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Zawsze sądziłem, że bez kobiet, 
a zatem i bez Pani, droga Danuto, 
mężczyźni byliby słabi i niepełni.
Było to prawdą w sierpniu 1980 roku.
I dzisiaj nadal jest to prawdą.
Z całym moim podziwem,

Gérard Guégan
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Wiersz Beaty

J aka wstrętna pogoda!
Lata w końcu nie było. Przez cały czas deszcz, a kiedy już błękit 

nieba przebije się wreszcie przez powałę chmur i myślicie, że zaraz się 
wypogodzi, nagle spada na was wiatr, lodowaty, wijący się w konwul-
sjach wiatr ze wschodu, od którego dostajecie gęsiej skóry, wiatr, który 
wykręca wam głowę i o dziesięć lat postarza.

Jaka wstrętna pogoda!
A jeszcze do tego nie ma nic do jedzenia, prawie nic, ledwo kilka 

ziemniaków, garść porów bez smaku, no i kawałek słoniny, którą Jan-
kowi, jej najstarszemu, udało się przynieść z pobliskiego mięsnego – po 
ponad trzech godzinach stania w kolejce. No i tym od dwóch dni żyją. 
Powiedzmy raczej: utrzymują się przy życiu. Albo może, że próbują żyć, 
a to nie zawsze jest łatwe. Przede wszystkim musisz rozumieć, dlacze-
go masz sobie stale odmawiać, godzić się na ograniczenia, a przecież 
jej dwaj najmłodsi tego nie rozumieją – jeden ma dopiero półtora roku, 
drugi – trzy lata. Nie mogą się przyzwyczaić. Są ciągle głodni. Do tego 
dwaj pozostali, ci starsi – sami chłopcy, żadnej dziewczynki, która by 
jej pomogła – stale się plączą pod nogami, szarpią ze sobą, bo na dwo-
rze leje. W końcu ma już tego dosyć. Święty Boże, pięcioro w dwóch 
pokoikach przez cały dzień, to nie życie. W sumie dobrze, że ojca nie 
ma, bo z nim to już byłby szczyt wszystkiego. Albo cyrk, gdyby udało 
mu się znaleźć fl aszkę wódki.

Jaka wstrętna pogoda!
Mamy koniec sierpnia, a leje jak z cebra. Wczoraj w nabiałowym 

słyszała, że Szkopy migiem wracają do siebie, niezadowoleni z poby-
tu nad Bałtykiem. To ją najpierw uradowało, niemal już dziękowała 
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Bogu, ale w ostatniej chwili się opanowała. Tak się przecież nie robi! To 
nie po chrześcijańsku. Zgoda, nie kocha Szkopów, ale może kocha ich 
Bóg w swoim miłosierdziu – są przecież już bogaci, stać ich na wakacje 
na naszych plażach, a mówi się też, że stać ich nawet, kundli jednych, 
na kolorowe telewizory w ich przyczepach kempingowych! Wybacz mi 
Boże, że przeklinam – świszcze przez zęby. Ale oto nagle odkurzacz 
nie chce dalej ciągnąć i… bęc! bum! Leszek, który wdrapał się na stół 
kuchenny, zleciał i wyciągnął się jak długi na kafl ach, których jeszcze 
nie zdążyła umyć. A przecież jest na nogach od szóstej. Jest już nawet 
u kresu. Całkiem zdechła. A tu dopiero druga popołudniu. Gdyby tyl-
ko mogło wyjrzeć słońce, chociaż odrobinę, na pewno szłoby lepiej. 
W każdym razie nie byłoby jej tak smutno. Jasne, słońce wiele potrafi ! 
Ale patrzcie, leje jak z cebra! A dzieci nie chcą nigdzie wyjść. I nie ma 
ojca, żeby tu zrobić porządek.

Jaka wstrętna pogoda!
No, powiedzcie, to chyba już będzie ze trzynaście dni, jak nie wi-

działa swojego chłopa, widziała, to znaczy: czuła, dotykała, w pościeli, 
ciało obok ciała, a nie przez kraty. Bo jasne, że codziennie udaje się jej 
go dojrzeć, czasem nawet uścisnąć rękę. A nawet niekiedy potajemnie 
musnąć z czułością jego usta. Ale po to musi najpierw wszystko skoń-
czyć w domu i niech ten dom zacznie powoli wyglądać tak, jak sobie 
marzyła, gdy oglądała wnętrza domów w zagranicznych pismach, ko-
munistycznych – tylko takie można było znaleźć w Kole Kobiet, któ-
rego skarbniczką była jej biedna matka. I to ta biedna matka zrobiła 
wszystko, co było w jej mocy, żeby córka zdobyła wykształcenie i prze-
niosła się do miasta. No i właśnie jest w mieście, z czwórką dzieciaków 
i mężem, wszystko to na dwudziestu sześciu metrach kwadratowych, 
nie więcej. Jest tu, w tym mieście, na czworakach, i gdy już uspo koiła 
Leszka – nabił sobie solidnego guza – próbuje zrozumieć, dlaczego 
nie działa odkurzacz. Aha, linię horyzontu wyznacza dach budynku 
po drugiej stronie ulicy, budynku, którego nawet nie ukończono, bo 
podobno zabrakło cementu. Jak wychodzi z domu, to do zelówek przy-
lepia się jej już nie piasek, lecz po prostu błoto.

