tamtego młodego, rannego żołnierza, 

chorego na hiszpankę. 

 - Adam, ja już wtedy zrozumiałam, że jesteś prawdziwym aniołem. Ile żyć uratowałeś? Jesteś 

jak wojownik na polu bitwy. 

- Anno, życie zawsze stanowi sto procent. Składałem przysięgę Hipokratesa i zawsze będę 

walczył o każde istnienie. Do końca. Choćby był tylko cień szansy. Choćbym miał płomień 

życia ochronić tylko przez chwilę. Niech się pali jak najdłużej. W godności. Ale, Anno – ściszył 

głos – płomień naszej miłości będzie palić się już zawsze. 

Ten sam płomień ogrzewa mnie, kiedy parę miesięcy później kaplica tonie w białych 

orchideach. Spoglądam na śnieżną biel przepysznej, koronkowej sukni ślubnej i odwracam wzrok. 

Zaraz moje wargi wypowiedzą przysięgę serca. Najważniejsze słowa. Woń konwalii dociera z 

pobliskich alei, pieszcząc subtelnie nozdrza zgromadzonych w St. Nikolaus-Kirche. A wokół 

szum sosen, które swymi rozłożystymi koronami próbowały zasłonić nasze myśli. Pośród stu 

barwnych kwiatów łąki wyczuwałam tylko woń białych konwalii, pragnę nakryć się jej 

niewinnością, utkanym z koronki welonem. Stajemy się mężem i żoną, pośród bieli skąpanej 

w czystości naszych serc. 

Czerwień 

Nawet nie wiem, kiedy pierwszy raz mój śnieżnobiały fartuch przemókł czerwienią 

krwi. Czy było to już w sierpniu? Tak, chyba tak. To wtedy przywieźli do szpitala żołnierzy z 

pola bitwy. Wszystkich zakażonych hiszpanką ….. Właściwie wtedy czerwień była wszędzie. 

Krew, krew, zew krwi…Hiszpanka powodowała krwawienie z żołądka, nosa i jelit.  

- Pani doktor, duszę się, nie mogę złapać oddechu – słyszę jęk żołnierza, leżącego tuż obok na 

pryczy. Jego policzki czerwienią się z bólu. 

- Spokojnie, mamy jeszcze aspirynę – przemawiam łagodnym głosem, głaszcząc go po ręce.  

- W jakich to czasach przyszło nam żyć? – mówi żołnierz, łapiąc z trudem powietrze. – Bijemy 

się o wolność naszego kraju. Właściwie jest ona już na wyciagnięcie ręki. Jednak czy nasze 

miasto, nasz Ratibor, ubierze się w biało-czerwone barwy? 

- Spokojnie, niech pan się nie męczy – próbuję go uspokoić, jednak naraz nachodzi mnie myśl, 

że chłopak mówi prawdę. 

Moja rodzina od pokoleń przypominała mi, że pochodzę od Piasta. Od zawsze marzyłam zatem, 

że kiedyś przyjdzie mi mówić po polsku, w polskim Raciborzu. Adam, który przybył do Ratibor 

z Wielkopolski miał to samo marzenie. 
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- Nas zaraza trawi od stuleci, Anno - mawiał mi – i daj Bóg, że w końcu nasz kraj zostanie 

uleczony, a jego wszystkie części scalone.  

- Oby Ratibor stał się polski – moje myśli uciekają daleko poza szpital. 

Tymczasem głos żołnierza wcina się w moje myśli: 

- Tuż to czas Apokalipsy nadszedł, droga pani. Toż to krwistoczerwone piekło, zdaje mi się, że 

nasza flaga nie jest już biało-czerwona, lecz cała zalana krwią. Gdybyż jeszcze to była czysta 

czerwień, ale nie. Myśmy w błocie po godziny stali. No wie pani, tam w okopach. 

Kiwam ze smutkiem głową. Ileż to żołnierzy polskiego pochodzenia musiało przywdziać 

niemiecki mundur? Już w 1914 mężczyźni wcieleni zostali do VI Korpusu Armijnego. 

Moje rozważania przerywa potok krwi, który zalewa mundur żołnierza. Jednak hiszpanka w 

jego przypadku to nie jedyny problem. Spoglądam na gnijącą stopę żołnierza. Adam postawił 

już diagnozę: stopa okopowa. Noga puchnie i zaczyna gnić. Żołnierz jakby odgaduje moje 

myśli: 

- Wiem, trzeba będzie amputować. 

