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OSTATNI PRZYSTANEK

Na przejĝciu granicznym w Doniecku pustki. O ĝwicie nie ma
chÛtnych do przekroczenia rosyjsko-ukraiĆskiej granicy. Obok
straľnicy obĄoľonej workami z piaskiem zaparkowaĄ transporter
opancerzony. Grupka ľoĄnierzy opartych o wielkie koĄa kurzy
papierosy. Nieopodal dwóch mÛľczyzn w cywilnych ubraniach
i kuloodpornych kamizelkach siedzi na masce terenowej toyoty.
Jeden z nich trzyma termos. Pewnie z kawÇ. Na drzwiach auta
biaĄe litery w niebieskim polu ukĄadajÇ siÛ w napis „OSCE”1. To
staĄa misja obserwacyjna Organizacji BezpieczeĆstwa i WspóĄpracy
w Europie. Dwudziestu ludzi dzieĆ i noc zapisuje, kto przekroczyĄ granicÛ, w co byĄ ubrany, czym jechaĄ i róľne inne szczegóĄy,
które mogÇ pomóc w ustaleniu, czy aby na pewno nikt nie dostarcza broni separatystom stacjonujÇcym w Donbasie. Uĝmiecham siÛ sam do siebie, wiedzÇc, jaka bezsensowna jest ich misja, bo jak mówiĄ mi niedawno szef tej grupy Amerykanin Paul
Picard, ten posterunek obejmuje zaledwie kilkadziesiÇt metrów
z ponad czterystu kilometrów rosyjsko-ukraiĆskiej granicy kontrolowanej przez oddziaĄy samozwaĆczych republik Donieckiej
i ăugaĆskiej. Co siÛ dzieje na innych odcinkach, tego juľ obserwatorzy nie sÇ w stanie zobaczyÉ. Jednak dobrze, ľe tu sÇ. Zawsze mogÇ wypatrzyÉ coĝ niepokojÇcego i poinformowaÉ o tym opiniÛ publicznÇ. Na razie ich raporty kaľdy wykorzystuje jak mu wygodnie.
PamiÛtam, jak jesieniÇ 2014 roku wybuchĄ skandal: UkraiĆcy
oskarľyli Rosjan o przerzucenie przez granicÛ duľej iloĝci sprzÛtu
wojskowego. ByĄem wtedy chyba jedynym dziennikarzem, który
akurat pracowaĄ w tym rejonie. Spotkaliĝmy siÛ z Paulem Picardem
1

Ang. Organization for Security and Co-operation in Europe.
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w KamieĆsku SzachtyĆskim, gdzie zlokalizowany jest sztab misji
OBWE. „Na granicy nie zauwaľyliĝmy ľadnych rosyjskich czoĄgów wjeľdľajÇcych na UkrainÛ, ale widzieliĝmy sporÇ grupÛ ludzi w odzieľy wojskowej” — usĄyszaĄem od niego. NastÛpnego
dnia niemal wszystkie rosyjskie agencje, powoĄujÇc siÛ na Polskie Radio, podaĄy, ľe obserwatorzy OBWE nie widzieli czoĄgów.
DrugÇ czÛĝÉ zdania juľ zignorowaĄy. Natomiast ukraiĆskie media
pominÛĄy tÛ czÛĝÉ informacji o czoĄgach, koncentrujÇc siÛ na tym,
ľe przez granicÛ przechodzÇ ludzie w mundurach. Cóľ, kaľdy dostrzega tylko to, co chce dostrzec.
Tym razem nie interesowaĄ mnie ruch na granicy. ChciaĄem
zobaczyÉ, jak ľyjÇ mieszkaĆcy zbuntowanych obwodów Ukrainy
trzy miesiÇce po podpisaniu miĆskich porozumieĆ pokojowych.
Jak zwykle zatrzymaĄem siÛ w Rostowie nad Donem. Tam wynajÇĄem taksówkÛ. Zawsze lepiej jechaÉ ze sprawdzonym przewodnikiem niľ samemu autem na polskich numerach rejestracyjnych wĄóczyÉ siÛ po terenach objÛtych walkami.
Na przejĝcie w Doniecku dotarliĝmy tuľ po wschodzie sĄoĆca.