Jaka wstrętna pogoda!
W stoczni strajkują. Z początku nie bardzo jej się to podobało. In-

stynktownie boi się tych mięśniaków, na każdym kroku i pod byle ja-
kim pretekstem drących mordę, którzy wciągają cię w awanturę, ale 
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pewnego pięknego ranka cię porzucają i nagle zostajesz sam, bez pra-
cy, nie bardzo rozumiejąc, jak i dlaczego to na ciebie spada – tak jak 
ten Wałęsa z budynku po przeciwnej stronie ulicy. Ona sama zobaczy-
ła, jak to jest, na przykładzie wujka, który mało brakowało, a stracił-
by życie w 70. roku, kiedy milicja strzelała do strajkujących. No więc 
z początku wcale swego męża nie zachęcała. Chociaż, prawdę mówiąc, 
on jej o zdanie nie pytał. Taki był stanowczy, a kiedy jest taki – lepiej 
się za niego pomodlić i siedzieć cicho. To już trwa trzynaście dni! Trzy-
naście dni i trzynaście nocy, odkąd się tam zamknęli i nie zamierzają 
wyjść, dopóki nie zwyciężą. Ale wczoraj, kiedy tam wpadła po wiado-
mości, mąż był podłamany. I to ona musiała zagrzewać go do walki. 
Nie można ustąpić – wyszeptała – pamiętaj, co mówił Papież. I pobło-
gosławiła go przez kraty bramy. A potem się ucałowali, ale w policzki, 
szyję, niewinnie, bo koledzy, patrząc na nich, trącali się porozumie-
wawczo łokciami. Do tego padało, a deszcz nie polepsza stosunków 
międzyludzkich, zwłaszcza wtedy, kiedy się zostawiło parasol w tram-
waju. Mój Boże, gdzież ona ma głowę?

Jaka wstrętna pogoda!
Jakiś cudzoziemiec podprowadził ją kawałek drogi, osłaniając 

płaszczem przeciwdeszczowym, który miał na ramionach. Ona prze-
cież nie chciała, ale on nalegał. No i tak miło się uśmiechał. Dużo mó-
wił. Takie dziwne słowa, jakby po kociemu, ani po francusku, ani po 
włosku – te by rozpoznała. Potem ktoś jej powiedział, że to był por-
tugalski dziennikarz. Przed bramą stoczni dziennikarzy jest już teraz 
więcej, ze wszystkich krajów, i też czekają, i też boją się najgorszego. 
Zrozumiała, że chce ją sfotografować. Nie zgodziła się i bynajmniej mu 
nie dziękując, wsiadła do tramwaju. Jakby miała czas na pozowanie! 
Ach ci mężczyźni, co oni sobie wyobrażają? Że dzień ma więcej niż 
dwadzieścia cztery godziny? Do licha ciężkiego! Mało się nie rozpła-
kała, jak się zobaczyła w szarym odblasku tramwajowych szyb – taka 
brzydka, zmęczona! Mój Boże, jaka okropna gęba i ta zmarszczka żło-
biąca jej policzek!

Jaka wstrętna pogoda!
Jacek oczywiście zapomniał postawić zupę na ogniu, ale na niego nie 

nakrzyczała. W gruncie rzeczy ona też taka była: głowa w chmurach, 
beztroska, płocha. Nagle, z dnia na dzień, stała się jednak kobietą, pod-
czas gdy jej brzuch się zaokrąglał i rozwijał żagle pod czułym okiem jej 
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matki, niemądrej matki, o nie, wybacz mi, Boże, nie chciałam jej obra-
zić. I od tej pory to już tylko huśtawka między porodówką a mieszka-
niem. Czwórka dzieci w siedem lat i żadnego sposobu, by to powstrzy-
mać. I żadnego sposobu, by jego w tym powstrzymać. Zupa już gorąca. 
Dzieci, do stołu! O, już nie pada. Otwiera okno i patrzy na płynące ob-
łoki. Macha do nich ręką, pozdrawia je, ale nagle się opamiętuje i pyta 
samą siebie, czy aby nie zwariowała. Prędko zamyka okno.

Jaka wstrętna pogoda!
Do tego wszystkiego nie ma apetytu i bolą ją nogi. Podczas ostat-

niej wizyty lekarz zalecił jej, by uważała, oszczędzała się, pomyślała 
o tym, żeby od czasu do czasu odpocząć, w przeciwnym razie może 
mieć żylaki, tak jak jej matka. W wieku dwudziestu ośmiu lat coś 
takiego! A przecież, kiedy się zrobi, to nie wygląda znowu tak źle. 
Mężczyźni nawet ją podrywają, gdy wychodzi z najmłodszym na spa-
cer, i to jej przypomina lepsze czasy, kiedy nie była jeszcze kobietą, ale 
już i nie dzieckiem, między dziecięcym światem bajki a młodzieńczy-
mi marzeniami młodej kobiety. Włącza telewizor, bo nie chce nicze-
go stracić z nowego amerykańskiego serialu. Bardzo się jej podoba ta 
historia prezydenta z Białego Domu, tam wszystko wygląda tak pięk-
nie w tym kraju, jest tak cudownie, tak ciepło. Jednak dziś wieczo-
rem myślami błądzi gdzie indziej i widzi nie Amerykę, lecz stocznię. 
Podobno – żeby zabić czas – oni tam deklamują sobie wiersze, nawet 
sami je piszą. Odruchowo jej usta rozciągają się w delikatnym uśmie-
chu, bo ujrzała swoją szkolną klasę z tego okresu, kiedy nikt nie mógł 
jej pobić w wypracowaniach. Zawsze najlepsza, zawsze prymuska. No 
i po co to, moi państwo…? Żeby skończyć w czterech ścianach, biega-
jąc z pokoju do pokoju, jak rozhuśtany zegar?

