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Miasto Maarat Numaan na terenach zajętych przez rebeliantów. Czerń
i biel. Od trzech blisko lat syryjska arabska wiosna więzi kraj w zawie-
szeniu między dwiema porami roku - ponurą, błotnistą zimą a dostatnim, 
słonecznym latem. Czerń i przygnębienie ścierają się tutaj z nadzieją i 
bielą, zupełnie jak na czarno-białej fotografii. W Syrii przeszłość dyktatu-
ry nie odeszła do końca, a świetlana przyszłość uparcie nie nadchodzi, 
obie nie dopuszczają jednak teraźniejszości innej od monotonnej i cha-
otycznej wojny. Żyć trzeba na cienkiej jak igła granicy, wspominając albo 
marząc, marząc lub wspominając.  

Siedziba dawnej państwowej firmy ubezpieczeniowej kryje 
splądrowane przez zrewoltowany lud wnętrze, w którym przez prze-
strzelone żaluzje wciskają się szpice światła. Żadnych przejść, żadnych 
półcieni, widać tylko tumany wirującego kurzu w powietrzu cisnącym się 
przez kominy otworów o poszarpanych brzegach. Oto mapa waszego 
kruchego teraz, siatka rozstrzelonych punktów: tutaj monotonne zabiegi 
o jedzenie, paliwo, opał i wodę, szybkie ucieczki do piwnic w czasie na-
lotów, tam elementy dawnej rutyny codzienności, przemycany papieros 
palony w ogrodzie, rozmowa z sąsiadem przez walkie-talkie, praca przy 
oliwkach. I żadnego zaufania, żadnej nadziei, żadnej trwałości i czasu. 
Żadnej Syrii.

W wiejskim domu w Kaalat Madik co chwila ktoś przynosi wiadomość o
kolejnym poległym tego dnia w walkach. Stara matka Raida pojawia się 
pośród zgromadzonych w pokoju kilkunastu mężczyzn w swojej ciężkiej 
brokatowej fioletowej sukni, w czarnej chustce i drugiej, fioletowej kryją-
cej włosy. Siada na zgiętych nogach i co chwila bezwiednie pochlipuje. 
Synowie powtarzają jej „chciałaś wolności, to ją masz”, rozśmieszają ją, 
zagadują, ale łzy same się leją. Mazut kapie jak oszalały do piecyka, 
papierosowy dym leniwie wisi w rozgrzanym powietrzu.

Najpierw ćmi się jednego w wyjątkowo przyjemnym momen-
cie, w chwili znudzenia czy stresu, potem kilka, paczkę, kilka paczek 
dziennie. I już pali się zawsze i z każdym, na rogu w tłumie kierowców 
siedzących na chińskich malowanych w kwiaty ciężarówkach zamarłych 
na zawsze z braku paliwa, w sklepie ze sprzedawcą dającym za darmo 
czekoladę żołnierzom Wolnej Armii, na murku pustego wiosną rybne-
go basenu, wieczorem w ogrodzie dla uczczenia kładącej się rosy, gdy 
między jednym a drugim machem z oddali niesie się głucha kanonada 

ostrzału, po nocnym nalocie w chmurze śmierdzącego trotylu, patrząc 
na pogrzeb młodego szahida niesionego w trumnie krytej zielonym suk-
nem przez miasteczko, przy mate pitej na kocu w pierwszych promie-
niach wstającego słońca. Paczka otwiera się w dłoni jak kwiat, wyjmuje 
się z niej pręcik papierosa i podaje towarzyszowi ustnikiem do przodu. 
Kaddaha schowana w dłoniach dzieli ogień, puknięciem opuszek mówi-
my, że już go przejęliśmy. Palimy razem, byle razem. 

W marcu 2011 na ulice wyszli, prócz studentów i intelektuali-
stów niezadowolonych z władzy Asada, właśnie konsumenci kilku pa-
czek tanich papierosów dziennie – biedota z wsi, miasteczek i przed-
mieść żądająca bliżej nieokreślonej w kształcie poprawy warunków 
bytowych. Paląc zbierali się w grupki, potem krzyczeli slogany zaciąga-
jąc się dymem, ćmili za węgłem, gdy udało im się uciec przed czołgami 
pacyfikującymi demonstracje. A wolność uderzała im do głowy w parze 
z nikotyną, obie splatały się w warkocz jednego uzależnienia.  

I nawet gdy zaczęły się tortury, egzekucje, aresztowania, ma-
sakry i bombardowania, nie sposób już było rzucić tego nałogu. Paliło 
się dalej, mechanicznie, bez wyczucia celu, bez wiary w koniec, przy-
jemność, smak, dla chwili uniesienia, dla samej śmierci. Dla błądzenia 
w chmurach tytoniu, trotylu i pyłu z zawalonych budynków. Dla – byle 
razem.
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Tank wojny przetaczał się przez te wszystkie miasteczka i wsie miaż-
dżąc tysiące istnień, raz, drugi, setny z kolei. Ale teraz, pół roku, rok 
po wyzwoleniu Kafranbolu spod władzy prezydenta Asada, prawie nie 
widać śladów jego gąsienic.

Coś potwornego wydarzało się tu podczas pacyfikacji demon-
stracji i późniejszej okupacji miasta przez armię rządową, podczas 
słynnej siedmiodniowej bitwy wyzwoleńczej, podczas całych miesięcy 
zmasowanych ataków lotnictwa i artylerii. Coś wydarza się do dziś, 
chwilę po zrobieniu tego zdjęcia uciekaliśmy przez ciemne ulice przed 
rakietami spadającymi z nieba. Głucho uderzyło, podniósł się zapach 
prochu, zginął sklepikarz, ale nie widzieliśmy nic. Jakby tkanka miasta 
przyrastała w ciemności i leczyła swoje rany, jakby budynki każdej pie-
rzei regenerowały się niczym segmenty ciała dżdżownicy. 

Jadąc przez sam środek terenów wyzwolonych, przez Al -Bab, 
Taftanaz, Deir Sumbul, Darę czy z drugiej strony przez Azaz i poda-
leppiańskie osiedla aż trudno uwierzyć, co te miasteczka wycierpiały. 
Gdyby nie spalone czołgi i wraki samochodów można by po prostu 
przeoczyć śmierć i zniszczenie. Dla uniknięcia opodatkowania wiele 
domów w Syrii pozostawało zawsze niedokończonymi, z gołymi beto-
nowymi słupami nośnymi górnych kondygnacji, które nigdy nie miały 
być dźwignięte. Murów nie kryto tynkami, ścian nie malowano inaczej 
niż na piaskowy kolor. Więc teraz, gdy bomby i rakiety zawaliły nie-
które dachy, krajobraz miast się nie zmienił, a plomby z rzadkiego, 
żwirowego cementu przywróciły mu łatwo bukiet dawnych barw. 

Oby wojna wpasowała się idealnie w tymczasowość i prowi-
zoryczność naszego świata, w klimat koczowiska na pustyni. Nikt nie 
chce jej tutaj widzieć, nikt nie chce pozwolić jej trwać, zapisać się.

I dopiero, gdy szare światło dnia zaczyna blaknąć, gdy mija 
ten bliskowschodni krótki wybuch intensywnie pastelowego zmierzchu 
lukrującego wszystko ciepłymi kolorami, dopiero nocą, w świetle prze-
jeżdżających mimo samochodów szczerby ścian i zwalone kondygna-
cje ukazują swoje kształty. Na krótkie sekundy wyłaniają się z mroku 
obsunięte na boki bryły, elewacje w złamanych skrótach perspekty-
wicznych, sterczące ku gwiazdom kolumny z rozerwanymi ścięgnami 
betonu, ściany przewiercone stalowymi palcami. Rozbłyska wyblakły 
ironiczny napis z narażeniem życia namalowany kiedyś olejną farbą 
na murze koło bazy wojskowej pełnej reżimowej armii. „Witajcie siły 
zbrojne”. Na chwilę.

„Na Al-Jazeerze cały Kafranbol oglądał wtedy manifestacje w Tunezji i Egip-
cie. Jak do tej pory wieczorami ludzie spotykali się i grali tylko w karty, tak teraz 
zaczęli gadać, dyskutować o sytuacji w kraju, marzyć o zmianach. Pewnego 
dnia moja matka odwróciła się od telewizora i spytała: „Weź się w garść Cha-
lid! Tam młodzi w twoim wieku demonstrują, a ty tylko siedzisz w domu!” Więc 
24-ego marca 2011, tydzień po Daarze, poszedłem na piątkową modlitwę. A 
na niej ludzie zaczęli szeptać, że nadszedł czas. Potem stali przed mecze-
tem przez pół godziny, patrzyli po sobie, nikt nic głośno nie mówił, bo tajniaki 
obserwowali każdego. Ale wybuch wisiał w powietrzu. Rozeszli się, wróciłem 
do domu. Po tygodniu to samo, ale sytuacja była już inna – przez te kilka dni 
spotykali się potajemnie, obgadywali sprawę. Stałem pośrodku meczetu, nie 
modliłem się, tylko zaglądałem ludziom w twarze. Wszyscy podejmowali decy-
zje. Wyszliśmy tłumem na słońce, roiło się od agentów muhabharatu, ogarnęło 
nas przerażenie. Aż ktoś z megafonu na minarecie wezwał w tej ciszy do de-
monstrowania i zacząłem krzyczeć, nie bałem się – jestem młody, nie mam nic 
do stracenia – inni też. „Bóg, Syria, Wolność”, „Lud syryjski nie zaginie”, wtedy 
hasła nie były jeszcze antyrządowe, ruszyliśmy w pochód. Dopiero w domu 
opadł mnie strach, nie mogłem spać. Mój ojciec pamiętał masakrę w Hamie z 
1982, bał się. Spalą nam dom – mówił, nie idź tam znowu, pracował na pań-
stwowym stanowisku i mógł przeze mnie stracić pracę, wyniosłem się więc. 

I chodziłem dalej, już w każdy piątek. Gdy wojsko po dwóch miesią-
cach po raz pierwszy otworzyło ogień do demonstrantów, Hasan dał mi broń. 
Jeśli zbliżali się do protestujących, strzelałem do nich z ukrycia. A znam miasto 
jak nikt, każdy zaułek, każdy ogród, nie mogli mnie złapać, nie złapali. Pół roku 
walczyłem, w końcu dostałem postrzał w rękę. I odszedłem z Wolnej Armii, 
oddałem broń. To nie moja droga.

Potem pojawił się Raid. Wyrwał mnie z katiby, dał do rąk aparat fo-
tograficzny. Armia stacjonowała już wtedy w Kafranbolu i okupowała miasto, 
musieliśmy się ukrywać we wsiach w okolicy. W jednym opuszczonym domu 
mieliśmy przez dłuższy czas bazę. Z komputerami, kamerami,  satelitarnym in-
ternetem. Za dnia kręciliśmy z ukrycia ruchy wojska, krwawo tłumione demon-
stracje, pacyfikacje wiosek. W nocy wrzucaliśmy to do sieci. I włamywaliśmy 
się do meczetów, podpinali pendrive’y pod system nagłośnieniowy i nadawa-
li z megafonów wezwania do armii, by się poddała, nie walczyła z własnymi 
rodakami, nie wierzyła państwowej propagandzie. Żołnierze wtedy strzelali w 
powietrze albo puszczali głośno muzykę, by nas zagłuszyć, ale wielu dezerte-
rowało. Po trzech miesiącach przyszło wyzwolenie Kafranbolu.”
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Życie schodziło w ciemność. Najpierw powoli, gdy nad pacyfikowanymi 
miastami rebelii pojawiły się helikoptery i myśliwce zrzucające bomby, a 
ludziom przyszło chronić się w piwnicach, pozwolić się komuś wciągnąć 
do garażu w tłum przeczekujących nalot w milczeniu przechodniów. 
Potem ciemność rosła, zaczęła zajmować coraz większą część doby, 
okradać dzień. Ze zniszczonych podczas działań wojennych elektrowni 
przestały płynąć rzeki prądu i miasta, nawet milionowe Aleppo, nocami 
zamieniły się w betonowe dżungle, po których spaceruje się patrząc nie 
pod nogi, ale w niebo, wypatrując nad sobą pasa granatu niczym nad 
leśną przecinką. Zapłonęły ogniska przed sklepami, rozżarzyły koksow-
niki, zachybotały płomyki świec w oknach. W końcu jednak i dzień mu-
siał całkowicie skapitulować, tysiące ludzi porzuciło bowiem miasteczka 
i wsie znajdujące się pod ciągłym ostrzałem i przeniosło na zawsze do 
schronów kutych w kamieniu, do dawnych rzymskich i bizantyjskich gro-
bowców. Pod ziemię, jak najgłębiej. 
 Mrok, który zawsze kojarzył się z przerażeniem i demonami, 
został oswojony, udomowiony, obłaskawiony, aż czujecie z tego pewną 
dumę. To wczoraj urodzone niemowlę najpierw zobaczyło ciemność, ten 
pół-zwariowany po bombardowaniu starzec trzęsący się pod stertą ko-
ców, umrze widząc ciemność. To ona opatula ognik papierosa, nakrywa 
was do bezpiecznego snu, daje poczuć opuszkami kształt szklaneczki 
z herbatą, tłumi dźwięki zgrzytliwe a potęguje miłe uchu, pozwala dzie-
ciom nieskończenie bawić w chowanego. Wszyscy ją smakujecie. Prócz 
chleba, wody, snu, łakniecie i jej. Oby tylko była absolutna.

„Nikt tak, jak my Syryjczycy, nie potrafi się śmiać. Śmiać ze wszyst-
kiego, na przekór, na pohybel. Cieszyć życiem i jego zakrętami. 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. Bo 
my wszyscy nosimy jedno imię, to tradycja rodzina. A miesiąc temu po 
powrocie z rehabilitacji nogi leżałem w łóżku tutaj na górze, nad tym sa-
lonem. 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 w Syrii, szpitale prze-
cież zniszczyły czołgi, w polowych boją się, że z braku sterylnych sal 
operacyjnych i sprzętu będzie po zabiegu sparaliżowana, a na klinikę w 
Antakyi po opłaceniu mojej rehabilitacji nie mamy oczywiście pieniędzy, 
czekamy więc co będzie. No i śmiejemy się.”
  Już kobiety za plecami dziadka gestami pokazywały naszemu 
kalekiemu Ahmetowi, by  przestał, uspokoił się. Wtedy zobaczyłem, 
że jego stary ojciec ukradkiem płakał, samymi oczami, bezmimicznie, 
malutkie łzy toczyły mu się po sztywnych policzkach. Żaden z wnucz-
ków, czujnych przecież na najdelikatniejsze sygnały jakichkolwiek po-
trzeb każdego dorosłego w pomieszczeniu, nie podał mu chusteczki do 
tych łez otarcia. Nic się nie działo, rodzina nosiła wewnątrz swojego 
ciała ciche sekrety, zatrzymywała je w tym nieszczelnym, najbardziej 
pechowym domu w Kaalat Madik, dwadzieścia dwa razy jak magnes 
przyciągającym pełne łuski pocisków i bomb, w jego dziurawych niczym 
rzeszoto murach.
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Samochód przelatuje jak kometa, oślepiając nas do nieprzy-
tomności, do zatraty, do cna. Minie minuta, więcej, zanim wyj-
dziemy z warkocza światła za nim zostawionego i odzyska-
my kruchą orientację. Na razie w reakcji obronnej milkniemy, 
przyrastamy do mroku, wbijamy nogami w glebę jak drzewo 
korzeniami, chwytamy się panicznie jakiejś bryły i zamieramy 
w bezruchu w oczekiwaniu na zakończenie tej przechodzącej 
przez nas na wskroś fali cząsteczek. Przez ten nieskończony i 
błogi czas oczy kryją za zamkniętymi powiekami, warkot silnika 
i mlaskanie błota mielonego kołami zagłusza wszystkie dźwięki, 
a świat ma tylko kilkanaście centymetrów średnicy i otacza cia-
snym walcem o promieniu naszych rąk. 
 Przez chwilę nic się na zewnątrz nie dzieje. Może sto-
imy pośrodku ulicy w Kafranbolu, może w bramie jakiegoś domu 
w Kaalat Madik, może w szczerym polu w północnym Maarat w 
glinie po kostki? Nikogo to właściwie nie interesuje, jesteśmy 
razem, ktoś kogoś trzyma pod ramię, palimy papierosy. 
 Palimy, ściskamy za łokcie, jesteśmy szebab - chłopa-
ki, przyjaciele, ziomki. A nie ma innego słowa, któremu wojna 
nadałaby tak szczególnego znaczenia jak to. Obecne w zgiełku 
miasta zawsze, naraz stało się rodzajem hasła wywoławczego 
dowolnej sytuacji, określeniem tożsamości i zbiorowego stanu 
ducha, sloganem rewolucji. 
 Nocą na ulicach pół bezludnych miast, na posterun-
kach Wolnej Armii przy płonącej oponie, u fryzjera pracującego 
jak wszędzie na Bliskim Wschodzie niczym piekarz - późno w 
noc, za szybą z folii, gdzie gra się w piłkarzyki w oparach dymu. 
Wszędzie szebab, wiecznie młode syryjskie wilki, kilka genera-
cji zbitych wspólnym wieloletnim doświadczeniem wojny w czuj-
ne, żyjące krótko i intensywnie stado.  
 W świetle reflektorów garniemy się więc do siebie. Gdy 
wokół kotłuje się niezrozumiały kosmos.

Ma siedemdziesiąt lat. Szejk nosi czarną dżalabiję i ładną ma-
rynarkę, zawsze srebrne, krótkie, gęste włosy kryje pod białą 
chustą. Nie pytam go o powiekę, która opada mu na oko. 
- Trochę siedziałem, jeszcze przed rewolucją. Ile? Dziewięć lat, 
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w Tadmorze. Torturowali nas, oczywiście, szczególnie Czerwo-
ne Berety. Na spacerze wybierali kogoś losowo, słyszeliśmy 
strzał, nie wracał. Co robiłem? Jak wszyscy patrzyłem w zie-
mię, podniesienie głowy i spojrzenie było tam przestępstwem, 
za którym w krok dreptała śmierć. Gapiliśmy się więc w ziemię 
i, nie widząc siebie, szeptem rozmawialiśmy. A że wielu współ-
więźniów było dobrze wykształconych, to przecież więzienie po-
lityczne, uczyliśmy się. Kilku porobiło potem doktoraty na bazie 
tego, co usłyszeliśmy powtarzane tym szeptem setki razy. I ćwi-
czyliśmy dla zabicia czasu pamięć, jeden więzień był hafizem, 
znał cały Koran, uczył tych, co chcieli. A hafizów w Syrii jest pod 
panowaniem Domu Asada mało, rzadka okazja. Tak się broni-
liśmy. Wielu nie wytrzymało, szaleli, rozmyślnie dawali pretekst 
by ich zabić, marzyli o śmierci. Nigdy długo nie musieli czekać. 
Gdy mnie zwolnili w 1991 roku, jeszcze na komisariacie zdzi-
wiony usłyszałem w radio, że nie istnieje już Związek Radziecki. 
Na odchodnym szef tajnej policji w Maarat Numan powiedział 
mi, że pomylili się skazując mnie za kontakty z opozycją.
- Żona nie wiedziała czy żyję, ale czekała. Nie jak inne kobie-
ty, różne historie się działy. Według starego zwyczaju brat brał 
żonę zaginionego brata, tamten wracał po latach z martwych, 
gdy zwalniano go z wiezienia; nowy małżonek uciekał w góry 
ze wstydu. Dzięki bogu ominęło mnie to. Ale dzieci nie znałem – 
pokazuje na trzydziestoletniego milkliwego Muhammada bawią-
cego się szklanką w dłoniach ze spuszczonym wzrokiem – gdy 
wróciłem, były już duże, urosły dziko, bez ojca.

Tych pod bronią było kilku. Przedwojenny student, porzucony 
przez swój dawny żywot, siłą zawrócony przez los z Damaszku 
do rodzinnego Kafranbolu, niby zrośnięty już w gestach z ka-
rabinem, ale tęskniący za wolnymi dłońmi. Palec na spuście, 
taśmą sklejona kolba, pęknięta od uderzenia. I dwaj osiemna-
stolatkowie pozbawieni historii, jeden niski, zbity, z pustą twa-
rzą, ubrany w bojówki i trekingowe buty, drugi przestraszony, 
schwytany przez migawkę w nagości charakteru, w kapciach. 
Krótkie karabiny skierowane w niebo jak do salwy, nie swoje – 
pożyczone do zdjęcia od rówieśników z posterunku na rozdrożu 
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- trzymane oburącz, jedna dłoń owijająca chwyt pistoletowy, palce w 
komorze spustu, druga na magazynku – jakoś nieporadnie tam ułożo-
na, niezaciśnięta, z palcami ledwo muskającymi metal. Gdy oddadzą 
broń właścicielom ci zapozują nam z nią inaczej, wzruszająco – jeden 
postawi karabin na zdezelowanym fotelu i przestanie o nim myśleć, dru-
gi – na udzie, obejmie łukiem zwiotczałej ręki jak kołysane dziecko. Tak 
samo oparty o kiję czternastolatek w czapce i kurtce z napisem armani, 
na chwilę obdarzony karabinem do zdjęcia – zwiesi go wzdłuż nóg, ści-
skając pewnie jedną dłonią magazynek, ale za sam jego koniuszek, by 
drugą, otwartą, ułożyć niewinnie na uchwycie pistoletowym. Uchodźca 
mieszkający w grobowcach Szanszarach w swoich ogorzałych dłoniach 
o paznokciach rysujących się na biało, jakby były obite i miały zaraz 
zejść, trzyma karabin niczym ekwilibrysta, za środek łoża, chcący zakrę-
cić młyńca na cyrkowej paradzie. I nawet widziany od tyłu mężczyzna 
strzelający na pogrzebie Mohlesa – smuga łuski unosi się właśnie nad 
jego głową, a mały chłopiec z tyłu zatyka uszy – także jakoś nieporadnie 
ściska dłonią szarpnięte odrzutem łoże. 
  Kamieniarze, rolnicy, cukiernicy, rybacy, wszyscy zachowują w 
dłoniach pamięć innych narzędzi, a gesty zdradzają zaprzepaszczone 
przeszłości, których ciała ciągle trzymają się z uporem. Dzisiaj są albo 
żołnierzami Wolnej Armii z pospolitego ruszenia albo jednymi z nieprze-
liczonych satelitów krążących wokół niej: obserwatorami baz wojsko-
wych i szlaków zaopatrzeniowych armii rządowej, strażnikami wiejskimi, 
kurierami, dziećmi garnącymi się wszelkimi sposobami do wojaczki. Sy-
ryjscy kosynierzy stoją przed nami ze zwiotczałym karabinem szukając 
adekwatnej do wojny techniki udrapowania własnej sylwetki. 
  Ten dumny, porośnięty gęstym włosem wojak z katiby „Tarcza 
Islamu” to traktorzysta, za sobą ma panoramę rodzinnego Maarat Hur-
ma, na którego polach spędził całe swoje życie. Także zarzuca na ramię 
AK47, tym razem model oficerski, chwycony jakoś dziwnie za składaną 
metalową kolbę. Co, wydaje mu się, że ściska w dłoniach w tym jakoś 
wiarygodnym, szczerym geście, skontrastowanym z filmową pozą całe-
go ciała?

Jest wielki. I rośnie, nadyma się, potężnieje zasnuwając powoli hory-
zont. Bo teraz nosi małe i duże kule, składa karty budynków, rzuca ko-
śćmi podczas bitew, kręci ruletą chorób w oblężonych dzielnicach Homs 
czy Damaszku. 
  Tego człowieka wyciągnięto cało z doszczętnie zwalonego 
domu, modlił się akurat, zginał w pokornym pokłonie, gdy płyta sufitu 
runęła w dół, klinując się tuż nad jego głową. Stoi przed ruiną, pali papie-
rosa i się uśmiecha. Ale dwadzieścia metrów stamtąd, na tej samej ulicy, 
podczas tego samego nalotu, inny mężczyzna odwrócił się na pięcie na 
progu swojego schronu wykutego w kamieniu patrząc za biegnącymi 
w ślad żoną i córkami, a odłamek przewiercił mu głowę. Kobieta siedzi 
teraz na tym progu i patrzy w słońce. Wola boża.  Allak ekber! Takbir! 
Jest wielki!
   Modlicie się jak nigdy – żarliwiej, bardziej panicznie, bezustan-
nie. Bo już prawie żaden gest nie jest wynikiem własnej woli, wszystko 
cieknie przez palce, na nic nie macie wpływu. A cała materia staje po 
prostu na tylnych łapach i z pianą na ustach rzuca się na was, przysy-
puje gruzem, rozrywa ciała, zatyka cementowym pyłem usta. U kogóż 
zatem szukać pomocy, jeśli nie u Niego? Cóż robić, jeśli nie chować się 
w gawrze modlitwy do Allaha? Cóż chwycić za tarczę jeśli nie islam? 
  Na końcu drogi przyjdzie wam, syryjskim neofitom, wstąpić do 
oddziałów męczenników, w których paraduje się w workowatym płasz-
czu, gdyż niczego innego poza chromowanym kałasznikowem posiadać 
nie wypada. Przed bitwą będziecie myć dokładnie swoje ciało, śpiewać 
i bić pokłony na dywanach, palić w ognisku osobiste pamiątki, by swo-
bodnie puszczać z ich dymem swoją duszę ku bogu. Pójdziecie w bój. 
Allah jest wielki, a wojna malutka.
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Nie sposób ich było nie pokochać. Przyszli jak zakon rycerski – pełni 
wiary, duchowo czyści, waleczni jak lwy. Przyszli, by wzmocnić umiera-
jącą i wskrzeszaną raz po raz rewolucję, gdy pomału każdy zaczynał 
powątpiewać, czy jest ona czymkolwiek więcej niż rozkładającym się 
trupem.  Przyszli lekko niczym oddech oddawać swe życia w walce, by 
śmierci śmiać się w twarz, by wysadzać się bez chwili wątpliwości na 
wojskowych checkpointach. Przyszli razem z kieszonkowymi Koranami 
przynosząc głodującym i zmarzniętym chleb i ropę. 
  I rozbili obozy gdzieś za miastem, by nikomu nie wadzić i nie 
rzucać się w oczy, do upadłego trenować wojaczkę pod okiem mistrzów 
z Czeczenii i weteranów z Iraku. Tylko czasem wieczorami ich młodzi 
i przystojni emirowie zjawiali się z chromowanymi koltami w restaura-
cjach, jedli mięso mrucząc przez brody bismillah, trwale pozbawieni nie-
potrzebnych gestów i uśmiechu, małomówni, z oczami rozświeconymi 
odurzeniem wojną. Gdzie diabła by nie posłała Wolna Armia, stawiali się 
w karnym czarnym szeregu, gotowi z szablami atakować czołgi, biec z 
połamanymi nogami, wspinać się na mury po trupach współtowarzyszy, 
by zdjąć z masztu sztandar z dwoma gwiazdami. Jątrzyli ten nieszczę-
sny, stojący latami w miejscu, front, dawali nadzieję. 
  W dodatku w świecie chaosu wydawali się jedyną ostoją po-
rządku, złodziejom i kombinatorom obcinali ręce, a zdrajcom i gang-
sterom głowy. Amputowali rzeczywistości wojennej wszystkie możliwe 
plagi.  
 Tak właśnie pozwalali wam poczuć, że nie jesteście sami, 
opuszczeni przez świat, skazani na trwanie w waszych narodowych 
przywarach katalizowanych stanem monotonnej wojny, kręcący się w 
kółko za papierową tarczą z nieudolnej ludowej armii i ułomnych nowo-
-powstałych władz cywilnych. „Chłopcy z Nusry! Wzywam was, przyjdź-
cie i zróbcie tu porządek!” - krzyczy kobieta na zdjęciu wzywając oddzia-
ły ekstremistów islamskich. Przyszli więc i zaprowadzili nowy ład.

Nie sposób było się ich nie bać, gdy Obcy nagle wyszczerzyli kły. Oka-
zali się nie tyle religijnymi Syryjczykami, co Saudyjczykami, Irakijczyka-
mi, Czeczenami, brytyjskimi czy australijskimi neofitami. Przyznali do 
powiązań z Al Kaidą i do marzeń o stworzeniu jednej ponadpaństwowej 
ummy, zorganizowanej na wzór kalifatu i trzymającej obywateli w żela-

znym uścisku szariatu. Doszły was wieści, że zawłaszczyli pola naftowe 
na wschodzie, handlują ropą z reżimem i wywożąc ją do Iraku, a ich emi-
rowie pławią się w bogactwie i utrzymują haremy niczym sułtan. Więcej 
– że na czele ich batalionów stoją przebiegłą decyzją Asada zwolnieni w 
pierwszych dniach rewolucji więźniowie polityczni, że al-Nusrę i ISIS wy-
kreował reżim, by nadać rewolucji salafistowskiego charakteru, oczernić 
ją i przypiąć jej łątkę terroryzmu islamskiego. 
  Bohaterowie nagle ujawnili się więc jako przybysze z zewnątrz, 
wytrawni kłamcy, marionetki wielkich sił, złodzieje wolnościowej rebelii. 
„Przyszli na chwilę jak burza, odejdą gdy zrobią swoje, ruszą ku innemu 
dżihadowi” - dodawaliście sobie otuchy, coraz mniej wierząc swoim zaklę-
ciom. 
  Oto w kontrolowanych miasteczkach i wsiach zaczęli piętnować 
palenie papierosów i szisz, nakazywać zamykanie kobiet w domach, roz-
bijać magnetofony w sklepach z muzyką i zabijać tych, którzy podczas 
kontroli drogowej nie potrafili wyrecytować fragmentu mało znanej sury. 
A wam, przerażonym, pozostała rozpaczliwa tęsknota. Za tymi uciętymi 
przy korzeniu wieczorami, gdy razem z żoną i córkami w jednym pokoju 
przyjmowało się gości, popijało na tarasie arak, paliło spokojnie papierosa 
podczas śpiewu imama rozbrzmiewającego z głośnika minaretu. Za cza-
sami gdy po ulicach Damaszku i Homs chadzały alawitki i chrześcijanki 
z rozpuszczonymi włosami i w wydekoltowanych bluzkach. Za telewizją 
ze spikerkami opowiadającymi o trudach odchudzania. Za armeńską re-
stauracją w Aleppo. Za uniwersytetem z koedukacyjnymi klasami. Za żół-
ciutkim alawickim tytoniem. Za słynną syryjską damską bielizną obszytą 
diodami. Za piwem Al-Szark w butelce o pojemności 0,7 litra.     
  W państwie, które najbardziej bodaj na Bliskim Wschodzie po-
zostało zanurzone w tolerancyjnym religijnie klimacie dawnego Imperium 
Osmańskiego, brodacze pod czarnymi sztandarami wszczęli wojnę reli-
gijną z chrześcijanami i syriakami, szyitami i alewitami, laicyzującymi Kur-
dami i ateizującą inteligencją, z Wolną Armią w końcu. 
  Już za późno. Gdy ujawnili swoją obcość, byli wszędzie. Stali się 
rewolucją, ukradli ją wam w nocy, przebiegle i metodycznie. Przyszło więc 
wam bać się własnego cienia.
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Wydruki CV już spłonęły na zbombardowanych uniwersytetach, karty 
zdrowia w ostrzelanych szpitalach, jakieś zapiski trwają może w archi-
wach służb bezpieczeństwa, ale tam zapewne także wkrótce zostaną 
rozrzucone na pastwę wiatru. Stare konta uległy wyzerowaniu, życiorysy 
– przedawnieniu, grzechy i heroizmy codzienności – zapomnieniu. Po 
trzech latach nie są sobą i absolutnie nic nie łączy większości moich 
przyjaciół z przeszłością, której czepiają się z tak wzruszającym uporem. 
 Ta śni o dawnym Zabadani, wspomina ojca śpiewającego pod-
czas modlitwy o brzasku fragmenty Koranu. Ten kochankę w Homs, na 
zawsze pochowaną pod pierzyną ruin. Inny – nudne jak flaki z olejem wy-
kłady z prawa na studiach w Damaszku. Próby na deskach zamkniętego 
teraz teatru w Kamiszli. Komunerskie życie w wapiennych jaskiniach pod 
Latakią. Piwo w alewickiej wsi po drugiej stronie Orontesu. 
 Nie rozumieją tego, ale teraz są kimś nowym, bo za długo żyli 
już po drugiej stronie zbitego lustra. Wojna i rewolucja niestety nie tylko 
odcięły ich od samych siebie, ale także brutalnie przeobraziły. Musieli 
utknąć na trwałe w pułapce wojennych zawodów lub wojennej bezczyn-
ności, w monotonnym marazmie albo permanentnej gorączce. 
 I palą kilogramami suszoną na słońcu marihuanę w Libanie i 
tureckich przygranicznych miastach. I marzą o projektach edukacyjnych 
w zamkniętych syryjskich szkołach, o ekologicznym rolnictwie na gru-
zach zniszczonego kraju, o nieprawdopodobnych wskrzeszeniach Syrii 
w glorii i świetle. I napełniają szuflady zapisanymi od prawej do lewej 
stronicami rewolucyjnej poezji. I prężą każdy muskuł egzystencji na fejs-
buku, dokumentując z uporem reżimowe zbrodnie, wylewając wiadrami 
swoją żółć do kubła cyfrowej rzeczywistości. I wiodą korowody zachod-
nich dziennikarzy na malownicze ruiny zamieszkałe przez uchodźców, 
pokazują im ciągle tę samą spaloną karetkę pogotowia, przedstawiają 
dowódcom islamistycznych katib. I narażając życie na froncie robią ama-
torskie zdjęcia dla wielkich, grosze płacących zachodnich agencji albo 
ufnie oddają swoje dokumentalne nagrania zagranicznym reżyserom, 
którzy potem montują z nich własne filmy. I handlują amunicją, zrabowa-
nym złotem czy kradzionymi samochodami. 
 Nie przyznają się do tego nigdy, ale – oni, pokolenie przedrewo-
lucyjnych lewicujących intelektualistów pacyfistów - są po prostu naćpani 
wojną, śmiertelnie od niej uzależnieni. Robią wszystko, by się skończyła, 
walczą z nią jak lwy, choć, obdarzeni wolnością i demokracją – okażą się 
sierotami.
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Bity ruskiej wielkiej 
płyty

Kostek Usenko
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Przylatując na moskiewskie lotnisko Szeremietiewo, z okien samolo-
tu  widoczne są lasy po horyzont, poprzedzielane wyspami blokowisk. 
Tak samo jest we wszystkich innych miastach, rządzi post radziecka 
infrastruktura spod znaku trzech liter Ż.K.Ch.(żyliszczno komunalny-
je choziajstwa, czyli kompleksy budownictwa komunalnego). Układy 
scalone kilkunastopiętrowych kolosów, oglądane z lotu ptaka, tworzą 
geometryczne kształty. Betonowe mrowiska wyznaczają rytm życia mi-
lionów mieszkańców byłego ZSRR. To „prospekty” szerokości pasów 
startowych, bazarki przy stacjach metra, szyldy w żarówiastych kolo-
rach, plątanina kabli nad ulicami, trolejbusowe pętle, wertepy, brzozo-
we zagajniki i rozlewiska, pomalowane na różowo i niebiesko opony. I 
przede wszystkim kolosalne odległości - pomiędzy domem a przystan-
kiem, pomiędzy jednym przystankiem a drugim, co przekłada się na nie-
ustanną pracę nóg. Charakterystyczny układ drobnych szarych cegieł, 
wielkie płyty sklejone widocznymi cementowymi „szwami” , lecz także 
futurystyczne wieżyczki, żelbetonowe estakady i rury ciepłownicze wi-
jące się wzdłuż zabudowanych balkonów, służących mieszkańcom za-
zwyczaj za schowki, lodówki i palarnie. Kosmiczne radzieckie obeliski  
pokryte są dziś grubą warstwą graffiti, a surrealistyczne place zabaw 
dla dzieci pełne zdezelowanych zajączków, śnieżynek i muchomorków 
przyciągają młodzież pijącą „jaguary” z puszek (popularny w Rosji miks 
wódki z red bullem). Inni blokersi okupują klatki schodowe z zardze-
wiałymi skrzynkami na listy, odpadającymi płatami farby i windami ze 
stopionymi od zapalniczek guzikami. Drzwi na wewnętrzną część klatki 
mają własne kody i są zrobione z ognioodpornej stali, każdy z lokatorów 
zabezpiecza się jak może, często włączają się alarmy - to pamiątka po 
„wesołych” latach 90-tych. 
 Społeczno - ekonomiczne rozwarstwienie kapitalizmu tylko 
utrwaliło i pogłębiło kulturowe podziały, które istniały w czasach radziec-
kich. W dużych miastach były osiedla lepsze i gorsze - skupiska na-
pływowego lumpenproletariatu w okolicach zakładów przemysłowych. 
Chociaż jedne i drugie z zewnątrz często wyglądały podobnie. Wielo-
piętrowe wieżowce budowane w epoce późnego Breżniewa zamieni-
ły pięciopiętrowe „chruszczowki”, które w swej większości zdążyły się 
pozamieniać w rudery („chruszczoby”). W latach 80-tych, gdy nie było 
jeszcze prywatnych busów - „GAZeli” ani marszrutek i „bombiłowie„ - mi-
granci nie świadczyli usług podwożenia z centrum do domu, taksówka-
rze w Moskwie nie byli chętni do brania nocnych kursów na Południowe 

Czertanowo. Dziś mieszka tam zamożniejsza klasa, a wokoło pełno jest 
przeszklonych wysokościowców nowej ery, z ochroniarzami w budkach, 
własnymi strefami wypoczynku i punktami usługowymi. A moskiewskie 
ceny na rynku nieruchomości należą dziś do najwyższych w Europie. 
Niedawno w modnym moskiewskim klubowo - kulturalnym piśmie „Afi-
sza” ukazał się obszerny raport ze stołecznych blokowisk, położonych 
w obrębie głównej obwodnicy MKAD, jak również z tak zwanego „zam-
kadzia”. Można znaleźć tu opisy atrakcji z różnych bajek - ciągi gigan-
tycznych hipermarketów, basenów, fitness clubów i kręgielni, kopuły 
nowo wybudowanych cerkwi i sklepy z prawosławnymi dewocjonaliami. 
Z krajobrazu stolicy zniknęły hordy bezdomnych psów i budki z pirackimi 
płytami CD, kasyna i jackpoty, pojawiły się bary sushi, gdzie japońską 
kuchnię serwują Kirgizi i gruzińskie bary z chinkali. Znakiem czasu są 
dziś babuszki handlujące najnowszymi I-phonami „piątkami”, kradziony-
mi imprezującej w centrum hipsterskiej młodzieży przez ekipy profesjo-
nalistów „na gościnnych występach”. W restauracjach wiszą plazmowe 
ekrany z teledyskami pop i chińskie elektryczne wodospady. Klimatu do-
pełniają miasteczka z blachy falistej budowniczych z Tadżykistanu, wiel-
kie kluby ze striptizem, sziszą i karaoke, pilnowane przez szemranych 
ochroniarzy i kontrolowane przez mafiosów z Północnego Kaukazu, 
sauny z prostytutkami i bary z szaszłykami, uzbeckie hurtownie warzyw 
w upadłych strefach przemysłowych („prom-zonach”), nacjonalistyczne 
murale ultrasów na ścianach bloków, vlepki na hydrantach, lecz także 
na podwoziach jeepów. Na jednej z nich widnieje przerobiona nazwa 
kultowego filmu - „Moskwa nie wierzy gościom”. Są tu różne odmiany 
rosyjskiego street-artu: od abstrakcyjnego i konceptualno-niepokornego 
(jak prace nieżyjącego już Paszy 183, obwołanego na Zachodzie „ru-
skim Banksym”),poprzez nastoletnie wyznania miłosne w skali makro 
(„Zabiję się przez ciebie, ty kurwo” , „Kocham cię nad życie, ty dupku”), 
murale chuligańsko-kibolskie („Jebać Spartak” , „Bisurmany go home”) 
aż po street-art na służbie lokalnych władz, promujący dzielnicę lub 
działania ratusza - bo „legalni” graficiarze zyskali przychylność nowego 
burmistrza Moskwy, Sobianina. Co wyróżnia życie na rosyjskich bloko-
wiskach? To, że toczy się ono 24 godziny na dobę, nawet zimą przy 
minusowych temperaturach - wiele sklepów, aptek czy knajp jest czyn-
nych non stop. Co prawda zakazano sprzedaży alkoholu w sklepach i 
kioskach po godzinie 22, lecz miejscowi radzą sobie z tym problemem 
doskonale. A policja raczej nie zajmuje się ściganiem za spożywanie 
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w miejscach publicznych (nowa rosyjska ustawa tego zabrania), chyba 
że dotyczy to niewielkiej grupy gastarbeiterów „na nielegalu” , których 
zawsze najłatwiej złupić, bez cienia oskarżeń o korupcję.  

Jaką nutą rozbrzmiewają blokowiska Federacji w pierwszej po-
łowie lat 10-tych? Można rozróżnić parę typów brzmień w zależności 
od źródła dźwięku i osób, które odpaliły swojego playera. W głośnikach 
marszrutek oraz ciężarówek króluje uwielbiany przez kierowców russkij 
szanson - kiedyś bardziej biesiadno-siermiężny, dziś podrasowany cięż-
kim techno bitem, któremu towarzyszy ochrypły głos zjechanego życiem 
wokalisty, śpiewającego piosenki o koleżkach z celi i złodziejskiej doli, 
tęsknocie za matką, wódce, kartach, prostytutkach, wyprawach na ryby, 
czarnym chlebie, wódce i ogórkach, a przede wszystkim o „poniatjach” 
lub inaczej „pontach” (kodeksie postępowania), honorze i „prawilności”. 
To dominująca kultura rosyjskiej prowincji. Ten styl, wywodzący się z ni-
zinnego folkloru, więziennej i żołnierskiej ballady, zmiksowanej z chod-
nikową estradą swój rozkwit przeżył w bandyckich latach 90-tych. Ikoną 
gatunku został Michaił Krug z miasta Twer, zastrzelony w 2002 roku, a 
przebojem numer jeden - jego „Władmimirskij Central”, pieśń więzienna 
skazanego na dożywocie „wora w zakonie”, jednego z ojców chrzest-
nych rosyjskiej mafii. Krug, niegdyś fan twórczości Wysockiego, związa-
ny był z LDPR, partią Żyrinowskiego - nienawidził komunistów i uważał 
się za monarchistę. Kryminalna kultura weszła już dawno do kanonu i 
mainstreamu i co ciekawe, adaptowana jest przez różne grupy etnicz-
ne mieszkające w miastach Rosji, zwłaszcza przez te pochodzące z 
Kaukazu (niedawno śmiechowym hitem Internetu stał się bandycki song 
diaspory z Azerbejdżanu, śpiewany kaukaskim łamanym rosyjskim „Ja 
drug, ty drug/my kriminalni krug”, łączący turecki styl arabesque z rus-
skim szansonem). Ulubioną stacją radiową rosyjskich kierowców pozo-
staje więc Radio Russkij Szanson - także obecnie, gdy ich lwią część 
stanowią gastarbeiterzy z Azji. Jest jednak mniejszość, która preferuje 
rosyjskiego rocka, a zwłaszcza heavy metal z końca lat 80-tych, zespoły 
takie jak Aria i Master. Elementami powtarzającymi się są w tym wypad-
ku ikony i krzyże w kabinie długowłosego, lecz łysiejącego kierowcy w 
dżinsowej kurteczce - byłego rockersa. 

Rosyjską popsę słychać głównie w sklepach lub z bazarowych 
budek. Ostatnio na przykład powróciła na estradę piosenkarka z lat 90-
tych, Nathalie, z wgryzającym się w mózg „demograficznie słusznym” 
przebojem „Och Boże, co za mężczyzna!/Tak chcę urodzić mu syna”. 