Pragnę zaprzeczyć gwałtownie, jednak niczego nie jestem pewna. 

- Będziemy walczyć o pana godne życie – do rozmowy włącza się męski głos. Ukochany głos, 

należący do mojego Adama. 

- Uda się – mruga do pacjenta porozumiewawczo.  

Życie, jedno życie. Jedna świeczka zapalona przez Boga. Cóż ma się jedno życie do miliona 

żyjących na ziemi? Dla Adama oznacza wszystko. 

- Było ciężko, ale nogę uratowaliśmy – po chwili wychodzi z sali operacyjnej, obcierając pot z 

czoła, a potem spogląda na mnie w sposób, który sprawia, że się czerwienię. 

Czerwień, czerwień…zaklęta w zapachu róż, które właśnie widzę przed sobą.  

- Toniemy w epidemii hiszpanki, a ty wciąż pamiętasz o kwiatach dla mnie, Adamie – śmieję 

się, kiedy wychodzimy razem ze szpitala. 

- Kupiłem te kwiaty na Bahnhoffstrasse. Nasz Ratibor rozkwitł czerwonymi różami – mówi 

Adam.  

Jego śmiech wciąż rozbrzmiewa, pomimo dramatycznych wydarzeń, które wkrótce 

mają nadejść. Epidemia hiszpanki nie odpuszcza. Jej śmiercionośne ramiona pochłonęły już 

niemal pięćdziesiąt milionów ofiar na świecie, a jej zachłanność przyciągnęła do siebie, młode, 

wydawałoby się, silne ofiary. Śmiercionośne żniwo sprawia, że szpital w Ratibor pęka w 

szwach. Jednak życie toczy się nadal gdzieś obok, wzniecając purpurową iskrę nadziei, że nasze 

miasto może ubrać się wkrótce w biało-czerwone barwy. Z pąsowymi wypiekami na twarzy 

czytamy w gazetach o tym, co dzieje się na świecie. Właśnie rząd brytyjski odroczył sprawę 
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Śląska do momentu, gdy przewidywane zwycięstwo Aliantów jednoznacznie określi pozycję 

pokonanych Niemiec. Sprawa naszej ziemi przechodzi z ust do ust. Jednak cała nadzieja skupia 

się w osobie Wojciecha Korfantego, który wygrał wybory uzupełniające do Reichstagu niemal 

dwukrotną przewagą. Konkurując z Benno Nehlertem, zyskał nawet poparcie Niemców, mimo 

że opowiada się za oderwaniem Śląska od Cesarstwa Niemieckiego. 

Tak mija czas skapany szkarłatną łuną krwi. My z Adamem toczymy własną wojnę. 

Wkrótce naszym domem staje się maleńkie mieszkanie na Troppauer Strasse. To tam 

umieściliśmy małą drukarnię, gdzie przygotowujemy ulotki propagandowe.  Ich treść walczy o 

przynależność naszego miasta do Polski. 

- Czy pan doktor Józef Rostek2 przyjedzie dzisiaj do nas? – pytam Adama ściszając głos. 

- Nie, dzisiaj jest zajęty w stowarzyszeniu. Pan Józef to chluba naszego miasta. Tyle mu 

zawdzięczamy. Założył Śląskie Towarzystwo Pomocy Nauk i Polskie Towarzystwo 

Górnośląskie. Nigdy nie zapomniał o polskim oddechu miasta, nawet wtedy, kiedy kazano mu 

włożyć niemiecki mundur i walczyć w armii niemieckiej na froncie wschodnim – odpowiada 

mi Adam i zaraz dodaje: 

- To nasz mistrz i patriota, ileż on już dobrego zrobił i dla chorych na hiszpankę i… 

- …i dla cierpiących z powodu germanizacji naszego miasta – dodaję. 

Spoglądam w okno. Na Troppauer Strasse czerwienią się jarzębiny. 

- Anno, w tej walce chciałbym być sam. Czy wiesz, co nam grozi, kiedy odkryją naszą 

antyniemiecką działalność? – woła nagle Adam, a jego policzki różowieją z emocji. Podchodzę 

do niego wolnym krokiem. 

- Jesteśmy złączeni walką nie tylko o ludzkie życie, podczas tej paskudnej epidemii, ale i walką 

o polskość – odpowiadam, patrząc mu prosto w oczy i przygładzając brzeg karminowej sukni. 