Jaka wstrętna pogoda!
Zjedli już zupę i kanapki z margaryną. To przynajmniej zapycha. 

Teraz wszyscy są przy niej, jedno na drugim, przytuleni, ściśnięci, 
oglądają te nierealne obrazy migoczące wśród nocy i patrzą na nią, 
rzeczywistą. Ale ona, ich matka, jest gdzie indziej. W głowie układa 
wiersz. O tak, tak ją nagle naszło. Naraz tego zapragnęła, szaleńczo, 
by sobie dowieść, że niczego nie zapomniała. Wyobrażacie to sobie? 
Chce powiedzieć o obłokach jak z waty, o żółtym słońcu, o tym, co 
lubi i czego żałuje, ale może się wysilać, bić się ze wspomnieniami, nic 
nie przychodzi do głowy. To nie działa. Słowa odmawiają jej posłu-



 9

szeństwa, a jeszcze te przeklęte nogi, które nie przestają jej dokuczać, 
znak, że deszcz nadal leje i raz jeszcze ani marzyć o pogodzie. Jęknęła. 
Najmłodszy zasypia z główką między jej piersiami.

Jaka wstrętna pogoda!
Uff , już leżą. Na waleta, po dwoje w każdym łóżku. A ona prasuje. 

Usiadła do prasowania. Przedtem prasowała na stojąco. Teraz jest zbyt 
zmęczona. Nie dałaby już rady. A więc siedzi. Ostatni szlif żelazkiem 
po mankietach i koszula złożona, z westchnieniem ulgi patrzy na stos 
już wyprasowanej bielizny. Jeszcze kilka ścierek, które zawsze zosta-
wia na koniec, bo do ich prasowania nie potrzeba tyle pary. Zresztą 
ona też mówi o sobie, że nie ma już w niej wiele pary i że jest maszy-
ną, która się rozsypuje. Przed chwilą w dzienniku telewizyjnym była 
pańcia, taka, której nigdy nie zdarzyło się wyprać czegoś ręcznie i któ-
ra stwierdziła, że z nowym programem Partii kobieta polska zajmie 
należne jej miejsce w społeczeństwie. Ale w jakim społeczeństwie, 
co? W jakim społeczeństwie? Może w społeczeństwie zwierząt, ale na 
pewno nie ludzi!

Jaka wstrętna pogoda!
Nagle się budzi, ależ nie, nawet sobie nie wyobrażajcie, że spała – 

jeśli chcecie już wszystko wiedzieć, to ona źle sypia – nie, po prostu 
zdrętwiała. Wraca do siebie. A wiecie czemu? Bo już go ma – ten swój 
wiersz. I gdy go sobie półgłosem wypowiada – brzmi dobrze. A jeszcze 
lepiej brzmi, kiedy nazajutrz popołudniu dziennikarz portugalski wraca 
– jak w teatrze – zająć swoje miejsce w gromadzie cudzoziemców i kiedy 
Beata – zapamiętajcie, tak ma na imię – wspiąwszy się na bramę stocz-
ni imienia Lenina, w Gdańsku, gdzie nadal pada deszcz, recytuje swój 
wiersz, który natychmiast jest tłumaczony na wszystkie języki.

A o czym jest ten wiersz? Jest o kobiecie, która zjawia się u wete-
rynarza i mówi do niego: „Dzień dobry, panie doktorze!”. „Doktorze! 
– wykrzykuje weterynarz. – Jest pani pewna, że się nie myli?” „Ależ 
nie!” – zapewnia ona z bólem, potrząsając głową. „Jednak ja nie je-
stem doktorem” – rzecze weterynarz. „Jest pan przecież doktorem 
zwierząt?” „Tak” – zgadza się weterynarz. „Więc przyszłam do pana, 
panie doktorze, żeby pan mi zwrócił godność człowieka, bo nie jestem 
nawet zwierzęciem”*.

* Mowa o wierszu Dla kobiet napisanym w stoczni w Sierpniu ’80 (przyp. tłum.).



Raz do lekarza kobieta wpada:
Panie doktorze, niech pan mnie zbada.
Pani się myli, jestem lekarzem weterynarzem.
Ludzi w ogóle ja nie przyjmuję.
Panie doktorze, ale ja właśnie
Zwierzem się czuję.

Gdy rano wstaję, niech mi pan wierzy,
Biegam po domu jak kot z pęcherzem.
Do pracy biegnę tak jak koń kłusem.
Jak małpa czepiam się autobusu.
Jak osioł jestem zapracowana.
Jak wielbłąd jestem obładowana.
Jak lwica bronię małżeńskiej cnoty,
Kiedy wieczorem wracam z roboty.
A gdy już usnę, to mi nad głową
Mąż czule szepce – posuń się, sowo.
Więc może jakimś cudownym lekiem
Uczyni mnie pan jeszcze człowiekiem.

I Beata, przesławszy koniuszkami palców pocałunek swojemu mężo-
wi, odchodzi w pełnej zmieszania ciszy zgromadzonych tu mężczyzn.

Kilka dni później Lech Wałęsa wygrywa pierwszą rundę i wraca 
nareszcie do domu, w którym czeka na niego sześcioro dzieci i trzy-
dziestojednoletnia żona (ale nie mylcie jej z Beatą).