Rosjanie skrupulatnie sprawdzili nasze dokumenty, zajrzeli w kaľdy zakamarek auta i ľyczyli bezpiecznej drogi. Nie zdziwiĄo ich, ľe
Polak wjeľdľa do Donbasu. Z wizy wbitej w paszport jasno wynikaĄo, ľe jestem zagranicznym korespondentem.
— Normalka, codziennie jeľdľÇ tÛdy jacyĝ dziennikarze, czÛĝciej rosyjscy, ale obcokrajowców teľ nie brakuje — rzuciĄ na do
widzenia jeden z pograniczników.
Po stronie kontrolowanej przez separatystów, w punkcie granicznym Izwarino teľ poszĄo nam gĄadko. Moľe pora byĄa akurat
taka, ľe straľnikom po nieprzespanej nocy nie chciaĄo siÛ o nic
pytaÉ?
Jechaliĝmy pustÇ szosÇ. Nawet psa z kulawÇ nogÇ. Tylko od
czasu do czasu widzieliĝmy na polach zniszczone dziaĄa, spalone
czoĄgi i wozy bojowe. To pozostaĄoĝÉ toczÇcych siÛ przed rokiem
zaciÛtych walk ukraiĆskiej armii z separatystycznymi oddziaĄami samozwaĆczej ăugaĆskiej Republiki Ludowej (ăRL).
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— Niewiele juľ tego zostaĄo — tĄumaczyĄ mój kierowca. Kilka
miesiÛcy wczeĝniej, gdy woziĄ przez granicÛ UkraiĆców, podobno
wraki walaĄy siÛ wszÛdzie. — Jak siÛ trochÛ uspokoiĄo, tak jakoĝ
jesieniÇ, to ludziska jechali do swoich domów, ľeby zobaczyÉ, co
z nich zostaĄo — opowiadaĄ. — Niektórzy zabierali ciepĄÇ odzieľ
i wracali do Rosji. Woleli przezimowaÉ u nas, bo bezpiecznie.
Znaleļli pracÛ, wynajÛli mieszkania albo dostali od naszego gubernatora pokoje w sanatoriach, wiÛc po co mieli siedzieÉ w zrujnowanych chaĄupach, drľÇc kaľdego dnia o ľycie — wyjaĝniĄ. —
Wiesz, coĝ ich tam jednak ciÇgnie. Moľe dlatego, ľe siÛ urodzili
i wychowali w tych wioskach, a moľe dlatego, ľe chcieli zobaczyÉ
bliskich, którzy nie uciekli? Nie mam pojÛcia, ale brali taksówkÛ
i jechali choÉby na kilka godzin. PoczÇtkowo jeļdziliĝmy tylko do
granicy. Dalej siÛ baliĝmy, bo wciÇľ byĄo sĄychaÉ strzaĄy. A oni,
wyobraļ sobie, szli pieszo. W deszcz i ziÇb, tyle kilometrów szli.
Przed zmrokiem wracali, ale jacyĝ tacy odmienieni. Ponurzy —
stwierdziĄ i zamilkĄ.
Gdy siÛ ponownie odezwaĄ, wyjaĝniĄ, ľe od kilku tygodni po
ukraiĆskiej stronie granicy panuje wzglÛdny spokój. W ciÇgu dnia
moľna bezpiecznie przejechaÉ, ale nocÇ nie radziĄ, bo licho wie,
kogo siÛ spotka na drodze.
Dotarliĝmy do Krasnodonu. DochodziĄa jedenasta trzydzieĝci.
Przed niewielkim sklepem tĄoczyĄo siÛ kilka osób, przewaľnie
starsze kobiety. Podobno wczoraj sprzedawczyni wróciĄa z Rosji
i przywiozĄa ĝwieľÇ kieĄbasÛ. WidaÉ byĄo, ľe kilka miesiÛcy temu
w mieĝcie toczyĄy siÛ walki. Zniszczone kamienice, dziury w jezdni,
zerwane chodniki. Ĝlady wojny próbowaĄa usunÇÉ sama przyroda. Gdzieniegdzie zieleniĄa siÛ trawa, a poĄamane drzewa wypuĝciĄy liĝcie.