,,Domagamy się przyłączenia miasta Ratibor do odradzającej się Rzeczypospolitej” – czerwony 

napis świeżo wydrukowanej ulotki wywołuje u mnie łzy wzruszenia. 

- Zobaczysz Adamie, historia zapisze nasze starania na swoich kartach. Józef Rostek i Wojciech 

Korfanty staną się orędownikami walki o polskość. Może nawet oznaczą kiedyś ulice polskiego 

Raciborza ich nazwiskiem? – moje pasowe wargi wykrzywiają się w szerokim uśmiechu.  

Ten sam uśmiech staram się także darować chorym na hiszpankę w szpitalu. Tutaj nadal 

wraz z Adamem toczymy walkę.  

- Aspiryna, bandaże – suchy ton głosu Adama jest niesiony przez szpitalny korytarz.- Ta 

przeklęta epidemia nadal nie odpuszcza. Nie mamy już łóżek, kończą się leki.  

                                                           
2 Józef Rostek (ur. 1859 w Wojnowicach k. Raciborza, zm. 1929 w Katowicach) – polski lekarz w Raciborzu, 

wybitny działacz społeczny Górnego Śląska, założyciel kilku stowarzyszeń polskich. 
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- Trzeba operować – krzyczę w stronę męża. – Nie ma już chloroformu. 

- Opij pacjenta wódką, tylko tyle możemy zrobić. Dodatkowo trawi go hiszpanka, nie jest 

świadomy. Nie zapamięta bólu – rzuca do mnie Adam.  

Posłusznie wykonuję jego polecenie. A żołnierze, ubrani w wiśniową szatę utkaną z ran i 

krwotoku zarazy, padają jak muchy. Ciągle zwożą zakażonych hiszpanką, bez rąk, bez uszu, z 

rozwalonymi brzuchami. Podczas, kiedy Adam walczy ze śmiercią niczym Syzyf ze swoim 

głazem, niebo zamiast błękitu zmienia się w szkarłatną łunę. Matowieje czas, a wraz z nim 

twarze zakażonych pacjentów. Teraz w ich oczach błyszczy strach i nicość, które potrafiłyby 

ogień zmrozić. 

Narzucam na ramiona czerwony szal. Pragnę schować w nim swe smutki niczym w ciasnym 

kokonie. Jednak rzeczywistość wkrótce ten kokon brutalnie odcina.  

 

Czerń 

A potem nastaje noc. Ciemność. Wszystkie gwiazdy na niebie gasną. Niebo przykrywa 

się czernią. To pod osłoną nocy przychodzą po nas. Pukają gwałtownie do naszego 

konspiracyjnego mieszkania na Troppauer Strasse. Właściwie to zapamiętuję tylko tupot 

wypolerowanych, ciemnych butów. Tak długo sekretna drukarnia działała bez zarzutów. 

Jednak musieli kogoś z naszych złapać i zmusić go tego, żeby nas zadenuncjował. W każdym 

razie, wraz z Adamem jesteśmy pogrążeni we śnie, kiedy żandarm brutalnym kopniakiem 

otwiera drzwi i krzycząc głośno ,,Alles heraus” , wyprowadza nas na klatkę schodową. Nie 

zdążyliśmy się ubrać. Adam próbuje objąć mnie ramieniem, jednak oficer gwałtownie nas 

rozłącza. Na Troppauer Strasse, jak spod ziemi, zjawia się jeszcze jeden żandarm. Przez chwilę 

wraz z Adamem milczymy, jednak zaraz potem mąż szepcze mi do ucha: 

- Zabrałem ze sobą pistolet. 

- Cii… – kładzie mi palec na ustach, kiedy próbuję coś powiedzieć.  

Stoję nieruchomo, cała struchlała ze strachu.  

- Jaki kolor przybiera przerażenie? – przechodzi mi przez myśl. 

Tymczasem siłą pakują nas do policyjnego auta. Siedzimy prosto, a czerń nocy 

uniemożliwia nam widzenie czegokolwiek. Wszytko jest spowite w ciemność.  

- Adam, co robisz? – nagle spostrzegam, że mój mąż wyciąga zza siebie pistolet.. 

- Anno, kiedy strzelę, uciekaj. Rozumiesz? – dotyka porozumiewawczo mojej ręki.  

- A ty…?... Ty? – pytam nerwowo. 