Okazało się, że firma telefonii komórkowej MTS wstawiła sobie ten 
utwór zamiast sygnału oczekiwania na połączenie, a wszyscy, którzy 
chcą się jej pozbyć ze swoich aparatów, muszą wnieść specjalną opła-
tę. Wracając do brzmień etnicznych, z samochodów i telefonów często 
usłyszeć można kaukaską lezginkę, z rytmem wystrzeliwanym niby z 
karabinu. Gdy przejeżdża auto chłopaków z diaspory, po ulicy roznoszą 
się ciężkie basy z subwooferów. Przedstawiciele diaspor wypuszcza-
ją z komórek różne piosenki i ringtony. W Azji Środkowej na przykład 
krzyżują się wpływy hinduskiego Bollywoodu, tureckiej estrady i… no-
wego rosyjskiego r’n’b, a rosyjskie słowa, śpiewane dziwnym akcentem 
i melizmatami, z nałożonym super modnym, odczłowieczonym efektem 
„auto tune”, bywają nie do rozpoznania. Jednak kierunkiem, który wy-
warł największe piętno na kulturze post radzieckich blokowisk jest bez 
wątpienia hip hop. Dziś można stwierdzić, że rap zmienił świat. Jesz-
cze niedawno uważany w Rosji za obcy kulturowo implant, istniejący w 
wąskich grupach fanów deskorolek i snowboardów lub „modnej” wiel-
komiejskiej młodzieży, dziś dotarł już wszędzie. Przykładem może być 
MC Aniuta – dziesięcioletnia dziewczynka z małej wioski pod Odessą, 
z mysimi ogonkami i kokardami, która wściekła na cały świat, rapuje o 
tym, że do tej pory nie ma jeszcze własnego kompa. Dziś jest już gwiaz-
dą rosyjskiego Youtube. Rap krzyżuje się z wieloma nurtami lokalnych 
tradycji, tworząc jedyne w swoim rodzaju hybrydy. Do swych celów wy-
korzystują go nacjonaliści na pikietach, sprzedawczynie sklepowe ro-
biące reklamę sieci piekarni w Niżnim Tagilu, młode pary na weselach, 
nauczyciele w podstawówkach, działacze młodzieżówek partyjnych. 
Rosyjskie dzieciaki rapują dziś na wyprawach survivalowych, siedząc z 
gitarą przy ognisku. Nawet Chriusza i Karkusza (Prosiaczek i Kruczek), 
kukiełkowi bohaterowie kultowej radzieckiej audycji „Dobranoc, malu-
chy” nagrali własny rap dla dzieci, nadziewając baseballowe czapeczki. 
Jeśli chodzi o związki rapu z tradycjami etnicznymi, impulsem było po-
jawienie się dwa lata temu w sieci nagrania z meyhane w północnym 
Azerbejdżanie, w którym wąsaci mężczyźni w marynarkach, wykonują 
rymowany freestyle z mikrofonem karaoke w restauracji i przekomarza-
ją się grupowo, jedna wioska na drugą, w łamanym rosyjskim. Wers 
„Ty kto takoj? Dawaj, do swidanja!” podbił serca internautów i jest dziś 
cytowany przez wszystkich Rosjan w formie potocznej jako kulturalne 
„spierdalaj”. Azerscy improwizatorzy podkreślali, że tradycja meyhane 
nie wynika z hip hopu, lecz jest stara jak świat, podobnie jak rosyjskie 
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czastuszki. Komercyjny rosyjski raper Timati, syn azerskiego biznesme-
na, śniady wytatuowany i obwieszony złotymi łańcuchami, nagrywając 
diss (w hiphopowym języku atak) na gwiazdora pop Filipa Kirkorowa, 
wykorzystał formułę diaspory, z której się wywodzi. Kirkorow, symbol 
zgniłego świata estrady i „Fabryki gwiazd”, bohater bulwarowej prasy i 
były mąż Ałły Pugaczowej, został opluty w formie „Dawaj, da swidanija” 
przez raperów udających azerbejdżańskich wąsatych macho, śpiewa-
jących w restauracji do orientalnego podkładu. Ciekawostka - również 
Mister Maloy, prekursor rosyjskiego rapu z wczesnych lat 90-tych, po-
wiązany był koneksjami z diasporą Azerbejdżanu.
 Jednak prawdziwy osiedlowy rosyjski hip hop, jako zjawisko so-
cjologiczne, rozwija się dopiero od mniej więcej pięciu lat. Dziś możemy 
mówić już o czwartej fali całego gatunku. Po prekursorach z Moskwy i 
Petersburga – Malcziszniku i Misterze Maloyu, klasykach końca lat 90-
tych (Bad Balance, Kasta i JUG), „baunsujących” gwiazdach rosyjskie-
go MTV (Decl, M-Pans, Timati) i konceptualnych projektach rosyjskiej 
internetowej trasz – kultury (Krowostok, Ka4, Reper Sjawa, Noggano), 
przyszedł czas na prawdziwych chuliganów – osiedlowych „realnych pa-
canów”, urodzonych w drugiej połowie lat 80-tych i na początku 90-tych, 
rapujących prawdę o swoim życiu. Ostatnia dekada XX wieku ukształ-
towała dzieciaki nie pamiętające ZSRR, wychowane przez ulicę, z jej 
prawem dżungli, narkotykami i przemocą. W czasach ogólnodostęp-
nych technologii, You Tube i portali społecznościowych takich jak „W 
kontakcie”, zaczęli robić bity, wymyślać rymy i wrzucać swoje produkcje 
do Internetu, zdobywając popularność w całej Federacji i innych krajach 
rosyjskojęzycznych. Warto przypomnieć, że pierwszymi artystami, któ-
rzy zaistnieli dzięki udostępnianiu plików w sieci byli artyści związani z 
tzw. trasz–kulturą, szerzej opisywani przeze mnie w książce „Oczami 
radzieckiej zabawki”. Dziś nie są oni już ostatnim krzykiem mody, lecz 
wciąż się mocno trzymają, a ich publiczność stanowi szerokie spektrum 
– od „blokersów” po białe kołnierzyki. Moskiewscy cynicy – konceptu-
aliści z grupy Krowostok („rynna pełna krwi”) w 2012 roku nagrali swój 
kolejny album „Galareta”, jak zwykle ironiczny i mrożący krew w żyłach. 
Story – telling rapera MC Szydło tym razem kręci się wokół wynurzeń 
policjanta torturującego więźniów, człowieka–warzywa przykutego do 
łóżka, który wędruje umysłem po ciałach ludzi - raz zmienia się w he-
roinistę z miasta Tuła, a raz w reżysera Nikitę Michałkowa i stwierdza 
„obce mózgi to rzecz brudniejsza niż mi się wydawało”. Hitem moskiew-

skich alternatywnych parkietów stał się przebój Krowostoku utrzymany 
w stylu Daft Punk: „Miasta są przejebane – gorsze są tylko wsie”, o 
moskiewskim bogatym freaku – ćpunie, który uciekł z zepsutej moralnie 
stolicy na wieś, na daczę, lecz został zagryziony przez wilka, gdy „wy-
równywał w oborze grzywkę swojego cielaka”. Pod koniec piosenki sły-
chać charakterystyczny dla dyskotekowych produkcji z Azji Środkowej 
efekt „auto – tune” z orientalną nutą – „To myyy, Krowostok z Moooos 
– kwyyyy”. 
 Zupełnie inny rodzaj rapu prezentuje „doński kozak rosyjskiego 
hip hopu”, czyli Noggano, pochodzący z Rostowa nad Donem. Wasilij 
Wakulenko (to jego prawdziwe nazwisko) jest dziś prawdziwą gwiaz-
dą, producentem i jednym z najdroższych wykonawców, ma własną 
wytwórnię GazGolder, promującą młode składy z różnych części kraju. 
Cechą Noggano jest „najbardziej amerykańskie” brzmienie w całej Ro-
sji, cwaniacka „nawijka” z południowych rubieży oraz komiksowe histo-
ryjki przesiąknięte humorem i nienawiścią do policji. To piosenki idealne 
do puszczania w samochodzie, dlatego właśnie osiedlowe chłopaki je 
uwielbiają, chociaż status gwiazdora już dawno nie ma nic wspólnego z 
prawdziwym „blokowym życiem”. Na rosyjskich osiedlach można zoba-
czyć nieraz samochody ozdobione logo Noggano, z dwoma naganami 
zamiast rosyjskich liter „G”. Mijanie punktów drogówki takim samocho-
dem, z odtwarzanymi na full songami o paleniu gandzi i komisariatów, 
należy do ulubionych rozrywek zmotoryzowanej młodzieży. Rok temu 
Noggano wraz z projektem N1NT3ND0 wydał najbardziej imprezowy 
album w dziejach rosyjskiego rapu, w gangsterskim stylu crunk z Kali-
fornii, z elementami latynoskiego hard core’a. Największy hit to „Czar-
ny pistolet”, lub w skrócie „Cz.P.” (to policyjny kryptonim terminu „nagły 
wypadek”). Piosenkę rozpoczyna dialog rodziców z dzieckiem: „Synku, 
zastanawiamy się z mamą co ci kupić na urodziny. Motorynkę, rower, 
komputer? – Nie potrzebuję komputerów ani rowerów, chcę mieć czar-
ny pistolet!”.Temat broni traumatycznej, legalnych pistoletów na śrut lub 
gumowe kule, których używa większość rosyjskich dresiarzy, jest coraz 
bardziej aktualny. „Trawmaty” rosyjskiej produkcji, takie jak „Osa”, „Pio-
run” lub „Condom Gun”, z krótkimi lub obciętymi lufami, czasami również 
przerobione na ostre naboje, odgrywają istotną rolę w kibolskich i et-
nicznych ustawkach, a także w porachunkach kierowców na rosyjskich 
drogach. Te ostatnie obejrzeć można na wielu nagraniach w Youtube, 
zarejestrowanych specjalnymi samochodowymi kamerkami. „Czarny pi-
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stolet! tam gdzie nie przejdzie twój lewy dokument/Czarny pistolet! gdy 
się wyczerpał ostatni argument”. Noggano trafił w czuły punkt opisując 
marzenia wielu dzieciaków z biednych osiedli, którzy chcą uchodzić za 
„twardzieli” na swoim rewirze i zająć odpowiednie miejsce w hierarchii 
dzięki „klamce” w kieszeni. Albo tych, którzy chcą się uzbroić, by sa-
memu móc się obronić w betonowej dżungli. Przede wszystkim jednak 
„Pistolet” jest przebojem klubowych parkietów. 
 Pierwszym hip hopem z prawdziwych nizin, który zdobył ma-
sową popularność w 2009 roku, był projekt AK–47 z uralskiej wsi Bie-
riezowskij, położonej na przedmieściach lokalnej metropolii - miasta 
Jekaterinburga. Wypromował go Noggano, w wytwórni GazGolder. Ka-
łasznikow w logo, chałupniczo tuningowana fura produkcji krajowej, bia-
łe dresy Adidasa z trzema paskami plus czarne okulary o każdej porze 
dnia i nocy, by ukryć spojówki przekrwione od jarania haszu – to znaki 
szczególne AK–47. Wielu „pacanów” z rosyjskiego interioru, nieograni-
czonych konsumentów trawy i „kresek”, dostrzegło samych siebie w wi-
zerunku niewysokiego blondyna Witii i jego koleżki. „Halo, dodzwoniłem 
się do Pakistanu? Chcę zamówić 50 gramów”. W odróżnieniu od ikony 
trasz–kultury, zawodowego komika Repera Sjawy z miasta Perm, które-
go „pacański” kabaret został w końcu zdemaskowany przez internautów, 
Witia AK-47 wyglądał na prawdziwego lokalsa, który niczego nie udaje. 
Jego żywioł to leśne imprezy techno, nocne szarżowanie ładami z ha-
logenami, żucie pestek, wódka z szaszłykiem, „jaguary” w puszkach, 
dziewczyny i oczywiście jointy dające dobry humor, przeciwstawione za-
bójczej heroinie (ćpuny pogardliwie nazywani są „narikami”). Sam styl 
rapowania ma bardzo prosty, trochę zmulony, lecz pełny prawdziwego 
uralskiego slangu ulicy i specyficznego, z lekka siermiężnego humoru. 
W wielu środowiskach, także hip hopowych, do AK-47 przylgnęła ety-
kietka „wiejskiego rapu” i „filii ruskiego szansonu”. Witii nie przeszkadza 
to jednak zbierać tysięcznej widowni na koncertach we wszystkich za-
kątkach Rosji, nawet w Magadanie i na Kamczatce, a jego kawałki naj-
częściej słychać z głośników samochodów młodzieży na prowincji. Cie-
kawe, że w tym samym czasie to właśnie przemysłowo–robotniczy Ural 
stał się kolebką nowego osiedlowego rapu – w Jekaterinburgu (zwanym 
potocznie Jekatem lub Je-burgiem) i posępnym Czelabińsku pojawiły 
się składy takie jak TriAgrutrika, Puma i Kola Nike, OD Biełyj Rep – ze-
społy przypominające trochę surowym klimatem polską Molestę i ZIP 
Skład z końca lat 90-tych. Trzeba zaznaczyć, że polski hip hop jest w 

Rosji znany z Internetu i lubiany wśród sporej części osiedlowych chu-
liganów, pomimo wzajemnych animozji narodowych. Powstałe w kraju 
nad Wisłą hasło „CHWDP” i kawałki przeciwko policji również mogły za-
inspirować rosyjskie składy hip hopowe. Skład z Karelii, The Chemodan 
(czemodan to po rosyjsku waliza) rapuje: „Pudruję nos swoim własnym 
prochem/Chciałeś mnie zakuć w kajdanki, lecz za późno/Nie mam już 
nic w kieszeni - wszystko jest już we mnie (…)Powinęła ci się noga, 
psie/Ten numer poświęcony jest jednemu psu, który chciał mnie zwinąć 
w trolejbusie/Nie ma dla ciebie miejsca na tym globusie”. 
 „Urbanistyczny świat rozdaje ci prezenty/Cieszysz się z nich jak 
dzieciak po nowej dostawie/Monotonność dni staje się znośniejsza/Gdy 
wywołujesz w swoich płucach kaszel”. Twórczość chłopaków ze składu 
The Chemodan z północnego Pietrozawodzka, położonego w Karelii 
nad Jeziorem Onega, ma specyficzny, hard core’owy i mroczny klimat. 
Słuchając ich psychodelicznych utworów powstałych przy dużym udzia-
le cannabis, klimatem przypominających skrzyżowanie wczesnego Kali-
bra 44 z Wu Tang Clanem, ma się wrażenie, że powstawały one zimą, w 
ciemności, na obdrapanych klatkach schodowych, po których hula lodo-
waty wiatr. W ich teledyskach snują się ponure postaci w czarnych kap-
turach, a znakiem rozpoznawczym są maski przeciwgazowe i czarne 
kominiarki. Nie ma tu jednak agresywnego chuligaństwa, jest dużo re-
fleksji i depresji.„Mój rap jest o tym, co tak długo grzeje/gdy trzeba ukryć 
się przed mrozem/To tak, jakbyś wiecznie umierał z głodu/Przeżuty i 
strawiony w jelitach miasta/Gdy za oknem minus 30, w kraju w którym 
czujesz się jak gówno/Myślisz jak uspokoić myśli pod kopułą/gdy ten 
organizm już zaczął cię trawić”. Ponurym, lecz bujającym i nastrojowym 
podkładom towarzyszy gnuśny, nosowo szeptany flow (styl rapowania) 
solisty – MC Griaznyj Lui. The Chemodan Clan (to pełna nazwa składu, 
inspirowana wyżej wymienionymi amerykańskimi klasykami gatunku) 
w krótkim czasie zdobyli popularność wśród nastolatków z rosyjskich 
osiedli, którzy podłapali klaustrofobiczny i beznadziejny wydźwięk ich 
albumów.„Jakiś dziad w telewizorze pluje w kamerę - bierzesz to do 
siebie/On ma w kieszeni nóż, nie odwracaj się tyłem! – bierzesz to na 
siebie/W sieci coraz straszniej, w sieci pachnie wojną – bierzesz to do 
siebie/Kolejny uliczny baner przywabia barwnym obrazkiem – bierzesz 
to do siebie/ Ziemia obraca się powoli, wyrzucając tych co się nie wpi-
sują – bierzesz to do siebie/Jak zdechłe ryby podczas przypływu – i już 
rozumiesz, czemu ci tak zimno”. The Chemodan kontynuuje w hip hopie 
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tradycje undergroundowego rocka lat 90-tych z Petersburga, z jego au-
todestrukcyjną atmosferą.„Rodzice nie wiedzą już co z tym robić/Osie-
dla samobójców - dzieci żegnają się z ciałem/Bloki na szczątkach i krew 
na kapciach/Wzloty w euforii i twarde upadki(…)/Nad moim miastem 
krążą wrony/ Na ekranie kwadrat Malewicza – telewizor wyłączony”. 
„Graj trębaczu graj/Widzisz nad sobą ludzi w bieli - to znaczy że jeszcze 
nie raj/Chłopaki, w tym serialu zginiemy / w momencie, w którym za-
znaczono, że trzeba się śmiać”. Teledyski są ważnym elementem stylu 
The Chemodanu. W jednym z nich występują plastelinowe ludziki. To hi-
storia starego bezrobotnego, który kiedyś pracował w prowincjonalnym 
radzieckim cyrku - klowna, który się stoczył i dostał wylewu. To metafora 
tego, co się stało we współczesnej Rosji z kulturowym dziedzictwem 
ZSRR, które nie ma już żadnego znaczenia dla ludzi myślących wyłącz-
nie o tym jak przeżyć kolejny dzień. „Całe życie poświęciłeś dzieciom/ni-
gdy nie mając własnych/ Przechodnie spojrzą i pomyślą - co za psychol/
Dopijesz swoją flaszkę i znów będziesz chciał ich rozśmieszać(…)”. Z 
komentarzy w Youtube pod teledyskami The Chemodanu wynika, że 
jest to jeden z ulubionych rosyjskich składów hip hopowych zagranicą, 
zwłaszcza w Rumunii i… krajach Ameryki Południowej. Ciekawe czemu 
to właśnie Latynosi najlepiej podłapali tę estetykę? „Chciałbym się na-
uczyć rosyjskiego, by zrozumieć o czym śpiewają” – piszą niektórzy z 
nich. 

CDN.

Tekst ukaże się w najnowszym numerze „Nowej Europy Wschodniej”, 
dzięki której życzliwości mogliśmy zaprezentować tekst w naszym sub-
kulturowym wiosennym wydaniu „Dziennikarzy Wędrownych”.
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Wszyscy przewodnicy Wołodii
Jędrzej Morawiecki

ilustracja: Anna Dorota Morawiecka
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Ojciec w KGB. Odpowiadał za wywiad 
w Mongolii. Bezstresowa praca. Gdyby 
zajmował się Chinami, wtedy byłoby 
krucho, bo relacje z Chinami mieliśmy 
napięte, wręcz wrogie. A Mongolia była 
dla kagebisty-podpułkownika kojąca. 
Jako dziecko czułem więc, że świat jest 
dobry, by nie powiedzieć: cudowny. A 
jednak właśnie w tym czasie w  telewi-
zji mówili od rana do wieczora o groźbie 
wojny jądrowej. To było realne zagroże-
nie i jako dziecko strasznie przeżywa-
łem, że imperialiści chcą rozpętać woj-
nę. Ten strach mnie wręcz prześladował. 
Wtedy właśnie dopadły mnie pierwsze 
doznania mistyczne. One były infernal-
ne, szły spod spodu.



Jaka jest moja historia? Taka jak całej Rosji. Bo Rosja obrała bardzo 
specyficzną drogę. 

Urodziłem się w Buriacji, w Rejonie Dżydińskim, w Pietropawłowsku 
– pasiołku typu miejskiego. Mama pracowała w szpitalu. Ojciec w 
KGB. Odpowiadał za wywiad w Mongolii. Mongolia była w zasadzie 
częścią ZSRR, nie sprawiała większych problemów. Tata pisał jakieś 
teksty o ogólnej sytuacji kraju, słał ciągle raporty do Moskwy. Bezstre-
sowa praca. W domu nie czułem zupełnie, że mam ojca w bezpiece. 
Gdyby zajmował się Chinami, wtedy byłoby krucho, bo relacje z Chin-
ami mieliśmy napięte, wręcz wrogie. A Mongolia była dla kagebisty-
podpułkownika kojąca. 

Jako dziecko czułem więc, że świat jest dobry, by nie powiedzieć: cu-
downy. A jednak właśnie wtedy dopadły mnie pierwsze doznania misty-
czne. One były infernalne, szły spod spodu. 

Śnił mi się czasem straszny sen. Budziłem się z niego z uczuciem bez-
granicznej, śmiertelnej tęsknoty. Śniło mi się… No właśnie NIC mi się 
śniło. Śniła mi się światłość pozbawiona krztyny cienia, choćby plamki 
mroku. Uczucie nieskończoności, okrutna świadomość, że bezgranic-
zna tęsknota będzie trwać już zawsze, nieuchronna i niemożliwa do 
ugaszenia. Straszne doznanie. Piekielna męka.
 Ten sen przychodził do mnie bardzo często. 
 Za ową nieugaszoną tęsknotą, nieludzką jasnością, ciągnęły 
różnorakie strachy, kształty koszmarnych myśli, nakładające się na 
nicość. Za nimi z kolei wlokły się buriackie duchy przodków. A kiedy się 
budziłem – byłem znów w typowej radzieckiej rodzinie.
 
Uczyłem się dobrze. W każdym razie do czwartej-piątej klasy. A potem 
dopadły mnie problemy psychiczne. Pojawiło się jąkanie, które mam do 
tej pory. 

Rodziców niosła tymczasem fala sukcesu. Mieliśmy samochód – 
ładę kopiejkę, rzadko kto wtedy jeździł w Buriacji własnym autem. 
Tata otrzymywał w komitecie bezpieczeństwa tłuste pobory, mamusia 
pracowała jako ordynator. Byli bogaci i silni, nie ustępowali sobie wza-
jemnie pola, potężnie się w kłócili, dom aż trzeszczał od napięć.  

Ja nie rozumiałem, co się ze mną dzieje, ale oplatał mnie strach. Bałem 
się o rodziców, że się im coś stanie. Kiedy spędzałem wakacje u babci, 
czytałem wszystkie nekrologi, lękając się, że się dowiem z gazety o 
śmierci mamusi, która była mi tak droga, bądź o zgonie ojca. 

W tym czasie w telewizji mówili od rana do wieczora o groźbie woj-
ny jądrowej. To było realne zagrożenie i jako dziecko strasznie 
przeżywałem, że imperialiści chcą rozpętać wojnę. Ten strach mnie 
wręcz prześladował. Do niego dołączył lęk przed innymi ludźmi, 
pogłębiająca się niechęć do szkoły, bo to było złe miejsce, kipiące od 
agresji a i ja sam się w niej nurzałem, korzystając z byle okazji, by kogoś 
poniżyć, pobić słabszych. Z czasem zacząłem się uznawać za nie lada 
zucha. Prałem innych, wierząc, że gdyby wszyscy byli tacy jak ja jestem 
– wszędzie zapanowałby prawdziwy komunizm.

***

Zostałem pionierem. Konsumowałem surogat religii. Patrzyłem na czer-
wony sztandar i drżałem w sakralnym uniesieniu. Wierzyłem głęboko w 
nadejście komunizmu. Na przeszkodzie owego spełnienia stali jedynie 
źli ludzie. Szkoda że wszyscy nie są podobni do mnie – powtarzałem 
nadal ze smutkiem. 

***

Kiedy nadeszła pieriestrojka – zacząłem mieć wątpliwości.
 Gdy krytykowali Stalina, mówiąc, że wypaczył Leninowską ideę 
– to jeszcze pół biedy. Ale kiedy wsiedli również na Lenina – zagwizdałem 
ze zadziwienia.
 A więc świat okazał się być zupełnie inny, niż nam go opisy-A więc świat okazał się być zupełnie inny, niż nam go opisy-
wano!

***

Tak oto w wieku lat 15 zostałem antykomunistą i wiernym słuchaczem 
„Głosu Ameryki”. Mama – kiedy usłyszała, jaką nastawiłem stację – 
wpadła w histerię. 
- Twój ojciec pracuje w KGB, pociągniesz nas wszystkich w otchłań.
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Ja wszedłem już w okres buntu, odpowiedziałem więc po prostu:
- Pluję na to.
 Do komsomołu nie wstąpiłem. 

Ojciec zachował spokój. Był bystrym człowiekiem, on przecież od dawna 
powtarzał, że Afganistan to to samo co Wietnam, śmiał się z Breżniewa, 
rozumiał, że pieriestrojka jest nieunikniona. 

Niemniej rodzice byli zdezorientowani. Jak wszyscy. Odebrano im wiarę. 
Jedyne co ludziom pozostało, to instynkt przetrwania. Reformy ekonom-
iczne sprawiły, że ceny wzrosły dziesięciokrotnie. 

***

W 1990 roku wyjechałem do Tomska na studia. Głodowaliśmy. 
Zbieraliśmy spleśniały chleb ze śmietników. Ochłapy pieniędzy, jakie 
mieliśmy – przepijaliśmy i wydawaliśmy na trawsko. 
 Świetlana wizja czerwonej przyszłości rozprysła się na tysiąc 
kawałków, nie wierzyliśmy już w nic. Wiedzieliśmy jedynie, że żyje się 
nam parszywie, podczas gdy na Zachodzie żyje się dobrze.

Przyszła rewolucja sierpniowa i jeszcze większe rozczarowanie, bo 
miało być demokratycznie, a ceny poszły znów do góry, zawyło bez-
robocie, zdało się, że teraz racjonalnego wyjścia z tej kabały już nie ma. 

***

Wtedy właśnie rozpłynął się po kraju okultyzm. Wszyscy moi znajomi 
wczytywali się w Castanedę, wyciskając spomiędzy linijek ezoteryczny 
miąższ – ten co między nimi tkwił w istocie i ten, co go położyli na te wer-
sy dopiero w trakcie lektury. Czytali nauki Indian, dyskutowali rozżarzeni 
do białości o drodze wojownika. Koncepcja owej drogi urzekła i mnie, 
postanowiłem nią podążać. Żeby jednak wstąpić na ów wojowniczy 
szlak, musiałem się uzbroić. Chemia, narkotyki, sami rozumiecie. Trady-
cji nie należy przecież odrzucać, tym bardziej tak pociągającej.  
 Zresztą, Związek Radziecki sam w sobie stał się wtedy bardzo 
indiański. A wszystko przez ukaz antyalkoholowy. Nie było czego pić, 
ludzie zwrócili się więc masowo w stronę anaszy. Marihuana zyskała 

armię nowych, ale jakże karnych konsumentów. Trawa była wtedy 
tańsza niż spiryt. Alkohol na czarnym rynku osiągał niebotyczne ceny. 
Ja również zmieniłem segment konsumencki – ceny wódki rozczarowały 
mnie tak bardzo, że wszedłem do wspólnoty hippisów.  
 Już wtedy poszukiwałem sensu życia. Związek Radziecki coraz 
mocniej wchodził w orbitę astrologii i czarnej magii. Pod ateistyczną 
powłoką coraz silniej słychać było czarodziejskie szmery i pomruki. 
Kiedy teraz to wspominam, rozumiem, że to, w czym się nasz kraj 
zanurzył, było doprawdy niebezpieczne, złe, że te wszystkie poszuki-
wania okultystyczne i ezoteryczne, dające szansę na ucieczkę od sow-
ieckiej codzienności, były destruktywne dla osobowości. 
 Imperium się waliło, a w naszych duszach coraz głośniej coś 
skowyczało. Rozsypały się wartości, popękały różnorakie – mniej i 
bardziej spójne  - wizje. Byliśmy przecież do tej pory przekonani, że 
żyjemy w najlepszym miejscu na ziemi, prawdziwie radzieckim, że 
posiedliśmy już ontologiczną prawdę. Ja tak w każdym razie do pew-
nego momentu sądziłem, bo ja naprawdę wierzyłem, że nadchodzi 
raj. Tym bardziej, że przed rokiem 90. i wielkim krachem pojawiły się 
zwodnicze znaki zwiastujące rychłe nadejście czerwonej arkadii. Pozi-
om życia się zaiste podnosił. Mieliśmy już kryzys, a mimo to pensje 
wzrastały, w domach pojawiał się nowy sprzęt AGD, elektronika, zaczęto 
budować więcej mieszkań, bloki wystrzeliły do góry, cały las nowostro-
jek, betonowy bór woniejący świeżym cementem... Czarujący zapach, 
mówię wam. Do władzy doszedł Gorbaczow i obiecał, że w roku 2000 
każdy bez wyjątku będzie posiadać własne mieszkanie. I większość mu 
uwierzyła: że będzie teraz pieriestrojka, że wszystko będzie już dobrze. 

***

Studiowałem na fakultecie radiofizycznym. Postanowiłem nagle zdać 
na filozofię, sam nie wiedząc dlaczego, bo filozofia uważana była za 
dziedzinę niebezpieczną, pograniczną, od studiowania filozofii do 
szaleństwa dzieli cię już tylko jeden krok, studiowanie filozofii może być 
pierwszym objawem schizofrenii... 

Hulałem wtedy z pewnym subtelnym pobratymcem z Buriacji. 
Tankowaliśmy codziennie, bezustannie nastawialiśmy nowy zacier. 
Potem poderwaliśmy się z bimbrowego zalewu i jęliśmy coraz częściej 
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szybować na anaszy. To działo się właśnie w okolicach rewolucji sier-
pniowej.

Na radiofizyce wziąłem dziekankę bo codzienne jaranie, poszukiwanie 
sensu życia, pijaństwo, filozofia i zaawansowane wzory matematyczne 
to już doprawdy za dużo, musiałem jeden element z owego życiowego 
algorytmu usunąć.  

***

Kiedy dostałem się na filozofię, dzieliłem pokój z pewnym hippisem, zwali 
go Mitieńką. Prawdziwy, długowłosy kontrkulturowiec. Przypadliśmy so-
bie do serca. Słuchaliśmy wtedy wszyscy Wiktora Coja, Alisy, Akwarium. 
Ta ostatnia grupa była dla mnie nieco za trudna, ale słuchać musiałem, 
zależało mi na pozostaniu w grupie. Cóż bym bez nich począł? W 
mieście nie było prawdziwych kontrkultur, dzielnice podzieliły między 
siebie grupy przestępcze. 

Byłem Mitieńką po prostu zauroczony. On otworzył przede mną absolut-
nie świeży, tajemniczy świat. Powiedział mi, że Chrystus był pierwszym 
punkiem. Dlatego właśnie złapał bicz i wygnał ze świątyni kupców. Inni 
tomscy hippisi byli również religijni, pociągał ich jednak głównie bud-
dyzm zen. Rozumieli go w dość osobliwy sposób: nic nie robić, nikomu 
nie wadzić, kontemplować, palić trawę, weselić się i słuchać muzyki. 
Owe komponenty miały dopełnić sensu życia. 

***

Zawaliłem filozofię. Taka widać wola Boża.
 Wróciłem na radiofizykę. Ciężko było rano wstawać, kace 
stawały się nieznośne. Wylali mnie. 
 Do armii absolutnie nie chciałem. Tam szalała fala. Poprosiłem 
więc pobratymców w akademiku, by mnie z całych sił obili po głowie. 
Jeden z nich trenował boks, przyszedł więc z rękawicą i bił, bił długo i 
sumiennie, wkoło było wiele osób, ktoś się śmiał, ktoś doradzał. Wszyscy 
rozumieli, że bić trzeba, nie było wyjścia. 
 A potem pogotowie zawiozło mnie do szpitala studenckiego, 
gdzie przeleżałem miesiąc ze wstrząsem mózgu. Wytłumaczyłem im, 

że „szedłem, szedłem i upadłem”, to takie stałe frazy, wszyscy je znali. 
 W szpitalu słuchałem na okrągło „Grażdanskiej oborony”. „GO” 
podbiła wtedy Rosję, dla mnie to był głos wolności, głos Boga. To były 
prawdziwe lekcje religii, bo punk dowodził niezbicie, że istnieje kolosal-
na, nieodkryta sfera, niezmierzone połacie, na które człowiek wchodzi 
w poszukiwaniu Pana, w poszukiwaniu sensu życia. Słowa z kaset były 
mi bliskie do bólu, tuliłem je w sobie, znalazłem się bowiem w sytuacji 
granicznej: skreślony ze studiów, pozbawiony wartości, z których do tej 
pory próbowałem klecić obraz świata, do tego unurzany w bimbrze. 

W szpitalu próbowałem jeździć na psychotropach. Odłożyłem, ile się 
dało lekarstw i w końcu wypiłem wszystko na raz. Obudziłem się dwa 
dni później, 8 marca. Byłem sam w pokoju, wszystkich wypuścili na 
dzień kobiet do domów. Przede mną stała lekarka, zadawała mi jakieś 
pytania, ale ja słyszałem muzykę: w głowie grała mi „GO”. Potem pow-
iedziano mi, że niby nie mają jakiegoś aparatu diagnostycznego i muszą 
mnie przewieźć do innego szpitala. Zgodziłem się, bo czemużby nie?
 Takim sposobem trafiłem do psychiatryka. 
 Strasznie mi tam brakowało magnetofonu. Kasety miałem ze 
sobą, ale cóż mi po nich? Prosiłem lekarza o sprzęt grający, ten przepisał 
mi zamiast tego lekarstwo, paskudne, miałem po nim duszności. Tak 
przeleżałem w wariatkowie dwie doby. Było mi źle. Trudno odnaleźć w 
tych doznaniach choćby krztynę przyjemności. 

A potem pojawiła się mama. Biedna mamusia odszukała mnie, 
przyleciała samolotem, wydostała mnie stamtąd. 

***

Co miałem teraz robić? Mieszkałem nadal w akademiku. Wszedłem do 
paczki filozofów, którym przewodził legendarny wujaszek Ten – główny 
hippis miasta Tomska. Niezwykle barwny człowiek, charyzmatyczny, en-
ergiczny, przede wszystkim zaś – dobry. Prodziekanem filozofii był tym-
czasem 24-letni Mikołaj Mikołajewicz Karpicki – pierwszy prawosławny 
człowiek, którego spotkałem w swym życiu. On również mieszkał w aka-
demiku, miał osobny pokój. Mówiono, że chce w ten sposób być blisko 
studentów. A może nie miał po prostu gdzie się podziać?
 Cała nasza paczka filozoficzna stanowiła nader ciekawe zjawis-
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ko. Wszyscy mieszkaliśmy na kupie w dwóch sąsiednich pokojach. Na-
jpierw zajęliśmy pierwszy, później stopniowo wykurzyliśmy wszystkich 
grzecznych studentów z drugiego, głównie z pomocą konopi i wielo-
godzinnych abstrakcyjnych rozmów o religii oblanych punkrockową 
muzyką, syczącą z przegrywanych taśm. 
 Tak oto po raz pierwszy wkroczyłem na jawie w wymiar mistyc-
zny. Odczuwałem to wejście całkowicie fizycznie. Nie chodzi o haluny, 
raczej o bezustanne czytanie Castanedy i wkroczenie na drogę woj-
ownika, zaiste ekscytujący marsz. Do tej pory wierzę, że ci ludzie odkryli 
przede mną duchowość, nic nie dzieje się przypadkowo, wszystko może 
służyć rozwojowi, albowiem Boży zamysł jest we wszystkim i wszystko 
przenika, nawet krainy tak mroczne jak te, w które się zapuszczaliśmy. 
Przecież usiłowaliśmy się stać lepszymi. 

***

We wspólnocie żyłem około roku. Nie robiłem nic: ani się nie uczyłem 
ani nie pracowałem. Byli moimi przyjaciółmi, dlatego mnie wytrzymywa-
li. Taka była zresztą ogólna zasada: hippis hippisowi powinien zawsze 
pomagać. Obawiam się, że ta reguła przestała już obowiązywać. 
Wtedy dzieliliśmy się czym się dało. Wszyscy wierzyliśmy w reinkarnację, 
wszyscy rozumieliśmy, że każdy z nas ma swoją karmę. Byłem w tym 
czasie naprawdę szczęśliwy. Dowiedziałem się, że sens życia istnieje.

***

Alieksieja najpierw usłyszałem. Śpiewał pieśni w instytucie kultu-
ry. Śpiewał je pięknie, na wskroś rosyjskie, bezkresne. Od razu się 
rozpoznaliśmy, bo on również wyruszył duchowym szlakiem. 
 Przypadliśmy sobie do gustu, zaczęliśmy razem jarać blanty. 
Był tak światły, tak czysty. 
 Tak wielu hippisów płakało potem na jego pogrzebie. Jeden z 
nich ryczał tak potężnie, że musiał wygiąć się w przód, bo łzy zalewały 
odzież, a zimno było, trzaskał mróz.

***

Zostaliśmy z Alieksiejem wyznawcami herezji albigeńskiej. O jej istnieniu 

dowiedzieliśmy się z czasopisma „Nauka i Religia”, bardzo znany tytuł, 
który w założeniu miał krzewić propagandę antyreligijną. Ale czasy się 
zmieniły, odbyły się zupełnie oficjalne obchody chrztu Rusi, zmiękczono 
kurs, a czasopismo zaczęło opowiadać o różnorakich ruchach, łącznie z 
czarną magią. Słyszeliście o albigensach? Zorganizowano przeciw nim 
krucjatę. Wedle ich uczenia świat stworzył Diabeł, a właściwie: zły duch, 
zły Bóg stworzył materię, i człowieka też, a dokładniej jego ciało. Innymi 
słowy – cała nasza cielesność pochodzi ode Złego. 

Mnie i mojego przyjaciela (bardzo światły człowiek), całkowicie owa 
nauka uwiodła. Światły Alieksiej doszedł do wniosku, że skoro świat 
został stworzony przez Diabła, to by dotrzeć do Boga, należy ów świat 
opuścić. I poszedł za tą straszliwą myślą. Poszedł dosłownie, w na-
jprostszym rozumieniu. 

Podczas mojej ostatniej z nim rozmowy powiedziałem mu, że czytałem 
Nowy Testament. On sam nie miał Biblii, pamiętajcie, że to był 1993 rok. 
Ja swoją zdobyłem dzięki ogłoszeniu w gazecie, niemieccy protestan-
ci rozdawali ją w filharmonii, bardzo zresztą krzykliwi, rozedrgani… W 
Ewangelii według Św. Jana przeczytałem: wasz ojciec jest Diabłem. No 
więc powiedziałem mojemu przyjacielowi Alieksiejowi, że sam Chrystus 
powiedział, iż nasz ojciec to czort.

Musicie zrozumieć, co to dla nas oznaczało. Chrystusa nie uważaliśmy 
za Boga, a za jednego z najsilniejszych, najwyższych eonów. Modliłem 
się do niego, byłem bowiem spragniony nowych doznań, a wiedziałem, 
że – skoro zdecydowałem się już podążać chrześcijańskim szlakiem 
– wzywanie Chrystusa zawsze w końcu otworzy dostęp do wyższej 
świadomości. Przyzywałem go więc w momentach smutku, strachu, 
egzaminów, chorób, nocnej samotności. Przetestowałem tę metodę, jej 
wdrożenie okazało się nader efektywne – modlitwa dawała na studiach 
wymierne korzyści.  

***

Alieksiej wcielił myśl w śmierć. Zadyndał, by wytańczyć Diabła, 
wytańczyć zły świat i odnaleźć litość po drugiej stronie. 
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***

Pędziliśmy z dwoma kumplami na pociąg, podmiejski skład miał nas 
powieźć na pogrzeb. Śpieszyliśmy na elektryczkę i przechodziliśmy 
koło parku miejskiego, gdzie otwarto Chram Troicki. I wtedy poczułem 
właśnie, że trzeba mi wejść do środka, bo ta świątynia śniła mi się dwa 
tygodnie wcześniej – widziana z tego samego punktu, bliźniacze ujęcie. 

A działo się to wszystko 17 listopada. I rzekłem do kumpli: „należy tam 
wejść”. Znajdowaliśmy się w odmiennym stanie świadomości. To znaczy 
ja żeglowałem codziennie po bezmiernych alko-akwenach (wódka była 
już w legalnym obrocie, kosztowała tyle co półtora bochna chleba, sklepy 
kusiły likierami, barwnymi jak tropikalne ryby, mulistym winem i zamors-
kim, amerykańskim spirytusem, sprzedawanym w litrowych butelkach). 
Stałem chwiejnie na swoim mostku, zalewał mnie akcyzowy sztorm, do 
tego jak zwykle przyjarałem anaszę. Trudno właściwie powiedzieć, by 
ten stan był dla mnie odmienny, ja byłem raczej w codziennym stanie 
świadomości. Jak by tego nie nazywać – było mi dobrze. 
 Było mi błogo, niosła mnie chemiczna podróż, a jednocześnie 
widziałem ze swojej łupinki ląd, widziałem siebie na brzegu, byłem w 
szoku, kąsało mnie straszliwie poczucie winy, nie rozumiałem jeszcze 
jak głęboko we mnie się wgryzie i na jak długo zagości w moich trze-
wiach. 
 Dwie sprawy pojąłem jednak od razu: 1. powiedziałem bliźniemu, 
że nasz ojciec jest diabłem. 2. On słysząc to popadł w ostateczną roz-
pacz i się obwiesił.  
Jak by tego nie obracać, jak by nie interpretować – takie właśnie były 
fakty. Wiedząc to wszystko – wszedłem do chramu. 

Stanąłem przed samym krzyżem i nagle poczułem do samego szpiku, 
całkowicie fizycznie, cieleśnie, że Jezus Chrystus nie jest jakimś-tam 
prorokiem, nie jest też eonem, pośrednikiem. Poczułem, że stoję przed 
Stwórcą. Serce szczeknęło, coś w nim wyprysło, ja już nie myślałem, 
nie wiedziałem, a byłem. Stałem się cały uczuciem, które mówiło: On 
naprawdę jest Stwórcą, On zna każdego z nas, zna mnie. Zna Alieksieja.
 Dopiero niewyobrażalna, nieobjęta miłość do ludzi dała Bogu 
siłę do przyjęcia bezgranicznego cierpienia, na które w istocie my, nie 
zaś On zasługuje. 

Później powędrowałem dalej, w kolejny stan. Wszystko znikło, była tylko 
myśl, ostra, niemożliwa do dalszej obróbki: „ten straszliwy krok można 
odkupić. Wszystko można naprawić”. Myśl owa przyszła bezpośrednio 
od Boga, który dał mi odczuć przez mgnienie istotę swojej miłości, czys-
tej, nierozcieńczonej, nieprzepakowywanej, niemodyfikowanej przez 
pośredników. 
 Stałem przed krzyżem i wiedziałem, że tam naprawdę wisi Boży 
Syn. 

Potem zacząłem widzieć to, co wkoło mnie. Lądowałem powoli i 
pomyślałem, że w tej świątyni są chrześcijanie i że to jednak inna grupa 
od albigeńców, których gorzkim tropem próbowałem podążać. 

Spotkanie z Bogiem chrześcijańskim poraziło mnie tak bardzo właśnie 
dlatego, że pojąłem iż On jest samą miłością. 
 Dwa tygodnie później ochrzciłem się.
 I wszystko zostało mi odpuszczone. 

***

Przez pierwsze dwie doby byłem w raju. Myślałem, że wszystkie cierpie-
nia są już poza mną, że na zawsze pozostanę już w tej słodkiej błogości. 
Potem to oczywiście minęło.

***

Zostałem akolitą. Kiedy prowadzą nowego cerkiewnego prysłużnika 
pierwszy raz przed ołtarz, każą mu się pokłonić trzy razy. Nie tłumaczą 
jednak, że tam jest Chrystus, że to realna obecność, że to przed nim 
chylisz kark. Nie ma tej świadomości i ludzie przed ołtarzem zachowują 
się bardzo bezpośrednio: mogą nawet o czymś gaworzyć, opowiadać 
kawały. W prawosławiu odczuwa się z tego powodu pewien rodzaj 
dumy, satysfakcji, że katolicy sobie coś wymyślili, ale nas to nie dotyczy. 
Bo my wierzymy, że Bóg jest wszędzie, więc i wszędzie możesz się mu 
kłaniać. A tajemnice to po prostu droga do oczyszczenia. 
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Właśnie z powodu tej różnicy po 11 latach pracy dla cerkwi Pokrowskiej 
wszedłem do kościoła katolickiego. Wtedy przeżyłem strach po raz 
drugi. Bo chodzenie do cerkwi jest dziwne, ale chodzenie do kościoła 
katolickiego – to już znacznie więcej niż dziwactwo, to zdrada, zasilenie 
wrogiego obozu.

***

W tym czasie szukałem po wielu książkach prawosławnych odpow-
iedzi na pytanie, czy w komunii następuje rzeczywiste przeistoczenie. 
Chciałem wiedzieć: czy On przychodzi realnie, fizycznie? Czy jednak 
nie? Wyczytałem tylko, że człowiek kosztuje ciała Chrystusa i krwi 
Chrystusa, ale czy mówimy o Chrystusie w ziemskim wymiarze? Rozu-
mianym jako ludzka istota, złożona nie tylko z ciała, ale i z ludzkiej oso-
bowej duszy? Setki książek prawosławnych przeczytałem, ale odpow-
iedzi nie dostałem. Dosłownie setki, taki widać wtedy otrzymałem dar od 
Boga, że łykałem bukwy jak dolnozaworowa wołga benzynę. 
 Większości z nich bym teraz nie zmęczył, ale wtedy wszystko 
zdawało mi się ciekawe.
 Pomieszkiwałem po kolei w czterech monasterach. W czterech 
próbowałem wyczytać cały księgozbiór. I ciągle mnie nękało to samo 
pytanie:  wciela się we mnie czy nie?

Jedyną wzmiankę o przeistoczeniu, realnym wcieleniu, znalazłem u 
Wasilija Wielkiego. Potem u Ignatija Brianczaninowa, który wspomina, 
że Chrystus w nas przebywa częściowo z pomocą własnej duszy, rozu-
mianej jako dusza ludzka.

Gorzało we mnie pragnienie, by Jezus Chrystus zmartwychwstały był ze 
mną, by naprawdę był w moim sercu. Ale nikt nie mógł mnie upewnić, 
że to jest możliwe, bo prawosławni uważają w swej fałszywej pokorze, 
że Chrystus może się objawić jedynie poprzez tych, którzy są święci. 

Pewien porządny duchowny, szczery i wykształcony (zakończył Swi-
atotichonowski Instytut) rozmarzył się podczas spowiedzi, opowiadał mi 
o pięknej drodze wzrostu, na której to czeka nas duchowy przełom, bo w 
pewnym momencie – jeśli nią zdążać – zamieszka w nas Jezus Chrys-
tus i od tego momentu wszystko będzie już inne.

Bardzo tego chciałem i jednocześnie bałem się – bo niby co miałoby się wt-
edy dziać? Utracę wolną wolę? Zamienię się w maszynę Zbawiciela, sakro-
automat? 

W taki oto sposób zacząłem się wikłać w zawiłości, które próbuje rozsupłać 
teologia katolicka, zapewniając, że jest dokładnie odwrotnie, to znaczy że im 
silniej człowiek się z Bogiem jednoczy, tym więcej wolnej woli zyskuje. Ale w 
prawosławiu się o tym nie mówi.

Czytałem „Drogi rosyjskiej teologii” Grigorija Florowskiego. Autor owej 
emigranckiej pozycji zastanawiał się, czy nie lepiej mówić u Rosjan o 
bezdrożach. Albo o wpływach teologicznych, idących po części ze strony 
katolików, po części: protestantów. 

Od protestantów przejęliśmy pogardę do katolików, którzy naiwnie wierzą w 
dosłowność przeistoczenia. A my – ludzie inteligentni i wykształceni, wiemy 
doskonale, że to wcale nie tak.  
 Jeden mój przyjaciel prawosławny naśmiewał się ze mnie delikat-Jeden mój przyjaciel prawosławny naśmiewał się ze mnie delikat-
nie. Nie mógł uwierzyć, że naprawdę wierzę, że realny Chrystus mieści się 
w jakiejś skrzynce, w tabernakulum. 

Strasznie mnie to męczyło. Chciałem wcielenia Chrystusa. Ale jednocześnie 
nie chciałem zostać Chrystusowym robotem. Trwożyła mnie myśl o 
potępionej większości. Niepokoiła mnie wizja Boga, który odbiera nam wolę, 
większość ludzkości śle do piekła, przygarniając jedynie garstkę, ta garstka 
zaś werbuje się jedynie spośród prawosławnych. 

Potem zaczęło do mnie docierać, że wszystko to nie jest takie proste, że 
niektórzy święci pierwszych wieków uczyli, że wszyscy zostaną zbawieni, 
weźmy choćby Grzegorza z Nyssy. Siergiej Bułgakow również tak uważał. 
Mówił, że nawet Diabeł poprzez męki piekielne ostatecznie zostanie zbawi-
ony.

Ta wizja wydała mi się jednak również niepokojąca. Przypominało mi to 
komunistyczną utopię: żelazna ręka, obozy, wszystkich złamiemy, wszyscy 
będą dobrzy, wszyscy zaczną żyć dla innych. Bałem się, że to jakaś totali-
tarna tragikomedia. Sprzeciwiałem się wizji Boga, który koniec końców we 
wszystkich nas się wcieli, nawet w Diabła, i wszystko posiądzie.
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Potem zrozumiałem, że to również herezja. Że prawda jest gdzieś 
pomiędzy tymi biegunami.

Pewien mój przyjaciel, były duchowny prawosławny, okropnie się 
skonfundował, dowiedziawszy się, że przeszedłem na katolicyzm. 
Klarował mi, że katolicy mają zestandaryzowaną wiarę, wszyscy są jed-
nakowi, podczas kiedy prawosławny może wierzyć jak chce. Miał rację, 
swoją drogą. 

