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Kosmici przyjadą po dziewiątej
Jędrzej Morawiecki

zdjęcia: Maciej Skawiński

Katarzyna Bielawska:
Ludzie przyjeżdżają tu zachwycać się bioróżnorodnością. A najpiękniejsza różnorodność jest w Narewce w ludziach. Tyle że inność ma tutaj
swoją cenę.
Piotr Białobrzeski:
Toczy nas zawiść, zazdrość. Diabeł przestał się nam ukazywać. Za dużo
jest realnego Zła na świecie, Zło siedzi już w ludziach, nie musi do nich
podchodzić w innej postaci.
ks. Grzegorz Kułakowski:
W Narewce czas wyżłobił już swoje koryto i płynie w nim powoli. W Białymstoku biegłem w pośpiechu, co dzień musiałem wyrobić normę. Tutaj
każdy może się wyciszyć – nawet ksiądz.
***
Żeby pokochać Narewkę, trzeba iść w puszczę, skręcić za rzeką w lewo,
wdrapać się na skarpę i spojrzeć w dół. Tak mówi przynajmniej babcia
Wiera Kardasz – baptystka. Rozalia Staniszewska – katoliczka – przytakuje jej poważnie. Koleżanka prawosławna – pani Maria - macha tylko
ręką. A potem śpiewają pieśni piękne.
Można iść jednak przez Narewkę inaczej. Nie schodzić z mostu,
nie zapuszczać się nad rzeczkę, gdzie szczyty pokrzyw nęcą nieprzytomnie mdłym zapachem, a komary brzęczą niemrawo. Zamiast brodzić
przez tłuste oka rzęsy, można skręcić w prawo od „Starej gospody” i
pustego placu pekaes, na którym niedługo odbędzie się kiermasz obuwia. Jeśli więc iść w prawo, miniemy stanicę kajakową, karaoke, sklep
przemysłowy shop pracz (proszki do prania na wagę, płyny do mycia
luzem), dotrzemy wreszcie do piekarni, walczącej z konkurencją, podrabiającą jej chleb blaszkowy. Dalej jest już tylko parafia katolicka i zakład
mechaniczno-wulkanizacyjny Autosław. Później droga wychodzi w pola,
a zapach spalin miesza się z macierzanką.
W którą by stronę nie skręcić - domy w Narewce są zwykle pociągnięte ciemną bejcą lub żółcią koloru rzecznego piasku. Ściany nie-

których obito papą, inne obłożono sajdingiem. Okna domów są białe,
plastykowe. Dachy – jeśli blaszane – błyszczą w słońcu i rażą lekkością. Z kolei domy objuczone cementową dachówką rozciągają krzywe
grzbiety jak stare psy.
Można w Narewce utknąć w gospodzie. Można zajść do biblioteki, by zdybać w niej niezwykłych, natchnionych czytelników (o co najmniej
dwóch takich w się w gminie mówi). Można skoczyć do Neli Charkiewicz,
serwującej parzoną kawę w świetlicy środowiskowej. Albo do Katarzyny
Bielawskiej z GOK-u, która do kawy dokłada mleko i krówki. Katarzyna
Bielawska może wiele opowiedzieć, może otworzyć duszewność, może
dotknąć spraw niewypowiadanych.
Gdzie by jednak nie iść - przede wszystkim trzeba wybrać drogę.
***
- Jutro przyjdzie Ilja! Spadną na nas gromy. Przynajmniej powinny. Święty Eliasz został wzięty do nieba w ognistym rydwanie – zapowiada Katarzyna Bielawska. Patrzy w niebo przez wielką szybę Gminnego Ośrodka Kultury i powtarza: - Zatresiotsia zymilia, zatresiotsia niebo, budzie
hrymieć, dodżd spadzie... Bo Eliasz władał i wiatrem i wodą i ogniem.
U nas jest bardzo czczony. Jego – zdaje się - wstawili u nas w Peruna.
Łagodnie go podmienili.
Mówię „u nas”, bo ja sama jestem wyznania prawosławnego – precyzuje
od razu. I wyjaśnia: - Nasz nastojaciel to Surel. Ale jak jego imię? Nie
wiem. My mówimy na niego Surello. Z kolei ksiądz katolicki to Grzegorz.
Odpowiedni człowiek dla tego miejsca. Tu trzeba wznieść się ponad
koszmarki, konflikty, które mrugają do nas z telewizyjnych ekranów. Nie
wolno ulec tym redakcyjnym szeptom. Ani księdzu ani nikomu innemu.
Napięcie da się w Narewce wyczuć. Chowa się gdzieś gdzieś pod
spodem, warczy chichutko. Czasem przebija z telewizyjnych ekranów.
Skrobie jednak również na dnie czaszki. Przypomina wydarzenia zuełnie
niedawne, strachy lat osiemdziesiątych, do tej pory niewypowiedziane.
- Napięcia wiązały się z „Solidarnością” – mówi Katarzyna Bielawska.
- Moja rodzina została osobiście dotknięta tym stygmatem. Stereotyp jakoby wszystko co wschodnie było ruskie – pokutuje do dziś. W czasie
Stanu Wojennego na tym terenie... Ja chyba jedyna to głośno wypowiadam... To nie jest zweryfikowane, nie wiemy, co było prawdą...
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Ksiądz katolicki Grzegorz Kułakowski powie później:
- W rodzinnej mojej miejscowości nic się nie działo. Ale pogłoski krążyły.
Zawsze znajdzie się grupa tych, co chcą innych przekonać na siłę.
Ksiądz prawosławny Aleksander Surel:
- Malowano prawosławnym krzyże na drzwiach, były jakieś plotki, że
będą wieszać. Ot, takie nacjonalistyczne paskudztwa. Teraz jest okej. I
tak powinno być zawsze.
Katarzyna Bielawska:
- Na naszych drzwiach też coś wtedy napisano, nie wiem co, ojciec
zdążył wytrzeć... Ale znaleźliśmy się na liście – tak nam powiedziano.
Przede wszystkim dlatego że mamy w rodzinie prawosławnego biskupa diecezji łódzko-poznańskiej. To Szymon Romańczuk, mój wuj, teraz
jest już arcybiskupem. Ale co to za lista? Co z nami mieliby zrobić? Nie
wiedzieliśmy i do tej pory nie wiemy. Kto przekazał albo wyprodukował wtedy te informacje? W szkole zwołano nas na apelu, na środek
wyszedł dyrektor, oświadczył, że lista nie istnieje. „To nieprawda, nie
rozprzestrzeniajcie tej plotki. Nie ma mnie w tym spisie, nie ma innych
nauczycieli” – mówił. Po wielu latach, już jako dorosła osoba, usłyszałam od znajomego naukowca, że to było jątrzenie, partyjna demagogia.
Bardzo chciałabym poznać prawdę.
Czas 1981-1983 to ciągłe szeptanie po kątach. Bardzo dziwne szepty. Wiecie jak na naszym terenie nazywa się Stan Wojenny?
Wojną domową: brat na brata, sąsiad na sąsiada, dramat małżeństw
mieszanych... Ostatecznie „Solidarność” przyniosła wolność – także dla
Narewki. Jednocześnie jednak w naszym regionie stało się coś dziwnego. Na Narewkę padł strach. Ludzie przestraszyli się naturalnego,
pozytywnego obnaszania ze swoją kulturą. Wcześniej w każdym domu
był święty kąt z ikoną, a na każdej ikonie wisiał ręcznik. Bo lniany, przepięknie wyszywany rucznik w kulturze białoruskej jest nam przypisany od narodzin do śmierci. Wyszywając go kobiety zaszyfrowują w nim
specjalne życzenia dobrego życia. Kiedy dziecko się rodziło, było tym
ręcznikiem przepasywane, potem ręcznik pojawiał się w czasie ślubu, w
czasie chorób... Po Stanie Wojennym ruczniki znikły. W świętych kątach
zostały gołe ikony.
Wszystko zaczyna się znów odradzać po wejściu do Unii Europejskiej. Ja mam ręcznik po babci, chowam go w szafie. Chcę jednak

zrobić nowy - sama. I nauczyć wyszywać ręczniki dzieciaki, które do
mnie do GOK-u przychodzą. Chociaż dzieci i tak mówią już do mnie:
„Pani jest starowiejska”. Ja im na to: „Chyba staroświecka”. „No jakoś
tak. Bo pani nie gada...”. „Jak to? Przecież ja ciągle gadam”. „Ale nie ma
pani na gadu-gadu”.
***
Cerkiew stoi na niewielkim wzniesieniu, w bok od GOK-u, w stronę zatopionego w lesie kirkutu. Prawosławna świątynia mruga z wnętrza bielą.
W środku siedzi ojciec Aleksander Surel. Nie opowie o remoncie
świątyni. Ma mówić o powołaniu. Choć o pracach budowlanych zapomnieć trudno. O freskach, które Jarek Wiszenko - ikonograf z Mielnika
nad Bugiem – rozpisywał siedem miesięcy („dzielny chłopak”). O bocznych zakrystiach, które dobudowali. O 500 tysiącach złotych dotacji,
którą udało im się dostać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O sponsorach – dzięki nim ta dębowa podłoga, te dywany, nowe
tynki, polichromia, odnowiony ikonostas, przerobione podwyższenie...
Tak, remonty są zdradzieckie, remonty potrafią wypełnić całą czaszkę,
zawłaszczyć umysł, zapaprać go sztukaturą, zaprawą, zasklepić płatami blachy, uwięzić segmentami sztachet. Teraz nie o tym jednak.
Po pierwsze należy powiedzieć, że ksiądz Aleksander Surel
nie chciał nigdy wyjeżdżać z puszczy na wybrzeże. Po drugie - pragnął
zostać milicjantem, względnie pilotem. Wszystko poszło inaczej. Może
to przez lekcje religii w Orzeszkowie? W połowie lat 60. dojeżdżał do
nich wikariusz z Hajnówki. Spotykali się na chórze, mróz kąsał złośliwie. Chociaż sam Surel nie przeżył wtedy żadnego przełomu. Ot, po
ukończeniu podstawówki poszedł po prostu do prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie. Po zdaniu matury trafił do klasztoru
w Jabłecznej. Mając 22 lata, 17 września 1978 roku, wstąpił w związek
małżeński ze studentką teologii z ChAT-u. Miesiąc po ślubie udzielono
mu święceń diakonatu i prezbiteriatu.
Ojciec Aleksander Surel:
- Metropolita Bazyli zaproponował mi z marszu probostwo. W Szczecinie. „Pojedziesz tam na rok dwa, rozejrzysz się, a potem cię zabiorę,
nie bój się”. Zajechaliśmy tam z żoną – paskudnie, szaro, ulice ułożone
z ciemnych, ciężkich poniemieckich bloków. Poszliśmy więc od razu z
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powrotem na dworzec. Dojechaliśmy do metropolity, wchodzimy, mówimy: „Niestety, nic z tego. Nie przeniesiemy się z żoną do Szczecina. Nie
podoba się nam i kropka”.
Wyszedł z tego przecinek. Metropolita przypomniał o ślubach posłuszeństwa. To był mały wykrzyknik. Wrócili na dworzec po raz kolejny. W
Szczecinie był proboszczem 14 lat.
Ojciec Surel:
- Zaraz po przyjeździe poszliśmy po kolędzie. Do obejścia mieliśmy 50
adresów. A kiedy odchodziłem w 1993 roku, pozostawiłem po sobie na
parafii adresów 300.
W 1993 roku ojciec Aleksander i matuszka Halina wrócili na Białostocczyznę. Ziemia otwarła przed nimi nowe wyzwania. Wielkie wyzwania.
Wyzwania remontowe. I tak oto w Pasymkach w 1995 roku opalali cerkiew, ściągali starą olejnicę. Wieczorem po zamknięciu w świątyni nastąpił samozapłon. Upały - większe jeszcze niż tegoroczne, a cerkiew
ze smolnych puszczańskich browien, pokryta nową blachą, nagrzała się
potężnie, wyrwało ścianę szczytową, strzelił ogień.
Ojciec Aleksander:
- 15 jednostek przyjechało. No i remont od nowa. A potem zachciało
nam się przenieść do Bociek, na większą parafię. Ale to była pomyłka.
Dziwni tam ludzie. Każdy chciał, żeby nabożeństwo odprawiać w jego
wiosce. Do Bociek na mszę nie chodzili. Finansowo nie pomagali. Nieładnie.
W 1999 roku przejechaliśmy do Siemiatycz. W trzy lata wznieśliśmy świątynię. Ale plebanii nie było. Proboszcz zajął mieszkanie, wikariusz drugie, a mnie pozostało żyć na wynajętym. Sami wiecie, jak to
jest na kwaterze. Dowiedziałem się, że w Narewce starszy ksiądz nie
daje sobie już rady. Poprosiłem metropolitę Sawę o zgodę, on ją wyraził
i tak oto w 2002 roku się tu sprowadziliśmy. W tym właśnie roku rozpoczęliśmy tu remont i remontujemy do dzisiaj.
Jacy tu są ludzie? – zastanawia się proboszcz. - Niespecyficzni.
Normalni. Dobrzy. Coraz częściej zawierane są w Narewce mieszane
małżeństwa. I coraz częściej w cerkwi, bo u nas ślub wygląda ładniej.
Zdarza się, że zarówno pan jak i panna młoda są wyznania katolickiego,

a jednak przychodzą do mnie. Ale relacje z kolegą Grzegorzem mamy
wyśmienite. Ksiądz Grzegorz jest wspaniały. Z brodą jak ja, dlatego nas
mylą, nie wiedzą czasem, który jest katolikiem. Naszą najbliższą sąsiadką jest pani Wiera. Baptystka, ale wspaniała kobieta. Z kolei nasza
chórzystka – Halina Grygoruk - była wcześniej katoliczką. Zakochała się
jednak w prawosławnym. Rodzice zabronili jej owej relacji. I wiecie co
się stało? Narzeczony zachował się jak jakiś Cygan! Porwał ją po prostu. Wywiózł do Olchówki. Zamieszkali w ziemiance. Wiecie, jaka jest
miłość...
***
Na zewnątrz kościoła – nieznośna spiekota. Narewka trzaska, asfalt
pachnie skwarem. Brązowy dom Haliny i Mikołaja Grygoruków widać
z daleka, stoi prawie na końcu wsi, zaraz obok gospodarstwa starosty
cerkiewnego. Na podwórku traktor, opony chronione szmatami. Grygoruki skryli się przed upałem w środku. Pan Mikołaj siedzi w samych majtkach na wersalce przed telewizorem. Pani Halina stoi w kuchni, obiera
fasolę. Okropnie są zakłopotani. Nie będą wspominać ani porwania, ani
życia w ziemiance, ani wreszcie – przejścia Haliny na prawosławie. Takich wspomnień lepiej nie poruszać. Zresztą – wszystko to plotki.
Niechaj więc opowieścią o małżeństwie Haliny i Mikołaja będzie spojrzenie na dom. Nie od środka nawet. Z zewnątrz. Dom jest wyjątkowo
wysoki, góruje nad sąsiedztwem niczym wieża. Może to demon? Demon yo-yo? Demon ziemianki? To on zapewne tchnął tę myśl, on uczynił podmurówkę tak wysoką, byle dalej od ziemi, od romantycznej niewygody, co serce zalewa miodem, a obolałe stawy - opuchlizną. Może
zresztą wytłumaczenie jest prostsze? Może Grygorukowie mieli potężny
zastrzyk betonu, mieli cegły, słowem – to obfitość materiału pozwoliła im
wzbić się w niebo? Czy jednak jedno drugie wyklucza?
***
O ekumenizmie i wielokulturowości w Narewce rozmawiać łatwo. Najprościej chyba, bo różnorodność jest tu chlubą. A może dlatego że ludzie cieszą się, wiedzą bowiem, że mogło być gorzej? Nela Charkiewicz
ze świetlicy środowiskowej, która gra z dzieciakami w scrabble, mówi:
- Narewka to katolicyzm, prawosławie, zielonoświątkowcy, baptyści...
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Społeczeństwo przemieszane, ale na co dzień tego nie widzę. Ten
wyznaje to, drugi inne, ale dostrzegasz to tylko w święta. Małżeństwa
mieszane obchodzą je podwójnie. Wszyscy mamy tutaj „Pierwsze
Boże Narodzenie” i „Drugie Boże Narodzenie”. Tak samo „Wielkanoc”.
Z baptystami mamy sporo do czynienia. Ich stowarzyszenie wspomaga ubogich mieszkańców Narewki, bez względu na wyznanie. Zwożą
tu żywność, organizują dzieciakom gry i zabawy – na przykład w naszej świetlicy.
Nela Charkiewicz przyjechała tu z zewnątrz. Z Michałowa dokładnie, z
ościennej gminy. Niby niedaleko, ale jednak...
- Narewka jest maleńka - tłumaczy - Różnice też maleńkie, nie da się
o nich opowiedzieć, trzeba je przeżyć, wżyć się w Narewkę, zgłębić ją.
Kiedy pojawiła się tu w 1984 roku, powiedziała sobie: typowa
wioska.
Nowej gospody – serwującej kartacze, wyborną ogórkową i cieniutką
kawę (reklamowaną jako espresso) – nie było jeszcze. Tak samo - siedziby Straży Granicznej. Ośrodek zdrowia znajdował się w drewnianym budynku. Domów mieszkalnych - jeszcze mniej niż teraz. Nela
Charkiewicz wie jednak, po co została w Narewce. Przekazywać tradycję młodym, tym, co chcą słuchać.
Bo obrzędy są tu kapitalne. Wesele od soboty do poniedziałku. Potem
kilkudniowy odpoczynek. Potem poprawiny u pana młodego. A potem
poprawiny u panny młodej. Uwielbiam wypiek korowaja. Wnoszenie
go w trakcie wesela, wraz z przyśpiewkami. I obrzęd darowania państwa młodych. Czterej kawalerowie przebierali się za konia, wiązali się
grubym sznurem. Na to płótno. Piąty chłopak na nich wsiadał. Fura
miała dwa dyszle, nie jeden, jak na południu. Do tego przywiązywało
się dugę, gdzie zatykało się pieniądze. Potem szły inne prezenty: kury,
koguty, wałki, co tylko zamarzysz...
Nela Charkiewicz mówi, a za oknem przemyka dziennikarz, wypytuje
ludzi o szeptuchy. Mija budynek GOK-u, znika za rogiem. W GOK-u
tymczasem urzęduje ciągle w piwnicy Katarzyna Bielawska, siostrzenica prawosławnego arcybiskupa, która skończyła trzy fakultety, siedzi
z dziećmi w cienistej salce i wypala z nimi bez ustanku rekiny i tygrysy.
Przed chwilą dzwonił do niej reporter z Polsatu. Dopytywał się,
czy nie było przypadkiem w Narewce „drugiego Jedwabnego”, wielu

chciałoby takie Jedwabne odkryć... Co właściwie widzą w Narewce
dziennikarze – zastanawiała się nieraz Bielawska. Miejsce biedne,
uduchowione, czarodziejskie? No i „U pana Boga za piecem”. Ale jednocześnie takie, żeby pod spodem znalazł się jeszcze dramat niemożliwy do ogarnięcia ludzkim umysłem... Szukają po prostu egzotyki –
kwituje Katarzyna Bielawska. - Jaskrawej, poruszającej niezwykłości.
A do tego dobrego folku, spektakularnych ślubów i muzyki cerkiewnej.
		
- Tak, reporterów jest tu dużo – potwierdza Nela Charkiewicz i patrzy
przez okno, stronę wypalarni dzikich zwierząt, prowadzonej przez koleżankę. - Czego oni naprawdę szukają? Tych, co pytają o Żydów (bo
Żydzi w 1939 roku stanowili połowę mieszkańców Narewki), odsyła
się do Kasi Bielawskiej, ona się tym tematem zajmuje, ona zebrała
dziesiątki godzin rozmów ze świadkami, dostała list gratulacyjny od
Ambasady Izraela. Dziennikarze pytają też o pieniądze, o wykorzystanie dotacji unijnych. To nowy temat, kwestia ostatnich lat. Bo Narewka
ma teraz swój dobry czas. Niby są cięcia, niby trzeba oszczędzać, ale
buduje się sporo. Dla mężczyzn praca jest, każdy facet może pracować, jeśli chce. Gorzej z kobietami. Sklepików więcej już otworzyć się
nie da. Trzyma się GS. Za rzeką powstanie sieciowy market Arhelan.
Kto może – jeździ jednak na zakupy do Hajnówki, bo jedzenie jest u
nas drogie. Najtrudniej tu kobietom i młodym.
- A pani jest tu szczęśliwa?
- Jestem tu z wyboru.
***
Odpływ młodego pokolenia frustruje. Znikają dzieciaki po liceum, nie
wracają ci po studiach, topnieje pokolenie trzydziestolatków.
- Nie ma dnia, by nie było na ten temat rozmowy – mówi Katarzyna
Bielawska. - Jestem dla moich rówieśników dziwolągiem. Koledzy i koleżanki wyemigrowali i mówią: „czekamy na ten moment, kiedy przyjdziemy do GOK-u i dowiemy się, że ciebie już tu nie ma. Bardzo tego
chcemy”. Przenoszą się głównie do Warszawy i Londynu.
Ja ciągle powtarzałam, że tu zostanę. Chociaż... Skończyłam
pedagogikę, historię, a trzy lata temu - archeologię. Czy to było potrzebne? Teraz myślę, że nie. Nie, kiedy żyjesz w Narewce. Myślałam,
że edukacja będzie moim atutem, ale tu wykształcenie skazuje cię na
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samotność. Pytają: „Co ty? Nietutejsza?” Ja na to: „Ja jestem bardzo
tutejsza. Tak bardzo, że kiedy zajadę do Warszawy, to nie wstydzę się
powiedzieć, że jestem z Narewki. A pan, jak wyjedzie do Białegostoku,
to od razu: ę, ą, chata za wsią, robi się pan tak polski i gramatycznie
poprawny, że się aż we mnie wszystko przewraca”.
Myślący ludzie stąd wyjeżdżają. Zapewniają, że wrócą. Na
emeryturze. Odremontują wtedy chatę po dziadkach, o ile się jeszcze zachowa. Na razie – brak tu przestrzeni. Chyba że masz ambicje
rozwinięcia skrzydeł politycznych. Sama noszę się z myślami, by stąd
wyjechać. Muszę wyjechać. Jak najszybciej. Im tu więcej wiesz, tym
jest ciężej.
U nas nadal panuje myślenie plemienne. Na tych terenach
najdłużej trwało pogaństwo, najdłużej rządziła tu starszyzna. Ten archaizm jest bardzo ciekawy. Dzięki niemu zachowaliśmy nasze tradycje. Ale właśnie przez taką mentalność trudno przetrwać osobom
mającym własne zdanie, które przeszły już raz wrota nowoczesnego
świata. To piękne miejsce dla etnografa, dla archeologa. Dla turysty,
urzeczonego bezinteresowną gościnnością. Jesteśmy gościnni dla
przyjezdnych. Nawzajem siebie tolerujemy. Ale jeśli wyróżniasz się z
grupy obyczajowo – stajesz się obcym. Wystarczy zresztą, że kupisz
lepszy samochód, a już pójdą zamówić u babki, żeby ci opona strzeliła, żeby sworzeń urwało.
Te czary tu naprawdę są. Moja babcia się tym zajmowała.
Dziwne rzeczy działy się w jej drewnianym domu – szepty, zioła, tłumy
ludzi, ciągle jakieś samochody (a auta to przecież wtedy rzadkość). Ja
byłam malutka i patrzyłam na sprawy niesamowite. Babcia pracowała
z popiołem, świecami, okadzała chorych, modliła się. Czyniła to jednak zdecydowanie nie cerkiewnie. Specjalizowała się w zamawianiu
od lęku i od wiatru. Co widziałam? Że coś jest, a czegoś nie ma. Jeśli
ktoś był bardzo ciężko przewiany przez wiatr, to popiół w szklance,
którą suwało się po ciele człowieka, znikał. Szklanka wyglądała jak
przekrój mrowiska. Widziałam te puste miejsca, nisze... Były piękne.
Przyjeżdżali do babci psychologowie, chyba także etnografowie, nie
rozumiałam wtedy dokładnie, siedzieli z zeszytami i ciągle notowali.
Ale babcia wszystkiego do końca im nie mówiła. Ja też nie jestem
skłonna, by mówić wszystko. Oficjalnie ani kościół katolicki ani cerkiew
prawosławna nie mogą tego popierać.

Przerwa. Największy łobuziak Narewki przyniósł Katarzynie Bielawskiej szczupaka, wypalonego gniewnie na wielkiej desce. Chce skonsultować niuanse plastyczne.
***
- Tu zaklinania nie jest jeszcze aż tak dużo, ale im bliżej Hajnówki, tym
od czarów robi się gęściej – kiwa tymczasem głową katolicki ksiądz
Grzegorz Kułakowski, który dziś jeszcze jest w parafii, ale jutro znika na
urlopie. - Na sprawy czarów trzeba patrzeć indywidualnie. Zielarstwu,
medycynie ludowej – nie ma absolutnie sensu się sprzeciwiać. Zaklęcia
i wzywanie mogą być niebezpieczne – nie wiemy do końca, jakie siły
uwalniamy. Niemniej to zupełnie naturalne, że chory czy potrzebujący
szuka u nich ratunku. Jeżeli to nie jest ewidentnie szkodliwe, jeżeli można w ten sposób pomóc– czemu nie?
Sporo u nas ciekawych rzeczy. Mamy tu niedaleko skit prawosławny w Odrynkach. Mnich stworzył pustelnię nad rzeką, fachowo wykonana, bardzo ładna. On zbiera zioła, służy ludziom. Warto go odwiedzić. Niecałe dwadzieścia kilometrów stąd, nad samą Narwią.
Ksiądz Kułakowski – z zawodu mechanik samochodowy - kusi wizytą w
skicie, później opowiada o swej katolickiej parafii, siódmej już, niezwykle
rozległej, od krańca do krańca ponad 30 kilometrów, katolicy stanowią tu
niecałe 18 procent mieszkańców, parafianie to głównie osoby starsze,
no bo młodzi – wiadomo, wyjeżdżają do Białegostoku, o tym mówią już
wszyscy.
Ksiądz Grzegorz sam również pracował wcześniej w mieście,
ale źle mu tam było. Reklamy walą cię w łeb, wierni nie mają czasu,
wszyscy gonią za obowiązkiem, łatają troski, pędzą z jednego dnia w
drugi, rozproszeni, rozlani po przemysłowej przestrzeni.
- W Białymstoku idąc po kolędzie odwiedziłem jednego dnia tyle rodzin,
ile tu mam wszystkich parafian. Biegłem w pośpiechu, byle wyrobić normę. Kilku tysięcy osób w ciągu paru lat nie poznasz, nie zapamiętasz.
W najlepszym razie skojarzysz twarze tych, którzy najczęściej bywają
na mszy. W Narewce mogę posiedzieć w rodzinie dłużej, wsłuchać się
w nią. Tutaj czas wyżłobił już swoje koryto i płynie w nim powoli. To się
bardzo czuje. Tutaj każdy może się wyciszyć – nawet ksiądz.
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A może chcecie lepiej zrozumieć, o czym mówi ksiądz Grzegorz? Zerwijcie się więc z samego rana, najlepiej jeszcze przed świtem. Stańcie na
przystanku naprzeciwko gospody, wsiądźcie do obłego „octobusa” razem
z długonogą panią o spiczastej twarzy. Ubrana będzie w szorty, skórę mieć
będzie jędrną, włosy w kolorze żyta, a w dłoni będzie ściskać uchwyt wzruszająco małej walizeczki na kółkach. Kierowca prywatnej linii będzie mieć
przy desce rozdzielczej ciemną ikonę (zwróćcie na nią uwagę, „Octobus”
– w przeciwieństwie do „PKS Białystok” respektuje nie tylko katolicki, ale
i prawosławny kalendarz). Jechać będziecie jednak krótko, tyle co przez
puszczę. W Nowosadach trzeba wysiąść, wysiądzie tam zresztą i żytnia
pani z walizką i nieśmiały łysy młodzik, wszyscy przesiądą się po chwili
do pekaesu (uzbrojonego tym razem w Matkę Boską Częstochowską), w
autokarze podzwaniać będą lampy sufitowe, ich klosze w przybrudzonych
barwach – jak tani kolorofon, jak barwy bajek wyświetlanych w dzieciństwie
na domowych projektorach, żółta, niebieska, ciemnozielona... Nad głową
wlepka – płonący nagi, umięśniony demon z ogonem niczym bicz, reklamujący miejscową drużynę futbolową, nad nim napis: „witamy w piekle”... Pani
w białej bluzce z plakatu obok biesa wydaje się znajoma, chyba z corega
tabs, ale teraz uśmiecha się z innej reklamy i zapewnia, że „jutro zaczyna
się dziś”.
Okrutnie roztrzęsiony autosan minie plastykowe żubry przed barem, wpełznie między drzewa, zanurzy się w sierpniowe cienie, a potem zobaczycie Białystok, ulicę Logarytmiczną, Liniową, dalej Gminną, Night club
„Exclusive” na ulicy Włókienniczej, reklamowany przez samotną zamyśloną
panią, która przykucnęła przed niklowanym słupem wysokiego napięcia,
obok „Passion Beach”.
Jeszcze kawałek do dworca, jeszcze tylko „renowacja skórzanych
mebli i obrazów”,
„znicze, papierosy – hurt-detal”, „studio materacy” na Nowowarszawskiej,
a potem już hala PKS, na dworcu wzruszające plakaty Celine Dion wiszące obok bardzo męskiego WC, dalej skup grzybów i jagód, przejście nad
torami, z drugiej strony kładki kolejowej widać „zdjęcia legitymacyjne w promocji” (jako przykładowa fotografia, zachęcająca do korzystania z usług –
bułhakowowski czarny kot w garniturze, krawacie i koszuli w paski).
Cóż, może nie wyda się wam to wszystko wielkomiejskie, może nie
przytłoczy was gwarem, pośpiechem, nie przygnębi anonimowością metropolii. Pewnie nie stanie się tak nawet, kiedy ruszycie wieczorem w ślad za
rozbawionym tłumem na Aleję Bluesa, gdy zanurzycie się w jednym z klu-

bów, by pogwarzyć z dobrotliwymi bywalcami dyskotek, stawiającymi szczodrze zdrową, gorzką wódkę, proponującymi ciągle, by zatańczyć z ich łaniami, bo czyż nie są piękne białostockie łanie, nie trzeba się wstydzić, trzeba
tańczyć, pić i szukać Absolutu w świetle cedzonym przez stroboskop...
Pewnie nie zrozumiecie, o czym mówił ksiądz Grzegorz... Skoro
jednak tak, spróbujcie wrócić do świetlicy, do Neli Charkiewicz.
***
Świetlica środowiskowa przymyka już wrota. Nela Charkiewicz idzie do
domu. Rzeka Narewka przepływa kilometr od jej mieszkania. Od Bobrówki
dzieli ją jeszcze mniej, niecałe 300 metrów.
- Wszystko widzę z okien. Za szybą śmigają kaczki, żurawie, łabędzie, rybitwy. Wiosną woda zmienia kolor. Najpierw rozlewa się po lodzie, potem
zatapia śniegi, rozłazi po łąkach. Te łąki kiedyś były szare, teraz są brązowe,
bo nikt ich nie kosi, gubi się zarys rzeki. Od strony drogi do Lewkowa jest taki
wykoszony kawałek. Jeśli zwierzęta wyjdą na ten jasny skrawek, to widzę z
daleka jakiś ruch. Poza tym wszystko ginie w kudłatej połaci. Sarny, jelenie,
dziki, żubry, które się tu kręcą, mają zimowisko w kierunku Siemianówki, jest
ich około 50 sztuk. Ryś chodzi koło cmentarza w Lewkowie. Są też wilki,
nic nam teraz nie robią, ale pozostał strach z czasów wojny. Od strony rzeki
łażą także łosie. I dziki. Świnoroje są wszędzie, pobocze zryte do samego
krawężnika. Zwierzęta wchodzą na teren wsi. Nie boją się ludzi. A niedawno
przez dwa dni siedział mały zajączek, skulony w trawie 100 metrów od naszego domu. Nie podchodziliśmy. W końcu zabrała go matka.
Niedługo wieczór. Las rozgada się zaraz skrzekiem i trzaskaniem. Na razie
na kwaterze agroturystycznej świeżo zapoznana parka rozprawia z ożywieniem o specjalnej linii produktów żywnościowych i niezwykle ciekawym
programie telewizyjnym o pozytywnym wpływie kurortów all inclusive, które
integrują lokalną społeczność. Zadbana, sucha menedżer wspomina wcześniejsze wojaże, opowiada o młodziutkim Beduinie: „17-18 lat. Był tylko na
moje usługi. Mieliśmy też swojego kelnera, przyniósł mi tabletkę przeciwbólową lokalnej firmy. Ryzykowna sprawa, ale zadziałało... A potem zachód
słońca na pustyni. Beduini rozpoczęli te swoje modły, ale w sumie było bardzo miło”.
Ostre słońce leci w dół, promienie odbijają się bezsilnie od kostki
puzzle. Nad puszczą przemyka ociężale motolotnia.
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Dziś Świętego Eliasza. Przed piątą jest jeszcze ciemno. Szosy puste,
Narewka milczy. Potem dobiega z daleka warkot wolnossącego diesla.
Pod piekarnię podjeżdża busik, wyłącza silnik. Kierowca rozwiera żelazne drzwi, wnosi do sklepu skrzynie z pieczywem. Z kabiny sączy się
„lornetka”, zacięta dżinglem radia Zet. Piekarz opuszcza znów kratę,
zamyka na powrót lokal, odjeżdża. Sprzedawczyni jeszcze śpi.
Przed szóstą przelotówka przez Narewkę wypełnia się porannym zgiełkiem. Przez miasteczko przetacza się fala rozświetlonych
słońcem aut. Czerwone promienie rażą zaspanych kierowców, na tylnych kanapach drzemią przytuleni do szyb robotnicy fabryki maszyn
rolniczych Pronar, ocierają się nagimi ramionami, jedni są w koszulkach na ramiączkach, inni chłoną poranek pełnym torsem. Część z
nich pracuje na spawalni, trzymanej twardą ręką przez Piotrka Białobrzeskiego, łowcę mistyki, poszukiwacza tajnych ksiąg i przepowiedni,
kowala, posiadacza japońskich mieczy, dobrego, mądrego brygadzistę, otwartego na opowieści starszych i głos z Nieba. Piotrek jedzie
jednak do fabryki z drugiej strony, z Mikłaszewa, z nim nie da się dziś
jeszcze spotkać. Psotni ślusarze, co mu tyle krwi napsuli, przemykają przez Narewkę. Po pięciu minutach sznur pojazdów znika. W miasteczku znów cisza. W Pronarze rozpoczęła się poranna zmiana.
Tymczasem w miasteczku otwierają się pierwsze sklepy,
sprzedawczynie wyciągają kartki, przeliczają towar, rozkładają po półkach frykasy. Przez krzyżówkę przelatują rowerzyści: ci lokalni oraz
przybysze w dredach, włóczkowych swetrach, wszyscy jadą na skrzypiących bicyklach. Ośliźli kosmici w goglach pojawią się dopiero po
dziewiątej.
Na przystanku PKS nie ma dziś nikogo – ani młodziaków ani
smukłej pani z dziubkiem. Ze snu wybija jedynie napis na wiacie, będący być może rootsowym coming outem: „RÓHAM KOZY”. Obok
bombastyczny sakro-plakat:
„Marsz dla Jezusa. Spotkanie z uzdrowieniem, bóle stawów, kręgosłupa, głowy, dolegliwości serca, tarczyca, problemy ze słuchem, dolegliwości żołądka i inne. Stany lękowe, depresje, bezsenność, nienawiść
i zniechęcenie, nałogi i inne. Wstęp absolutnie wolny. Uzdrowienia dokonywane będą w imieniu Jezusa Chrystusa i bezpłatnie. Teraz Jezus!
Organizatorzy: Misyjny Obóz Wędrowny oraz Kościół Boży w Chrystusie w Hajnówce”. Dalej Provident - kusi gotówką od ręki (numery
telefonów desperacko powyrywane).

Na plac przed pekaesem wpada pękaty autosan „dziewiątka”, mruga
podkrążonymi światłami, wąsaty kierowca zaprasza do środka, autobus
zanurza się w puszczy, pełznie w stronę Dubin. Na miejscu, by dotrzeć
na cmentarz, należy się nieco cofnąć i iść w kierunku puszczy. Przed
wejściem rozłożyły się już stragany, nad grobami powiewają smerfy i syrenka w kąpielowym biustonoszu. Kupcy kuszą szyszką w toffi, sztucznymi kwiatami i obwarzankami za trzy złote. Na cmentarzu ruch, pięciu
księży z matuszkami chodzi pomiędzy grobami, święcą, modlą się, matuszki śpiewają. Wiatr rwie głosy, niebo jednak jasne, Eliasz na razie nie
grzmi. Jest tu ojciec Aleksander, jest matuszka Halina, porozmawiać
jednak nie ma jak, ciągle jeszcze święcenia mogił, za chwilę nabożeństwo, ojciec Aleksander przypomina, że na Eliasza nie wolno pracować,
że źle się może taka praca skończyć, ale dłużej pogadać da się dopiero
wieczorem, kiedy matuszka wyciągnie sękacza, nalewkę, prawdziwą
bukwiczkę, kiedy zaczną wspominać, jak się poznali na wieczorku mickiewiczowskim w seminarium, najpierw była część artystyczna, potem
dyskoteka, z magnetofonu syczała „Małgośka”, „Daj mi tę noc”, „Żyj aby
kochać, kochaj by żyć”...
- Na tych wieczorkach to gdzieś tam po kryjomu się coś wypiło, żeby
rektor nie widział. Tak dla odwagi. Bardzo dużo dziewcząt zostało wtedy
matuszkami. Ładnych dziewcząt. Ale nie wszyscy klerycy się pożenili. Pochopne śluby mogą być zresztą dramatyczne, zdarzają się takie
przypadki... Nie dobiorą się młodzi, a później rozczarowanie. Każdy jest
grzeszny, każdy popełnia błędy, z tym że ksiądz już drugi raz nie może
się ożenić. Kilku kolegów skończyło ostatecznie seminarium katolickie.
Niektórzy przyjęli zakon prawosławny. Ja siedziałem przez sześć lat w
jednej ławce ze świętej pamięci arcybiskupem Mironem, który zginął
pod Smoleńskiem. Sześć lat na dobre i na złe… I organizator i kaznodzieja wspaniały. Przeczuwał coś. Inny kapelan miał wsiąść do samolotu, ale Miron w ostatniej chwili powiedział: „A, zostań, ty masz rodzinę, ja
polecę”. Feralny to był lot, niepotrzebny. Teraz to już historia, pozostaje
tylko modlitwa.
Matuszka Halina śpiewa ciągle na grobach. Po liturgii wsiądą w pękate
BMW, popędzą do kolejnych obowiązków, matuszka jest przecież również dyrygentką chóru w cerkwi, psalmistką, katechetką, do tego dom,
dzieci, pieczenie prosfor, bo za chleb eucharystyczny jest w cerkwi odpowiedzialna właśnie ona. Dobrze, że choć świec nie musi wyrabiać,
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jak w patriarchacie moskiewskim, świece to główny dochód dla cerkwi,
ale w Polsce parafia sama ich nie produkuje, za to odpowiedzialny jest
klasztor w Jabłecznie, każda parafia ma przydzielony roczny limit, amortyzują koszta, a z reszty utrzymują Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie.
- Rola matuszki jest bardzo trudna, ale przede wszystkim zaszczytna
– tłumaczy Halina Surel. – Dzieci nie mogą łobuzować, matuszka nie
może szaleć. Tego szkoda najbardziej. Kiedyś tak się fajnie z Aleksandrem tańczyło... Ale księża nie tańczą. Niby nie jest to zakazane, ale
nie przystoi. Z mężem nie zatańczę już nigdy. Nawet na chrzcinach, na
weselu... Ale jak ktoś weźmie - to bardzo chętnie!
***
Tymczasem Katarzyna Bielawska wyjeżdża. Nie do Warszawy jednak. I
nie do Londynu. Na Białoruś.
- Ruszamy na dniach – w ramach wymiany kulturowej. Folklor tam jest
naprawdę autentyczny, nieskomercjalizowany. Bardzo ciężko jednak
z nimi rozmawiać. Są bardzo ostrożni, dyplomatyczni aż do bólu. Nie
wiesz, czy powiedzieć: „Dobry dzień” czy „zdrawstwujtie”. Bezpieczniej
– to drugie, żeby nie wprowadzać ich w zakłopotanie. Kiedy zaczynam
mówić po białorusku – milkną. Boją się utraty pracy. Ostatnio powiedziałam sobie – więcej już nie jadę. Zadawali mi masę precyzyjnie zaprojektowanych pytań. Najpierw: „Jak się żyje w Polsce, czy rzeczywiście tak
jak pokazują u nas w telewizji?”. A potem przechodzili do rzeczy – wypytywali o naszych lokalnych polityków. Podawali konkretne nazwiska i
drążyli: czy to „horoszyj czielowiek?” Ja na to w kółko, że chcę do księgarni. Dzieli nas bariera strachu. Dzieli nas polityka. Włączam czasem
białoruską telewizję. Codziennie tylko śpiew i taniec. Co prawda ładnie
tańczą...
***
Wełniany dym unosi się nad domem z tanich pustaków za jednym z
wielu sklepów spożywczych, tuż przy placu PKS. Przylepiony do spożywczaka lokal fryzjerski przymyka okno, dym wisi z niego jak czupryna,
osnuwa purpurowy gont, zakrywa w końcu budynek całkowicie, spada
na eternit, chowa w sobie brudny talerz anteny satelitarnej.

- Dwóch etatów nie utrzymają, bez szans... - mówi cicho pracownica sklepu.
- GS padnie, ale tu lokal jakoś przetrwa – pociesza ją pan z mocarnym
brzuchem, zakrytym koszulą w prążki.
- Muszę zapytać, czy zechce mnie zostawić na pół etatu, czy całkiem...
Kolega próbuje jeszcze przez chwilę rozchmurzyć sprzedawczynię, dopala papierosa i odjeżdża A-szóstką w dieslu.
Na plac zajeżdża kolejny pekaes. Czas ruszać w stronę pustelni,
wszyscy mówią o skicie, wszyscy każą jechać. Wiezie nas autosan H-10
z legendarnie niewygodnymi siedzeniami hamakowymi. Za podłokietniki
służą gołe czarne rurki, plastik odpadł lata temu, autokar sunie jednak
twardo, firanki w kolorze szkolnego mundurka powiewają dziarsko, pokrowce w rude kwiaty drapią w policzek.
Mijamy Gnieciuki, potem Zabłudów. Domy potężne, trzypiętrowe,
na wielkich podmurówkach (widocznie mieszkańcy Zabłudowa również
porywali swe dziewczyny do ziemianek), mijamy pawilon sieci Arhelan –
łudząco podobny do Biedronki, dalej widać srebrzyste silosy. Nęcą z obu
stron szutrowe drogi, kierowca nie daje się jednak zwieść pokusie, trzyma
kurs, podkręca radio i smarka w chusteczkę, poczerwieniały nos odbija
się w okrągłym lusterku. „Upadają kolejne biura podróży” – obwieszcza
trwożnie spiker, a białe słońce wchodzi na łąki, idzie w górę, rozpływa
się, zamazując niebo. Wkoło blada kukurydza, kłaki fabrycznego dymu,
kolejne reklamy Pronaru. Potem wieś Makówka, za oknem brzózki o brązowych liściach i maleńkie jabłuszka – prawie jak syberyjskie – przeplatające się z dziką różą. I wreszcie Narew. Dworki ze złotymi szprosami,
czarnym kolektorem słonecznym i wysokimi, cienkimi kominami, ciągniętymi z boku domostw od samego parteru. Potem widać dwupiętrowe bloki, na balkonach króluje cyfrowy polsat HD. Pod balkonami zaś zagony
paproci, ktoś podstawił do okna zbitą z desek drabinkę...
Autobus toczy się przez Mickiewicza, mija foliarnię i transformator, potem drewniane domki, zwykle brązowo-żółte, przepalone słońcem.
Bogatsi mocują nad gankami daszki z polietylenu. Jurny gospodarz w
czarnych spiczastych gaciach wychodzi na mokrą trawę. Zaraz jednak
znika z tyłu. Teraz jeszcze szyld: „weterynarz: profilaktyka-leczenie-badanie mięsa”, krzyż ze stalowych rur, co wygląda jak katiusza i punkt wyprawy skór, dzielący lokal z kwiaciarnią. Autobus staje przed potężnym
głazem na skwerze: „w hołdzie poległym na tej i z tej ziemi w walce o
pokój i władzę ludową”.
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Dalej do pustelni można jechać z katolickim kościelnym Janem Grabowskim. Kościelny pląsa astrą po szutrówce i mówi, opowiada dużo, na
przykład o osiemnastowiecznym drewnianym kościele, po którym z pasją przed chwilą oprowadzał. O księdzu Józefie Horodeńskim, zesłanym
do łagrów, bo Grabowski pamięta wszystko, pamięta, jak go odnaleźli,
jak ksiądz wrócił do Polski w 1960 roku, jak stanął na parafii w Narwii. A
parafia potężna, liczy ze 100 wiosek.

pszczoły! – krzyczą krewni. Słychać Ojcze nasz. Przypominają się słowa Katarzyny Bielawskiej: – Prawosławną służbę się prawi. Nie odprawia. Bo to jest liturgia boska. W niej samej coś się dzieje – za sprawą
Ducha Świętego. Uczestniczysz w czymś nieziemskim. Otrzymujesz
malutką cząsteczkę nieba na ziemi.

Docieramy do rzeki Narew. Koryto tłoczy wodę jak kisiel, kościelny kiwa
głową ze smutkiem. Zalew Siemianowski wszystko zepsuł, sinica, betony ... Kiedyś wszedłeś po pępek i widziałeś palce u nóg, a teraz? Co tu
łapać? Ani rybki ani małży.
Nic tam, kościelny odjeżdża z powrotem, czas mu na parafię.
Grabowski chciał już z tej pracy zrezygnować, ale po tym, jak mu krążenie strzeliło, zrozumiał, że on musi na parafii zostać do końca życia.
Taka jego droga. Emerytura mu nie pisana.

Teraz trzeba iść do Piotra Białobrzeskiego. Znajomego Katarzyny Bielawskiej. Brygadzisty ślusarzy w Pronarze. I jednego z ważniejszych
czytelników w Narewce. Bo w miejscowej bibliotece podział jest prosty:
kobiety czytają romanse. Mężczyźni kryminały i tomy Wołoszańskiego.
Trend przełamują tylko dwie osoby. Pierwsza to Mikołaj Woroniecki, stały czytelnik gazety „Fakty i Mity”, na której jesienią suszą się grzybki,
rozłożone na ganku (straszliwie dusznym zresztą, szczególnie przed
burzą na Eliasza, wtedy powietrze u Woronieckiego – byłego nauczyciela języka rosyjskiego - jest gęste i ciężkie jak rosół z kołdunami). Pan
Mikołaj wypożycza z biblioteki książki historyczne o Wyzwoleniu. Bo to
było Wyzwolenie – podkreśla to dobitnie. I dodaje: - Ci, co zostali powieszeni przez Armię Radziecką, zwykle kolaborowali.
Mówiąc to patrzy na zawaloną studnię przed domem i potakuje,
by wzmocnić w ten sposób swój osąd historyczny.

