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SŁOŃCE NA DNIE PIEKŁA 

 

Palce Florianny drżały z oburzenia, a podniesiony nad miarę głos przechodził 

chwilami w skowyt. Mimo to nie wycofała się. 

- Nigdy! – Powtórzyła z mocą. – Nigdy nie mów tak o żadnej kobiecie! Rozumiesz? 

Przenigdy! Nie masz najmniejszego prawa!  

Po czym zsunęła brwi i utkwiła w twarzy wnuka rozsrożone spojrzenie. Z 

przyjemnością – tak! z przyjemnością! – obserwowała jak smarkacz miesza się, konfuduje, 

traci pewność siebie. 

- Przepraszam – mruknął wreszcie, pochylając głowę. 

Po chwili dotknął dłoni Florianny i dodał głośniej: 

- Przepraszam, babciu. Już nie będę. 

- Ja myślę! 

Uspokajała się z wolna. To kogucik czupurny, no! Jak on rzucał te swoje panienki, 

grymasił i przebierał w nich jak w ulęgałkach, to było dobrze. Ale jak raz któraś jego rzuciła, 

to larum i obraza majestatu. Apollo zakichany. Z tą swoją błyskotliwą charyzmą i urodą 

modela nie nawykł do przegrywania – iście książkowy przykład pieszczoszka losu. Ale żeby 

lżyć dziewczynę i urągać jej od dziwek? O nie! Co to, to nie. Po stokroć, po tysiąckroć nie! 

  Florianna wstała od stołu. Gestem dłoni powstrzymała najbliższych od tej ich 

nieustannej chęci niesienia pomocy, i poszła do siebie. 

- No i zdenerwowałeś babcię – zdążyła jeszcze usłyszeć pełen wyrzutu szept  

synowej, zanim zamknęła drzwi. 

A zdenerwował! 

Wtuliła się w swój ukochany fotel z zielonego pluszu, miękki i zaciszny jak ramiona 

matczyne. 

  Oczywiście, że zdenerwował. „Dziwka”…! Czy to taki chłystek zdaje sobie sprawę 

co naprawdę oznacza to słowo? Jak do krwi kaleczy duszę człowieka? Jak wyziera z każdego 

lustra. I jak głęboko, jak nie do wykorzenienia głęboko wrasta w – i tak już wdeptane w 

ziemię – myślenie o samej sobie… 

 Odchyliła rękaw sukienki i wpatrzyła się w szereg sinych cyfr. 

 Przymknęła oczy. 



 Miała niespełna szesnaście lat, kiedy z ulicznej łapanki wszystkie cztery trafiły do 

obozu. Ani mama, ani siostry nie przetrwały; umarły zaraz pierwszej zimy. Ona – jakoś 

dawała radę. Nie zmógł jej ani głód, ani brud, ani katorżnicza praca, ani wielogodzinne, nagie 

apele na mrozie. Nawet ciągłe baty od – znienawidzonej przez całe komando – kapo Janki jej 

nie zmogły. Aczkolwiek nauczyły, że współwięźniarki, które awansują na funkcyjne, z dnia 

na dzień stają się gorsze od Niemców. Tak bardzo boją się utracić swoje funkcje, że ich 

okrucieństwo i zajadłość potrafi przewyższyć nawet okrucieństwo esesmanów. Najlepiej z 

nikim się tu nie spoufalać i nie wiązać, żeby potem nie bolało. Zresztą! To nie był dobry czas 

na bliskość – i to pomimo niewyobrażalnej ciasnoty w barakach. Cóż. Tak to już jest, że  

kiedy na człowieka napiera zewsząd tylko śmierć i bestializm, musi zobojętnieć na wszystko i 

na wszystkich. Musi! Bo inaczej ze szczętem by oszalał. 

A potem w kwietniu 1943 roku, życie nagle się odmieniło.  

Najpierw długo oglądano je nagie na placu, po czym wybrano trzydzieści i pognano 

do bloku nr 10. Florka już tam bywała. Musiała oddawać krew; później podobno 

odwirowywano z niej osocze. Tym razem dr Clauberg, poddał je wszystkie upiornemu 

zabiegowi, który połowa z nich przypłaciła życiem. Florka, wówczas siedemnastoletnia, 

przetrwała. Dopiero znacznie później dowiedziała się, że je wtedy wysterylizowano. Kiedy 

stanęła na nogi, okazało się, że nie będzie już więcej budowała baraków. Przydzielono ją do 

nowej pracy. Lekkiej, łatwej i przyjemnej. W dodatku: miała popracować pół roku i zostać 

zwolniona z obozu. Cudownie! Ale najpierw musi nabrać ciała i ogólnie – wydobrzeć. Fakt. 