Miałem doświadczenie wielu świątyń. W jednej modlić mi się było lżej, 
w innej – ciężej. W monastyrze popadałem w stany bliskie niebiańskim.
A jednak to co poczułem w kościele katolickim – zdało się mi w 
długofalowej perspektywie najkorzystniejsze. Podkreślam, że doszedłem 
do takiego wywodu mimo że doznania w klasztorze prawosławnym, w 
którym pracujesz ciężko dzień po dniu – były o wiele silniejsze. Ale tutaj 
dostałem coś nowego, dotknięcie ontologicznej prawdy, nie wiem jak to 
nazwać…

***

Wszedłem do kościoła, zaczęła się msza, rozejrzałem się wkoło i 
pomyślałem: biedni katolicy. Co oni nawyrabiali z własną tradycją? To 
jak kółko protestantów – siedzą na krzesłach, śpiewają coś po rosyjsku, 
prościutkie teksty. Bardzo byłem rozczarowany. Spodziewałem się mis-
terium, głębokiej powagi, łaciny, surowości na twarzach. Tymczasem 
cała zewnętrzność była zasmucająco bylejaka. 
 Kiedy jednak nadeszło przeistoczenie, runąłem na kolana i 
odczułem łaskę. W prawosławiu też to odczuwałem, silniej lub słabiej, 
ale tym razem to była łaska, która do siebie przyzywała. 

Tak to już jest, że Bóg, by pomóc nam chodzić do kościoła, daje nam 
z początku zniżkę, zmiękcza drogę. Z początku w świątyni jest zawsze 
dobrze. Dopiero potem pojawiają się trudności. Wiedziałem o tym 
wszystkim, wiedziałem, że to jak kolejne zakochanie, zauroczenie ch-
ramem. Znałem to ze swej dotychczasowej drogi. Tym razem było jed-
nak inaczej. Tym razem wiedziałem bowiem, że będę tu już przychodzić 
każdego dnia. Wiedziałem, że dokonał się cud.

Podszedłem do mego oficjalnego nastojaciela prawosławnego, ojca 
Olega. Spytałem, czy mogę pracując w cerkwi chodzić do katolików. 
Powiedział, że nie. Zapytałem, czy mogę w takim razie czuć się zwolni-
onym. Powiedział – tak. Odszedłem więc.

Ojciec Oleg pozostał w świątyni. Niedługo później przemówił do wi-
ernych następującymi słowy: „pomódlcie się za Wołodię, który został 
zwiedziony na pokuszenie, ale do Paschy powinien do nas wrócić”. 
Bo ojciec Oleg naprawdę wierzył że to rzecz czasowa. Potem pisał o 
tym w gazecie. I przemawiał do mnie osobiście: „wszyscy czekają na 
twój powrót, opiszemy twą historię ze szczęśliwym zakończeniem – 
będzie artykuł o Wołodii, który próbował przejść na katolicyzm, ale się 
rozczarował i jest znów wśród nas”. 

Moje kontakty z prawosławnymi zostały przerwane. Kiedy zdecydowałem, 
że jednak zostaję w katolicyzmie, powiedziano mi, że się sprzedałem, 
zdradziłem, oszalałem, zahodowałem w głowie karaluchy.  

Po pierwszej, gorącej fali kościelnego zakochania zacząłem zdawać 
sobie sprawę z różnorakich problemów. Gdyby nie moja konwersja, 
mógłbym pozostać w prawosławiu i przepracować całe życie w cerkwi 
jako psalmista, przenieść się na starość do jakiejś wioseczki (w mieście 
wymagania wokalne są jednak zbyt wyśrubowane) i służyć przy ołtarzu 
w sielskim spokoju aż do śmierci. 

Do tej pory uczęszczam do cerkwi prawosławnej. Każdy dzień tam 
chodzę… W Monasterze Świętej Trójcy jest pewien diakon. On tak 
pięknie śpiewa psalmy…

***

Ostatni raz, gdy widziałem Alieksieja żywym, powiedziałem:
- Załatw tę sprawę – byłem upalony i opity, nie przewidziałem, co te 
słowa mogą oznaczać. Chodziło mi chyba o zgłoszenie kradzieży dowo-
du osobistego, Alieksiej zgubił wtedy jakieś dokumenty, ale on był już w 
innym wymiarze, a ja go tymi słowy pchnąłem przez wrota. 
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Musiałem wtedy palić, musiałem chłonąć nieprzetrawiony zacier. Ale nawet 
po trawie było coraz gorzej, bo czułem się grzeszny. Wiedziałem, że trzeba 
żyć inaczej, ale czułem, że zżera mnie chuć, trawią żądze, rozpuszczam się 
we własnych słabościach. 
 Szła ode mnie czarna aura. 
 Pewna dziewczyna powiedziała do mnie kiedyś:
- Po rozmowie z tobą tracę chęć do życia.
 Odbierałem to jako komplement. Usłyszeć takie frazy to było 
naprawdę coś, bo myśmy wtedy uważali, że żądza życia czyni z nas 
zwierzęta, a gdy przestajemy pragnąć żyć, to znaczy, że ponad to życie 
wyrastamy, wyrastamy ponad przestrzeń Diabła. 

Siedzieliśmy wtedy na Placu Rad, piliśmy wino na betonie. Wybiła godzi-
na ósma. I ja nagle zacząłem biec, uciekać od nich wszystkich, część 
pomyślała, że mi się zluzował dekiel, część, że uciekam z resztką rubli, ktoś 
zaczął mnie gonić, ja płakałem, runąłem na asfalt, coś błysło w głowie, stras-
znie zabolało. Nie rozumiałem dlaczego. Była ósma wieczorem. Właśnie w 
tej chwili Alieksiej się obwiesił. 

Wcześniej prosił wszystkich o wybaczenie, żegnał się. Nikt wtedy nie 
zrozumiał, gdzie odchodzi. 
 Nie spotkałem już nigdy tak świetlistej osoby. 
 Dzięki niemu ochrzciłem się. 
 Wierzę, że spotkam go w Królestwie Niebieskim. 
 Bo owoce jego życia są światłem.

Tak oto brzmi historia mojego przejścia na katolicyzm.

***

Próbowałem się dowiedzieć, co dzieje się z moimi sputnikami. Pierwszy 
mój duchowy nauczyciel Szura wpadł w ręce milicji. Założyli mu sprawę za 
marihuanę i znikł. Narik wrócił chyba do Kazachstanu. 
 Mikołaj Mikołajewicz Karpicki – prawosławny prodziekan z aka-Mikołaj Mikołajewicz Karpicki – prawosławny prodziekan z aka-
demika - został dyrektorem instytutu. Broni mniejszości religijnych. 
Nasz guru - wuj TEN - powędrował w dziwne rejony. Pewien tomski bloger 
niedawno z nim rozmawiał, opisał to spotkanie. Wujaszek TEN siedział 
na ławeczce. Pił z butelki portwajn i głosił kazanie o ziemi jako kosmicznej 

kloace, bo według niego na naszej planecie rodzą się największe pokra-
ki i dranie kosmosu, a ściągają na nią największe szumowiny i wyrzutki 
wszechświata. Wplątał się w scjentologię. Ale sławy nie utracił, Tomsk nadal 
o nim słyszy.

***

Aby zilustrować na koniec moje opowiadanie za pomocą muzyki, ściągnąłem 
z Internetu straszną empetrójkę autorstwa świętej pamięci Jegora Lietowa, 
lidera „Grażdanskiej oborony”. To jedna z jego ostatnich pieśni. Ona na-
jlepiej opisuje realność, w której żyliśmy w tamtych czasach.

Dokąd tak pędzisz, towarzyszu? 
Nie ma już czasu na rozkoszne harce.
Zasłońże twarz, zaklajstruj swe ubytki
I leż.
Proletariusze na kolanach 
wpatrują się zachwytem
w burżujów zmartwychwstałych
wskrzeszenie wkoło sławiąc
palcami błogosławiąc.
 
To w Leninowskich Górach
zakrzyczał z nagła, umarł
Ten, w kogo nie uwierzył
Bóg, co na mroźnych swych niebiesiech.

Strach lepki go poniesie.

Przepuśćcie go do przodu!
On w górę
wzniósł już trumnę 
na swych różowych rękach.

Szczęśliwa rodzina zanosi się od śmiechu 
Szczęśliwa rodzina roztopi się w swym śmiechu 
Szczęśliwa rodzina rozpryśnie się od śmiechu
Szczęśliwą rodzinę rozdepczą tak dla śmiechu
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To w Leninowskich Górach
zakrzyczał z nagła, umarł
Ten, w kogo nie uwierzył
Bóg, co na mroźnych swych niebiesiech

Strach lepki go poniesie,
przepuśćcie go do przodu!

On wzniósł już trumnę 
Na różowych rękach.

Piękna empetrójka, prawda? Możecie ją sobie ode mnie skopiować, 
jeśli chcecie.

***

Wołodia Tychiejew kończy. Długo płacze w betonowych podziemiach 
kościoła. Łzy leją się gęsto po szczupłej twarzy, spływają na tatarską 
bródkę, na elegancki sweterek, błękitną koszulę, rozklapane górskie 
buty. 
 Nie odchyla się jednak do przodu. 
 Komórka z empetrójką milknie. Wołodia nadal ryczy. 
 Zostaje zupełnie sam.

Napisane dzięki wsparciu Erasmus Mundus Action 2 Programme of the 
European Union.
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Mój rock na Syberii
Marcin Szczyciński

Na Cmentarzu Zajelcowskim, gdzie pochowana jest Janka, głucha cisza. Zimą ro-
syjskich mogił się nie odwiedza. Groby obsypało tłusto popielatą bielą. Żadnych 
tropów, bezludzie, śnieg sięga po kolana. O ile kwartał Janki udaje się jakoś odna-
leźć, z odszukaniem nagrobka jest już fatalnie. Zamiast tego fotografuję urządzone 
z niesamowitym przepychem mogiły z końca lat dziewięćdziesiątych, należące do 
gangsterów z Azji Środkowej.  Trzeba czekać aż śnieg stopnieje. Tak mówi w każdym 
razie Timur, z którym niedługo potem spotykam się nieopodal na gmachu opery i 
monumentalnego Lenina, strzeżonego przez dwóch czerwonoarmistów i robotnika.

ilustracja: Maria Magdalena Morawiecka
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Muzykę rosyjskojęzyczną odkryłem późno. Najpierw przypadkiem tra-
fili się Wiktor Coj i jego „Kino”. Piosenek Coja uczyłem się na pamięć, 
w wypowiedziach bohaterów lirycznych wyszukiwałem analogii do swo-
jego życia, w nocy otwierałem okno, wpatrywałem się w gwiazdy i wy-
puszczałem dym papierosowy pod melodię piosenki „Paczka sigaret”. 
Jako nastolatek nie byłem fanem żadnej grupy i nie utożsamiałem się 
z żadną kulturą – widocznie szybko to trzeba było sobie zrekompenso-
wać.
 A więc najpierw było „Kino”, a następnie film „Brat” – szary, 
ponury, jak listopad, w którym to Daniła Bagrow trafił do Petersburga. 
Świat Dostojewskiego: obskurne kamienice, ciemne zaułki, cmentarze; 
idealne miasto zabójców, miasto dziwek i złodziei – jak w filmie zaśpie-
wał Butusow ze swoim zespołem Nautilus Pompilius. Obraz – posępny, 
pozbawiony nadziei, i trochę psychodeliczny – nie byłby taki bez muzy-
ki, która go dopełniła. 
 A potem druga część. „Brat 2” jest filmem komercyjnym, sche-
matycznym, doprawionym nacjonalistyczną nutą. Ma jednak znakomitą 
ścieżkę muzyczną: Nautilus Pompilius, Zemfira, B-2, Masza i Miedwie-
di, Splean i inne gwiazdy rosyjskiego rocka i pop-rocka z wyższej półki.  
 Na tych zespołach się koncentrowałem. 
 A potem wyjechałem na rok na Syberię.

Rosyjskie pole eksperymentów

Z twórców zauralskich radzieckiej kontrkultury najbardziej znani są Je-
gor Letow i Janka Diagilewa; to im w swojej książce Oczami radzieckiej 
zabawki Konstanty Usenko poświęcił rozdział o Syberii. Oba te nazwi-
ska znałem jeszcze przed wyjazdem do Rosji. 
 Jegor Letow (naprawdę nazywał się Igor Fiodorowicz Letow), 
muzyk z Omska, ze swoim zespołem Grażdanskaja Oborona (GO, 
także GrOb, co po rosyjsku oznacza „trumna”) zdobył sławę w całym 
kraju; już w czasie pierestrojki był gwiazdą podziemnej muzyki. W la-
tach dziewięćdziesiątych zaangażował się w działalność polityczną jako 
aktywista ruchu nacjonalistyczno-bolszewickiego, z którego potem się 
wycofał. Koncertował nieprzerwanie do roku 2008, kiedy nagle zmarł na 
atak serca. 
 To Letow poznał i – można powiedzieć – wypromował Jankę, z 
którą przez pewien czas tworzył burzliwy związek. Jana Stanisławowna 

Diagilewa urodziła się w Nowosybirsku. Po ukończeniu szkoły rozpo-
częła naukę w Nowosybirskim Instytucie Inżynierów Transportu Wod-
nego, którą przerwała na drugim roku studiów. Wpływ na nią wywarł 
Aleksandr Baszłaczow, a następnie właśnie Letow. Janka występowała 
z GrOb, również samodzielnie bądź z własną grupą „Wielikije Oktiabri” 
w całym kraju. Zmarła w 1991 roku w niewyjaśnionych okolicznościach: 
jej ciało znaleziono w rzece Inia pod Nowosybirskiem. 
 Letow i Janka, którzy stali się twarzami syberyjskiej kontrkul-
tury, tworzyli w niezwykłym środowisku. W latach osiemdziesiątych, w 
kraju pogrążonym w stagnacji, zmęczonym afgańską wojną i papierową 
ideologią komunistyczną, powstał offowy mikroświat. Mieszkańcy go za-
siedlający żyli własnym życiem, tworzyli muzykę, krążyli między Nowo-
sybirskiem, Omskiem, Tiumeniem. Rzucało ich po całym ZSRR, który 
przemierzali, by pojawiać się na samorzutnie tworzących się festiwalach 
młodzieżowych. 
 Tak oto zaistniały Grażdanskaja Oborona (oraz kilka innych pro-
jektów Letowa, np. konceptualny Kommunizm) oraz tacy wykonawcy 
jak: Konstantin Riabinow „Kuza UO”, Dmitrij Rewiakin i jego Kalinow 
Most, Jurij Naumow i Prochodnoj Dwor, Dmitrij Kuźmin „Czornyj Łukicz”, 
Dmitrij Seliwanow i jego Promyszliennaja Architiektura, bracia Jewgienij 
i Oleg Liszczenko z zespołem Pik Klakson oraz wielu innych. 
 Syberyjski mikroświat opatrzmy nazwą, będącą zarazem tytu-
łem zbioru wierszy Letowa, Janki i Konstantina Riabinowa, a jednocze-
śnie tytułem piosenki GrOb. „Rosyjskie pole eksperymentów”.

Tomsk

Tomsk jest nieco ponad półmilionowym miastem na Zachodniej Syberii, 
leżącym w pobliżu największych na świecie Bagien Wasiugańskich, nad 
rzeką Tom, która z kolei wpada do rzeki Ob, jednej z największych w Ro-
sji. Dookoła tajga. Historia miasta sięga roku 1604, kiedy trwała już in-
tensywna kolonizacja ziem zauralskich przez Moskwę. Tutaj w XIX wie-
ku powstał pierwszy za Uralem uniwersytet. Wtedy właśnie przylgnęła 
do miasta nazwa „Ateny Syberyjskie”. Obecnie w Tomsku znajduje się 
kilka uczelni państwowych a także prywatne szkoły wyższe; miejsco-
wość cieszy się na Syberii Zachodniej renomą miasta uniwersyteckie-
go; na studia przyjeżdżają tysiące młodych ludzi z okolic (miasteczka i 
wioski w obwodzie, także z sąsiednich rejonów: nowosybirskiego, ke-
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merowskiego, omskiego), a nawet z dalszych okolic (Kraj Krasnojarski). 
 Sama miejscowość jest bardzo spokojna, raczej prowincjo-
nalna. Drewniane domy, niektóre z XIX wieku, prawdziwe perły archi-
tektury, przeplatają się z radziecką zabudową, głównie tak zwanymi 
„chruszczowkami”, stawianymi w latach sześćdziesiątych. Na central-
nym placu, tak jak w innych miastach Rosji, nadal stoi pomnik Leni-
na, zaś plac nosi jego nazwę; za plecami wodza wznosi się odbudo-
wana w latach dziewięćdziesiątych cerkiew Zwiastowania Pańskiego,  
a po jego lewicy kapliczka Michała Archanioła. 
 Peryferyjnej atmosferze Tomska sprzyja oddalenie od nitki kolei 
transsyberyjskiej (do Tajgi, będącej najbliższą stancją Transsybu, jedzie 
się koleją podmiejską kilka godzin), a także sąsiedztwo potężnego No-
wosybirska, trzeciego pod względem wielkości ośrodka Rosji. 
 To w Tomsku nawiązuję kontakt z pierwszymi osobami, związa-
nymi z dawną kontrkulturą. Wszystko zaczyna się jednak – jak to teraz 
często bywa – od poszukiwań w Internecie. Okazuje się więc, że Janka 
Diagilewa bywała w Tomsku, miała tu przyjaciółkę, Julię Szerstobitową, 
która potem założyła własną grupę „Julia i niekije stiekliannyje pugowi-
cy” (Julia i niejakie szklane guziki). W sieci wisi pęczek zdjęć zespołu i 
portrety samej Julii. Nagrań nie ma. 

Timur Stukanow

W poszukiwaniach pomaga mi Nikołaj Karpicki, filozof i społecznik, 
niegdyś prodziekan Wydziału Filozoficznego Tomskiego Uniwersytetu 
Państwowego, obecnie wykładowca Syberyjskiego Państwowego Uni-
wersytetu Medycznego w Tomsku. Karpicki sugeruje mi zwrócić się do 
swojego kolegi z Nowosybirska, Timura Stukanowa, historyka, wykła-
dowcy na Nowosybirskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym. 
„On pasjonuje się twórczością Janki” – wyjaśnia Karpicki. 
 Timur usłyszał o Jance jeszcze na początku lat dziewięćdzie-
siątych. Wtedy jej piosenki nie zrobiły na nim wrażenia. Teraz w krótkim 
liście pisze:
 „Dopiero sześć lat temu; dopiero wtedy tak strasznie się 
tym przejąłem. Jej piosenki to jest najlepsze, co mamy z twórczo-
ści kobiet w rosyjskim rocku. Sądzę, że prawdziwym mentorem 
Janki był nie Jegor Letow, ale Aleksandr Baszłaczow (słynny bard  
z Leningradu, popełnił samobójstwo w roku 1988). 

W Nowosybirsku mieszkam od roku 2008. Nie znam nikogo z przyjaciół 
Janki, nie szukałem znajomości w tym kręgu i nie widzę w tym większe-
go sensu. Jeśli będziesz w okolicy, mogę pokazać dom, w którym Janka 
mieszkała”. 
 Nowosybirsk różni się od Tomska. Szare bryły budynków jesz-
cze z czasów stalinowskich, ogromna rzeka Ob, kominy fabryk. Potwor-
ny ziąb. 
 Na Cmentarzu Zajelcowskim, gdzie pochowana jest Janka, głu-
cha cisza. Zimą rosyjskich mogił się nie odwiedza. Groby obsypało tłu-
sto popielatą bielą. Żadnych tropów, bezludzie, śnieg sięga po kolana. 
O ile kwartał Janki udaje się jakoś odnaleźć, z odszukaniem nagrobka 
jest już fatalnie. Zamiast tego fotografuję urządzone z niesamowitym 
przepychem mogiły z końca lat dziewięćdziesiątych, należące do gang-
sterów z Azji Środkowej.  
 Trzeba czekać aż śnieg stopnieje. Tak mówi w każdym razie Ti-
mur, z którym niedługo potem spotykam się nieopodal na gmachu opery 
i monumentalnego Lenina, strzeżonego przez dwóch czerwonoarmi-
stów i robotnika. 
 Timur Stukanow opowiada, że 9 maja co roku na mogile Janki 
gromadzą się jej przyjaciele, fani. Nigdy natomiast nie pojawił się Jegor 
Letow, choć co roku nań czekano.  
 Obecnie sam Letow spoczywa na Cmentarzu Staro-Wostocz-
nym w Omsku. 
 Idziemy z Timurem do Janki. Nie na grób jednak. Do jej rodzin-
nego domu. Ścisłe centrum; niewielki, drewniany; właściwie (z punktu 
widzenia osoby nieznającej się na syberyjskiej architekturze) niczym nie 
różni się od starej zabudowy w Tomsku lub w Irkucku. 
 W roku 2013 znajduję informację, że władze Nowosybirska od-
mówiły wywieszenia tablicy pamiątkowej na ścianie domu Janki.

Chodź, pójdziemy razem po torach tramwajowych, 
Posiedzimy na rurach na początku linii, 
Naszym ciepłym wiatrem będzie dym fabryczny, 
A gwiazdą polarną żółty blat światła. 
Jeśli się uda, aż do nocy nie wrócimy do klatki
Musimy w dwie sekundy zaryć się w ziemi
I siedzieć tam, gdy przejadą szare maszyny
Wioząc tych, kto nie umie i nie chce uwalić się w brudzie,
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Jeśli zdążymy, pełzać będziemy po podkładach; 
Ty zobaczysz niebo, a ja ziemię na twoich podeszwach. 
Trzeba będzie spalić ubranie, jeśli wrócimy; 
Jeśli nie powitają nas u progu ci w czapkach, 
A wtedy nie mów, że poszliśmy po torach tramwajowych, 
Bo to pierwsza oznaka zbrodni lub schizofrenii, 
I uśmiechnie się do nas Żelazny Feliks, 
I to będzie długa, i bardzo sprawiedliwa
Kara za to, że poszliśmy po torach tramwajowych. 
Sprawiedliwa kara za spacery po torach tramwajowych, 
Zabiją nas za to, że poszliśmy po torach tramwajowych, 
Zabiją nas za to, że razem poszliśmy po torach tramwajowych.

Janka Diagilewa, Po torach tramwajowych

Oleg Isajew

Mijają prawie dwa miesiące. W styczniu na portalu vkontakte.ru trafiam 
na ogłoszenie o akustycznym koncercie grupy Pliaski Połnoczi. Dwuso-
bowy zespół tworzą Oleg Isajew z córką Janą. 
 Na koncercie śpiewają własne utwory, ale też piosenki Janki 
Diagilewej i Czornego Łukicza. Mieszkają w miasteczku Jurga, w obwo-
dzie kemerowskim, mniej więcej trzy godziny drogi od Tomska. Portal 
vkontakte pozwala na umieszczanie plików bez dbałości o prawa au-
torskie, warto więc przejrzeć audiotekę na profilu grupy. A tam, oprócz 
własnych kompozycji – piosenki zespołu „Julia i niekije stiekliannyje pu-
gowicy”. 
 Na osobistym koncie Olega fotografie z lat osiemdziesiątych, 
wysoki, chudy dwudziestoparolatek z gitarą; na próbach, na koncercie. 
Sam Oleg pisze o sobie: „Grałem w bardzo różnych zespołach; byłem 
przy narodzinach syberyjskiego punku; znałem Jegora Letowa, Jankę 
Diagilewą, Dimę Kuźmina „Czornego Łukicza”, wobec którego czuję 
szczególną wdzięczność”. 
 Oleg odpisuje na moją wiadomość. Wspomina o Dimie Kuźmi-
nie. „Mieszka teraz daleko stąd, w Woroneżu. Ale do Tomska niedługo 
przyjedzie Oleg Sudakow „Manager” z koncertem. Napiszę mu o tobie”. 
 Czytałem o Managerze. Blisko współpracował z Janką, był też 
wieloletnim członkiem Grażdanskoj Oborony i innych muzycznych pro-

jektów Letowa. Obecnie jeździ po Rosji z koncertami swojego zespołu 
„Rodina”. Odwiedził również Ukrainę. W Tomsku da solowy występ.

Długa droga, zaczął się świt
I uparcie leci motylek ku światłu
Bo przecież wie, że musi być tam,
Lecz może to słońce, a może księżyc?

Pliaski Połnoczi, Droga

Julia

Miejsce koncertu – lokal „Koniec Frunze”. Nazwa nieprzypadkowa – 
klub rzeczywiście znajduje na końcu bardzo długiej ulicy, nazwanej na 
cześć jednego z ojców rewolucji październikowej. Piwnica, coraz dusz-
niej. Wyjście z lokalu tylko jedno, bardzo wąskie, po wysokich scho-
dach; na myśl przychodzi ubiegłoroczna tragedia w klubie w Permie i ro-
syjska, czy szerzej, słowiańska beztroska. Koncert opóźnia się, technik 
nie sprawdził sprzętu i wyjechał z miasta. Dwaj barmani kończą zdalny 
kurs obsługi sprzętu, konsultują się przez komórkę i grzebią przy kon-
solecie. Fani zabijają czas rozmowami w sali lub na papierosie w kory-
tarzyku. Pośród nich kobieta z bujną fryzurą. Nie zmieniła się od ponad 
dwudziestu lat. 
-  Pani nazywa się Julia? 
-  Tak… Skąd pan wie? 
-  Poznałem ze zdjęć. 
 Julia Szerstobitowa jest nieco speszona. 
- To bardzo ciekawe… - zamyśla się. – Już tyle lat, jak jej nie ma. Dzisiaj 
Janka byłaby już taką panią w średnim wieku… A młodzi ludzie pytają, 
interesują się. I to jeszcze z innych krajów… Wiesz, dopiero co widzia-
łam się z podobnym chłopakiem, też się o nią dopytywał. Przyniosłam 
na spotkanie kilka zdjęć. Jedno mi zostało. Dam ci. 
 Na fotografii koncert Janki, solowy występ z gitarą. Z tyłu pod-
pis: Angarsk, 1987 rok. Miasteczko w obwodzie irkuckim. Nie było mnie 
jeszcze na świecie.  
 Zdjęcie dzisiaj wisi u mnie na ścianie.  
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Chcę zrzucić z siebie powrozy,
Chcę w ziemi zakopać myśli,
Chcę rzucić się do pierwszych drzwi,
Gdzie z kamienia mogą wydobyć gwoździe.
Chcę zrzucić z siebie powrozy.

Chcę widzieć ciebie w bieli,
W nieprzerwanym złotym kręgu…

Chcę widzieć ciebie w bieli – Julia Szerstobitowa i Niekije Stiekliannyje Pugowicy

Manager

-  A! Polska! Translola!
 Translola, to zespół dziewczyn z Krakowa, które wydały piosen-
ki Janki po polsku. 
 Manager ma około pięćdziesiątki, ale werwą może obdzielić 
przynajmniej kilku wyrostków i dwudziestolatków. Bije od niego chary-
zma. Wczorajszy koncert był bardzo udany. 
 Teraz jest już ranek. Manager dopiero co wyskoczył z marszrut-
ki, z gitarą na plecach, potem pobiegliśmy do sklepu po pierwsze dziś 
papierosy. Teraz siedzimy w akademiku. Za godzinę gość biegnie dalej, 
śpieszy się na dworzec.
 Ze wspomnień „Managera” o Jance: 
- Kiedy zginęła, miała dwadzieścia pięć lat. Jasne, że dużo w jej tek-
stach było czegoś takiego intuicyjnego, czegoś czego jeszcze nie umia-
ła nazwać. Dużo niepokoju i duchowości, symboliki religijnej, chociaż 
nigdy na te tematy nie rozmawialiśmy. Wszyscy ateistami byliśmy.
 Terminal autobusowy jest szary, wyraźnie kontrastuje z odno-
wionym, eleganckim kompleksem dworca kolejowego z początku XX 
wieku. Manager na koniec:
-  Musiała się do nas dostosowywać, do bandy chłopaków, chować swo-
ją dziewczęcość, a eksponować taką grubiańskość, pewność siebie. 
Nie wiem, na ile dobrze czuła się sama ze sobą. 

Wsiada do liniowego autobusu. Rusza do Jurgi. Zaraz spotka się z Ole-
giem Isajewem. 
 Na portalu dwutygodnik.com znajduję tymczasem ogłoszenie, 

że redakcja ogłasza konkurs na najlepsze artykuły czytelników, które w 
całości wypełnią jubileuszowe, 80 wydanie magazynu. Czas: do końca 
marca. A na którejś rosyjskojęzycznej stronie: informacja o premierze 
dokumentalnego filmu „Syberyjski Woodstock”, filmu autorstwa Igora 
Nikołajewa i Konstantina Narykowa. Premiera odbyła się 23 lutego 2012 
roku w Nowosybirsku.  
     

Lubię chodzić sama
Po alejach pełnych gwiaździstego ognia.
Pełna własnych zmartwień, 
Więc, kochankowie, nie kryjcie się przede mną.
Nic nie widzę, nic nie słyszę,
O niczym nie wiem, o niczym nikomu nie powiem.

wiersz Lwa Olszanina w aranżacji zespołu Kommunizm, wspólne wykonanie Managera i 
Janki Diagilewej

Igor

Podobnie jak w grudniu, również teraz Nowosybirsk wita chłodem. Nie-
przyjemnie na ulicach i na stacji metra. 
 Igor jest po trzydziestce, na co dzień pracuje jako dziennikarz. 
Razem z nim i jego żoną Aliną oglądamy film „Syberyjski Woodstock”. 
Igor wyjaśnia, że wspólnie z Kostią chcieli stworzyć dokument o trzech 
pokoleniach rockowców na Syberii Zachodniej, od późnego Breżniewa 
do roku 2011. Pierwsze kadry opowiadają o wczesnych latach osiem-
dziesiątych. Mówią o nich m.in. Manager, Dmitrij Rewiakin z grupy „Ka-
linow Most”, Dima Kuźmin. Zaczyna Aleksandr Czyrkin, twórca zespołu 
„Putti”: 
- Sam nie wiem, jak to się zaczęło. Szczeniakami byliśmy, po szes-
naście, siedemnaście lat mieliśmy. Tak się najpierw bawiliśmy. A po-
tem już samo poszło. Może, gdybym miał głos jak Freddie Mercury lub 
Bob Dylan, to byłoby wiadomo, czemu się tym zająłem. A że nie mam,  
to nie wiem, może chciałem „wyrazić siebie”.  
 Wtóruje mu Manager: 
- Dobrze pamiętam lata osiemdziesiąte i tę oficjalną retorykę, na którą 
już potem nikt uwagi nie zwracał. I stopniowo, kiedy odrzucałeś to, co 
mówią ci w telewizji, wzbudzałeś w sobie chęć do śpiewania. 
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 A potem mówią Dmitrij Rewiakin, Dmitrij Kuźmin, Jurij Naumow. 
Przewija się w ich opowieściach, jako swoisty guru, Jegor Letow. Chło-
paki, w większości studenci, kradną instrumenty ze szkolnych kapel, w 
akademikach po kryjomu słuchają hitów zachodniej muzyki, które za że-
lazną kurtyną już dawno stały się klasyką. Wychowawcy wyważają drzwi  
do pokoju, gdy usłyszą Black Sabbath czy Led Zeppelin. Tymczasem 
na Syberię zaczynają przyjeżdżać rodzimi, radzieccy wykonawcy z Mo-
skwy czy Leningradu, tacy jak Boris Griebienszczikow. Okazuje się, że 
rocka można też grać po rosyjsku. 
 Na zewnątrz szaro, beznadziejnie, wojna w Afganistanie, gen-
sek Czernienko zabrania organizowania domowych koncertów (tzw. 
kwartirniki – od rosyjskiego kwartira, czyli „mieszkanie”). Do tego nie-
chęć i pogarda ze strony przyzwoitych ludzi (pod każdą szerokością 
geograficzną zwykli ludzie darzą rocka nienawiścią: na Zachodzie są to 
straszni mieszczanie, w ZSRR był to lud pracujący).
 Następnie pierestrojka. W całym kraju samorzutnie two-
rzą się festiwale rockowe, sławę zdobywa Grażdanskaja Oboro-
na. Młodzi ludzie jeżdżą od Władywostoku po Lwów. Tąpnięcia  
w propagandzie – po raz pierwszy władza porusza trudne tematy. Kadry 
z szalonych koncertów rockowych na scenie Domu Kultury im. Dzier-
żyńskiego. A za kulisami rodzi się biznes. Działacze młodzieżowej przy-
budówki Partii, czyli Komsomołu, bardzo szybko przejmują organizację 
festiwali rockowych, zdobywając kapitał i menedżerskie doświadczenie. 
Przyda im się już za kilka lat, kiedy do podziału będzie gigantyczny ma-
jątek imperium i ziejąca nisza poradzieckiego rynku. 
 To wszystko nastąpi niedługo; na razie młodzi rockow-
cy cieszą się koncesjonowaną swobodą, i jak nie bez autoiro-
nii podkreśla Manager: „Wszyscy czują się bojownikami w walce  
z systemem”. Tak naprawdę nie było w ruchu rockowców żadnej politycz-
nej opozycji: młodzi ludzie, którzy piszą teksty, układają do nich muzykę, 
zakładają efemeryczne zespoły, a także ci, którzy z twórczością nie mają 
nic wspólnego, ale przebywają w towarzystwie muzyków – żyją po prostu 
poza radziecką rzeczywistością. Jeżdżą pomiędzy miastami, mieszkają  
w kilka lub więcej osób w ciasnych mieszkaniach tygodniami bądź mie-
siącami, dyskutują, kłócą się, czytają, nagrywają domowe albumy i nie 
mają z czego się utrzymać. 
 Komuna, jednym słowem. 
 Jej koniec zaznacza się pasmem tragicznych wydarzeń. Dmitrij 

Seliwanow, ciekawy, oryginalny muzyk z Nowosybirska, wiesza się zu-
pełnie niespodziewanie. Umiera Żenia Liszczenko z omskiego zespołu 
„Pik Klakson”. W maju 1991 roku ginie Janka Diagilewa. 
 A potem zaczyna się nagle nowa epoka. Sierpień 1991 r.: pucz Ja-
najewa w Moskwie. W grudniu rozpad Związku Radzieckiego. Rosja staje 
się krajem demokratycznym z gospodarką wolnorynkową, a Rosjanie są 
pozostawieni sami sobie. Brak pracy, perspektyw, wzrastająca przestęp-
czość, mafia, która przechwytuje rynek, rozkradziony majątek państwowy.  
 I sami muzycy rockowi przyznają, że zdecydowanie bezpiecz-
niej czuli się w poprzednim systemie, kiedy wszystko było przynajmniej 
wiadomo. 
 Według twórców filmu ostatnim akordem aktywności pierwsze-
go pokolenia jest działalność polityczna lat 1993-1994; wtedy prezy-
dent Jelcyn rozwiązuje ostatnie instytucje ZSRR i zbrojnie przejmuje 
pełnię władzy, ustanawiając ustrój polityczny Rosji w obecnym kształ-
cie. Otwarta wojna domowa na ulicach Moskwy powoduje poruszenie 
w społeczeństwie. Jegor Letow wznawia działalność Grażdanskoj Obo-
rony i związuje się z ruchem narodowo–bolszewickim Eduarda Limono-
wa, pod egidą którego inicjuje serię koncertów w całym kraju. Gra pod 
nazwą „Rosyjska ofensywa”. Ale, jak mówi Manager, „stało się jasne, że 
do powstania przeciwko Jelcynowi ludzie nie wyjdą”. 
 Kolejne części filmu opowiadają o latach dziewięćdziesią-
tych i o czasach najnowszych. Do osób, które zaczęły grać po roku 
1991, należy sam Igor, a ostatnie pokolenie to moi rówieśnicy. Za-
miast obskurnych domów kultury, nowe zespoły wolą próbować  
i koncertować w świeżo powstałych klubach. Wyraźnie rzuca się w oczy, 
że dla Igora i Kostii ta część „Syberyjskiego woodstocka” ma charak-
ter sentymentalny – pojawiają się liczne nazwy klubów, ulice, osoby 
związane z tymi miejscami. Później twórcy koncentrują się wyraźnie na 
samym Nowosybirsku, i jak przyznaje Igor, nawet mieszkańcy innych 
miast rosyjskich mogą chwilami czuć się znużeni. 
 Jednak i tutaj pobrzmiewają echa wydarzeń w ca-
łym kraju: „złe lata dziewięćdziesiąte” – bieda, chaos, bezrobo-
cie, wojna w Czeczenii, pośród młodych rockowców alkoholizm  
i narkomania. Szczególną uwagę Igor zwraca na Antona „Kuzię” Polań-
skiego, zmarłego w roku 2000, swojego bliskiego przyjaciela. 
 Sztafeta pokoleń: po upadku żelaznej kurtyny na Rosję nad-
chodzi fala zachodniej, współczesnej muzyki, której słuchają twór-
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cy po 1991 roku, nowe inspiracje i nowe eksperymenty. Jednocze-
śnie grupy w zdecydowanie większym stopniu skupione są na sobie,  
i środowisko nie jest zintegrowane. Zwłaszcza, że na muzyce można 
teraz zarabiać. 
 Igor: „Kluby poupadały, od roku 2007 pojawiły się płatne studia 
nagraniowe i to przez nie przewijały się nowe grupy. Wielu z nich nie 
znam. Środowisko nie jest już tak skonsolidowane, jak kiedyś…”. 
 Część pokolenia moich rówieśników, jak grupa No Fuzz, wyko-
nująca piosenki po angielsku, rzeczywiście potrafi siebie wykreować, 
zabiegać o sławę. Dla nich istotne jest inwestowanie w karierę, możli-
wość robienia tego, co się lubi, ale i to, by na tym zarabiać. Niejako na 
drugim biegunie sytuują się ci, dla których Letow i Janka są już klasyką i 
którzy albo śpiewają ich utwory, albo tworzą własne w tym właśnie stylu. 
 O swoim projekcie Igor mówi: Bez wątpienia każdy, kto wchodzi 
do środowiska muzycznego, przeżywa coś takiego, co będzie mógł na-
zwać swoim Woodstockiem. Dla kogoś miał on miejsce w latach 80., dla 
kogoś w 90., a jeszcze dla kogoś dopiero się zaczął. Dla jednych będzie 
trwał on rok, a dla innych trzydzieści lat. To już indywidualna sprawa. 
Może lepiej było nazwać film „Mój Woodstock”?

Jestem szczęściarzem. Zastałem radziecki Woodstock – pew-
nie ostatni taki szalony, cudowny plusk dziecięcej, czystej, ży-
wej radości.

wywiad Jegora Letowa, rok 1989 – motto filmu „Syberyjski Woodstock”

Aleksandr

Wieczorór,  ulice wiosennie zaśnieżone. W klubie, ukrytym w jednym 
z masywnych, nowosybirskich budynków, zbierają się goście. Ktoś z 
punkowym grzebieniem, ktoś wygolony, niektórzy w glanach i czarnych 
kurtkach. Starzy znajomi. 
 Igor ma prawo wstępu za kulisy: do wydzielonej salki, gdzie sie-
dzą członkowie grających dziś zespołów. Pośrodku wielki stół ugina się 
od jedzenia, piwa i wódki. Zaczepiają go i wciągają do dyskusji ludzie 
„ze środowiska”. Ktoś już widział film, ktoś jeszcze nie, ktoś ma bardzo 
duże zastrzeżenia. Premiera odbyła się zaledwie dwa tygodnie temu i 
jest tu dużym wydarzeniem. 

Igor zagaduje się z Aleksandrem Czyrkin, liderem zespołu Putti. Kojarzę 
go z dokumentu. Krępy, po pięćdziesiątce, trochę sepleni, brakuje mu 
niektórych zębów. Na koszulce symbol partii Jedna Rosja i Władimir 
Putin, a pod nim narysowany gnom z ogromnymi uszami i napis „Putti. 
Syberia”. 
 Jako nastolatek założył zespół i kieruje nim do dziś. Bliski przy-
jaciel Letowa, Managera, Janki, braci Liszczenko. Jeden z filarów tam-
tego środowiska. Pod koniec lat osiemdziesiątych wzięli go do wojska w 
jednostce w Omsku. Służył w jednostce specnazu, ale potrafił nie wra-
cać z przepustek, urywał się żeby wziąć udział w punkowym koncercie, 
na którym grał w mundurze żołnierza Armii Radzieckiej. 
 Potem były lata dziewięćdziesiąte i na jakiś czas Aleksandr 
zniknął z Nowosybirska. 
- Czarne sprawy. Był komuś winny pieniądze. Mafia go szukała – opo-
wiada Igor. 
 Wtedy takie historie zdarzały się tysiącami. 
 Aleksandr wraca. Ściąga swoją koszulkę, ot pamiątka. Będzie 
występować z gołym torsem. 
 Pozostali członkowie Putti są od niego młodsi. Koncert żywioło-
wy. Szaleństwo, anarchia, odtrutka od kredytów w Sberbanku, pracy w 
sieciowym markecie „Brzoskwinia”, czy na słuchawce w „Megafonie”, od 
zwykłych, drobnych problemów. 
 Niedługo potem mój wywiad „Muzyka już nie zmienia świata” 
ze zwiastunem filmu „Syberyjski Woodstock” trafia do numeru dwutygo-
dnik.com.
 Koszulkę od Aleksandra do dziś trzymam w szafce. 

Nina

Z Nowosybirska wracam busem. Oprócz rodowitych Rosjan jadą też 
robotnicy którejś z republik azjatyckich – może z Tadżykistanu, może  
Kirgistanu. Z zakorkowanego miasta wydostajemy się przeszło czter-
dzieści minut. 
 Po drodze kierowca skręca w stronę Jurgi. Właściwie nie do-
jeżdża do samego miasta, zatrzymuje się po prostu koło zrzuconego w 
polu, potężnego napisu „JURGA” (litery w takiej stylistyce rozstawiano 
niegdyś od Brześcia do Władywostoku), następnie zawracamy do Tom-
ska. 
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Ninę poznałem tu wiosną. Zapytała mnie wtedy, czy znam takiego mu-
zyka, jak „Czornyj Łukicz”. I wyjaśniła zaraz: 
- On jest moim wujkiem, wprawdzie nie rodzonym. Był mężem mojej 
cioci, Oksany. Teraz wprawdzie mieszka w Woroneżu, a ciocia w Afryce. 
Ich syn pojechał za ojcem do Woroneża. 
 W filmie „Syberyjski Woodstock” sam Dima Kuźmin opowiadał: 
- Moja pierwsza żona była z miasteczka Jurga w obwodzie kemerow-
skim, mieszkałem tam przez rok. Pracowałem w technikum, skończyłem 
Politechnikę Nowosybirską, więc byłem cennym pracownikiem. Miałem 
dodatkowe zajęcie jako kierownik zespołu muzycznego. Potem jedna 
z matek oskarżyła mnie o działalność antypaństwową. Zwolnili mnie i 
długo byłem bez pracy. Nikt mnie nie prześladował, ale w małym mia-
steczku, gdzie wszyscy się znają, nikt już mnie nie chciał zatrudnić. 
 Nina pamięta od dzieciństwa kasety z domowych koncertów Łu-
kicza z przyjaciółmi, m.in. z Letowem, Janką, braćmi Liszczenko. Także 
zdjęcia cioci z tamtych czasów, zeszyty z wierszami i życzeniami, podpi-
sane własnoręcznie przez Letowa. Na zdjęciach jest też Julia Szerstobi-
towa, która przyjaźniła się nie tylko z ciocią Oksaną, ale i z mamą Niny; 
przez wiele lat wspólnie spędzały wakacje. 
 Kiedyś Nina przyszła z mamą w odwiedziny do Julii, która coś 
pisała; na pytanie Niny odpowiedziała: 
- Powstaje książka o mojej przyjaciółce. Poprosili mnie, bym coś napi-
sała. 
 To był rok 2000: nakładem wydawnictwa Wyrgorod ukazała się 
książka o Jance Diagilewej.
 Teraz ta opowieść będzie naszą historią rodzinną. Od dwóch lat 
wspólnie mieszkamy z Niną w Polsce.

Bije artyleria, namierzony cel,
I smutne naboje poleciały weń.
Brudne mandaty w brudnych kieszeniach.
Czerwony peron, wieczny kraj. 

Czornyj Łukicz, Wieczny kraj

Zamiast zakończenia

Tuż przed wyjazdem z Rosji odwiedziłem po raz kolejny Nowosybirsk. 
Na 9 maja, w rocznicę śmierci Janki, dotarłem jej grób na Cmentarzu 
Zajelcowskim. Zaprowadziła mnie tam grupa nastolatków. Przynieśli 
kwiaty, pomilczeli nad mogiłą. Bez żadnych teatralnych gestów. 
 Tego samego dnia znowu spotkałem się z Igorem. Przekazał mi 
płytę z filmem. Sporządziłem doń polskie napisy. Do tej pory dokument 
nie był jeszcze pokazany w Polsce. 
 W lipcu Alinie i Igorowi urodziła się córka. 
 W listopadzie doszła do nas wiadomość o śmierci Dimy Kuźmi-
na. Nie zdążyliśmy się poznać. 
 Oleg Isajew zaprasza do siebie do Jurgi, kiedy tylko bę-
dziemy z Niną w Rosji. Do tej pory żyje w Jurdze babcia Niny. 
Dwadzieścia pięć lat temu nad jej mieszkaniem spotykali się  
u Dimy Kuźmina i cioci Oksany ludzie z syberyjskiego środowiska roc-
kowego. 
 Cały czas mam wrażenie, że mój własny Woodstock dopiero się 
zaczyna. Tylko nie wiem, co to znaczy.

PS. Ponieważ kończy się zima, ostatnie słowo należy do Letowa.

Pod stuletnimi zaspami biblijnych anegdot 
pożądliwych prawosławnych i żarłocznych katolików, 
porzuconych okopów i płonących mrowisk leży  
wieczna wiosna w pojedynczej celi. 
 
Pod zatopionymi tłumami, domami, placami, 
zaludnionymi pustyniami, zatęchłymi cerkwiami, 
rozpalonymi chujami i głodnymi waginami leży  
wieczna wiosna w pojedynczej celi. 
 
Poprzez lustrzane schronienia, zapasy słów, 
bluźniercze idejki i nieprzepite pieniążki, 
obficie nawożone cmentarze i ogrody widoczna  
wieczna wiosna w pojedynczej celi. 
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Wróblowa, mroczna, wyszczerzona, 
ochrypła, dzika gromada krzyczy we mnie. 
Wróblowa, mroczna, wyszczerzona, 
drapieżna, dzika gromada krzyczy we mnie: 
wieczna wiosna w pojedynczej celi. 
 
Setki lat zasp, lazaretów, pitekantropów, 
wierszy, medykamentów, chleba, igrzysk, 
obowiązkowych podziemnych terapii dla krzywych i garbatych. 
Wieczna wiosna w pojedynczej celi. 
 
Wróblowa, mroczna, wyszczerzona, 
ochrypła, dzika gromada krzyczy we mnie 
Wróblowa, mroczna, wyszczerzona, 
drapieżna, dzika gromada krzyczy we mnie.

