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2002: POCZkTKI
OK. Jak wïaĂciwie doszïo do tego, ĝe znalazïem siÚ w tak cholernie nieprzyjemnej sytuacji? Mniej wiÚcej pod koniec 2002 roku poznaïem czïowieka o nazwisku Wayne Adams — szemranego dandysa zajmujÈcego siÚ
rzekomo handlem nieruchomoĂciami-i-czymĂ-tam-jeszcze. Niespeïnionego
podróĝnika. Niewysokiego, zwalistego, tÚgiego faceta. Nosiï buty od Toda
Slippera. Miaï wystajÈce kostki. Czarne jak smoïa, tïuste i za dïugie wïosy.
PrzetïuszczonÈ skórÚ. Drogi samochód. Drogie ubrania. GoĂÊ w typie tych,
którym wydaje siÚ, ĝe sÈ centrum wszechĂwiata.
Na poczÈtku 2003 roku Adams zaproponowaï (najemnikowi z Afryki,
który widziaï juĝ to i owo…) odwiedzenie Gabonu. Zaprzyjaěniï siÚ z ówczesnym prezydentem tego kraju — nieĝyjÈcym juĝ i specjalnie nieopïakiwanym Bongo1. Jak siÚ póěniej okazaïo, mÚĝczyěni poznali siÚ podczas wakacji, a prezydent natychmiast polubiï Adamsa.
Tak jak siÚ obawiaïem, siedmiodniowa wycieczka do Libreville okazaïa
siÚ totalnÈ stratÈ czasu. PrawdziwÈ mordÚgÈ. Pomimo trwajÈcego od wielu
lat ogromnego popytu na ropÚ naftowÈ (na wydobyciu której Gabon zarabiaï
krocie), miasto — stolica kraju — wydawaïo siÚ zapyziaïÈ norÈ, jednym
wielkim slumsem. Za to païac Monsieur Le President Bongo okazaï siÚ prawdziwym dzieïem sztuki.
Podczas spotkania z prezydentem ledwo powstrzymywaïem siÚ od Ămiechu. Bynajmniej nie z powodu nazwiska czy dlatego, ĝe Bongo byï niewiarygodnie niskim czïowiekiem (nawet na wysokich kubañskich obcasach).
Najzabawniejsze w tej postaci byïo to, ĝe Bongo nie interesowaï siÚ absolutnie
niczym poza cenÈ baryïki ropy negocjowanÈ na podstawie umów z wielkimi
graczami rynku wydobycia.
1

Omar Bongo rzÈdziï Gabonem przez ponad cztery dekady, aĝ do Ămierci w 2009 roku.
Staï siÚ symbolem la Françafrique, francuskiego systemu majÈcego na celu utrzymanie
kontroli nad dawnymi koloniami poprzez sieÊ niejasnych powiÈzañ, wzajemnych umów
i mÚtnych porozumieñ pomiÚdzy grupami wpïywu.
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The Barrel Boyz. Chïopcy od baryïki.
W branĝy naftowej umowy na wyjÈtkowo atrakcyjnych warunkach, takie
jak te z Gabonem, nazywa siÚ sïodziutkimi. Ale tylko za zamkniÚtymi drzwiami
gabinetów, bo dla zwykïych Gaboñczyków transakcje te wcale tak atrakcyjne nie sÈ. „Sïodkie umowy” podpisywane przez Omara Bongo, sprzedajÈcego ropÚ za bezcen — po dolarze za sztukÚ — kosztowaïy Gabon co najmniej dziesiÚÊ dolarów za baryïkÚ. Gïupi skurwiel Bongo mógï nawet tego nie
wiedzieÊ. Ale nawet gdyby wiedziaï, pewnie wcale by siÚ tym nie przejÈï.
Bongoekonomia.
Pod koniec tej rzekomo biznesowej podróĝy (choÊ bliĝej jej byïo do farsy)
utwierdziïem siÚ tylko w przekonaniu, ĝe wyjazd byï autentycznÈ stratÈ czasu, tak jak siÚ od poczÈtku obawiaïem.
Potem, gdy wróciïem do Londynu, wpadïem na swojÈ byïÈ dziewczynÚ
(wtedy myĂlaïem, ĝe to absolutny przypadek), która zaproponowaïa spotkanie z innÈ, o wiele bardziej wpïywowÈ grubÈ rybÈ. Celem spotkania miaïa
byÊ wymiana opinii na temat podróĝy do Gabonu. Wówczas wydawaïo mi
siÚ, ĝe oto wpadïem z deszczu pod rynnÚ. Jednak mimo wszystko zgodziïem
siÚ pójĂÊ na to spotkanie. Grube ryby mogÈ siÚ okazaÊ przydatne, a dyskusja
na temat Bongoekonomii moĝe byÊ ĂwietnÈ zabawÈ.