***
Przy wejściu do skitu wisi tablica informacyjna, a na niej adres internetowy i dyżurny telefon do pustelnika. Pierwsza pustelnia powstała w
Odrynkach w 1518 r. W 1572 r. skit w Puszczy Błudowskiej ufundowała
Katarzyna Wiśniowiecka, żona Grzegorza Chodkiewicza. W 1603 r. do
Monasteru Wniebowstąpienia Pańskiego nieopodal Odrynek przybywają wypędzeni przez unitów mnisi prawosławni z Supraśla.
Cerkiew pokryta jest zielonym gontem. Właśnie trwa Panichida.
Błyszczą złote kopuły. Wierni ronią łzy. Potem ubrani na czarno krewni
rozdają ziołową herbatę i placek. Leją pomidorówkę, płaczą, wołają do
szwedzkiego stołu. Umilkł generator prądotwórczy. Pogasły żyrandole
w kościele. Turyści odchodzą przez trzciny. Za ołtarzem cisza, łagodny
wiatr ciągnie na wschód. Wychodzi ojciec Gabriel. Patrzy bystro, tłumaczy – jeszcze nie czas na spotkanie, nie ta pora. Teraz trzeba jeść.
– Nader osobliwy z niego przypadek – mówił wcześniej o Gabrielu ojciec
Surel. – Był przełożonym klasztoru w Supraślu po arcybiskupie Mironie.
Później został powołany na biskupa. Odmówił sakry. I tak oto siedzi w
tej swojej pustelni. Nazywamy go Świetlik Bagienny.
Ręcznie wykonany traktor przemyka koło cerkwi, zwozi ule.
Mały chłopiec wybiega, szaleje wśród kwiatów. – Mikołaj, uważaj, tu są

***

***
Drugi czytelnik to właśnie Piotr Białobrzeski. Poszukuje ksiąg religijnych.
I jest Tajemnicą. By do niego dotrzeć, by odwiedzić go w Mikłaszewie, iść
trzeba na piechotę. Iść kilometrami, nie ma tam już pekaesów, nie dziś
w każdym razie. Iść więc trzeba szutrówką, potem asfaltem, po drodze
gniewny pan, strzegący sklepu, wyrzeka z chorobliwym patosem:
„Ja jestem po prawicy Boga. Ja Piotr. Po lewicy mój ojciec Paweł” –
ostrzega, później jednak zaczyna przemawiać po niemiecku, a na asfalt
leci deszcz złocistych brzozowych szyszek, szyszki spadają bezpłodnie,
może choć koła samochodów przewiozą je do innej gminy...
Tak docieramy do Narewki, tym razem jednak nie ma czasu na
popas, trzeba wyjść z miasteczka, minąwszy gospodę, sklep, kuszący
obfitością napojów energetycznych „demon”, GOK i ośrodek zdrowia. Dalej jest już tylko dom w kolorze kanarkowym (dach z ciemnozielonej bla-
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chodachówki, do tego seledynowy sajding, budynek subtelny jak beza),
stąd można iść skrótem przez cmentarz żydowski, zaszyty w lesie, za
cmentarzem widać będzie eternitowe ułomki skryte pośpiesznie wśród
malw. Potem jest znów asfalt. A na końcu marszruty – Mikłaszewo.
***
- Ja zajmowałem się prawie wszystkim – mówi Piotrek Białobrzeski na
wstępie, sypie do kubków hojnie kawy i zalewa obficie wodą kamionkowy czajnik. - Brałem choćby szczyptę, byle spróbować. Mieszkał koło
nas dziadek, który mi mówił o księciu, co zapragnął zdobyć wszystkie
profesje. Ostatni zawód, jaki mu został, to złodziej. Mniejsza już o to, jak
się ta historia skończyła, dla mnie najważniejszy jest jej sens – wszystkiego po trochu. Dlatego zająłem się kowalstwem, rzeźbiarstwem, malarstwem, zielarstwem... I wina wyrabiałem i wódki i wszystko. Dosłownie wszystko.
Teraz robię w fabryce. Na Pronar wiele osób narzeka – że mało
płaci. Ale człowiek - tak zbudowany, że zawsze mu będzie mało... Ja
jestem brygadzistą na spawalni. Ciężki chleb. Mam pod sobą 22 ludzi,
wszyscy są ode mnie starsi, wszyscy przeskoczyli pięćdziesiątkę, mogliby mi być ojcami. Muszę na nich wrzeszczeć. Bo jest tak: najpierw
wszystko klaruję, pytam, czy rozumie, on kiwa głową, pytam jeszcze
raz: „rozumiesz na pewno? Może omówić rysunek techniczny, może coś
jeszcze wytłumaczyć?”. On na to: „Wszystko jasne”. I idzie w swoją stronę. Po paru minutach coś mnie zwykle tknie, zachodzę do niego i widzę,
że on robi na opak. „Co ty wyprawiasz? Przecież miało być odwrotnie”.
On patrzy, zamyśla się, w końcu rzuca: „A może ja cię nie usłyszałem?”.
Kiedyś wierzyłem, że im człowiek starszy, tym jest mądrzejszy.
Teraz w Pronarze pojąłem, że wiek nie musi oznaczać mądrości. Oni
wyrabiają rzeczy przedziwne, jakieś psikusy: tu coś poluzują, tu coś w
maszynie zatkają, gdzieś wystrzeli... Żyją do następnej wypłaty, do imprezy. A czy post jest, czy nie - nieważne. Jakby diabeł się z nich nabijał.
To jest poddawanie się Złu. Nie ma w nich walki.
Po pracy szukam książek. Dlatego powiedzieli wam o mnie w
bibliotece. Słyszeliście o Kluczu? To księga, której wiedza nie wszystkim
jest dana, nie każdy ją odczyta. Bardzo ciężko ją dostać. Ona krąży właśnie po naszych terenach. Odwiedzam powiedzmy pewną rodzinę, tam
człowiek powiada mi: „jedź gdzie indziej”. I wskazuje adres. Ja wskakuję

na rower, zajeżdżam, pytam o Klucz, ludzie zaprzeczają, ja pedałuję
jeszcze dalej... Prócz tego dużo słucham. I pytam. Tych najstarszych.
Bo nasze okolice to sklepienie wielu kultur. Ono daje mądrość i wizje.
Oto poszedłem niegdyś do banku, stał koło mnie niepozorny dziadek,
mówi: „Po co tyle okienek, skoro obsługują tylko w jednym?”. Ja mu
przytaknąłem, zgadaliśmy się i on nagle zaczął mi opowiadać o Sybilii.
Nie jesteście w temacie? Jej księgi zaginęły, ale wcześniej wszystko w
nich opisała. Poszła do króla, najpierw chciała mu sprzedać trzy tomy.
On na to, że suma jest za wysoka. No to ona bach! Pierwszą księgę
strawił ogień. I ona mówi: „Za tę samą cenę sprzedam ci dwa zamiast
trzech tomów. Będziesz wiedział wszystko, co stanie się do końca świata”. On znowu: „Nie!” No to ona wrzuciła drugą księgę, została jej już
tylko jedna, a cena ciągle ta sama. Król zaczął się więc zastanawiać:
coś tu jest nie tak. Coś musi być w tej księdze. I zapłacił żądaną sumę.
Potomkowie podzielili to wszystko na rozdziały, niektóre spłonęły po
jakichś bibliotekach, inne do tej pory przechowują ludzie, trzymają po
domach, przepisują, szepczą, opowiadają jeden drugiemu. Ta księga u
nas w powiecie żyje, niektórzy nawet utrzymują, że posiadają cały tekst,
inni temu zaprzeczają.
No więc ów starzec w banku odsłonił mi przyszłość dotyczącą
Unii Europejskiej. A przepowiedziała to właśnie wieszczka Sybilla, żyjącą w czasach Chrystusa, a właściwie jeszcze wcześniej... Ona była bardzo mądra. Jak szła przez rzekę, nie przeszła przez kładkę, bo wiedziała, że z tego drewna zrobią potem krzyż dla Jezusa. Wszystko to jest
opisane. A władca, który od niej kupił księgę, zwał się... Taki przemądry
król... Salomon! To jeszcze z jego czasów te przepowiednie...
Otóż pan w banku powiedział mi, opierając się na twardym źródle, na księdze Sybilli, że ludzie w wielkim gniewie wykopią z grobów
ciała ministrów, którzy wprowadzili nas do Unii Europejskiej. Rozrzucą
ich szczątki w zemście za cierpienia, których doświadczymy po akcesji.
Niestety.
Dziwne, jak mało pozostało na świecie cudów... Czasem słyszy
się o tych zagranicznych. Ale kiedyś nasza podlaska ziemia aż kapała
znakami. Co rusz ktoś widział diabła, na biesa są naoczni świadkowie.
Choćby ci narewczanie, co przechodzili do Świadków Jehowy za ciuchy,
a potem zjawiał się przed nimi Zły w czasie sianokosów, w pełnym słońcu i wietrze, „Czort ty?” – pytali. „Jam”. Opowiadała mi to jedna kobieta,
to nie żadne domysły, a prawdziwe przeżycie.
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Ja rzeczy niematerialnych doświadczyłem tylko raz. Niby nic szczególnego, ale mnie to wystarczyło. Siedziałem na lekcji religii w szkole, wahałem
się – wiadomo – jak to młody człowiek – czy mam wierzyć, czy nie? Każdy ma zresztą w sobie taką huśtawkę, czyś młody czy stary. Raz jest ci
dobrze i czujesz jedność, a jak jest źle – jakbyś się rozsypywał. No więc
trwa religia, ksiądz gada swoje. Wszystkie lampy się paliły, tylko ta nad
katechetą była wygasła. Ja sobie myślę: „jak jest Bóg, to ta lampa się
teraz zapali”. Ledwiem zdążył pomyśleć słowo „teraz”, żarówka rozbłysła.
W tej samej sekundzie! Wtedy powiedziałem sobie: to jednak jest MOC.
Teraz tego już nie ma, brak tych pospolitych znaków. Wiecie dlaczego? Za dużo jest realnego Zła na świecie, Zło siedzi już w ludziach,
nie musi do nich podchodzić w innej postaci. Nas na przykład w gminie
Narewka toczy zawiść, zazdrość. Względem tych, co są inni.
A księża nas od tego nie uchronią. Ja jestem z rodziny katolickiej.
Ale mnie to nie robi różnicy. Chociaż niektórzy mówią, że jak kacap to ruski, czerwony, a jak biały to polaczek. Niby żyją ludzie zgodnie, ale swoje
wiedzą. Jak ktoś cię skrzywdzi, to nie powiesz po nazwisku, tylko: „Polak
to zrobił”. Albo że Ruski...
Kiedyś postanowiłem sobie, że przeczytam Biblię. Duchowni mówili, że nie można czytać jej ot tak sobie, że to jest niebezpieczne. Tym
bardziej, że ja jestem jak gąbka, co przeczytam – od razu wchłonę. Ale
w Biblii jasno jest napisane, czym ksiądz powinien jeździć. Jeśli na koniu
– nie jest ode Mnie. Jeśli na osiołku – ode Mnie pochodzi. Prawdziwy
batiuszka winien przybywać na ośle albo na motorze. Jest taki jeden w
Siemianówce, co nawet zimą z matuszką pomyka na wuesce, mimo że
wierni chcieli złożyć się na auto. Ważne, żeby ksiądz był z powołania. A
dla wielu kapłaństwo to przede wszystkim zawód. Ja sam chciałem być
księdzem. Ale za słaby jestem do tego. Pomyślałem: jak mam być księdzem byle jakim, to lepiej w ogóle nim nie być.
Zamiast tego chodzę po ludziach, rozmawiam z nimi. Z tymi, którzy tego potrzebują. Zbieram też jak najstarsze biblie, porównuję przedwojenne wydania z późniejszymi. W Nowosadach był kiedyś taki facet,
co potrafił czytać Pismo. Raz siadł na ławeczce, przewertował Biblię i
powiada: „Lenin zginie w 1924 roku”. A sąsiad próbuje – brzydko mówiąc
– wziąć go na podchujówkę, rzecze: „Bzdety gadasz. Jak jesteś taki mądry, to kiedy ja umrę?”. Tamten na to: „O takich durakach nie piszut”. Cała
ta historia zostałaby w Nowosadach zapomniana, gdyby nie to, że Lenin
umarł właśnie w roku 1924.

Dlatego szukam najdawniejszych wydań Biblii, bo starsi ludzie tłumaczą mi, że właśnie z nich można wyczytać przyszłość.
Brygadzista Pronaru pokazuje jeszcze japońskie miecze, które wykuł
własnoręcznie. Żegna się, prowadzi do furtki, staje na drodze, patrzy
w dal, mówi:
- Ja bym stąd wyjechał, za granicą byłyby lepsze warunki dla dziecka.
Ale ja zakorzeniłem się w tę ziemię jak stary dziad. A z Kaśką Bielawską strasznie lubiłem rozmawiać. Ona jest dobrą osobą. I dobrze
myśli.
***
Schyłek wakacji. Chłopaki wracają znad rzeki, trzymają w dłoniach
ręczniki, na stopach klapki kubota, wyżej ortalionowe spodenki bądź
dresowe spodnie za 7,99.
Przelotówką przemykają rowerzyści-kosmici w goglach – być może
ostatni raz w sezonie. Za to za dwa tygodnie przyjeżdża cyrk.
Słychać dalekie piłowanie, ktoś nie zląkł się Eliasza.
Katarzyna Bielawska (spakowana, zaraz już rusza) podsumowuje uroczyście:
- Narzekałam na naszych ludzi. Na koniec ich wywyższę. Nie chodzi
nawet o naszą religijność. Chodzi o duszewność. Mamy tu najpiękniejszy ekumenizm – nienapompowany przez hierarchów. Jak wam to
wytłumaczyć? Jesteśmy spokojniejsi duchowo.
Tymczasem trójka ekumenicznych staruszek – baptystka, prawosławna i katoliczka, śpiewa wspólnie w chacie, nieopodal cerkwi ojca Aleksandra.
– My już czekamy, aż nas stąd Bóg weźmie. Nic tu po nas – mówi
babcia Wiera. – Ale Narewka ma dobre dni. Lekkie. Najlżejsze, jakie
miała.
Za oknem jasne niebo. Błękitne, czyste. U dołu gromadzi się
grzebień białych obłoków, w końcu na horyzoncie rozkwita malutka
algida. A potem niebo grzmi.
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Plac przed pekaesem jest pusty. Spóźniliśmy się na wyprzedaż letniego
obuwia.
KONIEC
Skrócona wersja reportażu ukazała się w letnim
numerze kwartalnika „Więź” (2013)

Narew
Bartosz Jastrzębski

Miłość do tego, co dalekie, pozostaje i pragnienie poznania go nigdy nie będzie w pełni zaspokojone.
E. Canetti
zdjęcie: Maciej Skawiński

Z Wrocławia na Podlasie jedzie się i jedzie. Jedzie się jeszcze dłużej, gdy
próbować ominąć Warszawę drogą, co po cichu stała się samozwańczą
obwodnicą stolicy: przez Górę Kalwarię, Mińsk Mazowiecki i Ostrowię.
Połyka się kilometry, liże głodnym okiem nizinnie tęskne i ascetyczne
krajobrazy przygniecione kopułą naszego chłodnego nieba, przemierza
też różne historyczne krainy. Najpierw Dolny Śląsk, wciąż trochę obcy,
dziwny, „kresowy”, doczepiony osobliwie, nie w pełni zrośnięty z pejzażem kulturowym reszty kraju – przez urodzenie nieodwołalnie jednak
mój i mi przydany, osobisty, intymnie własny, moją historią obrośnięty i
przez nią oswojony. Później, przez moment, szlak wiedzie południowym
skrajem Wielkopolski, bardziej już swojskiej, choćby za sprawą pojawiających się coraz częściej, a wcześniej nieobecnych domów drewnianych – bezpretensjonalnych, prostych, ubogich - czy nie mniej charakterystycznych niskich budynków z nietynkowanej, ciemnoczerwonej
cegły z niemal płaskimi dachami krytymi surową papą. W końcu, gdzieś
na południe od Kalisza, droga wprowadza do byłego Królestwa Kongresowego. Przekracza się wnet pierwszą „polską” rzekę – meandrującą
spokojnie pośród szpalerów skłonionych ku niej drzew Wartę. Rzeka
ta, jako że nieuregulowana, symbolicznie anonsuje jakieś zluzowanie
idącego odwiecznie z Zachodu drylu i nerwowego, kompulsywnego porządku, w którym jest wszak coś nieprzyjemnego i stresującego – a przy
tym wyraźnie sztucznego, bo idącego naprzeciw pierwotnemu chaosowi
świata. Coś jest inaczej, kraina ta inną oddycha atmosferą, jest pustsza i
bardziej melancholijna – wszystkiego tu mniej - wsie i domostwa łatwiej
się tedy gubią pośród polnego bezmiaru. Pamiętam to doznanie jeszcze z dzieciństwa, gdy w wolnym od szkoły czasie jeździłem do dziadków, do Częstochowy. Dawną granicę przekraczało się we wsi Przystajń, gdzie zresztą – jak wieść rodzinna niesie – siostra mego dziadka
prowadziła przygraniczny wyszynk, w którym zmęczeni celną opresją
podróżni mogli wychylić kufel piwa. Lubiłem tę niewidzialną i nieistniejącą granicę także dlatego, iż w porze zimowej tam mniej więcej - przy
wjeździe na wyżynę, co od miasta paulinów wzięła nazwę - zaczynał
się śnieg, którego w wilgotnym i ciepłym grodzie Wrocisława zawsze
brakowało. Lasy od tego momentu stawały się jasne, wonne żywicznie i
sosnowe, domy oszczędne i przycupnięte skromnie pośród goździków,
bratków i tulipanów, zaorane pola zaś jawnie żółtym piachem podszyte.
I wszystko to bardzo mi się podobało. Pamiętam też Wartę (nieopodal wsi Ważne Młyny to było), gdzie jeździliśmy na ryby, pamiętam jej

piaszczyste łachy, skarpy i drożyny, małe plażki, ku którym złaziły się
krowy o łagodnych spojrzeniach i bujających, ciepłych wymionach, których zawsze chciałem dotknąć – ale się bałem, że stworzenia mnie pobodą. I maślaki lepkie w zagajnikach, krowie placki, oblepione rojem
lśniących granatowo much i pokryte rzęsą starorzecza, błota miękkie i
tłuste jak masło. I wapienniki koło Działoszyna, ruiny młynów i rosiczki –
prawdziwe vagina dentata - nad Kocinką. I czarny niczym smoła staw w
Wąsoszy, gdzie pośród trzcin grzały się sennie tłuste szczupaki, a przy
powierzchni śmigały czerwonopłetwe wzdręgi i obłe jak pociski artyleryjskie klenie. I wydawało mi się to jakoś właściwe, normalne, takie jak powinno być – tak świat winien wyglądać - niezepsute tą przykrą, a nawet
trochę przerażającą ludzką nadgorliwością, co każe porządkować świat,
czyścić go, sprzątać, naginać do swych potrzeb – łamać jego wolnego
ducha. Bałem się zawsze wszelkich form perfekcjonizmu i skrupulatności, co obsesyjnie chcą mierzyć, ważyć, szacować, planować, a nade
wszystko – poprawiać. Tam, nad Wartą, czułem zaś spokój.
I coś z tego uczucia ogarnia mnie i dziś, gdy wjeżdżam w ów
polski interior, w tę polskość zagęszczoną, dziwną, dziwnie przyjemną a
równocześnie drażniącą, niczym jesienny dym z ogniska. A zaczyna się
ona za warciańskim mostem - w Osjakowie bodaj. Nie żeby było jakoś
szczególnie pięknie – spektakularna, widowiskowa uroda to nie specjalność naszych rodzimych landszaftów. Zaraz wszak dyszący ciężko Bełchatów, za Piotrkowem wioseczki rozpołowione wysłużoną gierkówką,
potem Tomaszów ciasny, Paradyż w ceramicznych wyziewach... Knajpa
Las Vegas z różową, plastikową palmą na podwórcu, góralskie karczmy w pejzażu płaskim jak tafla jeziora, nieruchomy wiatrak zatknięty
dla okrasy na grzbiecie zwalistego motelu, młode, rachityczne brzózki
na miedzy, truchło psa na poboczu, brudnożółty„capek” na chłopskim,
błotnistym podwórzu... A jednak coś jest. Choćby nazwy miejscowości,
wsi i miasteczek, znane skądeś uchu, stare, wielowiekowe, nie będące mniej lub bardziej udanymi transkrypcjami bądź konstrukcjami Komisji Nazewniczej. Pejzaż zaś się nie narzuca, nie zniewala zmysłów,
myślom pozwala płynąć jak i gdzie chcą - błądzić po polnych drogach
i zachwaszczonych ścieżkach. Wszystko jest w nim zrozumiałe, semantycznie przejrzyste, nie ma tu żadnej historycznej i geopolitycznej
dwuznaczności, z którą trzeba się mierzyć na zachodnich kresach. Tam
bowiem nadal wyczuwalny jest powiew obcości - nieobecność bytu i
pracy naszych przodków - który tchnie, gdy chcieć spojrzeć w dzieje.

dziennikarze wędrowni jesień 2013 s. 27

Historia tkana wiekami przez Helmutów i Hansów nigdy nie będzie swojska: możemy ją poznać i próbować pojąć, nade wszystko traktować z
szacunkiem, lecz świat sprzed roku 1945 pozostanie obcy – nie jest to
korzeń, z którego moglibyśmy czerpać soki. Choć mocno wrośnięty w
kamienie domostw w końcu musi on umrzeć i zniknąć, by zrobić miejsce
temu, co zechcemy na jego śladach wznosić, co zdołamy na ziemiach
zachodnich ze swego ducha wycisnąć. Brakuje tej prowincji wymiaru
bliskiej i pojmowalnej dla nas dziejowej głębi... Oto długotrwałe i bolesne
skutki przesiedleń. Może wnuki moje nie będą odczuwać tego, co myśli
me wciąż niepokoi. Tylko czas może tu pomóc. Terapia będzie jednak
długa. Ostateczne jej zakończenie – włączenie tych ziem do pełnego
krwiobiegu polskości - jeśli nic złego się nie zdarzy, nastąpi za jakieś
sto, sto pięćdziesiąt lat, nie wcześniej. Zależeć to będzie od stanu polskiej gospodarki. A nade wszystko kultury i mocy ducha. Wierzę jednak,
że się powiedzie. Dokonywaliśmy już podobnych dzieł.
A na Mazowszu tej niepewności już nie ma. Jest za to tłok na
drodze i – gdzieś od Grójca – połacie sadów na łagodnych wzgórzach.
Świat zagospodarowany, ogarnialny, powolny człowiekowi. Ilekroć
wracam z Rosji, a tym bardziej z Syberii, silnie odczuwam tę swoistą
przytulność, skrojenie na ludzką miarę, by tak rzec. Ta przestrzeń nie
przygniata potęgą, choć dość jest przestronna; ludna, lecz jeszcze nie
klaustrofobicznie ciasna; posłuszna , lecz jeszcze nie niewolnicza.
Droga zaprasza jednak dalej na wschód. Jest jakiś dreszcz
przyjemny, gdy na wschód zmierzać. Pejzaż, przyroda, klimat, wszystko
trochę już inne, kontynentalne, wschodniosłowiańskie – bardziej wiejskie, polne, niższe, rozproszone wśród pustaci. Oto dal nieogarniona,
przepaść, która rozpościera się w wyobraźni, gdy pojąć, że pierwsze
góry, które napotkamy w tym kierunku pielgrzymując – to Ural, pierwsze
morze – Ochockie... Tę krainę euroazjatyckich ogromów właśnie Wisła
otwiera. Cudowna, wielka rzeka, latem wijąca się leniwie i zmysłowo
pośród żółtych łach, przy wysokich stanach majestatyczna i groźna - kapryśna jak jej nieregulowane brzegi. Obwiedziona wierzbiną i czarnymi,
dolinnymi błotami, pełza wolno i wygrzewa się w sierpniowym, złotym
słońcu. Iskrzy zalotnie drobną falą. Swą nieujarzmioną wolnością zapowiada mniejszych nieco swych krewniaków: Bug i Narew zwłaszcza, ku
której szlak mój wiedzie.
Za Łochowem rozpoczynają się lasy znaczniejsze, co zaraz już
przejdą w nadbużańskie łęgi. Rzeki są moją obsesją. Godzinami mógł-

bym stać na wysokim moście w Broku i przepatrywać wiry i igraszki
Bugu, zatapiać spojrzenie w bagiennych łąkach, pachnących mułem
trzęsawiskach cętkowanych kępami wierzb i czarnej olszy, wyglądać
ociężałych krów i samotnych kajakarzy, co płyną wraz z nurtem i własnymi myślami. Nagle mrozi mnie świadomość, że niespełna trzydzieści
kilometrów w górę tej miękkiej, matczynej rzeki ludzką ręką zbudowano
piekło na ziemi – Treblinkę. Przebito tam szyb do Nicości,w żrącą próżnię, w którą wrzucono setki tysięcy istnień – zimnym kolcem śmierci
zraniono tę krainę, mroczny tatuaż unicestwienia na wieki będzie ropiał
w nadbużańskich lasach, rozpraszał sielankę, ćmił słońce, przypominał
o złu.
W Ostrowi Mazowieckiej wpada się na krajową osiemnastkę i
po niej gna wśród tirów na białoruskich i litewskich „blachach”. Droga
prosta jak strzała, bez zakrętów i jakichkolwiek utrudnień. Mijane wsie
mają zabudowę rzadką i rozproszoną, jakże inną od gęstych, jakby stłoczonych lękliwie „ulicówek” lokowanych na prawie niemieckim. Coraz
częściej budulcem tu biała cegła, dachy zaś kryte są eternitem. I znów te
nazwy, jakże urocze, naturalnie wyrosłe z tutejszej gleby i serc odwiecznych jej gospodarzy, często podwójne, jakby chciały zmieścić w sobie
więcej treści i historii, niż wyrazić może jedno słowo: Głodowo- Dąb,
Czachy-Kołpaki, Ćwikły-Rupie czy – już bliżej Narwi – Targonie-Krykuły,
Konopki-Klimki, Chlebiotki... Tak magicznie i prawdziwie równocześnie
brzmiących nazw na Dolnym Śląsku nie uświadczysz.
W Mężeninie opuszczam osiemnastkę i skręcam na północ, w
kierunku Wizny. Z Wizny bowiem chcę zapuszczać się nad Narew i Biebrzę, stamtąd przepatrywać pogranicze Podlasia.
Nad Narew zawsze chciałem przyjechać. Z dawien dawna jeszcze, gdy gorliwie wędkowałem, obudowałem tę rzekę kalejdoskopem
obrazów, półsennych imaginacji, drgających delikatnie, letnich fantazji.
Wypatrywałem jej w albumach, rozpoznawałem na fotografiach z „Wiadomości Wędkarskich” - z tych starych jeszcze numerów, z początku lat
siedemdziesiątych, drukowanych na szorstkim papierze, które w piwnicy przechowywał mój dziadek. Niezawodnie odnajdywałem ją na mapach, błądziłem palcem po jej zakolach i warkoczach. Wówczas, przed
otwarciem granic i skurczeniem świata symbolizowała dal i wielką wyprawę. Wyobrażałem sobie łęgi, bagna i spacerujące nad jej brzegiem o
złotawej zorzy mglistego poranka, ospałe acz dostojne łosie. Przemykające chyłkiem, ze spuszczonymi łbami wilki, kroczące dumnie bociany i
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żurawie, koncerty świerszczy w upalne popołudnia. Roiłem rozkosznie
o wielkiej wyprawie na sumy, z których Narew słynęła, o wieczorach i
nocach spędzanych wprost nad wodą, może przy małym ognisku, może
tylko przy świetle księżyca, pośród wodnych mlaskań, rzadkich chrapliwych okrzyków zwierzyny i innych tajemnych pomruków letniej ćmy.
Marzyłem o ciszy i oderwaniu od trudnych spraw tego świata, które –
tak zechciał los – dopadły mnie dość wcześnie, o uczuciu zagubienia
pod bezkresnym, rozgwieżdżonym niebem, bycia z dala od wszystkiego, poza wszystkim, w matczynym schronieniu nocy i wody. Chciałem
uwolnić się od duchowego i fizycznego gwaru, który gromadom ludzkim
zawsze towarzyszy.
I oto jestem. Oto moja rzeka. Zatrzymuje się u gospodarzy, w
domu nad samym niemal brzegiem.
***
Narew toczy bezszelestnie swe herbaciane wody, nadrzeczne skarpy
odsłaniają zbrylone trzewia gliniastej gleby. Nad głową wirują obłoki komarów. Na drugim brzegu feeria kilkudziesięciu rodzajów zieleni, oblanych blaskiem gasnącego słońca. Spokojna tafla oddaje zatapiane w
niej obrazy dookolnego świata. „Woda jest wysoka, tłumaczy gospodarz, lało cały lipiec i wiosna była deszczowa, nie zdążyły nawet dobrze
obeschnąć pośniegowe błota i rozlewiska. Ryba wyżarta jest i senna,
ale sum podłazi czasem po zmierzchu na płycizny, gdzie woda ciepła.
Jak komary nie pożrą można posiedzieć. Można też wziąć łódź, ale nurt
trochę szarpie. Chyba że spłynąć w dół, tam, przy bobrowiskach spokojniej”. Dziękuję za łódź, ja sobie posiedzę, pomedytuję trochę, zamyślę się nad życiem, będzie dobrze, będzie błogo – nic więcej nie chcę.
Poczekam na księżyc, poczekam na dźwięki nocy, które odsyłają do
wnętrza, do niesłyszalnych za dnia szeptów głębi duszy.
Przysiadam nieopodal za kępą wierzby. Dumne bociany zadzierają głowy i klekoczą w niebiosa swe ptasie litanie. Daleko w polu ujada
samotny pies. Nadchodzi upragniony wieczór – cichną świerszcze. Na
powierzchnię wody wpełzają nieśmiało kosmyki pachnącej nocą i odwiecznym życiem mgły. Kłębki chmur suną nisko w półmroku. Wilgotną
ciszę przerywają nagle dziarskie pokrzykiwania chłopa, co bydło spędza do wody z pastwiska na przeciwległym brzegu rzeki – czas bowiem
wrócić na zagrodę. Zwierzęta nie chcą zrazu wchodzić, ociągają się,

ale człowiek wie, które z nich to przewodnik stada. Jego właśnie za
róg chwyta i siłą w odmęt wciąga. I wtedy, jak za dotknięciem różdżki,
mrucząc i porykując proszalnie całe stado wchodzi – nawet wbiega - w
rzekę. Bydło płynie, z toni ledwo wystają kiwające się miarowo łby. Człowiek też wraca – na płaskodennej łodzi, odpychając się od dna długim
drągiem, zagaduje coś do zwierząt – czego już nie słyszę. Niezwykły
obraz, bezczasowy, magiczny niczym z płócien Chełmońskiego czy
Maksymiliana Gierymskiego, który przecież tu właśnie, na Podlasiu i
Mazowszu, znajdował w pejzażach wytchnienie od bolesnych tematów
powstańczych.
Z mroku wyłania się postać. „Ryba bierze?... Jestem Władek,
ale mów mi Kino...”. Szczupła, przygarbiona postać o błyszczących trochę błędnie oczach i ogorzałej, pomarszczonej twarzy przysiada przy
mym maleńkim ognisku. Nie szukałem towarzystwa, ale pozwalam płynąć opowieści. Kino mówi z lekuchnym, śpiewnym, wschodnim akcentem. „Tak mnie wołają, bo kiedyś, zawsze do kina mnie ciągnęło, do
Łomży. Na wszystko chodziłem. I z dziewczynami tam jeździłem, na
„junaku”, pięknego „junaka” miałem... Ja tu często na rybki zachodzę.
Karty nie mam to i policjanty rzeczne nieraz pogonią, ale i tak przychodzę... Co mi pozostało? Lata temu w kapeli grałem, na perkusji, tak,
perkusistą byłem. I to dobrym, że lepszego w całej okolicy nie było. Ale
patrz pan...- W migotliwym świetle płomieni Kino pokazuje długą od łokcia po nadgarstek, szeroką na centymetr bliznę – I skończyło się granie.
Co się stało? Po weselach, chrzcinach się grało. No a tam wiadomo –
nieraz draka była. Takie to bankiety kiedyś były, że zawsze ktoś komuś
po mordzie musiał nakłaść. Takie balety, potańcówki były... Takie, jak
to się mówi, charaktery. Zadra, wie pan, dużo nie trzeba było, tu ludzie
honorne... O dziewuchy najczęściej szło, co tu mówić... Żebyś pan wiedział, co nieraz same panny młode na własnych ślubach potrafiły wyrabiać... No i kapeli się nieraz to i owo dostało... Wie pan, każdy miał w
czubie... Wesoło było... Człowiek młody był, jak to się mówi: kozak.. I tak
raz i ja się w awanturę wdałem, poszły noże... Ona rasowa była, piękna
kobieta, każdy ją chciał, a ona chciała mnie... Ja nie bandyta, panie, tak
jakoś wyszło... Co tam, żalu do nikogo nie mam, sam narozrabiałem...
Ale ścięgno poszło, ledwo to pozszywali. Nawet mundurowi mówili; sam
sobie karę wziąłeś... No i taka ręka została... źle, źle się porobiło, inaczej by wszystko było. Kochałem grać... W ciąg poszedłem, wie pan,
w gorzałę... Z rozpaczy... Teraz w Straży tylko jestem, no i na te rybki
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chodzę, na te sumki... Stara z domu goni, coś jej przeszkadzam. Już nie
piję, panie, tylko piwko, ot co, tak jak teraz... Jak ja lubię nad tę rzekę
przychodzić, zawsze tu uciekałem... Spokój tu mam, dobrze mi...”. Kino
milknie, zapatruje się w drżącą plamę księżyca na wodzie. „Ja panu już
nie przeszkadzam, zobaczę czy na moim kiju coś wisi, w razie co, to
ja tu niedaleko, za tą kępą siedzę.” Odchodzi tak niespodziewanie jak
przyszedł. Nie zdążyłem rzec ni słowa. Później przyszedł raz jeszcze
zapytać o rosówki, ale poza tym nic już nie mówił.
Noc zapadła cicha, ogień wygasł. Czepliwy chłód maca łydki.
Ludzka opowieść rozprasza się w ciszy niczym kręgi na wodzie. Gwiazdy mrugają różowawo, ich lśnienia skapują do rzeki. W nocy wszystko wygląda inaczej. Lepiej. Odwiecznie tak samo w oddechu życia. Na
swoim miejscu. Nie narzuca się i niczego nie wymaga.
Następnego dnia ranek wstał świetlisty i świeży. Późną nocą
popadało, świat wokół zaiskrzył się srebrną, łąkową wilgocią. Oglądam okolicę: Wizna to niewielka miejscowość, położona na wysokim,
prawym brzegu Narwi. Masywny kościół z czerwonej cegły, cmentarz,
szkoła, remiza, kilka sklepów. Cicho, sennie, słonecznie. Na ryneczku
nowoczesny budynek banku, klombik, na klombiku pomnik. „Żołnierzom
Samodzielnej Grupy Operacyjnej Narew poległym w obronie Ojczyzny
we wrześniu 1939 – społeczeństwo powiatu łomżyńskiego”. W błogość
letniego poranka wdzierają się wstrząsające obrazy przeszłości, głęboki
oddech bolesnej i splątanej historii nasyca atmosferę, nadaje jej wymiar
dostojnej, lecz gorzkiej i budzącej trwogę istotności. Pryska sielanka i łagodnie medytacyjny nastrój nadnarwiańskich łąk, gdy uobecnić w umyśle to, co działo się w tej krainie owego słonecznego września przed
siedemdziesięcioma trzema laty. Nie mogę i nie chcę uwalniać się od
obrazów przeszłości nakładających się na byt – formują one bowiem
wszelkie znaczenia, eksplikują istotną treść tego, co tu i teraz postrzega
oko. Nie jestem pewien jednak czy przeżywam Historię czy życiodajny
Mit, nie jestem pewien czy można – czy warto - je w ogóle rozróżnić.
Tu właśnie, nad Narwią i Biebrzą dokonała się jedna z odsłon
wrześniowego dramatu. Na linii tych rzek zatrzymać chciano uderzające
z Prus Wschodnich niemieckie dywizje. Wody miały pomóc, pomóc miały także nieprzebyte bagna, topiąc w sobie ciężki, śmiercionośny sprzęt
najeźdźcy, haratający bezlitośnie polską ziemię. Przygotowano bunkry i
umocnienia pomyślane w duchu prowadzenia wojny granicznej i pozycyjnej, której wróg – jak się wnet okazało - prowadzić wcale nie zamie-

rzał. Dowódca SGO „Narew”, Czesław Młot-Fijałkowski, nie wytrzymał
nerwowo trudów kampanii, nie zdzierżył złowieszczego skowytu syren
„sztukasów” i masakry osiemnastej dywizji, której przewodził od już 10
lat. Oddział jego wybito niemal doszczętnie w bitwach pod Zambrowem
i Andrzejowem – jej resztki Wehrmacht wymordował w koszarach zambrowskich. Nie takiego wojowania generał był uczony. Po utracie Wizny i linii Narwi zrzekł się więc dowództwa na rzecz gen. Podhorskiego,
ten zaś – o wiele twardszej będąc konstrukcji – wyprowadził z kotła
resztki grupy operacyjnej ku Puszczy Białowieskiej. Dołączywszy potem
do Kleeberga i przesławnej SGO „Polesie”, do ciężkiego boju stawał
znów pod Kockiem. Tępił agresorów jeszcze 5 października, gdy Hitler
przyjmował już defiladę w Warszawie... W ten sposób, wraz z Kleebergiem i Henrykiem Dobrzańskim „Hubalem” dołączył do grona niezłomnych, najuporczywszych obrońców Ojczyzny.
Wsiadam w auto, by rozejrzeć się po okolicy. Odwiedzić szczególne miejsce. Choć może zwiedzanie miejsc pamięci, miejsc bohaterskiego czynu i martyrologii narodu polskiego, jest dziś passe, zalatuje
niektórym nawet jakimś agresywnym nacjonalizmem lub sentymentalnym i przebrzmiałym patriotyzmem co najmniej, to jednak wzgórza 126
przegapić niepodobna. Tego, na którym rozegrał się najbardziej może
heroiczny czyn w podlaskiej części teatru działań wojennych. Kilka kilometrów od Wizny, na Górze Strękowej znajdował się bunkier dowódcy
tego odcinka – kapitana Władysława Raginisa. Niemcy nie mieli ochoty
szturmować twierdzy w Osowcu. W czasie pierwszej wojny światowej
wytruli tam gazem dwa tysiące Rosjan, sprawiedliwa jednak chmura
chloru zawróciła i zadała niemal takie same straty także im – będzie
jeszcze zresztą o tym mowa. W każdym razie źle się im to miejsce kojarzyło. Niemożliwym było także – ze względu na bagna i trzęsawiska –
forsowanie Narwi w drugą stronę, od Wizny aż po Łomżę. Pozostawało
przedzieranie się na południowy wschód wąskim przesmykiem względnie stabilnego gruntu, między Wizną właśnie a oddalonym od niej o jakieś cztery kilometry umocnionym wzgórzem. Dowódcą niemieckim na
tym odcinku był zrazu generał Schaal, potem generał Stumpff, na końcu
zaś nie byle kto, ale słynny Heinz Guderian, „Szybki Heinz”, jak go zwano później, już po błyskawicznym rajdzie pancernym przez Rosję, aż
pod moskiewskie bramy. Nad Narwią nie był jednak zbyt szparki, mimo
iż być może już widział oczyma wyobraźni swój przyszły majątek w Kraju Warty, który obiecał mu osobiście Hitler po zakończonej kampanii –
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wraz z dwoma tysiącami marek specjalnego dodatku. Niewykluczone,
że o tym właśnie marzył zasypiając po dniu pełnym trudów wojny dla
Wielkich Niemiec. Ale między nim a posiadłością stał jeszcze i trzymał
pozycję Raginis. Gdy Guderian dociera nad Narew 9 września rano czeka go przykra niespodzianka: „Przybywszy do Wizny, stwierdziłem ku
memu rozczarowaniu, że złożone rano meldunki o sukcesach piechoty 10 dywizji pancernej polegały na jakimś nieporozumieniu. Piechota
wprawdzie przeprawiła się przez rzekę, lecz nie doszła do betonowych
schronów bojowych nadbrzeżnej linii umocnień Polaków”1. Dodatkowo
niepokoił Guderiana fakt, że „próba zdobycia Łomży we wstępnym boju
rozbiła się o mężną obronę Polaków, a także z powodu niedostatecznego doświadczenia bojowego naszych żołnierzy. XXI korpus utknął na
północnym brzegu Narwi”2. Wspominając świt dnia następnego generał
wyznaje: „Byłem zrozpaczony”3. Przyczyną desperacji było omyłkowe
rozebranie mostu koniecznego do przerzucenia czołgów. Te zaś były
niezbędne, by rozbić Raginisa. Polska linia obrony na Narwi była wciąż
utrzymana.
Na pagórku ruiny bunkra – zarastające trawą bryły betonu i
resztki żelastwa – pośród nich pamiątkowa tablica. Obok parking na
glinianym klepisku. Polska flaga na maszcie. Płaskie, narwiańskie i biebrzańskie równiny widoczne jak na dłoni, na ich tle wzgórze urasta do
rangi masywnego szczytu. Mysz się nie prześliźnie, tym bardziej czołg
lub dywizja. Przy słonecznej pogodzie widnokrąg obejmuje wiele kilometrów – widział dobrze Raginis kraj, o który walczył: podmokłe łąki,
starorzecza obwiedzione tatarakiem, stawiki z nenufarami, miedze z rosochatą wierzbiną, z rzadka rozsiane chałupy. Na południowy wschód
od pagóra bardziej już sucho: złotawe pola, sosnowe lasy – aż po horyzont. Dużo przestrzeni, dużo powietrza, ogrom błękitnego nieba. Przy
wystarczającej obsadzie punkt niemal nie do zdobycia. Chciałoby się
powiedzieć: „Piękne miejsce na bohaterskie umieranie”. Jednak słowa
takie w ustach kogoś, kto śmierci w oczy nigdy nie spoglądał, są niestosowne, bluźniercze wręcz. Umieranie – niekiedy piękne i wzniosłe w
wyobrażeniu - w rzeczywistości chyba takie nie jest. Jest bolesne, smutne, przerażające. Zawsze przedwczesne, niesprawiedliwe i okrutne. Nie
1 H. Guderian, Wspomnienia żołnierza, przeł. J. Nowacki, Bellona, Warszawa 1991, s.
64.
2 Tamże.
3 Tamże.