Jegor Letow, Wieczna wiosna
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Bydgoski łącznik
Karolina Skibińska

zdjęcie: Maciej Skawiński
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Tabliczki mają cztery kolory. Łatwo to zapamiętasz. Czerwony – nerka, którą 
nosisz na imprezy, żółty - MDMA, niebieski – ozdoby na psytance’ach, czarny 
– ulubiony kolor ubrań skłotersów. 

Boję się, co będzie, jak mnie ojciec zobaczy. Jest wkurwiony że „zaniedbuję 
szkołę”. Nie wie jeszcze, że ją rzuciłam. Nie wiadomo: czy mnie oleje, czy uda, 
że nic się nie stało, czy mi wpierdoli – mówi beznamiętnie Ilona. Siedzi na 
kanapie w azteckie wzory, pochłonięta całkowicie rysunkiem. Widnieje na nim 
psychodeliczny królik, załzawiony, cały jakby z roztapiającego się wosku. Tata 
jest typem osoby, która nie potrafi powiedzieć komplementu. Jak już go powie, 
to jest, kurwa, święto. On mi wytknie każdy drobny błąd. Dlatego nie zwracam 
uwagi na krytykę i sama też go jadę. Wiem, jak go dotknąć. Powtarzam, że ma 
wąsy jak Piłsudski.

Ilona poprawia kontury królika, dodaje cienie. Mówi, że zrobi z tego ręcznie ma-
lowaną koszulkę. Że sobie na takich psychodelicznych ciuchach zarobi, żeby 
tylko móc się wynieść z Wrocławia. Miejsce docelowe: Bydgoszcz. Od upra-
gnionego wyjazdu dzieli ją tylko brak pieniędzy. Szukam pracy, wynoszę się 
za dwa miesiące. Muszę to zrobić w końcu, bo mam już dosyć. Ilona odkłada 
kartkę i ołówek, rysunek jest już skończony.

Dostajesz czternaście tabliczek. Te tabliczki są zamiast kart. Rummikub to taki 
podrasowany remik

Jasiowi psychodeliczne klimaty nie są obce. Chciałby zająć się muzyką, stwo-
rzyć coś. Na razie bawi się we wlepki, które zostawia w różnych częściach 
Wrocławia. Mimo że nie jest najstarszy, można go uważać za podręczne kom-
pendium imprezowe. Co masz do wyboru w piątkowy wieczór? Spytaj Jasia, a 
odpowie ci litanią klubów, dodając, co dokładnie tam grają i ile musisz zapłacić 
za wstęp.
 Kiedy zacząłem chodzić na te imprezy, nagle okazało się, że zawsze 
jestem najmłodszy, bo ludzie, którzy grali tę muzykę, to byli starą gwardią – Ja-
siu wspomina swoje imprezowe początki i po chwili przerywa, żeby wyciągnąć 
coś z kieszeni. – Nowa porcja wlepek – informuje. Zabawny napis ozdabia sta-
lowe, ciężkie drzwi. Możesz sam zobaczyć, to na bulwarze Piotra Włostowica, 
z tyłu Biblioteki Uniwersyteckiej.
    

Musisz się możliwie jak najszybciej pozbyć wszystkich tabliczek 

Kreska fuki ożywiła Ilonę, która wydaje się być w znacznie w lepszym stanie 
niż po wyjściu z autobusu. Teraz może w końcu skupić się na snuciu swoich 
planów dotyczących wyjazdu do Bydgoszczy.
-  Najpierw muszę tam znaleźć pracę. Z tym będzie najgorzej. Zbieram pienią-
dze na pierwszy miesiąc życia, a pokój to jak na razie najmniejszy problem. 
Jadę tam w ciemno, sama - Ilona nie chce okazywać słabości. Najlepiej, kiedy 
inni nie wiedzą co czuje i o czym myśli. Lubi się chować. Za dziwnym ubra-
niem, fryzurą, muzyką. Ilona długo szukała miasta, które podobałoby się jej 
tak, jak Wrocław. No i proszę, znalazłam. Pokochałam Bydgoszcz, potrzebuję 
spokoju trochę, żeby ogarnąć swoje życie.
 
Wszystko tam będzie lepsze. Muszę znaleźć się bardzo daleko od Wrocławia, 
żeby móc od niego odpocząć, żeby móc psychicznie poczuć się od niego wol-
na. Najbardziej chce ukryć się przed rodziną. Wie, że to droga w jedną stronę. 
To znaczy niby mogłaby wrócić, ale na pewno nie na tych samych zasadach. 
Rodzice będą wymagać ode mnie dużo więcej, a przede wszystkim będą się 
śmiali z tego, że poniosłam porażkę. Śmieszne jest to, że oni o mnie nic nie 
wiedzą, a mają tyle do powiedzenia.  Sama sobie robię pod górkę, ale z drugiej 
strony nie widzę innego wyjścia. Mama teraz sra po gaciach, nie chce żebym 
się wyprowadziła, bo nie będzie miał kto się nią zająć na starość. Ja jej po-
wiedziałam „jaką ty byłaś dla mnie matką za dziecka, taką ja będę dla ciebie 
córką na starość”. Moje siostry też są pojebane. Nie rozmawiamy raczej, nie 
możemy się dogadać. W ogóle czuję jak jedynaczka. Z ojcem też nie gadam. 
Z matką gadam, bo muszę… No i to cała moja rodzina.

Masz dwie najważniejsze zasady. Poznanie ich prowadzi do bardziej zaawan-
sowanych operacji. Ale skup się, teraz podstawy. Wyłożenie musi zawierać 
przynajmniej trzy tabliczki 

Kogo zatem Ilona ma zamiast rodziny?  Dziewczyna uśmiecha się szeroko. W 
tle grają full-ony, które włączyła w winampie.
 Gotowaliśmy zupę dyniową na kwasie - mówi wesoło. - Najpierw w 
trójkę się nakwasiliśmy, potem robiliśmy zupę, a potem te zupę przewoziliśmy 
tam, gdzie w dziewięć osób zjedliśmy wspólny obiad. Pierwszy raz w życiu 
jadłam tak rodzinny posiłek. 
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Takie wyłożenie to tabliczki o tej samej wartości, ale w innych kolorach LUB 
o wartościach rosnących, ale w tym samym kolorze. Zrozumiałaś? Powtórz.

Widząc Sylwię pomyślisz, że to bardzo ładna dziewczyna. Po bliższym po-
znaniu uznasz że jest szalona. Lata szkoły spędzone na nauce przedmiotów 
czysto humanistycznych, aby wybrać się na dziennikarstwo, przestały mieć 
znaczenie pod koniec pomaturalnych wakacji.
- Stwierdziłam, że chcę zostać rolnikiem. – chwali się Sylwia z uśmiechem. 
– Nie mam gospodarstwa ani nic podobnego, ale poszłam na rolnictwo na 
Uniwersytecie Przyrodniczym. Lada chwila mam obronę.
 Impuls popchnął ją w objęcia przyrodniczych ciekawostek i teraz Syl-
wia pisze licencjat o burakach cukrowych. Śmieje się, bo wie, że dla większości 
osób nie brzmi to ciekawie. Rodzice dowiedzieli się o tym dopiero w paździer-
niku i nieźle się wkurzyli. 

Pierwsze wyłożenie musi sumować trzydzieści punktów. Jeżeli nie masz takie-
go wyłożenia, dobierasz tabliczkę i kolejka idzie dalej

Centrum Wrocławia to wcale nie jest Rynek. Centrum to Pasaż Niepolda i po-
dwórka przy Ruskiej. Wchodząc na pasaż, gdzie znajdują się Niskie Łąki usły-
szysz linię basu, która przetacza się po okolicy. Gdzieś nad tobą będzie nerwo-
wo mrugać lampa. Tam jej niebieskawe światło położy się paskudną łuną na 
świeżym śniegu. Czas zwolni. Wejdziesz w inny wymiar.
 Łomot zostanie w głowie i klatce piersiowej. I wiedz, będzie tam jesz-
cze długo, nawet kiedy kolejną godzinę będziesz przewracał się w łóżku, chcąc 
w końcu zasnąć. Pierwszy raz będziesz jechać windą, opierając się na prze-
ciwległej do wejścia ścianie i wpatrywać się w mijane piętra. Zupełnie jak w 
filmie.

Kiedy już możesz wyłożyć pierwsze tabliczki, zaczyna się zabawa 

Dorabiają teorię do brania narkotyków. Rozszerzenie świadomości, odkrycie 
wewnętrznych pragnień i tym podobne. Nie lubię określenia „narkotyki”, bo jest 
z góry negatywne – mówi Jasiu. Lepiej kiedy to są „używki” czy „substancje 
psychoaktywne”. Nikt nie przyzna się, że związane w supeł synapsy to cel ich 
podróży. Nikt w tym środowisku nie jest ćpunem. To jest coś takiego jak z czar-

nuchami. Jak czarnuch do czarnucha powie „czarnuch” albo „nigga” to jest ok, 
ale jak biały powie do czarnego „nigga”, to już jest problem i koleś szuka zguby. 
Jak ćpun do ćpuna powie „ćpunie” to wiesz, wyjebane, ale jak ktoś spoza, to 
takie „ej no, sorry, ale…”.

Ilona cała jest bardziej psychodeliczna. „Smakołyków” używa do radzenia so-
bie z emocjami, o których na trzeźwo woli za dużo nie rozmyślać. „Papierkowa 
robota” to jej rzecz. Na DOCu poukładałam sobie parę rzeczy w głowie. Wiem, 
zostało mi powiedziane, że nie chcę związku, mimo że sercem potrzebuję tej 
drugiej osoby. Jednakże DOC zerwał ze mnie to całe gówno, które przesła-
niało mi to, czego potrzebuję naprawdę. Wypłakałam się, płakałam cztery go-
dziny, chemiczne oczyszczenie duchowe – tak wyglądają ilonowe imprezy w 
Bydgoszczy. Niebieskie światło, ozdoby i ludzie dryfujący w otchłaniach swo-
jego umysłu. 

Niemniej: to nie tylko sprawa Bydgoszczy, która ma wyzwolić Ilonę z sercowych 
złudzeń i zależności rodzicielskich. Niebieskie światło to sprawa poważniejsza, 
to rzecz ogólnoludzka, to sprawa wszystkich imprez. Niebieskie światło może 
dać oczyszczenie, może jednak również spalić.  
 Pamiętaj więc, by na imprezę iść zawsze z kimś. Możesz, owszem, 
przyjść samemu i liczyć, że na miejscu spotkasz znajomych. Co jednak, jeśli 
ci po krótkiej wymianie zdań zostawią cię i zejdą na dół do baru wypić wódkę, 
albo skitrani po kiblach wciągną po kresce fuki? Najgorzej, kiedy się naćpasz i 
zostaniesz sam. Bo jak wpadniesz w bad tripa to nie każdy będzie tego świa-
domy i na tyle wyrozumiały, żeby ci pomóc albo zostawić w spokoju. Pamiętaj 
więc, idź zawsze ze znajomym.

Dochodzą kolejne ważne zasady. Żeby jak najszybciej pozbyć się tabliczek, 
możesz rozkładać te wyłożenia które już są na stole. Pamiętaj tylko, że zawsze 
koło siebie muszą być przynajmniej trzy tabliczki. O tutaj, widzisz? Jedynkę, 
dwójkę i trójkę układasz jedno pod drugim i do każdego dodajesz po dwie ta-
bliczki. Mam nadzieję że pamiętasz o dwóch podstawowych zasadach? Po-
wtórz je jeszcze raz. 

Najlepsze kluby upadają pierwsze. Kiedy młodzi ludzie za dobrze się bawią, 
przychodzą niebiescy, którzy wyczuleni są na zapach marihuany. Wystarczy, 
że przeszukają kilka osób. A jak jest ganja, to jest wszystko. Upadł Wagon, 
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upadła Droga do Mekki, upadło Melin Cafe. Splajtowali dlatego że tam wszy-
scy przychodzili i ćpali, a nikt nie kupował browarów. Wszyscy gieble pili – Ja-
siu wyciąga z plecaka butelkę piwa i zręcznym ruchem otwiera je za pomocą 
zapalniczki. – Zrobili tam palarnię i można było normalnie sobie gibony palić… 
Zrobiła się z tego największa melina, do tego otwarta 24 na dobę. Właśnie też 
przez to splajtowali, że co weekend było tak: w piątek biba, w sobotę biba i jesz-
cze w niedzielę dojebanie i każda w innym klimacie. Raz psajtrensy, potem mi-
nimalne, a następnego dnia reggae session. I zawsze było tak, że nad ranem, 
już koło trzeciej czy czwartej, jakaś dresiarnia przyjeżdżała i się robiły mieszane 
klimaty, ale żadnej napierdalanki nie było. Czasem tylko słowne. Ludzie byli tak 
naćpani, że nie wiedzieli co się dzieje. Nie no, miejsce było świetne.

Zawsze kiedy nie masz co wyłożyć, dobierasz tabliczkę. W sumie jest ich sto 
sześć. Nie martw się, nie skończą się za szybko. 

Moment zakończenia imprezy jest momentem kluczowym. Idziesz do domu 
czy na afterparty? A jeżeli to drugie to do kogo tym razem? Może do Łysego?

Ciekawa rzecz, jako że Łysy wcale nie jest łysy. Ponoć kiedyś był i zdobył ksy-
wę, a potem glaca niczym u Bruce’a Willisa mu się znudziła i choć włosy zdo-
bią jego czaszkę, wciąż pozostaje Łysym. 
 Jazda tramwajem z tak dużą wycieczką przypomina te wszystkie kla-
sowe wyjścia, kiedy z samego uciszania się nawzajem powstaje gigantyczny 
raban.
- Miejcie litość, niektórzy tutaj jadą do pracy - rzuca trzeźwiejszy pasażer - Prze-
stańcie drzeć ryje, mówię no! 
 Co jest największą gwiazdą afteru? Piwo i amfetamina. Piwo, żeby 
nie pić wody, „jak zwierzęta”, feta żeby nie spać. 

Brajan siedzi na krześle i nerwowo skacze mu noga. Żuje gumę z takim za-
pałem, że ruchami swoich szczęk mógłby przegryźć podeszwę porządnego 
Vansa. Kręci głową, żeby cały czas wszystkich widzieć, oczy ma tak szeroko 
otwarte jakby się zgrywał, że udaje przerażonego chomika. Ale wszyscy wie-
dzą, że Brajan się nie zgrywa, bo on zawsze jest porobiony.  
- Była penta i giebel i coś jeszcze - wymiela między żuciem niebieskiego orbita.
Giebel faktycznie ciszy się na dzisiejszej imprezie wzięciem. Koba wlewa tro-
chę płynu do czyszczenia felg do butelki z colą i wstrząsa nią lekko. Potem 

podaje to Sylwii i reszcie. Sporo osób przyłącza się do siorbnięcia odrobiny 
napoju.
 A o co właściwie chodzi? Giebel jest pochodną pigułki gwałtu i w roz-
sądnych ilościach działa jak duża ilość alkoholu. Jest podobnie, a może i nawet 
bardziej, niszczący dla wątroby, ale kto tu przejmuje się takimi pierdołami? Nie 
musi nawet minąć pół godziny, kiedy Sylwia zaczepia każdego przechodzące-
go z salonu do kuchni, żeby jej pomógł, bo siostra straciła przytomność.
- Przesadziła z tym gieblem, prawie nie ma pulsu - mówi zdesperowana, ab-
solutnie nie wiedząc do kogo ma się zwrócić. - Chyba trzeba będzie wzywać 
karetkę - wyciąga telefon, ale wciąż nie dzwoni. Nieprzytomna dziewczyna lą-
duje w łazience, gdzie siostra wymusza u niej wymioty. W końcu odzyskuje 
przytomność. Minie jeszcze trochę czasu zanim dojdzie do siebie. Bilans jest 
jednak dobry: od teraz będzie bardziej uważać, co jej podają. Starsza siostra 
oddycha z ulgą. 

O, czekałam na tę tabliczkę. Widzisz, to jest joker. Zastępuje ci każdą tabliczkę, 
ale kiedy już będzie na stole to zostaje tą kartą, na zastępstwo której go użyłaś. 
Więc ten, to teraz będzie czerwona jedenastka.

Jasiu nie martwi się o przyszłość imprez elektronicznych. Jak są ludzie, to będą 
i imprezy. My tworzymy historię o tych bibach Na Grobli. Jesteśmy historią, bo 
jesteśmy tą imprezą. Rejwy to ludzie, rejwy to my, właśnie nas więc będzie 
się kiedyś wspominać - wieszczy. I mówi, że historia pulsuje. Pozamykali naj-
fajniejsze kluby we Wrocławiu, pootwierali nowe miejsca. Coś utraciliśmy, ale 
dano nam Login, zupełnie nowy klub. Ponadto wiele osób, jeździ na imprezy 
poza Wrocławiem. W Krakowie słyszałem że są dobre biby, właśnie psajtren-
sowe, tekowe… No i Poznań.

Ilona krzyknęłaby pewnie na całe gardło, że BYDGOSZCZ. Jest Bydgoszcz i 
choć przeprowadzka opóźni się przynajmniej o miesiąc to i tak Bydgoszcz to 
najlepsze miejsce w całej Polsce. Sylwester tam spędzony urósł do rangi ży-
ciowego przełomu. Dużo nowości, wiele się układa, wiele się pierdoli – powie 
później. Pokój już ogarnięty, teraz szukają mi pracy… 

Widzisz, pośpieszyłaś się. Nie przemyślałaś ruchu, zaczęłaś wykładać i teraz 
wiem, że brakuje ci czarnej dziesiątki. I mogę to wykorzystać.
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- Będę miała medusę! – Ilona jest tak zachwycona dzisiejszym wydarzeniem, 
że aż podskakuje z radości - Wrócę do domu i będę miała nowego kolczyka!
Widać, że przeżywa całą akcję, tym bardziej, że poprzednio septum potwornie 
bolało, a do tego Olga przebiła je krzywo. 
 Ilona czeka w bramie, aż Marek albo jego dziewczyna otworzą jej 
drzwi. Zupełnie im się nie spieszy. W końcu brzęczy elektryczny zamek, nie-
pozorna Ilona popycha ciężkie drzwi wiodące do wnętrza kamienicy. W środ-
ku pachnie chłodnymi piwnicami i drewnianą klatką schodową, typowe stare 
miasto. Mieszkanie nie jest duże, ale ma wysoki sufit, można by tu było zrobić 
antresolę. 

Marek zażywa popołudniowej drzemki dla urody, Olga przygotowuje barszcz 
ze słoika (po Świętach przynajmniej jest co jeść). Dziewczyny próbują obudzić 
Marka, no bo przecież nie wypada spać jak przychodzą goście. Olga zaczy-
na przygotowywać sprzęt do przekłucia. Jest  octanisept w małej buteleczce 
z atomizerem, fluorescencyjnie zielone, plastikowe szczypce i wenflon. Ilona 
wyjmuje kolczyka do medusy - nie za długi czarny labret.
 Silikonowy, tylko kulka metalowa – mówi z dumą. Chwali się, że kupiła 
go za dziesięć złotych na stoisku w Hali Targowej - Nie mam zamiaru niszczyć 
sobie szkliwa metalowym gwintem.

Wszyscy palą papierosa dla rozluźnienia i Olga zabiera się do pracy. Spryskuje 
Ilonie przestrzeń między nosem a ustami i wyciera opatrunkiem. To samo robi 
ze szczypcami i zaciska je nad górną wargą. Rozpakowuje wenflon. Gęsto. 
Każdy wie, że samo przekłuwanie nie jest przyjemne.
 Tatuaż to był taki miły ból, a piercing to ból dla wyższego celu - powie 
później Ilona.
 Olga wbija igłę w to, co osoba zaznajomiona z anatomią nazwałaby 
rynienką podnosową. Nie idzie to szybko ani łatwo. Igła przebija się z takim tru-
dem, jakby przeciskała się przez kość, nie skórę. Ostatnie szarpnięcie, wenflon 
wyszedł z drugiej strony. Kilka łez spływa po policzku Ilony.
- Ojaa, Ilona się poryczała! - śmieje się Marek, próbując przyjacielskim szyder-
stwem podnieść ją na duchu. Jeszcze tylko kolczyk i po bólu. Jesteś bardzo 
dzielna, dziękujemy za uwagę.
 Olga wyjmuje igłę z rurki i wsadza na jej miejsce kolczyk. Jednak w 
momencie przeciągania wenflonu kolczyk wyskakuje. Kanał przekłucia jest pu-
sty i zaczyna zalewać się krwią. Ilona blednie.
- Otwórz jej okno, niech naleci trochę zimnego powietrza – mówi zdenerwowa-

na Olga. Marek rzuca się do starej okiennicy i rozwiera ją na oścież. Ilona w 
lekkim szoku – pozostała bez kolczyka, nie rozumie dlaczego. Olga tłumaczy 
sytuację i proponuje drugie podejście. Ilona chce najpierw dojść do siebie, za-
pala papierosa.
- Zwykle nie mam z tym problemu - usprawiedliwia się Olga. - Jak kłuję obcych 
ludzi, to wszystko idzie ok., a jak to mają być znajomi, to łapy zaczynają mi się 
trząść.
 Olga i Marek przekonują Ilonę do spróbowania. Mówią, że miejsce 
jest już przekłute, że nie będzie tak boleć. I choć początkowo wydaje się, że 
faktycznie ją namówili, Ilona stwierdza nagle, że już nie chce.
- Nogi mam jak z waty. Zrobię sobie tego kolczyka, jak się znowu zajaram po-
mysłem -usprawiedliwia się, przyciskając do przekłucia przesiąkający powoli 
krwią wacik. Wciąż jeszcze bledsza niż zwykle, ale nie trzeba się już martwić: 
nie zemdleje.
 Olga może posprzątać po nieudanej próbie kolczykowania. 

Grasz pierwszy raz, nie przejmuj się, że nie do końca spamiętujesz zasady. To 
jest gra logiczna, nie musisz się martwić, że masz na przykład za mały zasób 
słów, jak w skrablach. Tutaj musisz widzieć sporo rzeczy na raz i też kombino-
wać żeby przeciwnik miał trudno.

Mam mętlik w głowie, bo ekscytuję się tym, co mnie niedługo spotka, a z dru-
giej strony się boję. Znaczy, mam świadomość że się boję, ale nie wczuwam 
się w ten strach, bo to mnie rozmiękczy. 

Ilona nie pozwala sobie na słabość.

Jeżeli skończysz swoje tabliczki w kolejce po mnie, uznajemy to remis. 

Ilona biega po pokoju, szukając rzeczy do spakowania na wyjazd. Wygląda jak 
postać z kreskówki, miotająca się wte i wewte, wykrzykując co chwilę „spódni-
ca!”, „szampon!”, „aparat!”. Niby wszystko spakowała, ale ostateczne dopina-
nie torby zostawiła na rano. A kaktusy są? - zastanawia się na głos. Bo meska-
lina to w Bydgoszczy rzecz kluczowa. Torba jest gotowa. Podróż na dworzec 
zapowiada się zabawnie, bagaż jest dwa razy większy od dziewczyny.
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- Fajnie, bo wiem, że dam sobie radę – mówi Ilona z uśmiechem. Dam so-
bie radę i będę samowystarczalna. Zostanę łącznikiem między Wrocławiem a 
Bydgoszczą w papierkowej robocie i będę miała zagwarantowane niezłe za-
robki, nawet gdybym straciła normalną pracę. 

Jak to „jeżeli nie wygrasz”? Możemy umówić się na następną partię, oczywi-
ście. Ale ty miałabyś nie wygrać? 

Kiedy zobaczysz Ilonę idącą lekkim krokiem w kierunku dworca PKP, na pew-
no się uśmiechniesz. 

Tekst ukaże się w drukowanej wersji w półroczniku „Znaczenia”

Słowniczek:

MDMA – 3,4-Metylenodioksymetamfetamina, extasy – narkotyk z grupy sty-
mulantów/ psychodelików, zażywającemu tę substancję towarzyszy uczucie 
silnej euforii i silne odczuwanie bodźców zenętrznych 
 
psytrance – także: psychedelic trance – podgatunek muzyki trance, powstały 
na początku lat 90; ważnym elementem przeżywania imprez psytrance są 
narkotyki psychodeliczne – grzyby halucynogenne, LSD 
 
DOC – 2,5-Dimetoksy-4-chloroamfetamina, narkotyk z grupy psychodelików, 
rozprowadzany w postaci kartoników nastączonych roztworem, o działaniu 
podobnym do LSD 
 
giebel – GHB, Kwas 4-hydroksybutanowy, euforyzująca substancja psycho-
aktywna, w małych dawkach daje efekt podobny do zażycia alkoholu etylowe-
go, większe używane są jako pigułka gwałtu  
 
psajtrensy – spolszczona nazwa psytrance 
 
penta – Pentodron – substancja z grupy stymulantów, silnie pobudza 
 
Rejwy – spolszczenie angielskiego określenia muzyki ‚rave’ – muzyki elektro-
nicznej rzekomo wprowadzającej słuchaczy w trans 
 
septum – piercing umiejscowiony w przegrodzie nosa 
 
medusa – piercing umiejscowiony centralnie nad górną wargą 
 
labret – piercing okolic ust, najczęściej jest to kolczyk zlokalizowany centralnie 
pod dolną wargą
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Kwestia ocenna
Jacek Podsiadło

ilustracja: Anna Dorota Morawiecka

Reportaż radiowy. Opole 1993.

Więcej radiowego Jacka Podsiadły na: studnia.org.pl
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Wyjście przez oko
Małgorzata Kolankowska

ilustracja: Maria Magdalena Morawiecka
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Rafa

To jest tak, jak znajdować się w oku cyklonu. Wokół wszystko wiruje, a 
ty stoisz w niebywałej ciszy. Ta cisza przeraża - nie wiesz, co stanie się 
za chwilę.
 Zapuścił brodę i wąsy. Wygląda teraz trochę poważniej niż 
wtedy, ale wciąż zachowuje ten dziecięcy, niewinny wyraz twarzy. Nie 
wpisuje się w schemat meksykańskiego macho. Ma co prawda zarost, 
próbuje dopasować się do otoczenia, ale zdradzają go oczy.
 Pamiętam dzień, w którym po raz pierwszy go zobaczyłam – nie 
wyglądał na Latynosa.

Me pierdo por temporadas 
cuando no hay que dar la cara 
me oscurece y me amanece 
si se trata de una chamba 
yo no tengo quien me empuje 
solito me aviento al agua. 

(Gubię się czasami
Kiedy nie trzeba stawiać czoła
Robi się ciemno i robi się jasno
Kiedy jest robota
Nikt nie musi mnie popychać
Sam rzucam się na głęboką wodę) (La vida mafiosa)

Szkoła średnia

Mieszkał w Mazatlán, ale rodzice postanowili wrócić do Los Mochis. To 
już nie było miasto z jego dzieciństwa. Nowi koledzy, nowe środowisko. 
Lubił czytać. Był wyjątkiem, bo tu nikt nie czyta. Nawet jego matka nie 
czytała, dziwiła się, że znosi do domu tyle zbędnej makulatury. Czytał, 
bo tam były inne światy, inni ludzie. Myślał, rozważał. Nie rozmawiał – 
nie było z kim. Resztę pochłonął śliski, łatwy świat. Ta rzeczywistość była 
blisko, łatwo dostępna, w zasięgu ręki. Widział to po ubraniach. Lepsze 
buty, lepsze spodnie, błysk w oku, większa pewność siebie. Na towar 
zawsze będzie zapotrzebowanie. Wkręcić się – to proste, ale wyjść… 
Dzieciaki handlarzy narkotyków są normalne. O interesach ich rodziców 

lepiej nie wiedzieć za dużo. Wystarczy świadomość, że kilkadziesiąt ki-
lometrów od domu rozciąga się ziemia zakazana. Nigdy tam nie był, 
nie próbował. Nie wszedł na teren narko. Nie zanurzył się pomiędzy ich 
domy, posesje ściślej mówiąc, nie odwiedzał ich firm, nie słuchał o ich 
interesach, nie podziwiał ich fur. Wszyscy wiedzą dokładnie: gdzie, kto, 
ale nikt nie przekracza granicy. Nawet policja.  To takie anty-miejsca.
 Rząd bardzo się stara sprawiać wrażenie, że coś robi. To po-
zory. Narko mają ich w garści i w kieszeni. W 2011 pokazali, na co ich 
stać, więc teraz respektują cichy układ. Nie czepiacie się nas, to i my nie 
robimy zadymy. Każdy sobie rzepkę skrobie.

van endemoniados, muy bien comandados 
listos y a la orden, pa hacer un desorden 
para hacer sufrir y morir a los contras 
hasta agonizar 
 
van y hacen pedazos, a gente a balazos 
ráfagas continuas, que no se terminan 
cuchillo afilado, cuerno atravesado 
para degollar

(Nadchodzą źli, świetnie prowadzeni,
Gotowi i na rozkaz, aby zrobić rozpierduchę
Sprawić ból i zabić przeciwników
Doprowadzić do agonii

Nadchodzą i zamieniają w pył ludzi
Kulami, seriami niekończących się strzałów
Ostry nóż,  karabin przygotowany
Aby odciąć głowę) (Sanguinarios del M1)

Kiedy niespełna trzy lata temu przyjechał na święta, nie mógł uwierzyć. 
Okrucieństwo eksplodowało, na miasto rozlała się narkotykowa wojna. 
Wtedy każdy bał się wyjść z domu. Na ulicach krzyczały tablice, wiesza-
ne przez zrozpaczonych rodziców: „Oddajcie nam naszą córkę”, „Po-
wiedzcie, gdzie jest nasz syn”. W odpowiedzi dostawali palec (dowód 
życia) i coraz wyższe żądania okupu. Czasami słyszeli zniekształcone 
głosy przez telefon. Nadzieja. Zwykle na próżno. Prasa – szokujące ob-
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razy, krew, zmasakrowane ciała. Youtube  - nagrania video z egzekucji. 
Rozstrzelania, poderżnięte gardła albo rzędy ciał bez głów.

Hiszpański dziennikarz mówi w swoim dokumencie Narcoméxi-
co. Corrido de un degollado o semiotyce narko. Nie wystarczy zabić, bo 
każdy głupi to potrafi. Trzeba zabić z klasą. Znaleźć jak najbardziej wy-
rafinowaną formę okrucieństwa. Tortury, pobicia to nie wszystko, trze-
ba jeszcze zbezcześcić ciało, masakrując je, odcinając czy ćwiartując 
członki. Obok należy zostawić wiadomość. A jeszcze lepiej niż obok – 
zrobić to wprost na kawałku ciała, który został, na przykład, na plecach. 
Wiadomość dla innego kartelu, dla wroga, dla kapusia, dla niewiernego, 
a może dla tego, który był nieposłuszny. Polityk, dziennikarz, niepokorny 
redaktor, który odrzucił zdjęcia, ten, który za dużo wiedział albo był za 
blisko tego, który wiedział, a może po prostu był zwykłym człowiekiem, 
szedł ulicą i trafił na zły dzień. A może chłopcy, sicarios, chcieli się do-
brze zabawić, poćwiczyć zabijanie… Może… Bo tu często nikt nie wie, 
dlaczego. Nie szuka i nie pyta, zgodnie z zasadą nie ruszaj gówna, bo 
śmierdzi. Nie ruszają gówna, ale smród dochodzi zewsząd.

Pamięta, że ten rok był szczególny. Codziennie informacje o no-
wych ofiarach. Media epatujące okrucieństwem, zero etyki dziennikar-
skiej. Wie, że to taka forma komunikacji pomiędzy kartelami. Redakcje 
dzienników, tabloidów, radia czy telewizji to posłuszne źródła darmowej 
reklamy. Wystarczy wiedzieć, do kogo zadzwonić albo do kogo zaadre-
sować komunikat. Stawiają ich pod murem. Narko nie znoszą sprzeci-
wu. Nie przyjmują go do wiadomości.

Wesele przyjaciela

 „To był chłopak z sąsiedztwa, który wprowadził mnie do środowiska, 
kiedy się tu przeniosłem”. Żenił się, bo chciał, co się tam rzadko zdarza. 
„Wiesz tutaj, jak ktoś się żeni, to z przymusu, a on się naprawdę zako-
chał”. Na wesele przybyli znajomi jeszcze ze szkoły średniej. Dawno się 
nie widzieli. Nagle pojawił się Sapo (Ropuch). Nie wie, jak naprawdę 
ma na imię. Dwudziestosześciolatek wyraźnie wyróżniał się wśród gości 
– elegancki kowbojski kapelusz, czerwona koszula, dżinsy (nie garni-
tur, jak wszyscy), kowbojki z krokodylej skóry (łatwo rozpoznać, bo są 
zielone), charakterystyczny skórzany pas, zwany piteado, z wyszytym 
herbem rodu (wiadomo, że kosztuje kupę kasy). Wszyscy wiedzą, że 
tak ubierają się narcotraficantes, handlarze narkotyków. Nieodłącznym 

dopełnieniem takiego stroju jest piękność u boku: długie włosy-zgrabna 
pupa-wydatny biust. „Towarzyszyła mu kobieta niezwykłej urody”.

W świecie narko trzeba błyszczeć, lśnić, ociekać bogactwem. 
Wszystko jest przesadzone, przekolorowane i super drogie. Często ro-
bione pod zamówienie. Kobieta też jest zwykle stuningowana: mocny 
make-up, tu i ówdzie botoks. Life in plastic is fantastic, a takie żywe 
barbie są w cenie. Oczywiście – o ile spełniają kryteria. Ważne, żeby nie 
tylko ładnie wyglądały, ale też i dobrze dawały. Od dawania zaczynają 
karierę. Dają i dostają. Niewinne kurczątka z biednych domów zamie-
niają się w łabędzie u boku swoich capo. Jeśli są dobre w łóżku, po-
słuszne i potrafią milczeć, żyją jak królowe. Schemat Kopciuszka działa 
zarówno w Meksyku, jak i w Kolumbii. To częsty motyw telenowel, w 
których skromne dziewczątko wpada w sidła mega super przystojnego 
mężczyzny (skóra, dżinsy, złoto, kowbojki i niezła fura) i kiedy już zako-
cha się bez pamięci, odkrywa, ile trupów chowa w szafie jej ukochany. 
Ale wtedy jest za późno na ucieczkę, bo to świat, z którego nie ma wyj-
ścia.  

Jak pisze Omar Rincón, kolumbijski dziennikarz i wykładowca 
akademicki, można mówić wręcz o narkoestetyce, która stanowi część 
narkokultury. Kultury, która zdaniem autorów raportu opublikowanego 
w 2010 roku w Meksyku przez Generalną Dyrekcję ds. Zapobiegania 
Przestępstwom i Zaangażowania Obywatelskiego, opiera się głównie 
na manifestacji władzy, pieniędzy i celebrowaniu okrucieństwa. Problem 
handlu narkotykami dotyka przede wszystkim Kolumbię i Meksyk, ale 
obecny jest także w innych krajach Ameryki Łacińskiej, np. w Portoryko.

Nie można zapominać, że dla wielu mieszkańców prekolumbijskiej Ame-
ryki koka stanowiła świętą roślinę, jej uprawa była i w wielu miejscach 
nadal jest uwarunkowana tradycją, zwyczajami. Aztekowie i Majowie 
również stosowali różne substancje halucynogenne w celach obrzędo-
wych. Są miejsca, zwłaszcza w Andach, gdzie bez tych zbawiennych 
liści nie można funkcjonować. Obrońcy rośliny twierdzą, że dopiero zły 
Wuj Sam przyczynił się do jej zbezczeszczenia. W Boliwii powstał na-
wet ruch cocaleros, do którego należał, między innymi, aktualny pre-
zydent tego kraju, Evo Morales. A jednak handel narkotykami kwitnie 
głównie w Kolumbii i Meksyku. Meksyk leży bowiem w strategicznym 
punkcie, to brama łącząca północ z południem. Północ ma potrzeby, a 
południe je zaspokaja. Stąd siatka rozwidla się dalej, niczym wielora-

dziennikarze wędrowni wiosna 2014 s. 56



mienna ośmiornica, zasilająca rynki na całym świecie, ostatnio nawet w 
Chinach. Ogromny biznes. Można szybko zarobić i ustawić się na całe 
życie. Mieć wielką chatę, wokół hektary, baseny, dobre samochody, pła-
wić się w luksusie. Dom nie byle jaki. Pod zamówienie. Brawurowy miks 
stylów, epok, niepowtarzalny i drogi, pałac błyszczący z daleka.
 Narko to takie sroki. Rzucają się na wszystko, co świeci. Sami 
również świecą: od żelu, skóry i biżuterii. Łańcuch, święty medalik, bran-
soleta – oto podstawowe narzędzia lansu. Złote, duże, widoczne. Do 
trzypaku dołączona musi być oczywiście broń. To najważniejsze. Po-
winna być bogato zdobiona, inkrustowana klejnotami, w niebagatelnej 
kaburze, na przykład w kształcie Biblii.

Ropuch

„Sapo mówił, że jest fumigadorem, czyli operatorem spryskiwacza. 
Opowiadał, że lata awionetką i spryskuje pola. Dziwny miał strój jak na 
siewcę pestycydów”. Wszyscy doskonale wiedzą, że pracuje ze swo-
im ojcem. Wcześniej robił również dla wuja, jednego z najważniejszych 
handlarzy narkotyków w regionie. Wuj nazywał się Antonio Colmeiro. 
Niedawno został zamordowany (jakieś dwa, trzy miesiące temu). Teraz 
ojciec Sapo przejął kontrolę, praca na stanowisku kierowniczym pochło-
nęła go bez reszty. „Właściwie nie widzieliśmy go od śmierci stryja”.
 Rafa przypomina sobie, że córki Antonia chodziły z nim do kla-
sy. Wszyscy w szkole zdawali sobie doskonale sprawę z pozycji rodziny. 
Colmeiro pracował dla tutejszego capo, Joaquina „El Chapo” Guzmána, 
niewykle popularnego szefa kartelu z Sinaloa. Wuj Antonio Colmeiro był 
drugi po nim. Majątek El Chapo szacowano na miliard dolarów, on sam 
jakiś czas temu znalazł się na liście Forbes’a. Stał się jednym z najbar-
dziej poszukiwanych przestępców. Nikt nie wie, gdzie jest. Rozpływa się 
jak we mgle. Niedawno pojawiły się informacje o jego rzekomej śmierci. 
Nie udało się ich potwierdzić.
 Sapo, pomimo stroju, zachowuje się jak prostak. Żadnych ma-
nier. Je rękoma. Mówi, przeżuwając, pluje naokoło, przez cały czas krzy-
czy. Zero szacunku. Jeździ furgonetką i lepiej z nim do niej nie wsiadać, 
prowadzi jak wariat. Twierdzi, że podobnie lata. „Ropuch opowiadał nam 
przy stole, że prawie się zabił, lecąc awionetką. Samolot się zepsuł, 
Sapo musiał wylądować nad rzeką”. Nie mieszka w Los Mochis, a w 
górach. Godzinę drogi samochodem. Tam, gdzie nikt się nie zapuszcza. 

Sapo pokazuje z dumą zdjęcia z urodzin córki. Wypasiona hacjenda. 
Hektary. Dziewczynka na kucyku. Luksus. Żona miała dziwne imię, ja-
kaś Jessica czy Heidi, pusta lalka. „Ta historia z awionetką była idio-
tyczna. Wiadomo, że nigdy w życiu nie rozprowadzał żadnych gazów. 
Śmiałem się, kiedy opowiadał, ze spadając, krzyczał Mamo, mamo”, 
mówił Rafa.

Alfonso

Inny kolega, Alfonso, z tej samej szkolnej paczki, wpadł w małe tarapaty. 
Dokładniej: zrobił dziewczynie dziecko. Miał osiemnaście lat, był bezro-
botny, bez wykształcenia. Wtedy właśnie wspaniałomyślny Sapo zaofe-
rował mu pracę: „Alfonso, nie musisz robić tego, co ja robię. Posadzimy 
cię w biurze i będziesz liczył pieniądze”. „Biuro” znajduje się w niewiel-
kiej miejscowości znanej wszystkim, którzy wiedzieć o niej powinni, 
około godziny drogi z Los Mochis. Pojechali. Gdy dotarli na miejsce, 
posadzili go za biurkiem i powiedzieli: „Licz” i dali mu kasę. No i liczył 
te pieniądze, górę pieniędzy. Tak mu minęły dwa-trzy tygodnie. A potem 
przyjeżdża Sapo i mówi do Alfonsa: „Dobra robota! Słuchaj, teren zrobił 
się gorący” i podaje mu pistolet. Alfonso nigdy nie miał broni w ręku, 
nie ma pojęcia, jak się ją obsługuje. Przyjmuje broń i bierze się znów 
do swojej pracy: liczy banknoty. Szef odjeżdża. Mijają kolejne dwa, trzy 
tygodnie i znowu zjawia się Sapo: „Dobra robota, Alfonso! Mam robotę 
i jesteś mi potrzebny, pojedziesz ze mną”. Wsiadają do auta i ruszają 
w góry, jeszcze wyżej. Co to za robota? Dbałość o poprawę jakości 
logistyki. Mają coś odebrać i przewieźć to coś w inne miejsce, tak żeby 
awionetka mogła zabrać towar (tam w górach jest pełno takich małych 
lotnisk).
 No więc jadą. Zatrzymuje ich wojsko. Trafili na ambitnych, naiw-
nych chłopaków. Malowani chłopcy w mundurach nie rozumieją, z kim 
mają do czynienia. Wiozą ich do jakiegoś pomieszczenia, rozbierają do 
naga, szukają narkotyków. Zaczynają zgodnie z procedurą torturować 
zatrzymanych  – zakrywają im twarze kawałkiem szmaty i polewają z 
góry wodą, tak by przepytywani mieli wrażenie, że się topią. Później za-
czynają ich okładać. Nagich, mokrych. Krzyczą: „Załatwimy was”. Woj-
sko meksykańskie. Młodziutki Alfonso (świeży ojciec mimo woli) i wspa-
niałomyślny Sapo stoją naprzeciwko siebie, nadzy, gdzieś w odległym 
miejscu, w górach. Jeśli ich zakatują, nikt się o nich nie dowie. A mimo 
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to Sapo śmieje się skrupulatnym żołnierzom bezczelnie w twarz, pluje 
po ropuszemu: „Przyjedzie ojciec i będzie po sprawie”. No i ma rację. 
Nagle, niczym z podziemi, zjawia się ojciec Sapo. Wpada wściekły: „Jak 
śmiesz?! Jestem bratem Colmeiry. Pozabijamy was wszystkich, ścier-
wa! Wszystko zostało przecież ustalone! To jest, kurwa, mój syn”.

Wypuścili ich. Alfonso nie stawił się na drugi dzień w biurze. 
Stwierdził, że to praca nie dla niego. Jako przyjaciel Sapo mógł odejść, 
bo są bardzo blisko. Przyjaciele z podwórka. To wyjątek. Zwykle nie ma 
odwrotu: zostajesz albo kulka w czerep.

Gonzo

Miał bardzo białą, wyjątkowo jak na Meksyk białą skórę. Nosił okulary i 
był niezwykle chudy. Niewysoki. Wyglądał niewinnie. Normalny chłopak 
z miasta. Chłopiec ze zwykłej rodziny, zatrudnionej w handlu narkotyka-
mi. Pochodził z Guamuchil, ale przeniósł się do Los Mochis, bo tu jest 
spokojniej. Ojca nie miał, bo go zamordowali. Matka - na wózku inwa-
lidzkim. Rafa przyjaźnił się z Gonzo. „Dobry kumpel. Zawsze chodził z 
obstawą, ale w przeciwieństwie do innych, nie afiszował się ze swoim 
bogactwem”. Mieszkał w biedniejszej dzielnicy, ale nie żulił pieniędzy, 
często płacił za chłopaków, kiedy gdzieś wychodzili. Wtedy, w szkole 
średniej, zajmował się drobnymi sprawami.

Kiedy w Meksyku kończy się osiemnaście lat, zaczyna się doro-
słe życie. Rafa wyjechał na studia, a reszta została. Gonzo zajął się ro-
dzinnym biznesem. Przyszedł moment, kiedy postanowił wyprać brudne 
pieniądze, które pochodziły z handlu i kupił stacje benzynowe w innej 
miejscowości. Miał chyba dwie czy trzy. To, oczywiście, kopalnia złota.  
Co dzieje się z nim teraz? Rafa słyszał tylko, że nadal w tym siedzi, 
starając się odizolować od narkobiznesu. „Myślę, że w pewnym sensie 
udało mu się odciąć, ale z daleka kontroluje interesy”.

Policja. Państwo

W 2012 władzę przejął nowy prezydent, Enrique Peña Nieto. W wybo-
rach zapowiadał walkę z przestępczością zorganizowaną. Zapropono-
wał utworzenie czterdziestotysięcznej żandarmerii wojskowej, której ce-
lem ma być poprawa bezpieczeństwa w kraju. Prezydent nie poparł idei 
zbrojnej interwencji USA w wojnie z kartelami narkotykowymi. Wcześniej 

doszło do eskalacji przemocy i wojna narkotykowa objęła większą część 
kraju. Powszechnie uważa się, że nowy rząd zawarł układ ze światem 
narko. Jak mówi Rafa, mogło to brzmieć mniej więcej tak: „my będziemy 
mówić, że walczymy z przestępczością zorganizowaną, a wy się trochę 
uspokoicie, ogólnie będzie wrażenie większego porządku”. Trochę to 
przypomina układ z Kolumbii, do którego nawiązywał Márquez w Ra-
porcie z pewnego porwania. Tamtejsze władze też nie pozwoliły na to, 
aby gringos przyszli pozamiatać, woleli sami zająć się swoimi sprawami.
Rafa tłumaczy, że takie układy mają konsekwencje społeczne – cywi-
le sami zaczynają się buntować i organizować przeciwko handlarzom 
narkotyków. W Meksyku, w stanie Michoacán, gdzie rząd przypomina 
raczej teatr marionetek, a wszystko jest w rękach narkobiznesu, ludzie 
utworzyli grupy paramilitarne, rodzaj partyzantki, która walczy z karte-
lami i rządem, bo tam, w świecie korupcji, zatarły się granice i nie wia-
domo już kto jest kim. Lider tamtejszego kartelu, który nazywa się Ca-
balleros templarios (Kawalerowie Templariusze), ma synów, którzy są 
piosenkarzami i wykonują tradycyjną muzykę meksykańską oraz córkę, 
Melissę la princesa de la banda (Melissa, księżniczka muzyki banda). 
Wiadomo, że Melissa nagrywała wideoklipy w budynkach należących 
do lokalnego rządu. W tej chwili, jak informują meksykańskie media, 
ich nagrania są usuwane z youtube’a, ponieważ niektóre były kręcone 
w rodzinnych rezydencjach i to mogłoby naprowadzić policję na trop 
ojca. Policja zwraca się również o pomoc w ustaleniu, kto wspiera tych 
muzyków (widać, że działania rządu i policji wzajemnie się wykluczają).