I tak w lutym 2003 roku zapukaïem do drzwi pewnego domu w Londynie. Wtedy zupeïnie nie przeszïo mi przez myĂl, ĝe podróĝ do Gabonu
mogïa byÊ ustawkÈ. Byïem zbyt zajÚty przyjmowaniem pochlebstw od faceta,
który wydawaï siÚ wiedzieÊ wszystko o mojej karierze — a zwïaszcza o moich wyczynach w Angoli i Sierra Leone. Z tej wiedzy wynikaïo jego pragnienie poznania mojej opinii na temat innych afrykañskich punktów zapalnych.
Gdy spotkaïem Szefa, staïo siÚ dla mnie jasne, ĝe ten czïowiek doskonale wie, iĝ zaledwie kilka miesiÚcy wczeĂniej dwa razy odwiedzaïem Sudan Poïudniowy, goszczÈc tam na zaproszenie rebeliantów z Ludowej Armii
Wyzwolenia Sudanu (SPLA). JakimĂ sposobem mój rozmówca dowiedziaï
siÚ teĝ, ĝe podczas pierwszej podróĝy trafiïem do Sudanu okrÚĝnÈ drogÈ —
to znaczy przez granicÚ Demokratycznej Republiki Konga, przedostajÈc siÚ
przez póïnocno-wschodniÈ prowincjÚ Kilo Moto. W czasie drugiej wizyty
wybraïem siÚ przy okazji w góry masywu Wyĝyny Abisyñskiej.
Po zakoñczeniu omawiania moich podróĝy przypominajÈcych modelowy
Grand Tour2 (tyle ĝe po najciemniejszych zauïkach Afryki) usïyszaïem coĂ,
co staïo siÚ dla mnie kluczem do zrozumienia intencji Szefa:

2

Grand Tour (ang.) — zakorzeniony w tradycji anglosaskiej typ poĝÈdanej przez
mïodych intelektualistów i arystokratów podróĝy, w jakÈ dawniej wyruszano w celu
poszerzenia horyzontów, zdobycia wiedzy o Ăwiecie i kulturze europejskiej,
wyrobienia gustu artystycznego, nabrania dobrych manier itd. — przyp. tïum.
44
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— Jest jedno takie miejsce, gdzie chciaïbym byÊ królem choÊby tylko
przez jeden dzieñ. Gwinea Równikowa. WidziaïeĂ dane dotyczÈce wydobycia ropy? Wiesz, ile produkujÈ? Znasz wartoĂÊ udokumentowanych zasobów? To sÈ miliardy baryïek!
Po nawiÈzaniu do kilku innych tematów nasze spotkanie dobiegïo koñca.
CoĂ da siÚ zrobiÊ w Sudanie (tu zgoda). Czy chciaïbym przemyĂleÊ to i przedstawiÊ swoje uwagi w formie pisemnej? Jakie podejĂcie mogïoby siÚ sprawdziÊ?
Po powrocie do domu zaczÈïem siÚ zastanawiaÊ nad tym, co mnie spotkaïo. Polubiïem Szefa. Jest dowcipny i inteligentny. Bardzo dobrze siÚ ubiera, ale wybiera raczej ubrania mniej formalne. Nie znosi gïupców, czego nie
ukrywa. Dobrze zna siÚ na tym, co robi.
Siadam przy komputerze i staram siÚ (nie po raz pierwszy), jak najlepiej
potrafiÚ, odnieĂÊ do sytuacji w Sudanie (biedne dranie). Chytrze oznaczam
ten raport nazwÈ kodowÈ „GORDON DWA”, mimo ĝe w rzeczywistoĂci
powinien on nosiÊ nazwÚ „GORDON CZTERY” lub „GORDON PI}m”.
Tak siÚ skïada, ĝe miaïem juĝ wczeĂniej okazjÚ tworzyÊ ogólny plan operacji w Sudanie na zlecenie innych „filantropów”.
Caïy pomysï sprowadza siÚ do znalezienia jakiegoĂ waĝnego — ale zamroĝonego — zasobu, takiego jak ropa naftowa lub zïoto, który w Sudanie
wystÚpuje w znacznych iloĂciach. Po dokonaniu wyboru i w przypadku
osiÈgniÚcia zgody w tej kwestii rozpoczynana jest faza „wydobycia” i produkcji — pod osïonÈ prywatnych oddziaïów paramilitarnych, ale przy jednoczesnym uzyskaniu akceptacji i oficjalnej licencji na wydobycie w ramach
spóïki partnerskiej z rzÈdem.
Tylko którym rzÈdem? Satrapów z Chartumu? A moĝe majÈcych swoje
bazy w Kenii rebeliantów SPLA? Wybór zaleĝy od tego, kto bÚdzie miaï
pod swojÈ kontrolÈ obszar, na którym znajdujÈ siÚ wspomniane zasoby. Na
póïnocy: Chartum. Na poïudniu: Nairobi. A moĝe jednoczeĂnie na póïnocy
i na poïudniu? Wtedy wszystko sprowadzi siÚ do zebrania najgorszych lokalnych banditti. Krótkiego ich przeszkolenia. Lepszego uzbrojenia.