sposób w ogóle pojąć, co czuli ci ludzie idący na śmierć. Wiadomo jednak, że dla kapitana Ojczyzna, naród nie były – nie mogły być - konstruktem, socjopolityczną imaginacją, lecz żywą realnością: uczuciem,
wiarą, ideałem – honorem wolnego ducha. Nie mogły być niczym mniej
skoro oddał za nie życie – wszak nie oddaje się go, jednego jedynego,
za byle co. Przysięgał, że wzgórza 126 nie odda, nie odda swego bunkra – i nie oddał. Historia dziś już dobrze znana: nieco ponad siedmiuset
obrońców, naprzeciw nich trzy dywizje, czołgi działa, samoloty. Moralna
i strategiczna niemożność odwrotu. Trzy dni krwawej jatki, dym, wściekły jazgot broni maszynowej, ryk samolotów, deszcz bomb i pocisków
spadający na bunkry obrońców. Ciemne jak grób, zadymione wnętrza
umocnień, polskie i niemieckie przekleństwa, jęki rannych i umierających; zielone wzgórze zamienione w hałdę zrytej, czarnej ziemi, bielone
chałupy w sterty popiołu i śmiecia – istny Armagedon, miejsce bez Boga
i zlitowania. Fortyfikacji nie zdołano dokończyć (mimo iż od marca do
ich budowy zaciągano także miejscową ludność), bunkry położone są
więc zbyt daleko od siebie. Niemcy w końcu to dostrzegają, zaczynają rozbijać punkty oporu po kolei – nie mogą się one skutecznie osłaniać. Do bunkrów wrzucają granaty – tak samo będą później dobijać
powstańców pośród ruin warszawskiego getta czy dymiących kikutów
stołecznego Śródmieścia. W końcu pozostaje tylko ostatni, największy
bunkier dowódcy. Faszyści grożą rozstrzelaniem jeńców (po wojnie,
choć nie postawiono go ostatecznie przed sądem, zarzucano Guderianowi co najmniej tolerowanie ludobójstwa i zbrodni wojennych popełnianych przez jego oddziały, tak pod Wizną, jak i podkijowskim Babim
Jarze. Generał dożył jednak w spokoju końca swych dni). Obrona trwa
pomimo. Sytuacja jest jednak beznadziejna – kończy się amunicja. Kapitan zwalnia żołnierzy. Wspomina żonę i dzieci, całuje ich w myślach:
już ich już nie zobaczy. Nie będzie spokojnie czekał w oflagu końca
wojny. Rozrywa się granatem. Huk, cisza. Koniec. Tego samego dnia
wieczorem, na skutek kontrowersyjnego rozkazu pułkownika Stefana
Kosseckiego Polacy opuszczają też skutecznie bronioną dotąd Łomżę.
Linia Narwi zostaje utracona. Guderian dostaje swoją posiadłość, może
uśmiecha się szeroko, z wielkim zadowoleniem, jak parę dni później na
defiladzie w Brześciu, gdzie ściskał dłoń sowieckiego generała Siemiona Kriwoszeina. Zapewne jest z siebie dumny. (Kriwoszein, Żyd, zaś
nie chciał chyba wówczas wiedzieć jaki jest los jego pobratymców w
III Rzeszy. Nie przypuszcza, jak mrocznym proroctwem okaże się jego
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pełne serdeczności zaproszenie Guderiana do Moskwy. Czy później, po
Holocauście i Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej – dożywając sędziwych lat
w Moskwie – często powracał myślą do tego uścisku dłoni, do swego
przyjaznego uśmiechu?)
Raginis, podobnie jak tysiące innych, oddał życie w imię wartości, których specjalnie się dziś już nie ceni. Ojczyzna, niepodległość,
polskość, pamięć, wierność, szlachetność, honor – mało kto się o nie
upomina. Dla wielu to pojęcia przebrzmiałe, więcej: obskuranckie i toksyczne, bo wypisane na sztandarach polskiego agresywnego ciemnogrodu. Rządzą niepodzielnie pragmatyzm i ekonomia – dyktatura PKB.
Należy się z tym pogodzić, tak jest przecież dobrze. A historia rozdrapuje wszak rany, podsyca żale, resentymenty, może też wywoływać chęć
rewizji i odpłaty – powiadają jedni. Jeśli w ogóle do czegoś przydać się
może, to co najwyżej do bezlitosnej demaskacji „lakierowanych” ojczyźnianych mitów, nieustannego obnażania prawd o polskiej przeciętności,
głupocie i podłości. Polskość jest przecież żałosna, śmieszna i nieudana, niska, przyziemna, godna pogardy nawet, a naród jako taki, z natury
inkluzywny i wykluczający, generuje zatem nieufność, a czasem i nienawiść do innych – dodają drudzy, niewiele na ogół o polskości wiedząc.
Dzieje rozszczepiają się w bezliku nieuzgadnialnych, jednostkowych
biografii i towarzyszącym im opowieści niczym światło w tysiącu kropel,
wszystko zawisa od kąta patrzenia – pouczają łagodnie zadumani pamięciologowie. Porzucić należy więc mowę o bohaterach i nikczemnikach, ofiarach i katach, zabitych i mordujących, dobru i złu. Wyrzec się
sztucznego i niepasującego do teraźniejszości moralnego i narodowego
patosu. Ileż można wspominać krew poległych bohaterów i niewinnych
ofiar, ileż tablic i pomników jeszcze postawić? - pytają znudzeni i rozdrażnieni studenci. Zapomnijmy o przeszłości, która już nas nie dotyczy
i żyjmy przyszłością – dorzucają ci z ostatnich ławek. Trzeba polskość,
całe to warcholstwo, antysemityzm, ksenofobię, sobkostwo, arogancką
paniczykowatość, pijaństwo i nieuctwo, kłótliwość i tępotę zamienić na
mądrą i łagodną europejskość – nawet jeśli ta druga jest póki co pojęciem nieudolnie konstruowanym i cokolwiek pustym – postulują euroentuzjaści, apostołowie nowych porządków. Trzeba zbudować eschatologiczną jednotę (europejskich) ludów – krzyczą w uniesieniu. Być
może rzeczywiście trzeba, być może takie nadchodzą czasy i nic nie
poradzisz. Ja jednak bym wolał, by zostało po staremu. Przynajmniej
trochę. Ja lubię tablice, pomniki i ślady trwania, lubię mity i opowieści

o bohaterach. O ludziach pięknych i szpetnych, o dzielności i zdradzie,
o męstwie i tchórzostwie. O sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Duchowo to pożywniejsze, moralnie wznioślejsze – i w końcu estetycznie (w głębokim tego określenia znaczeniu) bardziej satysfakcjonujące.
Znaczenia powstają bowiem w napięciu i przemaganiu najostrzejszych
przeciwieństw. Usuń je, a stracisz wszelką istotę i sens, stracisz światło, które pozwala cokolwiek rozumieć z energii życia, stracisz w końcu
samą tę energię. Bez mitów i zawartych w nich opozycji świat staje się
zimny i pusty, historia – bezładnym rumowiskiem niemych faktów. Naród zaś – a może wszelka w ogóle zbiorowość – obumiera. Okazuje
się bowiem że nic jej członków nie łączy, a niemal wszystko dzieli, a
zwłaszcza – jak zwykle - pieniądze. Lubię więc ludzi, którzy naprawdę
w coś wierzą, wierzą mitom i nie rozpływają się leniwie w ciepłych jak
płytkie jeziorko, szarych jak pogrobowe prochy względnościach, których
owocem uśpienie, rezygnacja i pustka. Drażni mnie i przyprawia o niepokój perspektywa homogenizacji, ujednolicenia wszystkiego co się da,
tej potajemnej, cichej eliminacji Inności, której płacą eurobiurokraci, by
dyskretnie zniknęła i nie kłuła już w oczy, a jeśliby miała pozostać, to
najwyżej w różnorodności kulinarnej. Niedobrze, że częstokroć gardzimy sobą bardziej niż niekiedy gardzą nami inni. Chcę tego, co było i
jest tutejsze, w jego specyfice, inności, ze swą czasem ponurą, czasem
podniosłą historią, ze wszystkimi światłocieniami, co pełzały po tej krainie przez wieki.
Ruszam nad Biebrzę. Od niepokojów historii i rozterek teraźniejszości dobrze znaleźć wytchnienie na rozległych turzycowiskach,
pośród niskich łęgów i wysokich borów. Cesarski trakt wielokilometrową
swą nitką przecina ciche lasy, nieraz stojące w czarnej żyznej wodzie.
Pusta niemal droga uspokaja, papieros wypalony na skraju rozległych,
bagiennych pustaci, nad którymi nieprzerwanie trwa taniec obłoków i
ptactwa, odpręża, gładzi myślowe napięcie. Bagno Ławki.
***
Kwietna, rudawa łąka po horyzont, gdzieniegdzie plamy delikatnego fioletu, pióropusze traw wśród rdzawych rozlewisk. Pojedyncze brzózki jak
zagubieni na pustkowiach pielgrzymi. Chciałoby się iść tam bez końca
i zniknąć, rozpłynąć się albo przynajmniej zaszyć tam, w dali, cichutko.
Poleżeć w wysokiej trawie, popatrzeć w Niebo, nie myśleć o niczym –
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tak po prostu sobie być. Zapomnieć się i być zapomnianym. Brnę coraz
dalej śródbagienną groblą, już dawno skończył się szlak – nie chcę się
jednak zatrzymać i nie chcę wracać. Chcę iść dalej, wychodzić wszystko, wypróżnić umysł w nieskończonej drodze. Sierpniowe słońce praży, parująca wilgoć wije się smugami wśród łąk. Samotność naturalna
jak powietrze. Nagle z wysokich szuwarów wyłania się postać w stroju
moro, z kapeluszem, podniesioną moskitierą na głowie i aparatem zaopatrzonym w potężny obiektyw. Mężczyzna człapie wolno w wysokich
gumiakach, ze wzrokiem nieco błędnym i przekrwionym, zapewne od
wypatrywania czegoś. Też chyba nie może się zatrzymać. Mijamy się
bez słowa, obaj dziwnie zaskoczeni tym spotkaniem – jednak ludzie są,
są inni. A przez chwilę można było o tym zapomnieć.
Podróżujemy i piszemy o podróżach – o tych w przestrzeni i o
tych w czasie. Pisanie o tym, co dzieje się wtedy, gdy trwamy wciąż w
tym samym miejscu jest coraz bardziej kłopotliwe. W dawnej filozofii
zakładano, że łatwiej jest – i lepiej - uchwycić tożsamość, niezmienność,
ruch zaś nieuchronnie wymyka się tak myśli, jak i językowi. Dzisiaj –
zdaje się - jest zgoła odwrotnie. Ślizgamy się przeto po powierzchni nie
bardzo wiedząc gdzie – i czy w ogóle gdzieś – jest jakaś głębia, istotna
treść, w którą można by się wgryźć i czerpać z niej duchowe ukojenie.
Wiemy bowiem – o sobie, o świecie - albo za dużo, albo o wiele za
mało, by żyć w spokoju. Czy stąd właśnie płynie ów współczesny nomadyzm, który zapowiadał Bauman? Czy nie mogąc karmić się wciąż
nowymi obrazami jesteśmy wydani na trwanie w całkowicie nieznośnej,
a co gorsza zupełnie niepisarskiej pustce, w jałowej samozwrotności, w
prozaicznych dylematach codzienności? Kręcimy się, pętamy tu i ówdzie, od buriackich stepów po portugalskie plaże, ciągle czegoś szukając, a może przed czymś uciekając... Czy będzie to włóczęga, którą
Mariusz Wilk tak kocha czy turystyka, której tak bardzo nienawidzi, ruch
ów – choć celu jego nie widać - wydaje się nieunikniony. Niepodobna się
odeń uchylić, nie sposób się zatrzymać, wszyscy gdzieś gonią, ja gonię
też. O co właściwie w tym chodzi? Cóż ten pęd zapowiada?
Tak czy inaczej trzeba ruszać dalej. W Osowcu-Twierdzy głośno
i ludnie. W przydrożnej karczmie tłok. Ruchliwa szosa z Białegostoku
na Mazury, do Ełku, unicestwiła cichą nadbiebrzańską intymność. Słychać śpiewną wschodnią mowę „tutejszych” przemieszaną z tą zwykłą,
„telewizyjną” polszczyzną turystów. Starsze małżeństwo (oboje dobrze
przy kości) z dwojgiem dorastających dzieci o nieco znudzonych i zbla-

zowanych minach, mówi po rosyjsku z mocnym białoruskim akcentem.
Wygramolili się z z terenowej, grafitowej „beemki” na białostockich numerach, zajadają się kartaczami, a do tego w najlepsze, sowicie polewają sobie z półlitrówki, rozważając trudne do pojęcia zawiłości koligacji
rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem charakterów moralnych
poszczególnych członków familii. Zrezygnowany wzrok chłopaka, pełniącego rolę kierowcy wskazuje, że biesiada trwa już dość długo... Tymczasem zdrowo zarumieniony i rozochocony senior przeciera obfity wąs
i zamawia jeszcze grube pajdy chleba ze smalcem i kiszonymi ogórkami, sięgając przy tym pod stół do torby, z której dobywa się swojski
brzęk szkła. Zeźlony już wyraźnie młodzian wstaje od stołu, wsiada do
auta i ostentacyjnie głośno puszcza sobie muzykę... Dziewczyna uporczywie esemesuje – całkowicie duchowo nieobecna.
Z mostu drogowego w Osowcu-Twierdzy pięknie widać meandrująca Biebrzę – jeszcze lepiej z postawionych tu wież obserwacyjnych. Szeroka, płaska dolina, po obu stronach zamknięta ścianami lasu
ciągnie się po horyzont. W fantazyjne mozaiki i kolorowe wzory układają
się różne zbiorowiska bagiennych traw, kwiatów i niskich zarośli. Gdzieniegdzie pośród morza zieleni błyska słonecznie zakole rzeki. Pod mostem przepływa starszy człowiek w leciwej, pękatej wiosłowej łodzi. Pod
ręką ma dwa długie wędziska. Na plażce przy zejściu z przeprawy
dziewczyna w białej koszulce opinającej młode, krągłe piersi, beżowych
szortach i blond włosach spiętych w kokieteryjnie niestaranny kok moczy w chłodnej wodzie stopy, nacierając przy tym niespiesznie swe smukłe uda olejkiem do opalania. Obok dwóch urwisów oddaje się najstarszej chyba zabawie świata – rzucaniu kamieni do wody. Prosta rzecz,
lecz szczerze cieszy malców. Na małym pagórku między rzeką a Kanałem Rudzkim betonowe ruiny starego fortu. Kompleks umocnień pod
koniec wieku XIX wznieśli Rosjanie. Czuli wyraźnie (zwłaszcza po pruskim rajdzie we Francji w latach 1870-1871), że Święte Przymierze nie
będzie wieczne, że w końcu z pruskich puszcz wyłonią się niemieckie
dywizje, skuszone bezbrzeżnymi przestrzeniami – polami, lasami i mokradłami – czekającymi tylko na germańską dłoń, zawsze tak chętnie
porządkującą byt. Lebensraum na wschodzie tak długo kusił aż w istocie skorcił pruski żywioł. 20 września 1914 roku spadły na twierdzę
pierwsze ciężkie pociski moździerzowe. Rozpościerający się na przestrzeni tysiąca hektarów kompleks fortyfikacji starannie wkomponowany
pomiędzy meandry rzeki, trzęsawiska i zdradliwe bagienne jeziorka
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okazał się jednak twierdzą niełatwą do zdobycia. Ostrzał artyleryjski i
kolejne szturmy piechoty trwały nieprzerwanie niemal rok – nie odniosły
wszakże żadnego efektu. Dowództwo niemieckie podjęło wówczas decyzję o użyciu gazu bojowego. Miano zastosować mieszaninę chloru i
bromu. Pomysłodawcą i wielkim zwolennikiem użycia w celach bojowych chloru był profesor chemii Fritz Haber. Niemiecki wybitny uczony
od początku wieku intensywnie pracował nad związkami azotu, które
służyć miały jako nawozy dla roślin. Haber obsesyjnie obawiał się klęski
głodu, która – wedle ówczesnych prognoz – nawiedzić miała Europę w
latach trzydziestych, na skutek eksplozji demograficznej i nieuchronnego przeludnienia. Należało tedy za wszelką cenę opracować metody
zwiększenia produkcji żywności. W roku 1908 udaje mu się w końcu
uzyskać metodą przemysłową amoniak, pięć lat później obejmuje kierownictwo w fabryce nawozów sztucznych. Skuteczność nowych środków błyskawicznie przynosi mu światową sławę i fortunę. Gdy wybucha
pierwsza wojna świata profesor z niespożytą energią zaprzęga swój talent i wpływy w sprawę zastosowania środków chemicznych na polu
walki. Biega po ministerstwach i urzędach, niestrudzenie przekonuje:
gaz to cudowna broń, tania i skuteczna, przed kulą można się uchylić,
chemia zaś dopadnie każdego. Być może profesor pojął też, że problem
głodu – nurtujący go od początku - można rozwiązać nie tylko zwiększając produkcję żywności, ale również zmniejszając liczbę ludności. Haber
pracował bez wytchnienia, z zaraźliwym wręcz entuzjazmem i niewyczerpaną pasją, co dzień też pouczał rzekomo swoich pracowników, iż
spełniają najszlachetniejszy patriotyczny obowiązek. 22 kwietnia 1915
roku osobiście nadzoruje pierwszy atak chemiczny przy użyciu chloru w
drugiej bitwie pod Ypres. Z narażeniem życia biega wśród konających,
duszących się Kanadyjczyków, notuje objawy, mierzy czas agonii, ocenia skuteczność – naukowo, skrupulatnie, dokładnie. Jest zadowolony
– choć nie w pełni. Na skutek ataku chemicznego i ofensywy zginęło
dwanaście tysięcy ludzi – to dobrze. Bezpośrednio od gazu jednak tylko
kilkuset – to zdecydowanie za mało. Poszło wprawdzie znacznie lepiej
niż z wcześniej używaną, prawie amatorską, zaledwie łzawiąco-krztuszącą mieszaniną bromku ksylilu i ksylenu – chlor, cięższy od powietrza,
niezawodnie wyduszał wrogów kryjących się w lejach, okopach i wszelkich zagłębieniach terenu. Ale to wciąż nie to. Pod koniec maja tego
samego roku profesor wizytuje jeszcze jeden atak – pod Bolimowem.
Wiatr nie zawiódł, wynik był zdecydowanie lepszy: około dziesięciu ty-

sięcy zagazowanych Rosjan. Haber pracuje jednak nadal, eksperymentuje, sprawdza, udoskonala - wciąż nie jest kontent. Niewiele je, mało co
śpi, czas bowiem nagli, a problem sam w sobie coraz wyraźniej go fascynuje. Gaz może – musi - działać lepiej. Uczony opracowuje silnie
duszący fosgen, jego asystenci zaś, przerósłszy mistrza, wytwarzają
prawdziwe chemiczne cudeńko – gaz musztardowy. To novum: jest parzący, nie duszący. Zabija wprawdzie niemrawo – by nie powiedzieć
całkiem wolno - ale powoduje rozległe, trudno gojące się i bardzo bolesne poparzenia. Nie chronią też przed nim tradycyjne maski. Użyto go
po raz pierwszy w Ypres w lipcu 1917 roku. Efekt był oszałamiający –
dwadzieścia tysięcy ofiar. Gaz, zwany odtąd iperytem, miał jednak nieprzewidziane skutki uboczne. Oto cierpienie poparzonych – krzyki, jęki,
złażąca płatami skóra, wicie się z bólu, agonalny charkot – było tak
przejmujące, że nie tylko wywoływało chaos w szeregach wroga, ale
przerażało także atakujących. Coraz częściej donoszono, że żołnierze
niemieccy widząc tę istną apokalipsę, nie byli w stanie kontynuować
ataku – porzucali broń, bądź spontanicznie starali się pomagać poparzonym, choćby przez ich dobicie. Napięcia wywołanego chemiczną
grozą nie wytrzymała również żona profesora, Klara. Najpierw publicznie krytykuje męża nazywając jego działalność „perwersją nauki”, wkrótce zaś potem, wykradłszy mężowski rewolwer odbiera sobie życie na
wieść o potwornych skutkach kolejnego użycia gazu. Haber, zwany coraz częściej „Doktorem Śmiercią”, dzień po samobójstwie małżonki wyjeżdża jednak osobiście nadzorować kolejny atak chemiczny – praca
dla ojczyzny ponad wszystko. Warto wspomnieć jeszcze o dalszych losach uczonego. W niepokojący sposób rozsmakował się on jakby w unicestwianiu, w projektach systematycznej, dokładnej eliminacji. Gdy w
1918 roku otrzymuje Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii (wojenna kariera profesora nie okazała się tu przeszkodą) nie jest to dlań bynajmniej
sygnałem do zasłużonego spoczynku. Wnet bowiem z charakterystyczną dla siebie niewyczerpaną energią organizuje i zostaje przewodniczącym Niemieckiego Towarzystwa do Walki ze Szkodnikami. Celem profesora stają się wszy, pluskwy, pchły i wszelkie „brudne” stworzenia.
Haber eksperymentuje wraz ze swym zespołem, by w końcu opracować
zastosowanie cyjanowodoru. Pasożyty, gryzonie i inne brudne paskudztwa padały odeń znakomicie, poglądowo. Handlowa nazwa cyjanowodoru brzmiała Cyklon B. I znów, skazany jakby na sukces, profesor zbijał fortunę na nowym wynalazku. Parę lat później, jako wielki niemiecki
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patriota, staje się gorącym zwolennikiem Hitlera – ten bowiem w przekonaniu uczonego miał przynieść odrodzenie ojczyzny, tak okrutnie przecież poniżonej Traktatem Wersalskim. Można wyobrazić sobie, jak wielkie było zdziwienie Habera, gdy po dojściu faszystów do władzy zostaje
zwolniony z pracy, a wkrótce potem wyrzucony z kraju. Profesor w patriotycznym uniesieniu, w szale twórczym, za sprawą którego chciał dla spłacenia niemieckich długów – destylować złoto z morskiej wody,
zapomniał bowiem że jest... Żydem. Nie żadnym Niemcem, ale Żydem,
sam jest szkodnikiem i „brudnym” stworzeniem kwalifikującym się do
szybkiej eksterminacji. Na wygnaniu nikt mu jednak nie współczuje,
traktowany jest źle: wszyscy odnoszą się doń z pogardą, nie podają mu
nawet dłoni. Uważany jest za faszystowskiego sługusa, za zbrodniarza
z profesurą z zabijania. Pomoc okazuje mu jedynie chemik Chaim Weizmann, zapraszając go na Uniwersytet Hebrajski do Palestyny. Fritz
Haber nigdy tam jednak nie dotrze. Rozgoryczony, załamany tym, w jaki
sposób w zamian za jego wierną służbę potraktowała go umiłowana do
szaleństwa ojczyzna, umiera w Bazylei w 1934 roku. Większość rodziny
i krewnych Habera została zagazowana w czasie wojny odkrytym przez
niego Cyklonem B. W Berlinie istnieje dziś Instytut Chemiczny im. Fritza
Habera. Instytut „Doktora Śmierci”.
Wróćmy jednak do Osowca. Sposobem aplikacji gazu był tu
tzw. atak falowy, polegający na umieszczeniu tysięcy pojemników z
chlorem na najbardziej wysuniętych w kierunku przeciwnika pozycjach.
Pojemniki otwierano równocześnie, gdy wiatr wiał w odpowiednim kierunku. Powstawała potężna przemieszczająca się chmura. Rosjanie
nie mieli wówczas masek gazowych. Instynktownie chowają się więc
w okopach i zagłębieniach. Nie wiedzą, że tam właśnie stężenie gazu
jest największe, że tam najszybciej dopadnie ich śmierć. Traf chciał
jednak, że podmuch wiatru zbyt szybko przegnał toksyczny opar nad
żołnierzami rosyjskiej pierwszej linii. Przydusił ich, poparzył, skrwawił
płuca – ale nie zabił. Żołnierze następnych linii nie mieli tyle szczęścia.
Chmura płynie dalej i zabija także mieszkańców okolicznych wsi. Gdy
oddala się na kilka kilometrów, Niemcy przystępują do ataku. Jak wielkie
jest ich zaskoczenie gdy naprzeciw nich zrywają się też do boju półżywi,
charczący i poparzeni Rosjanie. Ich heroiczny atak historiografia wojenna ochrzciła mianem „ataku trupów”. Mimo bezwzględnej przewagi
zaskoczeni Niemcy nijak nie byli w stanie tych „trupów”, tych zsiniałych
ludzkich widm pokonać. Co gorsza, kapryśny obłok zawrócił i zasko-

czył Prusaków tak nagle, iż nie zdążyli nawet założyć swych masek.
Trujący opar zebrał tedy swe żniwo sprawiedliwie. Osowiec nigdy – ani
wówczas, ani później - nie został zdobyty. Pozostali przy życiu Rosjanie opuścili twierdzę sami, (wprzódy wysadzając w powietrze większość
umocnień) na rozkaz dowódcy, 23 sierpnia 1915 roku.
***
Spoglądam znów na baraszkujące szkraby i ich nieco znużonych rodziców, na opalające się wdzięcznie ślicznotki, na wędkarzy przysypiających leniwie w swych łodziach. Błogi landszaft letniej kanikuły skrył
w sobie i zawarł wszelkie makabry przeszłości. Natura jest spokojna i
cierpliwa. Tak bardzo, że czasem zdaje się bezlitośnie głucha, niema,
nieuleczalnie zamknięta w sobie. W każdym razie dawno już zagoiła
rany i chętnie prezentuje swe niewątpliwe wdzięki, swe oceaniczne bezmiary, swe słoneczne wieczności. Po ścieżkach edukacyjnych śmigają
rodzinki i wycieczki, podziwiając wonną zieleń kołyszących się lekko
tataraków. Przyrdzewiały drogowskaz zaprasza na coniedzielne msze,
z drewnianego letniskowego domku unosi się smużka smakowitego,
pachnącego mięsiwem dymu, bydło wyżera wytrwale soczyste źdźbła
z załomów liniejących ze starości betonowych brył. Cmentarzysko, więcej, miejsce piekielnej kaźni zmieniło się w sielską krainę wypoczynku
i relaksu. Tak działa czas. Tak teraźniejszość wygrywa z przeszłością,
a życie ze śmiercią. Wszystko z wolna, acz jak się zdaje nieuchronnie,
osuwa się w zapomnienie.
Marszruta zaprasza wciąż dalej. Kilka kilometrów za Osowcem
skręcam na drogę nr 668, na Łomżę. Przez Jedwabne. Szosa malowniczo snuje się przez podlaski interior. Samotne gospodarstwa, pola i
łąki, szpalery drzew przy drożynach, zagajniki, płynące leniwie rzeczki. Łaciate krowy wałęsające się po rozległych pastwiskach. Bele siana
na nowoczesną modłę otulone szczelnie białą folią. Żółtawe ścierniska.
Urocze są też – choć okrutne dla zawieszenia - te podlaskie drogi brukowane krągłym, rdzawym, polnym kamieniem, znikające stopniowo z
polskiego pejzażu „kocie łby”. Wiją się to tu, to tam, jakby same nie były
pewne, dokąd chcą zaprowadzić.
W końcu Jedwabne. Okryte złą sławą Jedwabne. Skupiły się
w nim bowiem jak w soczewce, wszelkie moralne potępienia i dema-
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skatorskie dochodzenia tropicieli polskiej podłości czasu drugiej wojny
światowej. Niewielka, pogodna, senna mieścina. Prostokątny ryneczek,
biały kościół z dwiema wyniosłymi dzwonnicami, wokół schludne, parterowe domki. Na rynku zadbany parczek, odmalowane ławki – drzewa
dają łagodny, kojący podróżnego cień. Cicho, przyjemnie – niespiesznie
wypijam kawę z termosu. Wokół całkiem pusto – mieszkańców w ogóle
nie widać. Po chwili przy samym rynku parkuje elegancki samochód,
wysiada szpakowaty pan, z żoną i dwiema córeczkami w wieku około
dziesięciu lat. Korzystam z okazji i pytam: „Czy wie Pan gdzie znajduje
się pomnik pomordowanych Żydów?”. „Proszę pana, ależ ja nie jestem
stąd!” odpowiada niemal obrażony i dla potwierdzenia słów wskazuje na
poznańską tablicę rejestracyjną swego samochodu. Po chwili, już spokojniej: „My też szukamy TEGO miejsca, chciałem żonie i dzieciom pokazać... Niech się uczą, niech wiedzą... Trzeba zapytać... miejscowych”.
Pytamy starszą kobiecinę, która odpowiada nam rzeczowo i pewnie, nie
podnosząc nawet wzroku, przyzwyczajona jakby do podobnych zagajeń.
Kirkut, a właściwie ogrodzone kamiennym murem miejsce po
nim, oraz postument znajdują się na ulicy Cmentarnej, za miasteczkiem.
Wokół ścierniska – już po żniwach – i wydeptana, wyskubana przez bydło łąka. Od strony zabudowań szpaler leciwych wierzb, wśród których
świergocze letnio ptactwo. Pod monument doprowadza biała, żwirowa
droga, przy niej zaś niewielki parking. Sam pomnik to także ogrodzony murem z granitowych bloków placyk o wymiarach może dziesięć na
dziesięć metrów, pośrodku którego kamienny obelisk z płytą imitującą
spalone, sczerniałe belki stodolanej bramy. Na nim ułożono okrągłe
polne kamienie, wokół zaś płożą się iglaki. Napis w języku polskim i
hebrajskim informuje o zbrodni, dyskretnie unika jednak wskazania winnych – zostali zamordowani, nie wiadomo jednak przez kogo. Po prostu:
zamordowało ich.
Na murku, lub na rozkładanych stołeczkach siedzą ludzie w
różnym wieku – od dzieci po staruszków - i słuchają odczytu młodej
kobiety. Odczyt jest w języku hebrajskim, albowiem grupa to najwyraźniej wycieczka z Izraela – dziesięcioletni może chłopczyk, troszkę
już znudzony i zmęczony upałem ogania się od much małą izraelską
flagą. Mężczyźni mają na głowach jarmułki. Referentka, przystojna, o
ciemnych włosach spiętych w koński ogon, w błękitnej koszuli czyta z
wyraźnym przejęciem, z większym jeszcze zapałem przerywa lekturę

i dorzuca dodatkowe wyjaśnienia, uważnie wpatrując się w słuchaczy,
niemal natarczywie utrzymując na sobie ich uwagę. Niepodobna niestety zrozumieć treści – w hebrajszczyźnie ucho nie znajduje żadnego
niemal zaczepienia. Niemal żadnego, bo pewne słowa brzmią jednak
znajomo. Oprócz nazw geograficznych najczęściej pada słowo „Gross”,
raz pojawia się też „Miłosz”. Ale przede wszystkim Gross. W sumie nic
dziwnego – ten właśnie autor w swych „Sąsiadach” tragedię całą nagłośnił.
Na parking zajeżdżają kolejne auta: srebrny mercedes kombi i
wysłużony zielony polonez. Z pierwszego wychodzi wysoki, chudy, łysiejący pan w jasnej marynarce, ze srebrną bródką , o ostrym, zdecydowanym spojrzeniu, z drugiego dwie eleganckie starsze panie w kwiecistych
sukienkach, słomkowych kapeluszach i butach na szerokim obcasie.
Jedna zapala papierosa. Podchodzą, słuchają obcej mowy. Słowa „germanim” i „polonim” przeplatają się miarowo. Stoimy na zewnątrz, poza
wydzielonym placykiem, bo jesteśmy – lub tylko czujemy się - „na zewnątrz” tej żydowskiej tragedii. Może niegdyś byliśmy sąsiadami, ale
nigdy rodziną. Więc: my tu, oni tam. My na polu, oni w spalonej stodole.
Nie chcemy zakłócać przebiegu spotkania. Słuchamy nie rozumiejąc.
Pan jednak w końcu nie wytrzymuje i mówi trochę do siebie, trochę do
nas: „Jeśli chcą zaczynać pojednanie od Grossa to donikąd nie dojdziemy. Jedną sobie książkę przeczytali i myślą że wszystko wiedzą. Tak to
z nimi jest...”. „Zawsze Polacy najgorsi, najgorsi ze wszystkich” dodaje
głośniej. Panie w kwietnych sukniach przytakują bez słowa. Poznaniak
z dziećmi dyplomatycznie się wycofuje w obawie przed awanturą. „A
kto wymyślił Holocaust? Kto go zaplanował i przeprowadził? Polacy?”.
„Auschwitz kto zbudował? Też Polacy?”. Kilku słuchaczy na dźwięk znajomego słowa odwraca głowy i z niepokojem spogląda na wyraźnie już
poddenerwowanego jegomościa. „Szmalcownicy, owszem, podłe gadziny, plugawe nasienie, niech ich szlag, chcieli pieniędzy, u nas nigdy
nie brakowało takich, co by i własną matkę sprzedali za parę groszy.
Ale czego chcieli ci co im za kablowanie płacili? Śmierci chcieli, tylko
śmierci, a to już nie to samo, to już nie zwykła ludzka chciwość. To sadyzm diabelski... O Sprawiedliwych też pewnie zapomnieli, o dobrych
rzeczach najłatwiej, a złe tylko w twarz rzucać...”. Kobieta przerywa
wykład. Ludzie podnoszą się z miejsc, zabierają swoje stołeczki i bez
słowa przenoszą się kilkadziesiąt metrów dalej, w wierzbowy cień. Tam
kontynuują prelekcję. My zaś wchodzimy na placyk i przyglądamy się
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dokładnie obeliskowi. Żydzi obok. Jakże znamienne: blisko siebie, ale
jednak osobno. I napięcie pomiędzy.
Mężczyzna z bródką, samozwańczy mówca i obrońca polskiego dobrego imienia napięcia nie wytrzymał. Nie zdzierżył tego oto konkretu: tu – nie w Bełżcu, Chełmnie czy Sobiborze - nasi rodacy zagnali
do stodoły kilkuset Żydów i ich podpalili. Tak właśnie zrobili. Na skutek
większego czy mniejszego podpuszczenia niemieckiego wymordowali
– własnymi rękami. Zaledwie parę kroków od miejsca, w którym Raginis uczył na czym polega honor i męstwo, parę kilometrów od szlaku
heroicznego marszu „Szalonego Majora” Hubala, który początek brał
w nadbiebrzańskim Lipsku, a miał skończyć się w niepodległej Polsce
– choć dopełnił na pilickich mokradłach. Wielka niemiecka zbrodnia
nie unieważnia mniejszej – tej polskiej. Pan w jasnej marynarce chciał
zmniejszyć napięcie, poczucie współwiny, przenosząc obraz dramatu
na płaszczyznę szerszą, na której Zagłada była autorskim, niemieckim
projektem, wydarzenia zaś w Jedwabnem jedynie ponurym epizodem,
nie zmieniającym niczego w ocenie czasu eksterminacji. W istocie Shoah to niemiecki pomysł, precyzyjnie po niemiecku wykonany. Ale w Jedwabnem, Radziłowie i w wielu innych miejscach – na mniejszą skalę
– mordowali lub do mordu się przyczyniali Polacy. Jeśli w jakikolwiek
sposób identyfikujemy się z narodem, z tą historyczną, kulturowo-społeczną formacją pośród której żyjemy, przyznać trzeba, że na rękach
mamy ślady krwi. Niełatwo one bieleją, może też – i chciałbym wierzyć,
że takie jest prawo bytu – w wieczności pozostają na zawsze, podobnie
jak trwają czyny szlachetne. Zbrodnia, każda zbrodnia, musi zostać odsłonięta, a jej sprawcy – choćby symbolicznie, jeśli nie ma ich już wśród
żywych – ukarani. Tylko wtedy społeczność może spać spokojnie – inaczej dręczą ją koszmary, coś w niej się psuje od środka, jakaś gangrena nieuchronnie rozkłada jej komórki. To niepojęte, że czasem ta sama
ziemia – niekiedy nawet to samo domostwo - wydawać może bohaterów
i nikczemników. Nie przekonują mnie żadne społeczne, ekonomiczne i
polityczne determinanty. Wiele wprawdzie można dzięki ich znajomości
psychologicznie lub psychiatryczne rozjaśnić – ale zbrodni i ludobójstwa
niepodobna w żaden sposób usprawiedliwić. Muszą być one – moralnie
i prawnie – piętnowane i ścigane do końca świata.
Żydów z Jedwabnego zabito. Poszli posłusznie do stodoły za
miasto, być może zrezygnowani, być może sparaliżowani strachem.
Być też może, iż głód i życie w przerażeniu przez wiele miesięcy wpę-

dziły ich w apatię, obojętność wobec własnego losu, a nawet pragnienie
śmierci jako wyzwolenia od cierpień. W pamiętnikach żydowskich czasu Zagłady często pojawiają się opisy tego ostatecznego zwątpienia i
niemocy, za sprawą których lud ów z niepojętą i przerażającą pokorą
szedł na śmierć w komorach gazowych i śródleśnych dołach. Bez prób
choćby czynnego sprzeciwu, bez głośnej skargi. Jednak nie zawsze. W
niedalekim Białymstoku i w znacznie mniejszych Krynkach Żydzi stawili opór. Opór oczywiście beznadziejny, skazany na klęskę, ale jednak
pozwalający im na śmierć z bronią w ręku w imię własnej wolności. W
Krynkach części mieszkańców getta udało się nawet zbiec w okoliczne lasy i zorganizować oddział partyzancki pod dowództwem Mojżesza
Słopaka „Mohrynia”. Nie nam oceniać zachowania i reakcje tych ludzi w
sytuacjach tak ekstremalnych, niemożliwych dziś na dobrą sprawę do
wyobrażenia i pojęcia. Jednak uległość Żydów wobec niemieckich morderców nie dawała spokoju między innymi także Calekowi Perechodnikowi, więźniowi getta otwockiego. Wspomnienia swe zawarł w jednym
z najbardziej wstrząsających, a równocześnie myślowo przenikliwych i
moralnie bezlitosnych świadectw czasu Zagłady – w swej Spowiedzi.
Perechodnik był policjantem w getcie. Jednym z tych, którzy zrazu sądzili, że współpraca z Niemcami najskuteczniej może uchronić przed
śmiercią. Myślał tak do czasu, gdy hitlerowcy osobiście kazali mu – i
pozostałym policjantom – zapędzić swe rodziny do transportu wysyłanego do Treblinki. Niektórzy z żydowskich porządkowych zrzucili policyjne
opaski i wsiedli do wagonów razem z rodzinami. Perechodnik się na to
nie odważył. Umieszcza w wagonie żonę i dwuletnią córeczkę. Ten dramat wyzwala w nim straszliwą skargę na tchórzostwo swoje – i Żydów w
ogóle. Odtąd obsesyjnie zadawać będzie on sobie pytania: dlaczego pięciu SS-manów jest w stanie wymordować jednej nocy pięciuset Żydów?
Dlaczego cały ten tłum rzędami, w pełnej dyscyplinie podchodził do krawędzi dołu, kładł się głową do ziemi i czekał na kulę? Matki podchodziły
z dziećmi, ojcowie z synami... Perechodnik także tam był. Egzekucje
trwały noc w noc i ani razu nikt nie wykrzyczał przed śmiercią choćby
obelgi, choćby przekleństwa na zabójców. Kolejne rzędy obserwowały w
milczeniu śmierć tych przed nimi. Tylko patrzyli, choć samą swą masą,
gołymi rękami mogli rozerwać na kawałki tych kilku oprawców i rozbiec
się po lesie. Może niektórzy by przeżyli... A jednak: „I tak szła dziesiątka
za dziesiątką. Idą biernie, powoli, przytuleni do siebie, żony do mężów,
starsze dzieci chodzą same, trzymając się poły matczynej sukni, małe
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dzieci noszone są na rękach. Każdy cal ziemi zroszony jest łzami, łzami
bólu, łzami rezygnacji, ale nigdy łzami buntu”4 Dlaczego więc żaden z
otwockich Żydów nie postąpił tak, jak ów anonimowy bohater z Białegostoku, który – gdy przyszli zabrać jego rodzinę – oblał SS-manów żrącym kwasem, dając tym samym sygnał do ostatecznego zrywu? Albo
jak te matki w Sobiborze, które zaatakowały bandytów gołymi rękami,
woląc śmierć w nierównej walce niż potulny marsz do komór? Bądź też
jak powstańcy z tegoż Sobiboru czy z Treblinki, którzy chwycili za broń
i stawili czoła katom? Gdyby takich bohaterów było więcej, może nie
udałoby się przeprowadzić Zagłady do końca. Może machina śmierci
by spowolniła, co ostatecznie uratowałoby sto tysięcy, dwieście albo i
milion Żydów. Perechodnik wciąż i wciąż, uporczywie powraca do tych
pytań. Myśli podobnie jak przywódcy powstania w getcie warszawskim,
gdy w ulotkach wzywali: „Nie idźcie bezwolnie na śmierć! Brońcie się!
Weźcie topór, łom, nóż do ręki, zabarykadujcie wasze domy! Niech was
tak zdobywają! W walce macie możliwość ratunku...Walczcie!”5. Ringelblum, twórca słynnego żydowskiego archiwum, dostrzegał jednak, że
zrywy były zbyt nieliczne, a nade wszystko – spóźnione: „Dlaczego nie
przeciwstawiono się, kiedy rozpoczęli deportację 300 000 Żydów z Warszawy? Dlaczego dali się prowadzić jak owce na rzeź? Dlaczego przyszło to wrogowi tak lekko, tak gładko? Dlaczego oprawcy nie ponieśli
ani jednej bodaj ofiary?”6 Calek Perechodnik – podobnie jak Ringelblum
- nie doczeka końca wojny. Zostanie schwytany i zamordowany przez
Niemców w Warszawie, w przededniu wyzwolenia, późną jesienią 1944
roku. Swą Spowiedź poprzedza taką oto dedykacją: „Niemieckiemu sadyzmowi, polskiej podłości, tchórzostwu żydowskiemu”. Oto ostateczny
wyraz rozpaczy, osamotnienia, rozgoryczenia światem i ludźmi. To, co
zdarzyło się w Jedwabnem jest jedną z odsłon dramatu, który rozegrał
się w Polsce i – ku wiecznej hańbie – niekiedy także przy pomocy Polaków. Wielu z nich można zarzucić to oto: może nie chcieli bądź nie mogli
aktywnie pomagać, obawiając się o siebie i swoich bliskich, ale nie musieli i nie powinni świadomie szkodzić – uczestniczyć w łowach. Spełnienie tego wymogu było absolutnym moralnym minimum, które nader często nie bywało jednak osiągane. Nie możemy o tym zapominać, tak jak
4 C. Perechodnik, Spowiedź, oprac. D. Engel, Ośrodek Karta, Warszawa 2011, s.114.
5 Archiwum Ringelbluma. Dzień po dniu Zagłady., wyd. Ośrodek Karta, Warszawa 2011,
s. 217.
6 Tamże, s. 206.

nie możemy tracić z pamięci tych, którzy się bestialstwu przeciwstawiali.
Spadek dziedziczy się zawsze w całości. Zaś obrazy historii w tej kwestii
dalekie są od prostej jednoznaczności, od efektownych uogólnień.
A historia bywa niekiedy przewrotna. Społeczności, narody, które tropiły lub na tropienie przyzwalały, same stają się ścigane. Po siedmiu latach od owego tragicznego 10 lipca 1941 roku, Jedwabne – i jego
okolice - stanie się areną innych, dramatycznych wydarzeń. 29 września
1948 roku miasteczko zostanie zaatakowane i zdobyte przez jeden z najdłużej walczących oddziałów partyzantki antykomunistycznej – oddział
Stanisława Grabowskiego „Wiarusa”. Odbył się tu wówczas bodaj ostatni
niekomunistyczny wiec w Polsce powojennej, na którym partyzanci wzywali miejscową ludność do walki o prawdziwą wolność. Grabowski należał do tych, którzy nie skorzystali z amnestii, zaprzysiągł bowiem walkę
do końca z, jak się wyrażał, „hydrą bolszewicką”. Z biegiem czasu, z szeregowego partyzanta okresu okupacji niemieckiej stanie się symbolem
walki pozbawionej szans powodzenia, ale wytrwałej i niezłomnej, walki z
terrorem okresu stalinowskiego. W swej beznadziejności była to konfrontacja całkiem podobna do tej, którą prowadzili w gettach bojownicy żydowscy: małe grupki lub wręcz pojedynczy ludzie przeciw nieogarniętemu molochowi państwowej zabójczej machiny, przeciw coraz to bardziej
nieprzyjaznemu otoczeniu, także temu najbliższemu - sąsiadów, a nawet
krewnych. Jego oddział należał do najaktywniejszych jednostek „Żołnierzy wyklętych”. „Wiarus” nie ograniczał swej aktywności do działań
aprowizacyjnych, ale niestrudzenie atakował posterunki milicji, likwidował działaczy, komunistycznych urzędników i konfidentów. W bojowym
zapale, w antykomunistycznej zawziętości uderzał we wszystkich, którzy
wspomagali nowy system. Wyroku śmierci nie uszedł nawet jego własny
stryj. Wiele wskazuje na to, że wydając wyroki śmierci nie ustrzegł się
też tragicznych pomyłek. Za sprawą swej zapalczywości i brawurowych
akcji uzyskał wśród miejscowych przydomek „Szalony”. W istocie, jak
wielu innych wyklętych „Wiarus” pogrąża się w swoistym szaleństwie:
życie w ciągłym niepokoju, rosnąca (niestety zasadnie), w końcu niemal
chorobliwa podejrzliwość, wzmagająca się brutalność, potęgujące z czasem poczucie klęski i beznadziejności – wszystko to czyniło z ostatnich
„wyklętych” ludzi poruszających się, jak można przypuszczać, na skraju
desperacji, wściekłości i załamania nerwowego. Zresztą brutalności owej
mógł się też „Wiarus” nauczyć od Romualda Rajsa „Burego”, w którego
oddziale walczył we wcześniejszym okresie swej aktywności. „Bury” od-
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znaczył się bowiem niechlubnie rajdami po Podlasiu i pacyfikacjami wsi
prawosławnych, na skutek których Białorusini, nazbyt przychylni komunistycznej władzy, mieli zginąć lub opuścić granice Polski – w roku 2005
sąd uznał go winnym zbrodni ludobójstwa. Wszystko wskazuje na to, że
w rajdach tych Grabowski także uczestniczył. A przecież nietrudno zarazić się skłonnością do bezpodstawnej przemocy i okrucieństwa, zdziczeć
od wieloletniej walki, zwłaszcza gdy samemu jest się, we własnym kraju i
przez rodaków, bezlitośnie tropioną zwierzyną... Rajsa Grabowski nie tylko znał, ale i szanował skoro był on jednym z tych, którym zadedykował
odezwę z listopada 1951 roku. Oto jej fragment: „Cześć i chwała bohaterom poległym na posterunku za wiarę i Ojczyznę. Żołnierze! Historia waszych czynów jest kreślona krwią i łzami, od wieków płoną wioski i miasta
polskie, od wieków wróg germański z zachodu niszczy nasze pokolenia,
który w ostatniej wojnie 1939 r. od pierwszego września ze swastyką Hitlera stratował nasze ziemie wraz z reżimem bolszewickim ze wschodu.
Od kilkunastu lat wznoszą szubienice, napełniają więzienia najlepszymi
synami Ojczyzny i kreślą martyrologię narodu polskiego naszą bratnią
krwią...”7. Jednak dla podlaskich Białorusinów ani Rajs, ani pewnie też
Grabowski bohaterami nigdy nie będą...
W każdym razie „Wiarus” kilka lat wymyka się wszelkim zasadzkom bezpieki. Jego sprawność i pomysłowość w tej materii przechodzi do legendy. W końcu jednak schwytano go. Przez kobietę. Jej
operacyjny pseudonim brzmiał „Ewa”, „Ewa” przywiodła go do upadku.
Współpracowała ona niegdyś z partyzantami, wpadła wówczas w oko
Grabowskiemu. Późniejsze raporty ubeckie podkreślają, iż była nader
ponętną kobietą. Miała jednak męża. W końcu razem z małżonkiem trafiła do więzienia, pozostawiając na wolności dwójkę dzieci. Ubecy dostrzegli jak bardzo wyniszcza ją tęsknota do nich. Zaproponowali układ:
uwiedzie Grabowskiego i wyda go, w zamian za co zostanie zwolniona z
racji konieczności sprawowania opieki nad dziećmi. „Ewa” się zgodziła.
„Wiarus” pojawia się u niej, we wsi Babino, w pierwszych dniach marca
1952 roku. Trzy tygodnie później, podczas jego wizyty, „Ewa” zawiadamia milicję o obecności partyzanta. Natychmiast zorganizowano obławę.
Grabowski ginie z bronią w ręku z dwoma towarzyszami: „Humorkiem” i
„Żbikiem”. Ciała poopierano o brony i zrobiono im zdjęcia. Jakiś milicjant
zażartował, że popływają sobie teraz w ubeckiej kloace.
7 Cyt. Za: P. Łapiński, Zwykły chłopak z Podlasia, http://www.rp.pl/artykul/655855.html?p=3 , dostęp: 11.04.2012