Zagłodzona, wycieńczona zimnem i morderczą harówką, przedstawiała opłakany widok. 

Podobnie jak reszta wysterylizowanych wybranek. Tyle że tutaj, w samym środku piekła na 

ziemi, żadna z nich od dawna się tym nie przejmowała. Liczyło się tylko to, żeby dożyć 

następnego świtu, nic więcej. 

  Odizolowane od pozostałych więźniarek, przez kilkanaście tygodni karmione były 

według norm esesmańskich. Nakazano im też myć się teraz codziennie i zadbać o włosy, 

które zdążyły poodrastać. Dostały mydła, grzebienie, nawet szminki i tusze do rzęs. Piękną 

bieliznę, buty, sukienki. Papiloty. A potem, na początku sierpnia, przeniesiono je – całą 

piętnastkę (siedem Niemek i osiem Polek) – do bloku nr 24, tego zaraz na lewo od bramy. Na 

parterze znajdowała się tam kancelaria, w piwnicach miała próby orkiestra obozowa, a na 

piętrze, wzdłuż wąskiego korytarza było mnóstwo małych pokoików, urządzonych niemal po 

domowemu. Z firankami i czystą pościelą! 

 Po raz pierwszy od dwóch z górą lat w pokiereszowanej duszy Florki błysnęła iskierka 

nadziei. Ale zgasła natychmiast po wieczornych apelu, kiedy to przed stojącym na dole kapo 

ustawił się tłum mężczyzn.  

To był horror! Zaraz pierwszej nocy zszokowana Florka próbowała odebrać sobie 

życie, ale odratowano ją, ukarano nieludzko, i ponownie zamknięto w bloku 24. I tkwiła tam 

już do końca, przez siedemnaście miesięcy, a każdy dzień wyglądał identycznie. Czyste, 

najedzone, pięknie ubrane i wymalowane dziewczyny wyprowadzano na spacer w tym akurat 

czasie, kiedy inni więźniowie wracali ze swej katorżniczej pracy do baraków. Nic dziwnego, 

że budziły ogólną niechęć i zawiść innych kobiet. Po wieczornym apelu i pobieżnej kontroli 

wenerycznej, mężczyźni wręczali strażnikowi dwumarkowe talony, w zamian otrzymywali 

karteczki z numerami i ustawiali się pod drzwiami dziewcząt. Wchodzili do pokoików na 

gwizdek. Po kwadransie rozlegał się kolejny gwizd i mężczyźni wychodzili. Do wejścia 



szykowała się następna tura, a dziewczyny tymczasem przemywały drogi rodne ługiem. Co 

wieczór przez blok przewijało się około stu pięćdziesięciu więźniów. Przyzwoitości pozycji 

(wyłącznie klasyczna!) strzegli podglądający przez wizjery esesmani. Pilnowali też, by pary 

ze sobą nie rozmawiały i żeby dziewczęta nie spoufalały się z klientami.  

 Jak w takich warunkach mogła narodzić się miłość…? 

 A jednak. 

Wiktor miał dziewiętnaście lat i nigdy jeszcze tego nie robił. Swój talon otrzymał w 

nagrodę za pracę. Musiał zgłosić się z nim do Puffu; w przeciwnym razie i tak by go tu 

ściągnięto,  przy tym – srodze by oberwał. Wolał więc przyjść dobrowolnie. Wysoki, 

onieśmielony, miał przepiękne oczy: przeźroczyste i bezbronne jak u dziecka. Uśmiechnął się 

nieporadnie i nie zdjął natychmiast spodni, jak to czynili inni mężczyźni. Patrzył tylko na 

Florkę z niekłamanym zachwytem, jak na jakieś nieziemskie zjawisko. I choć w końcu 

położył się na niej, żeby nie podpaść stojącemu za drzwiami strażnikowi, nie zrobili tego 

wtedy, za tym pierwszym razem. Nie zrobili też i za drugim, kiedy przyniósł jej ukradkiem 

zdobytą jakimś cudem brzoskwinię. Zamienił się wówczas z innym więźniem na karteczki, 

żeby znowu trafić do Florki. A potem przychodził do niej coraz częściej. Zawsze jakoś 

udawało mu się zdobyć właściwy numerek. Na szczęście był Polakiem; Niemcy musieli 

chodzić tylko do Niemek, a żydowskim mężczyznom w ogóle nie było wolno korzystać z 

usług kobiet. Jak radziły sobie inne nacje, Florka nie miała pojęcia. 