Tak siÚ zïoĝyïo, ĝe analizowaïem kiedyĂ szanse takiej operacji w ramach
planu zakïadajÈcego opanowanie kopalni zïota w górach Ingessana, na póïnocny zachód od miejsca zwanego Bau, w pobliĝu granicy z EtiopiÈ. Kopalnia
zostaïa rozbudowana przez Chiñczyków, a nastÚpnie opuszczona. Wydobycie
przynosiïo wprawdzie znaczne zyski, ale inwestycja okazaïa siÚ nietrafiona
z powodu kïopotliwego sÈsiedztwa lokalnych wataĝków okreĂlanych mianem Shifta.
Moja analiza zmieĂciïa siÚ na ledwo dwóch stronach formatu A4. Tymczasem jakoĂ wcale nie czuïem siÚ zaskoczony, kiedy na nastÚpnym spotkaniu, które miaïo w zasadzie dotyczyÊ rozmowy na temat planu „GORDON
DWA”, ujrzaïem, jak Szef pokiwaï tylko (bez przekonania i krótko) gïowÈ
nad moim dokumentem, by zaraz odïoĝyÊ go na kanapÚ. Tak naprawdÚ
45
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celem naszego spotkania byïa rozmowa o Teodoro Obiangu Nguemie Mbasogo, prezydencie Gwinei Równikowej. Tyranie. A moĝe byĂmy pomyĂleli
o jego obaleniu? Wspomagany zbrojny przewrót w roku inwazji na Irak
(2003). Moĝe przeprowadziÊ zamach i zabiÊ prezydenta Obianga? Czy pokierowaïbym takÈ operacjÈ? Dokonywaïem cudów podczas wojen w Angoli
i Sierra Leone. I to bez rozgïosu lub oficjalnych zaszczytów. Zaimponowaïem mu. Czy jestem zainteresowany?
JeĂli to prawda, co mówiÈ, a Obiang naprawdÚ jest strasznym despotÈ,
to czy jest coĂ lepszego niĝ przygotowanie i wykonanie zamachu? Byïaby to
„dobra” operacja, nawet jeĂli nie daïoby siÚ na niej zarobiÊ ani centa. Dlaczego mieszkañcy Gwinei Równikowej mieliby dalej ĝyÊ w cieniu policyjnych
païek? Dlaczego ktokolwiek miaïby cierpieÊ przez Obianga?
A przecieĝ w grÚ wchodzÈ ogromne kwoty petrodolarów, które moĝna
przytuliÊ… Dlaczego miaïbym na tym nie skorzystaÊ, nawet jeĂli jasne jest,
ĝe nie miaïbym wielkiego wyboru w kwestii konkretnych instalacji wydobywczych. IstniejÈ takĝe inne przyczyny przemawiajÈce za doprowadzeniem do przewrotu. To okazja duĝego formatu. W Angoli i Sierra Leone
udaïo nam siÚ dokonaÊ wielkich czynów, ale zarówno ja, jak i inni uczestnicy tych operacji czuliĂmy, ĝe moĝna byïo pójĂÊ dalej. Na kaĝdym kroku
widzieliĂmy, jak wielkÈ pomoc niesiemy biednym i cierpiÈcym Afrykanom.
ZresztÈ oni nie kryli, ĝe dajÈ nam swoje przyzwolenie. Istniaïy jednak potÚĝne organizacje, którym nie podobaïo siÚ to, co robiliĂmy.
Organizacje te koncentrujÈ siÚ gïównie na kwestii wydobycia ropy naftowej. ChcÈ, aby Afryka Zachodnia byïa podzielona. PragnÈ chaosu. Wojen.
Nie chcÈ powstania zachodnioafrykañskiego odpowiednika OPEC. Chïopcom od baryïki zaleĝy na budzeniu strachu i wywoïywaniu grozy… baïkanizacji
Afryki Zachodniej (jak wyczytaïem w pewnym dokumencie CIA, w którym
autor po kolei wyïuszczaï korzyĂci takiego stanu rzeczy).
PomyĂlaïem sobie, ĝe gdybym wspomagaï demokratycznie wybranego
prezydenta, rzÈdzÈcego wyjÈtkowo bogatÈ w surowce naturalne GwineÈ
RównikowÈ, i staï ze swoimi luděmi po jego stronie, zyskalibyĂmy prawdziwÈ moc czynienia dobra w jednej z najgorszych czÚĂci Afryki.