Stanisław Grabowski nie był ostatnim partyzantem Podlasia. Dłużej
jeszcze stawiał opór Stanisław Marchewka „Ryba”. Jego również zdradzono i zabito, tyle że dopiero w 1957 roku. Do końca zdają się być
wierni słowom Józefa Mackiewicza, słowom, których zapewne nie znali
bezpośrednio, lecz nosili je w sercu: „Społeczeństwo, które strzela nigdy
nie da się zbolszewizować. Bolszewizacja zapanowuje dopiero wtedy,
gdy ostatni żołnierze wychodzą z ukrycia i posłusznie stają w ogonkach.
W Polsce gasną dziś po lasach ostatnie strzały prawdziwych Polaków,
których nikt na świecie nie chce nazywać bohaterami(...)”8.
Tak w Jedwabnem przeplata się polska hańba i chwała. Gdy
przyglądać się bliżej, nie brak też tego, co pomiędzy nimi, a co w najwyższym stopniu niepokoi i nie pozwala spocząć nieustępliwemu, odważnemu namysłowi. Dokonywanie zbrodni i doświadczanie jej tworzą
często nierozsupływalny niemal, a wciąż bolesny splot winy i krzywdy.
Pełzają od wieków nad Biebrzą, nad Narwią i światła i cienie – jak to
w ludzkim świecie. Przyroda zaś jest ich zawsze obecnym, lecz uporczywie milczącym świadkiem. Czy naprawdę warto się tej odwiecznej
grze przyglądać? Może niech już lepiej nieprzenikalny całun pokryje raz
na zawsze te wszystkie boleści, okrucieństwa, długie wojny i krótkie
rozejmy, żale i resentymenty, narody i etnie? Już Nietzsche utyskiwał
wszak na silnie zakaźną i duchowo destrukcyjną „chorobę historycyzmu”. Historia jako szczególny rodzaj wiedzy, wedle niego, powoli acz
nieuchronnie podcina naszą witalność obarczając umysł ciężarem, którego nie może unieść, w którym plącze się i gubi niczym w labiryncie Minotaura. Oglądane w tym labiryncie obrazy zmieniają wszak swą treść i
znaczenie zależnie od miejsca, w którym się akurat znajdujemy, od strony, z której patrzymy. Wydaje się niekiedy, że nic ustalić niepodobna.
Nieoczekiwane refleksy, zadziwiające przebłyski, przemieszczające się
horyzonty, złudne podobizny i podskórne związki przyprawiają nieraz o
głęboką myślową dezorientację i moralny niepokój. Zanurzanie się w
dzieje uniemożliwia tedy ową błogosławioną naiwność, za sprawą której kultura może być wiecznie młoda, może być wiecznym początkiem,
może pławić się w poczuciu własnej świeżości, wyjątkowości i – bezgrzeszności. Może więc precz z tym wszystkim? Po prostu iść dalej, nie
8 Cyt. za: G. Wąsowski, Krótka opowieść o rękach katów: „Społeczeństwo, które
strzela nigdy nie da się zbolszewizować”. http://wpolityce.pl/artykuly/19636-grzegorzwasowski-krotka-opowiesc-o-rekach-katow-spoleczenstwo-ktore-strzela-nigdy-nie-dasie-zbolszewizowac dostęp: 11.04.2012
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taszcząc zbędnych ciężarów? Z czego jednak będziemy wówczas lepić
swą tożsamość, czym karmić wyobraźnię, co wyczytywać z otoczenia,
na czym w końcu opierać orientację w świecie, gdy wszystko za burtę,
w nicość niepamięci rzucimy?
Czas wracać nad rzekę. Na sumy. Znów ciepły, pogodny wieczór, na wschodzie zapalają się pierwsze gwiazdy. Narew milcząco toczy ciemne fale, głaszcze szare skarpy swą chłodną skórą. Hałaśliwe
zaś i migoczące życie przelewa się, biegnie, wciąż krząta ważne i wpatrzone w siebie, siebie chcące i swej intensywności, póki nie rozpadnie
się w proszek, suchy pył, w nic. Wody rzeki cierpliwie odbijają w sobie
ów spektakl przemijania. Narew widziała niejedno i niejedno pewnie
jeszcze zobaczy. Przetrwa wszystko. Rzeki są bowiem bardzo długowieczne. Nie chcą jednak zdradzać tego, co widziały. Wierzę wszak,
że ślady minionego na zawsze w sobie przechowują. Lecz mimo tego
ciężaru przy ich łagodnej obecności dziwnie szybko wygasają wszelkie
intelektualne wrzenia, myślowe akrobacje i umysłowe rozterki - kwietne
czuby trzcin drżą w mlecznej zawiesinie miesiąca. Bez pytań. I bez niepokojów.
Polecamy kolejne peregrynacje Bartosza Jastrzębskiego – całość wędrówek ukazała się właśnie drukiem nakładem Oficyny Wydawniczej
„Atut” w książce: „Przedbiegi Europy. Gawędy podróżne”.
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Pięć rakiet
Rafał Grzenia

zdjęcie: Maciej Moskwa/Testigo Documentary

Tekst dedykowany Ottawii, Chaldunowi i Obi – tym, którzy, z narażeniem
życia, wwozili mnie do Syrii, by pokazać to, czego widzieć nie chciałem.
Pierwsza
Pierwszą opisał mi niemy, ogolony na łyso, dziesięcioletni może chłopiec. Najpierw puścił wolno kartonik z batonami z darów, który miał podwieszony na szyi, by móc wyciągnąć przed siebie dłonie do rozmowy.
Potem rzucił jedną z nich w górę, uwolnił do krótkiego szybowania jak
wyimaginowanego ptaka, rozczapierzył palce i zaczął ją powolutku zniżać, aż do ziemi, schylając się całym ciałem, by znów – złożyć ten sam
parasol z palców i zacząć kolejny spektakl opadania. Trwało to dopóki
sprzedawcy kawy nie zaczęli przeganiać dzieciaków z placu przed gigantycznym namiotowym obozem.
Kiedyś biegła tędy ulica, pamiętałem ją jeszcze sprzed rebelii,
teraz w styczniu 2013 tuż za budynkami syryjsko-tureckiego przejścia
granicznego przestrzeń przybrała zupełnie inne formy. Razem z rządowymi żołnierzami, policją i wszechmocnymi urzędnikami odeszła w
przeszłość groza tego miejsca, a życie wlało się dziką kaskadą aż pod
same szlabany graniczne, zapanował oszałamiający chaos. Na początku zapewne między budynkami dawnych urzędów zaczęli się szwendać ludzie, przystawali, dyskutowali, oswajając teren, potem ktoś nagle
rozbił mały sklepik kryty niebieską plandeką, inny człowiek postawił na
sztorc skrzynkę po owocach i wyłożył na niej kilka paczek papierosów,
jakiś zaparkowany na chwilę samochód okazał się nie mieć paliwa, by
odjechać i przyrósł na trwałe do ulicy. Z czasem na nowej ziemi rozwinęły się jakieś egzotyczne zawody, ten i ów przyjeżdżał tutaj rano, by wyjechać dopiero wieczorem, niektórzy sypiali gdzieś w okolicy, może nawet w dawnych budynkach pograniczników. W wiecznie debatujących
grupach gromadzili się handlarze, pośrednicy, przemytnicy towarów i
ludzi, przewodnicy po zielonych granicach, cinkciarze, taksówkarze i
przewoźnicy, właściciele przestrzeni magazynowej, znajomi tureckich
celników, sprzedawcy kradzionych samochodów oraz dziesiątki innych,
próbujących na bieżąco łączyć te zawody w dowolne kombinacje, modyfikować je i szukać intuicyjnie luk w strukturze popytu tego szalonego Klondike. I tak przejście zarosło, zamieniło w ludny plac małego
miasteczka, z jego straganami, tłokiem, krzykami, stojącymi w korkach

autami. Po kilometrowym marszu przez tunel z siatki prowadzący z tureckiego przejścia w Öncüpınar do syryjskiego Bab al-Salam, podczas
którego mija się nieliczne wjeżdżające do Turcji ciężarówki wysoko zapakowane makulaturą i złomem oraz pozdrawia dwóch, może trzech
przechodniów objuczonych tobołami, ten zgiełk robi wrażenie czegoś
zupełnie nierealnego.
W dodatku w Bab al-Salam tuż pod budynki graniczne ze świeżo namalowanymi trójgwiaździstymi flagami i wielkim napisem „Free Syrian Repablik” podpełza rosnący jak na drożdżach gigantyczny obóz namiotowy syryjskich uchodźców wewnętrznych. Na początku 2013 roku
mówiło się o dwóch milionach osób, które zniszczenie domostw, niebezpieczeństwo bombardowań, nasilone walki, wysiedlenia czy głód i bezrobocie wypędziły w drogę ku spokojniejszym i zasobniejszym terenom,
szczególnie właśnie ku granicom. Tutaj trafiło kilkadziesiąt tysięcy spośród nich. Mamieni mirażem wjazdu do Turcji do tamtejszych obozów o
legendarnych luksusach pobytowych albo gotowi na nielegalny pobyt w
sąsiednim kraju pod opieką znajomych czy rodziny, utknęli w wiecznym
oczekiwaniu na przeprawę na drugi, bezpieczny brzeg. Nigdy jednak nie
uda im się przekroczyć granicy, władze tureckie nie zamierzają przyjąć
już nikogo ponad te trzysta tysięcy ludzi, które wpuściły do siebie przez
ostatni rok, a przejście, leżące w okolicy terenów zamieszkałych przez
Kurdów, uszczelniono tak, by uniemożliwić jakikolwiek kontakt między
dwoma częściami Kurdystanu. Dlatego uchodźcy przebywali tu już niczym uwięzieni od kilkunastu miesięcy, bez pracy i z nędznymi racjami
żywnościowymi, pozbawieni szans i nadziei na zmianę miejsca pobytu
oraz formy życia.
Poczęstowaliśmy sprzedawców kawy tureckim adiyamanem,
zrolowaliśmy skręty i zapaliliśmy razem. Był styczeń, najgorszy czas
tej wyjątkowo mroźnej zimy, dwa tygodnie wcześniej w obozie zmarło z
wychłodzenia dziecko, tydzień później kilka osób zginęło w pożarze, w
którym fala ognia z jednego z piecyków elektrycznych pochłonęła kilkanaście zatłoczonych namiotów. Teraz, za dnia, kto mógł, wygrzewał się
między namiotami na słońcu, rodziny siedziały na dywanach i piły herbatę. Mężczyźni w klapkach założonych na gołe nogi wychodzili przez
bramę obozu ku granicy, kręcili się chwilę w kółko, by zawrócić.
Chłopcy kłócąc się między sobą i wygrażając sprzedawcom pięściami, rzecz nie do pomyślenia w przedwojennej Syrii, wrócili po chwili,
ale mały zapomniał o swojej pantomimie i pobiegł sprzedawać batoniki
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tureckim kupcom, którzy właśnie wjechali w interesach do nowej, dzikiej Syrii. Jego koledzy próbowali za wszelką cenę dotknąć naszych
plecaków, przyciągnąć uwagę, zagadnąć, a na odpędzających ich mężczyzn warczeli jak wściekłe psy. A nie mogąc wyładować swojej agresji
na starszych, zaczęli w końcu przeganiać kruczowłosą dziewczynkę,
która spokojnie, bez reakcji znosiła ich ataki. Mała Kurdyjka patrzyła na
nas dziwnym wzrokiem. „Znam ją. Ona nigdy się nie śmieje, choć jest
bardzo wesolutka – powiedziała mi Ottawia – ma w obozie stoisko z
chusteczkami do nosa. Utrzymuje z tego rodzinę.”
Staliśmy jeszcze z kwadrans w kałuży błota, nie mogąc nigdzie
odstawić naszych plecaków i gawędziliśmy na migi ze sprzedawcami.
Masari szejtan, Asad szejtan. Hurija. Inszalla. Chamdulilla. Chłopaczek
już się nie pojawił.
Wjechałem do Syrii z Ottawią, niezależną dziennikarką poznaną w pensjonacie w Antakyi. Z premedytacją oderwała mnie od pracy nad spokojną, wyważoną książką o tureckim Kurdystanie i poprosiła o towarzyszenie
jej w charakterze ochrony w dwudniowej wizycie u jej przyjaciół w Aleppo. Miała tam podobno sfotografować demonstrację w Bustan al-Kasr,
ewentualnie w nadziei na kilka zdjęć próbować dostać się na chwilę pod
cytadelę w centrum, w której armia rządowa ma izolowany pośród dzielnic wyzwolonych przyczółek. Naprawdę jechała po coś innego, do czego
do dziś mi się nie przyznała. Na miejscu kilka godzin spędziła sama, być
może spotykając się z finansowanym przez sponsora z jednego z państw
Zatoki najemnikiem, który miał na swoim koncie kilkaset śmiertelnych trafień i walczył po stronie rebeliantów jedynie dla pieniędzy i przyjemności
zabijania. O tym człowieku kilka miesięcy później napiszę reportaż.
Do wjazdu Ottawia namówiła mnie, licząc, że dołączę do tego
specyficznego grona ludzi, których można było w tych miesiącach spotkać w tureckich przygranicznych Antakyi, Antepie i Kilisie. Koczowali tam
w nieskończoność w pensjonatach i tanich hotelikach, całymi dniami dyskutując między sobie podobnymi o sytuacji w Syrii, czytając najnowsze
doniesienia dotyczące wojny, zabijając w czajniach czas do kolejnego
wjazdu albo przechodząc rekonwalescencję po poprzednim. Tych trzydziestolatków z różnych krajów Europy czy ze Stanów Zjednoczonych
łączyła jakaś krucha przynależność pokoleniowa. Jawili mi się czasem
jako swoiste odbicie tej generacji, która stworzyła arabską wiosnę w państwach Bliskiego Wschodu i północnej Afryki.

Większość spośród nich od lat fascynował Bliski Wschód, często podróżowali po krajach arabskich, kochali je ślepą miłością i w ich kulturze przeczuwali jakieś dopełnienie własnych kultur. A te uważali za wybrakowane,
dekadenckie, skostniałe, źle odnajdowali się w europejskich i amerykańskich modelach relacji społecznych i ekonomicznych. Na pogranicze przyciągnęła ich chęć walki z wojenną katastrofą humanitarną. Część z nich
grawitowała ku świadomemu dziennikarstwu, opartemu o rezygnację z
zamówień wielkich agencji czy gazet. Starali się, w odróżnieniu od akredytowanych dziennikarzy, pieczołowicie ważących bilans ryzyka, spędzić
w Syrii jak najwięcej czasu, by zejść pod podszewkę chwytliwych tematów i spenetrować inne, pomijane przez znudzoną i kapryśną zachodnią
prasę. Pozostali koncentrowali się na konkretnych działaniach związanych
z pozyskiwaniem i dystrybucją pomocy humanitarnej, najczęściej z pominięciem dużych organizacji pomocowych. Dzięki internetowym zbiórkom
zbierali pieniądze, za które kupowali leki wwożone w plecaku do syryjskich
szpitali. Inni dzięki sieci znajomości ściągali kontenery ubrań z datków do
libańskich portów. Poznałem i takich, którzy planowali projekty edukacyjne
w zamkniętych syryjskich szkołach czy brali udział w konstruowaniu robota,
mającego transportować w swoim wnętrzu rannych znajdujących się na linii
ognia. Ekscentrycznych pomysłów w tych czasach nie brakowało, wszyscy
na błędach uczyli się wojny i reagowania na jej chaos.
Bardziej od szybkostrzelnych i powierzchownych dziennikarzy oraz pomocowców z wielkich organizacji miesiącami ewaluujących w drogich hotelach potrzeby Syryjczyków wściekali tych zbuntowanych rezydentów pogranicza tylko wojenni turyści. A pojawiało się ich wtedy w okolicy wielu.
Przecież rzadko kiedy i gdzie można było tak łatwo dostać się na wojnę jak
w przypadku Syrii. Z dowolnego miejsca świata w kilka godzin leciało się
najpierw do Stambułu, z niego do Antakyi, by za sumę kilkuset dolarów w
pół dnia znaleźć się na froncie w Aleppo. Przyjezdni wyobrażali sobie, że
niektóre oddziały rebeliantów, chronicznie cierpiące na brak i ludzi i broni, są w stanie zaakceptować w swoich szeregach choćby na chwilę dobrze uzbrojonego gościa z zagranicy. W wieczór przed wjazdem do Bab
al-Salam małe grono stale mieszkających w hotelach Kilisu niezależnych
dziennikarzy ze wzburzeniem opowiadało mi w herbaciarni o trzech amerykańskich studentach, którzy pojawili się w miasteczku nie ukrywając, że,
korzystając z tygodniowej przerwy semestralnej, przyjechali na wojnę trochę sobie postrzelać. Słuch o nich zaginął.
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Prawdziwi turyści wojenni boleśnie odbierali zaangażowanym dziennikarzom i aktywistom czystość motywacji postępowania. Jak oni - przybywali dla wsparcia rewolucji, ryzykowali swoje życia i kochali arabskość. Jak oni - dawali się wojnie magnetyzować i uwodzić, rozpierały
ich ciekawość doświadczenia bitwy, dziwna przyjemność współodczuwania tragedii, potrzeba ryzyka i uzależnienie od maksymalnie intensywnego odczuwania życia, które daje sąsiedztwo śmierci. Postacie
takie, jak Matthew van Dyke czy kultowy Toshi dodatkowo uzmysławiały
każdemu, że niewiele dzieli zaangażowane dziennikarstwo od walki.
Na piersiach obu krzyżowały się pasy nośne od kałasznikowów i aparatów fotograficznych czy kamer. Pierwszy kręcił filmy dokumentalne,
na których można było, prócz codzienności bojowników Wolnej Armii,
zobaczyć jego samego odpalającego pocisk z ręcznej wyrzutni rakiet.
Drugi porzucił pracę kierowcy ciężarówki w rodzinnej Japonii, by zostać
samotnym snajperem w Aleppo, przy okazji fotografującym sceny z wymarłych ulic dawnej metropolii.
Bardzo ciężko było znaleźć w tym chaosie drogę. Ottawia i jej podobni
zdawali się mówić: w dalekich krajach nikt naprawdę nie przejmuje się
problemami, które dziennikarze chcą opisać czy sfotografować, a komunikacja między tymi dwoma, zupełnie odmiennymi światami jest w
zasadzie niemożliwa. Dlatego, by uczynić Syrię zrozumiałą i interesującą można albo nadawać jej formę wiązki prostych, dobitnych, efektownych przekazów, albo na własnej skórze zapisywać powoli jej historię.
Możemy albo pozostać zdystansowanymi Europejczykami albo starać
się, nieudolnie rzecz jasna, zamienić w Syryjczyków.
Do tego drugiego Ottawia zmusiła mnie jednym jedynym wjazdem na syryjską, błotnistą ziemię. Na przejściu Bab al-Salam zostało mi
nagle dane zrozumieć jej strategię prywatnego doświadczania wojny,
wystawiania się na ryzyko, maksymalnie intensywne współodczuwania z ludźmi, zawierzania losu przypadkowi. Jeszcze mi się do tego nie
przyznała, ale jeszcze w Libii była postrzelona w brzuch przez snajpera,
nie bała się śmierci. A teraz miała uczyć mnie jak widzieć wojnę.
Na początku czułem ją jakby migawkowo, w gestach, w obrazach. Każdy znak uderzał w świadomość, wwiercał się w głowę, powodował jakieś bolesne skupienie, odsyłał do niejasnych znaczeń, zupełnie dezorientując człowieka i odbierając mu możliwość widzenia czegokolwiek.

Spalony, pordzewiały czołg na rogatkach Azaz, niechlujna barykada z
ziemi na drodze, checkpoint Wolnej Armii, gdzie żołnierz w klapkach
siedzący na plastikowym krześle macha nam znakiem victorii, świeżo
załatany, jakby zarośnięty, mur jakiegoś domu, na wjeździe do Aleppo
wielka jama w osiedlu mieszkaniowym, w której widać resztki zniszczonych mebli, jakieś kolorowe szmaty, rzucony wybuchem na ścianę koc,
nowiutki autobus miejski równo ułożony na boku pośrodku nitki autostrady, spalony i rudziejący, plac zarzucony tysiącami worków ze śmieciami, ścieżki wydeptane przez gruzy zwalonego domu kojarzące się
z wojennymi fotografiami Warszawy. A ja sam robiłem wszystko, by te
znaki czytać jak z książki, traktować wojnę jak fikcję, która mnie bezpośrednio nie dotyczy, której nie mam nawet szans zrozumieć.
Z dachu wolno jadącego samochodu śpiewała przez megafon dziesięcioletnia może dziewczynka. Szliśmy za nią przez aleppiańską dzielnicę Bustan al Kasr trzystuosobowym tłumem powtarzając, znane zresztą
wszystkim, pieśni i okrzyki. „Lud syryjski żąda ustąpienia prezydenta”,
„Jedna Syria ponad podziałami wyznaniowymi”, „Wolność i pokój”, „Allah
jest wielki”, „Pamiętamy męczenników”. Było zimno, wokół miasta leżał
wtedy jeszcze śnieg, w nocy zdarzały się przymrozki, dlatego demonstrujący nosili swetry o spranych barwach, bluzy z kapturami, skajowe kurtki.
W większości należeli do pokolenia rewolucji, mieli po dwadzieścia, trzydzieści lat, ale zdarzali się i starsi. Gdy przystanęliśmy pod drzewem z
przyciętymi na opał gałęziami i chłopacy zaczęli tańczyć w kręgach, wywijając wielkimi sztandarami, rycząc na całe gardło „Allah ekber”, podszedł
do mnie pięćdziesięcioletni mężczyzna. Poczęstował papierosem i opowiedział, że mieszka i pracuje w reżimowej części Aleppo, a przekrada do
dzielnic wyzwolonych na demonstracje, na których wyklina prezydenta,
by potem wrócić do znajomych i swojego drugiego, pokornego życia.
Przeciskaliśmy się szarą falą między najwyższymi w okolicy pięciopiętrowymi kamienicami, by zminimalizować ryzyko ostrzału. W listopadzie demonstracja zapuściła się nieopatrznie na plac, gdzie spadły na
nią pociski z granatników ustawionych na wzgórzu w kontrolowanej przez
reżim części miasta. Kilku kalekich po tamtym wydarzeniu prowadziliśmy
teraz pod ręce. Był wśród nich i Muhammad, z którym jeszcze złączą mi
się w przyszłości losy.
Nad nami niczym ochronny parasol napinała się sieć kabli, łącząca
ze sobą przypadkowe mieszkania, falowały płócienne żaluzje kryjące
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płytkie jak na Bliski Wschód balkony, zwieszały się języki wypranych
dywanów i płachty schnących dziecięcych ubrań. Wokół ludzie tłoczyli
się albo przy sprzedawcach drewnianych szczapek albo, ściskając w
dłoniach butelki po fancie, przy beczkach pełnych nierafinowanej, wybuchającej często ropy przemycanej z biedaszybów pod Deir az Zor.
Kilkucentymetrowa warstewka błota kryła wszystko, w rynsztokach pod
kołami spalonych samochodów leżały śmieci, smolista ciemność lała
się z wnętrza zamkniętych sklepów. Powietrze było mokre, łatwo niosące chłód, oddechy parowały. A w oknach widziałem dziesiątki twarzy
przestraszonych bombardowaniem, które może sprowokować demonstracja.
Tak zaczynało się rewolucja w marcu 2011 i patrząc na tych
młodych demonstrujących ludzi miałem wrażenie, że odgrywają dla
mnie teatralne przedstawienie. Pośrodku zniszczonego miasta, w kraju
od roku szarpanym wojną, niedobitki tych, którzy ani nie pogrążyli się w
marazmie, ani nie wstąpili do Wolnej Armii, by ginąć w nierównej walce,
maszerowały z absurdalnymi teraz hasłami.
Nie sposób było przecież wierzyć, że prezydent Asad na ich wezwanie
ustąpi czy wprowadzi reformy, wojna rozjątrzyła napięcia wyznaniowe
do żywego mięsa, a jedynie przemoc mogła doprowadzić do skończenia
całego konfliktu. Szedłem, tańczyłem, fotografowałem jak nakręcana
lalka, jak pijany. Miałem gorączkę.
Ulice wyzwolonej części Aleppo leżały w ciemności. W oknach niektórych kamienic, robiących wrażenie gigantycznych jak zawsze, gdy
znajdujemy się w nowym mieście, płonęły świeczki. Gdyby nie ogniska
palone mazutem w drucianych koszach przed straganami i diodowe listwy oświetlające niektóre sklepy, szłoby się tutaj jak przez przecinkę w
lesie, orientując jedynie dzięki jaśniejszemu o ton pasowi granatowego
nieba. Ale i tak co chwilę włazi się w śmieci, którymi usłane jest miasto
i w kałuże stojące w zrytym przez czołgowe gąsienice asfalcie. Każdy
przejeżdżający samochód oślepia na kilka sekund i ludzie zamierają w
dziwnych pozach pośrodku chodników czekając, zanim wzrok powoli
przyzwyczai się znów do półmroku. Nie widziałem więc jego twarzy, tylko sylwetkę ze zwieszoną martwą ręką, słuchałem.
Muhammad zabrał mnie z wyziębionego mieszkania przyjaciół Ottawii
na spacer po swojej dzielnicy. Piłem z jego ust swoją pierwszą zasłysza-

ną prywatną historię Syryjczyka z czasów rewolucji. Mówił, jak jeszcze
zimą 2010 roku był aresztowany i sześćdziesiąt dni torturowany (łagodnie, bez żadnych „magicznych dywanów” czy gwałtów, codziennie serwowano mu tzw. dolab: cztery godziny kucał w oponie, która uniemożliwiała mu ruchy a przesłuchujący bili go metodycznie otwartą dłonią po
twarzy, zadając te same absurdalne pytania, potem godzinę polewali lodowatą wodą, tylko kilka razy zaliczył rażenie prądem), jak musiał uciekać z rodzinnego bombardowanego Homs, jak świadkował początkowi
bitwy o Aleppo, jak miasto głoduje i marznie w ostatnich miesiącach,
gdy ceny żywności i ropy skoczyły kilkunastokrotnie do góry.
Zapytany o swoją zranioną rękę, przedstawił sytuację dopełniającą ten demoniczny gest, jaki widziałem na granicy w wykonaniu
łysego chłopca. Gdy wtedy w listopadzie na demonstrantów z Bustan
al-Kasr opadł powoli pocisk z granatnika, zginęły dwie, kilkanaście osób
odniosło lekkie rany, a kilka ciężkie. Szrapnel strzaskał między innymi kostkę Ahmetowi, pierwszemu bodaj w kraju dziennikarzowi społecznościowemu, wydającemu nielegalną gazetę na samym początku
rewolucji. Do tej pory nie udało mu się zoperować rany, widziałem go
wcześniej wieczorem w grubej czarnej skarpecie nasuniętej na martwą
stopę. Muhammad dostał trzy odłamki w łokieć i kość strzałkową, jedynie operacja poza Syrią może uratować mu rękę. Miał teraz pięć tygodni
na wykonanie zabiegu rekonstrukcji łokcia i poskręcania pękniętej kości. Wprawdzie znalazł w Stambule klinikę gotową go przeprowadzić za
dwadzieścia pięć tysięcy dolarów, nie chciał jednak prosić o pieniądze
swojego bogatego ojca mieszkającego w Rakce, ukrywał przed rodziną
fakt zranienia, bo bał się o reakcję krańcowo znerwicowanej, złamanej
wojną matki. Pożyczał więc pieniądze od przyjaciół, miał zamiar zająć
się nawet fikserką i wwozić na front akredytowanych dziennikarzy, jeśli
będzie to potrzebne, by uzbierać całą sumę. Od dwóch miesięcy przyjmował najcięższe leki przeciwbólowe, dawno przestały na niego działać.
Na końcu naszej trasy wzdłuż głównej ulicy dzielnicy Dżamilija płonęło
mazutowe ognisko. Trzech mężczyzn z twarzami owiniętymi chustami,
było strasznie zimno, nocny przymrozek, przyjęło nas z entuzjazmem,
pogawędziliśmy, pogrzaliśmy dłonie. Nie mieli mundurów, kałasznikowy
stały oparte o krzesła, wyglądali jak cywile. Pilnowali granic terytorium
należącego do królującej tutaj katiby, nie tyle obawiając się ataku żoł-
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nierzy rządowych, co jakiegoś innego oddziału, jakiejś bandy łupiącej
domy. Tam, pośród wielu innych anegdot, jak przystało na zawsze żartującego ze smutku prawdziwego homsi, Muhammad dodał i tę, opisującą
jego akces w szeregi rewolucji.
- To było u mnie w Homs. W pokoju na piętrze kochałem się z dziewczyną. Wiosna oczywiście, ciepły dzień, piątek, okno otwarte na oścież.
Nagle usłyszałem jakiś odległy szum na ulicy. Zamarłem w bezruchu i
zacząłem nasłuchiwać. To były śpiewy i krzyki z tysiąca gardeł, po kilku
sekundach rozumiałem już treść piosenek. Dołem szła antyrządowa demonstracja, zbliżała się. A dziewczyna się wściekła, kazała mi kontynuować, szarpała mnie za włosy i drapała. Więc zbluzgałem ją i wybiegłem
w tłum, wrzeszcząc ile sił w płucach, śpiewając, tańcząc jak szalony.
Zaczęło się! Tylko wszyscy na mnie z jakiegoś powodu patrzeli. Muhammad, co tu robisz? Jak to co, protestuję! Świetnie, ale czemu na golasa?
Kilka dni później dowiedziałem się od Olivera, niemieckiego
aktywisty od dwóch lat zbierającego informacje z Syrii i publikującego
je na blogach i portalach społecznościowych, że Muhammad ukradł tę
historię innemu mieszkańcowi Homs. Opowieść ta, podobnie jak kilka
innych narracji, stała się memem rewolucji, zapewne setki młodych ludzi
w Syrii przyznaje się do niej jako do swojej. A w lutym było mi dane usłyszeć od ponownie spotkanego Muhammada, że w 2010 był torturowany
dziewięćdziesiąt dni. Do M. powie w Antakyi, że czterdzieści.
Rówieśnicy Muhammada, generacja arabskiej wiosny, dorastali we
wczesnym okresie rządów nowego prezydenta z Domu Asadów – Baszara. U początku swojej prezydencji zapowiadał on demokratyzację
życia i rzeczywiście na chwilę wpuścił do Syrii trochę powietrza, szybko jednak hermetyzując kraj do dawnego stanu. Ale wystarczyło to, by
powstało pokolenie tego chwilowego przeciągu. Ci młodzi poznali świat
dzięki internetowi, nauczyli się na studiach angielskiego, zdystansowali
do radykalnej islamskiej religijności, nabyli nawyku krytycyzmu wobec
mechanizmów autorytarnej władzy, często śnili o zachodniej demokracji. Nie przeżyli ani maskary w Hamie w 1982 roku, ani nie doświadczyli powszechnego strachu i podejrzliwości charakteryzujących rządy
Hafiza Asada. Mieli nadzieję i ciekawość, które pokoleniu ich rodziców
skutecznie odebrano. Zdziczeli za młodu, czekali na zmianę. Gdy wybuchły inne arabskie rewolucje, wyszli na ulice dzierżąc w dłoniach różne
sztandary, na ślepo domagając się wolności. Spacerując przez Dża-

miliję z Muhammadem wyobrażałem sobie ich demonstracje na wzór
naszej drogi. W sekundę wybuchł w tych ludziach cały nieskończenie
bogaty i różnorodny potencjał kontrkultury. Jedni domagali się zniesienia cenzury, otwarcia granic, wolnej miłości, ateizmu i komunizmu, inni
zaleczenia biedy, przerwania prześladowań religijnych sunnitów przez
alawitów, jeszcze inni – triumfu islamu, ukrócenia laicyzacji życia. Pokazując bez osłonek, naiwnie, wszystkie swoje nadzieje, przelewali się
ulicami, błądzili po ciemku, co chwila potykali jak my teraz, przewracali.
Ale nie mogli zawrócić. Rewolucja przyniosła bowiem Syryjczykom oczekiwane latami: indywidualizm, wolność słowa i swobodę tworzenia sztuki. Z dnia na dzień mury miast pokryły się graffiti i satyrycznymi rysunkami, w rękach ludzi pojawiły plakaty ze sloganami, zaczęto
drukować gazety, kręcić filmy, wystawiać w domach sztuki, recytować
wiersze, śpiewać nowe pieśni. Młodzi ludzie wykonywali gigantyczny
skok, sus do kompletnie innego świata.
Gdy zaraz za rewolucją przyszła ponura, monotonna i chaotyczna wojna, zamroziła ich gdzieś w powietrzu, w połowie drogi. Dwa
lata chronicznego cierpienia, na początku wyzwalającego bunt, potem
– rezygnację, zamieniło ich bez wyjątku w kłębki nerwów i uraz, odcięło
tak od przeszłości, jak i przyszłości. Rozpierała ich energia, ale jednocześnie – nie mieli już nadziei i woli do jej ekspresji. Dano im wolność
słowa, ale to wolne słowo śmierci, porażki, i beznadziei nie potrafiło opisać. Dlatego Muhammad wtedy kłamał.
O tym wszystkim pomyślałem następnego dnia, podczas śniadania w
domu Chamida. Kilka osób, które wtedy tutaj spały, jadło ze wspólnej
miski hummus z chlebem i dyskutowało etyczność obsługi dziennikarzy
zagranicznych w rolach tłumaczy i fikserów, zastanawiało jak pozyskać
z Europy pieniądze na projekty edukacyjne i sprzęt fotograficzny, dzieliło marzeniami o stworzeniu w mieście jakiegoś centrum dla artystów
i aktywistów z Europy. Muhammad chciał nakręcić dokument o Rakce,
a Nur związać się z Reutersem i wysyłać im swoje frontowe zdjęcia.
Nagle ktoś krzyknął „jet” i zamilkli wszyscy, nawet ci, którzy dla żartu
wymuszali na innych pistoletem przyniesienie herbaty, nawet właściciele kałasznikowa, spod którego wieczorem wyszarpywałem koc. Coraz
wyraźniej słychać było syk myśliwca, kołował wysoko nad miastem.
Pokolenie arabskiej wiosny patrzyło odruchowo w sufit, przerażone jak
chłopiec, którego poznałem w Bab al-Salam.
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Druga rakieta
Obudziliśmy się pierwsi razem z bratem szejka, piliśmy mate komunikując na migi i paląc pety skręcane jego cudowną maszynką. Miała kształt
papierośnicy, upychało się w niej alawicką virginię i damasceńską bibułkę bez kleju, energicznie zamykało, a zrolowany papieros wyskakiwał na
dziesięć centymetrów w górę. Jeszcze nie wiedziałem, że spalę pewnie
koło setki skrętów z tego urządzenia, Mehmeta spotkam nie raz, że w
Kaalat Madik właściwie zamieszkam, a on będzie w gronie żołnierzy i
przyjaciół komendanta Raduna, którzy pożegnają mnie przed bazą Wolnej Armii półtora miesiąca potem. Cichy, spokojny stary kawaler o europejskiej urodzie, nigdy nie dowiem się o nim więcej niż tego poranka,
pozostanie jednym z tych, którzy nie obronią się swoją historią przed
niepamięcią. Był i tyle.
Nie mają mazutu do piecyka, wczoraj specjalnie dla nas nazbierali trochę świeżych oliwkowych gałęzi i rozniecili mały trzaskający ogień,
teraz grzaliśmy się przy bawełnianym knocie zanurzonym w popielniczce
pełnej oliwy. W pokoju było bardzo ciemno, tak, że przez chwilę miałem
wrażenie, że obudziliśmy się o brzasku. Dom albo wypaliła armia albo
nigdy nie został wykończony, ściany świeżo wysmarowano cementowym tynkiem, jeszcze nie pomalowano i ten szary kolor wzmacniał tylko
wrażenie brzasku. Gdy wyjrzałem przez jedno z dwóch małych okienek
okazało się, że niebo było po prostu przesłonięte chmurami, nad granicą
wisiała burza zmrażając ten ranek na kość.
Czas po syryjsku rozłaził się w palcach, kwadranse mijały jak
sekundy, paliliśmy, rozmawialiśmy spojrzeniami, otwieraliśmy dłonie nad
knotem, słuchaliśmy zbiorowego chrapania i mamrotania przez sen. Wokół nas spod ciężkich koców barwionych w koty i kwiaty, nie zważając
na zimno, wystawały odrzucone na boki ręce, bezwładne nogi, twarze
pozbawione mimiki. Nawet zabijaka kuzyn Raida wyglądał jak niemowlę.
W końcu jednak błysnęło i po kilku sekundach rozległo się dudnienie grzmotu odbijane przez góry nad Bramą Wiatrów. Tych kilku mężczyzn śpiących pod kocami zerwało się z posłań, koce poleciały w górę,
w pokoju się zagotowało, by po chwili cały ruch zamarł. Poderwani na
nogi, na łokcie, Raid podparty z ręką wyciągniętą po swoją protezę nogi,
nasi przyjaciele skamienieli w dziwnych pozach, jakby nasłuchując całym ciałem. A my z Mehmetem śmieliśmy się, to nie rakieta, to nie nalot,
śpijcie w najlepsze dalej.

Trafiliśmy do Babaska dzień wcześniej, dobrze po zmroku. Późnym
popołudniem, goniąc się ze stadami owiec, przeszliśmy pod niskim
słońcem zieloną granicę z Turcji. Potem na pace miniciężarówki razem z dziesiątką wędrowców, którzy jak my przebili się przez dziury
w kłębach drutu kolczastego, jechaliśmy na południe do ronda na tyłach Bramy Wiatrów, skąd mieliśmy się rozjechać dalej, każdy w swoją
stronę. Szybko zapadał zmierzch, mijaliśmy cieniste wsie bez prądu
leżące w siodłach gór, pola wykarczowanych na opał drzew, pastwiska
pełne wapiennego gruzu, czasem oliwne sady. Droga był pusta, nawet przy rozświetlonym jak latarnia obozie uchodźców w Atmeh, gdzie
20 tysięcy ludzi układało się właśnie do ciężkiego snu. Na bardziej
stromych rampach musieliśmy wszyscy pchać naszą przeciążoną kiję,
śmieliśmy się, dzieliliśmy dziwną radością z powrotu do Syrii i chciałem, by ta podróż się nigdy nie skończyła.
Po pół godzinie dotarliśmy na tyły zaciemnionego przejścia
granicznego. Patrol Wolnej Armii zatrzymał nas na prowizorycznej
bramce pośród niewykończonych budynków, zajrzeli na pakę, zaczęli
się lekko awanturować, aż magiczne „Ahrar asz Szam na nas czeka” zamknęło im usta. Wpuścili na tyły zrewoltowanej Bramy Wiatrów,
gdzie jak nigdzie w tym kraju można poczuć tępy impet rewolucji. Ona
nie tylko zawiesiła tutaj czas, budynki przygraniczne budowane dwa
lata temu pozostawiając w surowym stanie, ze zbrojeniem sterczącym na boki jak nieuczesane włosy. Przede wszystkim zmieniła przeznaczenie przestrzeni, spustoszyła ciągi sklepów, wygasiła światła w
dawnych biurach. Za to tuż obok pozwoliła wyrosnąć jakimś dzikim
stróżówkom, namiotom, obozowiskom uchodźców. A życie zaczęło się
w tej dekoracji od zera, jakby naród wylądował na porzuconej planecie, nie znając przeznaczenia znalezionych instalacji i zabrał się leniwie do organizowania prowizorycznego koczowiska. Czuło się tutaj jak
nigdzie może indziej, że rewolucja w tym kraju powołała do istnienia
groźną i piękną zarazem scenografię obozowiska wśród ruin, pikniku
na skraju drogi, Strefy Stalkerów, grając w niej spektakl cudownego
ocalenia na bezludnej wyspie czy wygranej na loterii, z którą nie wie
się co zrobić; nieoczekiwanego spadku.
Gdy wyskoczyliśmy w końcu z ciężaróweczki okazało się, że
konwój kultowej, islamistycznej katiby Ahrar asz Szam, który miał nas
przewieźć do Kaalat Madik, znudził się bezowocnym czekaniem przez
dwa dni i wyruszył godzinę wcześniej. Współpasażerowie kiji zniknęli

dziennikarze wędrowni jesień 2013 s. 47

bez pożegnania gdzieś w mroku, pozostawiając nas w rękach wspartego na kuli brodatego Raida i jego krępego kuzyna z Wolnej Armii o
bliżej nieokreślonym wieku, trochę młodzieńca, trochę starca. Pierwszy był znajomym mojej przyjaciółki Obejdy, miał koło czterdziestki,
też walczył, dopóki nie stracił w wypadku samochodowym nogi, drugi
służył w katibie Faruk i wyglądał jakby dużo przeszedł, ciężko było
patrzeć mu w jego niebieskie, wodniste oczy. Obaj cierpliwie trwali
tutaj na posterunku od ponad 48 godzin, gotowi za wszelką cenę dostarczyć nas na wesele bojownika Wolnej Armii do swojego rodzinnego miasta u podnóża kolumnady Apamei. Ścisnęliśmy sobie dłonie i
ucałowali.
Chłopaki przez jakieś dwie godziny zatrzymywali wszystkie
samochody przekraczające granicę i próbowali załatwić nam transport choćby gdzieś pod oblegany Idlib. Nie mieli żadnego planu, liczyli
na łut szczęścia, chcieli znaleźć się za wszelką cenę u siebie, tutaj
przy Bramie Wiatrów zagubieni tak samo jak my. Jednak szczęśliwie
nic z tych usiłowań nie wychodziło i raz za razem cudem była nam
oszczędzana nocna błąkanina po bezdrożach z nieznanym i niezaufanym kierowcą, z włączonymi reflektorami które przyciągają MIGi oraz
przypadkowy nocleg gdzieś po drodze. W końcu ich szaleńczy upór
złamał jakiś człowiek na motorze z okolicy, który przypomniał sobie, że
w najbliższej wsi, w Babaska, mieszka szejk z Kaalat Madik, na pewno
chętny do pomocy swoim ziomkom. Pozostało nam czekać na przysłaną po nas stamtąd ciężarówkę i odłożyć przeprawę przez wojenną
Syrię do rana.
Przez cały ten czas staliśmy na łuku wielkiego ronda, mijani
przez stare ciężarówki wypchane workami z mąką słaną z Turcji w
głąb kraju. Nie dało się usiąść, krawężniki kryła warstewka szlamu. „To
rewolucja błota” - powiedziała towarzysząca mi w tej (i kilku innych)
podróży Obi, zapaliliśmy papierosy i zapatrzyli w wielki maszt tkwiący
przed nami. Wbijał się szpikulcem w niebo, reżimową bassistowską
flagę zerwano z niego rok temu, by nigdy nie zastąpić jej nową – z
trzema gwiazdami zamiast dwóch. Te znienawidzone gwiazdy ludowa
logika opacznie tłumaczyła po swojemu: my i oni, alawici i sunnici,
Dom Asada i prawdziwa Syria, połączone fałszywym sojuszem. Jak na
razie mroźny wieczór maił ten samotny maszt po prostu sztandarem
rozgwieżdżonego nieba, czarnym, odległym, nieskończonym, błyskającym chaosem milionów słabych światełek.

Szejk miał lekko ponad trzydziestkę, był szczupłym, wysokim mężczyzną o łagodnej twarzy. Ukończył studia teologiczne w Kairze i kilka lat
kazał w meczecie w Kalaat Madik. Wieczorem spytał mnie, jaki, z perspektywy Zachodu, największy błąd popełnili Syryjczycy podczas rewolucji. Odpowiedziałem mu wtedy: „Wzięliście do ręki broń, rozumiem,
musieliście, ale to był największy błąd; zostanie wam ona w rekach
przez najbliższe 50 lat. Kolejne dwa pokolenia będą tutaj walczyć ze
sobą nawzajem – alawici z sunnitami, druzowie z chrześcijanami, Kurdowie z syriakami”. Szejk pomilczał chwilę, po czym odparował mój atak
historią swojej siostry z Kaalat Madik. Spała z dziećmi w pokoju, dwie
córki z prawej, dwóch synów z lewej, uderzyła rakieta, dzieci po lewej
rozerwała w strzępy, ją i córki podmuch rzucił na ścianę, odarł z nich
ubrania, ale tylko lekko poranił. Dziewczynki do dziś są straumatyzowane po tym zdarzeniu, kobieta załamana. „Nie wymagaj od nas myślenia
o konsekwencjach. To stało się samo. Przyszły Dni Gniewu. Ta broń w
naszych rękach się pojawiła.”
Szejk nie ma przed sobą żadnej przyszłości, pracował jako rządowy urzędnik, a na początku wojny, gdy upadła administracja cywilna,
nauczył się pielęgniarstwa. Nie chciał jednak narażać swojej dużej rodziny (ojciec był ostatnim z rodu, musiał zatem podle zwyczaju wziąć
sobie dwie żony i napłodzić dzieci, dlatego szejk ma 13 rodzeństwa,
siedmioro mieszka tutaj z niedołężnym ojcem i z nim, najstarszym synem sprawującym pieczę nad rodziną), uciekł więc z nią z Kaalat Madik. Błąkali się po kraju, gnani dalej kolejnymi nalotami, w końcu dotarli
tu, pod granicę, do malutkiej wioski dwustu przemytników o tureckiej
nazwie Babaska. Szejk żyje z jałmużny, mieszka w niewykończonym
domu, jego rodzina żywi się oliwą i oliwkami, chleba często brakuje.
Jak niemal wszędzie na terenach wyzwolonych, we wsi nie ma prądu i
wody, panuje powszechna bieda i bezrobocie, nawet przemytniczy biznes w tych czasach robi się trudny, wymagając zupełnie innych technik,
kontaktów, układów. Szejk rozważa czy wrócić, ale właściwie po co i do
czego?
Gościł nas w jednym z dwóch pokojów, tym męskim. Tam jego
staruszeczek ojciec grzał się przy prowizorycznym kaganku, rozcierając
stopy małego chłopczyka śpiącego pod kocami. Ciemno, zimno. Z okazji naszego przyjazdu zeszli się jednak kolejni mężczyźni domownicy i
zaczęła syryjskość jak za dawnych lat. Z leniwym gadaniem na migi w
półmroku, gdy nie widać twarzy rozmówcy, a tylko jego dłonie tłumaczą-
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ce podstawowe terminy, z wiszącym w powietrzu chropawym, wiejskim
dialektem, z piciem mate z jedynej w domu szklaneczki, z jedzeniem
łyżeczką oliwy, ze śmiechem, żartem, klepaniem po kolanach i ramionach. Więc kwadranse leciały na łeb na szyję, aż po późną noc. A potem
płynnie przeszliśmy w sen, szejk rozdzielił koce i każdy, jak siedział, w
ubraniu zaległ na gąbkach pod ścianami. Chłopaki jeszcze coś dyskutowali przy gasnącym piecu. Słuchałem ich jak kołysanki.
Za Kafranbolem wapienne pustynie nagle ustąpiły jak ucięte nożem i
wjechaliśmy w rajską arabską wiosnę, na łąki w soczystej świeżej zieleni między łagodnymi wzgórzami, gdzie drogę flankują kwitnące na różowo migdałowce. Kończyło się tutaj pogranicze prowincji Maarat i Idlibu,
w tyle została kraina bizantyjskich Wymarłych Miast, a zaczął rolniczy
Rif Hamy. Dzieci prowadziły krowy po poboczu, dziewczyny w kolorowych sukniach jeździły na osiołkach, kilku mężczyzn wypychało z rowu
przeładowaną ciężarówkę, mijali nas roześmiani motocykliści, a na to
wszystko popołudniowe słońce rzucało plamy światła zza bielutkich
chmur. Nie było widać ani śladu wojny, całymi kilometrami nie mijaliśmy
ani straganów z paliwem sprzedawanym na butelki, ani zwalonych domów, ani zdobycznych czołgów ukrytych w jakimś garażu, ani stoisk, na
których wystawia się razem i amunicję i chińskie zabawki. Zbliżaliśmy
się do Kaalat Madik.
Z tym, że w Kaalat Madik przebiegała efemeryczna granica
ziem wyzwolonych. Nie dość, że miasteczko z trzech stron otoczone
było rządowymi bazami, to w samym jego środku, w cytadeli Assasynów, stacjonowała, odcięta od reszty, ponad setka żołnierzy wiernych
prezydentowi. I albo jakaś nagła silna intuicja, albo świadomość tego,
że jadę ku marchii Nowej Syrii z ludźmi, których poznałem już jako nieporadnych i beztroskich przewodników, że wybieram się jak gdyby nigdy
nic na wesele, kazały mi przeczuć w tym spokoju i sielance niebezpieczeństwo. Chwilę potem usłyszałem w samochodzie jakieś poruszenie,
może kierowca wypatrzył grzyb eksplozji nad wsią do której się zbliżaliśmy, a może ktoś jadący z naprzeciwka pokazał mu gestem nalot. Prawoskrętne kółko robione wskazującym palcem. Shelling. Zatrzymaliśmy
się i wyskoczyliśmy, by spojrzeć ze wzniesienia na panoramę wojny,
zorientować się w sytuacji, przeczekać zagrożenie na dystans od terenów zabudowanych. A przecież, jak dowiedziałem się kilka dni później,
MIG uderza cztery razy, pikując odpala rakietę w cel, podrywa się na

bezpieczną wysokość, po czym zatacza krąg i, po, od trzech do siedmiu
minutach, atakuje ponownie wypatrując dogodnego celu. Zobaczyliśmy
go właśnie obniżającego pułap, lecącego prosto na nas, na samochód
pełen ludzi zaparkowany na szczycie samotnego wzgórza.
Zapadła dziwna cisza, znikąd nie strzelały ani DSZka ani czterolufowe działka Szyłki osadzone na pikapach, wieś nawet się nie broniła, zapewne zaskoczona błyskawicznym atakiem. W dole słabiutko
huczały klaksony samochodów i słychać było jakieś stłumione nawoływania, dźwięki więzły między budynkami. Osada leżała w zielonej dolinie, flankowana z każdej strony przez nieduże wzgórza, na które mozolnie wspinały się sady, może z setką szarych domów, nitką głównej ulicy
i tym małym czarnym słońcem na widnokręgu. Znów, po syryjsku, czas
stanął w miejscu.
Kierowca zrobił w końcu coś najgorszego, co było można, zgarnął nas wszystkich do wozu, zatrzasnął drzwi i zaczął gnać na złamanie karku w kierunku najbliższych domostw, wyciskając co się da ze
swojego zdezelowanego vana. Chciał chyba ukryć się między budynkami, wejść między potencjalne cele, znaleźć tam, gdzie wrzało teraz jak
w atakowanym kopcu mrówek. I po chwili byliśmy na dole, na samym
środku ulicy. Wokół, podobnie do nas, każdy poruszał się jak najszybciej, starając się nie być, rozmyć w pędzie, uciec własnemu ciału. Samochody, motory, przechodnie kotłowali się w jednej chmurze chaotycznego ruchu. Zresztą, było już na wszystko za późno.
Pięć sekund wcześniej spadła rakieta. Po prawej, jakieś dwieście metrów od nas, ze środka panoramy rozrzuconych rzadko betonowych domków z ogrodami, na niebie rósł powoli grzyb pyłu wysoki na
jakieś dziesięć, piętnaście metrów. Zapatrzeni w niego z tym jedynym w
swoim rodzajem zafascynowaniem, pędziliśmy teraz wyżej setki w terenie zabudowanym, slalomem między samochodami zjeżdżającymi na
prawo i lewo. Motory uciekały nam z drogi, a grupy mężczyzn przypatrujących się także eksplozji odskakiwały w zaskoczeniu w tył. Równocześnie z całą tą paniką trwał bowiem króciutki moment powszechnego odprężenia, w którym widzi się bardzo wyraźnie, detalicznie, a wszyscy za
wyjątkiem naszego kierowcy chyba się nim cieszyliśmy. Kolumna pyłu
rośnie teraz na boki, na brzegach się powoli rozmywając, dwóch facetów z zakasanymi dżalabijami biegnie dziwnie wyrzucając nogi, chłopiec
pomaga motocykliście zepchnąć maszynę do wnętrza jakiegoś sklepu,
ktoś stoi jak pomnik z wyciągniętą w niebo ręką i mówi do otaczających
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go ludzi, na straganie przy ulicy leżą po lewej cytryny, po prawej sałata,
markiza nad nimi jest wyblakła, czarno-biała, sprzedawca chluśnięciem
wylewa w błoto herbatę.
A my doświadczaliśmy oczekiwania na kolejną rakietę. Na równych nogach, przyczajeni do wyskoku z busa, rozglądając na boki przez
boczne okienka jak spłoszone zwierzęta, z potem na czole i gorączkowym ciepłem w kościach, lodowatymi stopami i dłońmi. Ciało rzuca się
do jakiegoś ruchu, chce zrobić cokolwiek, by dać sobie złudzenie kontrolowania tej śmierci wiszącej w powietrzu, oddalić uczucie nagości i bezbronności. Gestykulujemy w niekontrolowany sposób, krzyczymy, by się
zasłonić. Bo przestrzeń zaczyna przerażać, następny pocisk spadnie
przecież za sekundy w dowolne, przypadkowe miejsce, niezauważalny
i niesłyszalny. Ucieczka i jakiekolwiek działanie nie ma właściwie sensu,
robi się teatralna. I na koniec, co najgorsze, ze strachem miesza się w
nas upojenie, los zaczyna smakować słodko, świat pali się jaskrawo jak
nigdy dotąd. Takbir, Allah jest wielki.

tów do szpitala. Zebrani milczeli, palili jak smoki, przemiły ojciec Raida
podnosił się co chwila z dywanu, obciągał szarą dżalabiję i w nieskończoność dolewał wszystkim przesłodzonej herbaty, najmłodszy brat
podsuwał popielniczki i podawał wałki do podparcia. Wpadł na chwilę
chłopak w czarnym turbanie o trupiobladej twarzy. Na wstępie powiedział mi, że dzisiaj zginął jego brat, trzech kuzynów i najlepszy przyjaciel pracujący jako pielęgniarz w szpitalu polowym. Rozdawał papierosy; palił bez drżenia rąk, pośpiechu, rozdrażnienia; śmierć jest dla mnie
niczym, jutro mogę oddać życie za kraj, nie szukam, ale także nie boję
się jej, ona przecież po prostu jest. Nawet matka Raida pojawiła się w
pokoju w swojej ciężkiej brokatowej fioletowej sukni, w czarnej chustce i
drugiej, fioletowej kryjącej włosy. Usiadła na zgiętych nogach i co chwila
bezwiednie pochlipywała. Synowie powtarzali jej „chciałaś wolności, to
ją masz”, rozśmieszali ją, zagadywali, ale łzy się same się lały. Dojechaliśmy. Przez kilka sekund byliśmy razem. Przyzwyczajaliśmy się.