— Nie bÛdzie nas, bÛdzie las — zauwaľyĄ filozoficznie kierowca.
SpojrzaĄem na niego zaskoczony.
— No, miaĄem na myĝli, ľe jak siÛ ludzie przez swojÇ gĄupotÛ
wymordujÇ, to tylko roĝliny tu zostanÇ — dodaĄ.
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Kobiety stojÇce przed sklepem poczÇtkowo niezbyt chÛtnie
odpowiadaĄy na moje pytania. NasĄuchaĄem siÛ, jacy to dziennikarze z Zachodu sÇ nieuczciwi, ľe kĄamiÇ i podobne stwierdzenia, których nie chce mi siÛ powtarzaÉ. Za to pod adresem rosyjskich ľurnalistów posypaĄy siÛ same pochwaĄy. Moi moskiewscy
koledzy pÛkliby z dumy, sĄyszÇc, ľe sÇ uczciwi, dociekliwi i odwaľni. Nic nie mówiĄem, bo niby co miaĄem rzec. UĝmiechaĄem
siÛ tylko gĄupio.
— Synoczek, tebe dobrze z oczu patrzy, ti dobri chlopiec jesteĝ
— odezwaĄa siÛ ĄamanÇ polszczyznÇ, zaciÇgajÇc z ukraiĆska, jedna z kobiet. PopchnÛĄa mnie w kierunku Ąaweczki stojÇcej obok
sklepu i kazaĄa wĄÇczyÉ magnetofon. MiaĄem sĄuchaÉ, nagrywaÉ
i nic nie zeĄgaÉ. SiedziaĄem wiÛc i sĄuchaĄem, nie odzywajÇc siÛ ani
sĄowem. Kobiety opowiedziaĄy mi o tym, jak na ich miasto spadaĄy pociski. Jak chowaĄy siÛ w piwnicach, pĄaczÇc ze strachu. Jak
ich mÛľowie poszli walczyÉ, a synowie i córki pojechali do Rosji.
— Ľeby chociaľ oni przeľyli, bo my juľ same na sobie krzyľyk
postawiĄyĝmy — gadaĄy jedna przez drugÇ.
DowiedziaĄem siÛ, ľe wszystkiemu sÇ winni Amerykanie, którzy
pozazdroĝcili Donbasowi zĄóľ gazu Ąupkowego, a Barack Obama
to najgorszy faszysta na ĝwiecie, gorszy nawet od tych „banderowców” z Kijowa. UsĄyszaĄem o ĝmierci dzieci bawiÇcych siÛ na
podwórku, które zginÛĄy trafione odĄamkami. O ludziach, którym pociski urwaĄy rÛce albo nogi, i o ľoĄnierzach ukraiĆskich,
którzy rzekomo strzelali do niewinnych ludzi. W tych opowieĝciach nie byĄo ani jednego zĄego sĄowa o separatystach. RozumiaĄem to, bo przecieľ nie mówi siÛ ļle o krewnych. A kto walczyĄ po stronie prorosyjskich buntowników, jeĝli nie rodziny
tych kobiet?
— O swoje walczÇ — klarowaĄa mi jedna z siedzÇcych pod
sklepem. — Gdyby nie walczyli, toby nas tu wszystkich ten diabeĄ
Poroszenko wymordowaĄ — wykrzyczaĄa.
— Teraz siÛ choÉ trochÛ uspokoiĄo? — zapytaĄem.
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— UspokoiĄo, uspokoiĄo. Tylko czasem bomba jakaĝ spadnie
albo terkot karabinów sĄychaÉ, ale ľyÉ juľ siÛ jakoĝ da. Nie trzeba w piwnicy siedzieÉ i juľ nas dzieci zaczÛĄy odwiedzaÉ — wyjaĝniĄa ta, która odrobinÛ znaĄa polski.
— A wy, skÇd mój jÛzyk znacie? — dopytywaĄem.
— Ja spod Lwowa jestem, tylko zaraz po wojnie ojciec pracÛ
dostaĄ w kopalni i nas tu przywieļli — tĄumaczyĄa. — Babula
moja PolkÇ byĄa, ale ja to radziecka jestem, taka trochÛ Rosjanka,
trochÛ Ukrainka — wyjaĝniĄa.