IstniejÈ oczywiĂcie inne powody. CieszÚ siÚ, ĝe pytasz. Chciaïbym zarobiÊ. ChcÚ coĂ zmieniÊ. SprawiÊ, ĝeby kilku ludziom ĝyïo siÚ lepiej. CzujÚ
wyzwanie zwiÈzane z podjÚciem siÚ tak trudnego zadania. PragnÚ niebezpieczeñstwa i niewygód. Uwielbiam wypeïniajÈcÈ ĝyïy adrenalinÚ.
Bo widzisz, udaïo mi siÚ wyciÈgnÈÊ dwa zwyciÚskie losy na loterii Fortuny — najpierw wygrywajÈc wojnÚ domowÈ w Angoli, a nastÚpnie, po wydaniu gigantycznych pieniÚdzy, koñczÈc drugÈ wiktoriÈ, w Sierra Leone.
Jednak operacja w Gwinei Równikowej byïaby czymĂ zupeïnie innym. Zaangaĝowaïbym siÚ dlatego, ĝe chcÚ, a nie dlatego, ĝe pïynÚ z prÈdem, gnany
wiatrami interesów.
46
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Tak czy owak (jak juĝ mówiïem), mieliĂmy rok 2003, a kontrolowane
przewroty byïy w modzie. Odegraïem swojÈ rolÚ w „grze wstÚpnej” w ramach
planowania i realizacji operacji, która ostatecznie doprowadziïa do inwazji
na Irak i upadku arcytyrana, Saddama Husajna. Przysïuĝyïem siÚ i wïoĝyïem w to przedsiÚwziÚcie caïe serce. A moĝe by tak zaplanowaÊ teraz prywatny przewrót?
Zastanawiam siÚ, ilu ludzi musi zginÈÊ z rÈk tyrana lub cierpieÊ tortury,
zanim ktoĂ ruszy palcem i zrobi coĂ z tym draniem? NiewïaĂciwe jest ignorowanie sytuacji, gdy ktoĂ zostaje pobity na ĂmierÊ na ulicy lub okradziony
w centrum handlowym. Co do tego zgadzamy siÚ wszyscy, nawet redaktorzy
„Guardiana”. Nikt z nas nie wyobraĝaïby sobie po prostu przejĂcia obojÚtnie obok takiego zdarzenia. Nie chodzi tylko o to, ĝe nie pozwala nam na to
nasze wychowanie. Jaka jest bowiem róĝnica — abstrahujÈc od kwestii skali
— pomiÚdzy grupÈ wyrostków napadajÈcych na jakÈĂ starszÈ osobÚ a tyranem, który obrabia mieszkañców swojego kraju? W obu przypadkach zïoczyñcom na pewno podoba siÚ sïaboĂÊ ofiar.
Gwinea Równikowa bÚdzie sporym wyzwaniem. Góra siÚga chmur, ale
trzeba siÚ na niÈ wspiÈÊ. Zadanie bÚdzie trudne. Niebezpieczne. A ja pragnÚ
wysokogórskiej wspinaczki równie mocno, jak alkoholik ïaknie drinka. ChcÚ
siÚ zmierzyÊ z tym zadaniem. MarzÚ o tym, aby siÚ nim zajÈÊ.
— Jestem za. Jednak nie mogÚ siÚ zgodziÊ na zabójstwo.
— Dlaczego nie?
— Bo to nic nie da. UĂmiercimy Obianga. I co dalej? Moĝesz dostaÊ teĝ
jego syna — Teodorino — i nie zrobisz ani kroku we wïaĂciwym kierunku.
Moĝna wykorzystaÊ armiÚ, jeĂli Bóg nam pomoĝe… doprowadzajÈc do wewnÚtrznego przewrotu. I gdzie wtedy bÚdziesz?
Takie byïo moje zdanie i nie zamierzaïem tego ukrywaÊ. Nie powiedziaïem natomiast gïoĂno tego, ĝe wedïug mnie zabójstwo byïoby po prostu zïe. Tak myĂlÚ. Ale wiedziaïem teĝ, ĝe Szef nie bÚdzie skïonny do zaakceptowania tego rodzaju argumentów.
Moim zdaniem sïusznoĂÊ koncepcji zaangaĝowania siÚ w planowanie
przewrotu w Gwinei Równikowej byïa wystarczajÈco jasna. Gdyby Obiang byï
niegroěnym dyktatorem, nie myĂlaïbym o wziÚciu udziaïu w spisku, którego
celem byïoby jego obalenie. Za ĝadne pieniÈdze. JednoczeĂnie, pomimo ĝe
Obiang bez wÈtpienia byï prawdziwym tyranem, jego zamordowanie po prostu nie byïoby dobrym poczÈtkiem nowej, wolnej Gwinei.
A zatem jestem „za”.
ZabraliĂmy siÚ do pracy, a to oznaczaïo burzÚ mózgów. ZaczÚliĂmy analizowaÊ wszystkie moĝliwe opcje.