  Świat przestał istnieć. 

  Zakochała się w Wiktorze bez pamięci i do utraty tchu. Przedtem nie wiedziała nawet, 

że można aż tak – wyłącznie i bez reszty – żyć drugim człowiekiem. Był pierwszą jej myślą 

po przebudzeniu i ostatnią, z którą zasypiała. Nawet w nocy często o nim śniła. Za dnia zaś 

tęskniła i marzyła o kolejnym spotkaniu. Przestały ją obchodzić głośne syknięcia: „dziwka!”, 

biegnące za nią podczas spacerów. (Dopóki on tak o niej nie myślał – a nie myślał! – cała 

reszta mogła pluć do woli.) Zaczęła radować ją własna uroda. Choć jeszcze do niedawna 

szczerze ją przeklinała. Teraz lubiła swoje pełne piersi, bo on za nimi przepadał; z zapałem 

pielęgnowała też włosy, bo uwielbiał ich dotykać… Przemycała dla niego najsmaczniejsze 

kąski ze swoich dostatnich racji żywnościowych, a z czasem, niepomna kary, zaczęła 

przekazywać mu tajne informacje, które udawało jej się pozyskiwać od funkcyjnych. On zaś 

zaharowywał się w dwój i trójnasób, byle tylko zdobyć ów bezcenny dwumarkowy talon, 

będący przepustką do spotkania. Po kilkunastu tygodniach wiedzieli o sobie wszystko – od 

wieku rodzeństwa i imion najdalszych krewnych, po nazwę ulubionego kwiatu i najskrytsze 

marzenie. 

 W obozie nic nie było w stanie ukryć się przed wzrokiem bliźnich, toteż w niedługim 

czasie byli niemal równie znani jak Mala Zimetbaum i Edek Galiński. Tyle że, ze względu na 

zajęcie Florki, mniej może lubiani. Ale za to – jacy szczęśliwi! Pomimo i wbrew 

wszystkiemu, co ich otaczało. Czuli, jakby pośród tego wszechogarniającego mroku, 

najczarniejszego o jaki może otrzeć się dusza ludzka, rozbłysło nagle – dla nich i tylko dla 

nich – życiodajne, wiosenne słońce.  

 Florianna do dziś pamięta, jak czasami aż bolało ją serce od tego ogromu miłości, 

którą nosiła w sobie. 

 A potem przyszło wyzwolenie i nic odtąd nie mąciło już ich nierozłączności. 



 Skończyła się znienacka, wczesnym wrześniowym rankiem 1945 roku, kiedy Wiktor 

zginął z rąk rodaków. 

  W tej samej chwili zgasło życie Florki. Została tylko strzaskana skorupa, którą ktoś 

podniósł z ziemi i posklejał. Tym kimś był Alojzy Grajewski, wdowiec z sześcioletnim 

synem. Nie narzucał się. Był. Po prostu. Cierpliwie, nieustannie, na wyciągnięcie ręki. A 

kiedy po kilku latach nauczyła się ponownie oddychać, wyszła za niego i wychowała małego 

Krzysztofa tak, jak mogłaby wychować własnego syna, gdyby los pozwolił jej go urodzić. 

Nie pozwolił. W zamian jednak obdarzył trzema dorodnymi wnukami, którzy znaleźli jakoś 

drogę do jej struchlałego, zamkniętego na siedem spustów serca. I rozgościli się w nim na 

dobre. 

 Najmłodszy, dziś właśnie zdradzony przez dziewczynę, swoim nieopatrznym, pełnym 

goryczy „Ty dziwko!”, rzuconym do słuchawki w trakcie obiadu, wywołał najpierw ostrą 

burzę przy stole, a potem - nagłą falę obezwładniających wspomnień, które od przeszło 

sześćdziesięciu lat starała się omijać najszerszym z łuków. 

 Wiktor. 

 Wituś…   

  

 