PoľegnaĄem siÛ z kobietami, obiecaĄem opowiedzieÉ sĄuchaczom w Polsce wszystko, co od nich usĄyszaĄem, i wróciĄem do
samochodu. Pomny ostrzeľeĆ mojego kierowcy nie nalegaĄem
na jazdÛ po mieĝcie. Tym bardziej ľe radzono nam wróciÉ do
Rosji przed zmierzchem. Ruszyliĝmy wiÛc w powrotnÇ drogÛ.
Przejeľdľaliĝmy obok tych samych spalonych chaĄup, zniszczonych czoĄgów i rozbitych dziaĄ. Na drodze nie byĄo juľ tak pusto
jak o poranku. NajczÛĝciej mijaĄy nas zdezelowane samochody
z ukraiĆskimi rejestracjami, ale zauwaľyĄem teľ kilka z nowymi
tablicami samozwaĆczej ăRL.
W tym miejscu droga nie jest najlepsza. PodskakujÇc na wybojach i omijajÇc dziury, nie od razu zauwaľyliĝmy, ľe naszym
autem dziwnie zarzuca.
— Chyba mamy flaka — stwierdziĄ ze zĄoĝciÇ kierowca. — Nie
dojedziemy do granicy, bo zniszczÛ felgÛ — dodaĄ, przeklinajÇc
soczyĝcie.
ZdjÇĄ nogÛ z gazu, wĄÇczyĄ ĝwiatĄa awaryjne i zatrzymaĄ samochód obok wiaty przystanku autobusowego.
— Jak mi pomoľesz, to uwiniemy siÛ raz-dwa — rzuciĄ.
ZdÇľyliĝmy wyjÇÉ z bagaľnika zapasowe koĄo, a tu jak nie lunie.
Strugi deszczu takie, jakby siÛ chmura urwaĄa. Wskoczyliĝmy obaj
pod daszek, bo auto staĄo juľ na lewarku. Stoimy, palimy papierosy, przestÛpujemy z nogi na nogÛ, liczÇc, ľe zaraz przestanie
padaÉ. Ľaden z nas siÛ nie odzywa, bo po co strzÛpiÉ jÛzyk, skoro
i tak wszystko wiadomo.
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„Postoimy tak jeszcze trochÛ i licho wie kto siÛ moľe przyplÇtaÉ”
— martwiĄem siÛ w duchu. No i wykrakaĄem. Od strony Krasnodonu nadjechaĄa czerwona Ąada. WysiadĄo z niej dwoje pasaľerów: kobieta i mÛľczyzna. Kierowca nawet nie zapytaĄ nas, czy
potrzebujemy pomocy, ostro zawróciĄ i pognaĄ z powrotem. Nieznajomi, chroniÇc siÛ przed ulewÇ, poszli w nasze ĝlady, wiÛc pod
daszkiem wiaty byĄo nas juľ czworo.
Ona wyglÇdaĄa na jakieĝ trzydzieĝci, moľe trzydzieĝci piÛÉ lat.
DĄugie czarne wĄosy, smagĄa twarz i wielkie niebieskie oczy. „ăadna kobieta” — przemknÛĄo mi przez myĝl. On tak okoĄo czterdziestki,
wĄosy ciemne, przyprószone siwiznÇ, doĝÉ wysoki. Sprawiali wraľenie przestraszonych.
— DzieĆ dobry — rzucili cicho i stanÛli w kÇcie, nic wiÛcej nie
mówiÇc.
Deszcz zacinaĄ coraz mocniej. ZerwaĄ siÛ wiatr, a granatowe niebo przeciÇĄ zygzak bĄyskawicy. Pierwszy odezwaĄ siÛ mój kierowca.
— Mieszkacie w pobliľu? — zapytaĄ.
MÛľczyzna drgnÇĄ zaskoczony. Przez chwilÛ taksowaĄ nas podejrzliwym wzrokiem, wreszcie odburknÇĄ, ľe jadÇ do Rosji.
— To szkoda, ľe w takÇ ulewÛ nie dowieļli was do granicy —
wtrÇciĄem siÛ.