Nie wiem, czy kolejna rakieta spadła, każdy mówił mi potem co innego.
Dwoje dzieci, pięcioletnia dziewczynka i dziesięcioletni chłopak, zginęło
podczas wybuchu, który wtedy widzieliśmy. Ich siedmioletni brat trafił do
szpitalika w Kaalat Madik z rozprutym brzuchem, weterynarz, którego
poznam dwa dni później, cudem uratował mu życie.
Do Kaalat Madik wjechaliśmy tuż po wielkim pogrzebie dwóch
młodziutkich, słynnych dowódców, opłakiwał ich każdy dom w miasteczku. Cały dzień napływali do szpitali polowych inni rebelianci z frontu
– armia rządowa strzelała podobno amunicją dum-dum, więc co chwila
nieoczekiwanie umierał kolejny, pozornie lekko ranny, człowiek. Tego
dnia na Rifie Hamy zginęło lub zostało ciężko rannych dwadzieścioro
cywili. Od dwóch dni trwała ofensywa Wolnej Armii w opuszczonym mieście cieni Kafr Nebudzie i armia reżimowa wzmogła ostrzał przypadkowych celów cywilnych dla złamania morale rebeliantów.

Trzecia

Siedzieliśmy w ciszy na podłodze w salonie domu beznogiego Raida
grzejąc się przy mazutowym piecyku, ropa kapała jak oszalała, robiło się skwarno, ale większość mężczyzn nie zdejmowała kurtek. Ktoś
wchodził do salonu ze złą wieścią, ktoś mówił coś przez radio, dwóch,
za pięć minut sześciu, wieczorem mieliśmy ośmiu i kolejnych dwudziestu pięciu dogorywających. Lekarze spodziewali się kolejnych transpor-

Gdy po zachodzie słońca nadciągnął chłód, gospodarze nakryli nas
swoimi beduińskimi płaszczami, co otworzyło całą serię wyszukanych
i wzruszających grzeczności. „Na pustyni położenie komuś na ramionach własnego płaszcza oznacza zobowiązanie, że znajdzie się gościowi małżonkę w swoim klanie.” Zakuci w gorsetach tych bezrękawnych,
bogato lamowanych nakryć ze zbitej na sztywno wełny, przyjmowaliśmy
od obu braci dary – najpierw wystawną kolację z przepysznym magdusem, potem kawę i świetną, mocną, palącą jak słońce alawicką latakję
oraz lufkę do jej palenia, drewnianą tuleję dziesięciu centymetrów długości, zwieńczoną srebrną obrączką.
Obaj, jak większość mieszkańców wsi w tej okolicy, pochodzili
ze wschodu Syrii. Mieli koło czterdziestki, ciężko było dopatrzeć się między nimi podobieństwa. Ich rodzina przywędrowała tutaj dwa pokolenia
wstecz, ale nadal pojmowali jakieś małe miasteczko pod Deir az Zorem
za swoją prawdziwą ojczyznę. To tam się wychowywali jako dzieci, tam
jeździli przez całe swoje życie w wolnym czasie, to stamtąd wzięli sobie
żony. Dość zamożni, wyedukowani na uniwersytetach w wielkich miastach zachodniej Syrii, pozostali w głębi ducha Beduinami z pustyni i byli
z tego dumni. Za manifestowaną prostotą, pokorą i obyciem rolników z
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malutkiej wsi ukrywali do tej pory twarde plemienne zasady postępowania i tradycyjny etos. Po tym, jak rewolucja zamieniła się w wojnę i
poderwała miliony ludzi do panicznej ucieczki przed bombardowaniami i
służbą bezpieczeństwa, ufundowali w swoim wielkim gospodarstwie rodzaj przytułku dla potrzebujących schronienia. Emerytowanego nauczyciela chrześcijanina Abu Hanę znali już wcześniej, gdy został zmuszony
do porzucenia swojego rodzinnego Sakalbije leżącego na terenach reżimowych, przyjęli go pod swój dach. I już sześć miesięcy gościli tego
przemądrzałego i pyszałkowatego starszego faceta, nie przyjmując w
zamian żadnej zapłaty i starając dogodzić jego wszystkim potrzebom.
Przyjechaliśmy do ich wsi, by spotkać się właśnie z nim, jednak
już po pół godzinie jasne stało się, że to, czego szukamy, usłyszeć możemy od braci, a nie od Abu Hany sypiącego jak z rękawa tendencyjnymi truizmami. On jednak godzinami powtarzał nam to, co już znaliśmy z
naszej pierwszej rozmowy w bazie Wolnej Armii w Kaalat Madik. Znów
opowiadał jak radą doświadczonego starca wspiera rewolucję zwaną
na Zachodzie salafistyczną, jak to przemierza swoim samochodem z
wiszącym na lusterku krzyżykiem sunnicki Rif Hama, jak zwykli ludzie
szanują jego odrębność wyznaniową, jak sam emir al-Nusry (ówcześnie najsilniejszego ugrupowania ekstremistów islamskich) gościł go w
swoim obozie w Ain Darze i całował na pożegnanie itp. Szybko stało
się jasne, że nie uda nam się zstąpić do głębi tej postaci, że nigdy nie
dowiemy się, co czuje ten człowiek ścigany listem gończym, jak znosi
rozłąkę z rodziną, co naprawdę robi po tej stronie granicy poza rodzajem reprezentacyjnej funkcji skonstruowanej dla tych, którzy uważają
rewolucję za zryw sunnickich ekstremistów. Po tygodniach w Syrii wiedzieliśmy doskonale, że nie jest prawdą, iż Wolna Armia to zagraniczni
dżihadyści i fanatycy islamscy, ale także, iż wojna w kraju ma niestety
religijne podłoże, o którym nie można zapomnieć, gdy się o niej mówi.
Abu Hana traktował nas jak dzieci z Europy, którym należy w nieskończoność podawać prostą interpretację sytuacji, gdyż same mogą popełnić błąd w myśleniu.
Szczęśliwie wyniknął skądś zbawczy temat szachów. Gdy zmierzyliśmy się i sromotnie przegrałem dwie partie pod rząd, a Abu Hana
mógł się przyznać, że jest mistrzem prowincji i trzecim graczem w kraju,
jego ambicje zostały w końcu zaspokojone. Oddał głos swoim gospodarzom, do tej pory siedzącym w milczeniu na plastikowych krzesełkach, z
pobłażaniem przysłuchując się naszej dyskusji.

Po godzinie rozmowy, choć Abu Hana przypominał nam co chwila, że
nadchodzi noc i na drogach robi się niebezpiecznie, chcieliśmy ciągle
siedzieć z naszymi wspólnymi gospodarzami i gdyby inni przyjaciele nie
oczekiwali nas w Maarat Hurmie tej nocy, z przyjemnością zostalibyśmy
tu do rana. Ćmiliśmy na tarasie tytoń i w ciemności, we wsi oczywiście
nie było od roku prądu, słuchaliśmy ich wspomnień. Mówili o rewolucji i
czasach przed nią, pozwalając się wkraść do opowieści czemuś osobistemu, nie sztampowemu, szczeremu. A to w czasie wojny zdarza się
niezwykle rzadko, zamyka bowiem ona wszystkie losy w kilku prostych
narracjach. Tłumaczyć wojnę w całym jej chaosie komuś z zewnątrz
i okiełznać swoje emocje, przekraczające przecież jakąkolwiek zwykłą
skalę doświadczenia – jest nieskończenie trudne. Niewielu stać na to,
by nie uciekać się do mantrowanych przekleństw adresowanych do prezydenta Asada, do wyliczania swoich zabitych bliskich, do pokazywania
ran po torturach w więzieniu. Niewielu potrafi opowiedzieć o sobie inaczej niż jako o uchodźcy, represjonowanym, żołnierzu rewolucji, ofierze
zbiorowej przemocy.
Bracia w lot chwycili, być może jako jedyni podczas tych 39 dni,
które spędziłem „wewnątrz”, że nie przyjechaliśmy tutaj z M. i T. dla wywiadów z generałami Wolnej Armii, śledzenia procesu spektakularnego
zawłaszczania rewolucji przez islamistów czy przesiadywania w okopie
w nadziei na rewelacyjne zdjęcie czyjejś nagłej śmierci. Może widzieli
po naszym zachowaniu, że wojna już zostawiła na nas swój ślad, już
zmęczyła swoim widokiem i chcemy od niej uciec do zwykłych ludzkich
doświadczeń, do pojedynczości i unikalności, do banalności, do normalności pozbawionej wielkich wojennych narracji. Dlatego po prostu
z nami byli, gawędzili, opowiadali o beduińskich zwyczajach, o swoim
dzieciństwie, o ciekawych ludziach w okolicy.
- Tę rewolucję robimy nie dla siebie, ale dla naszych dzieci, my już jej
owoców nie posmakujemy. Żeby nie widziały tego, co my – powiedział
nam zna zakończenie starszy z braci - na przykład sytuacji z czasów,
gdy studiowałem na uniwersytecie w Hamie. Na moich oczach młodziutki tajniak w skórzanej kurtce wszedł na salę wykładową i bez słowa
wyjaśnienia wyciągnął za krawat na korytarz jednego z największych
profesorów w kraju. Musiałem milczeć, podobnie jak dwie setki studentów wokół mnie. Nie mogłem nawet mlasnąć z niesmakiem. Nie mogłem
o tym mówić z nikim obcym, aż do dziś, jestem szczęśliwy opowiadając
wam to wszystko.
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- W Deir az Zorze mieliśmy pewnego sympatycznego, starszego sąsiada, który był kierownikiem miejscowej poczty – dorzucił drugi - zdarzyło
się tak, że jeden z generałów stacjonujących niedaleko miasta dostał w
prezencie telefon komórkowy, ale nie potrafił się nim posługiwać. Wezwał więc poczmistrza, by go tego nauczył. Ten, będąc urzędnikiem
państwowym, podlegał kontroli odpowiedniej dla danego urzędu sekcji
służby bezpieczeństwa. Musiał więc złożyć oficjalną prośbę o możliwość
podróży i odwiedzenia koszarów. Następnego dnia tajniacy odwiedzili
go i, przy jego rodzinie, zdjętym z nogi plastikowym klapkiem zaczęli bić
po twarzy, dopytując po co wybiera się do wojskowych, co z nimi knuje
itp. Gdy go w końcu porzucili pobitego, staruszek wchodząc zapłakany
do domu, umarł na zawał na własnych schodach. Z takich, nigdy nie
dzielonych z nikim, nigdy nie zapisanych, prostych historii składa się
nasza przeszłość. O tym chcielibyśmy mówić, bardziej nawet niż o rewolucji i wojnie. Bo temu na trwałe odebrano głos.
I kazali nam pojechać do pisarza z Kafranbolu, który według
nich jak nikt inny próbował opisać dawną Syrię.
Abu Hana odwiózł nas swoim samochodem do Maarat Hurmy w towarzystwie dowódcy lokalnej katiby. Jakkolwiek Wolna Armia kontrolowała
tereny wyzwolone za dnia, w nocy przejmowali nad nimi pieczę ci, których każda wojna hoduje na swoim zapleczu. Jechaliśmy drogą, której,
co rzadkie w Syrii, pobocze wysadzone było karłowatymi drzewkami. „W
zeszłym tygodniu w tym miejscu jakiś gang napadł na rodzinę podróżującą samochodem do miasta. Ograbili ich i zabili” powiedział nam skonfundowany tym wyznaniem Abu Hana. I zaraz, na fali momentu wyłomu
w swojej pracy rzecznika rewolucji, dodał: „ Nie warto za bardzo przejmować się opowieściami moich gospodarzy. To prości ludzie myślący
emocjami, nie zapominajcie. Muzułmanie.” I tak, rozstając się z nami,
dał nam jeszcze ujrzeć, jak jego pycha przekracza indywidualny wymiar
i reprezentuje głęboko zakorzenioną wyższość chrześcijan i alawitów
względem swoim mniejszych braci. Podróżując przez noc rozumieliśmy
obaj, że po tej nieskończonej wojnie nie nadejdzie świt.
W Kafranbolu, dwudziestotysięcznym przed wojną miasteczku, wszyscy
znają wszystkich nawet pomimo faktu, że przez ostatni rok napłynęło tu
dziesięć tysięcy uchodźców zmuszonych bombardowaniami czy walkami do porzucenia swoich wsi. Pod meczet skierowano nas z bazaru wa-

rzywnego w centrum, przeniesionego ze starego miejsca po masakrze
do jakiej tam doszło, gdy reżimowy helikopter zrzucił w dzień targowy
w sam środek tłumu „beczkę” zabijając dwadzieściorokilkoro ludzi i raniąc ponad setkę. Minęliśmy zwalisko domu, który kilka dni temu pokazał nam Raid F. („Trzykondygnacyjny dom należał do pewnego rolnika.
Tego dnia był on z całą rodziną w polu. Gdy wrócili domu nie było. Facet
stał tutaj, gdzie my i przez godzinę wmawiał wszystkim wokół, że chyba
pomylili adres. Nie mógł uwierzyć, że jego dom, zbombardowany, złożył
się jak wieża z kart, zapadł po prostu pod ziemię”), a spod meczetu, już
pod opieką dwóch zaczepionych osiemnastolatków, doszliśmy do dzielnicy z niską zabudową i wielkimi ogrodami.
Drzwi otworzyła nam pięćdziesięcioletnia kobiecina w brokatowej sukni i luźno zawiązanej, dopiero co zarzuconej na włosy, chuście.
Oderwaliśmy ją od pracy w kuchni, miała jeszcze mokre dłonie. Zapytana o męża pisarza, zaczęła pokazywać nam drogę ku jakiemuś ogrodowi za miasteczkiem, w którym przebywał właśnie z wizytą i biadolić, jak
to daleko i jak trudno tam dotrzeć. Po czym nagle bezwiednie się rozpłakała, łzy jak grochy poleciały jej po policzkach. Ocierając je rąbkiem
chusty tłumaczyła nam kolejny raz marszrutę.
„Przypominasz mi naszego syna. Był tak do ciebie podobny.
Zginął w bombardowaniu”.
Godzinę później dotarliśmy do betonowego składziku na narzędzia
wśród przekwitłych migdałowców. Przed nim siedziało na starym dywanie czterech mężczyzn koło sześćdziesiątki, w tym szejk Muhammad
Abdul Chamid al-Bajusz i sam Abdul Aziz al-Musa. Jeden z pozostałych
był właścicielem sadu, a reszta odwiedzała go właśnie, by napić się herbaty przyrządzanej na ognisku. Znali się od maleńkości, widać to było
na pierwszy rzut oka, dużo bym dał, by wiedzieć, o czym rozmawiali,
zanim się pojawiliśmy.
Abdul Aziz, podobnie jak wszyscy zebrani, nosił tradycyjną
beżową dżalabiję. Miał ogorzałą cerę, orli nos, grzywkę opadającą na
oczy, świdrujące spojrzenie i zaciśnięte cienkie wargi. Był wyjątkowo
przystojnym mężczyzną, przyciągał wzrok. A w tym gronie wiódł prym,
więc reszta towarzystwa szybko przyjęła za pewnik, że to jemu należy
oddać honor przywitania gości.
- W Damaszku i Libanie znają mnie bardziej niż tutaj, w moim ukochanym rodzinnym miasteczku. W Kafranbolu jestem jak wszyscy wokół
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wieśniakiem. Zwykłym człowiekiem. Spocznijcie więc z nami, wieśniakami, tafaddal!
Usiedliśmy z nimi pośród rozrzuconych tu wszędzie wokół ułomków skał, wyciągnęliśmy nasze lufki i tytoń i skręcili papierosy. W ten
piękny, ciepły wieczór, powietrze było wyjątkowo przejrzyste, więc na
horyzoncie stały widoczne w niskim słońcu góry, których przez ponad
tydzień pobytu w Kafranbolu nigdy nie zauważyłem. Uwięzieni w biurze
prasowym, wizytujący ciurkiem szpitale, bazy Wolnej Armii, siedziby rad
burmistrzowskich, szkoły z uchodźcami i punkty pomocy humanitarnej,
rzadko mieliśmy okazję znaleźć się poza miasteczkiem i istnienie całej
tej bazaltowej wyżyny ciasno pokrytej sadami było dla nas nagłym zaskoczeniem. Zanim zostały umyte szklaneczki i rozlana herbata, przez
długą chwilę po prostu patrzeliśmy więc wszyscy w dal.
W absolutnej ciszy, która tu panowała, pisarz zaczął jednak w
końcu swój koncert. Mówił całymi godzinami prawie szeptem, pięknym
klasycznym arabskim, obficie gestykulując wąskimi dłońmi, tonując głos
i zawieszając go niekiedy niczym doświadczony retor. Opowiadał, starannie unikając wszystkiego, co osobiste, jak przyszło mu wybrać drogę
wewnętrznej emigracji i milczenia.
Swoją pierwszą powieść napisał w 1984 roku, czekał czternaście lat na jej wydanie w Syrii. Podobnie było z kolejnymi sześcioma,
one także w nieskończoność zalegały w wydawnictwach, nie wszystkie
zresztą ukazały się w kraju, przez wiele lat pisarz był tutaj objęty zakazem publikowania. Życie zeszło Abdulowi Azizowi na przegrywaniu gry
z cenzurą, przyszło mu w końcu przywyknąć do bycia twórcą zdezaktualizowanych „półkowników” i utworów nigdy nie wydanych. Nie mogąc
utrzymać się z publikacji książek, pracował na roli przy arbuzach, hodował kury, uczył w szkole, właściwie przestał uważać się za pisarza.
Przyrósł do tego krajobrazu, jaki nas teraz otaczał.
Nie tylko on, ale także poetyka, do której wypracowania został
zmuszony dla zmylenia cenzury, stała się jego więzieniem. Oniryczny klimat większości utworów pisarza, subtelne podwójne kodowanie i poetycki język skutecznie utrudniały cenzorom rozpatrzenie, czy jego utwory są
krytyką systemu politycznego kraju czy też nie. Zawsze oczywiście były,
Abdul Aziz al-Musa chciał pisać o problemach społecznych, w tym upatrywał misję literatury, nie mógł inaczej. W jednej z powieści za postacią
głównego bohatera, bezdusznego feudała, uciskającego ludność pewnej wsi, ukrywał portret prezydenta Hafiza Asada („Rodzina Hadżiego

Mubaraka”), w innej dyskutował zagadnienie ekstremizmu islamskiego,
porównując fanatycznego szejka i tajniaka ze służb specjalnych („Szanfarani”). W miłości i podekscytowaniu z jakim opowiadał nam teraz o
dawnych utworach, czuło się jak kruche było ich istnienie, jak mizerna
recepcja i jak wielka porażka pisarza o pozytywistycznym przecież zacięciu twórczym.
Słuchaliśmy go coraz bardziej zauważając w przenikliwym spojrzeniu jego brązowych oczu czyste szaleństwo, ten człowiek dźwigał na
swoich barkach więcej, niż był w stanie unieść. Co chwila, nawet podczas
dywagacji o literaturze światowej, o miłości do Czechowa i nienawiści do
Dostojewskiego, uparcie wracał ku jednej, trudnej dla nas do współodczuwania, obsesji, wplatając w każdy możliwy kontekst zapiekłą krytykę
tyranii. Zabierał nas w podróż przez historię cywilizacji judeochrześcijańskiej, demontował kształt współczesnej mocarstwowej polityki światowej,
by powtarzać konstatacje, które znaliśmy już od ludzi z bazaru, sklepu
i ulicy. W natchnieniu kazał do wszystkich zgromadzonych na brudnym
dywanie o tym, jak autorytarny rząd niszczy indywidualizm, zabrania
społeczeństwu ugruntować wartości etyczne, wygrywa jednych przeciw
drugim. Złamano mu w Syrii czasów Asadów życie, to czuło się w każdym jego wymuskanym zdaniu. Zabroniono mu prosto mówić.
Zresztą, może to obłąkanie było świeże, może kryła za nim historia, która
zbliżała się do nas wielkimi krokami od początku tego spotkania. Ostatnią opowieść o niemożności wypowiedzenia pisarz, jak przystało na profesjonalnego mówcę, zostawił na koniec.
- Miałem sąsiada, bliskiego mi człowieka, którego syn poszedł walczyć.
Na samym początku wyzwalania naszego miasta atakował z Wolną
Armią wojskowy checkpoint na rogatkach. Chłopak zginął był podczas
akcji, jego żona dostała wylewu z powodu śmierci męża, i tylko mały
synek pozostał przy życiu. Wtedy, wstrząśnięty ich losem, chcąc okazać swoje współczucie, zacząłem pisać o tym powieść. Zatytułowałem
ją „Krwotok”, a narratorem uczyniłem dziadka opłakującego śmierć syna
przed kilkuletnim wnukiem. Stary opowiadał dziecku o jego nieżyjącym
ojcu, ale także, co po raz pierwszy mogłem zrobić otwarcie w książce,
tłumaczył mu wprost, na przykładzie anegdot, problemy czasów przedwojennych. Wtedy sunnici byli uważani za obywateli drugiej kategorii, a
jedni ludzie prześladowali innych tylko za przynależność do innej grupy
wyznaniowej, działo się to na setki rożnych sposobów – od przemocy
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ekonomicznej po fizyczną. W monologu starca chciałem sportretować
ten stan ciągłego napięcia, jakie wtedy wisiało w powietrzu, próbowałem
zdiagnozować przyczyny rewolucji, obronić ją przed zarzutami o głupotę,
ekstremizm, terroryzm.
- Skończyłem 40 stron, kiedy mój trzydziestoczteroletni syn zginął od
bomby. Wtedy sam stałem się narratorem już rozpoczętej historii, wszedłem niejako do niej i przestała być dla mnie abstrakcją oraz próbą
zrozumienia cudzego cierpienia. Książka przeistoczyła się w zapis własnego doświadczenia, w coś, czego nigdy wcześniej nie robiłem. Nagle
przesunęły się w niej także akcenty, świat podejmowanych problemów
zawirował, wybuchł, rozpadł się.
- Powieść zaczyna się od sceny, w której spotykam się z moim konającym synem na siedem dni przed jego śmiercią. Bredzi, traci świadomość, więc szepczę do niego: skończył się twój czas na mówienie, teraz
ja będę to robił. A potem pojawia się Muaz. Muaz. To jest główna postać.
Ma niecałe dwa lata i ledwo gaworzy, ale ja biorę go na kolana i opowiadam mu. Bo dziś przecież człowiek nie ma do kogo mówić, gada z kamieniem, z drzewem, ze zwierzęciem, z niemowlęciem. Zatem szepczę
do Muaza: zanim sam zaczniesz mówić, chcę ci coś opowiedzieć. I zaczynam narrację o życiu, o życiu mojego ukochanego syna. Wspominam
czasy, kiedy był chłopcem, dorastającym w wioskach na zachodzie, opisuję tamten klimat prostoty i ludowej żywotności, wspólnych wieczorów
z sąsiadami, tańczenia dabki, dabki i beduinki. Opowiadam jego dzieciństwo, zabawy, codzienne przygody, nawet te najbanalniejsze. A wnuk,
to dziecko które na starcie swojej własnej historii, tak jeszcze nagie i
bezbronne, jest już przecież stracone, słucha cierpliwie wszystkiego jak
legendy o zamierzchłych, baśniowych czasach.
- Pisałem długopisem, najpierw ciągiem 160 stron, potem praktycznie
w jednym podejściu jeszcze 440. Gdy miałem już w sumie 780 stron
wszystkie podarłem i zacząłem pisać na komputerze. Za dużo było w
tym gniewu i goryczy, za dużo emocji, za dużo mnie samego. Dlatego
postanowiłem zabrać się do tego od nowa, starać się kontrolować, uzyskać prawdę opisu. Od miesiąca walczę z książką cały czas, ale chyba
przegrywam. A to coś, co powstaje, zresztą na pewno najgorsza z moich powieści, najbardziej nieudana i chaotyczna, opornie przybiera jakiś
kształt, staje się choć trochę czytelne. Ale jeszcze długa droga przede
mną. Może to ja nie umiem, może wojny po prostu opisać się nie da.
Jest za blisko.

Gdy pisarz odszedł pozować M. do zdjęcia, spytałem szejka, czy jestem
podobny do jego syna. Sam Abdul Aziz ni słowem o tym podobieństwie
nie napomknął, zresztą przecież nie powiedział właściwie nic o swoim
synu. A słuchając go miałem wrażenie, że tak samo, jak kiedyś otaczające problemy społeczne musiał natychmiast przesłaniać literaturą, tak teraz także pamięć syna pogrzebał „Krwotokiem”. Na końcu swojej kariery
pisarskiej nie potrafił powiedzieć już niczego wprost.
- Jesteś, uderzyło mnie to od początku, jak dwie krople wody.
Nadchodził wieczór, słońce zaszło i robiło się niebezpiecznie, więc pisarz odwiózł nas samochodem do miasteczka. Przy pożegnaniu, gdy w
progu biura prasowego przyjmował uzbierane przez nas dla żony kwiaty,
dorzucił coś jeszcze, co bardziej adresował chyba do siebie, niż do mnie:
- Chcesz usłyszeć tę jedyną, prawdziwą historię o rewolucji? Nie ułatwię
ci tego, nie zrobię za ciebie twojej pracy. Nie pytaj mnie, nie pytaj literata,
ale idź między zwykłych ludzi. Wokół każdy nosi rewolucję w sobie, przypatrz się, poczujesz, zrozumiesz, wydobędziesz. Każda z tych historii
jest na wagę złota. Ja sam pracuję, by je ocalić. Rób to i ty. Do widzenia!
Następnego dnia wcześnie rano poszedłem na przechadzkę do wydrążonego w wapieniu łedu, by pobyć sam, daleko od zbitej masy ludzi przesiadujących zawsze w biurze prasowym Raida F. U góry, na wyżynie,
kwitły już fiołki i gęstniała trawa, zaczynała się wiosna, ale tutaj jeszcze
panowały leniwa zimowa zieleń i rześki chłód. Grzałem się więc na słońcu w małym oliwnym sadzie położonym nad prawie wyschniętą rzeczką.
Siedząc na wyślizganym kamieniu, spaliłem jednego gauloisesa, potem
drugiego, by się w końcu obudzić. Myślałem o „Krwotoku”, o tym że pisarz nigdy go nie skończy, nigdy nie napisze już innej powieści. Nie da
się.
Najpierw usłyszałem owce, nie tyle dzwonki, w Syrii się ich nie
używa, ale drobne kamienie osypywane w dół zbocza. Podniosłem głowę i zobaczyłem człowieka koło czterdziestki oraz jego dwie małe córeczki popędzających kijami stado. Zeszli oczywiście ku mnie, przysiedli
się, wymieniliśmy słowa powitania, a mężczyzna natychmiast poczęstował wodą oraz papierosem. „Jestem obcy” – przedstawiłem się swoim
szczątkowym arabskim – „mieszkam u Raida, tam”. Pastuch pokiwał
głową, pomilczał, po czym zaczął długo przemawiać spokojnym głosem.
Ręce tańczyły mu przy tym w powietrzu, a ja śledziłem ich lot. Wska-
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zywał znoszone i porwane ubranka dziewczynek, owce, niebo, swoją
twarz, swoje oczy. I mówił, mówił.
Po kilku minutach przeskoczyła między nami jak iskra i poznałem jego historię. Ale jeszcze chwilę paliliśmy przyglądając się sobie, upiłem łyka z plastikowej butelki, wziąłem z jego dłoni zakrętkę. Dziewczynki pobiegły zegnać owce ze skalistego klifu, by nie jadły zalegających
tam śmieci, mężczyzna coś do nich z daleka wołał. Zimno, pokazaliśmy
sobie gestem. W końcu wstałem, pożegnałem się z nim potrójnym pocałunkiem, podałem po syryjsku papierosa, wyjmując go samemu z paczki
i kierując filtrem w stronę obdarowywanego, odszedłem.
Samolot, bomba, śmierć żony. Szkoła zamknięta, uchodźcy w
środku, więc dzieci włóczą się z nim. Nie mają wiele, biedują. Tylko owce
im zostały. Sześć sztuk. I ten łed, ten cień oliwki, ta chwila odpoczynku.
I - „przyjdź do nas – ten dom tam, widzisz go?, jest mój, będziemy na
ciebie czekać”.
I jeszcze tysiąc
W lutym, gdy odwiedzałem wieś na wschód od Maarat Numan, przed
szkołą bawiła się grupa około dziesięciu małych dziewczynek. Dzieci,
słysząc w dali huk wystrzeliwanej lub padającej rakiety, przerywały swoje koncerty antybaszarowskiej piosenki, śmiały się, piszczały i klaskały.
A głuche uderzenie słychać było co kilka minut, raz głośniej, raz ciszej,
popołudnie było mroźne, wilgoć stała w powietrzu i głos z Wadi Deif niósł
się daleko.
Ze szkoły z uchodźcami, korzystając z zaproszenia, przenieśliśmy się do rodzinnego domu pewnego człowieka. Samotne gospodarstwo było ulokowane, jak to często bywa w Syrii, na otwartej przestrzeni,
nie ograniczonej ani płotem, ani krzewami czy drzewami. Wokół monotonny widok na wyżynę Maaratu roztaczał się swobodnie na kilkanaście
kilometrów w każdą stronę. Gdzieniegdzie sterczały tylko wśród pól stare, teraz najczęściej porzucone dla betonowych domów, stożkowe tradycyjne chaty z glinianej cegły suszonej na słońcu.
Siedzieliśmy na tarasie i popijali kawę słuchając powtarzającego
się co chwila stłumionego huku. Brzmiało to jak burza o dziwnie miarowych grzmotach, ale w Maarat nieomal nigdy nie pada deszcz, region
należy do najbardziej suchych w kraju, właściwie półpustynnych.
- Rakiety latają nad naszymi głowami, odpalane ku opustoszałym teraz

Maarat Numan i Kafr Nebudzie, rzadko spadają tutaj. Wschodnia prowincja Maarat zawsze była terenem rolniczym i zachowawczym, nie wydała
Wolnej Armii, więc nie jest za nią karana. Chyba że podczas bombardowania na ślepo, co czasem się zdarza. Wtedy ludzie nie wychodzą w
pole. Bywało że rakieta spadała po prostu pośrodku sadu oliwnego na
odludziu, akurat na drzewo, pod którym rolnicy po pracy szukali cienia.
Kobieta z tamtego domu – gospodarz pokazał nam budynek na horyzoncie - staruszka, leży ranna już drugi miesiąc, szpitala w okolicy nie ma,
lekarz zajechał, kazał czekać, ale biedaczka ma odłamek w mózgu i nic
nie da się z tym zrobić, z dnia na dzień marnieje.
Rozmawialiśmy dalej o uprawach, o powojennych planach, zjedliśmy smażonego kalafiora i ryż, z kawy przeszliśmy do mate. I po jakimś czasie ryk rakiet przestawał nawet przyciągać uwagę, stało się z
nim to, co z tykaniem zegara w starym salonie, powszedniał i zanikał w
tle. Wędrowały wprawdzie dalej po niewidocznych torach, przecinały na
wysokich pułapach czyste tego dnia niebo, ale jedynym potwierdzeniem
ich istnienia były komunikaty nadawane w radiu przez obserwatorów
wystrzeleń ukrytych gdzieś pod Wadi Deif. Przyłapałem się na tym, że
wypatruję tych metalowych tulei mknących tam w górze, że chcę choć
jedną zobaczyć, nadać jej materialny kształt, aby nie była już dla mnie
tylko abstrakcyjnym dźwiękiem. Wystrzałem, wybuchem, skrzypiącym
komunikatem z krótkofalówki.
Wadi Deif to tkwiąca jak cierń pośrodku terenów wyzwolonych silna baza
reżimowa na trasie między Damaszkiem a Aleppo, utrzymywana pomimo wielkich start w tym strategicznie ważnym miejscu od ponad roku,
bezustannie szturmowana przez Wolną Armię. To plan jej zdobycia tłumaczył mi któregoś wieczoru, jak zawsze ubrany w nienagannie czysty
mundur dowódcy, Abu Mażid, przesuwając po brudnym dywanie biura
prasowego w Kafranbol popielniczki i szklanki po szaju. „Tu katiba wykonująca pozorowany atak, tylko kilkunastu ludzi, za to tu ukryte główne
siły, tu zdobyczne cztery czołgi, tu ekipa z megafonami wzywająca do
poddania żołnierzy rządowych o morale osłabionym głodem. Baza będzie nasza zanim wstanie świt.” Nocny atak nie doszedł do skutku, bo
jeden z oddziałów nie stawił się na umówionym miejscu. Następnego
dnia Abu Mażid nie zdawał się tym być nawet zawstydzony, pomachał mi
ze swojego samochodu jak gdyby nigdy nic i uśmiechnął się od ucha do
ucha. Do dzisiaj im się nie udało.
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W pierwszych dniach marca byłem znów w Kaalat Madik, innej krainie tysiąca rakiet. Tutaj monotonny huk wystrzeliwań dochodził z
pobliskiego reżimowego Sakalbije, położonego tuż za granicą terenów wyzwolonych, pięć kilometrów od naszego miasteczka. I znów
słyszałem rakiety niczym łoskot wielkiej fabryki, do którego trzeba
się zwyczajnie przyzwyczaić, niczym bicie gigantycznych tłoków na
linii produkcyjnej w kraju obok. Nad bagnami Ghabu prawie zawsze
wieczorami było wilgotno, więc dźwięk niósł się razem ze swoim pogłosem po tafli setek stawów rybnych i wzdłuż rzeki Orontes, brzmiał
dziwnie głośno, jakby zwielokrotniony podróżą przez tunel. Miał
zmienne metrum, były chwile, gdy żołnierze wystrzeliwali rakiety co
pięć sekund w minutowej, dwuminutowej serii, czasem zmieniali takt
na inny, aż po najwolniejszy - trzy strzały, jeden po drugim, kilka minut przerwy. Rzadko kiedy kanonada całkiem cichła. Tego zresztą w
ogóle się nie zauważało.
Ale gdy tylko przyszły ciepłe dni i powietrze stawało się suche, a zaczynało się przecież powoli lato, huk rakiet osłabł, wytłumił
po granicę słyszalności. Za to wieczorami, paląc papierosy pod wieżami wielkich silosów ze zbożem na krańcu miasteczka, mogliśmy
podziwiać ogniki ich silników mknące po niebie. Przygasały, oszczędzając paliwo, by za chwilę znów rozbłysnąć w swojej drodze ku
Kafranbolowi, Maarat Hurmie i Kafr Nebudzie. Na tyle długo byłem
już w Syrii, by z jednej strony wiedzieć, co robią te czerwone świetliki, gdy spadają, by mieć przyjaciół we wszystkich lokalizacjach, do
jakich zmierzają, a z drugiej, by traktować je jak swego rodzaju pokaz ogni sztucznych czy codzienne zjawisko atmosferyczne. Podziwiałem je jak kataklizm, przypatrywałem się niczym ogonom komet,
śledziłem subtelną krzywiznę lotu. Myślałem o Raidzie, Chalidzie,
Chaldounie, o Abu Mażidzie właśnie. Na razie wszyscy żyli.
		
Komendant należał do tych trzydziestu pięciu procent kadry oficerskiej Armii Syryjskiej, która nie była alawitami ale sunnitami. Wstąpił
do armii w 1989 roku jako jedyny spośród trzech braci Radunów, synów zamożnej rodziny z Kaalat Madik. Po kilkunastu latach czynnej
służby dosłużył się, wysokiej jak na sunnitę, rangi podpułkownika.
W międzyczasie z garnizonu w Hamie przeniósł się do Damaszku, z
pensji oficerskiej kupił willę, a jego sześcioosobowa rodzina, w tym
najstarszy syn Ahmet, dorastała w stolicy w dostatku.

Nie mówił mi nic o przebiegu swojej służby, o dylematach które zapewne
targały nim i przed rewolucją. „Przez całe lata, powoli, docierało do mnie,
że reżim porzuca założenia istnienia armii, którymi przecież jest ochrona
granic kraju i mojego narodu, a nie pilnowanie rodziny Asada i jej interesów. Po wybuchu rewolucji stało się to nagle przerażająco czytelne”.
Zapewne nie raz przyszło mu kontaktować się z ciemną stroną działań
armii w autorytarnym państwie, zapewne doświadczył na własnej skórze mechanizmów desunnizacji, z których wojsko syryjskie było słynne,
zapewne kariera oficerska zmusiła go do niejednego aktu serwilizmu.
O tym nie wspomina dzisiaj jednak oczywiście nic, stwarzając i przed
samym sobą pozór jakby jego życie biegło zawsze jednym traktem, trzymane w ryzach charakteru i zasad moralnych.
Dopiero, gdy w marcu 2011 roku jego przyjaciele oficerowie
wrócili do Damaszku z pacyfikacji zamieszek w Daarze i chwalili się w
koszarach tym, jak strzelali do cywili i torturowali ludzi, w komendancie
Radunie coś naprawdę pękło.
- Od początku rebelii i tłumienia fali manifestacji, które miały swój początek w Daarze, całkowicie zgadzałem się z postulatami demonstrujących
i dzieliłem z nimi wiarę w rewolucję. Jak wielu innym, nagle otworzyły
mi się oczy. Ale możliwość mówienia o tym, co moje oczy widziały, była
utrudniona. My, oficerowie, żołnierze, byliśmy zmuszeni zachować ciszę,
bojąc się skrytobójczego mordu, egzekucji lub aresztowania i nieskończonej odsiadki. W wojsku syryjskim każdego oficera sunnitę trzymano
pod lupą, a gdy wybuchła rebelia przybrało to skrajne formy.
- Chciałem odejść. Jednocześnie, czysto geograficznie rzecz ujmując,
nie było możliwości ucieczki z armii, nie istniały jeszcze stabilne tereny
wyzwolone, nigdzie nie mógłbym się dłużej ukrywać, wojsko było w stanie dotrzeć do dowolnego punktu kraju i mnie schwytać. Z kolei potem,
gdy całe prowincje kraju się zrewoltowały, gdy wyparto z nich armię i
aparat urzędniczy, w Damaszku trzymały mnie przecież osobiste powody, miałem tam moją rodzinę.
Dzieci podpułkownika uczęszczały do stołecznych szkół, rodzina przyzwyczaiła się do zapewnianego przez posadę oficera statusu
społecznego, całe jej zabezpieczenie materialne wiązało ją z Damaszkiem i z armią. Dlatego na początku podpułkownik myślał o sfingowaniu
własnego porwania przez Wolną Armię, zaszyciu się na terenach wyzwolonych i zerwaniu kontaktów z żoną i dziećmi, którzy mogliby prowadzić dalej normalne życie w Damaszku. Jednak szybko zrozumiał, że nie
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tyle chce uciec, co walczyć po drugiej stronie, w szeregach powstającej
wtedy Wolnej Armii. A gdyby reżim dowiedział się o jego aktywności po
stronie rebelianckiej, jego rodzinę czekałoby więzienie. „Te dziesięć miesięcy próby znalezienia wyjścia z sytuacji, były najtrudniejszymi chwilami
mojego życia”.
Na początku 2012 roku, porzucając cały dobytek w Damaszku,
Radun uciekł z rodziną do Kaalat Madik. Na miejscu działało już wtedy
kilka oddolnie zawiązanych przez ochotników silnych katib, w tym oddział
kultowego Faruka, pierwszej w Wolnej Syrii katiby o ogólnokrajowym zasięgu, islamistyczny Ahrat asz Szam, zapewne także ekstremistyczna
al-Nusra oraz dziesiątki małych, wiejskich liw, broniących okolicznych
osad. W jaki sposób udało się komendantowi nakłonić ten kolorowy
kalejdoskop oddziałów do współpracy pod jednym sztandarem brygady Sukkur al Ghab, pozostaje zagadką, ale dokonał tego jeszcze zanim
rezydujący w Turcji tymczasowy nowy rząd syryjski rozpoczął unifikację
Wolnej Armii. Przez kolejne miesiące wprowadził ewidencję żołnierzy,
skatalogował broń każdego mieszkańca prowincji, wsparł powstanie
miejscowej rady burmistrzowskiej, przywrócił porządek na ulicach miasteczka i przeforsował zawieszenie broni z kilkoma bazami reżimowymi
w okolicy. Dzisiaj Dżamil Radun ma pod sobą 3200 ludzi i 33 liwy i pełni
funkcję komendanta całego Rifu Hamy.
Był pierwszym człowiekiem w Syrii, który porządnie, mocno ścisnął mi
dłoń. Komendant ma czterdzieści jeden lat, jakieś metr osiemdziesiąt
wzrostu, szpakowate, krótko strzyżone włosy, dyskretnie zwalistą sylwetkę. Zawsze w mundurze, zawsze, godzinami niekiedy, siedzący po
żołniersku na zgiętych pod siebie nogach, nigdy nie półleżał jak wszyscy
inni w bazie, w wyćwiczony sposób tworząc iluzję, że nigdy nie wypoczywa, nigdy nie bywa zmęczony. Patrzył najczęściej w podłogę abo na
swoje wielkie dłonie, w których mielił cały czas masbachę i mijało trochę
czasu, zanim przyłapywało się go na spojrzeniu brązowych oczu. Kiedyś, przed armią musiał być wstydliwym, wesołym dzieckiem. Teraz, po
półtorej dekady służby, w każdym jego ruchu widziałem wojskowy dryl,
przyzwyczajenie ciała do gestów i zachowań wyuczonych w koszarach,
które kryły nieomal całkiem samego Dżamila Raduna, serdecznego, cichego i pogodnego człowieka.
Słuchał unikając wzroku rozmówcy, ze skupieniem, potem ważył
słowa i powoli odpowiadał, czasem lekko się uśmiechając. Jak przystało

na żołnierza potrafił ukrywać to, co czuje i kim jest naprawdę. W czasie dziesięciu dni pobytu w bazie nie poznałem jego prawdziwych myśli,
przyszło mi tylko wysłuchiwać ciągłej apologii rewolucji oraz dobrze skrojonych pod nią opinii.
I tylko raz przyłapałem go na posiadaniu emocji. Tamtego dnia
przyszedł do salonu późno, razem ze sporym orszakiem dowódców i
interesantów. Pojawili się także jego dwaj bracia, czekający zapewne,
by zabrać go samochodem do rodzinnego domu na noc. Jednak nazbierało się mnóstwo spraw do załatwienia, w miasteczku doszło do jakichś
personalnych sporów i zadrażnień, o których rozwiązanie proszono teraz Raduna, sytuacja frontowa także wyglądała nie najlepiej. Gdy ktoś
monotonnie zdawał mu sprawę z postępów na froncie pod Kafr Nebudą,
zanurzył na chwilę swoją głowę w dłoniach, potem zaczął powoli masować sobie skronie. „Czy jest pan zmęczony?” spytałem. „Nie, nie. Miałem
ciężki dzień. Straciłem dwóch żołnierzy”.
Za to połączenie twardej i miękkiej charyzmy kochali go oczywiście wszyscy, których poznałem, czasem słyszałem o nim ciepłe słowa
nawet poza Rifem Hamy, w jakiś małych miasteczkach, od uchodźców
mieszkających w Maarat Hurmie, od ludzi na granicy w Baba al- Hawa.
Pokochałem podpułkownika Raduna i ja.
Nazajutrz mieliśmy jednak z Obejdą i jej przyjaciółką Daną wyjechać.
Naiwnie myślałem, że to naprawdę ostatni raz i chciałem skończyć swoją
trzecią wizytę w Syrii godnym z tym krajem pożegnaniem. Żałowałem,
że nie namówiłem komendanta, by pod osłoną swoich żołnierzy zorganizował wyprawę do tego domu za antycznym teatrem i cytadelą, u stóp
dzisiejszego reżimowego checkpointu przy ruinach Apamei, do tego bezimiennego człowieka, który gościł mnie w Kaalat Madik jedenaście lat
temu. Gdy odwiedzaliśmy dziesiątki innych ludzi, przesiadywaliśmy godzinami na dywanach w pokojach o otynkowanych cementem ścianach,
małe spłowiałe obrazki Kaaby na ścianach i plastikowe kwiaty pnące się
po telewizorze przypominały mi ten jeden wieczór z przeszłości, spędzony nad mate pośrodku nieznanego wtedy, obcego miasteczka. Nic nie
łączyło tamtych czasów z teraźniejszością, przez ponad tydzień pobytu w Kaalat Madik tylko jedna kobieta przypomniała sobie moją twarz.
Przed dekadą, jak twierdziła, jedliśmy razem obiad na zamku, w którym
mieszkało wtedy pięć tysięcy ludzi. W marcu 2012 w ciągu jednej doby
wszyscy zostali stamtąd wyrzuceni przez rządowych żołnierzy, zajmują-
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cych orle gniazdo nad oceanem rebelii zalewającym Rif Hamy. „Rozwiali
się jak wiatr” - mówiono mi o wygnańcach, nikt w miasteczku właściwie
nie wiedział, gdzie się przenieśli, zapewne większość trafiła do obozów
uchodźców na granicy tureckiej. Podobnie jak dwadzieścia pięć tysięcy
ludzi z okolicznego Kafr Nebuda, podobnie jak pół miliona mieszkańców
Homs omijanego przeze mnie szerokim łukiem w drodze tutaj.
Pamiętałem tę najuboższą część miasteczka, ciasno stłoczone, jakby wylane na średniowiecznych ruinach z jednej formy, betonowe
domki, rodzinne życie na tarasach blankowanych pustakami, wyblakłe
dywany wiszące w bramach, zgięte ku ziemi ciężkim, kolorowym praniem sznury, ryneczek pośrodku cytadeli z ruinami łaźni z gigantycznych
bloków piaskowca, rozpiętą nad nim pajęczynę kabli elektrycznych,
omszałe kazamaty w potężnych murach wzniesionych przez Assasynów
(w nich przez trzy dni ukrywali się przed bombardowaniami mieszkańcy
i Wolna Armia wyzwalająca region, dzieci umierały jak muchy od gazu
łzawiącego, zawarto więc rozejm i poddano twierdzę, zatrzymawszy
miasteczko w dole, tak rozpoczął się dziwny podział wpływów i rozejm w
Kaalat Madik – opowiada mi o tym komendant Radun), mężczyzn ćmiących papierosy na wieżach i kontemplujących widok na dolinę Ghabu
i Alawickie Góry przecięte zygzakiem drogi pnącej się na przełęcz ku
morzu, dziewczynki i chłopców w niebieskich mundurkach wracających
ze szkoły na zamek po długiej rampie. Prosili mnie wtedy o długopisy.
Ale kobiety, która mnie rozpoznała, ja z kolei nie pamiętałem. Nie pamiętałem tej kobiety.
Zamiast poszukiwania dawnego znajomego pojechaliśmy do
sąsiedniego Kafranbolu. I, jak na złość, okazało się tam, że w ostatni
dzień naszego pobytu, wojenna Syria za wszelką cenę chciała wlać
nam w krwiobieg esencję swojego smutku.
Najpierw widzieliśmy, jak manifestacja ekstremistów islamskich
czarnymi flagami nakryła demonstrację naszych przyjaciół walczących
tutaj od roku o laicki, wolny kraj. „Namalowałem im koraniczne wyznanie wiary, wprawdzie czarnymi literami na białym sztandarze, czyli nie
tak jak, być powinno. By dać im odczuć dystans. I tylko dlatego nas
zwyczajnie nie pobili, mogli to zrobić w każdej chwili. Niedługo pewnie
zresztą to zrobią”, mówił nam potem ze smutną twarzą Raid F. z centrum prasowego. Choć jeszcze, jak robił to komendant Radun, ekstremistów w większości wyzwolonych miejscowości tolerowano tylko, o ile
trzymali się na uboczu, rośli oni na trzeciego wielkiego gracza tej wojny.