Dla przeciętnego polskiego odbiorcy mogą brzmieć jak meksy-
kański kicz w rytmie u-ta-ta-u-ta-ta. Nic bardziej mylnego. Muzyka han-
dlarzy narkotyków, najczęściej narcocorridos, to „pieśni o czynach”. Ry-
cerze walczą w imię kartelu. Zamiast miecza dzierżą ostry nóż, zamiast 
lancy - kałasznikowa. Księżniczka bardziej przypomina ladacznicę, a 
bitwa rzeź. Krew, podobnie jak w Pieśni o Rolandzie, leje się strumienia-
mi, ale nikt nie wie, w imię czego. Są i święci i święte, które prowadzą 
kule. Wszystko jak trzeba. Tylko ciała krojone są nie po to, aby zdobyć 
relikwię, ale by zostawić znak. I śpiewa się do tego ćwiartowania i tań-
czy. Im bardziej krwawo, tym lepiej.

Narkoświat jest bardzo religijny. Ma także własnych świętych. 
Jednym z nich, niezaakceptowanych przez Kościół, jest Jesús Malver-
de. Przedstawia się go jako mężczyznę z wąsami, w białej koszuli z 
czarną chustą pod szyją. Malverde ma wielu wyznawców. Czczony jest 
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w kapliczkach, którymi opiekują się wierni. Składają tam wota, obraz-
ki, podziękowania, ale też zamawiają grupę mariachi, żeby mu pięk-
nie zagrali. Malverde jest również patronem marki piwa. Oprócz tego 
w niektórych regionach czci się Santa Muerte, czyli Świętą Śmierć. To 
rodzaj sekty o satanistycznym podłożu, która łączy elementy kultur pre-
kolumbijskich (kult śmierci) oraz chrześcijaństwa. Wyobrażana jest jako 
kościotrup okryty szatą. Jest to praktyka potępiana przez kościół kato-
licki, ponieważ opiera się na oddawaniu hołdu śmierci, którą zwyciężył 
Chrystus. Wierni modlą się zarówno o dobre, jak i złe rzeczy, chociaż te 
drugie przeważają. Święci chronią w czasie walki, kierują odpowiednio 
kule, są przychylni, gdy trzeba dokonać zemsty na tych, którzy skrzyw-
dzili rodzinę.
 Narcocorrido to muzyka o przemocy, nawołująca do przemocy i 
promująca przemoc. Melodie nucone są przez wielu, niekiedy bezwied-
nie. Narcocorrido jest nieodłącznym elementem narkokultury. Wideokli-
py zawierają brutalne sceny, egzekucje, mogą funkcjonować jako filmy 
instruktażowe. Szef kartelu jest dumny, gdy o nim śpiewają lub piszą. 
Tak, bo oprócz tego, że powstaje muzyka, powstają i książki. Jedne 
pisane przez tych, którzy z daleka przyglądają się brutalnej rzeczywi-
stości i chcą przekonać innych, że Ameryka Łacińska już nie czaruje, 
nie lewituje i nie rozmawia z duchami w pokojowy sposób. To ci pisarze 
młodego pokolenia, którzy bardziej identyfikują się z McDonaldem, Ma-
donną i Ipadem, niż z trupą Melquiadesa i spokojnym Macondo. Jaime 
Bayly, Jorge Franco, Alberto Fuguet mówią o sobie Pokolenie McOndo 
(Generación McOndo), bo chcą pokazać tę inną, brudną Latynoamery-
kę, od kuchni, od zbrodni, od narko, od smrodu spelun, nocnych mętów 
i naćpanych gejów. Nie boją się używać wulgaryzmów, nie czarują, nie 
upiększają, dokonują gwałtu na rodzimym języku. Niech będzie równie 
obleśny, jak rzeczywistość, którą opisują. Nie ma granic. To jeden nurt, 
który dokumentuje codzienność. Drugi to literackie prostytutki, które pi-
szą pod dyktando baronów narkotykowych, za dobrą kasę spisują ich 
czyny. Jak w narcocorridos, tylko więcej stron, emocji, narracja, boha-
terowie, tło, itp. Pod życzenie, na życzenie. Udokumentowane. Jest się 
czym pochwalić. Nie tylko chata, fura, laska, ale i książka. A jak nie 
książka, to film. Omar Rincón mówi wręcz o istnieniu Narko.tv, bo więk-
szość telenowel krąży wokół świata handlarzy narkotyków. Taki Janosik 
czy Robin Hood w chryslerze wyciąga dziewczynkę z biednego domu, 
kupuje piękną sukienkę, spłaca długi matki i brata, funduje jakąś ka-

pliczkę tu i ówdzie i swoi go kochają. On piękny, bogaty, ona biedna, 
uboga, skromna. On ma rywala, ona rywalkę. Dobrzy i źli. Scenariusze, 
w których rozmywa się definicja dobra i zła. Wszystko jest relatywne, 
ambiwalentne. Narkoświat błyszczy, świeci i pociąga, a że czasem mło-
de życie zwija się w kolumbijski krawat…

Kodeks sprawiedliwości

Rafa mówi o pewnym paradoksie. Bliskość narko wpłynęła na spadek 
kradzieży zarówno w domach, jak i na ulicach. Handlarze nie znoszą 
złodziejaszków, ratoneros. Jeśli ktoś ma być kryminalistą, musi nim być 
naprawdę, w stu procentach, to znaczy umieć zabijać. Tacy drobni, pod-
rzędni drażnią narkoświat i są brutalnie eliminowani. Ot, na przykład 
Pedro, kolejny kolega Rafy, nie wart dłuższej opowieści. Pedro musi się 
ukrywać. Sam jest uzależniony od kokainy, więc najbezpieczniej czuje 
się teraz w ośrodku leczenia uzależnień. Kradł na ulicy i został namie-
rzony. Chodzi z niepisanym wyrokiem śmierci.
 Narkoświat nie toleruje zdrady. Wchodzisz do rodziny i masz ją 
szanować. Bycie w tym środowisku daje poczucie przynależności i bez-
pieczeństwa, jeśli postępujesz zgodnie z zasadami. Zdrajcy znajdowani 
są na ulicach z poderżniętym gardłem z wyjętym przez krtań językiem 
(kolumbijski krawat).
 Handlarze narkotyków zwykle nie biorą narkotyków i nie piją 
alkoholu. Ten, który zaczyna ćpać, traci kontrolę.
 Rafa nigdy nie próbował. „Kiedy jest taki wybór i każdy wokoło 
to robi, jak sens powielać te zachowania. Jeżeli chcesz się wyróżniać, 
nie bierzesz”. Tutaj głównie krąży marihuana pochodząca z rozległych 
plantacji oraz kokaina. Rzadziej pojawiają się inne rodzaje dragów, ale 
dostępne jest w zasadzie wszystko.
 Omar Rincón opowiada o swoim kraju, że wszyscy tu noszą 
w sobie narko. Rafa komentuje: „Wiem, że wychowując się w bezpo-
średnim kontakcie z tą równoległą rzeczywistością przejmujemy pewne 
zachowania, siłą rzeczy przesiąkamy narkokulturą, ale nie zgadzam się 
z tym stwierdzeniem. Oznaczałoby to bowiem spłycenie kultury dzie-
sięciomilionowego kraju do czegoś, co chociaż ma zasięg krajowy, nie 
jest reprezentatywne dla Meksyku. Przynajmniej w moim odczuciu. Tak 
bogata kultura nie może, moim zdaniem, sprowadzać się do zjawiska, 
które ma zasięg regionalny i jest marginalne, chociaż oczywiście od-
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czuwalne wszędzie. Jest muzyka, są filmy, książki, które nawiązują 
do narkokultury, ale ktoś, kto urodził się w stolicy, raczej miał niewiele 
wspólnego z narkoświatem. Ja jestem z Sinaloa i wiem, że ten świat 
miał na mnie wpływ”. Rafa nauczył się, że nigdy nie można okazywać 
słabości. Nie mówi o uczuciach. Najważniejsze wartości to pieniądze i 
władza. Handlarze są przeważnie bardzo prości, nie czytają, nie mają 
wykształcenia. Rafa przyznaje, że są i narcocorridos, które bardzo mu 
się podobają. Na przykład opowieść o mężczyźnie, który porywa pannę 
młodą w czasie wesela – kiedy przejeżdżają przez most, kobieta chwyta 
kierownicę i spadają w przepaść. Jest w tym coś baśniowego, przy-
wiązanie do honoru, wierność kobiety, która nie chce ulec handlarzowi 
narkotyków. Rafa pamięta, że jak byli mali, śpiewali niektóre z nich, bo 
to część kultury.
 „Widzisz wokół chaos. Wszystko wiruje, ale żyjesz. Jestem 
stąd, ale nie lubię tego miejsca i nie z powodu narko. Tutaj życie się 
zatrzymało. Tutaj liczą się pieniądze, a kobiety szukają tych, którzy mają 
kasę”. Rafa zawsze czuł się wyobcowany. Kocha ciągle czytać. Chce 
zrobić doktorat w Stanach. W Los Mochis nadal nie ma z kim porozma-
wiać ani o sztuce, ani o książkach (to się od liceum nie zmieniło). Na 
szczęście kocha piłkę nożną i może sprowadzić rozmowę na te tory. Nie 
usłyszy tu jednak na przykład muzyki, którą lubi, rocka. Wszędzie tylko 
muzyka tradycyjna, narcocorridos.
 Rafa mówi, że jeśli kiedyś wróci do Los Mochis, to tylko po to, 
aby go pochowali. Teraz jest tu tylko dlatego że po dwóch latach w Eu-
ropie chce pobyć z rodzicami. Nigdy wcześniej nie spędzał z nimi tyle 
czasu. Rozmawia z ojcem, odkrywa zalety wspólnie spędzanego czasu, 
ale to tylko na parę miesięcy. Tak naprawdę wyprowadził się z domu, 
kiedy miał osiemnaście lat. Pierwszy dzień, który spędził samotnie w 
Monterrey, dokąd wyjechał na studia, był najszczęśliwszym dniem w 
jego życiu. Doświadczył wolności. Kupił ponad dwadzieścia piw i po-
szedł to uczcić z kumplami. Był szczęśliwy. W Europie, gdzie wyjechał 
za miłością, czuł się jeszcze szczęśliwszy.
No więc wrócił tu, to prawda, ale tylko na chwilę, raz jeszcze to podkre-
śla. Jeśli założy kiedyś rodzinę, na pewno tu nie zamieszka, bo i po co? 
„Nie chcę, aby moje dzieci zrobiły to, co ja. Nie chcę, aby wyjechały na 
drugi koniec świata. Ja wyjechałem, bo uciekałem. Cały czas uciekam, 
bo jestem inny”.  Zawsze czuł, że był tym innym, z etykietką „dziwak”. W 
świecie, w którym wszystko jest jednolite, każdy, kto będzie chciał żyć 

inaczej, będzie potraktowany z dystansem, nawet przez najbliższych. 
„Na szczęście mam w nosie to, co mówią inni”. Wyjedzie, zrobi doktorat, 
może zamieszka w Stanach. Wyrwie się. Na pewno.

Imiona większości bohaterów zostały na ich prośbę zmienione.
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Nieszczelność w bezkresie
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Autobus do Ułan Bator odjeżdża z niewielkiego placyku (Ranżurowa 1) na 
tyłach Teatru Opery i Baletu, stojącego niemal vis a vis Leninowej głowy. Do 
mongolskiej stolicy mknie dwanaście godzin, dwakroć szybciej niż kursujący 
na tej samej trasie pociąg. Jest też przeszło połowę tańszy. Odjeżdża o świcie, 
gdy nad Ułan Ude złoci się sennie zaranna zorza wykrawając mocną kreską 
linię wzgórz. Pojazd podróżny jest nawet nowoczesny – żaden dymiący i ja-
zgoczący wściekle wehikuł z płatami dykty zamiast okien. Nic podobnego. To 
wysłużony, lecz wciąż dziarski koreańczyk”, standardem nie różniący się wiele 
od naszych kursowych biegających, powiedzmy, między Wrocławiem a Ło-
dzią. Jedyną może, prócz mongolskich blach”, osobliwością (a to za sprawą zi-
mowej pory) jest specyficzna izolacja: wnętrze pojazdu po bokach wyścielone 
jest naciągniętą folią, która tworzy powietrzną poduszkę między chłostanymi 
mroźnymi powiewami oknami wozu a podróżnymi.
 Najpierw jedziemy przez Buriację: za oknem przewala się Selenga, 
zanurzamy się w zaskakująco obfite lasy. Sosny przepuszczają światło prze-
siekami. Kuszą za szybą żółte polany. Przeszkodą w kontemplacji widoków 
staje się jedynie wicher. Folia, która ma osłaniać przed podmuchem, jest ro-
zerwana, szczelinę trzeba zapychać czapką, szalikiem, czym się da. W końcu 
dziurę udaje się zasłonić bagażowym workiem.
  Podróżnych w sam raz – tylu ile miejsc. Rosjanie, Buriaci (lub Mongo-
łowie – nie sposób optycznie odróżnić), jeden zagubiony Amerykanin z wielkim 
plecakiem, mocnymi butami do trekkingu, z lekka błędnym spojrzeniem i tym 
anglosaskim, trochę kanciastym rysunkiem szczęki. Raczej turyści niż handla-
rze, przynajmniej w tę stronę tak to wygląda, wszak może wracając napełnią 
torby różnościami w Mongolii – bo tam przecież taniej. Z zasłyszanych uryw-
ków rozmów wynika, że część udaje się także w odwiedziny do krewnych. Jest 
też student kulturoznawstwa z Ułan Ude, który będzie później na postojach 
robił zdjęcia Polakom, bo ich wcześniej na żywo nie widział. I starsza pani, 
która wybrała się na pojezdkę, bo nigdy nie była w Mongolii, „a to przecież tak 
blisko”.
 Autobus sunie na południe zużytą nieco asfaltówką A-165. Szosa 
biegnie nadal wijącą się, szeroką doliną Selengi, której niepokorne koryto co 
rusz odgraża się garbatymi łachami kamieni, ruchliwymi bystrzami i zwałami 
kry zalegającej w spokojniejszych zakolach. Na horyzoncie, po obu stronach, 
góry o łagodnych szczytach, z rzadka tylko przecięte skalistą raną głębokie-
go wąwozu lub odrąbanego raptownie zbocza. Dno doliny wyścielają całkiem 
spłowiałe, miejscami niemal bure łąki. Tu i ówdzie po błoniach kręcą się chude, 
włochate krowy lub krępe mongolskie koniki usiłujące wyskubać cokolwiek na 

tej przedwiosennej polnej biedzie. Południkowo ustawiona dolina działa niby 
gigantyczny klimatyzator, to transportując mroźne powietrze Syberii daleko w 
głąb Mongolii, to znów dmuchając pustynnym żarem i pyłem z Gobi wprost 
na Zabajkale. Teraz, w marcu, póki co wciąż dmie mroźny siewiernik. Pejzaż 
początkowo typowy dla południowej Syberii, leśno-stepowy, pustawy, z nielicz-
nymi osadami drewnianych, parterowych domków – jedynie pod samym Ułan 
Ude liczniej rozmnożyły się dacze.
 Za którymś, kolejnym zakrętem Gusinooziersk w rozległej kotlinie, nad 
cudownym jeziorem Gęsim, wypełniającym kryształowym lustrem jej dno. Z tej 
potężnej misy, niczym żar z pieca, po raz pierwszy bucha prawdziwa, central-
no-azjatycka pustka – cisza i bezmiar. Dzikie połacie ciągną się na przestrzeni 
tysięcy kilometrów, poprzez stepy i pustynie Mongolii, górskie bezkresy Tybetu, 
aż po Himalaje. Kopuła marcowego nieba odbita w tafli lodu lśni srebrzyście. 
Góry wokół jeziora zupełnie już bezleśne i bezludne. Właśnie gdzieś na tych 
połaciach próżnych, w roku 1921 wojska bolszewickie pobiły barona Unger-
na, tu ostatecznie sczezła „biała”, a właściwie żółta niczym czapki buddyjskich 
mnichów Mongolia, by pogrążyć się za chwilę z w ponurym jak sama śmierć 
terrorze Czojbalsana – „mongolskiego Stalina” jak go powszechnie nazywano. 
Komunistyczne czystki przetoczyły się przez step niczym walec, miażdżąc i 
unicestwiając dwie najistotniejsze, niezbędne dla narodowego przetrwania 
Mongołów grupy społeczne: kler buddyjski i arystokrację rodową. Tak w Mon-
golii, jak i w Buriacji niemal nic z nich nie przetrwało.
 Dziś, jedynym osiedlem u brzegów jeziora jest sam Gusinooziersk. 
Dawniej znajdował się tu ważny, jeden z najstarszych w Buriacji, buddyjski 
klasztor – pierwsi bowiem na buddyzm nawrócili się miejscowi Buriaci selengij-
scy. Od 1808 roku aż po lata trzydzieste XX wieku był on siedzibą „najwyższe-
go dostojnika żółtej wiary” Pandito Chambo Lamy. Działało tu też wydawnictwo 
wydające klasyczne teksty religijne starą metodą litograficzną, a wcześniej tak-
że ksylograficzną. Istniał uniwersytet medyczny, w którym kultywowano trady-
cję lecznictwa tybetańskiego. Jeszcze w latach dwudziestych i trzydziestych 
ubiegłego wieku funkcjonował on pod przewodnictwem prof. Cybikowa, który 
do końca wierzył, że komunistyczna władza zezwoli na prowadzenie badań 
w tak zbożnym celu jak zdrowie i życie ludzkie. I oczywiście się przeliczył. W 
końcu zamknięto i szkołę i klasztor, mnichów rozpędzono lub uwięziono, a 
Gusinooziersk począł cicho i bez skargi znikać z mapy. I znikłby pewnie już 
dawno, gdyby nie to, że w 1939 roku odkryto w okolicy złoża węgla brunatne-
go. Cały północny kraniec kotliny zryto bezlitośnie, dosłownie wybebeszając 
gusinoozierską ziemię. Powstało górnicze osiedle o mało oryginalnej nazwie 
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Szachty – co oznacza po prostu kopalnie. Osada rosła tak, iż w 1953 roku uzy-
skała prawa miejskie, powrócono przy tym do dawnej nazwy. Zaczęły powsta-
wać kolejne zakłady przemysłowe: elektrownia wodna, fabryka aparatów ra-
diowych, tekstyliów, zakłady przetwórstwa spożywczego i faktorie materiałów 
budowlanych. Najpotężniejsza jednak była kopalnia: do momentu zamknięcia, 
w 1995 roku, pokrywała 90% zaopatrzenia Buriacji w węgiel. Dziś, prócz elek-
trowni, nic tu już nie działa. Na przeoraną ziemię powrócił pradawny gospodarz 
tej ziemi – step – a dzicy lokatorzy, ludzie, w znacznej części wynieśli się stąd. 
Osiedle wyludniło się i straciło prawa miejskie. Straszą tu teraz tylko betonowe 
ruiny i rdzawe szkielety stalowych konstrukcji, wśród których jęczy zwycięsko 
suchy wiatr. Dalej od szosy dostrzec można jednak blokowisko: wielu bowiem 
mieszkańców pozostało nie wiedząc dokąd iść i trwają tu nadal prawem inercji, 
zbędni niczym kamień w polu.
 Dalej na południe, stopniowo, acz nieodwołalnie, kończą się resztki 
lasów, a zaczyna się Kraina Wielkiego Stepu. Tylko na wzgórzach, w miej-
scach osłoniętych od wiatru i wilgotniejszych tulą się jeszcze do siebie skarlałe 
sosenki, a na pustaciach z rzadka pojawia się powykręcany, drzewny ostaniec 
niczym samotny, zgarbiony mnich. Przy drodze, na szczytach wzniesień i roz-
stajach dróg dostrzec można jaskrawobiałe na tle zbrązowiałych łąk, czubate 
stupy - przez ludy mongolskie zwane suburganami - tworzące na tej ziemi sieci 
nieziemskich mocy otulających miejscowy lud i jego duchy. Bo suburgany to 
relikwiarze, a zatem - punkty energii. W każdym z nich ukryte są święte arte-
fakty: zwoje sutr buddyjskich, posążki buddów i wielkich mistrzów, niekiedy do-
czesne szczątki tych ostatnich. Te niewielki rozmiarowo obiekty – odpowiedniki 
chrześcijańskich kapliczek – posadowione są na kwadratowym postumencie, 
a zwieńczone szpicem, na szczycie którego znajduje się symbol słońca mosz-
czącego się w półksiężycu oraz klejnot symbolizujący dharmę. We wnętrzu 
stupy składa się także kosztowności i poświęconą białą broń – dla ochrony 
przed złymi mocami, zawsze zazdrośnie krążącymi nieopodal świętych miejsc, 
w ogóle nad miarę licznymi na tym samsarycznym padole łez.
 Pojawiają się też kopczyki kamieni – oboo. To z kolei szamanistyczne 
miejsca sakralne, poświęcone duchom tzw. świata środkowego, a więc nasze-
go, ziemskiego. Oboo mogą być wzniesione ku czci najwyższych bóstw pan-
teonu, ale mogą również sławić duchy pomniejsze – miejscowych, duchowych 
gospodarzy – eżynów - strzegących danych pagórków, przełęczy, rozstajów 
dróg, jezior i źródeł. Mogą  także upamiętniać żyjących w okolicy niegdyś cie-
leśnie, a obecnie duchowo, wielkich szamanów. Mają one postać niewielkich 
kopczyków kamieni, często upstrzonych fragmentami tkanin i innymi rozlicz-

nymi, acz drobnymi darami: monetami, butelkami po wódce czy paczkami po 
papierosach, guzikami, metalowymi drobiazgami. Wedle bowiem buriackich 
wierzeń przechodząc w pobliżu oboo należy okazać szacunek lokalnym du-
chom składając symboliczną ofiarę bądź bryzgając wódką. Dzięki temu gospo-
darz danego miejsca nie zechce nam szkodzić.
 Na skrzyżowaniach i rozstajach dróg widać także skarlałe krzewy lub 
drzewa obwieszone kolorowymi skrawkami materiału. Buriaci zwą je załaa. 
One także stanowią formę ofiary dla działających w pobliżu sił. Wedle trady-
cyjnych wierzeń buriackich wszystko jest przeniknięte duchowymi mocami. 
Niewidzialne istoty są wszędzie, co powoduje, że z konieczności kroczymy 
przez życie po „torze kolizyjnym” z nimi - nasze i duchów drogi nieustannie się 
przecinają, żyjemy bowiem tuż obok siebie.

***

Przed nami w końcu Kiachta – i granica. Podupadłe miasteczko przycupnięte 
w płytkiej kotlince. Niegdyś kwitnące i bogate za sprawą szlaku herbacianego, 
wiodącego tędy z Chin do Rosji, dziś sennie wylegujące się w stepie niczym tu-
tejsze bezpańskie psy. Pośród cisnących się do siebie drewnianych chałupek 
odznacza się jedynie cerkiew, ruiny kołchozu na wzgórzu i potężne, nowocze-
sne zabudowania przejścia granicznego. Biorąc uwagę niewielką ilość prze-
praw granicznych pomiędzy Federacją a Mongolią ruch nie jest tu zbyt duży. 
Trochę przeładowanych busów i zdezelowanych osobówek, ze dwa autokary 
i tylko sznur masywnych, zabłoconych ciężarówek załadowanych syberyjski-
mi modrzewiami wije się wężem aż po dno kotlinki. Granica to szeroki pas 
zaoranej ziemi, przeciętej środkiem płotem z drutu kolczastego. Co jakiś czas 
solidne murowane wieżyczki obserwacyjne z reflektorami. Wszystko trochę na 
pokaz i postrach. Zarówno w Buriacji jak w Mongolii wiadomo powszechnie, że 
granica jest dziurawa jak sito, miejscami wręcz umowna. Nie sposób upilno-
wać 3485 kilometrów umownej linii pośród bezludnych gór, lasów i stepów od 
chińskiej Mandżurii na wschodzie po Tuwę i Kazachstan na zachodzie. Trzeba 
by do tego dziesiątków tysięcy ludzi, na co nie stać ani Rosji, ani tym bardziej 
Mongolii. Poprzez dzikie ostępy w biały dzień przemyca się ponoć co dusza 
zapragnie – z całymi stadami bydła włącznie. Tu jednak, w Kiachcie, granica 
pręży się przepisowo. A tak przed nią, jak i za nią Pustka – jeśli nie liczyć Kiach-
ty samej i jeszcze mizerniejszej mieściny po mongolskiej stronie, co zwie się 
Ałtan-Bułag.
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***

Wjeżdżamy więc do Mongolii. Do Ułan Bator pozostało z Ałtan-Bułag 340 ki-
lometrów. Parkujemy tu na popas. Przed nami Hotel Plaza – mroczny jedno-
piętrowy klocek z oknami oblepionymi folią (zupełnie jak w naszym autobusie). 
Żadnych malowniczych jurt dookoła, żadnych romantycznych, konnych jeźdź-
ców i skośnych ślicznotek w błękitnych chałatach – a tylko pozostałości komu-
nistycznego industrialu i stadko prostych parterowych domków krytych blachą 
lub papą, z elewacjami przyprószonymi półpustynnym pyłem, co przylepił się 
tu do wszystkiego, pospołu z nie mniej wszędobylską biedą.
 Na klepisku przed budynkiem kręcą się samopas łaciate krowy - za-
glądające chętnie do śmietników i starych foliówek. Tuż obok wejścia jedna z 
nich żuje wytrwale tekturową kształtkę po jajkach. Wkoło kręcą się wyliniałe 
psy i dzieciarnia na rowerach. Podróżni z autokaru rozciągają zasiedziałe od-
leżałe mięśnie i ściśnięte kości, wchodzą do ciemnego, milczącego baru. W 
środku kotlety, gulasz, potężne kawały soczystej wołowiny, garstka ryżu i kła-
czek kapusty. Na stołach ląduje piwo bez bukietu, podawane w pękatej butelce 
z grubego szkła. Większość podróżnych siorbie herbatę wlewaną do wielkich 
kufli - ekspresowe torebki liptona wiszą w wodzie jak kotwice. Po sali chodzi 
wesoła cinkciareczka w niebieskiej sukni, która sprzedaje SIM-karty i wymienia 
walutę po odrażającym kursie.
 Autokar rusza w końcu dalej, wprost na południe, szeroką doliną. Po 
kilku następnych wzgórzach pejzaż pustoszeje do cna. Nie ma tu już żadnych 
drzew, osad, ścieżek – brak jakichkolwiek w ogóle śladów człowieka. Tylko 
wijący się asfalt i towarzysząca mu tuż obok jednotorowa nitka kolei oraz salu-
tujący wytrwale rząd drewnianych słupów linii energetycznej.
A to wszystko przygniecione dosłownie sklepieniem jasnego, błękitnego nieba, 
kontrastującego wręcz prowokacyjnie z martwym brązem gór i pustkowi (oży-
wiają się one ponoć ulotną posypką stepowej zieleni jedynie na przełomie maja 
i czerwca). Absolutna, niczym nie zakłócona duochromatyczność, nieskończo-
ność zaklęta w falujący horyzont wzgórz niczym w starym, chińskim znaku Yin i 
Yang. Koniec świata i koniec człowieka, absolutne zwycięstwo przestrzeni nad 
ludzką małością i kruchością.
 I rodzi się w człowieku jakaś chęć, dziwna a przemożna, by zatrzy-
mać autokar, podziękować pięknie za podwiezienie, wrzucić plecak na grzbiet 
i ruszyć tak po prostu, przed siebie, byle dalej, bez celu, bez dróg i wskazówek 
– bez wyobrażeń. Horyzont wciąga jak wir, zasysa głęboko w siebie – nie dziw 
doprawdy, że dawni koczownicy pokonywali tak ogromne odległości – i to nie-

raz bez konkretnych planów i strategii, dla samego ruchu, dla upojenia bezmia-
rem. Pojąć można jak wiosną wzywała, porywała ich jak ciepły wiatr budzący 
zmysły, przestrzeń, obiecując, że świat się nigdzie nie kończy, że można tak 
pędzić wciąż w przód i w przód, z wiatrem lub przeciw niemu, nie spotykając 
nikogo i nie chcąc nikogo spotkać, w samej drodze, w samym pędzie znajdując 
rozkosz i cel. Odczucie tych ogromów na pewno ma jakieś pokrewieństwo z 
poczuciem fizycznej swobody i duchowej wolności: oto przecież brak tu granic 
i barier, nie przemagają się niewidzialne acz gęste i nieprzenikalne mury ludz-
kich interesów. Nic dziwnego zresztą: w sześciokroć od Polski większej Mon-
golii żyje jedynie nieco ponad dwa i pół miliona ludzi... Nastrój tych ziem jest 
więc chłodny, nieomal zimny – ale orzeźwiający i czysty. Świeży – pozbawiony 
ciężkiej zawiesiny powidoków historii, całej, tak bardzo zagęszczonej już dziś 
antropo- i semiosfery. Tak przynajmniej zdawać się może nam, Europejczy-
kom ściśniętym na swym przeludnionym półwyspie prakontynentu euroazja-
tyckiego. Nie sposób rzecz jasna twierdzić, że Mongołowie nie mają historii 
– mają ale historia nie zdołała przekształcić tutejszego krajobrazu – wypalić na 
nim swego piętna. Mongolia nie zarosła zamkami, katedrami i cmentarzami 
bohaterów.
 Po jakimś czasie okazuje się, że jednak – wyspowo co prawda i nie-
zbyt licznie – wciąż żyją tu ludzie. Oto miasto Suche Bator. Od razu widać, 
co więcej, natychmiast można nabrać pewności, że organizacja i użytkowanie 
przestrzeni miejskiej do dziś nie najlepiej Mongołom wychodzą. To zresztą sto-
sunkowo nowy dla nich wynalazek. Pominąwszy samą stolicę – Ułan Bator, 
niegdysiejszą Urgę – miast w Mongolii do lat trzydziestych ubiegłego stulecia 
po prostu nie było. Mongołowie pozostawali koczownikami, którzy lokalizacje 
swych osad jurtowych często zmieniali w zależności od układów politycznych 
i sytuacji pogodowej. Nawet sama Urga „wędrowała” po północnej Mongolii 
niemal dwa wieki, nim w końcu osiadła w obecnym miejscu. Stałe lokalizacje 
miały jedynie buddyjskie klasztory. A i to nie od początku: jeszcze w XVIII wieku 
wiele klasztorów było „przenośnych”, urządzano je bowiem w specjalnie do 
tego celu przygotowanych jurtach. Dopiero realizacja komunistycznego pro-
jektu industrializacji „w imię postępu” miała na dobre przykuć koczowników 
do wyznaczonych miejsc, w których budowano dla nich fabryki i osiedla. Dla 
nowej władzy było to zadanie najwyższej wagi: oto bowiem wolny koczownik 
w stepie jest nieuchwytny jak partyzant, nie sposób nad nim sprawować jakiej-
kolwiek kontroli, niepodobna skutecznie indoktrynować i zwalczać religii oraz 
dotychczasowych form życia. Dziś jest tu, jutro tam – gonić za nim to jak gonić 
wiatr albo horyzont. Trzeba więc było – choćby pod pretekstem walki z anal-
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fabetyzmem i egzekwowania obowiązku szkolnego - zbudować stałe osiedla. 
Jednym z takich miejsc stało się właśnie Suche Bator.
 Nazwa miejscowości pochodzi od imienia mongolskiego rewolucjoni-
sty, tego właśnie, który, pospołu z Armią Czerwoną, rozbił koło Gusinoozierska 
barona Ungerna. Jako pomnik rewolucyjnego czynu miała się tedy osada stać 
wzorem wcielania komunistycznych idei, uosobionych poprzez zakład czysz-
czenia wełny i powstałą później, w latach 50. fabrykę zapałek, płyt pilśniowych, 
młyn mechaniczny, a po odkryciu w okolicy węgla brunatnego także elektrow-
nię.  I takie tu właśnie miasteczko, o kilkunastu tysiącach mieszkańców, po-
wstało i trwa do dziś wśród piasku, plątaniny rdzewiejących rur i lasu słupów 
wysokiego napięcia. W budownictwie niepodzielnie panują parterowe domki 
– to z drewna, to murowane – bo mongolskie prawo budowlane nie wymaga 
pozwoleń na budynki jednokondygnacyjne (a także na jurty rzecz jasna) – jeśli 
więc masz z czego, możesz stawiać chałupę, ziemi bowiem nie brakuje.    
 Po tym krótkim, przemysłowym epizodzie krajobraz wraca do siebie, 
w głąb swej własnej, bezdźwięcznej Pustki.
 Niebawem wszakże pojawiają się nowe elementy w otoczeniu i to 
takie, które nie pozostawiają złudzeń, że oto udajemy się ku samemu sercu 
Azji. Na ciągnących się w nieskończoność półpustyniach, i półstepach prócz 
kosmatych krów i koników, które można było zobaczyć jeszcze w Buriacji, po-
jawiają się także dwugarbne wielbłądy i długowłose, czarne jaki sprowadzone 
tu z wyżyn Tybetu, pomiędzy nimi zaś dostrzec można niekiedy galopującego, 
konnego pasterza. W końcu dostrzec można również pierwsze jurty, a właści-
wie gery. jak je zwą Mongołowie. Białe czy raczej szarobiałe namioty na planie 
koła, osadzone na drewnianym szkielecie i ocieplone wojłokiem oraz płótnem 
stanowiły od wieków tradycyjne mieszkanie tuziemców. Dziś, zwłaszcza na 
północy w znacznej mierze wyparte przez budownictwo murowane lub drew-
niane, nadal okazują się niezastąpione dla tych, którzy czynnie zajmują się 
hodowlą i zmuszeni są zmieniać pastwiska – a zatem i miejsca pobytu – takich 
zaś koczowników wciąż jest w Mongolii wiele tysięcy. Rozległe jurtowiska po-
wstają nawet – jak się wnet okaże – w stołecznym Ułan Bator. Są one bowiem 
również jedyną możliwą opcją mieszkaniową dla ludzi uboższych – średniej 
wielkości ger kosztuje około tysiąca dolarów. To zdecydowanie mniej niż naj-
skromniejszy nawet domek. Złożony w razie potrzeby waży zaledwie kilkaset 
kilogramów i można go przewieźć w inne miejsce najmniejszą jednoosiową 
przyczepą samochodową. Do renesansu jurt może się też wydatnie przyczy-
nić – dotyczy to zamożnych, acz mających sentyment do tradycji „nowomon-
gołów” - moda na ich wersje luksusowe, z całym możliwym wyposażeniem. 

To jednak, w tym biednym kraju, raczej sprawa dalszej przyszłości. Gery mon-
golskie, czy luksusowe czy tradycyjne, w przeciwieństwie do kazachskich czy 
turkieskich obróconych na zachód wyjścia mają skierowane zawsze na połu-
dnie, ku wędrującemu słońcu. Tak jest też w tych widzianych z okien autobu-
su. Wokół nich zaś zryta kopytami ziemia, kilka koniowiązów, często niewielka 
zagroda z żerdzi dla selekcji i znakowania zwierząt, niekiedy też spracowana 
terenówka bądź pamiętający jeszcze radzieckie czasy ciągnik przyczajony w 
błotnej koleinie. Bywa i tak, że obok geru stoi murowany domek. Starsi wolą 
ponoć nieraz namiot niż mury czy brusy – ma lepszą termikę, wentylację i w 
ogóle jest zdrowszy, a jego ruchoma natura sprawia, że wbrew pozorom jest 
mniej klaustrofobiczny niż stacjonarna budowla. Jeszcze inni zimę spędzają 
w domach, lato w gerach albo – tak jak niektórzy mieszkańcy miast – miesz-
kając w blokach przetrzymują w garażach jurty, rozstawiając je latem w cha-
rakterze... domków letniskowych, spędzając urlop w jakimś malowniczym lub 
rodzinnie czy religijnie ważnym zakątku stepu. Do dziś bowiem ziemia w Mon-
golii (pominąwszy niewielkie działki przydomowe) jest własnością publiczną, 
należy do wszystkich i wszyscy mogą ją użytkować – jak powietrze czy słońce. 
Zasady tego użytkowania, a dotyczy to przede wszystkim pasterzy i ich stad, 
są przedmiotem bezpośrednich, najczęściej ustnych umów. Czasem dochodzi 
oczywiście do sporów, ale na ogół to nie sama ziemia jest problemem – jest 
jej tu dość – ale dostęp do deficytowych w tym kraju źródeł wody. Generalnie 
jednak system wspólnego użytkowania i umów bezpośrednich działa i jest ak-
ceptowany przez Mongołów, którzy nadal nie wyobrażają sobie, iż można by 
poszatkować ich step płotami i tabliczkami zakazu wstępu na własność pry-
watną. Z tego też powodu budzą ich niechęć wielkie transakcje rządowe, od-
sprzedające ogromne działki chińskim, rosyjskim i amerykańskim koncernom 
wydobywczym, rozpoczynającym w Mongolii eksploatacje dóbr naturalnych 
– jak dotąd głównie węgla, ale mówi się też o ropie, złocie, uranie, miedzi i 
diamentach.
 Tymczasem droga doprowadza do Darchanu. Przed wjazdem do 
miasta, na rogatkach  pojawiają się stałe posterunki policyjne - małe betono-
we budynki pomalowane w białe i niebieskie pasy z masywnym szlabanem 
i asfaltową muldą mającą zmuszać do zatrzymania pojazdu. Punkty takiej 
kontroli posadowione są także na granicy ajmaków – mongolskich jednostek 
administracyjnych. Darchan jest stolicą takiej jednostki i trzecim co do wielko-
ści miastem Mongolii. Choć powstało zaledwie pięćdziesiąt lat temu, dziś liczy 
sobie siedemdziesiąt pięć tysięcy mieszkańców. Wznoszone w latach sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych, pozbawione jest z konieczności jakichkolwiek 
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elementów urbanistycznych innych niż te, które mieściły się w obrębie idei 
wielkich budów socjalizmu. Od początku zaplanowano je jako ośrodek prze-
mysłu budowlanego, który miano rozwijać w oparciu o wydobycie lokalnych 
kruszyw. Ruszyły więc zrazu cegielnia, wapienniki i cementownia, przy czym 
dwa pierwsze zakłady wznieśli Polacy, ten ostatni zaś – Czesi. Miał się bowiem 
Darchan stać także wielkim pomnikiem przyjaźni i wzajemnej pomocy państw 
socjalistycznych. Stąd Bułgarzy dorzucili jeszcze zakład przerobu skór i futer, 
Węgrzy masarnię przemysłową, a Rosjanie elektrociepłownię. I tak na pustyni 
powstał Darchan.
 Dziś miasto jest to przykurzone, rdzawożółte niczym złapane przez 
erozję błotniki. Życie zdaje się koncentrować wokół rozległego placu targo-
wego, na który tłumnie zachodzą mieszkańcy i zajeżdżają wszelkiego rodza-
ju pojazdy: rowery, motorki, trzykółki, osobówki i pół i ćwierć ciężarówki – i to 
najlepiej z przyczepkami, na których upchnąć można towar lub pasażerów. 
Chaotyczny, ożywiony ruch trwa, przestrzeń zamykają wyższe niż dotąd bloki 
mieszkalne, tak samo jednak zaniedbane i jakoś wyraźnie „madmaksowskie” 
pośród pustynnych gór. Ten efekt pojawia się wtedy, gdy budowle i układ prze-
strzenny przeżywają - jakby z nadmiaru żywotności, przeszacowania termi-
nu używalności - system, który je wzniósł, jego oczekiwania i estetyki, i trwają 
uparcie, jakby obrażone na rzeczywistość, która w międzyczasie stała się cał-
kiem inna.

 Karmelowe słońce rozlewa się tymczasem w kotlinach. Autobus gwiż-
dże ciągle podróżnie, puszcza rzeźwiący wiatr przez rozerwaną folię, rytualnie 
potrząsa firaneczkami w kwiatuszki. Pasażerowie zamilkli. Niedawno jeszcze 
rozprawiali z ożywieniem o uprawie kartofli i kolejach losów bohaterów kore-
ańskich telenowel, które zyskały tu ogromną popularność. Teraz skłonili głowy 
na fioletowych, eleganckich zagłówkach daewoo, obszytych złotą nicią. Powoli 
zapada zmierzch. Za oknem rozbłyskają coraz liczniejsze bary karaoke, coraz 
więcej widać samochodów, podbite osobówki skaczą po drodze, kręcą zada-
mi, eksponują potężne sprężyny, uskrzydlone dodatkowymi piórami.
 Przed nami osnute mgłą i smogiem, rozświetlone czerwonymi neo-
nami Ułan Bator. W szerokiej misie na wysokości naszej Szrenicy rozłożyła się 
stolica Mongołów.

 
         

Wieczorne Ułan Bator jest gwarne. Samochody oklejone folią (to pewnie te 
wiejskie, przyjezdne) i zwyczajne, pozbawione samoróbek terenówki cisną się 
w pokrzykujących klaksonami korkach. Sznury pojazdów wiją się niczym plują-
ce żółtym światłem chińskie smoki. Ciemne sylwetki przechodniów przeciska-
ją się zbyt wąskimi chodnikami, odgrodzonymi od jezdni z pomocą wysokich 
krawężników. Do murów ogrodzeniowych i ścian wyższych budynków kleją 
się zmatowiałe i przygięte na rogach bilbordy reklamowe – jak przystało na 
kraj, który dopiero co przyjęty został do wielkiej, kapitalistycznej rodziny. Napisy 
na tablicach wprawiają w zakłopotanie: swojska bądź co bądź (w porówna-
niu chociażby z alfabetem staromongolskim) cyrylica obiecuje komunikacyjny 
sukces, tymczasem próby odczytania czegokolwiek spełzają na niczym. Tak 
jakby zacięła się komuś drukarka: dziwne połączenia liter i ich kilkakrotne nie-
raz powtórzenia z trudem dają się wymówić – oto więc język mongolski, niepo-
dobny do niczego, co słyszeć zwykło europejskie ucho. Zabudowania miasta 
są pieśnią chwały na cześć wielkiej płyty: na wyłączność wzięły tu we władanie 
przestrzeń wszelakie możliwe sześciany i prostopadłościany, niczym ustawio-
ne z klocków. Miasto ułożyło się w szerokiej dolinie rzeki Tuul gol biegnącej w 
tym miejscu niemal idealnie ze wschodu na zachód. Ograniczają dolinę cztery 
łańcuchy górskie o wysokości przekraczającej nieraz dwa tysiące metrów nad 
poziom morza, a są to: Bajandzürch, Czingeltej, Songinochajrchan i Bogdchan 
uul, przy czym ten ostatni, rozpościerający się do południa, stanowi najwyraź-
niejszą, władczą i majestatyczną dominantę krajobrazu, poznaczoną niczym 
babka lukrem złogami śniegu.
 Wjeżdżamy długą ulicą Pokoju, aż po Most Pokoju prężący się po-
śród szwadronu hotelowych wieżowców. Vis a vis mostu garbi się majestatycz-
nie, niczym zakapturzony strażnik miasta, czarny masyw Bogdchan uul.

***

Pan Naran uśmiecha się jak słońce. Bo on jest słońcem. O tym jednak jeszcze 
nie wiemy. Czeka na nas na dworcu. Stoi tu już dwie godziny, autobus się jak 
zwykle spóźnił. Nic nie szkodzi. Rozpromieniony pan Naran to nasz gospo-
darz i przewodnik. Elegancki, dobrze ubrany, ostrzyżony i ogolony mężczyzna 
w wieku może pięćdziesięciu paru lat zaprasza nas płynną choć naznaczoną 
silnym akcentem i gardłową wymową ruszczyzną do eleganckiej białej tere-
nówki.
 Jedziemy wolno, uwięzieni w jazgocie tysiąca silników, klaksonów 
i zachrypłych głosów. Suniemy z nosami przylepionymi do szyb i źrenicami 
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lizanymi landrynkowym blaskiem neonów i xenonów. Miasto – mimo że zabu-
dowa nie jest zbyt zwarta, a ulice raczej szerokie – wydaje się gęste, zacza-
dzone jakby samo sobą, niepotrzebnie ściśnięte wśród pustyni, dziwnie prze-
ludnione w bezludnym kraju. Takie przynajmniej robi wrażenie o wczesnym 
jeszcze, marcowym zmroku. I chyba takim jest w istocie, bo kilka dni później 
Rafał Solski, świecki misjonarz i od lat mieszkaniec stolicy, tak będzie kwitował 
tę miejską przestrzeń: „Ułan Bator to miasto, którego nikt nie lubi. Nie moż-
na w nim odpocząć, chaos totalny budowlany i architektoniczny. Trudno mi to 
znieść jako konserwatorowi zabytków z wykształcenia. Poza tym Mongołowie 
nie nadają się do życia w mieście. Zachowują się jakby wciąż byli na stepie – 
robią co chcą i jak chcą. Wiecznie chodzą i jeżdżą na skróty, jakby byli sami 
na pustkowiu. W efekcie obijają się o siebie, bo nikt nikomu nie ustępuje, i za-
deptują wszystko dookoła wedle własnego widzimisię. Po prostu chaos...”. My 
tymczasem zmierzamy w kierunku domu pana Narana i pani Desmy. Sączy 
się przy tym zwyczajowa konwersacja ludzi jeszcze sobie nieznanych, a mają-
cych spędzić ze sobą, pod jednym dachem, najbliższe dni: jak podróż? Jak na 
granicy? Co słychać w Rosji? Jakie mamy plany pobytu? I temu podobne. Pan 
Naran wypytuje szczególnie o granicę, bo obecnie pracuje w prywatnej firmie 
współpracującej z urzędami celnymi. Nie jest jednak chętny – być może z racji 
trudności językowych lub zawiłości technicznych – wyjaśniać na czym dokład-
nie ta współpraca polega. Właściwie to tak sobie tylko dorabia do emerytury. 
Kiedyś, o tak, kiedyś, za komunizmu był kimś w Ułan Bator, bo piastował urząd 
dyrektora największego Parku Kultury i Odpoczynku w stołecznym mieście. 
Teraz Park od wielu lat jest w remoncie i nie wiadomo kiedy go znów otworzą 
wzdycha pan Naran i milknie, wskazując na wysokie blaszane ogrodzenie, zza 
którego wychylają wychudzone, mizerne i jeszcze łyse parkowe drzewka. My 
tymczasem nadal zachłannie i chciwie czepiamy się wzrokiem przesuwają-
cych się powoli miejskich obrazów. Już najpierwszy, całkiem pobieżny jeszcze 
ogląd nie pozostawia wątpliwości: za kilka lat – o ile rzecz jasna nie nastąpi 
jakaś nagła, gospodarcza katastrofa - Ułan Bator stanie się zadeptaną i zajeż-
dżoną, prześwietloną na wszystkie sposoby, rozwibrowaną milionem dźwię-
ków, drapieżną, azjatycką metropolią. Ku rozpaczy tradycjonalistów, bowiem 
Mongołowie ciągną do tych świateł, do tego ruchu i życia ze wszystkich za-
kątków swego rozległego kraju, porzucając przy tym swe tradycyjne zajęcia, a 
obudowując w zamian coraz szczelniej stolicę rozległymi dzielnicami jurtowisk 
i ubogich chatynek, które już teraz otaczają ją szerokim pierścieniem. Ponad 
połowa wszystkich Mongołów mieszka dziś w Ułan Bator, a dynamika tej mi-
gracji wewnętrznej wcale się nie zmniejsza - w tym tempie za dwadzieścia lat 

ponad 80% mieszkańców tego kraju będzie mieszkać w stolicy – reszta zaś 
ogromnego kraju pozostanie bezludna.
 