Oboje, sĄyszÇc mój zagraniczny akcent, wymienili spojrzenia.
— Nasz szofer nie chciaĄ — odparĄ juľ nieco odwaľniej mÛľczyzna. — Wy teľ do Rosji?
— Tak, tylko mieliĝmy pecha, guma nam strzeliĄa na tych dziurach — wskazaĄem gĄowÇ wiszÇce na lewarku auto.
— Zabierzcie nas, pomoľemy przy zmianie koĄa — poprosiĄ
nieĝmiaĄo.
— Nie ma sprawy. Skoro Bóg nas tu zebraĄ pod tÇ wiatÇ, to
widocznie tak miaĄo byÉ. Nie moľna przeciwstawiaÉ siÛ Jego wyrokom — zauwaľyĄ mój kierowca. — Gdy tylko przestanie padaÉ,
weļmiemy siÛ do roboty. Teraz szkoda moczyÉ koszule — dodaĄ.
— Podobno jeľdľÇ tÛdy do Rosji marszrutki — pierwszy raz
odezwaĄa siÛ kobieta. — Ten, który nas przywiózĄ, powiedziaĄ, ľe
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to ostatni przystanek przed granicÇ, wiÛc na pewno ktoĝ nas zabierze — uĝmiechnÛĄa siÛ.
WyglÇdaĄa na zmÛczonÇ. PodpuchniÛte oczy. Bez makijaľu.
WĄosy dawno nieczesane. Nie odwaľyĄbym siÛ jednak stwierdziÉ,
ľe byĄa zaniedbana. Raczej warunki, w jakich podróľowaĄa, nie
pozwalaĄy jej usiÇĝÉ przed lustrem.
— Jura jestem — mój kierowca staraĄ siÛ przeĄamaÉ lody.
— Fiodor — mÛľczyzna podaĄ nam rÛkÛ.
Przez chwilÛ nie wiedziaĄem, jak siÛ mam przedstawiÉ: czy
z rosyjska Matwiej, czy moľe po polsku Maciej. WybraĄem ten
drugi wariant, dodajÇc w przypĄywie szczeroĝci, ľe jestem dziennikarzem z Warszawy. Nieznajomi odetchnÛli z ulgÇ. Widocznie
moja profesja sprawiĄa, ľe nabrali do nas zaufania.
— Marianna — szepnÛĄa kobieta, wyciÇgajÇc drobnÇ dĄoĆ.
Deszcz bÛbniĄ o dach przystanku autobusowego. Woda wypeĄniaĄa dziury w jezdni, a poboczem pĄynÛĄy wartkie strumyki.
Co prawda na horyzoncie widaÉ byĄo bĄÛkitne niebo, ale nad nami
wciÇľ wisiaĄy ciemne chmury. ZastanawiaĄem siÛ, czy nie lepiej
byĄoby zmoknÇÉ, naprawiÉ samochód i wreszcie przekroczyÉ granicÛ. RzuciĄem nawet takÇ propozycjÛ. Jednak kierowca radziĄ
poczekaÉ. Gdzieĝ z daleka doleciaĄ pomruk burzy. ChwilÛ póļniej znowu zagrzmiaĄo. „To nie burza” — zdÇľyĄem pomyĝleÉ,
a Jura juľ ciÇgnÇĄ mnie za rÛkaw w stronÛ samochodu. IdÇc za
nim, zastanawiaĄem siÛ, czy nagle zmieniĄ zdanie.
— StrzelajÇ. Lepiej rzeczywiĝcie stÇd spadajmy — krzyknÇĄ
kierowca.
Uwijaliĝmy siÛ, nie zwaľajÇc na strugi deszczu. PiÛÉ minut i byĄo
po wszystkim. Przemokliĝmy do suchej nitki. Niestety, nikt z nas
nie miaĄ rÛcznika, wiÛc pozostaĄy nam chusteczki higieniczne, które
wyciÇgnÛĄa z plecaka Marianna. Ruszaliĝmy juľ, gdy pierwszy pocisk uderzyĄ w pole. Wyraļnie widziaĄem unoszÇce siÛ w powietrzu grudki mokrej ziemi. Nim opadĄy, nastÇpiĄa kolejna eksplozja
i jeszcze jedna.