Kilka dni jeszcze później Czesław Miłosz otrzymuje literacką nagro-
dę Nobla. On mieszka właśnie w tej Ameryce, która fascynuje dzieci 
Beaty. I też jest poetą, i też pisze dziwaczne rzeczy, sławiąc niezwykłe 
istoty, Polaków:

„Są tak wytrwali, że daj im parę kamieni i korzonki jadalne, a zbu-
dują świat”.

Zatem w tej książce, która się właśnie rozpoczyna, w kobietach 
znajdziecie odbicie mężczyzn, a w mężczyznach – kobiet.

[...]
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Rozdział 8

P odczas gdy obydwa silniki pracują na pełnych obrotach i już 
nabieramy rozpędu, by się unieść w powietrze, albo coś się 

zaklinowało, albo maszyna staje dęba, tak jak się nam zdarza, kiedy 
naciskamy na hamulce roweru, a one nie działają i napieramy nogami 
na przednie koło, narażając się na wykonanie efektownego lotu ślizgo-
wego ponad kierownicą. Porównanie porównaniem, a Antonow 24, ra-
dziecki dwusilnikowy samolot, autorytatywnie przydzielony polskim 
krajowym liniom lotniczym, nie jest rowerem, nawet takim, który ma 
dwie przerzutki, zatem wszyscy czujnie śledzą, co się dzieje, nawet ci 
najodważniejsi, mistrzowie nad mistrzami z kwaśnymi uśmiechami. 
Pozostali cali w nerwach, na przykład siedząca przede mną paniusia, 
która wymachuje rożańcem, pewnie, żeby odegnać złe duchy, które 
uniemożliwiają nam punktualne wylądowanie w Gdańsku.

Bo to nie jest sen.
Startujący samolot jest namacalną rzeczywistością, a ja, pamięta-

jąc, że papier to jakby nie było drewno, tyle że przerobione, w akcie 
rozpaczy dyskretnie ściskam gazetę „l’Humanité”*, którą po długich 
poszukiwaniach znalazłem na lotnisku. Kiedy trzeba zakląć zły los, 
wszystko jest dobre…

Jest czwartek, 4 września, pogoda nadal piękna. Spoglądając w dół, 
widzę, że nareszcie pozostawiamy za sobą Warszawę. W swym kąciku 
drzemie Jean-Michel, który obudził mnie o szóstej rano, by zapytać, 
czy zechciałbym towarzyszyć mu nad Bałtyk, bo jego gazeta domaga 
się od niego natychmiastowego wywiadu z Lechem Wałęsą. Skwapli-

* Dziennik, organ Francuskiej Partii Komunistycznej (przyp. tłum.).



wie skorzystałem z okazji pomimo początków migreny oraz niemożli-
wości pokrzepienia się śniadaniem – startowaliśmy niecałe pół godzi-
ny później. Zamiast tego połknąłem cztery tabletki, których efekt jest 
ponoć piorunujący, wstrząsający trzewiami, a do komandoskiej kurtki 
wepchnąłem kąpielówki i adelante (to nie polsku, lecz po hiszpańsku, 
a znaczy: naprzód!).

Lecimy bardzo nisko, niemal dostrzegamy bliznę na podbródku kie-
rowcy ciężarówki, który właśnie pod nami się zatrzymał. Inni pasaże-
rowie ssą kwaskowate cukierki, rozdane nam przez stewardesę. Ja od-
mówiłem – cukier szkodzi zębom – i nie mając nic innego do roboty niż 
spoglądanie przez okienko, myślę o Barbarze. Nie przeszkadza mi to 
jednak nagle poczuć silną woń spalenizny. Rozglądam się wokoło, nie 
widzę niczego podejrzanego, nawet najmniejszej smużki dymu, a i sil-
niki nie stoją w płomieniach. Ale cóż z tego, zapach roznosi się nadal 
i nawet wzmaga. Budzę Jean-Michela. „Gotuj się do skoku – śmiejąc 
się, mówię do niego – coś się przypala!” Otwiera oczy zza okularów 
Ray-Ban, biedak rzeczywiście spał. Tymczasem niecodzienny zapach 
dotarł też do nozdrzy pozostałych pasażerów i ci zmuszają stewardesę, 
czytającą spokojnie gazetę w tyle samolotu, żeby się ruszyła z miejsca. 
Teraz ona również wyczuwa zapach, po czym, wzruszywszy ramiona-
mi, przekręca jakąś dźwigienkę. Jean-Michel, który już zna te numery 
– przecież jest w Polsce od dwudziestu dni – wykrzykuje: „Ci durnie 
znowu zapomnieli wyłączyć ogrzewanie!”.
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Rozdział 9

P rzed numerem 13 przy ulicy Marchlewskiego stoi tłum. Tłum ra-
dosny, rozedrgany i ubrany odświętnie.

Właśnie dzisiaj ci ludzie, w większości robotnicy, mają dokonać 
ważnego czynu, czynu, który bardziej niż jakikolwiek inny może 
w konsekwencji doprowadzić ich do walki, jej zakończenie może zaś 
być szczęśliwe lub nie. Ci cisnący się tu ludzie, winszujący sobie wza-
jemnie, ściskający się, mają za chwilę wstąpić do pierwszego wolnego 
związku zawodowego, jaki kiedykolwiek powstał w socjalistycznym 
kraju. Ci ludzie są chlubą tego kraju i mają tego świadomość. Ich ra-
dości towarzyszy pewna powaga i dlatego ubrali się uroczyście, sta-
rannie zawiązali krawaty, odprasowali ubranie, którego być może nie 
nałożyli od dnia ślubu.