***

Docieramy w końcu do domu gospodarzy. Mijamy nieufnie spoglądającego 
ze swej maleńkiej służbówki dozorcę, wdrapujemy się na siódme piętro bloku 
(niestety winda od kilku miesięcy nie działa). W przestronnym trzypokojowym 
mieszkaniu, zadbanym i dostatnim, wita i prosi na kolację nas gospodyni – pani 
Desmaa. We wnętrzu niewiele egzotyki: kanapa, meblościanki, stoły – wszyst-
ko to jeszcze pokomunistyczna klasyka aranżacji przestrzeni mieszkalnych. 
W głównym salonie zwraca jednak uwagę zdobny buddyjski ołtarz ze zdjęcia-
mi Dalajlamy i osobistego mistrza pani Desmy, która okazuje się praktykującą 
buddystką. Zasiadamy wnet do stołu, gdzie – obok różnych wędlin i warzyw 
ze słoiczków (później zorientowaliśmy się że dostać w tym mieście świeże 
warzywa to wyzwanie i sztuka nie lada) – króluje parująca misa gotowanej 
„aldante” baraniny (a ściślej uchodzącego za największy przysmak tłustego 
podgardla), do tego oczywiście pozy wraz z dzbankiem dopiero co przywie-
zionego od krewnych z prowincji kumysu oraz flaszka wódki „Czyngis-chan”. 
Gospodarze postanowili przyjąć nas tradycyjnie – wprawdzie nie w jurcie, lecz 
jednak po staremu. Krojone i rozdawane z ręki podgardle idealnie komponu-
je się ze schłodzoną gorzałką, łyk kumysu znowu gładzi nazbyt już po chwili 
rozgrzane podniebienie. I jak to zwykle: przy dobrym, tłustym jadle i wybornej 
wódce rozwiązują się języki i otwierają serca. Pan Naran snuje gawędę o Mon-
golii, o jej przeszłości i teraźniejszości, z pragmatycznym dystansem, w duchu 
dyplomacji i w zgodzie z zasadą patriotyzmu nie krytykując zanadto ni pierw-
szej ni drugiej. Kiedyś był komunizm – i miał on swoje zalety, teraz jest wolny 
rynek i demokracja, które też mają swoje zalety. Między wierszami można się 
zorientować, że po zmianie systemowej i władza i kapitał pozostały w rękach 
postkomunistycznej ekipy, do której nasz gospodarz na swój skromny sposób 
także należał. Może to z tego względu (a może z innego) ma on na parkingu 
pod blokiem – jak się okazało - jeszcze drugą, bardziej okazałą terenówkę, a 
na przedmieściu dom, który właśnie dopieszcza. Po paru głębszych wstępny 
patriotyzm pana domu wyraźnie zaczyna dryfować w kierunku bardziej dra-
pieżnego panmongolizmu. Tak oto dowiadujemy się więc między innymi, że to 
nie Persowie ani Arabowie ale Mongołowie właśnie wymyślili szachy. Podob-
nym niedopuszczalnym stereotypem jest pogląd upatrujący w sumo japońskiej 
specjalności – bo sumo to sport rdzennie mongolski (choć pod inną występuje 
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tu nazwą), przez Japończyków tylko wtórnie przejęty. I dalej w tym duchu: Baj-
kał to mongolskie morze”, bo przecież i sama nazwa jest mongolska, a ozna-
cza przyrodę tudzież naturę, i ono właśnie, to jezioro – nic innego – jest natu-
ralną granicą Mongolii na północy. I jest w Mongolii wszystko: i pustynia i step 
i tajga, i góry i jeziora  wszystkie typy krajobrazu – i morze też będzie jak tylko 
Bajkał do macierzy powróci. I jest dziko, to znaczy zdrowo i ekologicznie, bo 
w Mongolii jako jedynym kraju na świecie nie ma chowu zamkniętego bydła i 
owiec, tylko otwarty, na stepie, bezpaszowy – stąd mięso w Mongolii najlepsze 
jest na całym globie. I w końcu mongolska wódka też najlepsza, niezrównana, 
najczystsza i może tylko niektóre ruskie i polskie (tu już wyraźnie zagrała kur-
tuazja Naranowa gdy wskazywał na przywiezioną przez nas w charakterze 
podarunku żubrówkę) mogą się z nią mierzyć. Takimi to opowieściami uraczył 
nas gospodarz, dumny już w tej chwili niczym paw ze swego mongolskiego ro-
dowodu – słowem, pan Naran prawdziwie zajaśniał, bo Naran znaczy Słońce. 
Zaś gospodyni nie pije, towarzyszy nam w milczeniu uśmiechając się ciepło i 
dolewając herbaty, po chwili zaś przysiada z boku opuszcza głowę i rytmicz-
nymi ruchami odmierza w palcach obroty buddyjskiego różańca – odmawia w 
duchu święte wersy buddyjskich mantr. Zapewne też w intencji naszego – oka-
zjonalnych pijaków i włóczykijów – ostatecznego Wyzwolenia.
 Po chwili gospodarz wstaje i zamieniwszy kilka słów z panią Desmą 
wyciąga z szafki kasetę wideo i włącza nam rodzinny film – wspomnienie z ro-
dzinnego zjazdu na stepie, na terenach rodowych gospodarzy. Dla nas ma być 
to namiastka wyprawy w step, do prawdziwej Mongolii. Film w istocie ukazu-
je familijny zjazd: cały kilkunastoosobowy ród zbiera się przy jurcie rozłożonej 
w pięknie zieleniejącym, rozsłonecznionym wiosennie, nieogarniętym stepie. 
Zgodnie z zasadą starszeństwa wszyscy gromadzą się przy seniorze rodu – 
siwiutkim, pomarszczonym staruszku, siedzącym na rozkładanym stołku przy 
niewielkim ognisku. W tle majaczy rząd zaparkowanych terenówek, pośród 
nich jedna z przyczepą, na której zwieziono ger na tę rodzinną uroczystość. 
Wszędy pasą się swobodnie małe, mongolskie koniki, z którymi dokazuje swo-
bodnie i całkiem bez lęku gromadka dzieciaków. Rozmowy, żarty i śmiechy, 
zbliżenia poszczególnych członków rodziny, pamiątkowe fotografie, w końcu 
toasty i wspominki. W którymś momencie chwila powagi - senior rodu bryzga 
wódką we wszystkie strony świata i rozpala kolejny ogieniek – na ofiarowanie 
lokalnym bóstwom i w intencji ich opieki nad zmarłymi członkami rodziny. W 
rękach dokonującego obrzędu pojawia się fotografia starszego mężczyzny - 
w jego to przede wszystkim intencji rozpalono wówczas ofiarny ogień. Pani 
Desmaa nie kryje wzruszenia i panu Naranowi szklą się oczy: to bowiem nie-

dawno zmarły ojciec naszej dobrodziejki, mądry i dobry człowiek. Potem znów 
wesoło, bo spotkanie przeradza się w prawdziwą, suto zakrapianą i obficie 
zakąszaną biesiadę płynącą leniwie i rozkosznie w coraz to bardziej skośnych 
promieniach chylącego się ku zachodowi słońca. Film jest długi i niespieszny, 
tak iż jego ostatnie partie z wolna utulają do snu tak gospodarzy, jak i nas. 
Żegnamy się i odpływamy w sen. Ostatnie spojrzenie spoczywa na fotografii 
zmarłego ojca w oficerskim mundurze mongolskiej armii, któremu w sypialni 
pani Desmaa urządziła niewielki ołtarzyk.

***

O poranku czas ruszyć w miasto. W niedyskretnych, wścibskich wręcz promie-
niach słońca – inaczej niż w wieczornym makijażu neonów - mongolska stolica 
ukazuje swe mniej efektowne, a bardziej sfatygowane oblicze. Twarze wielu 
przechodniów, zwłaszcza mężczyzn, poorane są wczorajszym, a niekiedy na-
wet już dzisiejszym (choć jest ranek) alkoholem. Władze oceniają, że zagro-
żona alkoholizmem jest blisko połowa mężczyzn w tym kraju. Przedsiębrane 
środki zaradcze raczej rozśmieszają Mongołów niż wpływają na zmianę sytu-
acji. I tak na przykład, w ramach walki z tą społeczna patologią, wprowadzo-
no zakaz sprzedaży alkoholu każdego pierwszego dnia miesiąca. Rzekomo 
po to, by już tego dnia połowa Mongołów nie przepiła swych pensji. Cóż, kto 
zechce przepije tedy pobory dzień później, albo też zaopatrzy się zawczasu – 
przepis uspokaja jednak sumienia rządzących. Na porannych ulicach widać 
też biedę. Nędznie odziani - w ubrania pamiętające chyba jeszcze poprzedni 
system - przechodnie suną przygarbieni z pustawymi reklamówkami w dło-
niach. Niekiedy widać też kobiety w wytartych, niegdyś granatowych, a dziś 
już nieokreślonego koloru tradycyjnych mongolskich chałatach. Gdzie więcej 
miejsca na poboczu, tam wyrastają stragany i stoiska z chińską tanizną – skar-
petkami, podkoszulkami, bielizną, syntetycznymi dresami. „Nowomongołowie” 
zaś poruszają się po mieście luksusowymi terenówkami – pobocza i zdeze-
lowane busy, trolejbusy i jazgotliwe motorki pozostają dla ubogich. Bo miej-
scowi, zwłaszcza ci zamożniejsi, mają istnego bzika na punkcie aut. Potrafią 
się ponoć gnieździć się w maleńkich mieszkaniach, a równocześnie składać 
całą rodziną na wytwornego suva lub landrovera, nieraz też biorą kredyt pod 
zastaw mieszkania, by sobie takie cudo na czterech kołach sprawić. Mogą 
mieszkać byle gdzie i byle jak – ale pojazd musi być prima sort. A to dlatego, 
że samochody to bezpośredni sukcesorzy stepowych wierzchowców. I tak jak 
dla koczownika rumak był wszystkim, zwłaszcza zaś miernikiem statusu, tak 
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dla dzisiejszych Mongołów funkcję taką pełnią podobno auta. Są drugim, a 
właściwie pierwszym domem – gerem na kołach.
 Ułan Bator jest lasem bladobłękitnych, podzielonych na numerowane 
sektory bloków, wyłożonych geometryzującą w kształtach mozaiką, poprzeci-
nanym szerokimi arteriami zatłoczonych dróg. Przy nich zaś cisną się rzędy 
wczesnokapitalistycznych przybytków konsumpcji – banków, sklepów, punk-
tów telefonii komórkowej i sieciowych barów – pojawiających się jak cień wszę-
dzie tam, gdzie zaczynają panować siostry dwie – Wolny Rynek i Demokracja. 
Gdzie się dało powciskano krzykliwe bilbordy, uporczywie reklamujące to, na 
co większości tutejszych nie stać. Mroźny wiatr dmący od gór i wzniecający 
tumany kurzu powleka to wszystko żółtawą zasłoną, czyniąc marcowe nie-
bo wyblakłym i chorowitym tłem dla mlecznego i nie dającego ciepła słońca. 
Być może właśnie ze względu na ten pył wielu przechodniów ma maski na 
twarzach, choć zapytany o to pan Naran niechętnie wspomniał też o szerzą-
cych się w mieście infekcjach, w tym również o prątku lekoodpornej, azjatyckiej 
gruźlicy. Pośród tej pylnej zawiesiny docieramy do klasztoru Gandan – serca 
mongolskiego buddyzmu.   

***

Kompleks mieści się na łagodnym wzgórzu, nieco na północ od centrum mia-
sta, dokładnie naprzeciw majestatycznego grzbietu Bogdchan uul, z którym 
patrzą sobie wprost w oczy, a jego dominantę stanowi wyniosła świątynia, w 
której spoczywa przeszło 26 metrowy posąg Awalokiteśwary. Gandan to naj-
starszy i najważniejszy ośrodek „żółtej wiary” w kraju. W obecnym kształcie 
powstał w 1838 roku - na miejscu niezachowanej wcześniejszej świątyni – nie 
przetrwał jednak komunistów, nie przetrwał krwawego Czojbalsana. Zniszczo-
ny w latach 30. ubiegłego wieku, został pieczołowicie zrekonstruowany w dru-
giej połowie lat dziewięćdziesiątych i odtąd jest traktowany jako symbol trwania 
i odradzania się z popiołów tradycyjnej, buddyjskiej Mongolii. Na kompleks 
składa się – prócz sanktuarium wielkiego bodhisattwy – kilka pomniejszych, 
drewnianych dacanów oraz niski, choć rozłożysty budynek uniwersytetu bud-
dyjskiego. Wszystko w głębokiej żółci, bo to święta barwa, co nazwy udzieliła 
samej wierze. Świątynię Buddy Współczucia zbudowano bez użycia gwoździ, 
betonu czy żelaza. Złocony posąg przytłacza swym ogromem, choć równo-
cześnie emanuje z niego łagodność i spokój. Nic dziwnego, skoro imię uwiecz-
nionego tłumaczy się jako Słuchający Płaczu Świata albo po prostu Kochające 
Oczy. Buddyzm, choć jak każda religia powszechna poszedł na pewne kom-

promisy ze światem – i być może pójdzie w najbliższej przyszłości na większe 
i dalej idące - w najmniejszym bodaj stopniu spośród innych wielkich wyznań 
chce zmieniać zewnętrzność. Zewnętrzność jest bowiem niereformowalna, re-
formowalny – i to z trudem, jak poucza buddyjska praktyka - jest tylko umysł. I 
pierwsza i drugi okazują się w końcu tym samym, ale to dopiero u kresu Drogi 
– wtedy też, z metapoziomu bodhisattwów, rodzi się prawdziwe współczucie 
dla wszystkich istot żyjących. Jednak raju w samsarze nigdy nie uczynimy – 
buddyzm, ze swej istoty, jest wycofany, jest medytacją w głębi czarnej studni, 
jaką jest ten świat cierpienia. Ów programowy brak aktywizmu otula go spo-
kojną, statyczną aurą niedotykalnej wieczności prześwitującej spoza strumie-
nia zawsze bolesnego przemijania. Nad głową Oświeconego, na misternym, 
belkowym sklepieniu przesiadują i gruchają cicho szare gołębie. Wierni zacho-
dzą, przykładają czoło do błękitnej szarfy rozścielonej u stóp Błogosławionego 
i okrążają posąg zgodnie z ruchem wskazówek zegara, poruszając przy tym 
młynki modlitewne, w których przesypują się tysiące zbawczych mantr – każdy 
obrót młynka to minimalny choćby krok ku ostatecznemu wyzwoleniu z koło-
wrotu cierpień, jakim jest nasza rzeczywistość. Niektórzy zatrzymują się na dłu-
żej i pochylając rytmicznie głowy bezgłośnie szepczą modlitwy, prośby, wota... 
Jest spokojnie, medytacyjnie – przynajmniej teraz, gdy większość jest w pracy 
- czasem tylko ciszę przerywa trzepot gołębich skrzydeł.
 Po dziedzińcu klasztornym kręcą się chłopcy w czerwonych habitach. 
Niektórzy z nich to narybek w wieku zaledwie 10 – 11 lat. W takim jednak wieku 
rozpoczyna się naukę na tutejszym uniwersytecie. Ma on uprawnienia szkoły 
publicznej, jednak nauka w nim jest całkiem inna. Trwa kilkanaście lat i obej-
muje różnorakie praktyki medytacyjnie, naukę rysunku sakralnego (mandali), 
czytanie i interpretację staromongolskich pism, historię buddyzmu, rozważanie 
filozofii buddyjskiej, zbiorowe roztrząsanie logicznych zagadek Nagardżuny a 
także naukę języka angielskiego, matematyki, geografii... Na zajęciach chłopcy 
są poważni i skoncentrowani, próżno tu oczekiwać zwykłego szkolnego gwaru 
– bieganiny, rozmów i śmiechów. Buddyzm jest poważny, choć, z drugiej stro-
ny, pozbawiony hieratycznego zadęcia, sakrobufonady i pseudodworskiego 
przepychu. Przynajmniej tu, w Mongolii – w Indochinach czy Bhutanie sprawy 
mają się ponoć inaczej.
 W swoim gabinecie przyjmuje nas następca obecnego chambolamy 
Nanzzadorż. Jest młody, o filigranowej wręcz sylwetce, tonącej niemal w fał-
dach żółtej szaty.  Nie mówi po angielsku i uśmiecha się do nas z łagodnością i 
smutkiem. Jednak w rozmowie nie ma nic z familiarnej pogawędki czy gładkiej 
kurtuazyjnej konwersacji. To jest audiencja i dostojnik ma nam do przekazania 
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istotne przesłanie:
“Jeśli piszecie książkę o religii, jeśli rozmawiacie o wierze, to chcę przede 
wszystkim, by świat dowiedział się, w jak trudnej sytuacji znalazła się wolna 
Mongolia” zaczyna poważnie świątobliwy mnich. Problemem nie jest tu jed-
nak rywalizacja z szamanami – o tych lama nie raczy nawet wspominać. Naj-
poważniejsze problemy mongolskiej sanghi czają się bowiem zupełnie gdzie 
indziej:
„Jeśli wjedziesz do Ułan Bator, nie wiedząc nic o tym mieście, odniesiesz wra-
żenie, iż jest to ultrachrześcijańska metropolia – potężne krzyże stoją przy dro-
dze już na rogatkach stolicy, w mieście rozbłyskują na każdym rogu zielonymi 
neonami u wrót protestanckich zborów. Komunizm runął u nas dopiero w 1990 
roku. Wraz z jego upadkiem spłynęły do Mongolii rozmaite nurty religijne – 
głównie z Korei i USA. Rozmaici nauczyciele, guru sekt, misjonarze przyjechali 
nawracać, nieść słowo ludziom, którzy w większości zapomnieli o buddyzmie 
w czasie, kiedy położył na nas ręce Związek Radziecki. Mało kto potrafi zro-
zumieć nauki buddyjskie, ludzie chłoną więc inne nauki. To nas frustruje. Bud-
dyzm był religią narodową Mongołów. Tak już nie jest. Nie wiemy, co stanie 
się z nami dalej. Być może wzrośniemy znów na tej ziemi. Możliwe jednak, 
że upadniemy, skurczymy się jeszcze bardziej. Rząd mongolski nie interesuje 
się sytuacją religijną, nie obserwuje trendów, nie prognozuje zmian, nie wspie-
ra nas. Ułan Bator zalewa chrześcijaństwo. Muszę wam o tym powiedzieć, 
nie potrafię ominąć tego bolesnego tematu. Chrześcijanie zmieniają naszą hi-
storię. Próbują stworzyć nową Mongolię. Reinterpretować naszą przeszłość, 
starając się na przykład powiązać Tajną historię Mongołów z ideami chrze-
ścijańskimi. Takich przypadków jest znacznie więcej. One świadczą o tym, że 
buddyjska przeszłość nie jest przez nich respektowana, historia naszej ducho-
wości jest lepiona, formowana w dowolny sposób – zgodnie z potrzebami da-
nej konfesji. Komuniści okrutnie nas doświadczyli, tak samo jak dziesiątkowali 
Kościoły i wspólnoty religijne w innych krajach. Nim przyszli tu Rosjanie, bud-
dyjski był cały naród. Teraz możemy mówić o pięćdziesięciu procentach, ale 
to bardzo optymistyczne szacunki. Być może więc tracimy naszą narodową 
religię. Chrześcijanie są bardzo nowocześni, korzystają z mass mediów, two-
rzą własne stacje radiowe, telewizję. Są w tym prawdziwymi profesjonalistami”.
Oponujemy słabo, że przecież buddyści też korzystają z mediów, że mogą je 
przecież wykorzystywać w odnawianiu i krzewieniu swej wiary. Mnich jednak 
pozbawia nas złudzeń:
“Tak, mamy jedną stację radiową. Ale widzicie, udało mi się odwiedzić Polskę, 
jeździłem po małych miejscowościach. W każdym miasteczku widziałem ka-

tolicki kościół. Rozumiem, że komunizm nie był u was tak okrutny. Nie da się 
go porównać z represjami mongolskimi, w wyniku których zrównano z ziemią 
każdą świątynię i wymordowano mnichów. Nasz rząd – w przeciwieństwie do 
polskiego – nie rozumie, że religijność jest spuścizną historyczną narodu, że 
to skarb, który należy chronić. Bez niego utracimy tożsamość jako wspólnota. 
To oczywiste sprawy, ale w Mongolii o nich zapomniano. Są szanse na zmia-
ny, wierzymy, że rząd dostrzeże potrzebę budowania narodowej świadomości 
historycznej, której kluczowym elementem jest buddyzm. Tak jak katolicyzm 
w Polsce. Czy to prawda, że w waszych szkołach księża mogą uczyć pod-
staw katolickiej wiary? Nam zabrania tego konstytucja. Chrześcijanie jednak 
omijają prawo, wchodzą do mongolskich przedszkoli i szkół. Rząd na to nie 
reaguje. Czekamy ciągle na uregulowanie tej sytuacji. My czekamy, importo-
wani misjonarze robią zaś swoje. Buddyzm skrył się we wnętrzach świątyń, 
tylko tu możemy nauczać, modlić się, kontaktować z ludźmi. Wybaczcie, że 
mówię ciągle o sprawach instytucjonalnych, o polityce, nie zaś o człowieku, o 
jego duchowości, od czego buddysta powinien zacząć swą mowę. Bardzo mi z 
tego powodu przykro.  Dlatego nie ma teraz czasu na dysputę o indywidualnej 
ścieżce rozwoju. Te rzeczy możecie odnaleźć w naukach Dalajlamy. Wystar-
czy je uważnie studiować”.
Wiedzeni romantyczną wizją tego kraju dopytujemy się jednak: A prowincja, 
nieskończone przestrzenie i zielone stepy czy tam – wśród przedwiecznego 
mongolskiego krajobrazu, z dala od cywilizacji i jej niepokojących trendów - 
buddyzm miewa się lepiej? Tym razem świętobliwy Nanzzadorż potwierdza:
„Jeżeli przyjrzycie się uważnie życiu Mongolii, zrozumiecie, że znacznie bar-
dziej religijna jest ludność wiejska. A to oznacza, że również buddyzm żywszy 
jest poza Ułan Bator. Nomadyzm wpisany jest w naszą tradycję, wtłoczony w 
naszą krew. Nikt z nas nie jest człowiekiem miasta. Dlatego rozwój buddyzmu 
w Mongolii zależy również od tego, na ile zdołamy zachować ideę koczow-
nictwa. W mieście jest inaczej. Tutaj wszystko dzieje się bardzo szybko i bez-
kompromisowo, religie z sobą współzawodniczą, jest ciasno, przestrzeń tętni 
od bodźców. Nowe ruchy rozumieją, że ten węzeł jest dla nich szansą – z 2,7 
miliona Mongołów półtora miliona mieszka właśnie w Ułan Bator. To dla nas 
bardzo niebezpieczna tendencja, ona w rzeczywisty sposób zmieniła mapę 
duchową kraju. Jednak, choć może trudno w to wam uwierzyć, nieskażonych 
terenów i wędrujących po nich koczowników jest coraz mniej. Mongolia stała 
się demokratycznym krajem. Otworzyła granice. To oznacza, że wielkie mocar-
stwa, takie jak Chiny i Stany Zjednoczone, penetrują nasze ziemie w poszuki-
waniu złóż. Ich żądze napawają buddystów troską. Buddyzm bowiem, jak wie-
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cie, nie jest zainteresowany rozwojem materialnym, nie stawia go w każdym 
razie na pierwszym miejscu, przed wewnętrznym rozwojem duchowym. Dla-
tego gospodarczy boom Mongolii martwi nas. Eksploracja i wydobycie złóż nie 
jest tu możliwe bez dewastacji środowiska naturalnego. Kręgi rządowe mówią 
ciągle o wzroście ekonomicznym, on jednak opiera się właśnie na wydobyciu. 
Na dewastacji natury, która była bazą dla rozwoju duchowości Mongołów. Nie 
jesteśmy jednak w stanie wpłynąć na kierunek tych zmian, zapoczątkowanych 
20 lat temu. Jesteśmy zależni od zewnętrznych graczy, od potężnych inwe-
storów. Pierwsze pytanie, jakie powinien sobie zadać buddysta, związane jest 
więc z górnictwem... Gdybyście wyjechali poza Ułan Bator odnajdziecie ob-
raz tego, co nas smuci, zobaczycie świat, którego nie chcemy, z którym nie 
możemy się zgodzić. Ujrzycie rozdrapaną ziemię, świat żądz, których nie da 
się ugasić, które będą się mnożyć, żądając kolejnych dóbr, ofiar. Demokracja 
ma w Mongolii bazować na humanizmie, prawach człowieka. To rzecz ważna. 
Jednakże prawa człowieka rozumie się tu w sposób następujący: mam pra-
wo wziąć wszystko, czego mi potrzeba. Żądze mogą nam służyć, mogą być 
jednak również złe. Jeśli nie zapanujemy nad nimi, poniesiemy wszyscy klę-
skę. Oglądam telewizję, nie mogę się ciągle pogodzić z samozadowoleniem 
gwiazd, prezentujących swe potężne garderoby. Kiedy kamera zagląda do ich 
wnętrz, zdaje nam się, że zanurzyliśmy się wśród półek odzieżowego super-
marketu. Mamy tylko jedno ciało, a przyoblekamy je w tyle powłok. Pożądanie 
to niewyczerpane źródło, ono się nie kończy, taka jest nasza natura. Problem w 
tym, że zasoby ziemi się skończą. Dlatego musimy wszyscy uświadomić sobie 
naturę naszego pożądania, zacząć o niej dyskutować na poziomie planetar-
nym. Dyskutować poważnie. Demokracja jest bardzo ważna, ale nie możemy 
na niej poprzestać, ona nie rozwiąże wszystkich problemów. Takie jest stano-
wisko mongolskiego Kościoła buddyjskiego”.
Smutny lama milknie, zapada się jakby w siebie, zatapia spojrzenie we wła-
snym wnętrzu. Tłumacz daje nam dyskretnie znak, że audiencja skończona, 
szepcze, że niestety na chambolamę czekają rozliczne obowiązki – przepra-
sza w jego imieniu.
Wychodzimy na dziedziniec kompleksu. Jest nam trochę nieswojo. Udzielił się 
nam najwyraźniej smutek, nostalgia i zatroskanie buddyjskiego mistrza. Włó-
cząc się po mieście inaczej spoglądamy na krzykliwe neony, chwiejących się 
od rana przed sklepami monopolowymi Mongołów, na rozjeżdżające wszystko 
i wszystkich lśniące terenówki. Na jaskrawe bilbordy rozpalające pragnienia, 
na mrówczy pośpiech i gwar. Do żywego ranić to musi tutejszych buddystów – 
strażników Dharmy i przedwiecznego Stepu. Popijając kolejną instant herbatę 

z mlekiem siedzimy w milczeniu na placu Suche Batora wpatrując się w maje-
statyczny, cierpliwy czub świętej góry Bogdchan uul.

***

Żeby dotrzeć do Solskich, mieszkających na plebanii przy kościele katolickim, 
trzeba najpierw przekroczyć Most Pokoju nad szerokim korytem na poły wy-
schłej, na poły zamarzniętej rzeki Tuul, gdzie lodowaty wicher spływając z gór 
hula bez pardonu niczym w tunelu aerodynamicznym – na wzgórzu, wprost 
przed mostem góruje falliczny, kamienny obelisk ku czci mongolskiego komu-
nizmu. Za przeprawą należy skręcić w lewo i zdrowo się namaszerować długą 
prostą, nim po lewej, w krótkiej , spokojnej uliczce, pośród czteropiętrowych 
bloków z brunatnym garbem Bogdchan uul w tle, dostrzeżemy ceglany bu-
dynek kościoła. Budynek jest nowy i solidny, pozbawiony jednak na zewnątrz 
jakichkolwiek symboli religijnych – ni krzyża, ni figurki, ni świętego obrazka nie 
uświadczysz. Obok, na przykościelnym podwórzu (tu dopiero pojawia się nie-
pokaźny postument Matki Boskiej) niewielki, przytulny dom, w którym miesz-
ka Małgosia i Rafał z piątką dzieci – trojgiem swoich własnych płowowłosych 
smyków i dwójką Mongołów, dla których stanowią rodzinę zastępczą. Czwórka 
dokazujących malców zjawia się niczym szarańcza (piąty, a właściwie piąta 
- najmłodsza córeczka - tuli się zawstydzona do mamy). Mongolscy chłopcy – 
uśmiechnięci od ucha do ucha – z wyraźną przyjemnością wielokrotnie powta-
rzają to polskie, szeleszczące, miękkie cześć. Małgosia wydaje się wycofana, 
nieufna nawet, Rafał zaś to postawny, energiczny blondyn, z błyskiem w oku, 
krzątający się z wprawą pośród przychówku i porozrzucanych zabawek, pew-
ny siebie w tej niespodziewanej sytuacji. Rozmowa rozkręca się jednak z tru-
dem. Oni pytają co tam w Polsce, a my chcemy wiedzieć jak się żyje polskiej, 
katolickiej rodzinie w Mongolii. Rafał wspomina z wyraźną niechęcią, że raz już 
byli u nich dziennikarze – mieli o nich robić film czy pisać artykuł - i nic dobrego 
z tego nie wyszło. Mimo to ojciec rodziny, panujący i ogarniający wszystko, 
otwiera się pierwszy: „Nie ukrywam, że moim celem jest aby Mongołowie stali 
się chrześcijanami. Kiedy tu przyjechałem praktycznie nie było jeszcze Mon-
gołów-katolików. W 1989 roku znalazłoby się ich może dziesięciu. Teraz nasza 
parafia liczy sobie ponad 240 ochrzczonych. Niektóre kościoły protestanckie 
rozwijają się jeszcze szybciej. Wiele się zresztą od nich uczymy i wiele im za-
wdzięczamy – łącznie z przekładem Nowego Testamentu i większością pieśni 
religijnych, z których korzystamy. Świat się zmienia, ludzie niekoniecznie zain-
teresowani są swoją własną kulturą tradycyjną. Nie muszą przecież być, to nic 
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złego. Dawniej był przykaz inkulturacji – zasysania przez Kościół różnych lo-
kalnych tradycji. Teraz jest globalizacja. Ludzie mogą wybierać, a ja chcę żeby 
wybrali właśnie katolickie chrześcijaństwo. Obecnie z siedmiu naszych pieśni 
kościelnych już trzy są mongolskie. Chrześcijaństwo Mongołów jest oczywiście 
na razie specyficzne: wciąż chodzą do lamów po wybór imienia dla dziecka do 
chrztu, po zioła, po horoskopy lub przepowiednie, czy w końcu po otwarcie 
tzw. złotej skrzynki, czyli zidentyfikowanie ducha opiekuńczego danej osoby. 
Oni wszyscy ciągle w to wierzą. Ale jednak wyznają Chrystusa... Nie ukrywam: 
nie chcę zajmować się czystą działalnością charytatywną, choć tego właśnie 
ludzie tu potrzebują i to zabiera mi na razie najwięcej czasu. Jestem jednak 
przede wszystkim misjonarzem. Kościół oficjalnie uznał nas za misjonarzy, a 
Mongolię za kraj misyjny. Powtarzam: mam takie wielkie marzenie - chcę aby 
Mongołowie stali się chrześcijanami. Dlaczego Mongołowie mieli by chcieć się 
nawrócić na chrześcijaństwo skoro mają własne tradycyjne religie – buddyzm 
i szamanizm? Mongolia to biedny kraj, borykający się z wielkimi problemami 
społecznymi i ekonomicznymi. Plenią się bieda, bezrobocie, alkoholizm i wszel-
kie inne patologie społeczne. Pojedźcie na przedmieścia: Chińczycy i Koreań-
czycy przy udziale tutejszej siły roboczej masowo zakładają takie ‚chałupnicze’ 
kopalnie. Ryją wielkie obszary, coś tam przez chwilę wydobywają – jeśli coś w 
ogóle znajdą – i przenoszą się w inne miejsca, zostawiając tylko bezładnie zry-
tą i spustoszoną ziemię. Góry i doliny są dosłownie przeorane. Do dziś jedna 
wielka kopalnia węgla na północy to prawie połowa dochodu narodowego tego 
kraju. Z jednej strony wszyscy czekają, że Rosjanie, Amerykanie, Chińczycy 
i Koreańczycy zaczną tu inwestować wielkie pieniądze, z drugiej strony boją 
się, że dwu i pół milionowa Mongolia zostanie dosłownie zalana przez obcych 
– Chińczyków albo Rosjan – i od obcych uzależniona. Odkryto w Mongolii wiel-
kie złoża uranu, miedzi i złota. Od dziesięciu lat budują pierwszą elektrownię 
atomową. Na razie jednak pojawia się głównie kapitał krótkotrwały, bandycki i 
większość Mongołów nie czuje żadnej poprawy. Są biedni, a my staramy się 
im pomagać, ucząc ducha ewangelicznego. Buddyzm nie ma zbyt rozwinię-
tej ani nauki, ani działalności społecznej. Mongołom podoba się budowanie 
wspólnoty, możliwość wzajemnej pomocy, dzięki którym nawet najubożsi mają 
choćby możliwość nauki, a więc awansu społecznego i lepszej przyszłości. W 
końcu zaczynają rozumieć, że to dzięki Chrystusowi i że pomoc materialna 
to tylko początek, że najważniejszy jest duch. Poza tym Mongołowie boją się 
śmierci i duchów, boją się cmentarzy, są przesądni...Grzebią zmarłych płytko, 
tak iż nieraz wiatr odsłania bielejące kości. Nie można nawet patrzeć w kierun-
ku cmentarza, bo to ich zdaniem przywołuje złe moce. Chrześcijaństwo po-

zwala im przezwyciężyć lęk przed śmiercią i złymi mocami, bo chrześcijaństwo 
to mocne, dobre duchy. Choć niektórzy są mu przeciwni. Uważają, że tylko 
buddyzm to historyczna mongolska religia. A są i tacy, którzy wciąż odwołują 
się do jeszcze starszego szamanizmu, twierdząc że chrześcijaństwo, tak jak 
wcześniej buddyzm rozmiękcza tylko wojowniczego, mongolskiego ducha, od-
biera Mongołom ich siłę i moc, kradnie im duszę. Zwolenników szamanizmu 
najwięcej jest w górach na północy, przy granicy z Syberią.”

 Zjadamy swojskie wielkanocne jajko z majonezem (trwa właśnie Pas-
cha), zagryzając importowaną z Rosji trawą morską w occie podaną z chiń-
skim, kolorowym makaronem i sącząc rozpuszczalną neskę. Z dobrą kawą 
i warzywami w Mongolii krucho. Z ziemniakami okazuje się też. Gosia nadal 
prawie się nie odzywa, nawet unika spojrzenia. Krząta się po kuchni z małą 
na rękach i tylko przytakuje z rzadka. Rafał spogląda w stronę chłopaczków. 
„Kiedy otrzymaliśmy prawo opieki nad chłopcami, byli skrajnie zabiedzeni. Zo-
stali porzuceni, nie wiadomo co się dzieje z ich rodzicami. Choć mieli po trzy 
latka, ważyli dosłownie po kilkanaście kilogramów. Byli chudziutcy jak słomki, 
nie chodzili i nie rośli, bo z braku witamin i ogólnego niedożywienia mieli chore 
stawy. Nie potrafili mówić. Gdybyście ich widzieli – samo nieszczęście... Teraz 
to z nich gaduły, buzie im się nie zamykają, i to w dwóch językach – w polskim 
i mongolskim. Prawo mongolskie nie pozwala nam ich jednak adoptować, z 
tego względu nie będziemy mogli zabrać ich z Mongolii, jeśli będziemy stąd 
wyjeżdżać... Nie wiem co wtedy zrobimy...”. „A będziecie wyjeżdżać?” „Nie wie-
my, nie wiadomo... Jesteśmy misjonarzami, żołnierzami Chrystusa, będziemy 
tam gdzie nas będą potrzebować, gdzie skieruje wola Boża...”

***
 
Dzień zestarzał się już w kobaltowy zmierzch. Jutro idziemy w góry – wystar-
czy rozmów. Nie dlatego żeby ludzie byli źli czy dokuczliwi. Męczy po prostu 
fakt, że ludzkiego świata nie da się ogarnąć, nie da się zlepić w spójną całość 
tych wszystkich obrazów, co tkwią pod powiekami. Nasza wiedza, nasze teorie 
są zawsze fragmentaryczne i rozproszone, względnie tylko trafne, propozy-
cjonalne jedynie. Wyjaśnienia plączą się ze sobą, próby rozumienia błądzą 
po omacku, uporządkowana wiedza – jeśli nie stanowi tylko jakiejś obłędnej 
generalizacji – jest nieosiągalna ze względu na przytłaczający nadmiar wszel-
kich danych, niemożliwą do ujęcia ilość migoczących zwodniczo zmiennych. 
Prostymi słowy: mimo największych wysiłków wszystko się miesza we łbie. 
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Ręce opadają. Chce się spać. Na siódmym piętrze mongolskiego blokowiska 
śnimy niespokojne, dziwne sny.  

***

Góry Bogdchan uul górujące nad zadymioną stolicą Mongołów to kraina bud-
dyzmu i szamanizmu. Puste, skaliste, wietrzne, oddychające wprost niebem. 
W każdą możliwą stronę rozpościerają się z nich nieprawdopodobnie rozle-
głe panoramy. Są przy tym wręcz obsypane rozlicznymi oboo i załaa. Przez 
co tajemnicze i nawet trochę straszne. Jeśli w istocie każdemu z tych kulto-
wych miejsc odpowiada jakiś eżyn, gospodarz, to muszą ich tu być całe legio-
ny. Przedzieramy się wręcz przez zastępy duchów, starając się przy każdym 
kopczyku złożyć jakiś drobiazg – nieuchronnie popadając w przesądny nastrój 
nie chcemy uchybić szacunku którejkolwiek z tutejszych duchowych sił. Wedle 
wierzeń lamaizmu cały ten masyw jest boski i święty – i nie zmienił tego fakt 
zrujnowania istniejących tu świątyń i ochrzczenia na lat kilka imieniem krwa-
wego bezbożnika Czojbalsana. Dysząc ciężko wspinamy się coraz wyżej po 
gołych grzbietach, pośród smutnych kikutów zagryzionych przez zwierzynę 
świerczków, modrzewi i limb. Za plecami otwiera się coraz pełniejsza panora-
ma betonowo-industrialnego Ułan Bator, które nowym budownictwem wdziera 
się coraz wyżej w głąb dolin. W nowo zasiedlanych miejscach tradycyjne gery 
sąsiadują z chaotyczną zabudową w stylu europejskim. Podobno najpiękniej-
sze zakątki zajmują miejscowi politycy i biznes-krętacze. Sieć metalowych 
ogrodzeń zaczyna tedy dzielić północne stoki Bogdchan uul. Idą ludzie.
 Na szczycie grani można się poczuć jak na dachu świata. Sprzyja 
temu odległy horyzont, dookolna pustka i spora (ponad dwa tysiące metrów) 
wysokość ponad poziom morza. Górujący nad miastem masyw ciągnie się 
jeszcze wiele kilometrów w głąb interioru, skrywając w swej głębi ruiny wielu 
buddyjskich klasztorów i stup, a także na poły zapomnianych szamańskich 
miejsc mocy. Nieraz pod samo miasto podchodzą wilki, których są w Mongolii 
dziesiątki tysięcy.
 Na jednym z wierzchołków czepia się niemal gołej skały sękate i skar-
lałe od wiatru drzewo obwieszone załaa. Wokół, przerywając co rusz znienacka 
wietrzną ciszę, skrzeczą stada czarnych jak noc ptaszydeł – tutejszych kruków 
lub wron – które, nie zważając na naszą obecność nie chcą opuścić gałęzi. 
Mimo względnej bliskości miasta (a może właśnie ze względu n nią, prawem 
kontrastu?) przejmująca jest dzikość i odludność, a równocześnie napastliwa 
niemal sakralność tego miejsca. Przysiadamy na głazie czując się trochę nie-

swojo, nie na miejscu. Jakbyśmy – profani - wtargnęli w cudzą przestrzeń, do 
sanktuarium innej wiary, innej metafizyki i obcych duchów. W marszu nie ma 
żadnej turystycznej lekkości. Te góry są zaczarowane. Nie znamy tych czarów. 
Wśród szyderczych gwizdów wichru, pokonani, uciekamy do miasta.