Szef chce wiedzieÊ, jak wyglÈdaïy szczegóïy operacji w Angoli i Sierra
Leone. Wiele razy podkreĂlaïem kluczowe znaczenie szybkoĂci dziaïañ.
— JeĂli atak ma siÚ powieĂÊ, szybkoĂÊ i osiÈgniÚcie przewagi zaskoczenia
sÈ niezbÚdne. Tylko ĝe ja mówiÚ o czymĂ innym… Chodzi o to, ĝe musimy
47
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dziaïaÊ bïyskawicznie: od chwili, gdy dowiem siÚ, ĝe mamy zielone Ăwiatïo,
do chwili, gdy dostanÚ zgodÚ na rozpoczÚcie kluczowej czÚĂci operacji, a potem
miÚdzy tÈ chwilÈ i dniem rozpoczÚcia dziaïañ. To wïaĂnie dziÚki naszemu
natychmiastowemu wdroĝeniu planów wszystko powiodïo siÚ w Angoli…
a potem udaïo siÚ jeszcze raz, w Sierra Leone. DziaïaliĂmy bïyskawicznie.
ByliĂmy szybsi niĝ przecieki. Szybsi niĝ wszystkie te dupki z rzÈdu. Bo widzisz: bÚdziemy mieli przecieki. Nie da siÚ ich uniknÈÊ… Jedynym skutecznym sposobem poradzenia sobie z nimi jest podkrÚcenie tempa. Nie
moĝesz dziaïaÊ w porywach, raz dajÈc mi zgodÚ na dziaïania, ĝeby po chwili jÈ
wycofaÊ. GO… STOP… GO… STOP… To najlepszy sposób, ĝeby wszystko
spieprzyÊ.
Powiedziaïem to raz. Potem powtórzyïem. MyĂlÚ, ĝe rozumie. NaprawdÚ
mam nadziejÚ, ĝe zrozumiaï, co chciaïem powiedzieÊ. JeĂli ta operacja ma
siÚ powieĂÊ, to szybkoĂÊ dziaïania i przewaga zaskoczenia bÚdÈ najistotniejszymi czynnikami sukcesu.
Staïem siÚ kimĂ, o kim mówiono: „Ten facet ci to zaïatwi”. Najsïynniejszym i najlepiej opïacanym najemnikiem mojego pokolenia. Jak do tego
doszïo? Jak to siÚ staïo, ĝe ten mroczny Ăwiat wykreowaï mnie na swojÈ jasnÈ
gwiazdÚ?
Dom w Chelsea na Chester Square z tabliczkÈ z numerem dwa. Tam siÚ
urodziïem. Tam przez szeĂÊ lat po moim urodzeniu mieszkaïa caïa rodzina.
Na Ăcianie domu wisi niebieska tablica pamiÈtkowa: „Tu mieszkaï Matthew
Arnold (1822 – 1888); poeta i krytyk literacki”. PamiÚtam niebieski dysk
London County Council. Mój dom.
Moi rodzice zatrudniali nianiÚ, która zabieraïa mnie i mojego mïodszego
brata, Richarda, na spacery po Ebury Street. MaszerowaliĂmy razem z ĝoïnierzami Nowej Gwardii od koszar w dzielnicy Chelsea aĝ do Païacu Buckingham. OglÈdaliĂmy zmianÚ warty.
Niania pokazywaïa nam wyrwy w miejscu co piÈtego lub co szóstego
domu na niektórych ulicach. Dziury w równym szpalerze domów wprawiaïy
mnie w ponure zdumienie. Niania mówiïa nam równieĝ o tym, czym byï
Blitz: o bombardowaniach bombami latajÈcymi V-1 (gïuchy odgïos pracujÈcego silnika, potem cisza peïna napiÚcia i wielki huk eksplozji) oraz rakietami
typu V-2 (nie byïo ĝadnego ostrzeĝenia, po prostu na ziemi nagle dochodziïo do ogromnej eksplozji).
WychowaliĂmy siÚ w cieniu wojny. Zarówno mój dziadek Frank, jak i ojciec George — F.T. i F.G. — byli bohaterami wojennymi. Dziadek braï udziaï
w I wojnie Ăwiatowej, a ojciec w II wojnie Ăwiatowej. ¿aden z nich nie mówiï
za wiele o swojej sïuĝbie, ale kiedy juĝ któryĂ z nich dzieliï siÚ swoimi historiami, te opowieĂci byïy przeraĝajÈce. O wojennych losach mówiïo siÚ —
przynajmniej w przypadku taty — nawet wtedy, gdy wstÈpiïem do Gwardii
Szkockiej.