Bezceremonialnie przepychamy się do środka budynku. Z pewnym 
trudem, gdyż tłum jest gęsty, wspinamy się na drugie piętro, które 
związkowcom przydzielił miejski komitet partii. Zapisywanie się do 
związku zacznie się dopiero za jakieś piętnaście minut, ale jako Fran-
cuzom udaje się nam sforsować ostatnie drzwi i przeniknąć do samej 
świątyni – pięciopokojowego lokalu z kuchnią i ubikacją, która bardzo 
szybko będzie zapchana. Na drzwiach tekturki z nienagannie wyka-
ligrafowanymi nazwiskami najważniejszych osób z zarządu stanowią 
dowód a contrario na to, że bałagan, niedbalstwo, na które jest się ska-
zanym w całym polskim społeczeństwie prócz tego miejsca, nie wyni-
kają z narodowych cech przypisywanych Polakom, którymi miałyby 
być ospałość i tumiwisizm.

Nagle szczypię się w ramię, by nie wybuchnąć śmiechem, bo moja 
reakcja mogłaby zostać niezrozumiana i źle odebrana. Otóż przed nami 



pojawia się nagle młoda kobieta, obnosząca się bez kompleksów z ko-
szulką z napisem Coca-Cola, obciskającą zdecydowanie bezwstydnie 
i prowokująco jej biust. Przywołując na twarz całą gamę uśmiechów, 
informuje nas, że Wałęsa pojawi się tu dopiero o wpół do pierwszej.

I już zamierza odejść, kiedy chwytam ją za ramię i proszę o statut 
związku zawodowego – nic prostszego – ale także o koszulkę z symbo-
lem Solidarności. Mizdrząc się, odpowiada, że już się skończyły. Dał-
bym sobie głowę uciąć, że opowiada bajki, zatem proponuję jej trans-
akcję wymienną. Pod kurtką noszę koszulkę US Airforce z rysunkiem 
ziejącego ogniem smoka. Gdy jej to pokazuję, omal nie mdleje i zaraz 
rusza do sąsiedniego pokoju, by przynieść mi w zamian koszulkę, 
o którą prosiłem.

Telefonuję do Barbary, która jeszcze śpi, według tego, co udaje mi 
się odszyfrować z mieszanki francusko-niemieckiej przekazanej mi 
kobiecym głosem piszczącym jak nienaoliwione zawiasy. Tymczasem 
Jean-Michelowi udało się dodzwonić do Heleny. Będzie tu za trzy kwa-
dranse i zgadza się być naszą tłumaczką...

[...]



 15

Rozdział 10

J echaliśmy wśród niepojętej gmatwaniny bloków i pustych prze-
strzeni – aż trudno uwierzyć, że morze jest w zasięgu ręki – i z za-

żenowaniem wdrapywaliśmy się po schodach, błyszczących od wilgoci 
i brudu, w takim zatęchłym ścieku, scenerii przelotnych romansów, na 
przykład czarnulki z piątego piętra z zezowatym z drugiego, takich, ja-
kie znałem z dzieciństwa, kiedy obsikiwaliśmy ich drzwi, z zemsty za 
rodziców. Można pomyśleć, że wszystkie dzieciaki reagują tak samo, 
zarówno Francuzi, jak i Polacy, gdyż śmierdzi tu okropnie moczem, 
resztkami spermy i spoconymi nogami, co wywraca co wrażliwsze żo-
łądki, jak w powieściach Henriego Caleta, który z pewnością załkałby, 
wchodząc do budynku, w którym udało się zagnieździć państwu Wa-
łęsom i gdzie mieszkali od siedmiu lat.

Przysięgam na to, co jest dla mnie najdroższe, na głowę moich 
dzieci, byłem już gotów zawrócić, wiedziałem to od początku, rozpo-
znałem. Nie szedłem już do Wałęsy, ale do siebie. Mówicie o polityce 
rodzinnej! Ściśnięci jak sardynki, piętnaście osób w trzech izbach, na 
materacach spiętrzonych aż po ubikację, ze snującą się jeszcze i przeni-
kającą nawet najgłębsze nasze sny wonią naleśników na słoninie i wro-
śniętym w ciało wstydem.

Mam ochotę powiedzieć: witaj, Wałęso, nic się nie zmieniłeś, ale 
przecież on jest o trzy lata młodszy ode mnie... no nie, to nie tak, wspo-
mnienia nie są tak istotne przy teraźniejszości, która powoli wpełza na 
twarz kobiety. Mój Boże, toż to moja matka, spłoszona, onieśmielona, 
w fartuchu, ale się uśmiecha, bo uśmiech to wszystko, co jej zostało.

Idźmy stąd, Jean-Michelu, idźmy stąd, nic tu po nas – miałem już 
zawyć, ale milknę. Wybacz mi, mamo, raz jeszcze przychodzę cię wy-
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korzystać. Wybacz mi… Gdybyś wiedziała, jak cię kocham, jak cię ko-
chałem. Ale byłem okrutny, nieokrzesany, myślałem, że potrafi ę, ale 
byłem tylko pożałowania godnym, zarozumiałym gówniarzem.

Gówniarzem! Tak, gówniarzem, takim, jaki stoi teraz przed tobą, 
Danuto Wałęso, która swoje ręce, spierzchnięte od prania i zmywania 
naczyń, swoje ręce kobiety, bez której bylibyśmy niczym, krzyżujesz 
na brzuchu, jeszcze nabrzmiałym od wysiłku, z jakim wydawałaś 
na świat swoje szóste dziecko. Wyrzuć nas, Danuto, nie gódź się nas 
przyjąć, wyssiemy z ciebie wszystko, aż do szpiku kości. My pożeramy 
zdrowie, wyplatamy słowa, myślimy jedynie o skutku, a ty jesteś przy-
czyną. Lub też samą hojnością, bo jakże inaczej można być matką? Nie 
tylko uchylasz przed nami drzwi, ale usuwasz się, robiąc nam przej-
ście, byśmy mogli wejść, byśmy się rozgościli. Masz tylko dwa pokoiki, 
Danuto Wałęso, a nas jest troje, nie licząc twoich dzieci, które, prze-
straszone, cisną się wokół ciebie.