Rozdawali ludziom chleb razem z Koranem i najefektywniej walczyli na
froncie, jednocześnie zakładali sądy szariackie, gdzieniegdzie przejmowali kontrolę nad burmistrzami, zastraszali i porywali laicyzujących
aktywistów. I Raid F., odwieczny pacyfista, który wyciągał z szeregów
Wolnej Armii młodych chłopaków na lep pracy dziennikarskiej, przeładowywał przy mnie śmieszny turecki pistolecik, gdyż emir al-Nusry
przepowiedział mu niedawno rychłą śmierć.
Z kolei po południu płakaliśmy jak dzieci po wizycie w lokalnym szpitalu, gdzie cywilne ofiary bombardowań operuje się rękoma,
bez znieczulenia, rzucając strzępy ciała na podłogę („sam nie wiem,
jak ci ludzie przeżywają moje operacje – powiedział nam ordynator
– bez środków dezynfekujących, sprzętu, leków; każdy europejski lekarz chciałby napisać dysertację naukową o tak niepojętej krzepliwości
krwi, takim gojeniu brudnych ran, takiej odporności na ból i absolutnej
nieużyteczności antybiotyków oraz innych leków w dowolnej terapii”).
Sanitariusze podawali nam jednorazowe chusteczki do otarcia łez, lekarze klepali po ramionach. „Można się przyzwyczaić” na pożegnanie
oświadczył nam z kamienną twarzą ordynator. Przyszło nam wychodzić
na ulicę w momencie, gdy generatory prądu umilkły z braku paliwa, a
pacjenci bez rąk i nóg w syryjskich ciemnościach przestawali widzieć
swoich zgromadzonych wokół ich metalowych łóżek bliskich.
Rozbici i nerwowi (gdy zapada zmrok, podnoszą się MIGi
ostrzeliwujące jadące na światłach samochody), wracaliśmy wczesnym wieczorem przez nagle spotworniałe wsie z Mohlesem, na którego pogrzebie będę już trzy tygodnie później, a on śmiał się: „Wy, tacy
zawodnicy, starzy wyjadacze i jeszcze tak ryczycie?!Małoście do tej
pory widzieli? Dajcież spokój!”. Ale już na miejscu w Kaalat Madik jakaś przekazana przez nieznośną propagandową rebeliancką telewizję
przypadkowa informacja o ostrzale ich rodzinnych Zabadani i Damaszku wystarczyła, by Obejda i Dana zaszyły się w rogu salonu naszej
bazy i razem z anielskim podporucznikiem Riadem („Moja dziewczyna? Leży pod gruzami w Bab Amar w Homs” odpowiedział mi kiedyś
ze śmiechem) zaczęły wspominać swoich zabitych krewnych i bliskich
oraz rodziców, których nie mają szansy zobaczyć. Widziałem ich szepczących historie z dzieciństwa, zwierzających z tęsknoty i nawarstwionego strachu, ocierających sobie nawzajem łzy. I paliłem papierosa za
papierosem, aż Saddam ze szklanym okiem musiał ofiarować mi kolejną paczkę.
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Nikt z nas nie chciał przecież w ten sposób żegnać Kaalat Madik. Panicznie szukając jakiegoś oczyszczenia, około dziesiątej w nocy wybraliśmy się z Obejdą i Daną do rodziny ich znajomego, poznanego pół
roku wcześniej w Stambule, gdzie robiły film o wojennych kalekach i o
ich rozczarowaniu ślepą rewolucją, wojną i Wolną Armią. Chwilę błąkaliśmy się po okolicy, szukając odpowiedniego zaułka i usiłując odróżnić
jedną bramę od drugiej. Domy były tutaj podobne, oddzielone od świata
wysokim murem, który krył wewnątrz dziedziniec, często z fontanną w
środku i kilka połączonych dwukondygnacyjnych budynków. Zbudowano je niedawno, może dwadzieścia lat wcześniej, najprawdopodobniej
w jednym rzucie, w jakimś okresie tanich kredytów rządowych, wyglądały więc nieomal tak samo. Zgubiliśmy się i dopiero mężczyzna ze
sklepiku z papierosami pociągnął mnie pod ramię pod właściwe drzwi.
Tam wsparty na kuli Ahmet przejął mój łokieć, zwołał w mig rodzinę i
przez dziedziniec wyłożony kamieniem wprowadził śmiejąc się do salonu. Zmrużyliśmy oczy od ostrego jarzeniowego światła. Noc została
za nami.
Wszyscy nosili tu twardy charakter i jedno imię po dziadku, żylastym mężczyźnie z beduińską ogorzałą twarzą, który z blizną na nodze
i zerwanymi odłamkiem ścięgnami w dłoni siedział po turecku wyprostowany jak struna. Mówił niewiele, patrzył spokojnie po twarzach. Jego
żona, matka ośmiu synów, w ciężkiej brokatowej sukni kucała przy wejściu, dyrygując trzema synowymi donoszącymi herbatę i kawę, uchylając co chwila drzwi przegrzanego pokoju. O to, które z nich były żonami
poszczególnych braci musieliśmy się dopytać, mężczyźni w Syrii rzadko
kiedy siedzą koło swoich małżonek czy okazują im publicznie jakąkolwiek atencję. Trzej synowie, którzy zostali w Kalaat Madik i mieszkali
w gospodarstwie, wianuszkiem otaczali starca, zostawiając kobietom
drugi róg pokoju. I tylko wnuczkowie krążyli swobodnie od jednej grupy
do drugiej. Dopiero z czasem, gdy atmosfera wizyty uległa rozluźnieniu,
panie nagle znalazły się za plecami dziadka, zaczęły zadawać pytania i
dopowiadać szczegóły do opowieści mężów.
Ich dom miał wyjątkowego pecha, był pod ogniem dwadzieścia
dwa razy, najwięcej w całym miasteczku. Wszystkie ostrzały miały przypadkowy charakter, w okolicy nie mieściła się ani siedziba którejkolwiek
z katib, ani garaż ze sprzętem wojskowym czy jakiś ważny strategicznie
obiekt. Coś po prostu przyciągało tutaj odpalane na ślepo rakiety, zaś
helikoptery zrzucały w ich ogród bomby zapewne dlatego, że zabudowa

dzielnicy była tutaj najgęstsza. Ostatni raz miał miejsce równy miesiąc
wcześniej.
W sadzie sterczą kalekie drzewa, oliwki wyrwane wybuchem
rakiety i ponownie wsadzone do ziemi, inne obdarte z liści, jedna spalona. W każdym pomieszczeniu wyzierają dziury od szrapneli z tego
złomu, gwoździ, śrub, kawałków blachy, którymi faszeruje się beczki z
ładunkiem wybuchowym zrzucane przez rządowe helikoptery dla spotęgowania zniszczeń. Czasem są to malutkie obłupania tynku, czasem
w otwory można wsadzić głowę. Widziałem też trasę wyjątkowo dużych
odłamków, biegnącą przez ściany dwóch czy trzech pomieszczeń. W
momencie wybuchu ten dom z betonowych pustaków musi się mieszkańcom jawić zwiewny, a mury – niczym zrobione z masła.
Najmniejszy Ahmet zdecydowanym gestem (nawet dwóch
wnuczków idzie śladem dziadka – widać to w ruchach, gdy podrzucają
gościom popielniczkę, stawiają szklanki z herbatą, kierują sobą nawzajem, słuchają historii starszych i mlaskają, by wyrazić zdanie) naciągał
swemu ojcu skarpetkę na martwą nogę, zapalał i wkładał papierosa do
ust (lewa ręka sztywna, w prawej przykurcz palców). A ten, mężczyzna
o przepięknym delikatnym, długim nosie opowiadał z melancholijnym
spojrzeniem. Obejda, jego przyjaciółka, tłumaczyła dla mnie wszystko
słowo w słowo:
- Nikt tak jak my Syryjczycy nie potrafi się śmiać. Śmiać ze wszystkiego,
na przekór, na pohybel. Cieszyć życiem i jego wirażami. Bo i jak tego
nie robić? Sami powiedzcie? Gdy obudziłem się po operacji w tureckim
szpitalu, lekarze poprosili mnie, bym rozpoznał rodzinę. To jest brat Ahmed, a to kuzyn Ahmed i mój syn Ahmed. Chcieli mi czaszkę prześwietlić, myśleli że mam jakiś neurologiczny uraz. Śmiałem się. A miesiąc
temu po powrocie z rehabilitacji nogi leżałem w łóżku tutaj na górze, nad
tym salonem. I mojej pierwszej nocy, ledwo przyjechałem, kilka godzin
byłem u siebie, spadła beczka, odłamek rozpruł mi rękę, wszedł prosto
w łokieć. Czy mogłem się nie śmiać ze swojego losu? Albo z moich
synów, ten schował się przy wybuchu pod dywan, tamten za lodówką?!
Wtedy zresztą zranili też półtoraroczną córkę mojego brata, tego tu Ahmeta. Ma ciągle odłamek w głowie, nie mogą go wyjąć tutaj, szpitali
przecież nie ma, w polowych boją się że z braku sterylnych sal operacyjnych i sprzętu będzie po zabiegu sparaliżowana, a na klinikę w Antakyi
po mojej rehabilitacji nie mamy oczywiście pieniędzy, czekamy więc co
będzie. No i śmiejemy się.
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Ale kobiety za plecami dziadka gestami pokazywały naszemu kalekiemu Ahmetowi, by już przestał, uspokoił się. Wtedy zobaczyłem, że stary
ukradkiem płakał, samymi oczami, bezmimicznie, malutkie łzy toczyły
mu się po sztywnych policzkach. Żaden z małych chłopaczków, czujnych przecież na najdelikatniejsze sygnały jakichkolwiek potrzeb każdego dorosłego w pomieszczeniu, nie podał mu chusteczki do tych łez
otarcia. Cała sytuacja musiała się w przeszłości nie raz powtarzać i domownicy, nawet dzieci, reagowali na nią niejako automatycznie.
Natychmiast płynnie zmieniliśmy temat rozmowy, zaczęliśmy
mówić o jedzeniu, o roślinach z ich ogrodu i sadu, o urodzaju oliwek
w tym roku, o alawickich tytoniach (tłumaczyli mi, że najlepsze nie są
wcale te znad morza, ale z gór przy granicy z Turcją, szczególnie jeden nazywany „Poranek”; paliłem go w 2009 w druzyjskiej wsi, do dziś
szukam tego smaku, był delikatnie kwiatowy, pachniał łąką) i gatunkach
drzew, z których robi się te popularne tutaj piętnastocentymetrowe lufki.
Bracia Ahmetowie kręcili mi mocne skręty i próbowali mojego tytoniu
z Kafranbolu, znosili jakieś zasuszone przyprawy, wyjmowali z zataru
poszczególne ziarenka i tłumaczyli sekret swojej domowej mieszanki.
Potem opowiadali o dwóch odwiecznych chlubach Kalaat Madik, o zbliżającym się sezonie wędkarskim i o monetach znajdowanych w ruinach
Apamei oraz ich fabrykowanych dla turystów falsyfikatach, dla postarzenia podawanych z karmą krowom, wyjmowanych potem z ich placków.
A ja rewanżowałem się historiami o polskich lasach, mchu i leniwych,
czarnych rzekach, które tak zaciekawiły dziadka, że aż przysiadł się do
mnie i położył mi przyjacielsko dłoń na kolanie. Pijąc podawaną w nieskończoność przez ich żony kawę i przegryzając orzeszki, wsparci na
podtykanych przez chłopców wałkach, powoli zniżaliśmy się do pozycji
horyzontalnej, pogrążaliśmy w błogostanie, zapoceni na śmierć w swoich kurtkach, których zdejmowanie w Syrii poczytywane jest za oznakę
słabości. Na telewizorze kwitły plastikowe kwiaty, nad drzwiami wisiała
tłoczona w plastiku Kaaba.
Choć wszyscy oczywiście zapraszali na nocleg, umówieni z komendantem Radunem, nie mogliśmy niestety zostać w tym podziurawionym szrapnelami domu. Na odchodne dostałem więc aromatyczną
przyprawę do kawy („dzięki niej zrobisz mirrę nawet z neski”) i zaproszenie na ryby latem od tego Ahmeta od dziewczynki z odłamkiem w głowie
(„taaaaakie będą, jestem królem wędkarstwa, przyjedź, patrz jak już się
złocą stawy w dolinie”). Towarzyszyli nam dużą grupą, nawet brat o ku-

lach i mali chłopcy, w niespiesznym spacerze aż po bazę Wolnej Armii,
żartując całą drogę i zachwalając widok Alawickich Gór.
Kochani ludzie, przeklęty dzień.
Czwarta
Było pięknie, słonecznie, bezchmurnie, niebezpiecznie. Mały posterunek
Wolnej Armii leży w samym sercu miasteczka Kafranbol, dokładnie naprzeciw zrujnowanej szkoły, o którą w sierpniu 2012 toczyły się pięciodniowe
walki podczas wyswobadzania miasta spod okupacji przez wojska rządowe. Mieści się w budynku jakiegoś bliżej nie określonego dawnego zakładu
czy magazynu, ale w środku stoi tylko kilka motorów i kupa gratów. Chłopaki urzędują w bramie wejściowej na kilku rozchwierutanych krzesełkach,
prócz nóg podpartych ich kalasznikowami. Codziennie mija się ich dziesiątki razy - sączących argentyńską mate, palących nargilę, czyszczących
karabiny, z krótkofalówką w dłoni obserwujących leniwie jedno z największych skrzyżowań w tym ponurym miasteczku. Mają tylko po osiemnaście
lat, i może zostawia się ich tutaj, by nie narażać ich na froncie, może ich
ojcowie nie chcą ich stracić, w każdym razie od tygodni widujemy tam te
same twarze.
Dziesiątki razy zapraszali nas, syryjskim zwyczajem, by usiąść,
napić się czegoś, zapalić fajkę. Zawsze odmawialiśmy, spiesząc gdzieś na
miasto z wizytą, także tego ranka, gdy jechaliśmy ku Wymarłym Miastom.
Przywitaliśmy się gestem, tafaddal!, przyjdziemy, ale wieczorem.
Wcześniej odwiedzaliśmy Wymarłe Miasta już dwukrotnie. Za każdym razem morze dzieciaków, machających nam przed nosami victorią i śpiewających o tym, że lud syryjskich chce ustąpienia prezydenta, niosło nas na
dno kolejnych rzymskich grobowców. Schodziliśmy po gliniastych stopniach
pięć, sześć metrów pod ziemię, przechodzili przez bogato rzeźbiony łuk i,
gdy wzrok przyzwyczaił się do ciemności, poznawali z mieszkańcami. W
każdym pomieszczeniu żyła cała rodzina, najczęściej jakieś dziesięć osób,
w niszach trumiennych składowano koce i sprzęty kuchenne, na skalnej
podłodze leżał dywan, ze stropu słabiutko świeciła diodowa listwa latarki.
Gdy wyganiano dzieciaki, siadaliśmy pod epitafiami kutymi w grece na
ścianach i słuchaliśmy opowieści o biedzie, wygnaniu, ranach z bombardowań. I oczywiście śmierci.
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Wszyscy zdawali się myśleć, że schodzimy tu głęboko właśnie po takie
historie, że przyjechaliśmy, by, kronikując je, upajać się w pewien sposób cierpieniem. I, jak często w Syrii, byliśmy dla miejscowych rodzajem
ambasadorów dalekiego raju, zasłuchanych z błyszczącymi oczami w
piosenkę lamentów, a jednocześnie skrupulatnie ważących ile pomocy
humanitarnej warto tu ściągnąć transportowymi samolotami. Nie pozwalali ani sobie, ani nam, choć na chwilę być ludźmi. Dlatego przyjechaliśmy raz jeszcze do Szanszarach, gotowi siedzieć tu tak długo, aż
okażemy się bezradni, zmęczeni, nieinteresujący i zacznie się między
nami zwykła rozmowa.
W początkach panowania Bizancjum na drodze łączącej trzy największe miasta starożytnej Syrii – Antiochię, Apameję i Biroję (dzisiejsze
Aleppo) powstał niezwykle bogaty region handlowy specjalizujący się
w produkcji i sprzedaży oliwy. Między V a VII wiekiem dziesiątki wsi na
wapiennym Płaskowyżu Aleppiańskim przeobraziły się nagle w małe
miasteczka z kilkukondygnacyjnymi domami z perfekcyjnie łupanego
kamienia, kościołami, budynkami użyteczności publicznej i wielkimi
magazynami oliwy. Gdy w 637 roku Antiochia i jej prowincja została
podbita przez Arabów, ten gęsto zaludniony obszar nagle się wyludnił, a osady popadły w ruinę. Powstały Wymarłe Miasta. Przez kolejne
czternaście wieków, poza pastuchami i syryjskimi rebeliantami z czasów walki z kolonialnym francuskim najeźdźcą, nikt w nich nie mieszkał.
W 2012 roku sytuacja się zmieniła. Setki tysięcy ludzi uciekających z terenów działań wojennych między Wolną Armią a wojskami
rządowymi, ruszyło wtedy przed siebie w poszukiwaniu bezpiecznego
schronienia. Tutejsze ruiny przyjęły ich część na swoje łono, Wymarłe
Miasta zaludniły się setkami rodzin. Życie zeszło do rzymskich i bizantyjskich podziemnych grobowców, gdzie mimo chłodu i wilgoci, ludzie
znaleźli coś, czego nie dałyby im obozowe namioty czy sale lekcyjne
przyjmujące w całym kraju uchodźców. Na Wymarłe Miasta nie spadały
bowiem rakiety wystrzeliwane z reżimowych samolotów i helikopterów.
O ich istnieniu nikt nie wiedział, były kryjówką idealną, białą plamą na
wojskowych mapach. Głodowało się tutaj, piło zepsutą wodę, chorowało, ale nie umierało nagłą śmiercią.
Znaliśmy już z widzenia kilka osób, tym razem jednak na naszej drodze
pojawił się znienacka ktoś nowy, kto natychmiast przygarnął nas pod

swoje skrzydła. Czterdziestotrzyletni Chalid S., jak większość zresztą uchodźców w Szanszarach, pochodził ze zniszczonego miasteczka
Has, leżącego na drodze do Maarat Numan. Okazał się mieć na ruinach wyjątkowo mocną pozycję, może przez swoją wojskową przeszłość, może przez przymioty charakteru. Dlatego teraz, zakasując
dżalabiję skakał z nami po precyzyjnie obrobionych półtora tysiąca lat
temu kamieniach i prowadził od jednej rodziny ku drugiej, szanowali go
tu wszyscy.
- Ja tu w ruinach przecież już mieszkałem, wracam na stare graty...
Kiedyś wojsko zastawiło na mnie zasadzkę, jestem przez nich poszukiwany jeszcze za demonstracje, uciekłem przez okno w samych kalesonach i koszulce, ukryłem tutaj. Zmarzłem jak diabli. To było drugiego
maja 2011 roku, pamiętam bo słuchałem w grobowcu radia, tego dnia
zabili bin Ladena.
Goniąc go z wielkoformatowym aparatem fotograficznym
przede wszystkim odszukaliśmy naszą ulubioną Samar. Prała ubrania
w stawie, powstałym w miejscu, gdzie deszczówka wypełniła kamieniołom. Zapytana o swoje ulubione miejsce, w którym chciałaby mieć
zrobione zdjęcie, zaprowadziła nas pod piec chlebowy ulepiony przez
jej matkę. Ustawiła się przed nim i pozowała nie wstydząc się plamy
żywego mięsa rosnącej jej na policzku. Plama leiszmaniozy, przenoszonej przez komary, żyjące między innymi w stawie właśnie, pojawiła się na twarzy Samar dziewięć miesięcy temu. Przez osiem tygodni czternastolatka dostawała zastrzyki antybiotykowe, potem leki się
skończyły. Nieleczona umrze. Z grobowca, zwabiona głosami, wyszła i
jej matka ubrana w ciężką brokatową suknię, osłonięta czarną chustką
z cekinami. Opowiadała z dumą: „Sama nosiłam kamienie na podstawę, dziewięć dni lepiłam, najpierw samą kopułę ze zwykłej gliny, spiralnie posuwając się do góry, gdy przeschło nałożyłam na całość warstwę
żelazistej. I tandur gotów. Podoba wam się? Jutro rano piekę chleby,
wpadnijcie.”
Byliśmy też u kobiety, która dzień wcześniej urodziła dziecko. Poiła je teraz kleikiem z rozgotowanych ziaren siemienia lnianego, sama nie miała mleka, była wycieńczona, młodziutka. Miała chyba
ciągle gorączkę, oczy świeciły jej się mocno w półmroku. Ale na nasz
widok wstała z legowiska zostawiając niemowlę pod kocami, zaczęła
się dzielnie krzątać się po swoim grobowcu, rozpalała ognisko, proponowała herbatę.
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Od niej wybraliśmy się do rodziny kamieniarzy al-Beru. Ci czuli się na
ruinach jak u siebie, dostawiali do bizantyjskich ścian lepione gliną mury
z pozbieranych wokół kamieni. Po zimie spędzonej w ciepłych wtedy
grobowcach, zabierali się do konstruowania letnich domów. „Tu będzie
kuchnia, a tutaj salon.” Osiemdziesięciotrzyletni Muhammad Turki, w
nalocie ranny w brzuch i nos, teraz głuchy, żartował „całe życie pracowałem w kamieniu i teraz żyję między kamieniami”, swoją pomarszczoną wielką dłonią rysując dla nas panoramę okolicy.
Zdawało się, że dla tych ludzi kilka miesięcy okresu oczekiwania na zmianę sytuacji właśnie minęło, przyzwyczajali się powoli do myśli, że nigdy nie wrócą do siebie, zakładali na ruinach wieś. Wszędzie
wokół biegały dzieci, na sznurach rozpiętych na tyczkach suszyły się
ubrania, przy ziemi wisiał w powietrzu dym z dziesiątków ognisk, na których grzano wodę do prania. Był pierwszy od dawna słoneczny, ciepły
dzień. A chłopcy śpiewali prowadząc małe stadko owiec na wzgórza.
- Chcecie zdjęcie z bronią czy bez? Mogę odłożyć; mam go tylko dla
ochrony kobiet i dzieci przed wężami i wilkami. No i jeszcze dla straszenia tych, którzy wycinają drzewa i kopią złoto. Nic więcej. Choć z karabinem jestem za pan brat. Byłem w wojsku przez 15 lat. Ale jako sunnitę
źle mnie traktowali, alawici się w armii szarogęsili, miałem nieszczęście
być kwatermistrzem, przychodzili do magazynu i kradli, nie mogłem nic
zrobić, odpowiedzialność spadała na mnie. Rzuciłem więc to w diabły.
Trzeba było zacząć wszystko od nowa, zacząłem hodować kurczaki.
Przyjedźcie po Baszarze, przyrządzę wam takie mięso, jakiego nigdy
nie jedliście.
Szanszrach otacza kompletne odludzie, sfalowana niskimi pagórkami wyżyna, gęsto usiana wapiennymi skałami. Gdzie wzrok nie
sięga pokrywa ją las karłowatych sosen, w Syrii rzecz rzadka i cenna.
Gdy razem ze skokiem cen ropy, którą od czasów kolonialnych Syryjczycy opalali swoje domy w piecykach mazutowych, ogrzewanie stało
się niezwykle drogie, lasy zaczęto nielegalnie karczować. W Kafaranbolu żołnierze Wolnej Armii opowiadali nam, jak trudno ten proceder
powstrzymać w sytuacji braku policji i sądownictwa. Chwytani na wyrębie drzew byli wprawdzie napominani i karani grzywnami, których nie
sposób było wyegzekwować, po czym robili to samo. Spotkany kilka
tygodni później leśnik zwierzy mi się, jak w ciągu roku widział zagładę
pracy swojego życia.

Rewolucyjna anarchia objawiała się też inaczej. Same ruiny, przed rewolucją zamienione w muzea dla zagranicznych turystów i pilnowane
przez stróżów, teraz stały otworem dla złodziei kosztowności. Przyjeżdżali z samego Kafranbola na motorach i z prostymi wykrywaczami metali, niekiedy kopiąc nawet po prostu na oślep, szukali w pobliżu grobowców antycznych skarbów. W Wymarłych Miastach, może także dzięki
uchodźcom pilnującym porządku, proceder nie rozwinął się jeszcze na
wielką skalę, ale na przykład w Apamei koło Kalaat Madik widziałem
dziesiątki ludzi z łopatami wracających wieczorem z ruin miasta- skarbca imperium jednego z generałów Aleksandra Wielkiego. Poskazywali
mi na swoich telefonach zdjęcia wykopanych artefaktów - dwie głowy
hellenistycznych rzeźb, świetnie zachowaną złotą bransoletkę z wielkimi, błękitnymi prostokątnymi kamieniami szlachetnymi, złote obręcze
na kostki, złote tłoczone plakietki ze słabo czytelnymi postaciami półleżących ludzi. Paserzy z Turcji przejmowali towar jeszcze na miejscu,
płacąc za niego psi grosz, po czym przemycali go przez zieloną granicę
do siebie, a stamtąd zapewne do Europy. A Wolna Armia przymykała na
proceder oczy, po części nie mogąc opanować sytuacji, po części nie
chcąc odebrać rzeszom bezrobotnych okazji do zarobku.
Po spacerze Chalid zabrał nas do swojego grobowca, architektonicznej
perełki z trzeciego wieku naszej ery, i przedstawił żonie Nahli oraz córkom. Obie dziewczyny studiowały przed rewolucją, teraz ojciec planuje
wysłać je do rodziny w Libanie, by mogły kontynuować edukację. Jedna
z nich rozpaliła w przedsionku na sosnowych gałązkach ogień i zaczęła
przygotowywać herbatę, a my, korzystając ze słonecznego dnia, usiedliśmy z resztą rodziny na górze na kocu. Chalid ciągnął swoją historię:
- I nie przejmujcie się, nie wiem co o niej myślicie, ale już nie walczę w
Wolnej Armii. Skończyło się to dla mnie, muszę opiekować się rodziną.
A walczyłem, oj walczyłem! Było to tak: całe Has jeździło do Maarat
Numaan na demonstracje, podobnie robiły inne miasteczka. Na początku zbierało się nas jednorazowo nawet dwieście, trzysta tysięcy ludzi.
Oczywiście wojsko strzelało ostrą amunicją już na pierwszej manifestacji. Pamiętam, zginęło wtedy dwadzieścia sześć osób, od pierwszej
kuli mój drogi przyjaciel, pierwszy szahid w prowincji. Padł przy mnie,
staliśmy ramię w ramię. Ale demonstracje trwały, już nie tylko w piątki,
codziennie. Tak miesiącami. W końcu armia zajęła samo miasto i pozostałe miasteczka prowincji, wprowadzili stan wyjątkowy. Na drogach
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żołnierze założyli checkpointy, wyłapywali w ten sposób wszystkich ludzi zanotowanych przez tajniaków jako uczestników demonstracji, cicho
i metodycznie. Koło Has też był jeden punkt kontrolny. Złożyliśmy się
wszyscy na RPG i zaatakowali. Sto osób z naszej ekipy zginęło, ale zabiliśmy dwudziestu pięciu żołnierzy i zajęliśmy bazę. Tak powstał nasz
oddział. Zaczęliśmy walczyć...
Dziewczyna przyniosła herbatę, rozłożyła na dywanie wielką
chustę i ustawiła na niej chleb, oliwę i gęsty jogurt z owczego mleka.
Syryjski jogurt, inaczej od tureckiego, jest gesty, mocno przesuszony,
ten, zrobiony przez panią Nahlę, był wyśmienity. Chwalona, sama spróbowała trochę i zaczęła cmokać i tłumaczyć, że przecież wiele jeszcze
brakuje mu do ideału. Potem znów usiadła tak, jak na Bliskim Wschodzie siedzą stare kobiety, z obiema wyprostowanymi nogami przed sobą
i dorzuciła kilka zdań do opowieści męża.
- A nie myślcie, że tylko mężczyźni robią tę rewolucję. Ja też chodziłam
na demonstracje, miałyśmy specjalne kobiece w Maarat Numan. Szłyśmy ulicami i śpiewały, pytałyśmy Baszara, co zrobił z naszymi zaginionymi synami. Przez całe miesiące byłyśmy bezkarne, wojsko bało się
tych babskich pochodów, nikt nie wiedział co z nimi zrobić. Jeśli którąś z
nas złapali tajniacy, wypuszczali. Dopiero potem się to zmieniło, zaczęły
gwałty, wiele kobiet nie wróciło już z więzień. Chwała Allahowi, ja żyję,
choć pod ziemią. Mam trzy dorosłe córki, jedna mieszka w Aleppo, i
chłopaka – Abdullaha, no i mojego ukochanego męża. Roboty tyle co i
zawsze, nie narzekam, może nawet mniej – nasze sady oliwne zostały
na terenie przylegającym do wojskowej bazy reżimowej, nie możemy
tam pracować. Więc się w najlepsze lenię...
Rodzina S. swoimi opowieściami zabierała nas w wycieczkę do
pierwszej fazy rewolucji, starając się szerokim łukiem ominąć wszystko,
co zdarzyło się po niej. W swoich wspomnieniach zatrzymywali się w
czasach demonstracji i początków Wolnej Armii, gdy idea rewolucji płonęła jeszcze jasnym płomieniem. Brutalne pacyfikacje miast i wsi przez
armię rządową; bezrobocie, bieda i bombardowania, które nastąpiły po
oderwaniu się terenów wyzwolonych od reszty kraju oraz – na koniec
– podziały wewnątrz Wolnej Armii i jej postępujące osłabienie, pozostawały poza sferą zainteresowania państwa S., chcących ponad wszystko
smakować z nami słodyczy rebelii.Chalid skręcił nam po papierosie i
paląc, skończył historię. Oczy mu się śmiały, widać było jaką radość
daje mu wspominanie dawnych kompanów.

- Nasza liwa liczyła trzydziestu sześciu ludzi, ale tylko dziesiątka naprawdę walczyła, reszta nie miała broni. Taki sobie oddział, nic wielkiego. Ale
był z nami chłopak, o którym chciałbym ci opowiedzieć, on starczał za stu.
Strzelał jak szatan z RPG. Pięć razy był ranny, goiło się na nim jak na psie,
dopiero co znów był w szpitalu i wyszedł, a już wracał do akcji. A robiliśmy to
zawsze tak: w nocy kopie się głęboki rów jakieś dwieście metrów od drogi,
gdy zbliża się rządowy konwój nasi ściągają na siebie ogień waląc z tego
okopu z karabinów, chłopak jest przyczajony w krzakach po drugiej stronie
drogi, nagle wybiega i szybko strzela, po czym pada na ziemię i odczołguje
się na tyły. Ma szesnaście lat, zniszczył mnóstwo czołgów, jest zwinny jak
tygrys. I wczoraj, sąsiad mi właśnie opowiedział, znów spalił kolejny. Co za
chłopak!
Gospodarze zauważyli, że wizyta w ich prowizorycznym domu daje
nam czystą radość, nadskakiwali nam, zatrzymywali w nieskończoność,
żartowali. Frontowe opowieści, wspomnienia z demonstracji szybko przetarły szlak przepisom kulinarnym, technikom produkcji magdusu, anegdotom
z codzienności ruin. Rozmawialiśmy długo i ze wszystkimi, nawet dziewczyny czasem coś komentowały, pytały o życie w Europie. A ich rodzice, od
początku naszego spotkania bardzo naturalni i rozluźnieni, pozowali nam
do zdjęć objęci niczym młodzi zakochani. Na, odwlekane i przez nas, pożegnanie Chalid powiedział: „Przyjedźcie po wojnie pozwiedzać te zabytki na
rowerach, mamy tu piękne tereny na dwa kółka. Zresztą, razem pojeździmy;
sam się w Wolnej Armii nauczyłem to lubić, paliwa nie mieliśmy do motorów,
czasem rowerem się na wojenkę jeździło. Będziemy się ścigać po tych górkach. Ale na razie, wsiadajcie na motory, pokażemy wam z Abdullahem coś
jeszcze.”
Przebiegliśmy pojedynczo do małego, betonowego budynku na szczycie
pagórka. Na czworakach podchodziliśmy kolejno do okna, by przez chwilę
popodglądać przez lornetkę reżimową bazę leżącą w dolinie. Była może
półtora kilometra od nas, niecałe dziesięć od wyzwolonego pół roku temu
Kafranbolu. Przez na poły zabawkowy, zdezelowany sprzęt optyczny nie
widziałem zbyt wiele. Wszyscy obserwatorzy znali każdy budynek i pojazd
tam w dole, dla mnie było to tylko kilka pobielonych koszar i hangarów otoczonych ciężarówkami. Gdzieniegdzie majaczyła mi pleśń drutu kolczastego, a na dachach w narożnikach – gniazda snajperów uwite z worków z
piaskiem. Ledwo zacząłem coś rozróżniać, Łachid pociągnął mnie już za rękaw i gestem kazał wycofać się do pobliskiego lasku z karłowatymi sosnami.
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Łachid al-Hosni przed wojną dla utrzymania swojej kilkunastoosobowej
rodziny prowadził sklep AGD. Zawsze miał smykałkę do elektroniki, więc
gdy rakieta rządowego myśliwca zniszczyła cała pierzeję handlową w
Kafranbolu, w tym jego sklep, został specjalistą od nasłuchu. Należy do
tej grupy ludzi, którzy krążą niczym satelity wokół Wolnej Armii i nie będąc regularnymi żołnierzami, wspierają jej działania. Dziesiątki takich jak
Łachid, często zresztą incognito, nie ujawniając się nawet przez sąsiadami, inwestuje sto dolarów w chińskie walkie-talkie i czuwa czy to przy
drogach, po których poruszają się rządowe patrole, czy to przy checkpointach, czy na granicy terenów wyzwolonych. Sam Łachid pracuje w
punkcie obserwacyjnym położonym na szczycie wapiennego wzgórza
porosłego rzadkim sosnowym lasem pośrodku kilku najstarszych z Wymarłych Miast. Razem z nim kilkoro innych ochotników przez całą dobę
z lornetkami w dłoniach monitoruje stąd ruchy w bazie wojsk rządowych,
z której ostrzeliwane jest miasto i okolica w promieniu trzydziestu kilometrów. Szczególnie koncentrują się na ciężarówkach z wyrzutniami
rakiet oraz helikopterach, w razie jakikolwiek sygnałów ich aktywności
ostrzegają ludność okolicznych wsi przed ostrzałem i alarmują pikapy z
„doszkami” (DSzK, działkami przeciwlotniczymi radzieckiej produkcji).
Do Łachida, obwieszonego kilkoma rodzajami krótkofalówek, należy
podsłuch wojskowych częstotliwości w nadziei na niezakodowane komunikaty. „Kiedyś rozmawiałem nawet z pilotami i dawałem im fałszywe
rozkazy.”
Tego wieczora losy nasze i tych ludzi jeszcze się nieoczekiwanie skrzyżują.
W mieście przy szpitalu zaczepił nas człowiek opowiadający, że przywiózł właśnie tutaj swoich dwóch synów rannych podczas nalotu. „Zróbcie im zdjęcia” – prosił, ciągnąc nas za dłonie – „chodźcie chociaż ich
zobaczyć”. Mężczyzna miał koło czterdziestki, zaciętą, zesztywniałą
twarz, nie dopuszczał żadnej dyskusji. Świeżo po jednych z najcieplejszych chwil podczas naszego pobytu w Syrii, zabierał nas do piekła, nie
pozwalał uciec.
Znów byliśmy w tym zapadłym w sobie budynku, z dwoma kondygnacjami podziurawionymi pociskami czołgowymi i piwnicą, próbującą teraz pomieścić wszystkie przeniesione szpitalne łóżka i prowizoryczne sale operacyjne. Szliśmy za nim w dół ciemnym korytarzem jak
na skazanie. W pomieszczeniu gęsto wypchanym stojącymi kobietami

leżeli dwaj braciszkowie, na których dom w jednej z okolicznych wsi tego
ranka spadła rakieta. Obaj byli przytomni, bladzi z przerażenia, patrzyli
na nas mętnym od znieczulenia spojrzeniem, z nienaturalnie rozszerzonymi źrenicami. Dwunastolatek miał urwaną dłoń, a jego trochę starszy
brat mocno pokiereszowane nogi poniżej kolan, na opatrunku wciskającym się głęboko w ubytki tkanki zakwitały czerwone plamy. Zapewne
ordynator, w nadziei na jeden z przydarzających mu się cudów, odłożył
na razie amputację na później. W pokoju umilkły rozmowy, znaleźliśmy
się nagle w centrum uwagi, wszyscy patrzyli na nas z jakąś niejasną
nadzieją. Zrobiliśmy zatem zdjęcia, spisaliśmy dokładnie dane chłopaków i, po chwili tępego sterczenia na środku sali, bez słowa pociechy
wyszliśmy. W bramie tylnego wyjścia zapaliliśmy papierosy w kompanii
z jakimś milczącym mężczyzną ze śladami dopiero co obeschniętych
łez na twarzy. Czyściłem o chodnik but, wlazłem w plamę krwi tam w
środku. „Tak trzeba” tłumaczył mi M., „trzeba się wyłączyć, robić, to
nasza misja”.
Na domiar złego piękna pogoda przyciągnęła w końcu sępy. Na
niebie pojawił się samolot i doszki grzmiały z kilku miejsc w okolicy na
wiwat, gdy powoli, majestatycznie, jakby miał spaść za chwilę na ziemię, leciał poza zasięgiem ich strzałów. Ze środka ulicy, sprzed sklepów,
z otwartych drzwi domów obserwowały go w skupieniu tysiące ludzi.
Życie w mieście zamarło.
W centrum prasowym zastaliśmy wszystkich pogrążonych w hermetycznym smutku. Zginął Mohles, bliski przyjaciel Raida F., dowódca Wolnej
Armii, ten, który dwa tygodnie temu odwoził mnie wieczorem do Kalaat
Madik. Dostał rano kulę w głowę, nieprzytomny leżał w okopie przez ponad kwadrans, zanim udało się go w końcu pod ostrzałem przeciągnąć
na tyły i odwieźć do Turcji. Po południu skonał w szpitalu w Antakyi, ale
dopiero za dzień, dwa zwłoki miały być przywiezione do Kafranbolu na
pogrzeb. Na razie Raid F. oglądał raz za razem ostatnie chwile Mohlesa
na filmie kręconym komórką w gliniastym okopie - jak przeraźliwie rzęzi
z zamkniętymi oczami, jak leci kolegom przez ręce, jak zrozpaczeni próbują go cucić, a potem wydobyć bezpiecznie na powierzchnię. Ktokolwiek wchodził, siadał w milczeniu i wyjmował papierosa, pokój od dymu
wyglądał jakby powieszono w nim setki białych całunów.
Śmierć Mohlesa podzieliła w jakiś sposób miasto, stała się krytycznym momentem w niekończącej się walce Wolnej Armii o utrzyma-
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nie poparcia wśród jego mieszkańców. Szanowany przez każdego układacz mozaik nagle stał się dla wielu symbolem bezsensu wojny, figurą
zbiorowych wątpliwości i powodem do krytyki rebelianckiej armii. Abu
Mażid, inny lokalny dowódca powie mi po pogrzebie Mohlesa „Rafael,
my za nich dwa lata walczymy, umieramy tysiącami, ale oni nas już nie
kochają, wydrwiwają porażki, skarżą na naloty odwetowe, wyzywają od
złodziei, zarzucają prywatę, obwiniają za wojenny chaos. Nawet o Mohlesie teraz tak mówią, zamiast uszanować jego śmierć. Rewolucja się
zmęczyła.”
Uciekając stamtąd, minęliśmy naszych chłopaków sprzed magazynu,
obiecaliśmy wizytę w drodze powrotnej i stałym szlakiem pomaszerowaliśmy do centrum. Tam na plastikowych krzesełkach pod głównym, zdewastowanym przez armię, meczetem miasteczka, w którym kazał nasz
znajomy szejk, jedliśmy podfałszowanego falafela. Kafranbol układał się
powoli do snu, ludzie robili ostatnie zakupy na nowym targu warzywnym, zamykały się jedyne w mieście dwie cukiernie, z hukiem opadały
metalowe żaluzje warsztatów, na jałowym biegu toczyły się wzdłuż krawężników motory.
Jednak coś niedobrego wisiało w powietrzu. Na ulicach po tym
tak gęstym, upiornym dniu, zalegała aura zmęczenia zmieszanego z
rozdrażnieniem. Z minaretu dobiegało monotonne „pilnie potrzebna
krew grupy...”, „lekarze i pielęgniarki mają się zgłosić tu i tam”, księżyc w pełni rzucał smoliste cienie, oświetlał bez litości sterty śmieci na
poboczach ulic, wypalone sklepy, gromadzących się przy nas jakichś
podejrzanych chłopaczków. Lecz my tylko żuliśmy miarowo kulki ciecierzycy świeżo wyjęte z wielkiej michy oleju i usiłowaliśmy czuć się
jak prawdziwi Syryjczycy, być tak samo zobojętniali na wojnę, tak samo
nią krańcowo styrani, tak samo szukający jakichś jasnych momentów i
trzymający się ich kurczowo, do ostatka sił. Paliliśmy jeden po drugim
gitanesy machając nimi w ciemności, nie chciało nam się nigdzie ruszać, nie chciało dalej tu siedzieć.
I żeby pokonać marazm i postępujące rozgoryczenie, zajrzeliśmy w końcu do chłopaków z posterunku. Tym razem było ich tylko
dwóch, jeden osiemnastolatek z nieprzystrzyżonymi włosami i okrągłą
twarzą, którego często widywaliśmy, i drugi – nowy, rok młodszy. Ten
opowiedział nam pokrótce o swojej drodze bojowej. Pochodził z kultowej Daary, stracił tam ojca i braci, zaciągnął się do miejscowej liwy, po-

tem kolejnej, zaliczył Damaszek, Homs, Hamę, wylądował tutaj, gnany
przed siebie niejasnymi pobudkami. Lubił zabijać, było to po nim widać,
należał do tych młodych, których wojna zauroczyła na trwałe. Widywaliśmy go tak rzadko, bo większość czasu musiał spędzać w okopie pod
Wadi Deif albo na wyludnionych ulicach Kafr Nebudy. Nie miał nawet
ochoty, aby przechwalać się frontowymi przygodami, nie pokazywał
nam na telefonie wyczynów swojej katiby, jakichś wysadzonych czołgów
czy zestrzelonych myśliwców, sucho relacjonował fakty. Wojna stała się
dla niego codziennością. milczał więc z kałasznikowem opartym o kolano, nie mając o czym mówić.
Młody należał do najbardziej zniszczonych przez wojnę ludzi w
tym kraju. Spotkałem do tamtej pory wielu takich jak on, od razu chwytałem w nim coś typowego. Niski, wręcz karłowaty, nabity mięśniami, o
rozbieganym spojrzeniu. Spięty w ruchach. Zapytany o przyszłość powiedziałby, że jej nie ma, o sens walki, że go nie interesuje, o marzenia i
plany, że czeka na męczeńską śmierć. Patrzyliśmy więc tylko razem na
rondo, zwalony przez czołgi mur dawnego liceum, wieżę ciśnień przestrzeloną przez osaczonych rządowych żołnierzy w sierpniu podczas
wyzwalania miasta przez Wolną Armię. Kontemplowaliśmy krajobraz po
bitwie. A że był chłodny wieczór, czekaliśmy po prostu na gotującą się
herbatę jak na zmiłowanie i tym wypełnialiśmy szczelnie czas.
Właśnie mały chłopaczek z sąsiedniego sklepu przyniósł cukier, woda zagotowała się na butli z gazem i nasi wojacy zaczynali
przesładzać herbatę po syryjsku, gdy złowróżbnie zaświecił się zielony
wyświetlacz ich krótkofalówki. Poznani przez nas rano obserwatorzy,
zapewne sam Łachid, ostrzegali miasteczko przed ostrzałem. Dziesięć
kilometrów od Kafranbolu żołnierze Armii Syryjskiej wyszli ze swoich
koszarów, zaczęli ładować rakiety do wyrzutni na ciężarówce i kierować
ją w naszą stronę. Być może już nawet odpalili pociski i z betonowego kiosku, w którym byliśmy rano, widać teraz było czerwony ognik po
paraboli mknący nad miasteczko. Mieliśmy minutę, może dwie czasu,
zanim rakiety zaczną spadać.
Ukryli nas w podwórzu, w wąskim przejściu między dwoma
magazynami, a sami zaczęli ściągać z ulic samochody i ponaglać do
ucieczki nielicznych o tej porze przechodniów. Kafranbol już wiedział,
co się zbliża, każdy dorosły mężczyzna ma tutaj przecież radio, dlatego
nagle ogarnął go dziki ruch, światła samochodów biorących wiraże na
pełnej szybkości rysowały sylwetki biegnących we wszystkie strony lu-
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dzi. Gapiliśmy się z nadzwyczajnym wyczuleniem zmysłów, przez ramę
bramy, w głębi której się przyczailiśmy, wyglądało to jak sztuka teatralna
albo niemy film. Po minucie zapadła ciemność, miasteczko się całkowicie wyludniło. Czekaliśmy.
Rakieta uderzyła. Błysku nawet nie zobaczyliśmy, przysłoniły
go budynki, a huk poszedł gdzieś górą, nie mogąc się wcisnąć w nasze ciasne podwórze. Wszystko stało się więc właściwie w ciszy. I tylko
zapach palonego prochu przywędrował ku nam po kilku sekundach, by
zawisnąć na długą chwilę w powietrzu. Trzysta metrów od nas, na nowym bazarze w centrum miasteczka, zginął sklepikarz, powie mi potem
Raid F.
Będzie i druga, rzucili nam chłopacy, cały nalot, lepiej uciekajcie do siebie. Ten długowłosy zabrał nas w ciemność, drugi został na
posterunku. Wybiegliśmy z bramy, skręcili w pierwszą uliczkę w prawo.
Od centrum medialnego, które mocą jakiejś irracjonalnej decyzji uważaliśmy za bardziej bezpieczne, dzieliło nas może pięćset metrów. Ale
zaraz za rogiem usłyszeliśmy z krótkofalówki ostrzeżenie o odpaleniu
kolejnej rakiety. I już ktoś wyłonił się z garażu przy ulicy i wciągnął nas
za ubrania do środka. Pośrodku pomieszczenia stał jakiś dostawczy samochód, za nim kilka stłoczonych osób, jak my zaskoczonych w drodze
ostrzałem. W całkowitej ciemności, domyślając się tych osób wokół, nie
widząc żadnych twarzy, czekaliśmy na detonację. Nikt nic nie mówił,
wciskaliśmy się w siebie nawzajem, byle być jak najdalej od wejścia.
Upadła, dowiedzieliśmy się z radyjka, znów wyskoczyliśmy więc na ulicę
i szybkim krokiem poszliśmy w dół, przez tunel splądrowanych sklepów
z falującymi metalowymi żaluzjami, znaną nam jak zły szeląg drogą, na
oślep po podziurawionym asfalcie i błocie.
Trzecia zastała nas prawie w progu, w ostatniej chwili musieliśmy schronić się w budynku jakiejś islamistycznej katiby tuż przy
centrum prasowym. Brodaty dowódca ze złośliwym uśmieszkiem koniecznie próbował nas zatrzymać, ciągnął pod swoje biurko z czarnym
sztandarem rozpiętym na ścianie, świdrował brązowymi oczkami i pytał,
jak Zachodowi podobają się takie fajerwerki. A my kręciliśmy się zdezorientowani, zahukani, nie wiedząc, czy wyjść, czy zostać tu dłużej, co
właściwie zrobić.
Klęliśmy w głowach wojnę, klęliśmy ten przeładowany dzień,
klęliśmy Syrię, wszystkich co od jednego mieszkańców tego przeklętego kraju. Żołnierzy rządowych i tych, wiecznie poprawiających sobie źle

