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JANUSZOWI 

Kiedy spadła na mnie wiadomość, że zaginął, pierwszą myślą było: tylko nie 
Janusz! Dlaczego właśnie jemu miałoby się stać coś złego? Przecież zasługiwał na 
wszystko, co najlepsze. Z niedowierzaniem patrzyłam na ogłoszenia o zaginięciu – za-
miast spotkania na początku nowego roku akademickiego pozostało imię, nazwisko, ry-
sopis. Piwne oczy…, dlaczego piwne? Przecież Janusz ma oczy szarozielone. Czyżbym 
się myliła? Czy będę miała okazję sprawdzić, porównać moją pamięć z rysopisem?  

A potem druga, straszna wiadomość, potwierdziły się najgorsze obawy, odpy-
chane w czasie dni poszukiwań, kiedy wszyscy czepialiśmy się nadziei, że do nas wróci. 
Z trudem, powoli dochodzi do świadomości, że już nigdy nie pogadamy. Żal, że nie 
znałam go lepiej – bo na przykład dopiero teraz dowiedziałam się o jego pasji fotogra-
ficznej, dlaczego nie wiedziałam o tym wcześniej?... Pustka w hallu na Browarnej, 
gdzie zawsze mijaliśmy się między zajęciami, czasem wymieniając parę zdań w locie, 
czasem zatrzymując się na dłuższą pogawędkę. Wiem, że już tego nie będzie, a przecież 
ciągle rozglądam się odruchowo, czy nie widać Janusza. On ciągle należy do tego miej-
sca. 

Znałam Janusza jeszcze z czasów studiów, był rok wyżej. Wtedy raczej z wi-
dzenia; między naszymi rocznikami nie było szczególnych kontaktów towarzyskich. Po 
latach zaczęłam pracę na Iberystyce, widywałam go częściej, pozdrawialiśmy się i tyle. 
Bliższe kontakty zaczęły się od czasu, kiedy ofuknął mnie za spóźnienie na obronę pra-
cy magisterskiej. To była moja pierwsza recenzja, pisałam do ostatniej chwili, no 
i spóźniłam się. A Janusz wypomniał mi, że egzamin magisterski to poważna sprawa, że 
nie można lekceważyć, że niewłaściwe podejście. Przyznałam mu rację, bo ją miał, 
przeprosiłam i od tego czasu rozumieliśmy się doskonale. Ceniłam jego poważne trak-
towanie obowiązków, poczucie odpowiedzialności, trzymanie się zasad. A potem było 
jeszcze wiele wspólnych obron, wspólnych konferencji. Zajmowaliśmy się trochę od-
mienną tematyką, zwłaszcza od czasu, kiedy bardziej poświęcił się tłumaczeniom, ale 
oboje pozostawaliśmy w orbicie Ameryki Łacińskiej i zawsze z największym zaintere-
sowaniem słuchałam jego wystąpień, świetnie przygotowanych, przemyślanych, wiele 
wnoszących. Z niecierpliwością oczekiwałam jego książki. 

Tak samo, jak zawsze cieszyłam się na nasze spotkania, choćby były krótkie. 
Zawsze z uśmiechem, w tonie żartobliwym – choć nie zawsze były to wesołe żarty. 
Czasem Janusz coś wspomniał o swoich kłopotach, ale bagatelizując je: „a co ci będę 
mówił”. Czasem bywał krytyczny – wobec zjawisk, zachowań, decyzji, wobec absur-
dów, którym przeciwstawiał rozsądek, ale nigdy wobec ludzi, nie wymieniał nazwisk 
osób, z którymi się nie zgadzał. Miał swoje zdanie, ale łagodził je życzliwością. Także 
łagodną ironią. Dlatego myślałam, że jest silniejszy, że ten żartobliwy dystans chroni go 



POŻEGNANIE   
 

12 Ameryka Łacińska, 3-4 (77-78) 2012, ss. 11-12 

przed drobnymi dyzgustami i poważniejszymi zmartwieniami, że stanowi skuteczny 
zderzak.  

A przecież zarazem wyczuwałam w nim swoisty rodzaj bezbronności. Zawsze 
otwarty na innych, na kolegów, studentów, na potrzeby Iberystyki, poświęcał im swój 
czas i uwagę kosztem siebie, swojej indywidualnej pracy badawczej, która była dla nie-
go tak ważna i swojego czasu wolnego, odpoczynku. Widziałam, że bywał zmęczony, 
przeciążony, ale zawsze podejmował kolejne zadania, odpowiadał na potrzeby. Robił to 
z poczucia odpowiedzialności, ale przede wszystkim z życzliwości do ludzi – bo lubił 
uczestniczyć, współpracować, pomagać. Nie potrafił inaczej, nie reagował na sugestie, 
żeby czasem odpuścił i pomyślał o sobie. Zawsze dawał więcej niż brał.  

Nie wiem, czy Janusz w pełni zdawał sobie sprawę, jak bardzo był lubiany. Że 
tyle osób le querían mucho. Na pewno świat jego bliskich, nas, którzy le queríamos 
mucho, stał się, bez jego ciepła i uśmiechu inny, niepełny.  
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