Wybacz mi, Danuto Wałęso, nie mogę się powstrzymać, by na kart-
ce wyrwanej z notesu Jean-Michela nie naszkicować wnętrza, w któ-
rym żyjesz, tak jakbym przeczuwał, że wkrótce się zmieni, jakbym się 
obawiał, że utonie w zapomnieniu. W tym dwunasto-, może piętnasto-
metrowym pokoju mieszczą się kanapa, która nocą musi przeistaczać 
się w łóżko, kołyska, telewizor, adapter typu Teppaz, stara maszyna do 
szycia, stół, ostatni model żelazka – prezent od Lecha, prawda? – a na 
ścianach święte obrazki: Chrystus, Ostatnia Wieczerza, Papież i pozła-
cana Matka Boska. Nie można też pominąć stojącej na kredensie pu-
stej puszki po nesce i wiszącego ponad moją głową portretu marszałka 
Piłsudskiego, który nie lubił czerwonych, ale niewystarczająco wy-
strzegał się faszystów, a w twoich oczach symbolizuje między wojenną 
Polskę, Polskę wolną.

A więc Danuto, byłaś kwiaciarką, a jak tylko Lech cię zauważył, od 
razu zaczął się do ciebie zalecać, wracając co i rusz do kwiaciarni pod 
pozorem rozmienienia pieniędzy u Twojej szefowej? Przez jedenaście 
lat małżeństwa zrobił ci sześcioro dzieci, średnio co półtora roku, two-
ja twarz to wytrzymała, chce się ją całować, ale ciało poddało się, za 
parę lat będzie ciężko, zresztą ty to wiesz! A ja, jak gdyby nic, pytam, 
czy masz ochotę na siódme, a ty mi odpowiadasz, że nie, basta, już wy-
starczy. Na to ja, bezwstydnie – po zastanowieniu powinienem raczej 
palnąć sobie w łeb – znowu zadaję ci pytanie: jak chcesz sobie z tym 



poradzić, skoro twój Kościół jest stanowczy, jeśli chodzi o pigułkę an-
tykoncepcyjną, kontrolę urodzin, aborcję – nie ma takiej możliwości! 
Czerwieniejesz jak mak, a ja brzydzę się sobą samym. Nie mamy pra-
wa, my sami nie dość się nacierpieliśmy, by tak cię męczyć, Danuto 
Wałęso. Wybacz mi, ale jestem pisarzem, rozumiesz, odkopuję trupy. 
To jest silniejsze ode mnie.

Opanowała się i z wielką godnością ciągnie dalej, skarży się, bo od 
strajku często jest sama, a już nie daje rady. Śmierdząca polityka, błysk 
fl esza w oczy, zdjęcie na okładce i miłość, która się strzępi, bo już nie 
starcza czasu.

Przedostatnie dziecko popłakuje, ma gorączkę, a ona nie ma le-
karstw. Spoglądam na nie. Prawdopodobnie ma odrę.

Współczujemy mu, a potem Danuta nieoczekiwanie pyta nas, czy 
nie zechcemy czegoś zjeść. Biedactwo, nie masz nic dla siebie, dlacze-
go masz sobie jeszcze odejmować od ust, by nas ugościć? Obaj zgodnie 
odmawiamy. Nie, nie – mówimy – nie mamy czasu, o czwartej mamy 
spotkanie z twoim mężem – co nie jest prawdą, szukamy go bowiem od 
wpół do pierwszej; przyjechaliśmy niepokoić ją aż tutaj, bo myśleliśmy, 
że mąż odpoczywa u siebie w domu.

Dla rozładowania atmosfery pytam Danutę, czy Lech zajmuje się 
gotowaniem, kiedy już jest w domu. Nie, zdarza się jednak, że odkurza 
i zmywa naczynia.

Tym razem już wychodzimy, ale po pocałowaniu jej w rękę, bo 
w Polsce ten zwyczaj przetrwał, bez względu na klasę społeczną i miej-
sce. Jednak im dalej idę, tym większego nabieram przekonania, że ca-
łowanie kobiet w rękę to najprostsza droga, by je wykołować. W ten 
sposób nazbyt często mężczyźni czują się zwolnieni ze starań, by im 
dorównać!

Niebawem, po samotnej kąpieli w morzu, gdzie towarzyszyć mi 
będą tylko meduzy, podzielę się swoją refl eksją z Heleną, a ona żywo 
mnie poprze i zachęci do napisania książki, którą właśnie czytacie.
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Rozdział 11

O  wpół do piątej sekretarka, ta, która tak lubi amerykańskie koszul-
ki, mówi nam w sekrecie, że Wałęsa nie zjawi się w siedzibie związ-

ku, ponieważ – trzymajcie się mocno – jest w trakcie przeprowadzki. 
Kobieta twierdzi, że nie wie, dokąd, i można jej wierzyć. Szelma, ukrył 
to przed nami! Mkniemy zaraz jak szaleni do jego starego mieszkania, 
a kiedy tam docieramy, musimy stwierdzić, że to najprawdziwsza praw-
da, a nawet, że niczym w najlepszych komediach, miejsce jest już zajęte 
przez nowych lokatorów. I nie ma nikogo, kto by nam powiedział, dokąd 
przenieśli się państwo Wałęsowie, nikogo z wyjątkiem pewnego czter-
nastolatka, który nie wiedzieć czemu zdradza nam ten sekret.