uszyte w kroku mundury wojaków Wolnej Armii; Samar z jej plamą na
twarzy; motocyklistę w pozdrowieniu unoszącego wskazujący palec na
znak triumfu islamu; ordynatora i jego upiorny szpital; złodziei kosztowności; walczące dzieci; Saddama proszącego o przysłanie mu szklanego oka z Polski; mężczyzn, którzy w samochodowym korku zaczęli się
okładać po głowie kolbami kałasznikowów, by wymusić pierwszeństwo;
miejscowego bogacza pobierającego od każdego haracz za korzystanie
z jedynego wydajnego źródła wody w mieście, odciętym od państwowego wodociągu; Raida F. z jego intymnym cierpieniem i Chalida S., zabierającego nas na chwilę do raju. Wszyscy oni żywili wojnę własną krwią,
roznosili ją wokół, zarażali nas nią bezlitośnie. A my przecież chcieliśmy
tylko jak najszybciej tej nocy zasnąć, chcieliśmy nie być.
Piąta (epilog)
Myślałem przez te tygodnie często o poznanym w lutym, podczas pierwszego pobytu w biurze prasowym Raida F., włoskim dziennikarzu Danielle. Pracował w Syrii już nie raz, czuł się więc wtedy jak w domu, podczas kanonady absolutnie zrelaksowany półleżał i pisał na komputerze
najnowszy tekst. Reprezentował typ cynicznego dziennikarza wojennego, skupionego na misji spenetrowania jednego z góry założonego
tematu, niestrudzonego w swoim dochodzeniu, przedmiotowo traktującego i informatorów i syryjskich współpracowników. Uderzał całkowitym
zablokowaniem emocji w stosunku do teatru wojny wokół, brakiem zainteresowania tematami społecznymi czy sylwetkami postaci, wycofaniem z nawiązywania znajomości czy prób pomocy. Jednocześnie był
niezwykle oddany swojej pracy (jej cel wydawał się w tamtym momencie
chybiony, Danielle poszukiwał dowodów na przejęcie rewolucji przez islamistów), sumienny, niezmordowany, hiperaktywny, wykorzystujący
każdy moment na działanie zgodnie z zasadą dziennikarzy wojennych
mówiącą „minimum czasu wewnątrz, maksimum materiału”.
Jednego wieczoru, by odwieść nas od pomysłu towarzyszenia
mu w drodze do ostrzeliwanego przez rządowe MIGi Maraat Numan,
Raid F. pokazał nam kilka filmów z ataków rakietowych. „Byłem w tym
tu domu i filmowałem, gdy zawołali mnie do sąsiedniego, krzycząc coś
o zabitej dziewczynie. Więc, patrzcie, przebijam się przez tłum na ulicy
i wchodzę, to jej matka, a tu...” Na monitorze jego komputera zobaczyli-
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śmy, jak ojciec unosi koc, ukazując pod nim pięcioletnie może dziecko.
Białe rajstopy, niebieskie buciki, niebieska spódniczka. Bez głowy. „Ach,
to twoje zdjęcie! - ożywił się nagle Danielle – było bardzo popularne u
nas we Włoszech, ale reżim syryjski twierdził, że to lalka, a nie dziecko,
że materiał jest sfabrykowany. Przyjechałem więc wtedy napisać o tym
artykuł, odnalazłem po tygodniu rodziców, ale nie chcieli ze mną rozmawiać. Bezowocnie szukałem dowodów, chciałem opisać tę historię.
A teraz siedzę obok człowieka, który tam był. Niesamowite, Raid!” Gdy
to mówił w tle leciał drugi film, tym razem ze szpitala. Jakiś mężczyzna
stał nad dwunastoletnim może chłopaczkiem ze zrekonstruowaną naprędce twarzą, były to kolejne ofiary tamtego nalotu, a lekarze odsłaniali dla Raida z kamerą koc kryjący trzy poskręcane trupy malutkich
dzieci. Raid z offu poprosił ich, by pokazali naszą dziewczynkę, więc
jakiś facet krzycząc allah ekber uniósł wysoko pod sufit jej bezgłowe
ciało. To właśnie było zdjęcie, które obiegło wtedy świat. „Nie mogę w to
uwierzyć! Jaki materiał!” prawie krzyczał z podniecenia Danielle. A my,
żółtodzioby, przerażeni, bliscy wymiotów, robiliśmy wszystko co można,
by nie patrzeć dalej na tę stopklatkę. Chciałem rzucić się z pięściami na
Włocha.
W ostatnich dniach marca wszystko się skończyło i w Maarat Hurmie
tkwiliśmy już z M. bez przekonania o sensowności dalszego pobytu.
Dawaliśmy się ciągnąć po półzrujnowanych meczetach, które stanowią
ulubiony cel ataków rządowych myśliwców, schodziliśmy do schronów,
wykuwanych przez wieśniaków dla swoich rodzin w miękkim piaskowcu,
odwiedzaliśmy kolejne szkoły przepełnione uchodźcami, piliśmy hektolitry herbaty z żołnierzami Wolnej Armii. Ale w spotykanych ludziach widzieliśmy już tylko typy, kilka standardowych masek wojny, od tygodnia
nikt nie miał twarzy, charakteru, unikalności. Nawet ten szczęściarz, który przeżył pod gruzami własnego domu, wydobyty spod ton gruzu bez
jednego zadrapania, „modliłem się właśnie, to mnie ocaliło”.
Mieliśmy samolot z Antakyi za cztery, trzy, potem dwa dni. Z
tym że nie tylko trudność znalezienia transportu do granicy z zaufanymi
ludźmi trzymała nas jeszcze na miejscu. Utknęliśmy po prostu w swego
rodzaju purgatorium, z którego nie wyobrażaliśmy sobie ruchu w żadną
stronę. Perspektywa spędzenia więcej niż kilku godzin w Antakyi, tak
niegdyś kochanym przez nas tureckim mieście, wydawała nam się nagle przerażająca. Nie potrafilibyśmy usiąść tam, czterdzieści kilometrów

od granicy, w ogródku restauracji rzęsiście oświetlonej elektrycznym
światłem, zamówić künefe z lodami kahramanmaraş i patrzeć na miasto
sprawiające wrażenie teatralnej dekoracji pokoju. Jednocześnie dalsze
trwanie w Syrii, tak szczere i prawdziwe w swoim czystym okrucieństwie
i chaosie, po tylu tygodniach wewnątrz utraciło wszelki sens, stało się
przezroczyste, swojskie. Ruch w żadną stronę nie wydawał się możliwy,
marnotrawiliśmy więc na bezczynność jakże cenne godziny, minuty, sekundy.
Nagle już bowiem nic nie widzieliśmy, już nic nie czuliśmy. Ciągle wprawdzie notowałem, rozmawiałem z ludźmi, a M. taszczył ciężki i
kruchy wielkoformatowy aparat i fotografował katibę Miecz Islamu. Tylko nic z tego nie wychodziło. Tylko, gdy mówiono nam, że złym ekstremistom naród nigdy przecież nie pozwoli sprawować władzy w Syrii
po wojnie, na usta sam cisnął się uśmiech niedowierzania. Pytającym,
kiedy nastąpi interwencja Zachodu, patrząc w oczy odpowiadaliśmy,
że nigdy. Rozpaczającym nad jedynymi w historii świata tak wielkimi
zniszczeniami, opowiadaliśmy o Polsce po drugiej wojnie światowej.
Wyliczającym statystyki męczenników wskazywaliśmy, że w Powstaniu
Warszawskim zginęło więcej ludzi niż tutaj przez dwa lata. Utraciliśmy w
końcu nawet wstyd.
Przebyliśmy razem wszystkie etapy doświadczenia wojny. Najpierw
uciekaliśmy od niej, nie dawaliśmy się zawłaszczyć, oglądaliśmy ją jak
fotografię, na której sami się nie znajdujemy. Potem pozwoliliśmy ogarnąć się strachowi, wtopiliśmy w cierpienie wszystkich wokół, daliśmy
wygarbować sobie skórę przerażeniem. Dalej przyszła miłość i współczucie, szalone próby udzielenia pomocy, wieczory spędzane z ludźmi na rozmowach, poszukiwanie wspólnej codzienności, smakowanie
kawy pitej pod drzewami ogołoconymi do pnia z gałęzi na opał, gdzieś
pośrodku miasteczka leżącego w wiecznej ciemności. Ale w ślad za miłością pojawiło się zmęczenie, szczerą nienawiść do wojny przenieśliśmy w końcu na materię, w której się objawiała, która ją żywiła – na sam
kraj, na samych Syryjczyków. Aby na koniec zgasło nawet i to, nastała
męcząca obojętność, pustka.
Musieliśmy wyjechać, jego od kilku dni męczyły koszmary, mnie – sny
o wypadaniu zębów i fobia nieistniejących pcheł. A czas zatoczył koło,
i gdy czasem patrzyłem na M. przypominałem sobie nasze pierwsze
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wspólne momenty w Syrii. Dwa miesiące wcześniej w Kafranbolu,
zmarznięci siedzieliśmy w centrum prasowym u boku Danielle – niemi, dzicy jak zwierzęta, postarzali o kilka lat, kompletnie zdewastowani
pierwszym dłuższym doświadczeniem tego kraju. Zaklinaliśmy się, że
zregenerujemy się i wrócimy, by nie być obojętni, by zorganizować pomoc humanitarną i warsztaty dla dzieci, by uprawiać samoświadome,
współczujące dziennikarstwo.
Na końcu staliśmy się właśnie jak Danielle. Nosiłem już książkę
w głowie, M. miał cztery tysiące zdjęć i nagle ta wojna przestała być dla
nas dalej atrakcyjna. Zrobiliśmy ją. Teraz trzeba było uciekać, wynieść
z tego zmęczonego kraju wszystko, co zgromadziliśmy, ocalić materiał,
ocalić siebie.
Była to nasza ostatnia noc w Syrii, moja trzydziesta ósma, jego dwudziesta bodaj. Poznani tego dnia dwaj anglojęzyczni przyjaciele, nauczyciel
i dawny student turystyki, żegnali się z nami przed stalowymi drzwiami
jednego z pięknych starych domów w Maarat Hurmie. W kwadratowej
sali w środku, pod ciężkim kamiennym krzyżowym sklepieniem płonęły
ekrany komputerów. Jakiś emir z Zatoki zakupił dla miasteczka kilka
zestawów satelitarnego internetu, by, jak nieomal wszędzie na terenach
wyzwolonych, mogło tu powstać lokalne nieprofesjonalne centrum medialne, z którego młodzi ludzie usiłują głosić światu tragedię narodu syryjskiego. Zostawiliśmy tam jeszcze pięć pracujących w skupieniu osób,
ładujących z aparatów zdjęcia bitew i zniszczeń, wyszukujących w sieci
informacji z innych regionów kraju, komentujących posty centrów z okolicy.
Paliłem już wtedy jakieś półtorej paczki gauloisesów dziennie,
zrobiliśmy więc na szybko po dwa przed snem. Nadchodziła północ. Ten
młodszy powiedział:
- Poczułem, jak to szkodzi, gdy musiałem uciekać przed czołgiem na pacyfikowanej przez armię demonstracji. Jechał za mną i innymi biegnącymi pod górę i walił z karabinów, pędziliśmy po zboczu jak szaleni, szczyt
się uparcie nie przybliżał, kule świstały, myślałem że wypluję płuca, że
wypluję całego siebie. Ale dobiegłem. Leżąc tam u góry zapaliłem trzęsącymi się dłońmi, razem ze wszystkimi. Leżeliśmy plackiem i jaraliśmy
przez kwadrans, częstując się nawzajem.
Nic w tej krótkiej opowieści właściwie nie było intrygującego,
nie miałem nawet ochoty dopytywać o szczegóły, wyobrażać sobie opi-

sywanej sceny. Tyle, że chłopak opowiedział mi ją z jakimś dystansem
do samego siebie i wojny, może zauroczył autoironią czy oczarował
uśmiechem. I naraz, w tym ostatnim momencie, coś zaiskrzyło jak dawniej, chciałem spędzić z nim więcej czasu, usłyszeć jego historię. M.
podobnie, sterczał bezwolnie w progu, choć dawno powinniśmy odejść.
Noc była przecież tak piękna, niebo gwiaździste jak tylko może być, gdy
jedyna okoliczna niezniszczona podczas działań wojennych elektrownia
na kilka godzin obdarzy energią inne miasto. A sama Maarat Hurma o
tej porze cichutko spała, żadne dźwięki nie dobiegały zza muru oddzielającego podwórze od ulicy. Byliśmy sami. I czepialiśmy się burty odpływającego statku, chcieliśmy smakować Syrię jeszcze przez chwilę, nic
nie stracić, nikogo nie pominąć, niczego nie przeoczyć. Staliśmy razem.
Zwlekaliśmy.
Gdy wróciliśmy na piętro domu doktora F. ciągle dźwięczało mi w głowie standardowe w dzisiejszej Syrii pożegnanie. Spakowawszy rzeczy
przed jutrzejszą poranną podrożą na granicę, wskoczyliśmy z M. do śpiworów i leżeliśmy w ciężkim milczeniu. „Jeśli będziemy jeszcze żyli.”
Huk zerwał nas na równe nogi, szyby zadrżały, cały budynek razem z nimi. Na piętrze domu spaliśmy tylko my, rodzina doktora przeniosła się na parter, by nam nie wadzić. Więc teraz pierwszą naszą myślą
było, by zejść tam niżej, oddzielić się kondygnacją od bombardowania.
Ale jakaż to różnica? Widzieliśmy nie raz te syryjskie, niechlujnie zbudowane budynki, które po wybuchu złożyły się do środka jak zamykający
się kwiat, zatrzaskując pod płatami betonu schowanych ludzi. Schronu
doktor nie wykopał. Zresztą losu nie da się oszukać, dwie ulice dalej
przy ostatnim ostrzale jakiś człowiek zginął w wejściu do drążonego tygodniami schronienia, wtedy, gdy obejrzał się na biegnące za nim razem z matką dzieci. „W domu wszyscy by przeżyli, Allah kule nosi”.
Położyliśmy się z powrotem.
Przyjmowanie przeznaczenia na leżąco jest bardzo trudne, wymaga opanowania niesfornego ciała. Z jednej strony chce się ono ciskać, skulić, rozpłaszczyć, z drugiej zmysły wyostrzają się i potrzebują
go jako wielkiego receptora. Czekaliśmy, jak można tylko czekać w takich momentach, nasłuchując całą powierzchnią skóry i gapiąc się całą
twarzą, to w ciemność za oknem, to na siebie nawzajem oświetlonych
zasilaną z akumulatora żaróweczką, tlącą się w korytarzu przez całą
noc. Może doktor po nas przyjdzie i zabierze w bezpieczne, sobie tylko
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znane miejsce? Zawoła przyzywająco z dołu? Może usłyszymy choć
jakiś lament na ulicy, by nie być całkiem sami w tym czekaniu?
Rakieta wybuchła głośniej niż wtedy w Kafranbolu, zatem, obliczaliśmy to, bliżej niż trzysta metrów, znacznie bliżej. Gorącą falę uderzeniową czuliśmy przecież jakby na własnej skórze, zalało nas potem. I
gdy tylko minęły pierwsze sekundy zwierzęcego przerażenia naraz obaj
przypomnieliśmy sobie o tych dwóch, którzy kilka minut temu ruszyli
przez ciemne miasto ku swoim domom. Dwóch nagle jakoś drogich,
kruchych, bezradnych jak dzieci. Doszli?
Drugi huk. Jeszcze głośniej. Jeszcze bliżej. Dom trząsł się teraz
w posadach. Byle nie na leżąco. Jak na komendę podparliśmy się na
łokciach. Byle nie w milczeniu. I zaczęliśmy gadać, wyrzucać z siebie
nieskładne zdania, przypadkowe wspomnienia z dalekich krain, opowieści pensjonarek. Byle nie w takim momencie, nie na końcu, nie tego
ostatniego, odkładanego w nieskończoność, dnia. I na koniec myśl –
byle nie za coś czyjegoś, coś obcego, byle nie za ten kraj, nie za tych
ludzi, nie za kogokolwiek konkretnego, kogo tu poznałem.
Ostatnia rakieta oczyściła mnie, zabrała mi wszystko. Aż w końcu przyszedł spokój.
Przy śniadaniu doktor F. był bardzo zdziwiony naszymi pytaniami o
ostrzał i bezpieczeństwo przyjaciół z centrum prasowego. Obie rakiety
spadły przecież w Kafr Nebudzie, prawie dwadzieścia kilometrów stąd.
A że było głośno? Skoro to sześciometrowe GRADy, to nic w tym dziwnego. Cała rodzina smacznie spała, nikt nawet na chwilę się nie obudził.
I gdyby doktor F. nie był tak poważny i na swój sposób dystyngowany,
jak jest, zapewne śmiałby się z nas wtedy do rozpuku i żartował razem
ze swoimi synami. Zamiast tego wstał, obciągnął brązową dżalabiję
noszoną zawsze po domu i wyszedł razem z żoną z salonu. Wrócili z
pełnymi siatkami prezentów, słodyczami na drogę, domowego wypieku chlebem, swojską oliwą, suszoną miętą i tymiankiem z ogrodu, z
własnej produkcji zatarem. Pierwszy i ostatni raz ktoś nas w Syrii żegnał przed powrotem do naszego dalekiego kraju, który miał przecież
wszystko skończyć. Ściskaliśmy się i roniliśmy łzy, czekający samochód
trąbił na podwórzu ponaglająco.

bie stylu. „Przyjeżdżajcie, przyjeżdżajcie koniecznie raz jeszcze. Jeśli
zrobicie to szybko, a będzie miała miejsce ta zbawienna interwencja
Stanów, to zabierzcie ze sobą proszę dwadzieścia milionów psychiatrów dla uleczenia mojego narodu. Jeśli jednak zdarzy wam się wpaść
trochę później, za późno, to zajrzyjcie na mój grób pocieszyć trupa, że
macie ze sobą dużo blondynów i blondynek z Europy, którzy zaludnią
na nowo opustoszałe ziemie mojej dawnej ojczyzny. Będę czekał, chłopaki!” - mówił ze śmiechem, od którego trząsł mu się kartoflowaty nos.
Przytulił nas po kolei do noszonej zawsze, od miesięcy, sportowej kurtki,
ucałował i machał długo z morderczym papierosem united w ustach,
gdy nasz bus się oddalał.
Lubił nas, być może nawet cenił, ale nie brak było w nim jakiejś
rezerwy. Patrząc na niego przez tylną szybę, poczułem po raz ostatni
to, co wielekroć dawał mi wcześniej do zrozumienia. Dla Raida F., podobnie jak należący do Al-Nusry brodaci dżihadyści z Czeczeni i Iraku,
my, Europejczycy, także tylko na chwilę przyszliśmy, by odejść pędzeni
wiatrem. Byliśmy tu tylko gośćmi. Przechodniami.

Tekst złożyłem z fragmentów powstającej z mozołem książki o Syrii oraz
kilku prywatnych historii, które do niej nigdy nie wejdą. W większości tu
opisanych sytuacji towarzyszyli mi fotograf Maciej Moskwa (jedno z jego
świetnych zdjęć możecie tu zobaczyć) oraz tłumacz Tymoteusz Woźniak, a moje doświadczenia w większości były też ich doświadczeniami.
Pierwszoosobową narrację wprowadziłem dla ułatwienia lektury.

W drodze powrotnej zajrzeliśmy jeszcze do Raida F. do Kafranbolu.
Ten odprawił nas w bramie swego biura w charakterystycznym dla sie-
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Tajemnica cmentarza
Grób rzeczywiście jest dziwny. Kopczyk mały, za mały jak na mogiłę trzynastolatki. Nawet Azjatki. Tak jakby trochę się zadeptał. To możliwe. Był
przecież niczyj. Zamiast krzyża, słupek. Nie gruby, nie wysoki, coś jak
noga od taboretu. Na nim tabliczka. Dziwnie biała. Inne tabliczki z tych lat,
a nawet 20 lat młodsze, pożółkły, zmatowiały. Wyglądają przy jej tabliczce
jak stare prześcieradła przy sukni panny młodej. Jak to możliwe? Co to za
farba? A może po prostu lakier samochodowy?
Napis czarny. Po polsku i po koreańsku. Kim Ki Dok. Przeżyła lat
13. Zmarła 20 września 1955 roku.
Pamiętam, jak błądziłam.
Skąd się wzięła w Europie, w Polsce, na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu? Na co umarła? Gdzie? Kto ją pochował? Kim była?
Dokumenty cmentarne mówiły niewiele. Zwłoki przywieziono z
kliniki. Nie wiadomo której. Adres w księgach grzebalnych jest ogólny, do
dyrekcji. Skoro była dzieckiem, to może klinika dziecięca, ta założona po
wojnie przez profesor Hirszfeldową? Może to był nowotwór, więc hematologia… Nie, jeszcze wtedy we Wrocławiu hematologii nie było. Jej późniejsza założycielka dopiero studiowała medycynę. Może to był wypadek,
więc chirurgia albo… Niczego nie można sprawdzić. Dokumenty szpitalne
są niszczone po 20 latach. Tylko ginekologia i położnictwo się uchowało.
To ze względu na możliwość poszukiwań dzieci, rodzeństwa, różnych życiowych komplikacji.
Ale tam śladów Kim Ki Dok nie ma.
Akty zgonów są wieczne. Chyba, że się zniszczą przypadkiem.
To był przypadek, że w archiwum pękła rura i zalała akurat rocznik
55. Ostały się tylko 4 akty, w tym jeden na pół zamazany - jej. Do kliniki chorób wewnętrznych przywieziona z Domu Dziecka w Płakowicach Lwówku Śląskim.
Zgon stwierdziła doktor Ludmiła. Jaka? Nie widać. Plama po pieczątce i odręczna parafka, która niczego nie przypomina.
Archiwum personalne wrocławskich Klinik. Wszyscy ludzie, jacy
kiedykolwiek tu pracowali, mają w nim swoje teczki. Ułożone są alfabetycznie, nazwiskami, a nie imionami czy latami. Sytuacja jest beznadziejna.
Ludmił jest cały tłum. To było kiedyś bardzo popularne imię. W drodze wyjątku mam pozwolenie, żeby przejrzeć te teczki. Opadają mi ręce, przechodzi ochota. Panie archiwistki trzymają za mnie kciuki i pomagają jak mogą.

- To przecież niesamowita historia. Grób Azjatki na Osobowicach. A może
się coś za tym kryje? Może miłość jakaś nieszczęśliwa?
- Może - wzdycham i głupio mi się poddać.
- Dajcie spokój, przecież to trzynastolatka - strofuje nas pani zza sąsiedniego biurka.
- Azjaci szybciej dojrzewają i krócej żyją - upiera się pani od romantyzmu.
Nie wiem, jak się wycofać. Panie są przejęte. Mogę zebrać nazwiska (a jeśli są panieńskie?), ale adresów nie. Prawo zabrania. Poza
tym, po co mi adresy sprzed 50 lat?
Wtedy zdarzył się cud. Ani pierwszy, ani ostatni w tej historii. W
kolejnej teczce kolejnej Ludmiły, pod podaniem o urlop z 1961 roku, zobaczyłam parafkę. Taką samą. To była teczka pani doktor, która na emeryturę przeszła 20 lat temu jako profesor Ludmiła Hirnlowa. Ma zarejestrowany prywatny gabinet, ale go już nie prowadzi, tylko posiada. Zdrowie nie
pozwala, chociaż chęci są.
Pani profesor jest przestraszona. Już przez telefon tłumaczy się,
że pamięta dokładnie, o kogo pytam. Kim Ki Dok. Biedne dziecko. Umarło.
Miało krwotoki. Nie udało się jej uratować. Na jej grobie nie była nigdy. Nie
wiedziała nawet, że jest pochowana we Wrocławiu. Myślała, że zabrali ją
tam, skąd przywieźli, gdzie był ten obóz koreański. Dlatego pani profesor
nie chce się spotkać. Już wszystko powiedziała przez telefon, nic więcej
nie pamięta.
Proszę. Długo. No dobrze, ale po co?
Jej pokój nie wygląda na kącik emerytki. Komputer, skaner, fotel obrotowy, sprzęt muzyczny, radio. Odpalony Internet. Właśnie mailowała do córki swojej przyjaciółki, do Stanów. Kot jej zdechł, więc musi
dziewczynę pocieszyć. Ci młodzi teraz tacy nieodporni na stres. Nie to,
co nasze pokolenie. Przeprasza za tę uwagę, ja przecież też jestem taka
młodziutka…
Lubię być najmłodsza w towarzystwie. Nie ważne czy mam akurat 30 czy 40 lat. Mówią „pani taka młodziutka” i już wiem, w jak starej
historii tkwię.
Koreankę pani profesor pamięta, jakby to było wczoraj. Piękna,
drobna i bardzo cierpiąca. Co było napisane w akcie zgonu? Choroba
Werlhoffa? No tak. Skaza krwotoczna. Tak się to wtedy nazywało. Krwotoki wewnętrzne. Jak to wytłumaczyć osobie niewykształconej medycznie, takiej młodej (znowu!) jak ja? Pęka w środku, co chce, i z tego się leje
krew. Do środka. Zbiera się w otrzewnej, w żołądku, w każdej wolnej prze-
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strzeni, wychodzi pod skórę (wygląda jak wielkie siniaki), wybucha ustami.
Każdy krwotok może być śmiertelny. Jeśli do tego dochodzi awaria szpiku, to znaczy krwi ubywa, a nowa nie powstaje (to jakby rodzaj białaczki,
chociaż nie białaczka), prędzej czy później mamy koniec. Raczej prędzej,
niż później.
- Żeby tylko żaden lekarz nie usłyszał mego tłumaczenia, bo by się ze
mnie wyśmiał. Ale to tak po amatorsku, dla pani potrzeb. Nie obraża się
pani?
Przeciwnie. Jestem wdzięczna.
Tak bardzo wierzyłam, że pani profesor jest w tej historii ważna,
najważniejsza. Że to od niej zacznie się nowe życie Kim Ki Dok pół wieku
po śmierci. Tak bardzo się bałam, że nic mi nie powie, że nie wyjęłam
mikrofonu.
Tymczasem pani profesor miała dobrą twarz, ciepły uśmiech,
łagodne oczy i duże ciało, które mimo wieku, wciąż było posłuszne jej
rześkiemu umysłowi. Trochę się mnie bała. Wokół nagonki na lekarzy, że
łapówki, że błędy w sztuce, że jakieś niemoralne postawy… Czy ja aby
nie szukam sensacji? Mała umarła, bo była śmiertelnie chora. Nawet dziś
uratowanie jej nie byłoby takie oczywiste.
- Nie. Sensacją sprzed 50 lat mogłoby być odnalezienie bursztynowej
komnaty albo złotego pociągu. Historia śmierci azjatyckiej dziewczynki
nie jest sensacyjna.
- To, dlaczego to panią interesuje? Przecież codziennie umierają nieuleczalnie chorzy pacjenci.
- Bo trafiłam na jej grób…
- Każdy umarły pacjent ma grób. Niech będzie pani ze mną szczera, bo
się nie dogadamy. - Wciąż ton jej głosu był dobroduszny, ale słowa nie
traciły przez to na twardości.
- Bo w tej sprawie są duchy i one u mnie zamówiły tę robotę - odpowiadam, jakby to było zupełnie normalne zamówienie. - Duch Kim Ki Dok i
babci mego przyjaciela, Patricka. Ta babcia była po 90-tce, gdy umarła.
Pochowali ją na Osobowicach. Patrick po pogrzebie spacerował po cmentarzu razem ze swoją siostrą i dosłownie kilka metrów dalej trafił na dziwny
grobek. Zadzwonił do mnie, bo mu to nie dawało spokoju. Od tej pory nie
daje spokoju mnie. Zwłaszcza, że w biurze cmentarza powiedzieli nam, że
grób za tydzień będzie zlikwidowany. Nieopłacany od blisko 30 lat. A na
Osobowicach kończy się miejsce, więc odzyskują stare kwatery. Zgodnie
z prawem. Gdyby nie nasza interwencja, już by go nie było.

Potem ten akt zgonu. Przywieziona do kliniki z Domu Dziecka w Płakowicach - Lwówku Śląskim. To tam całe życie spędziła babcia Patricka. A teraz spotkały się na tym samym cmentarzu, sto kilometrów
dalej, we Wrocławiu. I to tuż przed niedoszłą likwidacją grobu Koreanki. Więc stąd wnioskuję i jestem pewna, że te dwa duchy są w tej
sprawie.
- Chyba trzy - rzuca pani profesor. - Kochanie! - woła na cały głos.
- Jak się nazywał ten lekarz, który robił Kim transfuzje? Ten, który
wysiadywał u niej dzień i noc?
- Partyka - zabrzmiał męski głos zza drzwi sąsiedniego pokoju. - Tadeusz Partyka.
(…)
Nowi
Starsza siostra pomogła Kasi wyrwać się do szkoły, do miasta. Przekonywała matkę, że to jedyna nadzieja, że czasy takie, że dziewczyna
bez posagu musi mieć zawód. Nie to, co przed wojną. Wróci przecież
za dwa lata do domu, zostanie nauczycielką w miejscowej szkole, tak
jak tata i będzie prawie jak dawniej. Ona, starsza siostra, pójdzie za
mąż za swojego wojskowego, wyprowadzi się za nim w Polskę, a one
we dwie, mama i Kasia, będą sobie żyły spokojnie.
Udało się. Mama się zgodziła. Tylko Kasia, po skończeniu
Studium Nauczycielskiego, wcale do domu wracać nie chciała. Cała
grupa uczennic dostała propozycję wyjazdu na Ziemie Odzyskane.
Matka na kolana. Nigdy! Nigdzie! Sama? A ja?
Ale Kasia nie posłuchała. Starsza siostra, wyszykowana do
zamążpójścia, chwyciła za pas. Nie będziesz, gówniaro, tu na swoim
stawiać. Plan rodzinny jest inny, a rodzina najważniejsza. I zamachnęła się. To przeważyło. Kasia uciekła z domu. Do matki przyjechała po
rzeczy z człowiekiem w długim płaszczu i kapeluszu. Wytłumaczył, co
to znaczy nakaz pracy. Wykształcone kadry są tam kierowane, gdzie
są potrzebne, a nie idą sobie tam, gdzie im się chce, jak za sanacji.
Socjalistyczne państwo dało wykształcenie za darmo, dało internat i
stołówkę, to czas mu się odpłacić. Za sanacji córka by krowę pasała,
a nie kształciła się. Matka ma być wdzięczna i nie buntować młodzieży
przeciwko porządkowi i demokracji ludowej. W końcu to tylko trzy lata.
Potem córka może wrócić. Jeśli zechce.
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Trzy lata dla siedemnastoletniej dziewczyny to cała młodość. Czas w
dziewictwie ożenku doczekać, dobrego człowieka spotkać, który nie
ukrzywdzi, nie znieważy, na wstyd nie wystawi. Uczciwego męża z
fachem w ręku, żeby w biedzie życia nie spędzić, dzieci zdrowe na
czas urodzić i dobrze wychować. Tak ona, mama, starała się Kasię i jej
siostrę wychowywać. Coś tak czuła, że z Kasią jej nie wyszło.
- To wszystko, mamo, czego wolno mi chcieć? - spytała Kasia, pierwszy raz w życiu tak odważnie.
- A to mało? Książek się naczytałaś. Każdy wierzy w wielkie szczęście
i wielką miłość. Ale trzymać się trzeba szczęścia małego. I miłości
małej.
- To miłość może być mała? - Kasia naprawdę miała siedemnaście lat.
- Ja się tylko boję o ciebie. Że za pierwszą miłością pójdziesz ślepo.
Daleko od domu, od swoich, wśród obcych, co znajdziesz? Kto ci przypomni, że pierwszą miłość trzeba przetrwać?
- To ty przetrwałaś? - spytała Kasia ze smutkiem i już prawie współczuła mamie. Już ją prawie chciała przytulić i to przy obcym człowieku. Ale
starsza siostra poderwała się i znowu chwyciła za pas. Obcy człowiek
kazał Kasi zabrać torbę i wyszli. Już na progu Kasia przysięgła sobie,
że opuszcza ten świat na zawsze. Nie wyrzeknie się matki. Będzie
ją odwiedzać, jak się da, chociaż to dzień cały i noc cała w pociągu.
I jeszcze przyrzekła sobie, że nigdy nie posłucha starszej siostry. W
żadnej sprawie.
(…)
Ból
- Nie trzeba będzie pożyczać - zapewnił ją Jun i wyjął z kieszeni małe
pudełko. - To były dwa białe kółka. Bielsze niż srebro. Mniejsze i większe. Stare, to było widać. Obrączka angielskiej babci i koreańskiego
dziadka Juna. Kasia westchnęła. Uwierzyła, że rzeczywiście żadnych
przeszkód nie ma.
Gdy wrócili do Ośrodka, drogę zastąpił im Komisarz Złotousty.
Otóż przyszło wezwanie do ambasady. Komisarz przyniósł mu bilet.
Lwówek – Warszawa, z przesiadką we Wrocławiu. Pojedzie sam, choć
wskazana jest obstawa. Ale on, Komisarz, mu ufa.
Zabrał tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Maszynkę do golenia,
dwie zmiany bielizny, jedną zapasową koszulę, zegarek na rękę, który
dostał od Kasi w dniu zaręczyn. Wziął do portfela ich zdjęcie, zrobione

zimą u starego Tutinasa w Rynku. Tak tylko, żeby mniej tęsknić, przez
te dwa dni. Przecież to dłużej nie potrwa. Dostanie zgodę na ślub, na
zamieszkane w Polsce, weźmie niezbędne dokumenty dla polskiego
urzędu i już.
Kim Złotousty z uśmiechem wręczył bilet na pociąg i podkreślił, że Jun musi ruszać jeszcze dziś wieczorem.
Wrócili do pokoju.
To był najkrótszy dzień w jej życiu. Wszystkie następne były
dłuższe. Wtedy jednak jeszcze o tym nie wiedziała.
Jun z nikim się nawet nie pożegnał. Po co? Przecież ledwo
przyjechał i zaraz znowu będzie z powrotem. W końcu wakacje. Nauczyciele mają mniej pracy. Nawet koreańscy.
Na peronie byli sami. Kiedy on stanął wreszcie w otwartych
drzwiach wagonu, wyglądał dokładnie tak, jak przed rokiem. Tyle, że
wtedy wysiadał. Kasia, nie wiedząc czemu, wybuchła spazmatycznym płaczem. Jun patrzył na nią i wyglądał tak, jakby nic nie rozumiał.
Chciał wyskoczyć, przytulić ją jeszcze, pogłaskać po brzuchu, powiedzieć, że przecież zaraz wraca, że musi, że papiery… Ale pociąg zagwizdał i ruszył powoli.
- Wrócę, za dwa dni wrócę do ciebie.
Chciała biec peronem, wzdłuż pociągu, jak to robią kobiety w
radzieckich wojennych filmach, które oglądali razem w lwóweckim kinie. Ale nie mogła. Nogi jej zesztywniały. Czuła się ciężka jak pomnik
z brązu albo i z kamienia.
- A jeśli nie?! - darła się przez łzy, aż konduktor wychylił się z okna. A
jeśli nie? Jakieś straszne, rozpaczliwe przeczucie złapało ją za gardło
i wygniatało z niego te niemądre słowa.
- To wrócę po was. Wrócę po was!
Pociąg zniknął za zakrętem. Kasia przycupnęła w wiacie przystanku kolejowego Płakowice i długo nie wracała do Ośrodka.
Złe przeczucie nie opuszczało jej przez dwa pierwsze dni. Ani
przez dwa kolejne i kolejne. Po tygodniu cały Ośrodek huczał, że stało
się coś strasznego.
Pierwszy telefon do ambasady, z gabinetu dyrektora. Nic jej
nie powiedzieli. Drugi telefon. Rozmawiał sam Biliński.
- Mój pracownik - powiedział - którego mam na liście płac, na grafiku
lekcji na nowy rok szkolny, od tygodnia nie pojawia się w pracy. Spodziewaliśmy się jego nieobecności przez dwa dni, ale to trwa znacznie
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dłużej. Ze względu na plany urlopowe innych pracowników muszę wiedzieć, kiedy wróci… - zamilkł. Słuchał przez chwilę głosu w słuchawce.
Przełykał ślinę. - Z kim jeszcze mógłbym o tym porozmawiać? - podjął
po chwili. - Tak, Komisarz Kim Te Zin jest obecny w Ośrodku. Ma pełną
wiedzę? … - znowu cisza. Wzrok Bilińskiego błądził po pokoju, unikając wzroku Kasi. Siedziała na krześle po przeciwnej stronie biurka.
Gdy dyrektor odłożył słuchawkę, wstała i podeszła do niego. Przyglądała mu się łapczywie, opuchniętymi oczami. Pytała. Właściwie nie
ona, ale całe jej ciało. Oddychała coraz gwałtowniej, trzymała się za
brzuch i pochylała się nad nim coraz bardziej. Wstał, wziął ją za rękę,
pociągnął do siebie. Usiadł w dyrektorskim fotelu i posadził ją sobie na
kolanach. Przygarnął i przytulił z całej siły. Trochę jak kochankę, trochę
jak córkę. Zaczęła się wyrywać, szamotać, kwilić. W końcu powiedział
to, co musiał powiedzieć.
- On nie wróci.
Po budynku dyrekcji rozległ się kobiecy krzyk. Do gabinetu
wbiegła sekretarka, zdumiona tą sceną. Owszem, dyrektor nie był typem wiernego męża. Ale żeby tak przemocą? I to ciężarną?
(…)
Dni i noce
Tymczasem, w końcu sierpnia wróciła ze Szwajcarii babcia Hirszfeldowa. Szczęśliwa. Taszczyła ze sobą sprzęt do swojej ukochanej kliniki
dziecięcej i dwa wagony mebli i zabawek do przedszkola. Najbardziej
cieszyła się z rzeczy wprost banalnej: kilkunastu wózków do wożenia
pacjentów w pozycji siedzącej. Nie wszystkie dzieci to niemowlęta. Te
trochę większe, a poważniej chore, tygodniami, a bywało, że miesiącami nie wychodziły na spacer, na powietrze. Nie było jak. Dzięki tym
wózkom pielęgniarki będą mogły je wyprowadzać na skwer przy Wrońskiego, do ogrodu przy żłobku, na placyk za kliniką. Dla tych w lepszej
formie postawi się kilka huśtawek i jakąś karuzelę. Będzie po ludzku,
tak jak się dziecku należy.
Z tymi myślami przyszła do Stacji przywitać się z Tadeuszem.
Powiedzieć o tych wózkach. Słyszała, jak pielęgniarki plotkowały, że
Partyka ma jakąś wyjątkową pacjentkę na wewnętrznym. Dziecko,
z oddziału dla dorosłych. Zabrał ją parę razy na spacer. Nosił ją na

rękach między drzewami, po podwórku między kliniką a rektoratem.
Dobrze, że to wakacje i studentów żadnych nie ma, bo jak by to wyglądało? Taki poważny doktor z cudzoziemską dziewczyną na rękach.
Hirszfeldowa pomyślała więc, że ta wiadomość o wózkach go ucieszy.
Zastała Tadeusza pogrążonego w nieszczęściu. Wyglądał jak
skazaniec. Schudł, oczy miał podkrążone, cerę zszarzałą.
- Za dużo wódki czy za mało snu? A może baba jakaś wściekła urok na
ciebie, Tadziu, rzuciła? - próbowała żartować. Jej było wolno. Ona była
jego mistrzynią, opiekunką, nauczycielką, czy (jak to on sam mówił
najchętniej) babcią.
- Pomóż - poprosił bez wstępów. Szorstko, krótko, bez rozczulania się.
Jak to on. - Mam taką pacjentkę…
- O Boże, przez pacjentkę tak oszalałeś?
- To właściwie jeszcze dziecko…
- To czemu nie leży u mnie?
- To długa historia. Wszyscy mówią, że beznadziejna. Ale może jeszcze jest rada?
- Pokaż mi ją.
Najpierw bez słowa podał jej teczkę papierów i osobny, podłużny zeszyt.
Pani profesor zdębiała. Oglądała jej wyniki, jego notatki, które
sporządził pospiesznie w Płakowicach, i te, które robił z dnia na dzień,
na miejscu, w klinice, trzeci miesiąc.
- Ile razy odrobaczali? Czym? O Boże!- westchnęła- I jeszcze ta benzyna! To by konia mogło powalić. Roentgen za roentgenem... Że też
tylko jej organizm tego nie wytrzymał. Twarde to muszą być dzieciaki,
wojennego chowu - pani profesor przeglądała papiery i kręciła głową
z niedowierzaniem. Nic nie wiesz o przeszłości, o rodzinie? A, matka
miała jakieś krwotoki.
Potem otworzyła ostatni zeszyt.
- Co to jest, Tadziu, co to jest? Ile tych transfuzji? Bezpośrednie? Co ile
dni? Skąd ty wyciągasz tych dawców? Kto to jest? Twoi pracownicy?
Nawet sprzątaczka ze Stacji? Kierowca karetki? Swoje dziewczyny też
do niej ściągasz?
- Czekałem na was. Bez tego już by umarła.
- Przecież ona powinna już dawno dostać szoku i umrzeć od samej tej
krwi! Ludwik nigdy by nie pozwolił na tyle przetoczeń! On wiedział o
krwi wszystko, ty, jak widać, nie!
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- I mówił, że cud życia zaczaił się we krwi. To w niej jest lekarstwo na wszystko. Nawet na raka. Tak mówił. To co miałem robić? Pochować ją zanim się
pokończą wasze profesorskie urlopy?
- Tadziu, co jest z tobą? Czy to jest jakaś... - zawahała się na chwilę-... jakaś
miłość?
- Jakaś? Ona jest samą miłością. Ona jest aniołem, któremu pan Bóg przetrącił skrzydło, żeby przytrzymać go trochę dłużej na ziemi i pozwolić coś
zrozumieć takim durniom jak ja! - Tadeusz wybuchnął, choć przy babci
Hirszweldowej nigdy mu się to nie zdarzało. Zapadła cisza. Pani profesor
znieruchomiała z papierami w rękach. W końcu bez słowa wzięła je pod
pachę i wolną ręką przygarnęła głowę Tadeusza do siebie. Wspięła się na
palce i do ucha szepnęła.
- I ja. - A już swoim stanowczym tonem dodała, - Chcę ją zobaczyć – i razem ruszyli przez podwórko do klinik.
Ludmiła ucieszyła się na ich widok. Zaciągnęła parawan, odgradzając choć trochę łóżko Kim, od reszty sali.
Hirszfeldowa oglądała jej ręce. Blizny, nacięcia, zwapnienia. Potem nogi. Kostki, kolana, pod kolanami. Szyję, podbródek, ramiona. Wzdychała.
- Już się inaczej nie dało. Czy przetaczam pośrednio czy bezpośrednio, nie
mam się gdzie już wkłuwać. Musiałem więc te wenesekcje…
- Nie musiałeś. Trzeba było dać spokój. Takie rozcinanie żył, wstawianie
kaniuli, też ją męczy, też niepotrzebnie. Tu już nic nie ma do roboty. Nic.
Patrz, cała jest w siniakach. Jej muszą wszystkie naczynia pękać w środku.
To jest już skaza krwotoczna, tego nie zatrzymamy. Możemy zbadać szpik,
czy nie białaczka. Ale co nam z tego? Możemy usunąć śledzionę, ale na
tym etapie to niczego nie załatwi. Ona się nawet nie zagoi po operacji. Tadziu, oprzytomnij! Jak sam nie przestaniesz, to spowoduję, żeby ci zabronili!
Ludmiła przycupnęła po drugiej stronie parawanu. Nie chciała
przeszkadzać, ale całkiem nie słuchać, nie potrafiła. Z każdym ich słowem
smutniała coraz bardziej.
- Tak czekałem, tak czekałem, że skończy się to cholerne lato, że wrócicie,
wy wszyscy, mądrzejsi ode mnie, od Ludmiły. I co?
- Tadziu, pamiętasz, co mówił Ludwik? Ogromną sztuką jest utrzymać pacjenta przy życiu, zatrzymać po naszej stronie. Ale sztuką jeszcze większą
jest pozwolić mu odejść na drugi brzeg.
- Tak, pan profesor Hirszfeld był mądrzejszy od nas wszystkich, nie tylko w
kwestii krwi. Gdyby żył, to by jej pomógł. Jestem pewien.

- Nieważne kim jest nasz pacjent, ważne co mu jest i co możemy dla
niego zrobić! Tak uczył Ludwik. Mówił też, że musimy znać swoje obowiązki tak, jak swoje ograniczenia. Prawda? Musimy wiedzieć kiedy
przestać, żeby nie szkodzić, nie dręczyć… - Babcia Hirszfeldowa
była prawie wzburzona. Prawie, bo ona zawsze kontrolowała się we
wszystkim. – Możemy kochać pacjentów, ale nie możemy się w nich
zakochiwać. Miłość jest ślepa, a my musimy mieć oczy otwarte!
- Ciii, nie przy niej – Tadeusz spojrzał na wątłe ciało kim, które poruszyło się lekko pod prześcieradłem. Oczy miała zamknięte, twarz woskową, bez wyrazu, bez grymasu, spokojną. Spała lub udawała, że śpi.
Hirszfeldowa westchnęła. – Zapadła cisza. - Oj, Tadziu, Tadziu…. Pomówię z Koczorowskim, Szczeklik wraca jutro. Konsylium w
przyszłym tygodniu. Tymczasem, może byś się przespał?
Wyszli. Tadeusz wyglądał na zmęczonego i nieobecnego.
Ludmiła nie spodziewała się go do rana. Ale wrócił po chwili z jakimś
młodym mężczyzną. Ludmiła domyśliła się, że to kolejny dawca. Początkowo transfuzja od jednej osoby wystarczała na tydzień. Teraz od
dwóch osób zaledwie na trzy dni.
Ten dawca wyglądał na studenta lub świeżo po studiach. Byli z
Partyką na ty. Rozmawiali o tym, że dla tego dawcy to jest pierwszy raz
nie do butelki, tylko z żyły do żyły. Był tym wyraźnie podekscytowany.
Znowu parawan. Kozetka na kółkach dla dawcy. Igła w jego ramię, lejek w jej kolejną rozciętą żyłę. Te na rękach dawno się skończyły. Przy
kostkach stóp też. Partyka spróbował przy biodrze. Udało się. Dawca
leżał na plecach, w pozycji półsiedzącej. Odwrócił głowę w stronę pacjentki. Chciał tylko raz na nią spojrzeć, tak z ciekawości. Wiedział, że
Azjatka, że czeka ją operacja, że trzeba ją przed tą operacją wzmocnić. Niby wszystko było jasne, chciał więc tylko rzucić na nią okiem.
Tymczasem nie oderwał od niej wzroku do końca transfuzji. Było w
niej, w tym zdarzeniu, w tej chwili, w tej sali, za tym parawanem, na tej
poduszce coś magicznego. Jej twarz, początkowo nieruchoma, jakby
omdlała lub głęboko uśpiona, z każdą chwilą nabierała kolorów, jędrności jakiejś, jakby życie to było napięcie mięśniowe, z którego może
narodzić się grymas lub uśmiech. Żyjemy po to, żeby robić miny - pomyślał dawca. I prawie śmieszna wydała mu się ta myśl. Tymczasem,
ta Azjatka, jakby się otwierała, jakby ożywała, jakby miała za chwilę
otworzyć oczy i zarechotać. Wstać i zacząć tańczyć. A może śpiewać
i podskakiwać. Wszystko.
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Nic z tego. Tadeusz wyjął lejek z jej boku, okrył kołdrą, pogładził policzek.
Dawca pozazdrościł Partyce, że jest lekarzem i że mógł jej dotykać.
I wtedy to się stało. Pod tym dotknięciem ona otworzyła oczy.
Było w nich światło.
(…)
Akademia
Cywilne wozy patrolowały teren od tygodnia. Każdy krzak w płakowickim
lesie był przetrząśnięty i każdy lwówecki śmietnik. W końcu nadszedł ten
dzień, największy w historii koreańskiego Ośrodka. Rząd limuzyn, no,
może po prostu luksusowych, jak na te czasy, czarnych samochodów,
nadciągnął od Złotoryi. Do Płakowic często przyjeżdżali dygnitarze. Mówiło się o nich na przykład „ten z Ministerstwa”, „ten z Komitetu Centralnego”, w końcu „ci z Ambasady”. Ale nigdy to nie był żaden Minister ani
Pierwszy Sekretarz, ani Ambasador. A teraz, na koniec roku szkolnego
1959 roku, po sześciu latach akcji koreańskiej, do Płakowic przyjeżdża
osobiście Ambasador ze świtą.
(...)
Grupa Ani sprzątała pokoje dwa dni przed wizytą Ambasadora, dziadka
jednego z nich. Nawet schody błyszczały. Trawa przed wejściem zrobiła
się jakaś zieleńsza. Tymczasem Ambasador, zaraz po przyjeździe poszedł na zebranie Koreańskiej Partii Pracy, gdzie z wszystkimi nauczycielami i ich komisarzem Kimem Złotoustym obradowali kilka godzin.
Potem był obiad dla wszystkich gości i pracowników Ośrodka, potem
Akademia. Wnuk stał w grupie, karnie, na baczność i nic po sobie nie
zdradzał. Dziadek ani go wzrokiem nie szukał, ani nic. Ania już się bała,
że dziadek pojedzie i nawet o wnuka nie zapyta. Może i tak wie wszystko,
tylu donosicieli wokół? Może nie umie ot tak, dziecka przytulić? Może ma
złe wieści o rodzicach i dlatego spotkanie odciąga?
Myliła się. Ambasador miał zaplanowane spotkanie z wnukiem
jako ostatni punkt pobytu. Rano, następnego dnia.
Przyszedł pod budynek sam. Ania zobaczyła go z okna. Szybko
zrobiła zbiórkę i wymarsz czwórkami na podwórko. Pan Kion Ho kazała
zostać. Dziadek mógł pobyć z wnukiem sam na sam.
To nie trwało długo. Ania nie zdążyła zniknąć z korytarza, nie
zdążyła ich nie podglądać. Dziadek stanął wyprostowany przed wnukiem
i coś powiedział po swojemu. Krótko, energicznie. Pan Kion Ho odpowie-

dział podobnie. Podali sobie ręce, uścisnęli po męsku. Dziadek wyjął z
kieszeni miękkie, barwne zawiniątko, które właściwie wręczył, a nie po
prostu dał wnukowi. Ten wsadził je szybko za pazuchę i już było po spotkaniu. Ania zamarła. Jak to? Ani przytulenia? Ani cukierka? Ani uśmiechu, gestu jakiegoś czułego? Nic? Wyszedł? Przecież go parę lat nie
widział! Miał rację Heniek, jak się nabijał, że ci Koreańczycy albo serca
nie mają, albo noszą je nisko, w dupie samej!
Ania nigdy dotąd nie była tak wzburzona, tak obrażona na dorosłych, tak wściekła na krzywdę tego Pan Kion Ho. Przecież on trzy dni
paznokcie czyścił! Co chwila w lustrze się przeglądał, co pół godziny się
czesał, a ten wyszedł i nawet go po głowie nie pogłaskał!
Ania chciała coś zrobić. Gonić za ambasadorem, złapać go za
rękaw, powiedzieć do słuchu, zaciągnąć na górę jeszcze raz. Nie, to nie
ma sensu. Lepiej wejdzie do pokoju i coś zrobi.
Zastała Pan Kion Ho, jak siedział na łóżku, plecami do drzwi,
twarzą do ściany. Myślała, że płacze. Chciała położyć mu rękę na ramieniu, przytulić, zrobić cokolwiek, ale był czujny. Odskoczył. Na łóżku
pozostała makatka, taka nieduża, jak poszewka na jasiek. Były na niej
wyhaftowane pięknie konie. Nitka delikatna w różnych odcieniach. To wyglądało jak obraz.
- Jakie to piękne - westchnęła i patrzyła Pan Kion Ho w kark. - Bardzo
piękne. I jakie delikatne. Co to jest?
- Haftowanie jedwabiem na jedwabiu. To nasza sztuka ludowa - wyjaśnił
cicho, lecz rzeczowo Pan Kion Ho. - Wszystko jest jedwab. Dlatego takie
miłe - dodał i podszedł do łóżka. Pogładził makatkę, tak jakby ją prasował. Potem złożył ją na pół, jeszcze raz na pół i jeszcze raz, na całkiem
malutką kostkę. Wsadził ją sobie pod sweter, do wewnętrznej kieszonki
koszuli. Po lewej stronie.
Ania odetchnęła z idiotyczną ulgą. A jednak dzieci mają serce na
właściwym miejscu i krew w nich płynie prawdziwa. Chociaż koreańska.
Od tego czasu widywała go, a właściwie przyłapywała go, na
tym samym. Rozkładanie, głaskanie, składanie i znów do kieszonki. Każdego dnia. Aż do końca.