- Zaraz dołączę do ciebie – ton jego głosu brzmi niezwykle opanowanie.  
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Dopiero po chwili mrugam powiekami na znak aprobaty. Potem wszystko dzieje się tak szybko: 

strzał, kierowca pada zabity, auto uderza w uliczną latarnię, pojazd zatrzymuje się, wydostaję 

się z wozu, uciekam przed siebie, na plecach czuję oddech Adama…Chyba nam się udało. 

Musiało się udać. Nagle strzał. Dopiero teraz orientuję się, że to drugi z żandarmów 

strzela.…TRACH!!! 

- Aaa!!! – jęczę niczym ranne zwierzę. Jednak moje nogi nadal są sprawne, a ciało nie odczuwa 

fizycznego bólu. 

- Adam! – dokonuję makabrycznego odkrycia. 

- Adam! – krzyczę bez opamiętania.  

Przerażenie nie pozwala mi odwrócić się za siebie. Jednak nadludzkim wysiłkiem czynię to. 

- Auuu, moja noga – wije się z bólu Adam. – Trafił mnie. – Nie dam rady dalej iść. 

Czerne niczym węgiel oczy męża patrzą na mnie z miłością: 

- Anno, uciekaj, uciekaj! 

Gwałtownie kiwam przecząco głową. Jakże mogłabym go zostawić? Tutaj, na pastwę ciemnej 

nocy? 

- No, dalej Anno! – syczy, skąpany w cierpieniu, Adam. 

Ja jednak chwytam go za obie dłonie i próbuję przenieść w stronę ciemnej Moltkestrasse. 

Walczę tak przez dłuższą chwilę. Potem dochodzę do straszliwego wniosku: nie dam rady. 

Jestem drobną kobieta, nie zdołam przenieść w bezpieczną przecznicę ulicy tak postawnego 

mężczyzny. Naraz słyszę odgłos butów. 

- On zaraz tutaj będzie – płaczę, a Adam skinięciem głowy potwierdza moje obawy. 

Widzę, jak bardzo cierpi, jaki straszny ból fizyczny odczuwa,. 

- Anno, zaraz mnie dopadnie, a potem będą mnie…No wiesz, co oni robią z polskimi 

konspirantami. 

Nadal nadludzkim wysiłkiem próbuję przeciągnąć go w małe przejście pomiędzy kamienicami. 

- Nie dam rady! Na Boga Adamie, nie dam rady! – płaczę. 

Adam dotyka łagodnie mojej ręki. 

- Spokojnie. Spokojnie… – szepcze uspakajająco. 

Naraz wyjmuje coś z kieszeni. Pistolet. Cofam się przerażona na jego widok. 

- Zabij mnie. A potem uciekaj w stronę Stadtcentrum. Nasi mają tam kryjówkę – słysząc te 

słowa brakuje mi tchu. Przed moimi oczyma wirują czarne koła. 

- Nigdy, nigdy – wypowiadam w kółko te same słowa. 

- Adam! – krzyczę na cały głos. - Czy to nie ty walczyłeś z epidemią hiszpanki? Z tą paskudna 

zarazą? Walczyłeś niczym lew o każde uratowane życie? Czy to nie ty ścigałeś się z Panem 



 

8 

 

Bogiem, żeby ochronić płomień życia i żeby palił się trochę dłużej niż Bóg by sobie tego 

życzył? A teraz każesz mi cię zabić? 

Adam patrzy na mnie z miłością: 

- Życie jest piękne, jednak od niego ważniejsza jest godność! Godność Anno! Jeśli wiem, że 

ono zaraz zgaśnie, wolę zakończyć je bez bólu, upokorzeń i cierpień. Oni zanim mnie zabiją, 

będę mnie torturować, po to, żebym wydał naszych. Żebym sypnął nazwiskami. Strzelaj Anno, 

strzelaj! I pozwól mi odejść w godności! Pozwól mi nie cierpieć!  

Przez chwilę waham się, jednak pod osłoną nocy słyszę tupot czarnych buciorów. Nasz 

oprawca zaraz tu będzie. Drżącymi rękoma chwytam za broń. Zamykam oczy. TRACH!!! Moje 

życie rozpada się na tysiące kawałków!!! 

Jednak zdecydowanie odwracam się za siebie i biegnę… Biegnę... Ciemność mojego 

miasta chroni mnie i przyjmuje niczym długo oczekiwanego gościa. A za chwilę zaczyna 

świtać. Nadchodzi biel poranka, poprzecinana zapachem czerwonych róż… 

 

 

 

 

 

 