To znajduje się na drugim krańcu miasta, na osiedlu, które nie jest 
jeszcze ukończone i gdzie z pewnością możemy pobłądzić, uprzedza 
nas miłosiernie Helena.

Zgoda, możemy błądzić, ale żeby to było właśnie to miejsce! Bez 
wahania pędzimy z powrotem, bo odkąd naszemu kierowcy zaświeci-
liśmy przed oczami dolarami, pedał gazu zaczął mu się palić pod no-
gami. To początek niezwykłego pościgu, w którym uda się osiągnąć 
cel dopiero pod koniec dnia, gdyż wszystkie zdobywane kolejno adresy 
okażą się nieprawdziwe, tak jakby chciano nas wyprowadzić w pole, 
przeszkodzić nam w dotarciu tam, dokąd zmierzamy, ale – jak już kie-
dyś powiedziałem – nie ma dziennikarzy bez szczęścia, a Jean-Michel 
i ja mamy go tyle, że moglibyśmy je rozdawać. Tak więc około siódmej 
wieczorem dopadamy Lecha i jego kolegów, kończących właśnie rozła-
dowywanie ciężarówki.

Wygląda jednak na to, że nasz widok nie przypada do gustu Lecho-
wi, wąsy gniewnie mu się wyginają i gdyby się nie opanował, pewnie 



odesłałby nas z kwitkiem, ale na szczęście Danuta podchodzi do okna 
i zaprasza nas do wejścia.

„Dobrze, zgoda – mówi Lech wbrew sobie, z przymusem – ale po-
możecie nam wnieść meble”.

Obładowani jak muły ruszamy do ataku, wchodząc, podśpiewu-
jemy, radzi, że się udało, a godzinę później siedzimy już w nowym 
mieszkaniu, większym od poprzedniego o trzy pokoje, do których Wa-
łęsowie od dawna mieli prawo, i sączymy herbatę, rozmawiając o tym, 
jak jest i jak będzie. Ze względu na mój pogląd, iż kto nie chce dopuś-
cić do siebie myśli o wojnie, ten gotów jest na niewolę, mam do niego 
tylko jedno pytanie: czy podczas strajku, podczas negocjacji myślał 
o tym, że jego postawa może doprowadzić do konfl iktu zbrojnego... 
Oczywiście – mówi, gładząc sobie wąsy, ale nie spodziewa się żadnej 
reakcji Zachodu, gdyby „Ruscy” napadli na jego kraj. Tylko czy polska 
kawaleria, która szarżowała na hitlerowskie pancry, przejmowała się 
tym, czy ktoś idzie jej z pomocą?





21 

Ela Jachlewska

Posłowie

O konsekwencjach nauki francuskiego

Czas: początek września 1980 roku.
Miejsce: Gdańsk.
Kluczowe osoby:
Jean  -Michel Caradec’h – dziennikarz „Paris  -Match”, który nama-

wia Gérarda Guégana na wspólny wyjazd do Gdańska. Ma zadanie do 
wykonania – wywiad z Lechem Wałęsą.

Gérard Guégan – pisarz francuski, dziennikarz. Wysłany do Pol-
ski jako biznesmen, przybywa, mając nadzieję na ponowne spotkanie 
pewnej Polki. Zgadza się towarzyszyć Caradec’howi w wyjeździe do 
Gdańska.

Teresa Zabża – romanistka, tłumaczka solidarnościowa, podczas 
strajku w stoczni obsługiwała dziennikarza francuskojęzycznego, ten 
polecił ją Jean  -Michelowi Caradec’howi, aby była jego przewodniczką, 
tłumaczką.

W czasach, gdy nie było telefonów komórkowych, posiadanie te-
lefonu stacjonarnego stanowiło zaś nie lada luksus, trudno było się 
umówić na wywiad z kimkolwiek. A co dopiero z Lechem Wałęsą... 
Teresa Zabża wraz z francuskimi dziennikarzami jeździła taksówką po 
Gdańsku, próbując odszukać przyszłego prezydenta. W międzyczasie 
rozprawiali o sytuacji politycznej, a rozmowa coraz częściej krążyła 
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wokół zagadnienia roli kobiet w tym trudnym czasie, w którym: „Polka 
ma wszelkie prawa, ale żadnych środków”. Temat wywołał wiele emo-
cji i zaczął dominować w dyskusji.

Trójka naszych bohaterów kieruje swoje kroki do mieszkania pań-
stwa Wałęsów na Stogach. Drzwi otwiera im pani Danuta, która robi 
ogromne wrażenie na Guéganie. Pisarz żegna ją, staropolskim zwy-
czajem całując w rękę. W powstałej po tej podróży powieści napisze: 
„całowanie kobiet w rękę to najprostsza droga, by je wykołować. W ten 
sposób nazbyt często mężczyźni czują się zwolnieni ze starań, by im 
dorównać!”.

Tamtego dnia dzieli się swoją refl eksją z Teresą, a ta, przyznając mu 
rację, zachęca do napisania książki o Polkach.