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Nie wiem, jak udaïo siÚ Frankowi przetrwaÊ tÚ strasznÈ wojnÚ. WiÚkszoĂÊ mïodszych oficerów piechoty, którzy znaleěli siÚ w szeregach armii
na poczÈtku Wielkiej Wojny, zginÚïo na dïugo przed jej zakoñczeniem. Mój
dziadek byï trzy lub cztery razy ranny. Za kaĝdym razem wracaï ze szpitala
na pierwszÈ liniÚ i walczyï dalej. Lekarze powiedzieli mu, ĝe juĝ nigdy nie
bÚdzie mógï graÊ w krykieta. Udowodniï im, ĝe siÚ mylÈ. Zostaï kapitanem
reprezentacji Anglii.
WstÈpiwszy do Gwardii Szkockiej w chwili wybuchu II wojny Ăwiatowej, ojciec braï udziaï w operacji „Torch”, czyli lÈdowaniu aliantów w Libii.
W tym czasie Rommel i jego Afrika Korps, po bitwie pod El Alamein, cofaïy
siÚ na zachód pod naporem VIII Armii Montgomery’ego. Operacja Torch
miaïa zamknÈÊ siïy Rommla w kleszczach w Tunisie. I to siÚ udaïo.
George uczestniczyï potem w caïej dïugiej i krwawej kampanii we Wïoszech, a koniec wojny przywitaï w TrieĂcie, na granicy wïosko-jugosïowiañskiej.
Byï juĝ wtedy majorem odznaczonym dwoma Krzyĝami Wojskowymi (MC)
i Orderem za WybitnÈ SïuĝbÚ (DSO). Przez ĝoïnierzy Gwardii Szkockiej
i wielu innych w czasie wojny i wiele lat po niej uwaĝany byï za najlepszego
dowódcÚ kompanii na polu walki.
W konsekwencji interakcji z prawdziwymi bohaterami pól bitew oraz
ĂwiadomoĂci bliskoĂci miejsc, w których wybuchaïy bomby, zaczÈïem interesowaÊ siÚ wszystkim, co byïo zwiÈzane z wojnÈ. Wojenne komiksy (nazywaliĂmy je trash mags) byïy wtedy dla chïopców w wieku szkolnym waĝnym
artykuïem handlowym. Nawet niania dzieliïa siÚ z nami niesamowitymi historiami, opowiadajÈc o tym, jak uciekaïa z okupowanej Belgii przed gestapo
i pewnÈ ĂmierciÈ w obozie koncentracyjnym. Byïa ¿ydówkÈ.
Pozostaïo dla mnie tajemnicÈ, dlaczego nasz krótkowïosy miniaturowy
jamnik, Sammy, nie miaï nam do opowiedzenia ĝadnych wojennych historii.
Póěniej niania przyczyniïa siÚ do zaostrzenia mojego apetytu na przygody i opowieĂci wojenne. Wprowadziïa mnie w Ăwiat ksiÈĝek przygodowych
Johna Buchana, opisujÈcych afrykañskie peregrynacje Richarda Hannaya,
a potem podsunÚïa powieĂci C.S. Forrestera z przygodami Hornblowera.
Tyle ĝe niania zapomniaïa jakoĂ wspomnieÊ, ĝe tego rodzaju ksiÈĝki czyta
siÚ dla rozrywki. Daïa mi je po to, aby wciÈgnÈÊ mnie w Ăwiat literatury. Nie
mówiïa, ĝe nie byïy to podrÚczniki ĝycia.
KsiÈĝki nie miaïy znaku ostrzegawczego. Nie byïo na nich ostrzeĝenia:
„Nie próbuj tego w domu”.
PamiÚtam, ĝe jedna z nich, zatytuïowana The Jungle is Neutral, autorstwa
Fredericka Spencera Chapmana, zawieraïa przedmowÚ feldmarszaïka Earla
Wavella: „Jakiĝ angielski chïopiec nie marzy o wysadzeniu mostu, przez który
przejeĝdĝa transport wojskowy Japoñczyków?”. Tak wïaĂnie wyglÈdaïy moje
codzienne marzenia.
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Niedzielne popoïudnia spÚdzaliĂmy z dziadkiem. W domu zbieraï siÚ
zwykle tïum jego przyjacióï oraz znajomi mojego ojca. Kaĝdy z nich kiedyĂ
walczyï z Niemcami w jednej lub w drugiej wojnie Ăwiatowej.
Niania czasami zmieniaïa trasy naszych spacerów. UwielbialiĂmy spÚdzaÊ czas na dworcu kolejowym Victoria, wypeïnionym parÈ, pÚkajÈcym
od haïasu i kipiÈcym energiÈ. GapiliĂmy siÚ na gigantyczne, syczÈce lokomotywy. Niektórzy maszyniĂci zaczÚli nas rozpoznawaÊ i czasami mogïem
posiedzieÊ w kabinie lokomotywy. Jednak gdy skoñczyïem osiem lat, dworzec Victoria schowaï siÚ za innÈ maskÈ. Staï siÚ terminalem, miejscem,
gdzie wsiadaïem do pociÈgu, którym jeědziïem do szkoïy North Foreland
Court w Broadstairs, leĝÈcym w hrabstwie Kent (i na szczycie 39 stopni wykutych w klifie, o których wspominaï Buchan).