— Z gradów walÇ — warknÇĄ kierowca, dociskajÇc gaz.
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Wyrzutnie tego typu mogÇ strzelaÉ pociskami nawet na odlegĄoĝÉ dwudziestu kilometrów, wiÛc trudno byĄoby tak na gorÇco
ustaliÉ, kto strzelaĄ. ZresztÇ jakie to w tej chwili miaĄo znaczenie?
WedĄug ekspertów takimi wyrzutniami dysponowaĄa zarówno
armia ukraiĆska, jak i separatyĝci.
WĄaĝnie tak wyglÇdaĄo zawieszenie broni w Donbasie. Na papierze skonfliktowane strony zobowiÇzaĄy siÛ nie uľywaÉ artylerii,
ba, w ogóle nie strzelaÉ do siebie. Tymczasem rzeczywistoĝÉ skrzeczaĄa, a wĄaĝciwie grzmiaĄa armatnimi salwami.
— Teraz to siÛ rzadko zdarza — wyjaĝniĄa Marianna. — Strzelili raz, poleciaĄo kilka pocisków i na tym koniec. Dobrze, ľe na
pole spadĄy, a nie na jakÇĝ wieĝ — dodaĄa.
OdwróciĄem gĄowÛ i spojrzaĄem na kobietÛ. W jej oczach nie
dostrzegĄem strachu.
— Znasz siÛ na tym? — zapytaĄem.
— Nie, ale sporo ostatnio widziaĄam — odparĄa.
Dojechaliĝmy do granicy. Tym razem nie byĄo juľ tak Ąatwo
jak o poranku. Przed posterunkiem staĄo kilkanaĝcie aut. PrzeklinaĄem w duchu, zdajÇc sobie sprawÛ, ľe w najlepszym razie
przejazd na drugÇ stronÛ zajmie nam co najmniej trzy godziny.
Siedzieliĝmy w samochodzie. Deszcz bÛbniĄ o dach, a potoki
wody spĄywaĄy po szybach. Jura wĄÇczyĄ ogrzewanie.
— Ciuchy nam szybciej wyschnÇ — wyjaĝniĄ.
— SkÇd jesteĝcie? — zapytaĄem naszych pasaľerów.
— Ja z Moskwy — odpowiedziaĄ Fiodor.
Dziewczyna chwilÛ siÛ wahaĄa.
— A ja z Symferopola — wypaliĄa wreszcie.
— O, Krym — oľywiĄ siÛ mój kierowca. — To teraz juľ Rosja
— dodaĄ, szczerzÇc zÛby w uĝmiechu.
— Jestem UkrainkÇ — odparowaĄa z marsowÇ minÇ Marianna.
— Nie ma znaczenia: Rosjanin czy Ukrainiec. Wszyscy jesteĝmy
braÉmi — ciÇgnÇĄ niezraľony jej twardÇ odpowiedziÇ szofer.
— Chyba jak Kain z Ablem — odciÛĄa mu siÛ kobieta.
ZapadĄo kĄopotliwe milczenie. Deszcz przestaĄ padaÉ. Mogliĝmy wreszcie wyjĝÉ z auta. Jura wyĄÇczyĄ silnik.
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— Moľe siÛ napijecie? — zaproponowaĄ i nie czekajÇc na odpowiedļ, wydostaĄ z bagaľnika reklamówkÛ. — Ľona zawsze tak
mnie zaopatruje na drogÛ — wyjaĝniĄ, wyjmujÇc z siatki butelkÛ
wody i termos z kawÇ. — Niestety, mam tylko dwa kubeczki.
— My teľ coĝ doĄoľymy do wspólnego stoĄu — Fiodor wydobyĄ z plecaka jakiĝ przedmiot owiniÛty w starÇ gazetÛ. PoĄoľyĄ
zawiniÇtko na masce samochodu i rozwinÇĄ. — Ĝwieľe placki
kukurydziane, proszÛ, czÛstujcie siÛ. Kupiliĝmy przed kilkoma
godzinami. ByĄy jeszcze ciepĄe — zachÛcaĄ.