I tak zaczyna się ta przedziwna historia, historia pewnej książki... 
Książki opisującej polskie kobiety. Gérard Guégan zatytułował ją 
Polonaises. Voyage á l’intérieur de la Pologne (Polki. Podróż do wnętrza 
Polski). To książka o podróży nie tylko do wnętrza Polski w sensie geo-
grafi cznym, ale także do wnętrza mentalności, umysłów Polek.

Mottem powieści jest fragment wiersza Czesława Miłosza: „Są tak 
wytrwali, że daj im parę kamieni i korzonki jadalne, a zbudują świat” 
(Po ziemi naszej, część 9. w tomie Król Popiel i inne wiersze). W tym 
wypadku powinno być „wytrwałe”, bo takie właśnie są Polki: silne, 
mądre, pełne wytrwałości. Potrafi ą zrobić coś z niczego. Ciągłe po-
wstawanie z popiołów to nasze dziedzictwo. 

Bohaterki tej książki są działaczkami, artystkami, rolniczkami, 
handlarkami, aktorkami, sekretarkami, zakonnicami, prostytutkami, 
złodziejkami, kobietami bogatymi i biednymi. Mieszkają w Gdańsku, 
Warszawie, Wrocławiu. Każda z nas znajdzie tu cząstkę siebie, kawa-
łek losu naszych matek, babek.

Powieść zostaje wydana we Francji już w 1981 roku. Autor przesyła 
jeden egzemplarz Teresie. Aby zmylić cenzurę, książka ma okładkę in-
nej książki – o zdrowym żywieniu.

Ciekawa jestem, co by było dalej, gdyby nie chęć zrealizowania 
mojego marzenia o nauce języka francuskiego? Jesienią 2012 roku 
poprosiłam Teresę Zabżę o udzielanie mi lekcji. Ale jak tu się uczyć, 
kiedy Teresa potrafi  tak pięknie i interesująco opowiadać o czasach So-
lidarności, o swoich przeżyciach, o kobietach, które spotykała po dro-
dze... Pewnego wieczoru rozmawiałyśmy o kobietach biorących udział 
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w strajkach stoczniowych, o tym, jak popadają one w coraz większe 
zapomnienie. Teresa wyciągnęła Polki i przetłumaczyła mi fragment, 
opowiadając historię powstania powieści. Opowiadała o Jean  -Michelu 
Caradec’hu, który przyjechał do Polski w „przebraniu turysty”, o Gérar-
dzie Guéganie, który udawał biznesmena. O fascynacji tego ostatnie-
go Polkami, a wśród nich szczególnie Danutą Wałęsą, która poniekąd 
stała się przyczynkiem do powstania książki. Od razu pojawiło się py-
tanie, jakim cudem ta książka nigdy nie została przetłumaczona i wy-
dana w Polsce.

Na jednym ze spotkań Stowarzyszenia WAGA poruszyłam ten temat. 
Zgodnie stwierdziłyśmy – musimy nadrobić ten błąd wydawniczy!

Od pomysłu do wykonania droga daleka. Próbowałyśmy zaintere-
sować książką wiele instytucji, ale bez rezultatu. Cóż nam pozostało? 
Wziąć sprawy w swoje ręce. Założyłyśmy wydawnictwo, pozyskały-
śmy do współpracy redaktorkę Ewę Baniecką, natomiast Teresa zgo-
dziła się na tłumaczenie książki. Tylko gdzie jest autor? Kto ma prawa 
autorskie do książki?

Poszukiwanie Gérarda Guégana było niczym rozwiązywanie zagad-
ki kryminalnej. Przede wszystkim mówiłyśmy i pisałyśmy do każdego, 
kto mógłby mieć kontakt z wydawnictwem, które wydało Polonaises, 
bądź też ma kontakty w literackim świecie Francji. Minął rok, a my 
nadal dreptałyśmy w miejscu. Były momenty zwątpienia i bezsilno-
ści, ale całe szczęście, los sam przyniósł niespodziewane rozwiązanie. 
Otóż w 2013 roku w Londynie, podczas tamtejszego Kongresu Kobiet, 
spotkałam się z panią Magdaleną Środą. W czasie przerwy oczywiście 
opowiedziałam jej o książce i okolicznościach jej powstania. Pani profe-
sor skontaktowała mnie z przedstawicielem ambasady Francji Frederi-
kiem Constantem. Ten z kolei skontaktował nas z wydawcą Polonaises 
Bernardem Barraultem. Wydawca, wiekowy pan, kontaktował się tylko 
listownie – tak więc wystosowałyśmy piękny list, który uroczyście zo-
stał nadany na poczcie. Odpowiedź nie brzmiała optymistycznie: prawa 
zostały sprzedane jednemu z większych francuskich wydawnictw.

Jakimś cudem Barraultowi udało się je odzyskać, a następnie uległ 
naszym prośbom i oddał prawa autorskie do powieści autorowi, ten 
z kolei za symboliczną kwotę przekazał je Stowarzyszeniu WAGA. Au-
tor ma jedno zastrzeżenie: osobą, która może tłumaczyć książkę, jest 
wyłącznie Teresa Zabża.



Teraz pozostaje czekać, aż uda się zdobyć fundusze na wydanie tej 
niesamowitej opowieści. Na pocieszenie publikujemy te fragmenty. 
Zapraszam do wnętrza Polski lat 80., przeczytajcie o kobietach, z któ-
rymi „Gérard Guégan się spotkał, rozmawiał i przebywał. Dzielił 
z nimi ich nadzieje i obawy. Napisał za nie i dla nich tę książkę, o ich 
narodzie. O Polskim narodzie, który zatrząśnie światem” (fragment 
od wydawcy na okładce książki).
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