Szkoïa North Foreland byïa instytucjÈ edukacyjnÈ, w której brano sobie
do serca obowiÈzek przygotowania maïych chïopców na wszystkie przykroĂci
ĝycia. Jestem pewien, ĝe tÚ samÈ szkoïÚ opisywaï Evelyn Waugh w swojej
trylogii Sword of Honour. Miejsce, w którym tylko prefekci i pupile nauczycieli mogli siadywaÊ na kaloryferach, ĝeby trochÚ rozgrzaÊ zmarzniÚte
na koĂÊ czïonki.
W tym wïaĂnie miejscu „maszyna ciĂnieniowa Manna” zaczÚïa pracowaÊ
peïnÈ parÈ.
Pierwszego dnia dowiedziaïem siÚ od dyrektora szkoïy, ĝe uczyï mojego
ojca, a takĝe wujka Johna. Dyrektor zabraï mnie na przechadzkÚ. Mróz
szczypaï w policzki, a on wskazaï dach sali gimnastycznej. Wszystkie dachówki miaïy ciemnoczerwony kolor, tylko jedna — gdzieĂ w Ărodku — wyróĝniaïa siÚ róĝowÈ barwÈ.
— Czy widzisz tÚ róĝowÈ dachówkÚ?
— Tak, proszÚ pana.
— A teraz spójrz tam — dyrektor wskazaï dïoniÈ oddalone boisko do
krykieta i pobliski pawilon. Plac zostaï ogrodzony na zimÚ. — Podczas Fathers’s Match w 1929 roku twój dziadek Frank uderzyï piïkÚ do krykieta
tak mocno, ĝe doleciaïa do dachu i zniszczyïa starÈ dachówkÚ.
Próbowaïem przybraÊ przeraĝony wyraz twarzy.
Zarówno mój dziadek, jak i ojciec byli kapitanami reprezentacji Anglii
w krykieta; Frank podczas zwyciÚskiego tournée po Afryce Poïudniowej
w latach 1922 – 1923; ojciec — w czasie podobnego tournée w latach
1948 – 1949. W trakcie morskiej podróĝy powrotnej spotkaï mojÈ matkÚ.
Bardzo staraïem siÚ zostaÊ dobrym graczem, ale moje wysiïki speïzïy na
niczym. Po prostu nie miaïem do tego drygu. Miaïem za to nadziejÚ, ĝe zostanÚ niezïym ĝoïnierzem. Wojna, jakÈ znaliĂmy, byïa tuĝ za rogiem. DziÚki
niej mogïem przynajmniej w jakiĂ sposób udowodniÊ, ĝe jestem Mannem
— nieodrodnym synem, który idzie w Ălady ojca i dziadka.
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PiÚÊ lat nauki w North Foreland ciÈgnÚïo siÚ niemiïosiernie. To byï okropny
czas. Paskudne jedzenie! Nienawidziïem tego miejsca i nie mogïem wybaczyÊ rodzicom, ĝe wysïali tam oĂmioletnie dziecko (a potem takĝe Richarda,
który miaï wówczas siedem lat). MieliĂmy taki piÚkny dom. Jaki byï tego
sens? Wkrótce nadszedï jednak czas egzaminów wstÚpnych do Eton.
Trzy dni przed ogïoszeniem wyników egzaminów wstÚpnych wybraïem
siÚ z rodzicami do naszego domu na wsi. Tata graï w krykieta. OczywiĂcie,
jak zwykle, byï kapitanem zespoïu. Do szkoïy miaïem wróciÊ sam w niedzielÚ wieczorem. PociÈgiem. Tata zabraï mnie na stacjÚ kolejowÈ. WyszliĂmy
na senny peron dwutorowego przystanku. Stacja wyglÈdaïa jak z widokówki
— otaczaïy jÈ zielone drzewa liĂciaste i ïÈki. Nie potrafiïem jednak cieszyÊ
siÚ z tego piÚkna, jakie miaïem przed oczyma.
Byïem pewien, ĝe nie zdajÈc egzaminów, rozczarowaïbym moich rodziców.
Co mogïoby siÚ staÊ? Chïosta? W North Foreland siÚgano po niÈ bez wahania. Deportacja do kolonii? ¥mierÊ? Konsekwencje takiej poraĝki trudno
byïo mi sobie wyobraziÊ.
WziÈwszy gïÚboki wdech, spytaïem:
— Co siÚ stanie, jeĂli nie zdam?
Ojciec spojrzaï na mnie zdziwiony. Przecieĝ nie mógï zapomnieÊ o ogïoszeniu wyników?