SiÛgnÇĄem po jeden. RozpĄywaĄ siÛ w ustach. „Do tego sos z czerwonej fasoli i poczuĄbym siÛ jak w Gruzji” — pomyĝlaĄem, wspominajÇc potrawÛ, którÇ kiedyĝ upichcili moi gruziĆscy przyjaciele.
Rozgotowana na papkÛ czerwona fasola, doskonale przyprawiona,
z odrobinÇ tĄustego miÛsa i do tego kukurydziane ciasto. Palce lizaÉ.
SiÛgajÇc po kolejny placek, zatrzymaĄem wzrok na gazecie, w którÇ
byĄ zawiniÛty. Tatar ofiarÇ rosyjskiej aneksji — krzyczaĄy czarne
litery. Pod tytuĄem drobniejszÇ czcionkÇ wydrukowano zdanie:
38-letniego mÛľczyznÛ znaleziono z noľem wbitym w oko.
— Znam tÛ historiÛ — wskazaĄem palcem na gazetÛ i spojrzaĄem na Fiodora i MariannÛ.
— Tak, to bardzo tajemnicza ĝmierÉ — odezwaĄa siÛ kobieta.
— CaĄy Symferopol o niej mówiĄ.
— ByĄaĝ wtedy na Krymie? — zainteresowaĄem siÛ.
— Tak, byĄam — odpowiedziaĄa niemal szeptem. — To historia o miĄoĝci i nienawiĝci — dodaĄa ze smutkiem w gĄosie. —
Z Krymem wiÇľe siÛ wiele takich wydarzeĆ, w których miĄoĝÉ
i nienawiĝÉ splatajÇ siÛ jak dwa wÛľe w ĝmiertelnym uĝcisku. —
SpojrzaĄa na Fiodora i uĝmiechnÛĄa siÛ. — Widzicie, my teľ mamy
równie duľo powodów, ľeby siÛ nienawidziÉ i ľeby siÛ kochaÉ —
ciÇgnÛĄa. — Moľe gdybyĝmy siÛ spotkali w innych czasach? Gdyby
Rosja nie napadĄa na mojÇ ojczyznÛ, moľe byĄoby nam Ąatwiej?
A tak, cóľ, kaľdego dnia musimy siÛ zmagaÉ z tym, co daĄ nam
los — raz jeszcze spojrzaĄa na Fiodora.
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MÛľczyzna zbliľyĄ siÛ do niej, objÇĄ jÇ ramieniem i przytuliĄ. Staliĝmy w kolejce aut, czekajÇc na przekroczenie ukraiĆsko-rosyjskiej
granicy, a oni opowiadali nam swojÇ historiÛ. MijaĄy godziny.
ZapadaĄ zmierzch, a im wciÇľ nie zamykaĄy siÛ usta.
Marianna miaĄa racjÛ. Jasne i ciemne strony ludzkich namiÛtnoĝci splataĄy siÛ w ich opowieĝci jak dwa wÛľe walczÇce na
ĝmierÉ i ľycie. A polem bitwy byĄ Krym. Czyľ nie tak od wieków
opisywali póĄwysep poeci? Jako miejsce, gdzie miĄoĝÉ spotyka siÛ
z nienawiĝciÇ, a wielkim czynom towarzyszÇ podĄe intrygi? Miejsce, z którego chce siÛ uciec, by nazajutrz tÛskniÉ za nim bez opamiÛtania? PrzypomniaĄem sobie wtedy ostatnie strofy poematu
Aleksandra Puszkina Fontanna Bakczysaraju2:
(…) RadoĝciÇ poi siÛ wÛdrowiec,
Gdy rankiem cichym i pogodnym
NawykĄy niesie go wierzchowiec
MiÛdzy nadmorskich gór urwiska,
A zielonawy ľywioĄ wodny
O Ajudahu skaĄy pryska
I szumnie pieni siÛ, i bĄyska…

2

Wszystkie cytaty z tego utworu zamieszczone w ksiÇľce pochodzÇ z wydania A. Puszkin, DzieĄa wybrane, t. 2: Poematy i baĝnie, PIW, Warszawa 1956.
Utwór Fontanna Bakczysaraju przeĄoľyĄ StanisĄaw Strumph-Wojtkiewicz.
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