***

Trwa niedzielna msza. Nad obszernym wnętrzem z nietynkowanej cegły góru-
je prosty krzyż z Chrystusem. Jest On oczywiście, podobnie jak Matka Boska 
z figurki obok, skośnooki. Mszę sprawuje młody, drobnej budowy koreański 
ksiądz. Jest ze dwadzieścia osób, w trakcie dochodzą następne. Niektórzy 
uczestniczą, inni przysiadają tylko z tyłu. Są śpiewy przy akompaniamencie 
elektrycznych organów i czytanie Pisma. Jest chwytanie się za ręce i publiczne 
wyznawanie win. Widać, iż obrządek katolicki przejął tu co nieco od swych 
protestanckich braci.  
 Następnego dnia o poranku wbijamy się w srebrną, nieco sfatygowa-
ną stanem nawierzchni tutejszych dróg hondę i ruszamy do Niseh. Na tylnej 
kanapie polsko-mongolski chór trójki starszych szkrabów, które będą nam to-
warzyszyć, zgodnie intonuje piosenki z polskich dobranocek – jest Miś Usza-
tek” i jest Pszczółka Maja”. Chwilę potem, w niemożliwie zmieszanej polsko-
-mongolskiej mowie, snują niestworzone historie – w końcu dziś Prima aprilis. 
Po paru minutach jazdy wjeżdżamy na okolony zewsząd górami bury step, 
nakryty bezbrzeżną czapą nieruchomego błękitu. I znowuż ogarnia to dojmu-
jące poczucie pustki, surowej, ascetycznej, niczym nie zmąconej nieskończo-
ności tego krajobrazu. Przypominamy sobie mimochodem tak chętnie podej-
mowane w Europie przez podróżników, zwłaszcza w XIX wieku, rozważania 
dotyczące wpływu pejzażu na uczucia i postawy moralne zamieszkujących go 
ludzi. Ściśle biorąc - słowa pewnego włoskiego pisarza wypowiedziane w in-
nym czasie i o innym zupełnie kraju: „Popatrzył: krajobraz przed nim w świetle 
jak z popiołu trząsł się w rytmie kół, nic nie mogło go ocalić. Pejzaż, który może 
być tyranem, więzieniem, zgrozą i zapowiedzią cierpienia i śmierci, a w innym 
miejscu wybawieniem, przestrzenią wolności, odpocznienia, instynktownej 
radości i zmysłowej rozkoszy”. Zestawmy, dla skrajności porównania, obrazy 
Kołymy Szałamowa z bella Italia Muratowa... Mongolski krajobraz – przynaj-
mniej na przedwiośniu – jest zimny i martwy, niewątpliwie kołymskiemu bliższy. 
Jest niemal zupełnie (pominąwszy słabowite iglaki skryte lękliwie w kotlinkach) 
pozbawiony drzew, co dla nas, ludzi umiarkowanej strefy geograficznej, sta-
nowi synonim ubóstwa, wręcz skąpstwa i niegościnności. Wszak drzewa dają 
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kojący cień w czas spiekoty, materiał na budowę domu, opał dla ochrony przed 
zimnem, pokarm i wodę zawsze gdzieś skryte w poszyciu, miękki mech, na 
którym można odpocząć, a w końcu kryjówkę w obliczu wichru i wszelkiego 
innego niebezpieczeństwa. Drzewa, las, dają otuchę, zaś przestrzenie bezle-
śne są jak nieumeblowane pokoje: rażące nieobecnością i brakiem, dotykalnie 
wręcz bezosobowe. Las jest jak matczyne łono, z lasu wyszliśmy i w trwodze, 
niepokoju do niego wracamy. Jest łagodnym półmrokiem z którego wyparowa-
ła już dawna groza, kojącą wonią, balsamiczną wilgocią. Jest baśnią, tajemni-
cą i przyciąganiem. Takie dziś przynajmniej (po wielu wiekach bezwzględnego 
wojowania z lasem) mamy skojarzenia – my, ludzie środkowoeuropejskiego 
niżu. Kraj bezdrzewny jawi się przeto zazwyczaj (pominąwszy może wiecznie 
zielone wzgórza Irlandii czy falujące zbożem tłuste czarnoziemy) jako ogołoco-
ny, nieprzystępny i wyniosły – nieprzychylny człowiekowi. Zatwardzający serca 
swą kamienną nieruchomością, paraliżujący myśli uporczywym niezróżnico-
waniem. Jak to więc jest urodzić się Mongołem? W jaki sposób ten krajobraz 
kształtuje ich poczucie czasu i przestrzeni, ich emocje i myśli? Jak go identyfi-
kują i oswajają, jak znajdują w nim swoją własną przestrzeń, jak sytuują w nim 
znaczące punkty swojej osobistej, wyobraźniowej topografii, swoje ulubione 
miejsca? Jak wpisują w niego swe indywidualne historie życia? Czym umysł 
może się wyżywić wśród tej totalnej sensorycznej deprywacji? Jak tu wybrać 
miejsce do pierwszego seksu, opilstwa lub oświadczyn, skoro wszystko wokół 
zdaje się takie samo? Dla nich zapewne nie jest i to właśnie zdumiewa najbar-
dziej: możliwa polimorfia ludzkiego widzenia i czucia tego, co dookoła.
 W końcu docieramy do osady. Na maleńkich działkach, za drewnia-
nymi parkanami bez prześwitów skrywają się jurty i skromniutkie parterowe 
domki. Na szerokich, piaszczystych traktach między nimi nie widać ni ludzi ni 
zwierząt. Pusto, cicho, nieruchomo.
 Odwiedzamy pierwszą rodzinę. Uchyla się furtka w płocie, potem luź-
na zasłona u wejścia do geru. Wita nas serdecznie i prosi do środka starszy 
mężczyzna w mocno zużytym chałacie – śniadożółty i pomarszczony jak za-
pomniana na słońcu cytryna. Jurta jest niewielka, cienista, jej centralny punkt 
zajmuje niski, żeliwny piec, na którym kobieta smaży najprostsze podpłomyki. 
Jest ciepło, niemal gorąco, blady snop światła wpada wprost z góry, z otworu 
kominowego. Jest bardziej niż skromnie. Przy okrągłej ścianie, gdzie mrok, 
leciwa kanapa i metalowe łóżka ze skłębioną pościelą bez poszewek. Trójka 
dzieci o oczach czarnych i błyszczących jak antracyt, hasa wokół pieca, czwar-
te, najmłodsze próbuje za nimi niezdarnie czworakować. Za drewniane, krzy-
żujące się pod skosem łaty sklepienia powciskano rozmaite szpargały: noże, 

rondelki, lusterka, skórki, rogi kozła, części garderoby. Na niewielkiej, niegdyś 
białej komodzie stary telewizor i jeszcze starsze radio, obok jakieś fotogra-
fie i podobizna jednego z wcieleń Buddy. Nad komodą krzyż z Chrystusem 
i wydarta z kolorowego czasopisma fotografia miasta z wieżowcami – może 
Szanghaju, a może Nowego Jorku lub Singapuru. Na klepisku zdekapitowane 
resztki przedwiecznych, umorusanych w kurzu zabawek.
 Chrupiemy podpłomyk, siorbiemy z czarki tradycyjnie słoną herbatę z 
tłuszczem. Dzieci obskakują gości jak ćmy lampę. „Najmłodsze urodziło się z 
ciężką wadą zastawki serca – tłumaczy Rafał – Udało nam się zorganizować 
środki na operację. W tej chwili jest w szpitalu w Ułan Bator, lada dzień zostanie 
przewiezione do szpitala w Seulu. Tam odbędzie się operacja i rehabilitacja. 
To jedyna szansa. A my teraz na gwałt musimy załatwić dziecku paszport, co 
oznacza ekspresowe przebicie się przez całą tę spiętrzoną biurokrację. Ale wy-
gląda na to, że wszystko się uda”.
 Dorośli uwijają się wokół gości, dzielą wszystkim, co mają. Kłaniają 
się wciąż wschodnim zwyczajem, uśmiechają, dziękują. Rafał donosi im z auta 
jeszcze torbę jedzenia.  Solski jest przedziwny: robi tyle dobrego dla tych ludzi, 
a równocześnie można odnieść wrażenie, że to wszystko jest dla niego za 
grubym szkłem, jakby był z innej, twardszej znacznie gliny, jakby się go nie imał 
tutejszy pył. Może to jest konieczne w świecie jurt, w świecie tysięcy przypad-
ków beznadziejnych?
 W następnej podmiejskiej osadzie odwiedzamy rodzinę, w któ-
rej uzdolnionemu chłopcu Rafał organizuje stypendium na studia w Korei. 
Uzdolniony młodzieniec, dzięki pomocy koreańskiego kościoła katolickiego 
(niezwykle w Mongolii aktywnego), przez cały okres studiów będzie miał za-
gwarantowany byt i odpowiednie warunki do nauki. Kościół koreański stanowi 
zresztą naturalną bazę dla raczkującego jeszcze mongolskiego. Korea od lat 
jest podawana jako przykład „cudu apostolskiego”, bowiem w ciągu niespeł-
na trzydziestu lat liczba katolików wzrosła tam ze stu pięćdziesięciu tysięcy 
do przeszło pięciu milionów – ponad dziesięciu procent całego społeczeń-
stwa. Ponadto, kościół koreański jest zamożny, a poziom wykształcenia jego 
duchownych i członków bardzo wysoki, działa tam już sześć renomowanych 
seminariów duchownych. Wiele wskazuje więc na to, że katolicyzm zjawi się 
u Mongołów via Korea właśnie. Relacje mongolsko-koreańskie (chodzi, rzecz 
jasna o południową Koreę) są w ogóle nadzwyczaj dobre. Zdaniem naszego 
przewodnika wynika to z bliskości językowej, mniej drapieżnego charakteru ka-
pitału koreańskiego, wspólnej i w obu krajach mocno zakorzenionej nieufności 
wobec Chin oraz względnego oddalenia obu krajów – Mongołowie nie muszą 
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obawiać się koreańskiej inwazji. Nie obywa się co prawda bez tarć i konfliktów, 
niemniej, spośród ludów sąsiedzkich, Mongołowie najłatwiej skłonni są zaak-
ceptować Koreańczyków właśnie.
 I dalej. Do kolejnej jurty zawozimy po prostu jedzenie – wielodzietna 
rodzina jest chronicznie niedożywiona, do następnej używane ubranka dzie-
cięce. W końcu trafiamy do zorganizowanej przez Rafała świetlicy środowi-
skowej z przenośną kaplicą w obszernym gerze. W tej dzielnicy dominują ma-
leńkie, jednoizbowe, parterowe domki – właściwie slumsy - w których cisną się 
duże rodziny. Tu kapryśny Europejczyk naprawdę przypomnieć sobie może, 
czym jest prawdziwa bieda – w istocie bowiem Mongolię uznaje się obecnie za 
jeden z najbiedniejszych krajów obszaru euroazjatyckiego. Świetlica mieści się 
we wzniesionym wspólnymi siłami bungalowie. Jest tu pokój z dwoma czy trze-
ma komputerami, sala zajęciowa z symboliczną biblioteczką, służąca głównie 
odrabianiu lekcji, w większości bowiem jurt i chatynek nie ma ku temu zupeł-
nie warunków. Jest też aneks sanitarny, liszaje zacieków na ścianach i rysunki 
dzieciaków przypięte na korkowej tablicy. Na placu przed świetlicą zaś znaj-
duje się zaimprowizowane boisko do siatkówki i obszerna, okrągła betonowa 
wylewka, na której rozkłada się jurtę-kaplicę. Ta ostatnia jest jednak obecnie 
złożona, ponieważ miejscowe władze zezwoliły bowiem jedynie na świetlicę, 
nie zaś na miejsce kultu religijnego. Rafał stara się więc o stosowne pozwole-
nie, a kaplica spoczywa zwinięta pod brezentem przy płocie, w rogu podwórka. 
„Prawda, że nie całkiem to było legalne, ale komu to przeszkadzało?” - irytu-
je się misjonarz. „Dzieciaki mogły się i pouczyć i pobawić i pomodlić jeśli by 
chciały. Przecież nikt by ich do tego nie zmuszał. To nie tylko biurokracja, to 
złośliwość ze strony władz. Sami w ogóle nie pomagają. W świetlicy dach za-
czyna przeciekać, ściany pękają, instalacja regularnie strzela od mrozu - w tym 
nieludzkim klimacie, przy tych różnicach temperatur nic nie wytrzymuje zbyt 
długo -  i to ich nie obchodzi. Ale do kaplicy się przyczepili...”. Pojawienie się 
Rafała natychmiast wywołuje ruch: świetlica, pusta w chwili naszego przybycia, 
natychmiast się zaludnia. Po śmiechach i dokazywaniach, w tumanach płowe-
go kurzu rozpoczyna się szalona gra szmacianą piłką.. Znowu szybki kurs do 
sklepu po jakieś przekąski dla młodzieży. Rafał wydaje polecenia i instrukcje 
obecnym na boisku „starszakom” i lecimy dalej – tym razem na budowę.

***

Pod miastem, na stepie, gdzie – jak w rozmarzeniu wspomina nasz przewod-
nik - wiosną pasą się na łagodnych w tym miejscu stokach setki koni, rodzina 

Solskich buduje dom. Prosty, na podmurówce, z dwuspadowym dachem, z 
solidnych nieszlifowanych i niemalowanych brusów. Gdy zajeżdżamy, przy bu-
dynku krząta się robotnik, który – pomieszkując w rozłożonej tuż obok jurcie 
– jest równocześnie stróżem przybytku. Dom jest niemal gotowy: w środku jest 
już położona podłoga, wyprowadzone instalacje, częściowo nagie, po części 
zaś wyłożone regipsem ściany. Parter to właściwie jedno pomieszczenie frag-
mentarycznym przepierzeniem podzielone na kuchnię i salon. Kaflowy piec już 
schnie, jak wszystko wewnątrz otulony intensywnym zapachem sosnowego 
drewna i gipsowej gładzi. Trzeba jeszcze zrobić schody na niskie poddasze, 
gdzie będą sypialenki dziecięce. Całość sprawia bardzo przytulne wrażenie, 
choć niełatwo wyobrazić sobie jak zmieści się tu siedmioosobowa rodzina. Ra-
fał jest jednak zachwycony: „Zawsze marzyłem o drewnianym domu. Teraz ko-
rzystamy z mieszkania należącego do parafii, to nie to samo – to będzie nasz 
własny dom. Jest jeszcze sporo do zrobienia, ściany nie wyszły całkiem prosto 
i za bardzo się rozeschły belki – szpary trzeba zatykać szpachlą i silikonem do 
drewna, na zewnątrz trawą i mchem. Jest też problem z wykopaniem szamba 
– bo zaraz pod piaskiem skała, a trzeba ryć głęboko, inaczej zimą zmarzlina 
wypchnie wszystko na wierzch. Ale to wszystko nic. Może już za pół roku uda 
się nam przeprowadzić, a wzgórza dookoła, gdy się zazielenią są naprawdę 
pięknie, niedaleko płynie nawet od czasu do czasu – po deszczu - strumień. 
W końcu z dala od jazgotu tego nieznośnego miasta. Tu chcę żyć”. Na ze-
wnątrz pomagamy przenosić płyty i jakieś budowlane klamoty. Rafał wykłada 
coś swojemu pracownikowi, który kiwa z zadumą głową, obgryzając równo-
cześnie z namaszczeniem baranią kość, pozostałość obiadu. Na podwórzu 
sam piach i kamienie, całość ogrodzona szczelnie płotem z desek. „Ogrodu 
czy nawet trawnika to tu nigdy nie będzie - śmieje się gospodarz – w zeszłym 
roku chciałem posadzić chociaż sosenki pod płotem. Ledwo je wkopałem, a od 
razu je zwęszyły konie. Połamały ogrodzenie i już po sosenkach, nawet pieńki 
nie zostały. Co zrobić, taki kraj... Dzieciaki zresztą lubią konie i jak się przepro-
wadzimy, chcemy kupić jednego. Ja to za duży jestem na te mongolskie koniki, 
szurałbym piętami po ziemi... ale niech sobie będzie, będziemy go trzymać u 
sąsiada”. Po chwili dyskusja schodzi na sprawy budowlane: a ile kosztuje słup 
energetyczny i przyłącze? A jakie ocieplenie? Która pianka najlepsza, a który 
silikon do kuchni? A impregnaty? A wywóz śmieci? A męka z majstrami?
Mnożą się pytania, komentarze, porady. Porównujemy ceny, narzekamy, wy-
mieniamy się doświadczeniami, śledzimy konstrukcyjne rozwiązania. A może 
jurta lepsza? Jurta – niech Bóg uchroni, nowa i naprawdę dobra kosztuje kilka 
tysięcy dolarów i wcale nie jest taka wygodna. W jurtach mieszkają zwykle ci, 
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co muszą. Wygląda co prawda romantycznie, przytulnie, ale w jurcie nie usta-
wisz mebli, nie znajdziesz sobie kąta. Nie dogrzejesz jej wreszcie porządnie, 
w jurtach jest po prostu zimniej, z tym się trzeba pogodzić. Wracamy więc do 
omawiania fundamentów, przechodzimy do więźby i robi się coraz dziwniej, 
niedobrze jakoś, przykro. Demony remontowe dopadły nas nawet tutaj. One 
nawet w stepie hulają, czekają tylko, by wśliznąć się do głowy, zachlapać umysł 
cementową zaprawą, a może lepiej wapienną? Wapienną przecież zdrowiej! A 
może zdecydować się na płytę OSB?
 Później Rafał wraca do spraw religijnych: mówi o szamanach. Zga-
dza się z jego traktowaniem Chrystusa jako silniejszego ducha, umocowanego 
wysoko w panteonie. Sprzeciwia się jednak nazywaniu Mongołów szamanista-
mi. Lepiej mówić o tengrizmie, „tengeri to jak wiecie niebo, a niebo to wszyst-
ko” - przekonuje. To sprawdza się w buddyzmie, wśród szamanów, ale także 
w chrześcijaństwie. Protestanci tłumaczyli słowo „Bóg” właśnie w ten sposób, 
Bóg to Tengeri, choć Rafał bardziej skłania się ku czulszej translacji burchan, 
tatuś, taki wariant wydaje się bliższy istocie.
Startujemy od zera – powtarza raz jeszcze płomiennie. - Wszyscy katolicy 
przechodzą przez nasze ręce.

Wracając opowiadamy dzieciom dzieje hobbita. Jedziemy wśród jurt, a star-
szy brat tłumaczy rodzeństwu śpiewnym głosem mitologię Tolkiena na język 
mongolski. Samochód tłucze sworzniami, toczy się po skale w przód. Dzieciaki 
słuchają, w końcu zasypiają.    
- Ile w Polsce kosztuje szambo w Castoramie? – pyta cicho Rafał na koniec.

Tekst jest fragmentem książki „Cztery zachodnie staruchy”, która ukaże się 
niebawem.  

dziennikarze wędrowni wiosna 2014 s. 76



Mgły wstają ostatnie
Andrzej Muszyński

Dolina Hukawng to „Mała Birma”, miejsce, w którym 
jak w soczewce skupiają się problemy całego kraju. 
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8.00

Mgły w Tanai wstają ostatnie. Na długo wcześniej słychać warkot mo-
torów i ludzkie rozmowy. Jest zimno i ludzie zakładają czapki. Mgła opa-
da i dudni o dachy jak zmrożony deszcz. Dlatego miejscowi nazywają ją 
śniegiem. Jest zawsze, każdego dnia. 
 Najpierw odsłania drogę, na której dwa lata temu położono as-Najpierw odsłania drogę, na której dwa lata temu położono as-
falt. Asfalt kończy się jednak zaraz za miasteczkiem. Droga na wschód 
prowadzi do Myitkyiny, stolicy stanu Kaczin, do której jedzie się stąd 
po wybojach siedem godzin. Na zachód prowadzi przez terytoria Naga 
– do niedawna osławionych łowców głów - aż do granicy z Indiami na 
przełęczy Pangsau Pass, co zajmuje co najmniej dwa dni. Za Shin-
bwayang zamienia się w górską, stromą perć, którą można pokonać 
motorem terenowym albo pieszo. Ledo Road zbudowali Amerykanie w 
trakcie II wojny światowej, by połączyć Chiny z Indiami drogą lądową. 
Przy budowie robotnicy umierali masowo na malarię, dlatego nazwali 
to miejsce Doliną Śmierci. Ostatnio pojawiło się inne określenie: Dolina 
Ciemności. Czerwoną, zakurzoną drogą kursują dziś ciężarówki, luksu-
sowe dżipy, a jako dalekobieżne taksówki zakurzone, czterdziestoletnie 
mercedesy. Kilka tygodni temu kierowca wyszedł na bok za potrzebą i 
wyleciał w powietrze. Nadepnął na minę. Po Tanai krążą motory, które 
omijają paradujące środkiem jezdni słonie. Gdy przejaśnia się, widać 
lepiej twarze ludzi: Szanów, Naga, Kaczinów, Birmańczyków, Hindusów 
i Lisu. 
 Potem mgła odsłania skupione gęsto przy drodze domy. Wiele 
z nich to nowe, białe wille i hotele, w których dziś trudno bez rezerwacji 
o miejsce, albo sklepy z drogą biżuterią z bursztynu. Przy jednym z 
nich znajduje się nowy teashop. Prowadzi go od dwóch lat młody, bro-
daty muzułmanin. Na ścianie wisi wielki ekran, na którym wyświetla bez 
przerwy mecze futbolowe i boks. Serwuje smaczne śniadanie i świeżą 
kawę, a nie coffemix, jak w birmańskich knajpach. Gdy mgły odsłaniają 
już drugi koniec miasta, restauracja jest pełna mężczyzn. Stołują się tu 
najważniejsi przedstawiciele władzy w Tanai: policjanci, oficerowie imi-
gracyjni, administracja i szef Związku Słoniarzy. 
 Teashop u muzułmanina to w Tanai lokalna agencja prasowa i 
centrum wymiany plotek, które krążą jak żar papierosów. Takich jak na 
przykład ta, wypowiadana po cichu do ucha: lokalna władza je tu za dar-
mo. Muzułmanin korumpuje urzędników. Obiecał, że położy na drodze 

do Tanai asfalt, pod warunkiem że dostanie pozwolenie na budowę 
meczetu. A potem ściągnie kolejnych muzułmanów, dlatego miejscowi 
buddyści go nienawidzą. Ma pieniądze, ale nie wiadomo skąd. 
 Gdy miejscowi kończą śniadanie, mgły odsłaniają już góry, które 
smużą się na horyzoncie i otaczają całą dolinę ogromnym pierścieniem. 
Wokoło roztacza się dzika dżungla poprzecinana labiryntem rzek. Ulicą 
wędrują buddyjscy mnisi i zbierają jałmużnę. Mężczyźni podnoszą 
się znad stołów. Na piersiach wielu z nich wisi chrześcijański krzyż. 
Wychodzą. 
 W knajpie przed ekranem zostaje tylko on. 

11.00

Nosi na atletycznym ciele skórzaną kurtkę i pasiasty podkoszulek bez 
rękawów. Czasem czapkę z daszkiem. Nerwowo trzęsie nogą. To jakiś 
tik. Jego brat, również Szan, ma podobnie, a do tego cały czas wącha eu-
kaliptusowy sztyft. Ogląda boks i wygląda, jakby sam miał ochotę komuś 
przyłożyć. On nie musi iść do pracy. Wydaje polecenia przez komórkę. 
Te pojawiły się w Tanai razem z podmuchem demokracji. Póki co od-
biera tylko sieć CDMA. Jest królem słoni, szefem związku ich hodow-
ców w Tanai. Biały słoń to w Birmie symbol władzy. Dolina Hukawng 
to ostatnie miejsce w Birmie, gdzie słonie żyją na wolności w puszczy. 
Nie ma ich już nawet w Parku Narodowym Hkakaborazi w Himalajach 
Birmańskich. Tam wszystkie wytępili kłusownicy. Według miejscowych 
w Hukawng żyją jeszcze cztery grupy słoni po około 25 sztuk. W sa-
mym Tanai hoduje się około stu. Zajmują się tym wyłącznie Szanowie. 
Słonie czasem rodzą się już w zagrodach, ale częściej łapie się dzikie w 
lesie i udomawia. W Tanai mieszka kilku treserów, którzy uczą się fachu 
od dziecka. Potrafią zwabić w lesie słonia śpiewem, po czym łapią go 
na lasso. Wyprawy trwają długie tygodnie. Często wracają ranni. Słoń 
niesie śmiertelne zagrożenie w okresie rui. Wtedy z gruczołu koło oka 
zaczyna mu cieknąć płyn. Jeśli treserzy nie dostarczą mu samicy za-
nim spłynie do ucha, słoń wpada w szał. Tratuje domy i gwałci słonice. 
Policjant, który bywa w teashop, stracił tak już jeden dom. W czasie 
rui przywiązują słonia łańcuchem do drzewa. Niektóre potrzebują kilku 
miesięcy, by się uspokoić. Na sprzedaży jednego słonia można zarobić 
nawet 40 tys. dolarów. Kupują je przede wszystkim Tajowie. Słoniarze 
płacą podatek od słonia: 100 USD raz na trzy lata. Słonie pracują bez 
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wytchnienia w porze suchej – od listopada do lutego: przy wyrębie lasu, 
przy transporcie, na roli. Gdy kilka lat temu w dolinie osłabła gorączka 
złota, odkryto kolejne złoża cennych bursztynów. Ich pierwsze kopalnie 
założyli już Brytyjczycy. Cztery godziny marszu na południe od Tanai 
znajduje się największa z nich, nielegalna. To dla słoniarzy złoty biznes. 
Słoń transportuje towar przez dżunglę za 100 dolarów za dzień.  Żyje 
sto lat, a potrafi zjeść pół tony zieleniny dziennie. Dlatego na noc wy-
puszcza się je do lasu. Jedzą niemal bez przerw. Śpią bardzo krótko. 
Powalają drzewa, zostawiają po sobie pobojowisko. 
 Mężczyźni, którzy opuścili teashop, wyszli do lasu. Nasłuchują 
dzwonków przypiętych do szyi słoni, by móc je odnaleźć. Siodłają je.  
Wyruszają do kopalni na południe od Ledo Road i giną w lesie za rzeką.
Słońce zaczyna palić.

14.00

Minęło południe i policjant z teashop otwiera drzwi do byłego biura 
strażników rezerwatu tygrysów. Zmurszałe ściany kruszeją. Po podłodze 
walają się rozbite stołki i blaty stołów. Policjant odchyla kijem wiszący 
na ścianie obraz. Wylatuje spod niego chmara nietoperzy. Chylę głowę. 
Na ścianie wisi wielka mapa Doliny Hukawng – największego rezer-
watu tygrysów na świecie. Został założony w 2001 roku z inicjatywy 
amerykańskiego przyrodnika Alana Rabinowitza z World Conservation 
Society, które prowadziło szkolenia dla strażników. Policjant brał w nich 
udział. Według szacunków z 2010 roku w rezerwacie żyje około 50 ty-
grysów. Od czterech lat nikt nie liczy zwierząt ani nie pracuje w rezerwa-
cie. Rezerwat Hukawng to dziś fikcja.  
 Policjant rysuje na mapie linię oddaloną na północ od Ledo Road 
o około 5 mil. To granica, poza którą od 4 lat nie zapuszczają się nawet 
treserzy słoni. Teren zajęła Kachin Independence Army (KIA), wroga 
rządowi armia etniczna. Jeśli ktoś, słysząc o ostatnich negocjacjach po-
kojowych, uwierzył w pokój, powinien przyjechać do Doliny Hukawng. W 
teashop powtarzają: KIA są królami tej doliny. Płuczą złoto, wydobywają 
bursztyn, na potęgę rąbią drewno. Puszcza jest w wielkim zagrożeniu. 
Uprawiają opium. Kradną słonie i żywność, dlatego treserzy boją się ich 
jak ognia. Za zarobione sumy stawiają wille w Myitkyina. Dlatego pokój 
im się nie opłaca. W mediach głośno było o bitwie o Laizę w styczniu 
2013 roku. Ale nikt nie wie, co dzieje się w Hukawng. To ostatni bastion 

KIA w Birmie i łatwo go nie oddadzą. Nikt tam dawno nie chodzi, bo w zi-
emi leżą miny. W dżungli zakładają strażnice na wzgórzach, a żyją w ba-
zach. Te wyglądają jak zwykłe wsie. Ubierają się po cywilnemu, pracują 
na farmach. Broń trzymają pod ziemią albo w magazynach. Schodzą do 
wiosek po rekrutów. Po kilku tygodniach młodzi chłopcy, czasem dzieci 
wracają do rodzin. Powołuje ich się znowu, gdy wybuchają walki. Tylko 
Lisu znają położenie ich baz. I tylko Lisu przewyższają ich w sztuce 
przetrwania w dżungli. 

17.00

Nad doliną zachodzi słońce i złoci leniwy nurt rzek. Do wiosek wracają z 
farm Lisu, należący do kolejnej mniejszości etnicznej w Birmie. Tylko oni 
nie boją się mieszkać na północ od Ledo Road, choć unikają spotkań z 
KIA. Rebelianci z KIA ich przeklinają i nie ufają im za grosz. Twierdzą, 
że potrafią ukraść jedzenie z bazy i uciec. To królowie dżungli, najlepsi 
łowcy, którym nie dorównują nawet Naga. Zapuszczają się nawet na 
odległe szczyty na horyzoncie, za którymi rozpościera się płaskowyż 
Putao. Ich wioski wyrastają z dżungli niespodziewanie. Często nie mają 
jeszcze nazwy. W środku gąszczu można się również natknąć na małe 
farmy opium. Dolina Hukawng to jeden z ostatnich miejsc w Birmie z 
żywą tradycją jego palenia.
 Zmierzcha. Po pracy mężczyźni nabijają drewniane lufki 
napełnione wodą i wciągają dym, wstrzymując oddech. Powtarzają: 
opium uśmierzy każdy ból. 
 Do pobliskiej wioski rodzina Lisu przybyła ponad 30 lat temu z 
Putao z nadzieją na lepsze życie. Wielka przestrzeń doliny Hukawng 
wabi płaskim terenem i rajskimi kolorami. W Putao sprzedali farmy i 
wszystkie woły. W Hukawng spotkała ich drożyzna. Do dziś nie mają 
tyle bydła, co w Putao. Ucieczka do Hukawng to największy błąd w 
ich życiu. Gdy powstał rezerwat tygrysów, strażnicy odebrali im broń, 
obiecując pieniądze. Lisu podpisali dokumenty, a strażnicy zniknęli. Nie 
mówią po birmańsku, więc nie rozumieli, co do nich mówią. Bez broni 
nie mogą bronić swoich zagród. Dlatego wielu z nich trzyma strzelby 
nielegalnie. To jednak głównie Lisu wytępili w parku Hkakaborazi na 
północ od Putao wszystkie tygrysy i słonie. Sprzedawali przemycane 
skóry i organy Chińczykom. Dziś zostali bez środków do życia. Lisu w 
dolinie Hukawng nie ubierają się już w tradycyjne stroje. Są zbyt drogie. 
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Wykonuje się je z liści konopi, jeden kostium kosztuje nawet 80 000 
kyat. Nienawidzą władzy, rządowej i KIA, bo każda z nich odbiera im 
władzę nad lasem. Czasem schodzą do Tanai i mijają teashop.  Odkąd 
w Birmie nastała demokracja, nie odczuwają żadnych pozytywnych zmi-
an. Prócz jednej. Na moście na Ledo Road, który prowadzi do Tanai, od 
roku nikt nie sprawdza ich dowodów. Kiedyś, gdy ich nie mieli, musieli 
płacić łapówki. 

20.00

Mgły nad Tanai kładą się pierwsze. Potem jeszcze długo słychać warkot 
motorów i ludzki gwar. Jest pełnia, która srebrzy grzbiety wołów. Nocą 
na Ledo Road zaczyna się ożywiony ruch. Wtedy wywozi się do Myit-
kyiny i dalej do Chin drewno, bursztyn, złoto i kamienie szlachetne. Na 
checkpointach przemytnicy płacą łapówki. Wiedzą o tym wszyscy. W 
teashop plotkują, że szykuje się starcie1. Cała droga aż do Myitkyiny jest 
szczelnie obstawiona przez birmańskie siły zbrojne Tatmadaw. Stoją jak 
zjawy pod dachami, kucają pod drzewami, paląc cylindryczne cygara, 
krąży żar cheerotów. Mężczyźni z teashop muzułmanina przenoszą się 
do knajpy, w której pije się alkohol. Do Tanai wszystko przywozi się z 
Mytkyiny albo Indii, jest drogo. Wielu miejscowych jednak ostatnio na 
wszystko stać. 
 W Tanai nie widzieli obcokrajowca od siedmiu lat. Gdy pojawia 
się późnym wieczorem, policjant i oficer imigracyjny zjawiają się, za-
nim zdąży usiąść przy stole. O jego przybyciu wiedzą już wszyscy do 
granicy z Indiami, odkąd wyruszył z Myitkyiny. Jutro, gdy podniosą się 
mgły, ruszy na grzbiecie słonia na północ od Ledo Road - do wiosek 
Lisu. Na początku władza w Tanai nie wyrazi zgody, ale następnego 
dnia, zanim mgły odsłonią góry, zmienią zdanie. 

Tekst powstał na zamówienie azjatyckiego miesięcznika „Irrawaddy”, na 
łamach którego ukaże się angielskojęzyczna wersja szkicu.  

1 Autor podróżował po Dolinie Hukawng w listopadzie 2013 r. 
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Tomsk 
(weekend)

Jędrzej Morawiecki

ilustracja: Anna Dorota Morawiecka
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Tramwaje spadają w dół, staczają się po zielonej, zarośniętej trawą 
ulicy. Młodziutka motornicza pręży się przed deską rozdzielczą, patrzy 
w napięciu na szyny, gotowa do skoku, niczym syberyjski kot. Przyucza-
jąca ją instruktorka leży w kabinie, wygięta dziwacznie, jak na rzymskiej 
uczcie, wsparta o boczną szybę. Tramwajowe, napędzane łańcuchem 
drzwi zatrzaskują się, sunąc wzdłuż karbowanej burty.

Sobota. Miejska bania numer 4 (ulica Sowiecka).

Gorąco tu straszliwie, znacznie bardziej niż w rozmieszczonych na par-
terze rodzinnych pokojach z oddzielnym basenem. Tu jednak nie ma 
zabawy. To nie rodzinny piknik, to prawdziwa sauna dla mężczyzn.

W samej bani nie pije się sprzedawanego w kasie piwa (konsumpcja tyl-
ko w szatni). Wszędzie drewno, wielkie stopnie, jak w amfiteatrze. Tylko 
scena jest na górze. Tam na drewnianych dechach biczownicy odgry-
wają swoje monodramy i zbiorowe widowiska. Gdy ludzie wchodzą do 
pomieszczenia, ustawiają się zmyślnie jak w kolejowej plackarcie. Każ-
dy wie, jak nie przeszkadzać innym, którą zająć ławkę. Rózgi trzaskają 
po spoconej skórze, listki lecą na podłogę. Biją się witkami całe rodziny, 
ojciec synów, potem okładają się wzajemnie smukli, czarnowłosi bracia. 
Patrzy na nich siedzący tuż koło pieca komandos, twarz ma ogorzałą, 
oczy jak dwa bieguny. Niżej, tuż przy wyjściu, na schodach, dziarski 
dziadek biczuje się po nogach, biodrach, bokach (wypierdalaj suko, wy-
pierdalaj – krzyczy do wewnętrznej zarazy). Potem ucieka do łaźni.

W łaźni wielkie kamienne ławy stoją pośrodku pomieszczenia. Krzepcy 
starcy zlewają je wrzątkiem, później zaś na nich zasiadają w godnych 
pozach. Obok srebrne misy. Z okaflowanych ścian sterczą kulowe za-
wory z gorącą i zimną wodą, którą na przemian się oblewasz.

W łaziennej szatni rozmowy o Czeczenii, o pofrontowych traumach. A 
także o Żydówce, z którą szatniarz, lekko cyknięty i mądry staruszek, 
nie wie - czy być, czy nie. Ktoś żartuje delikatnie z judaizmu. Ktoś z Cho-
chołów. A potem otwiera zabytkową, drewnianą szafkę, łyka gwałtownie 
płyn z aluminiowego kubeczka, wraca znów w ukrop.

Starzec uderza coraz mocniej, bez litości. Czasem po dobroci się po 
prostu nie da. W końcu suka posłusznie wychodzi.

Niedziela. Centralny Rynek.

Starcie kaukazczyków z wózkami.
- Kurwa jego mać, pierdol się, nie będziemy ważyć, który cięższy. Ja się 
nie cofnę, czemu się mam cofać?
 Ingusz forsuje wózek oponenta, tryska gniewem.
 Inni cmykają, upominają wojownika.
- Nie wolno tak.
- Niech się pierdoli, mówiłem mu grzecznie, żeby się cofnął.
- Nie wolno tak. Na bazarze się tak nie postępuje. Trzeba mu to było 
powiedzieć w taki sposób, żeby człowiek zrozumiał.
 Ingusz burczy coś pod nosem, odstawia wózek, idzie do „Ku-
pieckiej” (tam pozbędzie się negatywnej energii).

Cicho. Gdzieś daleko majaczy zamknięty kilka lat temu port rzeczny, 
z którego wypływało się na północ. Z drugiej strony parkują trolejbusy, 
buczą ciepło i wypluwają kolejnych klientów. Ludzie stoją między stra-
ganami, bazarzą leniwie o życiu. Tylko kobieta na stoisku z walonkami 
zawodzi: „ja już muszę do domu, tak mi trzeba do domu”.
 Obok – na straganie z futrami – ludowy slogan przestrzega 
klientów: „Sanie szykuj latem”.

Karczma „Kupiecka” znajduje się na samym skraju targu, bliżej torów 
tramwajowych i nieprzyzwoicie drogiego multipleksu „5D”. Lokal oferuje 
trzy rodzaje piwa lanego, trzydzieści butelkowego. W chłodni zakonser-
wowały się sałatki rybne, kalmary i kawior. Na ladzie pirożki, samsa, 
parówki w cieście. Można również zamówić pielmieni, łagman, manty. 
Jest wino z Kubania, jest wódka: na kieliszki dla mruków i wędrowców, 
na butelki – dla kobiet, spotykających się tu po pracy na babskie poga-
duchy i dla bazarowych par, ściskających się za ręce, rozżarzających 
spojrzeniami stojącą między nimi karafkę. Jest wreszcie ormiański ko-
niak w kilku gatunkach – zapewne na okazje specjalne, na małżeńskie 
rocznice i pieczętowanie przełomowych dla bazaru transakcji.
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Kaukazczyk krzyczy do telefonu. Najpierw o tym, że wyruszy dziś do 
Nowosybirska po towar, o ile bracia pozwolą.
 „Jak dadzą Dobro, to do Nowosybu wyjadę o dwudziestej dru-
giej, a wrócę jutro rano, o 11-ej.
 Mówię, żebyś nie stała na bazarze od 9-ej, bo nie ma po co. No, 
ale jeszcze dam dziś znać.

No jak to? Ja też jestem konkretny człowiek.
 Mi też można ufać.
 Najlepiej niebieską...
 Trudno mi tak mówić, ja jestem wstydliwy.
 No, różne są kolory bielizny, ale niebieski to dla mnie kolor naj-
rajcowniejszy.
 No oczywiście, że ja też będę ściągać. To nie może być takie 
hop-hop-koka kola.
 Mogę być i bez niczego.
 No, jeszcze zobaczymy, kto z kogo.
 Jestem bardzo wstydliwy, ale mogę zaproponować różne wa-
rianty.
 Tak, najważniejsze jest wzajemne zrozumienie. Współodczu-
wanie, chwytanie swych słów w locie. I my się rozumiemy. Pojmujemy, 
w czym rzecz. Najważniejsze, by połączyć przyjemne z pożytecznym.
I my to połączymy.

Idziesz się teraz kąpać? Ale za godzinę chyba wyjdziesz?
 No to za półtorej, za półtorej powiem ci, czy dostałem Dobro. 
Jak dostałem, to jadę do Nowosybu.

Poczekaj, kiedy wyjedziesz?
 Nie zrozumiałem. Że jak co zrobię to stąd na zawsze wyje-
dziesz? Powiedz wyraźniej”.

Ona się rozłącza.
 On dzwoni do braci, mówi w jednym z języków Kaukazu, mówi 
bardzo krótko.
 Sypie sól do piwa, sypie wściekle, co rusz. Pije. Wychodzi.

Z głośników wali syberyjskie country, wokalista śpiewa zachrypniętym 
basem:

A gdzie jutro będę - nie wiem
Rwie przez śnieg mój wściekły kamaz
Czy to my tyczymy trasę?
Czy też droga wciąga nas?

Jest coraz później. Znikają handlarze. Do „Kupieckiej” wchodzi oriental-
ny smukły pan z czarną kitką. Zamawia kawę, wyciera usta chusteczką, 
wpatruje się w zadumie w wirującą kulę. Znikły rosyjskie melodie. Do 
lokalu wkradają się arabskie rytmy.

Później do knajpianej kuchni wpada sąsiad. Wszczyna dziką awanturę 
o odpadki.
- Skąd ja mam widzieć, kto to wyrzuca? Kirgizi, albo Uzbecy, a więc wy. 
Widziałem ich dobrze, Kirgizja im z twarzy wychodziła. Co mam, kurwa, 
zdjęcie im zrobić?
- To nie my, nie nasze – bronią się właściciele „Kupieckiej”. - Jak rany, 
nie nasze.
- Jak rany to ja was podpierdolę. Dzisiaj to zrobię, nawet zaraz, w każ-
dej chwili mogę to zrobić, nie rozumiecie? Zamówcie własny kontener 
zamiast srać do mojego.

Nocny Tomsk. Ulicami pędzą rozśpiewane mikrobusy. Dziewczęta z po-
tężnym znakiem drogowym, skubniętym z prospektu Lenina, proszą, by 
przeprowadzić je przez nadrzeczny, mroczny park. Na rozstaju dróg, 
pod mizernym, obsypanym fabrycznym pyłem jaworem, przejmują je 
studenci wielcy jak dęby.

Gasną małe kafeszki. Kierunek wskazują już tylko latarnie nielicznych 
bufetów dla taksówkarzy. Jutro poniedziałek.

Napisane dzięki wsparciu Erasmus Mundus Action 2 Programme of the 
European Union.
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Nad morzem nie byłem. Wystarczy świadomość, że ono jest tam - 
poniżej. Zresztą: dokąd stąd płynąć? Porty przestały być dla Europy 
oknem, my wszystko tylko siorbiemy do siebie, przez morze nie ma 
już ucieczki. 

Miasto jest pochmurne i ciche. Mieszkańcy zgarbieni, przykucają, 
zbierają gałązki. Bulwar Belgijski wygląda jak podłoga w leśnym za-
kładzie fryzjerskim. Zielone włosie wala się po jezdni, blokuje chodni-
ki. Co kilka bloków widać powalone drzewa, wsparte na gzymsach, 
sięgające ostatnim wysiłkiem w stronę okien, zupełnie jakby chciały 
dokonać swojego żywota na kuchni. 

Tak, przed Odessę przeszedł właśnie huragan. 36 ofiar, w tym dwie 
śmiertelne. Żywioł powalił trzy tysiące drzew. Życie jednak – jak to 
zwykle bywa – toczy się nadal. Wszędzie jest tylko bardziej mokro i 
błotniście. 

Zdaje się, że większośc mieszkańców nawet tego nie dostrzega. Ot, 
na przykład ostra, kruczoczarna pani. Tupie modnym butem, napina 
łydkę. Nie patrzy na kałuże, nie myśli o swych nogach. Ładna pani 
ustawia właśnie przez telefon życiowe priorytety:
- Tak, hulałam. I będę hulać, to jest moje życie, mój rytm. Hulam z wła-
snego budżetu. Taka moja droga. Ja tobie z Janą też nie zabraniam 
hulać, nie zapominaj o tym.
Mąż coś krzyczy.
Z góry spada drobny deszcz. 

Prokurator jest zmęczony

Jędrzej Morawiecki
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Za godzinę spotkanie, teraz czas na strawę. Lokale tutaj droższe, to nie Lwów, 
nie Czerniowce. Nie ma żartów. Przy głównych bulwarach restauracje kuszą 
kulinarnym przepychem i niepokoją brakiem cennika. W bocznych uliczkach 
kryją się przed mżawką miejscowi.  

Cafe „Kaukaska” – na zewnątrz mikry stoliczek, uwalany świeżym błotem. W 
środku naturalne korale z czosnku, zawieszone przezornie nad drzwiami ku-
chennymi, i plastykowe winogrona nad barem z klinkieru. 
- Obiad i kawa od razu? Nie lepiej podać potem? 
Niestety, w starej dzielnicy czeka prokurator, nie ma czasu na celebrację.  
Jest więc chrupiąca ćwiartka ławasza. Jest charczo w wysokiej misce. W środ-
ku zielenina, drobinki papryki, w ryżu skrył się kawał fioletowego mięsa. Jak 
nie jadłeś drugi dzień, taki skrawek objawia się niczym klejnot obsypany mo-
netami. 

Espresso zostało przykryte troskliwie spodeczkiem (pani bufetowa martwiła się 
bardzo, żeby nie wystygło).

W telewizji talk show o żywności ekologicznej. Pokolorowane babuszki pre-
zentują produkty ze swych działek, gwiazdy muzyki pop cmokają z zachwytu, 
pytają o recepty, chwalą: to, co własne, to, co z ziemi – ma duszę, zdrowe jest 
i syte. O tak! Znacznie lepiej uprawiać działeczkę, kopać kartoszkę, niż biegać 
po supermarketach.   

Tymczasem właściciel kaukaskiej kafeszki kłóci się ze wspólniczką o rachunki.
- Maleńka, ty dziwnie liczysz, ja tak liczyć nie umiem. Dawaj, zrobimy to jeszcze 
raz. Tu musimy dodać minus, bo to są wydatki. Rozumiesz, co to minus?
- Minus dla kogo? Przecież przedstawiłam cały budżet, znowu coś kręcicie. 
Jak zwykle. To już chyba u was taka wielowiekowa tradycja, zawsze upichcicie 
jakiś magiczny algorytm i...
- Jaki znowu algorytm, ja po prostu dodaję i zestawiam, rozmawiajmy jak lu-
dzie. Co właściwie ilustruje twoja kartka, Irciu? To dziwny bilans, jakiś kobiecy. 
Trzeci raz dochodzimy do tego samego momentu, a mnie coraz ciężej na ser-
cu...
Kobieta wychodzi (rozstali się mimo wszystko w zgodzie). 

Tymczasem młodzi mężczyźni przy stoliku obok są bardzo smutni. Mówią ci-
cho, ale wyraźnie. Rozmawiają długo. 

- I kto najbardziej cierpi? – pyta w końcu kozak w chińskim dresie. 
- Rodzice cierpią – odpowiada bez wahania zuch w bejsbolówce. 
- Tak, właśnie rodzice. Z obu stron.

Kawa jednak wystygła.

***

Krymski prokurator jest zmęczony. 
 Koszula w palmy, ascetyczny łańcuch bez nachalnych symboli religij-
nych i piękny złoty zegarek (zawsze chciałem taki mieć, ale wstydziłem się, nie 
było mnie zresztą stać na takie cacko; teraz mogę się przynajmniej napatrzeć). 
 Prokurator to pracowity człowiek. Ma już jednak dość. Chce spokoju, 
chce siedzieć do południa z żoną i patrzeć na wybrzeże. A wieczorem usma-
żyć flądry z bazaru. Żona nie lubi ryb, ale taka flądra jest zupełnie wyjątkowa, 
wyławiana z głębi morza, trze się gdzieś w okolicach Żmijowej Wyspy, potem 
podpływa bliżej, właśnie teraz, w tych dniach rybacy ją wygarniają i rzucają na 
miasto. Na Krymie zaczął się sezon kambały. 
 No więc nawet żona prokuratora cieszy się na tę kolację. Prawnicze 
małżeństwo, które tyle już przeszło, spotyka się przy patelni, flądra patrzy na 
nich parą bystrych oczu, skwierczy, nurkuje w warzywach, oni zaś jedzą, radu-
ją się czerwcem i darzą uczuciem (wcale niezgorzej im to zresztą idzie). 
 Cóż, kiedy na kolację nie starcza czasu? Ciągle jest go za mało. Lata 
lecą, Ukraina miota się pomiędzy mocarstwami, człowiek zmaga się z własną 
biologią, psychiką, utarczkami z kolegami, z własnymi ambicjami, karierą... 

Morze niby szumi, ale odpoczynku nie daje.   

Nic tam. Pani barmanka, mała blondynka o mocnej fryzurze, błyska srebrzystą 
kurtką kosmonautki i stawia lampkę koniaku w szklanej popielniczce (idealny 
dwupak).
 Swoją drogą: dziwny lokal. Co się tu właściwie stało? Może tu też 
nabałaganił huragan? Raczej jednak nie, bo we wnętrzu kafeszki czuć spaleni-
znę. Z tyłu za barem została postawiona naprędce ścianka z suporeksu, biały 
mur strzeże gości przed widokiem pogorzeliska. 
 Tymczasem na stole Szustow „piątka”, rarytas za jedenaście hrywien 
(długi, bogaty smak, bez zbędnej słodyczy). Porządny koniak na gruzińskich 
produktach lekko smyra podniebienie i schodzi w głąb, mrucząc z zadowole-
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niem w przełyku.

Prokurator mówi o swym przyjacielu z Politechniki na Krymie, dziekanie, prze-
zornym człowieku. Rozsądny dziekan nigdy nie oddawał nikomu klucza do 
swego gabinetu. Znał rektora, bronił pracowników, walczył o bezpłatne miejsca 
na studiach dziennych, choć od końca lat 90. i tak zredukowano limit do jednej 
piątej liczby wszystkich studentów – państwowców ostała się garstka, a innym 
za naukę płacić coraz trudniej, rodzicie nie dają już rady.
Naprawdę niełatwo jest tu być dziekanem. Trzeba to zrozumieć. Na uczelni 
nie da się zrobić samodzielnie niczego – nawet kupić mebli do nowo otwar-
tego wydziału. Wszystko rozstrzyga ministerstwo: na premie trochę damy, na 
stypendia nie, na czynsz – może... Na meble – nie ma mowy. No więc meble 
trzeba zbierać, szabrować po innych fakultetach. A klimatyzator w sekretariacie 
ufundował dziekanowi ojciec jednej ze studentek (jeszcze w czasie, kiedy był 
bardziej wpływowym ojcem).
Dziekan trwał na posterunku, trwał tak, póki nie popełnił błędu. Bóg raczy wie-
dzieć, może zbyt był zmęczony? Może dowiedział się wtedy właśnie o swojej 
cukrzycy? A może żarł go inny robak? Zamyślił się w każdym razie, zobojętniał, 
przestał się rozglądać, szykować na sparowanie ciosu. Pewnego dnia wycho-
dząc z pracy oddał klucz portierowi. Portier zaś należał do armii zgorzkniałych, 
stalowookich ochroniarzy, zwolnionych niegdyś z eMWeDe. 
Koledzy w cywilu dorobili klucz. Wstawili kamerę. Czekali pół roku. 
W końcu przyszła do dziekana baba z arbuzem. Płakała. Dużo płakała. Błaga-
ła, by nie skreślać wnuczki z listy, nie wyrzucać z uczelni... Dziekan wzruszył 
się, zmiękł (może to przez tę chorobę?), poszedł w każdym razie do kolegi-
-wykładowcy, nakazał dać dziewczynie trójkę. Niepotrzebnie, tak nie wolno, 
w żadnym kraju ni systemie nie należy tak czynić. Niby wiesz to, ale czasem 
ludzi szkoda. 
Babinka zostawiła arbuza i torebkę. W torebce był koniak i czekolada, zwykła 
rzecz.
A potem przyszli koledzy portiera. Znaleźli w torebce 100 euro, posadzili dzie-
kana do celi, zapuszkowali go razem z nadmorskim kryminałem. Dziekanowi 
skoczyło ciśnienie, jedna nerka zupełnie wysiadła. Wypuścili go z aresztu po 
kilku miesiącach. Znikł. Nie wiadomo nawet w mieście, czy żyje.

Ktoś czekał na jego miejsce. Komuś był dziekański fotel potrzebny. 

- Nie smuć się, gdy licho siądzie ci na piersi – śpiewają w radiu rosyjscy truba-

durzy w rytm monotonnie wybijanego na fortepianie podkładu.
Jak tu się nie smucić, cholera? 
Chórki i trąby zagłuszają odpowiedź.
 