Reportaż pochodzi z powieści non fiction „Skrzydło anioła”, która ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa „Świat książki”.
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Kotwica w górę.
Żeglarze i kartograficzna rewolucja

Pojawiają się znikąd – a w każdym razie nie wiadomo skąd. Ich powstania nie zapowiadają żadne formy przejściowe ani prototypiczne.
Niektórzy twierdzą, że były oryginalnym wynalazkiem średniowiecza.
Inni widzą w nich przechowane przez Arabów dziedzictwo antyku:
grecko-rzymskiego, fenickiego, czy wręcz egipskiego. Znaleźli się nawet tacy, którzy chcieliby cofnąć ich początki aż do neolitu1. Pierwsze
europejskie mapy tworzone w celach praktycznych2 – pierwsze mapy
podróżników – weszły do historii kartografii po cichu. Najstarsze datowane są na okres największego rozkwitu i szczytu rozwoju tradycyjnej
średniowiecznej kartografii symbolicznej. Równolegle do kunsztownych map ołtarzowych, stanowiących summy wiedzy o świecie, tworzone były bowiem przedstawienia, których powstanie w pełni zasługuje na miano kartograficznej rewolucji – mapy morskie, portolany.
Najstarszy zachowany portolan, tzw. Carta Pisana, datowany
jest na lata 1275-13003 - dokładnie ten sam okres, na który przypada powstanie słynnej mapy z Hereford, największej średniowiecznej
mapy świata, przedstawiającej krąg ziemski z wpisaną weń historią
zbawienia rasy ludzkiej, Jerozolimą w centrum i Rajem Ziemskim na
wschodzie. Pojawienie się portolanów nie spowodowało zresztą nagłego zaprzestania produkcji tradycyjnych mappae mundi – jeszcze
przez długi czas funkcjonowały one niezależnie od siebie. W kolejnych
stuleciach dochodziło nawet do przejmowania przez obydwa typy wzajemnych wpływów i powstania kilku dzieł o charakterze syntetycznym,
z których najokazalszym przykładem może być XV-wieczna mapa Fra
Mauro.
Historycy dyscypliny przypuszczają jednak4, że portolany mu1 C. Hapgood, Maps of the Ancient Sea Kings: Evidence of Advanced Civilization in the
Ice Age, Nowy Jork 1979, [za:] T. Campbell, Portolan Charts from the Late Thirteenth
Century to 1500, [w:] J.B. Harley, D. Woodward (red.), The History of Cartography, t.
I, Chicago 1987, s. 380. Szersze omówienie teorii na temat początków portolanów i
argumentów, na które powołują się ich zwolennicy znajduje się w tymże tekście Campbella, w paragrafie zatytułowanym The Origin and Compilation of the Portolan Charts (T.
Campbell, op. cit., s. 380-390).
2 A. Krawiec, „Mapa duplex…, op. cit., por. E. L. Stevenson, Portolan Charts: Their Origin and Charactetistics, Nowy Jork 1911, s. 2, [za:] E. Edson, The World Map,1300-1492.
The Persistence of Tradition and Transformation, Baltimore 2007, s.33, gdzie autor ten
opisuje portolany jako pierwsze nowoczesne, naukowe mapy.
3 E. Edson, The World Map…, op. cit., s. 31. Dokładny rok powstania jest kwestią sporną.
4 Vide: A. Krawiec, „Mapa duplex, picture et scripture”. Uwagi o kartografii i innych formach wyobrażeń geograficznych w średniowieczu, referat wygłoszony na konferencji

siały powstawać już wcześniej niż w XIII wieku, na co wskazuje przede
wszystkim w pełni ukształtowana forma Carty Pisany. Za słusznością
tego domysłu przemawiałyby również wzmianki w dokumentach pisanych5. Najpewniejsze, co można orzec o ich wczesnej historii, to to, że
powstawały przynajmniej od XIII wieku, a w kolejnych stuleciach zyskiwały stopniowo popularność. Większość znanych dziś dzieł pochodzi
z okresu po roku 1300.
Mapy portolanowe mają ścisły związek z tekstami geograficznymi o tej samej nazwie (portolany) zawierającymi instrukcje dla
żeglarzy oraz szczegółowe opisy konkretnych tras morskich wraz z
czyhającymi tam na podróżnych niebezpieczeństwami i wykazami mijanych po drodze nadbrzeżnych miejscowości. Funkcję tę zachowały
mapy stanowiące swoiste przewodniki dla marynarzy pragnących dotrzeć z punktu A do punktu B.
W przeciwieństwie do autorów map lądowych, twórcy portolanów nie przykładali większej wagi do wierności wobec stałych wzorów
ikonograficznych – ze względu na ich zastosowanie na morzu jedną
z zasad tworzenia portolanów było wykorzystanie możliwie najaktualniejszych wiadomości na temat kształtu linii brzegowej, dlatego też
często starano się, aby kolejne dzieła zawierały korekty w stosunku
do poprzednich6. Same założenia formalne, w oparciu o które konstruowano przedstawienia, były jednak trwałe.
Zmienia się również grupa społeczna, w powiązaniu z którą
powstawały mapy – nie będzie nią, jak dotychczas, duchowieństwo,
lecz środowisko ludzi związanych z podróżami morskimi i z handlem (szczególnie wokół basenu Morza Śródziemnego), niezależnie
od ich przynależności państwowej. Najważniejszą rolę przypisuje
się w tym procesie Włochom, jednak wiele przemawia za uznaniem,
że na ukształtowanie formy, jaką przyjęły portolany, złożyły się także doświadczenia innych nacji (Katalończyków, Greków, Francuzów,
Żydów); nie można również lekceważyć wpływów arabskich7. Wśród
znanych ośrodków kartograficznych związanych z wytwarzaniem map
morskich należy wymienić zwłaszcza Genuę, Wenecję i Majorkę.
„Terra cognita”. Przestrzeń i jej interpretacja w perspektywie studiów nad przeszłością,
Środa Śląska, 22-24.10.2008; E. Edson, The World Map…, op. cit., s.33, L. A. Brown,
The story of maps, Boston 1949, s. 139.
5 E. Edson, The World Map…, op. cit., s.42.
6 Choć istniały również portolany uparcie trzymające się starych wzorów.
7 E. Edson, The World Map…, op. cit., s. 43.
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Początkowo mapy morskie miały charakter na wskroś użytkowy. Wiele z
nich nie nosi jednak żadnych śladów użycia na statku i stanowiło kopie
sporządzone wyłącznie na zamówienie bibliotek, bądź też stylizowane
oryginały, stworzone specjalnie na ich potrzeby. Bardzo szybko, bo już
w XIV wieku, zaczęto wytwarzać „portolany lądowe”: mapy przypominające strukturą i wyglądem ich odpowiedniki używane na morzu, których
przeznaczeniem nigdy nie było opuszczenie stałego lądu. Ich forma zachowała wiele cech wspólnych z pierwowzorami, były one jednak bardziej dekoracyjne (często ilustrowane) i wykonane z myślą o pragnących je nabyć mieszkańcach lądu8. Mapy te stanowiły bowiem niekiedy
przedmioty zbytku.
W parze z zupełnie nowym pojmowaniem mapy, jakie wprowadziły portolany, szła radykalnie odmienna forma. Zdaniem Geralda
R. Crone’a, transformacja ta była tak głęboka, że możemy tu mówić
o kompletnym zerwaniu z tradycją9. Najważniejszym zadaniem przedstawień tego typu było możliwie najdokładniejsze odwzorowanie relacji
przestrzennych zachodzących pomiędzy poszczególnymi obiektami, ze
szczególnym uwzględnieniem linii brzegowej. Zgodność wizerunków z
kształtem ich fizycznych odpowiedników była na morzu sprawą życia i
śmierci – przekaz symboliczny schodził na dalszy plan wobec funkcji
użytkowej.
Najbardziej charakterystyczną cechą formalną portolanów był
element całkowicie nieobecny na znanych dotychczas mapach europejskich – oplatająca całość przedstawienia siatka loksodromów czyli
tzw. rumbów – wykreślonych na powierzchni Ziemi krzywych tworzących stały kąt z kierunkiem północ-południe ułatwiających żeglarzom
nawigację10. Linie te były precyzyjnie wyrysowanym schematem, na
który nanoszono następnie11 granice mórz i lądów. W najprostszej wer8 Vide: L. Brown, op. cit., s. 140-141; V. della Dora, Mapping Metageographies: The Cartographic Invention of Italy and the Mediterranean [w:] „California Italian Studies Journal”
1(1), pobrane z bazy intenetowej eScholarship University od California (http://escholarship.org/uc/item/6g23b4fs, data publikacji: 17.02.2010, dostęp z dnia: 18.04.2010, s. 9).
9 G. R. Crone, Maps and Their Makers, Londyn 1953, s. 11, [za:] T. Campbell, op. cit.,
s. 372.
10 Statek płynący stałym kursem (a więc zgodnie ze stałym wskazaniem kompasu) płynie po loksodromie. Loksodroma ma kształt spiralnej linii wiodącej od równika do bieguna i przecinającej wszystkie południki pod tym samym kątem.
11 Badania przeprowadzone na rękopiśmiennych mapach z British Library i mapach
morskich w Wiedniu i Lyonie wskazują, że sieć linii rumbów była zwykle kreślona najpierw, zanim wrysowano w nią linię wybrzeża. (E. Edson, The World Map…, op. cit., s.

sji powstawał on poprzez wyprowadzenie z centrum promienistych linii
biegnących ku szesnastu rozmieszczonym równomiernie na obwodzie
punktom, które łączono również między sobą12 – w efekcie powstawała
gwiaździsta forma przypominająca w wyglądzie pajęczynę. W bardziej
skomplikowanych przedstawieniach zdarzało się, że liczba centrów, z
których rozchodziły się linie, była zwielokrotniana13. Niekiedy dla lepszego rozróżnienia poszczególnych loksodromów wprowadzano dodatkowo kod kolorystyczny14. Umieszczanie Ziemi w siatce rumbów stało
się w kolejnych stuleciach wyróżnikiem wszystkich map morskich i było
stosowane aż do XVII wieku15.
Samo pokrycie karty mapy pomocniczymi liniami przecinającymi kontury wszystkich obiektów i nie mającymi związku z żadnymi
zaznaczonymi na powierzchni Ziemi punktami orientacyjnymi, lecz jedynie ze wskazaniami przyrządów nawigacyjnych, świadczy wymownie o
różnicy w podejściu do konstruowania obrazu świata: portolan to mapa,
która zaleca komuś, kto chce odnaleźć się w przestrzeni, nie tyle rozejrzeć się wokół siebie po morzu, ale spojrzeć w niebo; zamiast spróbować rozpoznać cechy krajobrazu przypominające rysunek widniejący na
trzymanej w ręce mapie, odszukać gwiazdę, świetlny punkt oddalony od
powierzchni Ziemi o miliony kilometrów – a następnie zacząć liczyć.
System zapisu może posługiwać się całkowicie arbitralnymi
znakami, tak długo, jak użycie ich okazuje się efektywne. Jego odczytanie ma zapewnić odbiorcy nie tyle pogłębienie jego wiedzy o świecie czy pouczyć o znaczeniu dziejów i dzieła stworzenia udzielając mu
duchowych wskazówek, co umożliwić bezpieczne przemieszczenie się
z miejsca na miejsce. Pomiary i obliczenia zajęły miejsce skojarzeń i
alegorii.
Poruszanie wyobraźni patrzącego nie należało do pierwotnych
funkcji portolanów, nawet jeśli z czasem, w miarę jak zaczęto je traktować jako przedmioty zbytku, zaczęły również je spełniać. Choć bowiem
każdy mógł cieszyć oczy ich widokiem, to pokrywająca je siatka rumbów
pozostawała szyfrem czytelnym i przydatnym jedynie dla nielicznych.
Skorzystanie w pełni z kryjących się w niej możliwości (tworzenia wy36), na ten temat również T. Campbell, op. cit., s. 390.
12 Punkty leżące najbliżej siebie nie były ze sobą połączone.
13 Przykładem takiego rozwiązania może być mapa z Modeny.
14 Vide: L. Brown, op. cit., s. 140.
15 K. Zalewska-Lorkiewicz, Ilustrowane mappae mundi jako obraz świata. Średniowiecze i początek okresu nowożytnego, Warszawa 1997, s. 15.
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tycznych podczas żeglugi) wymagało specjalistycznych umiejętności
opanowanych przez wąską grupę odbiorców. Zjawisko to skłoniło nawet
Browna do wysunięcia hipotezy, jakoby hermetyczność portolanów była
cechą pożądaną – miałaby one wedle niego być nośnikiem sekretnej
wiedzy, której posiadanie odkrywało drogę do dobrobytu. Pisze: Początkowo przeznaczeniem map morskich było, z samej ich natury, wycofanie
się z domeny akademickiej i z ogólnego obiegu. Były czymś znacznie
więcej niż pomocą w nawigacji; faktycznie stanowiły klucz do imperium,
drogę do bogactwa. Z tego względu wczesne stadia ich rozwoju okryte
były tajemnicą, rzadko bowiem dzielimy się drogą do bogactwa16. Teoria
ta, zdaniem jej autora, wyjaśniałaby również brak informacji na temat
pierwszych przedstawień tego typu oraz małą liczbę zachowanych dzieł
z początkowego okresu ich powstawania17.
Kolejnym rewolucyjnym elementem wprowadzonym przez portolany było zastosowanie skali. Polegało ono nie tylko na dążeniu do
ukazywania obiektów geograficznych z zachowaniem proporcji, ale
też na umieszczeniu na marginesie przedstawienia paska mierniczego
umożliwiającego łatwe przeliczanie odległości18. Dokonanie takiego zabiegu wymagało jednak przyjęcia uprzednio – wcale nieoczywistego –
założenia o jednakowym znaczeniu wszystkich punktów na powierzchni
Ziemi.
Pojawienie się idei skalowania obiektów jest świadectwem rosnącej racjonalizacji żeglugi i związanego z nią nurtu kartografii, ale też
wyrazem śmiałego przekonania o możliwości dokonania dokładnego
pomiaru tak ogromnych obszarów, jakie obejmowały mapy. Do dziś nie
do końca wiadomo, w jaki sposób radzili sobie z tym zadaniem twórcy
portolanów, zwłaszcza u początków produkcji przedstawień tego typu.
W swym dążeniu do możliwie najwierniejszego i najbardziej
szczegółowego odwzorowania fizycznego kształtu świata oddalali się
od znanej twórcom tradycyjnych map symbolicznych19 koncepcji, zgod16 L. Brown, op. cit., s.140.
17 Obecnie znanych jest jedynie 30 map i atlasów z XIV wieku w porównaniu do 150
z XV, z czego tylko niewielką część stanowią mapy świata – w większości są to mapy
regionalne (za: E. Edson, The World Map…, op. cit., s. 34).
18 Obecność skalówki jako osobnego, wyodrębnionego elementu mapy nie jest nieodłączną cechą portolanów, jednak pojawia się wraz z tym typem przedstawienia po raz
pierwszy w historii europejskiej kartografii i jest z nim związana prawdopodobnie od
początku – widzimy ją już na Carta Pisana. Na najstarszych mapach występuje w formie
okrągłej.
19 Dominujący nurt kartografii średniowiecznej to mapy oparte na tzw. schemacie T-O

nie z którą zarysy lądów traktowano w sposób uogólniony pozwalający
wpisać obraz świata w schemat, w którym dopatrzyć się można było podobieństw do idealnych podziałów i figur geometrycznych. Zamiast tego
portolany proponowały ujęcie analityczne. Początkowo posługiwano się
nim tylko w odniesieniu do map regionalnych, jednak w końcu objęto
nim również wizerunki całego świata doprowadzając do modyfikacji tradycyjnego obrazu. Prostokątne Morze Śródziemne i abstrakcyjne formy
lądów Europy, Azji i Afryki nie wydawały się już w pełni satysfakcjonujące. Przestrzeń przemierzana w podróży stała się innym rodzajem przestrzeni. Wraz z początkiem XIV wieku mapy świata zaanektowały nowy
typ wizerunku świata bazujący na pomiarach i doświadczeniu poruszania się w przestrzeni20.
Jak pisze A. Krawiec, istota rewolucyjności tych map polega
na przyjęciu sposobu patrzenia, w którym po raz pierwszy informacja
stała się ważniejsza, niż opowieść21. Zdaniem tego autora powodzenie
owej rewolucji, które znalazło swój wyraz w rosnącej popularności portolanów w kolejnych wiekach i uznaniu, jakim cieszyły się nawet wśród
„szczurów lądowych” (a także w dalszym kierunku przemian kartograficznych), należy wiązać z szerszym kontekstem zmian w sposobie
postrzegania świata w późnym średniowieczu, bez których zaistnienie
tego typu przedstawień byłoby niemożliwe. Jako decydujące wymienia
tu dwa aspekty: początek rozpadu obrazu świata na oddzielne sfery sacrum i profanum (co pozwoliło na stworzenie opowiadania o świecie
pozbawionego elementów religijnych22) oraz wzrost autorytetu naocznego świadka, który jako źródło informacji o świecie stanął na równi z
autorytetem Starożytnych (włączając w to przedstawicieli starożytności
chrześcijańskiej), a z czasem nawet go przewyższył23.
W efekcie mapy morskie wykształciły typ przedstawienia opierający się na nowym paradygmacie – bardziej zrozumiały i akceptowalny dla późniejszych odbiorców. Jak zauważa E. Edson dla współczesnego oka, nawykłego do myślenia o mapie jako czymś funkcjonalnym
(ich kształt przypominał literę T wpisaną w O). Mapy T-O miały zupełnie inne funkcje niż
mapy żeglarskie – były encyklopediami, narzędziami mnemotechnicznymi, schematami
kosmograficznymi i pouczały o historii zbawienia – nie były natomiast mapami podróżników.
20 Ibidem.
21 A. Krawiec, „Mapa duplex…, op. cit.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
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i przyzwyczajonego do fizycznej dokładności geograficznych kształtów,
późnośredniowieczne mapy morskie wydają się być wielkim postępem
w stosunku do mglistych zarysów geograficznych i niejasnych relacji
przestrzennych na mappaemundi24. Pogląd ten, długo pokutujący także
wśród historyków dyscypliny, nie uwzględnia jednak faktu, że kodeksowe mapy T-O, jawiące im się jako nieporadne i dziwaczne, wcale nie
były jako takie postrzegane przez „postępowych” przedstawicieli społeczeństw wczesnonowożytnych, czego najlepszym świadectwem może
być wybór właśnie tego typu przedstawień jako pierwszych map reprodukowanych (bez żadnych prześmiewczych intencji) na szerszą skalę
za pomocą druku. Dla późniejszych odbiorców te dwie skrajnie odmienne formy jawiły się jako kolejne etapy łańcucha ewolucyjnego, ale ówcześni nie wydają się postrzegać ich jako wzajemnie konkurencyjnych
– miały inne grono adresatów i odmienne przeznaczenie. Przez dobrych
kilka stuleci funkcjonowały równolegle.
Nie da się natomiast zaprzeczyć, że za pojawieniem się nowej,
alternatywnej formy mapy szło w parze pojawienie się alternatywnego
obrazu świata. Różnica pomiędzy dwoma sposobami przedstawiania
sięga jednak znacznie głębiej niż tylko do wprowadzenia wymogu precyzyjnych pomiarów. Jedną ze znacznych zmian było nowe podejście do
zagadnienia stron świata. Dotychczas mapy, podobnie jak kościoły, były
orientowane: skierowane na wschód. Orient – kierunek światła, słońca,
życia, początku i zbawienia – bezsprzecznie królował wśród wszystkich
stron świata. Zwyczaj zwracania się ku niemu był tak oczywisty, że zapisał się nawet w słowie „orientacja”. Do tej pory Europejczycy chcąc
odnaleźć się w przestrzeni spoglądali na wschód. Ten najważniejszy, bo
symbolicznie najlepszy z kierunków, umieszczany był u szczytu mapy.
Zwyczaj ten przełamują portolany. Żeglarze „zdezorientowali” mapy
– dopuszczając możliwość dowolnego obracania nimi i tym samym
wprawiając obraz świata w wirowy ruch. Praktyka orientowania map,
dotąd powszechna, przestała być regułą, a nawet na tych nielicznych
spośród dzieł, które sporządzono umieszczając zwyczajowo wschód u
góry przedstawienia, układ ten nie wydaje się mieć już tak doniosłego jak
dotąd znaczenia. Promieniste rozlokowanie linii rumbów zachęcało do
dowolnego obracania karty pergaminu w zależności od potrzeb i wygody
24 E. Edson, The World Map…, op. cit., s.33. T. Campbell przypomina tytuł artykułu
Charlesa Raymonda Beazley’a na temat portolanów z 1904 roku – The First True Maps
(T. Campbell, op. cit., s. 371).

patrzącego. Jak bowiem pisze Veronica della Dora: mapy portolanowe
konstruowane były na morzu, z ruchomej „perspektywy pokładowej”25.
Umiejscowienie i kierunki podpisów pod poszczególnymi obiektami
(obiegające ich krawędzie) sugerują, że właściwym sposobem odczytywania mapy jest oglądanie jej zgodnie z ruchem wskazówek zegara26.
Współcześnie reprodukowane często na użytek wygody patrzącego z
północą u góry, mapy te w gruncie rzeczy nie mają tak naprawdę góry
ani dołu27. W większości wypadków takie a nie inne ustawienie przedstawienia względem którejś z krawędzi pergaminu jest zatem kwestią
czysto umowną – na portolany można spoglądać z każdej strony. Pojęcia takie jak góra, dół, lewo, prawo, kodujące w przypadku tradycyjnych
mappae mundi ważne treści symboliczne, nie mają większego znaczenia w analizie obiektów kartograficznych tego typu. Tym samym zmienia
się sama zasada organizacji przestrzeni.
Problematyka kierunków nie była bynajmniej obca twórcom portolanów – były one bądź co bądź mapami podróżników – jednakże z racji
ich zastosowania odwoływały się one w sposób naturalny do odmiennych wytycznych. Orientacja w terenie była jednym z podstawowych
przedmiotów troski ich użytkowników, ale określenie czterech podstawowych stron świata (północ, południe, wschód, zachód), związanych z kierunkiem padania światła słonecznego, okazywało się niewystarczającym
zasobem danych dla wykorzystania w trudnej sztuce nawigacji. Strony
świata były więc uwzględniane podczas sporządzania map morskich
najchętniej w postaci wielobarwnej róży kompasowej opisanej imionami
odpowiednich wiatrów. Jej ramiona oraz biegnące od nich linie rumbów
rysowane były trzema rodzajami atramentu: czarnym (osiem wiatrów
głównych), zielonym (pół-wiatry) i czerwonym (ćwierć-wiatry)28. Tym sposobem opis trasy zostaje doprecyzowany i wyrażony w terminach bliskich żeglarzom, jednocześnie jednak obraz świata traci swą stabilność.
Tworzone przez mieszkańców lądu mappae mundi zostały wyposażone w sztywną strukturę, która sprawia, że przedstawiany przez
nie obraz zdaje się być osadzony na solidnych, tkwiących głęboko fundamentach, pozwalających przetrwać mu w niewzruszonej formie napór
dziejowych zawieruch – świat widziany z pokładu łodzi jawi się jednak
25 V. della Dora, op. cit., s. 7.
26 Ibidem, s. 8, także: E. Edson, The World Map…, op. cit., s. 35.
27 E. Edson, The World Map…, op. cit., s. 35.
28 L. Brown, op. cit., s. 140.
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inaczej. Sama mapa, na podobieństwo okrętu, staje się zwrotna i pozbywa się zakorzenienia oraz niepotrzebnego balastu dodatkowych znaczeń. Dla obserwatora pozostającego w ciągłym ruchu wszelkie fizyczne obiekty tworzące względny układ odniesienia wydają się również
przesuwać. Zamiast stałych punktów orientacyjnych (nawet wybrzeża
zmieniają z czasem swój kształt, co powodowało konieczność stałej
weryfikacji i aktualizacji map) najbardziej godnymi zaufania wytycznymi
stają się zatem wyimaginowane loksodromy rzucone na powierzchnię
mapy jak ratunkowe liny na wzburzone morze.
Portolany nie posiadają również wyróżnionego w szczególny
sposób centrum. Na nielicznych mapach świata stworzonych w tym
stylu może ono (choć nie musi) wypadać, zgodnie z tradycją, w Jerozolimie, jednak nawet wówczas miejsce to nie jest dodatkowo podkreślone graficznie – jest ono po prostu punktem zbiegu linii rumbów, w
którym kartograf wbija cyrkiel wykreślając mapę. Zwykle, ze zrozumiałych względów, wypada na morzu, w pustce. Jego położenie bywa kompletnie neutralne, niekiedy niezwiązane z żadną nazwą, zawieszone w
pustce pomiędzy granicami różnych akwenów. W przypadku zaś, kiedy
twórca mapy decyduje się na użycie siatki skonstruowanej w oparciu o
kilka pomniejszych, łączących się ze sobą punktów zbiegu – na pierwszy rzut oka wydaje się ono niewidoczne. Podobnie jak cała mapa dopuszcza możliwość dowolnego obracania, tak i jej centrum pozostaje
mobilne. Jego lokalizacja jest uzależniona od zakresu uwzględnianego
przez portolan obszaru i jest wyrazem prostej geometrycznej prawdy,
zgodnie z którą centrum leży pośrodku obrazu. Jeśli jednak zmieniłyby
się granice przedstawienia, wraz z nimi przesunęłoby się i centrum. Zabierany w podróż portolan przypomina więc pokład statku, który posiada
wprawdzie maszt umożliwiający rozpięcie lin i żagli, lecz mogący w każdej chwili podnieść kotwicę i przenieść się na inne wody.
Również zagadnienie peryferiów zostaje tu potraktowane w
nieco odmienny niż dotychczas sposób. Na najprostszych portolanach
ramy przedstawienia są ledwie zaznaczone. Oddzielająca je od reszty
pergaminu kreska (w postaci okręgu lub prostokąta, wykreślona za pomocą cyrkla lub linijki) narysowana jest starannie lecz delikatnie, i często
nie różni się nawet grubością od pokrywających płaszczyznę gęstą siecią loksodromów. Na niektórych mapach (np. na Carta Pisana) zdarza
się wręcz, że podpisy miejsc nieodległych od krawędzi (a na mapach
regionalnych niekiedy i przedłużenia linii brzegowych) wychodzą poza

tę roboczo wyznaczoną granicę. Przestrzeń poza nią może pozostawać pusta, lub też wypełniona dodatkowymi szkicami skupiającymi się
na najbardziej zwodniczych fragmentach morskich tras. Jeśli portolan
był reprodukowany w książce (np. we wspomnianych wcześniej przewodnikach żeglarskich o tej samej nazwie), zostawał otoczony tekstem.
Nawet w przypadku kunsztownych dzieł ich oprawa pozostawała zwykle
stosunkowo skromna.
Zasadniczo jednak mamy tu do czynienia z dziwnym odwróceniem: ponieważ cała uwaga skupia się na danym akwenie, to on
uczyniony zostaje centrum obrazu. W warstwie wizualnej oznacza to,
że centralną część przedstawienia zajmować będzie pusta, nietknięta
przestrzeń, na morzu nie ma bowiem żadnych obiektów wymagających oznaczenia. Uwaga kartografa skupia się na wybrzeżach, które
wypchnięte zostają na peryferia. Najmniej uwagi poświęcone zostanie
wnętrzu lądów.
Portolany były z samej swej definicji mapami morskimi. Nie
byłoby zatem niczego zaskakującego w stwierdzeniu, że ich twórcy
poświęcali najwięcej uwagi obszarom pokrytym wodą – spojrzenie na
mapę pokazuje jednak, że i to określenie nie jest ścisłe. Właściwym
przedmiotem zainteresowania kartografów były nie tyle wody, co sama
linia styku wód i ziem.
Owa zasadnicza różnica odbija się nie tylko na sposobie prezentowania uwzględnionych obiektów, ale i na samym ich doborze. W
efekcie mamy do czynienia z obrazem, który wydaje się niekompletny:
za odmalowanymi z niespotykaną dotąd pieczołowitością wybrzeżami
(portolany są pierwszymi mapami europejskimi, na których wyobrażane
przez nie kształty – zwłaszcza wokół basenu najlepiej znanego Morza
Śródziemnego29 – są rozpoznawalne dla współczesnego odbiorcy bez
konieczności odwoływania się do pomocy podpisów) otwiera się jedynie
pusta połać nieopisanego lądu. Wąski pas nadmorski pokrywa szereg
nazw tak gęsty, że stają się one wręcz trudne do odcyfrowania30, podczas gdy elementy leżące w głębi kontynentów (nawet tak ważne, jak
29 Monique de La Ronciere posuwa się nawet do stwierdzenia, że mapy Morza Śródziemnego sporządzane przez pierwszego znanego z nazwiska twórcę portolanów, Pietro Vesconte, są tak dokładne, że do prezentowanego przez nie kształtu nie wprowadzono większych poprawek aż do XVIII wieku (M. de La Ronciere, Les cartes marines
de l’epoque des grandes decouvertes, [w:] „Rel’ue d’Histoire Economique et Sodale”,
45/1967, s. 18, [za:] T. Campbell, op. cit., s.371, tamże dalsza literatura na ten temat).
30 L. Brown, op. cit., s. 140.
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pasma górskie) zostają albo pominięte, albo przedstawione jedynie w
szkicowej formie. Rzeki są zaznaczane, lecz w górnym biegu ich zarys
staje się równie schematyczny, jak w przypadku pozostałych obiektów.
Nawet sposób umiejscowienia podpisów wzdłuż linii wybrzeża (po stronie lądu, nie morza, tak aby nie zakłócać obrazu akwenu) podporządkowany jest czytelności detali istotnych dla nawigacji.
Po części zjawisko to daje się uzasadnić względami praktycznymi – nie chodzi tu jednak raczej o niedostatki wiedzy autorów portolanów w tej dziedzinie, lecz o nakład wysiłku, który musiałby być włożony
w ustalenie dokładnego (w odniesieniu do wysokich standardów ustalonych przez mapy morskie) położenia wszystkich, lub choćby co znaczniejszych, znajdujących się na lądzie obiektów. Precyzyjne oznaczenie
dowolnego punktu na powierzchni Ziemi sprawiało równą trudność bez
względu na to, czy leżał on na morzu, czy nie. O ile pierwsze musiały
zostać naniesione na mapę, aby mogła ona spełniać poprawnie swoją
funkcję, o tyle na pominięcie tych drugich kartograf mógł sobie pozwolić.
Wszystko to spowodowało jednak, że wygląd ukazywanego
świata uległ zmianie – poszczególne obszary stają się rozpoznawalne
już nie dzięki wchodzącym w ich skład elementom, ale poprzez znajomość ich kształtu, czy też, mówiąc ściślej, zarysu ich krawędzi. Przedstawienia nabrały konturowego charakteru. Tym, co określa tworzące
je obiekty, są w większym stopniu niż ich zawartość biegnące między
nimi granice. Tendencja ta jest mniej widoczna na ozdobnych mapach
katalońskich oraz portolanach „lądowych” wzbogaconych o ilustracje,
lecz nawet w przypadku tych ostatnich wnętrza lądów dekorowane są
wizerunkami konwencjonalnymi, których charakter zupełnie odbiega od
sposobu prezentacji terenów nadbrzeżnych.
W większości jednak mapy portolanowe zieją pustką. Ich najważniejszy element, kontury lądów, zajmują zaledwie niewielki ułamek
płaszczyzny mapy. Większość linii widocznych na mapie stanowią nie
obiekty fizyczne, ale zawieszona w próżni konstrukcyjna siatka loksodromów – a zatem oznaczenia czegoś, co nie ma swoich widocznych,
namacalnych odpowiedników w przestrzeni, ale istnieje tylko w umyśle
kartografa. W dodatku wszystko to widziane jest z perspektywy lotniczej,
z której nikt wówczas nie spoglądał i nie będzie miał okazji spoglądać
jeszcze przez najbliższych kilkaset lat. Dla dzisiejszego odbiorcy, przyzwyczajonego do widoku satelitarnych fotografii, perspektywa ta wydaje
się oczywista i łatwa do odczytania, ale dla ówczesnego użytkownika

nie mogła być zakorzeniona w empirii, musiała więc pozostawać konstrukcją czysto intelektualną.
W miarę zbliżania się do umownej krawędzi przedstawienia
dochodzi do głosu tendencja do pewnych uproszczeń, czy wręcz niedokańczania konturów lądów (zwłaszcza w późniejszych wiekach, po
wielkich odkryciach geograficznych, np. w odniesieniu do wybrzeży
Ameryki, albo południowych krańców Afryki) i pozostawiania ich niepełnych, urwanych w miejscu, w którym zabrakło danych do dalszego tworzenia mapy. Krawędź przedstawienia nie określa kształtu Ziemi ani nie
jest jej krańcem, ale po prostu miejscem, w którym kartograf przerywa
pracę. Zawsze jednak może do niej powrócić, aby nanieść nowe dane.
Na tego typu mapie przestrzeń pozostaje otwarta. Idealny portolan zawierałby prawdopodobnie precyzyjne oznaczenia wszystkich prezentowanych punktów, bez względu na ich odległość od centrum.
Można rzecz jasna wyobrazić sobie powody, dla których portolany mogłyby funkcjonować w innej roli niż narzędzia nawigacyjne –
zawieszane jako niebanalna ozdoba w domach kupców handlujących
zamorskim towarem, tworzone na użytek i ku uciesze władców zarządzających flotami, służące celom edukacyjnym, czy wreszcie radujące
oczy marzących o dalekich krajach gabinetowych podróżników. Pewien
trop stanowi tu spostrzeżenie poczynione przez V. della Dorę, która
przekonuje, że portolany, przystosowując typ obiektu, jakim są mapy,
do pełnienia zadań narzędzia nawigacyjnego, nie utraciły jednocześnie
całkowicie innych przypisywanych im dotąd funkcji. Powołując się na
ustalenia Giorgio Manganiego pisze: pomimo swego „praktycznego” powabu, „tradycyjne” mapy portolanowe również były związane z geografią medytacyjną i ars memoriae31. Analizowane w tym kontekście mapy
morskie jawią się mniej jednoznacznie. Interpretacja taka dopuszczałaby również odmienne spojrzenie na praktykę umieszczania wzdłuż wybrzeży szczegółowych spisów miejscowości – można by zaryzykować
przypuszczenie, że prócz innych zadań miały one także charakter narzędzi mnemotechnicznych.
Przykładem wtórnego przystosowania portolanów dla celów kontemplacyjnych są także sporządzane na bazie znanych z map morskich
konturów wizerunki przekształcające je w alegoryczne sceny figuralne.
Za doskonały przykład może posłużyć tu twórczość włoskiego mnicha,
31 V. della Dora, op. cit., s.9. W zacytowanym zdaniu autorka powołuje się na tekst Cartographia morale, Modena 2006, s. 102.
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Opicinusa de Canistrisa, który w całej serii przedstawień zamienia Europę
i Afrykę w ludzkie postaci. Na niektórych Europa jest skurczonym mężczyzną słuchającym podszeptów ukazanej jako kobieta Afryki (lub też przeciwnie, Europa staje się kobietą nachylającą się nad szepczącym jej do ucha
mnichem-Afryką), na innych kontynenty te zostały ukazane jako Adam i
Ewa, z rozdzielającym je Morzem Śródziemnym w roli diabła. Wykorzystanie portolanów do tego typu sztuczek optyki i wyobraźni pokazuje równocześnie, że zarówno prezentowane na nich kształty mórz i lądów, jak i cała
ich forma, przyjęły się już w wystarczającym stopniu (wcześnie, bo już w
XIV wieku), by można było pozwolić sobie na wizualne gry z ich udziałem32.
Wraz ze wzrostem popularności portolanów rozpowszechnił się
również zwyczaj tworzenia atlasów. Niektóre z nich były po prostu zbiorami
gromadzącymi mapy uznane za wyjątkowo udane, niekiedy nawet różnych
autorów, zdarzały się wśród nich jednak również zaplanowane całościowo
dzieła stanowiące spójne, przemyślane kompozycje, poprzedzone kalendarzem wieczystym i spisem koordynatów.
Sama idea zobrazowania świata w ten sposób wymaga przynajmniej krótkiego komentarza: mapa świata zostaje tu zastąpiona kilkoma mapami
cząstkowymi ukazującymi poszczególne jego części, na podstawie których
odbiorca tworzy w swoim umyśle pewne całościowe wyobrażenie. Forma
taka jest niewątpliwie poręczniejsza od olbrzymich map katedralnych o
średnicy kilku metrów, jednak przyjęcie jej wiąże się ze zmianą sposobu
oglądania obrazu świata – patrzący skupia się kolejno na jego fragmentach, nigdy jednak nie ogarnia wzrokiem jednocześnie całości. Poruszane w poprzednich paragrafach zagadnienia kształtu, centrum i peryferiów
zmieniają w tym kontekście znaczenie. Mapa świata staje się sumą map
regionalnych.
Żeglarze podjęli się niezwykłego zadania: zmierzyć wiatr, policzyć gwiazdy,
naszkicować kształty świata. W rezultacie jednak na ich mapach nie ma ani
wiatru, ani gwiazd, ani ziem, ani nawet wód. Obraz powstający w wyniku
pomiarów i obliczeń nie jest przecież tak naprawdę podobizną świata, przynajmniej nie w sensie wizualnym: siatka linii nakreślonych na płaszczyźnie
nie przypomina tego, co jawi się podczas zmysłowego doświadczenia obcowania ze światem. Kartograf nie tyle odwzorowuje widziany obraz, co
go konstruuje. Ziemia znika, by w jej miejsce pojawił się jej matematyczny
model.
32 E. Edson, The World Map…, op. cit., s. 55-56.
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Spalone mapy
Tomasz Różycki

Dla J. B.
Pojechałem na Ukrainę, to był czerwiec
i szedłem po kolana w trawach, zioła i pyłki
krążyły w powietrzu. Szukałem, lecz bliscy
schowali się pd ziemią, zamieszkali głębiej
niż pokolenia mrówek. Pytałem się wszędzie
o ślady po nich, ale rosły trawy, liście,
i pszczoły wirowały. Kładłem się więc blisko,
twarzą do ziemi i mówiłem to zaklęcie możecie wyjść, już jest po wszystkim. I ruszała
się ziemia, a w niej krety i dżdżownice, i drżała
ziemia i państwa mrówek roiły się, pszczoły
latały ponad wszystkim, mówiłem wychodźcie,
mówiłem tak do ziemi i czułem, jak rośnie
trawa ogromna, dzika wokół mojej głowy.
maj 2005

ilustracja: Kasia Banaś, Spalone mapy I, 120 x 150 cm, 2013

Jędrzej Morawiecki

Przygody rudego jeżyka
zdjęcie: Maciej Skawiński

Lwów po wykładach. Kilkugodzinna wędrówka w poszukiwaniu knajpy. Jest ich tu masa, na każdej ulicy pęk szyldów, w głębi kolejne.
Prawdziwy róg obfitości.
Trudno robi się dopiero, kiedy chcesz uleczyć samotność, zaklajstrować ssanie. Jedne lokale są bowiem pełne turystów, Polaków,
którzy wieczorem będą kroczyć przez Lwów dostojnie niczym angielscy arystokraci, przylatujący liniami Ryanair na weekend do Krakowa.
Inne – przytulne, niedrogie, straszą jednak pustką – pani na schodach woła co prawda do wnętrza, ale twarz ma zbyt ściśniętą, jej
samej smutno od środka, ona nic nie pomoże, nie zdoła uczynić nic
więcej, niż podać szklankę.
Są też knajpy z plazmą – tych najwięcej. Nigdzie nie uświadczysz
muzyki z kompaktu – wszędzie: albo cisza, albo radio nabite reklamami, albo klipowa telewizja.
Są jeszcze namioty „Obolon” i knajpy na wpół drewniane, na wpół
nakryte plandeką, gdzie przesiadują czerwoni z wrażenia - jakie
sami na sobie wywarli - biznesmeni i kryminaliści.
Tam byłoby zajść ciekawie, ale brak sił.
Są wreszcie mordownie – najbliższe mi (teraz to widzę jak na pustej
dłoni, to nie kwestia ceny, tutaj wszędzie jest tanio, mogę wejść do
glamurnych, jasnych boksów, mogę przesiadywać w wyfraczonych
restauracjach, mimo że niby nie mam pieniędzy, że niby powinienem oszczędzać, przycinać na dietach, ale tu i tak jestem bogaty,
piwo kosztuje od trzech do pięciu złotych, cena nie jest tu istotna).
No więc w mordowniach najcieplej. Tyle że tutejsze speluny są zbyt
kwaśne, bywalcy nazbyt zgorzkniali, ja jeszcze nie nasiąkłem codziennymi mroczkami tak bardzo, nigdy zresztą nie chcę zgorzknieć
tak podle jak oni.
Idę więc dalej.
Próbuję wychodzić dybuka. Na przemian maszeruję i śpię, we śnie
i na jawie usiłuję go wydalić.

Wrzaski we wnętrzu.
Fleszowa chryja w ciepłej spelunie ze stiukami. W pierwszym lokalu,
który przytulił mnie bez pytań i pozwolił kilka razy z rzędu powtarzać
prosto z serca: „diakuju”. Powtarzałem te niezgrabne podziękowania
dwóm barmankom przy kolejnych rozwodnionych, cierpkich piwach.
Za oknem przelatują mikrobusy Bogdan, napędzane silnikiem Isuzu.
We wnętrzach pojazdów pasażerowie pławią się w letnim powietrzu,
kuszą swymi ciałkami, mięsistymi jak szprotki podane do wódki.
Mikrobusy pędzą w górę i skręcają w prawo, w stronę uniwersytetu medycznego, mijając miłosne grafiiti: „Oleńko, dziękuję Ci za Jureczka”. I
poniżej: „Tak bardzo dziękuję Ci za syna”.
Jestem wreszcie, przygarnęła mnie ta moja lepsza mordownia. Wielkie
kafle w kolorze salcesonu, położone na karo, boazeria, trzy wysokie
stoliki, które wyglądają niczym mównice i trzy niższe – przecierane co
godzinę szmatką, co godzinę odzyskują swój wysoki połysk.
Klienci biorą piwo i pięćdziesiątkę, raptusy zamawiają od razu setkę.
- Co tak rozmyślasz? – pyta w końcu barmanka.
Za ladą okuń w panierce, mięso w cieście i parówki (wyglądają jak chińskie atrapy ze sklepu „wszystko od jednej hrywny”).
- Co tak rozmyślasz? – drgam, ale nie do mnie mówi barmanka, ona
pyta gościa dwa stoliki dalej. Ja odgrodziłem się niestety swoim skarlałym laptopikiem „Eee”, stukam w łacińską klawiaturę, od czasu do czasu
zaglądam na facebooka.
O czym myśli ryży jeżyk w skórze, do którego dosiadły się obie gospodynie mordowni?
Ma 37 lat i problemy – to wiadomo od razu. Dalej - wstyd podsłuchiwać.
Wolałbym mówić o własnych kłopotach, jak epizodyczny aktor w knajpie w stylu country, pogodzony z tym, że zaraz ustąpi miejsca głównym
bohaterom, zniknie z kadru po dwóch komicznych frazach, wygłaszanych w stronę baru.
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- Sam jesteś?
- Ile ona miała lat?
Candy Dulfer płacze w tle, samochody na zestarzałych zimówkach
syczą na kostce brukowej.
- Natura, chłopaczku. Trzeba to zrozumieć...
Ryży jeżyk okrzepł, słucha starszej barmanki, słucha w skupieniu, z
powagą. Ręce trzyma na poprzypalanym stole, czasem o coś dopyta, czasem głaszcze się sam czule po kanciastej głowie.
- Bywa, że jest pięknie, ale czasem Pan wszystko przestawia. Biegamy, biegamy, a potem spływa na nas Potop i sam widzisz.... Nie
gadaj ciągle o rodzinie. Musisz zachować spokój. Wtedy jest szansa
na to, że zrobi się wesoło. W pewnym sensie...
Barmanka wstaje do kolejnego gościa w szarym ortalionie, zgarnia
osiem hrywien za miodowuchę, szarak zajmuje miejsce przy mównicy. Nie mówi nic. Ściąga kurtkę, obnaża kwiecistą koszulę, garbi
się, pije, wychodzi.
Tymczasem jeżyk dotyka swojego policzka, zakrywa oczy wielkimi
powiekami dłoni.
Barmanki dzwonią naczyniami. Potem szurają miotłą z witek.
- Przestań myśleć, piękny chłopcze. To nic nie da. Myślenie absolutnie nic nie da.
Gasną lampy, ulicą wspina się w stronę cmentarza ostatnia „siódemka”.
- Najważniejsza jest przyjaźń – mówi w końcu jeżyk wolno w ciemności.
- To ma sens. Idź już. Przyjaźń ma sens. Jeżeli chcesz, to jeszcze
ci naleję, mimo wszystko.
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