- Wcześniej płacili nam za to, żeby kogoś nie posadzić – mówi prokurator. – To 
nic złego, to normalne w czasie transformacji. Ale teraz płacą za to, żeby kogoś 
zapuszkować. I to jest znacznie gorsze. 

„Jadę do delfinarium” - chwali się reklamą na burcie tramwaj i spluwa niebieską 
iskrą. 
Pierzyna czerwcowego deszczu leci znów na miasto, zaraz za baldachimem 
lądują przezroczyste mokre płatki, ledwie je widać, może tylko przechodnie 
lekko przyspieszyli.
Do lokalu wchodzą szlachetni robotnicy o żydowskich rysach. Przychodzą tu 
na amerykano, siadają zaraz przy wyjściu, gotowi do ulicznej akcji.

- Wierzę, że wszystko się tu jakoś uspokoi – mówi dalej prokurator. - W Gruzji 
też tak było, rozsypał się im kraj, tak jak nasz się teraz rozlatuje. Ale w Gruzji 
w końcu wszystko sprywatyzowali, rozkradli i nastał spokój. Draby i drobni kry-
minaliści zostali wypluci z salonów, gniją teraz w koloniach. A zwykłym ludziom 
żyć już lepiej: wiesz przynajmniej na czym stoisz, powstaje czystsze państwo. 
U nas też musi dojść do tego. To taki etap przejściowy, należy to przetrzymać 
po prostu. Byle nie oddawać nikomu swojego prywatnego klucza... 

- Żyję w dzikim, czarodziejskim lesie – śpiewa ochrypłym głosem artysta, który 
niejedno już przeżył i nie wstydzi się swego romantyzmu. – Jedyne, czego 
chcę, to słonecznego dnia, chcę chwili z tobą. Chwili w pokoju z balkonem wy-
chodzącym na morze – wyznaje uczciwie odeski bard, pianista kończy akom-
paniament, komputer radiowy wrzuca automatycznie kolejną piosenkę. 

- Znów, jak w pierwszy raz. Miłosna bajka czaruje nas – podejmuje radiowy 
wątek młodziak,  który brzmi jednak znacznie mniej przekonująco. 

Retro FM nadaje bez ustanku, zagłusza prokuratorskie wyznania. 
- Zatrzymajcie tę muzykę. Zatrzymajcie, proszę ja. Niech tylko nie tańcuje 
dziewczyna ma. Ileż prosić mam, gdy z innym, ach, gdy z innym tańcuje moja 
luba?
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Krótka reklama. Później powraca plejlista.
- Tak bym chciała się zatrzymać. Chciałabym, chciałabym, chciała... Modlę się, 
by wreszcie się zatrzymać – krzyczy kolejna artystka (bardzo jest kochana, nie 
kłamie, to słychać: jej naprawdę jest trudno). - Nie mogę jednak – dodaje po 
chwili. - Nie mogę i nie chcę. 

A teraz wyobraźcie sobie taką scenę. Pewien chemik wiezie probówki z Kry-
mu do Kijowa. Cały samochód w szkle i roztworach. Połatany drutem scirocco 
(spróbuj dostać do niego części) ledwie się toczy. Zatrzymuje go GAI. 
- 100 hrywien
- Za co? Nie widzicie, co wiozę? Wolniejszego kierowcy na południu nie znaj-
dziecie. Ja dziś jestem wzorcowym użytkownikiem drogi. 
- Nie pan tu kreśli wzorzec. 
- Ale za co?
- Nie za co, tylko dla kogo. Nie wiecie, dla kogo zbieramy?
Wszyscy i wszędzie zbierają dla Kijowa. Wtedy to zrozumiał. 

- Przyszły dziekan zrozumiał, na czym polega gra, ale potem chyba zapomniał 
– mówi prokurator. - A może postanowił iść własną drogą, nie bacząc na sto-
łeczne autostrady? Wypijmy za życiowe drogi. Niech każdy żyje, jak czuje, że 
żyć powinien. Bez względu na finał. 

Gdzieś po lewej, cztery przecznice poniżej, jest podobno morze. A niech szu-
mi. Komuś to na pewno potrzebne. 

***

A co, jeśli prokurator nie był prokuratorem? I nie był z Krymu? A mimo to w 
rzeczywistości jest nie mniej, a bardziej nawet wiarygodnym źródłem?
Na czym polega uczciwość w naszym pisaniu? Że nie wolno wyolbrzymiać? 
Prawda. Wymyślać? I owszem, to paskudztwo. A zlepiać postaci, z dwóch ro-
bić jedną? Ryzykowna zabawa. Chociaż niejeden tak czyni. Ot: tu ładne dzie-
ciństwo, a nieciekawa teraźniejszość, weźmy zatem z niego początek. A z tego 
wykorzystajmy pęknięcie, które ma w sobie obecnie. Ta parka stworzy razem 
superczłowieka, superbohatera, wyrazistą postać, dającą szansę na uniwer-
salną, kto wie, może i międzynarodową narrację. 
No, nie, tak też nie należy pisać. To brzydkie chwyty, nieuczciwe, nawet jeśli 
nierzadkie w zawodzie.

A może jednak można? A może dokument to balast, klatka, to strach przed 
prawdziwą, głębszą narracją? 

Tyle że drogi na skróty gubią, niszczą zaufanie. Tego nie odbudujesz tak ła-
two, nawet jeśli gruppies będą piszczeć, nawet jeśli skrzynka pocztowa nie 
wyschnie, a po wieczorach autorskich ciągle będziesz mógł wysłuchiwać peł-
nych egzaltacji zachwytów od łatwych do skrzywdzenia i naiwnych odbiorców. 

A jeśli wszystko zależy od intencji? Od niemożliwej do skodyfikowania uczci-
wości wobec odbiorcy, rozmówcy i świata? Od tego, w imię czego maskujesz 
źródła, w jakim celu przetwarzasz? Dokumentalizm to nie kamera przemysło-
wa, nie rejestracja. To rekonstruowanie. Być może więc da się z reportażu wy-
krzesać okruch prawdy jedynie wtedy, jeśli przepuścisz surowiec przez siebie, 
by na powrót odtworzyć w czyjejś głowie ten kawałek świata, którego dane było 
ci dotknąć...

Kiedy zatem przegrasz? Może wtedy, gdy zaczniesz się bać. Każdego dnia. 
Wtedy, gdy okaże się, że nie potrafisz spojrzeć w oczy tym, o których pisałeś, 
bądź tym, do których adresowałeś tekst.

Można jednak w taką uczciwość zwątpić. Zbyć ją, uznać za naiwny postulat, 
bądź za teoretyzowanie, potrzebę poszukiwania w pisarstwie wyższego po-
rządku, niebezpiecznego niczym konfesyjny fanatyzm. 
Tak samo jednak, jak naiwne i prostackie wydaje się mechaniczne podda-
wanie w wątpliwość humanistyki, budowanej przez wieki (choć trzeszczącej 
i przekształcającej się w bólach), odrzucanie całej hierarchii wartości jedynie 
z powodu wad systemu - negowanie miłości, poświęcenia, ofiary - tylko z po-
wodu rażącej nieuczciwości spekulujących nimi urzędasów, tak samo przed-
wczesne zdaje się podważanie prawdy. Prawdy rzemieślniczej, codziennej. I 
bagatelizowanie kwestii uczciwości w dążeniu do niej. Nawet jeśli prawda jest 
względna. 

Odessa, lato 2013
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Jakże się tu Maryna uchowała? Ładna nie jest – nie da się ukryć. A jednak kusi, 
ma w sobie tę magnetyczną siłę, która ciągnie w dół. 

Jeszcze przed chwilą szedłeś po szerokim bulwarze, górą leciały kapryśne 
chmury, haczące płetwami o wielkie platany. Niewiele wcześniej topiłeś kolejne 
papierosy „sobranije” w wilgotnej chusteczce, ułożonej na jasnym restaura-
cyjnym talerzyku (typowa w Odessie popielniczka, wymieniana przy każdym 
niedopałku, bezszelestnie, z kelnerską klasą). Ćmiłeś papierosy w kolorowych 
bibułkach, ułożone w pudełku jak kredki, na stole pienił się w szklance rzeźwią-
cy mors. Potem do knajpy podjechały mercedesy, właścicielka podbiegła do 
kelnerów, kelnerzy nabrali czujności, z samochodów wysiedli panowie w gar-
niturach, za uszami mieli słuchawki w cielistym kolorze, rozleźli się po lokalu, 
następnie z tylnego siedzenia największego mercedesa wygramolił się poczci-
wiec w bawełnianej bluzie i drapiąc się po siwych kędziorach zajął miejsce w 
głębi sali. W tym czasie zadzwonił prokurator, z którym wcześniej rozmawiałeś, 
przestawił spotkanie na kolejny dzień, w innej dzielnicy i w skromniejszej ka-
wiarni. W czasie tej rozmowy kelner wymienił ci znów biały talerzyk (jak zwykle 
z szacunkiem i bezkolizyjnie, wizyta Pana Baranka nic tu nie zmieniła, nadal 
jesteś gościem, nadal przecież palisz, a popielniczka nie może być pełna; nic, 
że przyszedłeś tu tylko na morsa, nic, że Pan Baranek pracował zapewne w 
tajnych strukturach radzieckich, potem przemieścił się do prywatnych struktur 
niejawnych, a teraz znów zasila struktury państwowe). 
Klasa jest klasą, masz prawo do swojego papierosa, chusteczki i sjesty w środ-
ku miasta. W samym środku Odessy, w jej brzuchu właściwie, z dala od wy-
brzeża, w okolicach fabryk szampanów i czekolady. Zresztą Odessa to nie do 
końca miasto. To mama: tak w każdym razie powtarzają celnicy, policjanci w 
białych rękawiczkach i sprzedawcy kiczowatych gadżetów przy dworcu. 

Tak czy inaczej – to wszystko już poza tobą. Znikło niebo, znikł bulwar, platany 
i przelotny deszcz, popuszczany bezwiednie przez płetwiaste chmury. 

- Ciągnęliśmy losy. Dwójce się udało, trzeci poszedł pod wodę. 

Uległeś w końcu, tak samo jak reszta. Jesteś u Maryny.  

Maryna to piwniczna knajpa o grzybowym zapachu. Lokal dla przegranych.

Tak się w każdym razie zdaje z początku. Kiedy jednak ujrzysz cennik, zrozu-
miesz, że pielmieni poniżej pięciu złotych to prawdziwe zwycięstwo.
Pani dopala za barem papierosa, upewnia się, czy na pewno nie podać wódki 
i jakby chcąc zrekompensować brak trunku nakłada do miski całą górę mię-
snych pierożków. 

Okien w Marynie nie ma. Za to na każdej ścianie piękna fototapeta, wszędzie 
jesienny drzewostan, leśne drogi kuszą na cztery strony świata. 

- Ciągnęliśmy losy.
Rozmowa we wnęce – jeszcze duszniejszej, jeszcze bardziej woniejącej grzy-
bobraniem, jeszcze szczelniej oblepionej grubymi tapetami w brzozy i sosny. 
Dziennikarze wspominają radziecką służbę wojskową (nie ma co narzekać, 
ciekawy czas, niezapomniany). 
- Skierowali mnie do łodzi podwodnych. Rozpaczliwie tam nie chciałem trafić, 
wiedziałem czym to pachnie. Bo takie łódki to nie tylko trzy lata w puszce. Skie-
rowanie pod wodę to koniec życia.

Po za tym w knajpie cicho, z telewizora sączą się niczym chillout przemówienia 
deputowanych, zatroskanych niżem demograficznym, miejscowa posłanka 
przytacza przygnębiające statystyki.
 
- Jak pójdziesz do łódek – zapomnij o dzieciach – mówi dalej dziennikarz. -  A 
była nas z Odessy trójka. „Sami napisaliście, że chcecie pływać” – śmiali się 
z nas. „Ale nie pod wodą, towarzysze!”. Był jednak sposób, by odmienić prze-
znaczenie, tak nam powiedzieli. Losy, żrebija (zupełnie jak w ruskich bajkach, 
losowanie ma tu potężną tradycję). Wypluliśmy się ze wszystkich rubli, a oni 
otworzyli przed nami drzwi. Szedłeś korytarzem, wpadałeś po ciemku do szat-
ni, na co trafiłeś, to dostawałeś, wszystko zależało od naszywki. Naszej dwójce 
się udało. Trzeci nie zdołał się wywinąć. Trafił pod wodę. Odbębnił 36 miesięcy. 
Wyciągali jakieś uranowe wałki, cholera zresztą wie, co to było. Zdrowia mu to 
w każdym razie nie dało. Do tej pory jest sam. Rodziny nie ma. I mieć nigdy 
nie będzie. 

W telewizji przemawia kolejny deputowany. Uspokaja: z demografią nie jest 
tak źle, w każdym razie nie w Odessie. Na południe ludzie przyjeżdżają, a nie 
wyjeżdżają. Tu jest ciepło i syto, nie należy załamywać rąk, po co ta histeria, 
koleżanka posłanka niepotrzebnie uderza w trwożliwe tony...  

Uranowy wałek od mamy
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Bufetowa wzdycha, odpala znów papierosa i odcedza pielmieni. Dziennikarze 
kończą w leśnej niszy butelkę. 

Trzeba iść. Zdążyć przed deszczem. Zapowiadają w mieście burze i wichury. 

A jeżeli Odessa nie jest mamą? Kim zatem? Być może rację mają pracownicy 
pewnej firmy reklamowej. Tej, która robiła miastu kampanię. 

Jeśli wyjść z „Maryny” i ruszyć w stronę plaż bulwarem, przy którym stoi na 
wpół spalona knajpa (ta, w której wyznaczył na jutro spotkanie prokurator), uj-
rzymy po chwili billboard. Tablica reklamowa umieszczona obok kawiarniane-
go ogródka komunikuje z przekonaniem: „Odessa niewiele ma wspólnego z 
miastem. Odessa to coś trochę innego. Odessa to uśmiech od Boga”.
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Deszcz. O dziwo – ciepły. Uspokoił się wraz z nadejściem wieczoru. Nie 
broi już i nie złości przechodniów, choć jeszcze kilka godzin temu zacinał 
bezlitośnie, drażniąc tych, co bez kapturów i parasoli wybrali się ku sobie 
znanym celom. Albo i bez celu. Gdzieś.
 Nie pada. Sączy się jak z powierzchownej rany, skupiony na wypeł-
nianiu nierówności w dopiero co ułożonych chodnikach. Drwi z każdego za-
głębienia, niewidocznego w świetle słońca, jakby z wielką satysfakcją chciał 
obwieścić, że pośpiech jest złym doradcą. Ale na Psiaku nikomu prawie to 
nie przeszkadza. Tu ład nie gościł chyba nigdy, perfekcją wszyscy trochę 
gardzili. Teraz natomiast ze zdumieniem patrzą na swoje niby-miasteczko, 
nie dowierzając w metamorfozę, jaka na ich oczach właśnie się dokonuje. 
Koty szwendające się wszędzie nie znajdują swoich śladów. Psy tęsknią 
za obsikanymi słupami i narożnikami kamienic. Kto im to wszystko chowa, 
zabiera?
 Znamiona „nowego” widzieli wcześniej. A to na rogu rozgościł się 
bank – skromny oddział, lecz, jak wielkie jego pierwowzory, kolorowy, czy-
sty, będący pochwałą symetrii (którą mędrcy zwą urodą głupców); łasy na 
kapitał, którego na Psiaku i tak nie znajdzie. A to butik, z neonem jak księżyc 
w pełni, czy apteka – sieciowa, a przez to jakaś obca, ponura w swym asce-
tycznym, laminowanym na szaro wnętrzu. Do banków i aptek zdążyli się jed-
nak przyzwyczaić. Szczególnie do aptek – wszak korzystają z nich tłumnie 
i chętnie. A bo dzieci na Psiaku co niemiara i po mleko w puszce, pieluchy i 
kremy do odparzonych tyłków trzeba gdzieś polecieć (na prowincjonalnych 
osiedlach lata się, nie chodzi). W aptekach nie brakuje też starowinek i star-
ców, schorowanych i potyranych robotników z dawnego Hydralu czy Polaru, 
po których to zakładach niewiele, albo i nic, nie zostało.

Co innego butiki. Przedziwna z nimi sprawa. Witryny mają strojne, choć za-
stawione rzeczami nieco „babciowymi”. Wśród wełnianych beretów, grubych 
płaszczy i bluzek inkrustowanych złotą nitką znajdą się ubiory wytworne. Ich 
elegancja odstaje jednak od tego, co podziwiać można w tak zwanych „ga-
leriach” i salonach mody wypełniających serce miasta. Bliżej jej do poetyki 
dansingu z lat osiemdziesiątych, do fatałaszków, jakie wdziewały dziewczy-
ny porucznika Borewicza. Tygrysie cętki, brokaty i cekiny dodają splendoru 
kusym miniówom i dekatyzowanym dżinsom. Gdzieniegdzie dynda wesoło 
złoty aluminiowy łańcuszek, zwykle ulokowany przy kieszonce, choć nie tyl-
ko przy niej. Szyku dopełnia szyld – ukłon w stronę tych, co na czasie, co 
śledzą modne filmy naznaczone nutką bezwolnego  erotyzmu – Lejdis.

Deszcz ustępuje, zwalnia, zamienia się w coś na kształt aerozolu. Chyba mu 
żal, że orkan Ksawery tak szybko zakończył swe harce nad wrocławskim 
Psim Polem. Razem tworzyli niezły duet. Nowe latarnie rzucają światło na 
ogrodzoną jeszcze fontannę. Już teraz wiadomo, że polubią ją wszystkie 
okoliczne dzieciaki. Zrobią z niej niechybnie brodzik, tak potrzebny podczas 
letnich upałów, a po jej geometrycznych kaskadach będą puszczały papie-
rowe statki, piłeczki pingpongowe albo i zwykłe śmieci. Kto wie, czy nie przy 
wtórze surowych okrzyków strażników miejskich, strzegących nienaruszal-
ności opływających wodą granitowych sześcianów.
 Dzieciom z pewnością nie będzie żal przystanku, który do niedaw-
na stał na miejscu fontanny, tego punktu tranzytowego, punktu spotkań i 
dyskusji przy gazecie i kebabie, obnośnego handlu bielizną, kapciami i tysią-
cem drobiazgów, za którym już tęsknią ich ciotki i babcie, a których nostalgię 
pogłębiają inne jeszcze niepowetowane straty, będące skutkiem uładzania 
Psiaka.

Jeszcze kilka kosmetycznych poprawek, drobny face lifting i make up czy-
niony chodnikom i fasadom kamieniczek, a Psiak przestanie być Psiakiem i 
stanie się ciekawym, bo trójkątnym, ryneczkiem Psiego Pola – tego Psiego 
Pola, gdzie praojce odparli ponoć cesarską nawałnicę – dumą swych miesz-
kańców, a nade wszystko architektów, konserwatorów zabytków i brukarzy. 
Ostoją harmonii i porządku, bijących z fasad, choć wątpliwe, że i z wnętrza 
pobliskich domostw. Tu pokątnie i w oparach mitu unosić się zaczną tęsk-
noty. A to za „blaszakiem” – szpetnym i kochanym zarazem hangarem, w 
którym przez lat bez mała -naście albo i dwadzieścia gospodarzyli nie zwy-
kli sprzedawcy, lecz prawdziwi kupcy i prawdziwe przekupki, operujący w 
schludnych stoiskach, znający przy tym stary etos targowisk. Nazwać ich 
inaczej – nie daj Boże, handlowcami czy menadżerami – byłoby dla nich 
obrazą. A to znowu za reliktowymi i odrapanymi kamieniczkami, które czas 
obierał z tynków i farb jak cebule, ukazując niezwykły kunszt niemieckiego 
liternictwa.
 Urbaniści, architekci i włodarze miasta nie przegonili jednak wszyst-
kiego, na czym Psiak stał i co było jego biedną, acz barwną specjalnością. 
Mieszkańcy dalej więc wspinają się do warzywniaka, o którym mówi się „ten 
po schodkach”, a który pachnie tak jak warzywniak pachnieć powinien: za-
pełnioną kartoflami piwnicą i ziemią, słusznie je oblepiającą, suszonymi owo-
cami: gruszkami, jabłkami, morelami i śliwkami, mówiącymi, że, coby się nie 
działo, Wigilia i tak kiedyś nadejdzie. Jest i szewc, niedrogi i usłużny, choć 
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mało rozmowny. Jemu trochę się polepszyło – lokal ma teraz przestronny, 
bo jego stary zakład wraz z kamienicą, której skromny parter zajmował, za-
mieniono w deweloperskie cacko – nie dla szewca cacko, rzecz jasna. Ale 
na przeprowadzce i tak zyskał.
 Walka „nowego” ze „starym” toczy się jeszcze od zadniej strony 
kamienic. „Stare” zdaje się, szczególnie za dnia, przegrywać. Ładny, wysa-
dzany czerwoną kostką pasaż, z żółciutkimi fasadami murowanych pawilo-
nów handlowych, cieszy oko. Ale nawet najładniejsze fasady nie zastąpią 
życzliwych uśmiechów straganiarzy z „blaszaka”. Wystawy sklepowe nie za-
praszają już tak skutecznie, raczej przesłaniają i chronią. Handlowcy jakby 
inni, nawet ci przeniesieni tu z dawnego „blaszaka” przeszli jakąś dziwną 
przemianę. Stoją w głębi, w półcieniach. Niektórzy z nich – zdaje się – łypią 
raczej niż patrzą. Choć może to tylko złudzenie, podyktowane uprzedze-
niami i płytkim sentymentalizmem niewdzięcznego klienta? Ich grzeczności 
niczego przecież zarzucić nie można, nawet jeśli wydaje się wyuczona, za-
wsze jednaka, sformalizowana. Być może uprzejme „czego sobie szanowny 
Pan życzy”?, „co  tym razem?” lub „na szarlotkę żonie szarą renetę wziąć” 
po prostu lepiej brzmiało w gwarze zadaszonego targowiska, pośród nawo-
ływań i zachęt właścicieli straganów, pośród sąsiedzkich ukłonów i powitań, 
w miejscu, gdzie słowo miało większą wartość niż paragon i pisemna gwa-
rancja?
 Po zmroku, w słabym świetle sączącym się z geometrycznych latar-
ni, z których prawo do iluminacji dano zaledwie co drugiej (z oszczędności 
zapewne), majaczą przydomowe komórki. Łuszczące się, nietknięte pędz-
lem ni farbą, choć wokół wszystko już odświeżono. Z czasem, gdy wzrok 
przywyknie, prezentują wyraźniej swój obskurny status. Niepodzielnie rzą-
dzą podwórkami, skrywając nie wiadomo jakie skarby. Kapsuły czasu. A w 
nich tysiąc jeden drobiazgów: skrzętnie gromadzonych, potem kradzionych i 
znów gromadzonych. Nikomu nic do tego, dlaczego i po co. Za ich drewnia-
nymi wrotami – bezmiar i bezczas, zamknięte w starych butelkach z wodą 
grodziską, w dętkach zardzewiałych ukrain i motorynek, zakopane w zwo-
jach drutu i stertach innego żelastwa.

Z licznych bram bije jednak światło ryneczku. Zachęca i przyzywa. Z daleka 
widać nową fontannę, w której, pomimo dojrzałej jesieni i późnej godziny, 
bawi się dwoje dzieci.
 Dylemat – którą z licznych bram przejść? Może nie bramą? To cią-
gle ryzykowne. Zostają więc luki pomiędzy kamienicami. Ta koło Gondka 

– cukierni z czasów pionierskich – wygląda najlepiej. Chodnik wije się tu jak 
rzeka, prowadzi zakosami od letniego ogródka na tyłach do cudnego rynku...
 Dzieci brodzące w fontannie okazują się mirażem. Miast nich – gra-
nitowe posągi. Rozczulające, bo to przecież dzieci. Figura dziewczynki, wca-
le nieurodziwej, w kaloszach, z fantazyjnym kapeluszem na głowie, urzeka. 
Może dlatego, że chciałoby się, by takie smyki jak ona wzięły te fontannę we 
władanie jak najszybciej. Obok chłopiec. Przycupnął na kamiennym cokole 
jak onegdaj Lasse z Dzieci z Bullerbyn udający Wodnika. Lasse był nagutki 
– komiczna sprawa. Ten tu – przyzwoity i odziany. Może dlatego, że w polu 
widzenia ma kościółek.

Stoi więc i błyszczy nowością ryneczek Psiego Pola. Już chyba nie Psiak, a 
przynajmniej nie do końca. Jak każdy prowincjusz dźwiga swe kompleksy. 
Plac Gołębi ma wodotrysk. On też ma. Stare Jatki zdobią mosiężne zwie-
rzątka rzeźne (i jajo). Jemu ufundowano mosiężne psiska, co na myśl przy-
wodzi rower, widywany niegdyś na ulicach Wrocławia, podpisany dla jasno-
ści: ROWER. Tak też metalowe psiska sygnalizują, że oto wstępujemy na 
nie inne pole, tylko właśnie psie.
 Psy – mosiężne i zimne. Ale pogłaskać nie zaszkodzi. Taka z nich 
pociecha. A że woreczków i łopatek nosić za nimi nie trzeba – rzecz oczywi-
sta. Ta moda i tak się tu nie przyjęła, bo na Psiaku wdepnąć w psie gówno 
nigdy nie było szczególną ujmą.
 
Zanim deszcz nie zacznie znowu zacinać, zbłądzić wypada na Tylną-Farną 
– ulicę o dwu nazwach, nie wiadomo bowiem, gdzie się Farna kończy, a Tyl-
na zaczyna. Rozsądek każe tej pierwszej szukać koło ceglanego kościoła. 
Po wojnie ktoś mu krzywdę zrobił, zbił tynki i kazał udawać piastowski go-
tyk. Uliczkę dostał zapewne w rekompensacie za odarcie ze skóry. Wierzyć 
więc mamy, że jest prawdziwą farą. Czymś potężnym, jak kościół św. Marii 
Magdaleny. Nie wierzymy, ale niech mu będzie. Na Tylnej zaś, szukającej 
swego ujścia w Gorlickiej, tam gdzie latem sprzedają najlepsze w mieście 
lody włoskie („włoskie” znaczy tu ciągle „z automatu”), wielkich reform nie 
widać. Uliczka wije się pośród małomiasteczkowych albo i wiejskich wręcz 
parterowych domostw, gotowych w każdej chwili posłużyć za plener dla ja-
kichś historycznych obrazów z XIX wieku.
 Na Tylnej czas stanął. Przynajmniej w kilku jej punktach, do których 
sterylna elegancja ryneczku nie dociera. To jasne, że dotrze i tu. To niemal 
pewne. Jednak póki co stary Psiak zaszył się na Tylnej.
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14 grudnia na Psim Polu witano uroczyście ryneczek. Po długim remoncie 
miał się pokazać w pełnej krasie: przyozdobiony okazjonalną choinką, pod 
nią kolędnicy i tłumy ciekawskich. Pierwsze skrzypce zagrała jednak mgła 
(choć byli na miejscu również górale). Rynek spowity. Walorów i splendorów 
nie widać. Mgły nie rozpędziły ani góralskie kolędy (skąd ci górale na Psia-
ku?), ani dwaj poszarzali aniołowie... Choinka za to prężyła się dumnie, bo 
jej akurat z mgłą do twarzy. (Właściwie, by nie wikłać się w metafory, do igieł, 
gałęzi jej było z tą mgłą!) Za to latarnie cudne...
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Wilk
Herman Hesse

ilustracja: Maria Magdalena Morawiecka

tłumaczenie: Artur Kumaszyński

dziennikarze wędrowni wiosna 2014 s. 94



Jeszcze nigdy zima we francuskich górach nie była tak straszna i długa. 
Od tygodni nieruchome powietrze było przejrzyste, ostre i zimne. Za dnia 
wielkie połacie śnieżnych pól leżały matowobiałe i nieskończone pod 
jaskrawoniebieskim niebem, nocą przechadzał się nad nimi wyraźny 
i mały księżyc, ponury mroźny księżyc o żółtym blasku, którego silne 
światło robiło się na śniegu niebieskie i głuche i wyglądało jak wcielony 
mróz. Na drogach nie było ludzi, o górach nawet nie mówiąc. Siedzieli 
ospali i wyrzekający w swych wiejskich chałupinach, których czer-
wone okna nocą ukazywały się mętnie zadymione niebieskim światłem 
księżyca i wcześnie gasły.
 Był to ciężki czas dla okolicznych zwierząt. Mniejsze wymarzały 
masowo, także ptaki ulegały mrozowi, a ich chude ciałka stawały się 
łupem jastrzębi i wilków. Ale też one straszliwie cierpiały z zimna i głodu. 
Żyło tam niewiele wilczych rodzin, a potrzeba łączyła je w silniejsze gro-
mady. W ciągu dnia wychodziły w pojedynkę. Tu i tam przeciągał po 
śniegu jeden z nich, wychudzony, głodny i czujny, cichy i płochliwy jak 
duch. Jego wąski cień ślizgał się obok po powierzchni śniegu. Wąchając 
wystawiał na wiatr spiczasty pysk, niekiedy wydając z siebie suchy, 
udręczony skowyt. Natomiast wieczorem wyruszały pełną liczbą i ochry-
ple wyjąc, zbierały się wokół wiosek. Tam było dobrze uchowane bydło 
i drób, ale też strzelby za mocnymi okiennicami. Tylko rzadko udawało 
się im zdobyć drobny łup, ot, jakiś psiak, a dwóch z ich stada zostało już 
zastrzelonych.
 Mróz wciąż mocno trzymał. Wilki najczęściej leżały obok siebie 
zatopione w ciszy, nawzajem siebie ogrzewając, i strapione wsłuchiwały 
się w martwą pustkę, aż wreszcie jeden z nich, gnębiony okrutną męką 
głodu, z przeraźliwym rykiem nagle skoczył na cztery łapy. Wtedy 
wszystkie odwróciły pyski w jego stronę, zadrżały i wspólnie wybuchły 
przenikliwym, groźnym i żałosnym skowytem.
 W końcu mniejsza część stada zdecydowała się na wędrówkę. 
Rankiem wilki opuściły swe nory, zebrały się i wypełnione strachem 
niespokojnie węszyły w mroźnym powietrzu. W chwilę potem oddaliły 
się spiesznym i równomiernym biegiem. Te, które zostały, patrzyły za 
nimi szklanymi oczami, nawet pobiegły za nimi kilkadziesiąt kroków, 
zatrzymały się niezdecydowane i bezradne i pomału zawróciły do 
pustych jam.

Wilki, które wywędrowały, około południa rozdzieliły się. Trzy z nich 
skierowały się na wschód w kierunku szwajcarskiej Jury, pozostałe 
posuwały się dalej na południe. Tamte trzy, to były piękne, silne zwierzęta, 
ale potwornie wychudzone. Wciągnięte jasne brzuchy były cienkie jak 
rzemyki, zaś z klatki piersiowej żałośnie sterczały żebra, mordy były 
suche a oczy wielkie i zrozpaczone. W trójkę zabrnęły głęboko w 
Jurę, drugiego dnia upolowały barana, trzeciego dnia psa i źrebaka, i 
z wszystkich stron były ścigane przez rozzłoszczonych wieśniaków. W 
okolicy, bogatej w wioski i miasteczka, zaczęło szerzyć się przerażenie, 
wielka bojaźń przed dotąd tutaj niespotykanymi  intruzami. Zbrojono 
sanie, nikt nie udawał się bez strzelby do innej wsi. Na obcym teryto-
rium, po tak dobrej zdobyczy, trzy wilki były wprawdzie płochliwe, ale 
też zadowolone; w końcu stały się bardziej śmiałe niż kiedykolwiek na 
własnym terenie, i w biały dzień wtargnęły do folwarcznej obory. Rycze-
nie bydła, trzask pękających drewnianych barierek, tupot kopyt i gorący 
pożądliwy oddech wypełniły wąską, ciepłą przestrzeń. Ale tym razem 
nadbiegli ludzie. Na wilki wyznaczono nagrodę, to podwajało odwagę 
chłopów. Dwa z nich udało im się położyć, jednemu karabinowa kula 
przeszyła gardło, drugiego ubito toporem. Trzeci uciekł, i biegł tak długo, 
aż półmartwy padł na śnieg. Był z nich najmłodszy i najpiękniejszy, duże 
zwierzę o wielkiej sile i zgrabnych kształtach. Długo leżał dysząc. Krwis-
toczerwone koła wirowały przed jego oczami, co jakiś czas wyrzucał z 
siebie gwiżdżące, bolesne westchnienie. Rzucony topór ugodził go w 
grzbiet. Jednak gdy nieco wypoczął, mógł znowu się podnieść. Dop-
iero teraz zobaczył, jak daleko ubiegł. Nigdzie nie było widać ludzi ani 
domów. Tuż przed nim leżała potężna, zaśnieżona góra. To był Chas-
seral. Postanowił ją obejść. Ponieważ męczyło go pragnienie, co i raz 
pożerał małe kęsy zmrożonej, twardej skorupy powierzchni śniegu.
 Tuż za górą natknął się na wieś. Zbliżał się wieczór. Zaszył 
się w gęstym świerkowym lasku. Później ostrożnie skradał się wzdłuż 
ogrodowych płotów, podążając za wonią ciepłych stajni. Ulica była 
pusta. Płochliwie i pożądliwie rozglądał się pomiędzy chałupami. Na-
gle rozległ się strzał. Wyrzucił głowę w górę i ruszył pędem, gdy padł 
drugi strzał. Ten był celny. Jego białawe podbrzusze było z jednej st-
rony zbroczone krwią, która grubymi kroplami powolnie ześlizgiwała się 
na śnieg. Długimi susami jednak udało mu się zbiec, i dotrzeć do lasu 
po tej stronie góry. Tu odczekał chwilę nasłuchując, bo oto z dwóch 
stron dotarły do jego uszu odgłosy kroków i ludzkie głosy. Wystraszo-
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ny spojrzał na strome zbocze góry. Było zalesione i trudne do wejścia. 
Jednak nie miał wyboru. Ciężko dysząc zaczął się wspinać, podczas 
gdy niżej wzdłuż góry przeciągał wir przekleństw, komend i latarnianych 
świateł. Ranny wilk szedł drżąc przez zaciemniony świerkowy las, pod-
czas gdy z jego boku powoli wyciekała brązowa krew.
 Zimno zaczęło ustępować. Zachodnie niebo miało kolor dymu i 
zdawało się zapowiadać świeży śnieg.
 Wreszcie wyczerpany osiągnął szczyt. Stał teraz na lekko 
pochyłej, wielkiej połaci śniegu, niedaleko Mont Crosin, wysoko ponad 
wioską, z której umknął. Głodu nie czuł, ale za to tępy, kurczowy ból 
rany. Ciche, chorowite szczeknięcie wydostało się z jego zwieszonego 
pyska, serce biło ciężko i boleśnie, czując dotyk śmierci niczym napór 
niewypowiedzianie wielkiego ciężaru. Zwabiła go wolno stojąca choinka 
o szerokich gałęziach; tam przysiadł i ponuro wpatrywał się w szarość 
zaśnieżonej nocy. Minęło pół godziny. Na śnieg padł matowo-czerwony 
poblask, przedziwnie i miękko. Wilk uniósł się postękując i zwrócił swą 
piękną głowę naprzeciw światłu. Był to księżyc, który na południowym 
wschodzie wzniósł się ogromny, krwisto czerwony i powolutku zmierzał 
w kierunku zachmurzonego nieba. Od wielu tygodni nie był tak czer-
wony i tak ogromny. Smutno zawisło oko umierającego wilka na ma-
towym kole księżyca, i znowu słaby skowyt boleśnie i bezdźwięcznie 
wlał się w noc.
 Ale już i tutaj dotarły kroki i światła latarni. Chłopi w grubych 
płaszczach, myśliwi i młode chłopaki w futrzanych czapach i ciężkich 
kamaszach brnęli przez śnieg. Wybuchła radość. Odkryto zdychającego 
wilka, oddano do niego dwa strzały i oba nie trafiły. Wtedy dostrzeżono, 
że umierał, i rzucili się na niego z kijami i drągami. On już tego nie czuł.
 Zatargali go, z połamanymi kończynami, do Sankt Immer. 
Śmiali się, przechwalali, cieszyli na wódkę i kawę, śpiewali, klęli. Nikt nie 
widział piękna zaśnieżonego lasu ani blasku wyżyny, ani czerwonego 
księżyca, który wisiał nad Chasseralem i którego słabe światło łamało 
się w lufach ich strzelb, w kryształkach śniegu i w oczach ubitego wilka.

(1902/1903)
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Po 68 latach pokoju
Piotr Wojciechowski

ilustracja: Maria Magdalena Morawiecka
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Orsk to tradycyjne miejsce zsyłek, trafili tam i filomaci, a epokę później
polski malarz Bronisław Wojciech Linke. Miasto leży na południu Uralu, 
w przesmyku między Baszkirią a Kazachstanem. Linke przyjechał tam 
w 1942  z roku żoną i rodzicami żony,  nie  jako zesłaniec, raczej jako 
tułacz. Jego los był gorszy niż wielu łagierników, bo obarczony rodziną 
– a pozbawiony zarobków - często głodował , chwytał się wszystkich
dorywczych zajęć, malował portrety, robił plakaty, dekoracje świetlic, z 
trudem zdobywając okruchy ołówków, skrawki papierów, czasem atra-
ment. Sytuacja jego pogorszyła się jeszcze, gdy odprawił proponują-
cego współpracę wysłannika  Wandy Wasilewskiej. W 1946 roku Marii 
Dąbrowskiej udało się wydobyć całą rodzinę Linkego z Orska i sprowa-
dzić do Polski. Znam tę opowieść dzięki wdowie po malarzu, tłumaczce 
Annie Marii Linke, widziałem pisany i rysowany przez oboje pamiętnik 
zsyłki – trafił potem do Muzeum Literatury, nie doczekał się publikacji. 
Teraz przypomniał mi się Orsk, bo do Orskiej twierdzy trafił także w 1846 
roku  trzydziestoletni Taras Szewczenko, po tym, jak Ochrana wykryła 
tajne Bractwo Cyryla i Metodego, do którego należał. W murach Orska 
i pobliskiego Orenburga spędził 10 lat, tam przyjaźnił się z polskimi ze-
słańcami, tam też powstał wiersz „Do Polaków” – z którego zacytuję 
fragmenty.

Kiedyśmy byli Kozakami
I nic o unii nie słyszeli
Na wolnych stepach, wolni sami
Brataliśmy się z Polakami
I żyli sobie najweselej!
W sadach dziewczęta, niczym białe
Lilije kwitły do miłości.
A matki z dumą spoglądały
Na swoich synów, którzy rośli
Jak wolni ludzie i koili
Matczyne starych lat cierpienia... 
Aż przyszli księża i w imieniu
Chrystusa Pana podpalili
Nasz cichy raj, rozlali morze
Łez i krwi ludzkiej, a sierotom
Zadali śmierć męczeńską oto
Ku jeszcze większej chwale Bożej… 

Już głowy chylą się kozacze
Jak wiatrem przygnieciona trawa,
Już Ukraina jęczy, płacze, 
 Już się zaczęła uczta krwawa
A ksiądz bez przerwy wyśpiewuje 
Wściekłe:  „Te Deum! Alleluja!...”
 I tak Polaku, druhu, bracie,
Zachłanni księża i magnaci
Nas poróżnili, rozdzielili
A my wciąż zgodnie byśmy żyli.
Podajże rękę Kozakowi
I serce do niego przychyl
I razem w imię Chrystusowe     
Odbudujemy raj nasz cichy!

Czytam fragmenty literackiej spuścizny Tarasa Szewczenki, nie dlatego, 
że obchodzimy 200-rocznicę jego urodzin, ale dlatego, że ten poeta od-
grywa symboliczną rolę w dramatycznym procesie, który odgrywa się tuż 
za naszą wschodnią granicą. Nie jest dla współczesności obojętne, jak 
pisał i co pisał. W wielu miastach Zachodniej Ukrainy obserwować można 
było pełną znaczenia polaryzację – emocje tłumu eksplodowały pomię-
dzy niszczonym rytualnie pomnikiem Lenina a pomnikiem Szewczenki 
w morzu świateł i kwiatów. Uroczyste pożegnania ofiar Majdanu też tam 
się odbywały. Szukano wyrazu, znaku, aby przeniknąć do rzeczywistości 
mitu założycielskiego narodu, a Szewczenko poeta, malarz, syn pańsz-
czyźnianego chłopa, więzień caratu, bardzo się na symbol nadawał.

Rodzina Bronisława Wojciecha Linke dotarła do Warszawy
1 maja 1946 roku.  Linke wyjrzał z wagonu, zobaczył setki czerwonych 
flag i nie chciał wysiąść. Stanisław Stempowski przekonał go i dorożką 
z podniesioną budą zawiózł do mieszkania  na Polnej. Tam, u Dąbrow-
skiej i Stempowskiego mieszkali kątem wiele miesięcy. Malarz dzień po 
dniu wyruszał na pielgrzymowanie przez ruiny, fotografował, szkicował, 
zatrzymywał przechodniów, wyciągał z nich opowieści o okupacji i Po-
wstaniu. Z tych poszukiwań zrodziła się idea cyklu obrazów i grafik „Ka-
mienie krzyczą”, z tych samych wzruszeń wysnuł potem wizję sławnego 
płótna „Autobus”. Patos tych dzieł jest ukierunkowany na budowę mitu 
założycielskiego umęczonego i zmartwychwstającego miasta. Kto widział 
te obrazy, ten myśląc o Warszawie nie może się uwolnić od wizji Linkego.

dziennikarze wędrowni wiosna 2014 s. 98



Jaki mit założycielski określi powstający naród ukraiński nagle i brutalnie 
przymuszony do zerwania z mgławicowatą tożsamością ukraińsko-so-
wiecko-ruską?

Ile znajdzie się w konstrukcji tego mitu wiązań i przęseł wyję-
tych z dzieła Tarasa Szewczenki, ile z mitu siczowej i zaporoskiej koza-
czyzny, z mitu kozaka-macho, swobodnego jeźdźca stepów, wiernego 
prawosławiu, Świętej Rusi, rodzinnej stanicy? 

To wcale nie obojętne dla nas, dla katalogu naszych polskich 
mitów, także dla racjonalnej reakcji na irracjonalne postawy i odruchy, 
których można się spodziewać po tak wielkim wstrząsie na Wschodzie.  

Tam dzień za dniem ładują się akumulatory nienawiści, nieuf-
ności, podejrzeń, poczucia krzywdy i poczucia winy. Posiano niezgodę 
między braćmi tak bliskimi jak Rosjanie i Ukraińcy. Czy ktoś, kto poczuję 
wrogość do brata – Rosjanina, kto poczuje się skrzywdzony przez lata 
rosyjskiej i sowieckiej dominacji – potrafi wystąpić przeciwko Rosjanino-
wi w swojej własnej duszy, potrafi wypędzić z duszy człowieka sowiec-
kiego?

Po 68 latach pokoju znaleźliśmy się nagle w sytuacji pół-wojny, 
zamętu polityczno-prawnego, napięcia. To dotyka wszystkich. Wydawa-
ło się, że ojczyzna będzie potrzebowała od obywateli tylko tego, aby pła-
cili podatki i konsumowali podaż towarów na rynku. Nagle pojawia  się 
podejrzenie, że może trzeba będzie znowu płacić daninę krwi, umierać 
pod sztandarami. Historii nie da się oszukać Fukuyamą. 

Oto na naszych oczach produkty rozpadu imperium sowieckie-
go nakładają się na produkty rozpadu naszej świetności jagiellońskiej. 
Czytamy „Hajdamaków” Tarasa Szewczenki i uświadamiamy sobie, 
czym od XVII wieku była ta przestrzeń od Morza Czarnego po Ural z jed-
nej strony, a Karpaty z drugiej strony. Tam mieszały się wpływy władzy 
ruskiej, tatarskiej i polskiej, a każda z nich była przeważnie równie słaba  
jak brutalna. Tu granice państw były płynne, religie i kultury tworzyły 
przesypującą się mozaikę, a przemoc i nienawiść co parę lat wybuchały 
przelewem krwi, licytacjami okrucieństw. Czytamy „Hajdamaków” Szew-
czenki i zaraz powinniśmy sięgnąć po „Sen srebrny Salomei” Juliusza 
Słowackiego – pisany przecież dokładnie w tym samym czasie, sięga-
jący do tego samego krwawego okresu, gdy koliszczyzna, bunt Gonty 
i Żeleźniaka, jednoczesny zryw konfederacji barskiej zostały w końcu 
zdławione przez rosnące w siłę imperium moskiewskie.

Bardzo chcemy pokoju, potrzebna jest nam wiara w to, że da się uciszyć 
paroksyzm historii przez odwoływanie się do prawa międzynarodowe-
go, zręczne dyplomatyczne negocjacje, sprytną politykę sankcji. Może 
będzie tak, oby było. Może czas przyniesie niespodzianki – wiadomo, 
że zawsze jest trochę inaczej. Pokój nie wie, co zrobić z setkami ty-
sięcy młodych mężczyzn sprawnych fizycznie, ale niedouczonych i źle 
wychowanych. Na uniwerek za głupi, do usług zbyt chamscy. Wojna 
znakomicie wie, jak te masy zagospodarować.

Patrzę na pokolenia dwudziestolatków, trzydziestolatków. Czy 
dotrze do nich, że czeka nas porzucenie marzeń o linearnym harmo-
nijnym rozwoju? Jak zareagują? Dojrzeją czy uciekną? A przecież jeśli 
będą twardnieć i dojrzewać, pojmą, że czeka nas też porzucenie ma-
rzeń o Europie Środkowej, która jest ogrodem zabaw.  Europę Środ-
kową trzeba będzie znowu  zobaczyć jako przedmurze, szaniec, cza-
townię na granicy Europy Wschodniej. Pomiędzy Rosją a Polską nie 
może być czarnej dziury. Tam musi powstać naród, ten naród musi mieć 
państwo. Stało się nieszczęście – ci, którzy czują się Ukraińcami poczuli 
się upokorzeni przez Rosję. Tego z dnia na dzień nie wymaże się z kart 
historii. A przecież nie chcemy klęski Rosji, ani jej słabości. Rosja po-
trzebna jest nam, Europie, bardziej jeszcze Stanom Zjednoczonym jako 
element światowej równowagi.

Trzeba więc tu nad Wisłą odkryć sposób, jak teraz być Środko-
wą Europą, jak być Polską wobec Europy Wschodniej, w zwarciu z jej 
innością, jej niedolą, jej kozackim mitem. Wtedy może policzymy, jak 
dużo jest do zrobienia w dziedzinie dialogu kultur, w dziedzinie prezen-
tacji, rewizji, rekonstrukcji narodowych mitów, stereotypów, przestrzeni 
symbolicznej. Trzeba sobie przypomnieć historię, aby uniknąć powtórki 
z historii.  
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