— Egzaminy wstÚpne, tato. Co siÚ stanie, jeĂli nie zdam?
Zapadïa cisza.
— Dobry Boĝe! Cóĝ… gdybyĂ nie zdaï… No, nie wiem. Nie wiem.
Cóĝ… wtedy bÚdziemy musieli coĂ wymyĂliÊ, prawda?
askawym zrzÈdzeniem losu do stacji zaczÚïa siÚ zbliĝaÊ sapiÈca lokomotywa. CiÈgnÚïa za sobÈ stare wagony, w których kaĝdy przedziaï miaï
wïasne drzwi i nie byïo ïÈczÈcego je przejĂcia. Chwyciïem za klamkÚ, zanurkowaïem do Ărodka i zatrzasnÈïem drzwi za sobÈ. Trzask zamka byï uspokajajÈcym děwiÚkiem. Usiadïem na ïaweczce, bezpiecznie skryty przed zewnÚtrznym Ăwiatem. WdziÚczny, ĝe udaïo mi siÚ od niego uciec.
Wydawaïo siÚ, ĝe w caïym pociÈgu poza mnÈ nie ma ani jednego pasaĝera.
Znalazïem uchwyt otwierania okna. Kiedy wychyliïem siÚ na zewnÈtrz,
mój ojciec, stojÈc na peronie, uĂmiechnÈï siÚ i powiedziaï:
— Nie martw siÚ, stary. CoĂ wymyĂlimy.
Rozlegï siÚ gïoĂny gwizd, a po chwili silnik parowy lokomotywy pobudziï
pociÈg do ĝycia. SpomiÚdzy platform, nad którymi wisiaïy kosze zaskakujÈco kolorowych kwiatów, rozlegïy siÚ szczÚkniÚcia zamków ïÈczÈcych wagony.
ZaczÚliĂmy siÚ oddalaÊ od peronu.
England, Their England — czytaliĂmy tÚ ksiÈĝkÚ w szkole i ĂmialiĂmy
siÚ z zabawnego i jednoczeĂnie przeraĝajÈcego opisu meczu krykieta A.G.
Macdonella. Kiedy usiadïem z powrotem na ïawce, do mojej ĂwiadomoĂci
dotarïo jasne przesïanie: „BÚdÚ musiaï sam o siebie zadbaÊ”. To moĝe byÊ
zabawne. Taki wïaĂnie sygnaï odebraïem. Widziaïem to. Wiedziaïem.
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Póěniej, juĝ w trakcie nauki w Eton, Victoria staïa siÚ dla mnie innym
charakterystycznym punktem — bazÈ wypadowÈ do londyñskich eskapad po
zakazane przyjemnoĂci. Tak samo byïo póěniej, w czasach, gdy dojeĝdĝaïem
z Sandhurst i Royal Military Academy. Jeszcze wiÚcej wycieczek do Londynu. ObrzÚdy przejĂcia.
O dziwo, okazaïo siÚ, ĝe to dziÚki marynarce nabyïem waĝnej umiejÚtnoĂci: nauczyïem siÚ celnie strzelaÊ. W North Foreland mieszkaï pewien
stary bosman prowadzÈcy ĂwietnÈ strzelnicÚ, gdzie moĝna byïo poÊwiczyÊ
strzelanie przy uĝyciu karabinów o kalibrze 0,22 cala (prawdziwej broni,
nie wiatrówki). Bosman i jego broda pamiÚtali jeszcze rok 1916 i JutlandiÚ,
najwiÚkszÈ bitwÚ morskÈ wszech czasów, zwyciÚskÈ dla aliantów dziÚki doskonaïemu dowodzeniu okrÚtami Grand Fleet przez admiraïa Jellicoe.
— Mann! — krzyczaï bosman, siedzÈc na swoim malutkim krzeseïku za
pokrytym perskimi chustami stoïem i spoglÈdajÈc w kierunku mojej tarczy.
Oceniaï wyniki, patrzÈc przez swojÈ wypolerowanÈ na bïysk mosiÚĝnÈ lunetÚ. — Do diaska! Cuda siÚ skoñczyïy… Chïopcze, machasz tym cholernym
karabinem na wszystkie strony i trafiasz jak kulÈ w pïot!
Miaïem dziewiÚÊ lat. W domu teĝ uĝywaïem karabinu i strzelby.
W Eton zajÚcia ze strzelania prowadziï bosman w stanie spoczynku,
Barnes. Gdy wymawiaï swoje nazwisko, przeciÈgaï „r” i wychodziïo mu coĂ
w rodzaju: „Ba-r-r-r-nes”. Pewnego dnia, gdy ÊwiczyliĂmy strzelanie z 7,62
mm SLR i GPMG, wyjaĂniï mi swój stosunek do Êwiczeñ strzeleckich na
swoim okrÚcie (przy czym jego nastawienie nie ograniczaïo siÚ wyïÈcznie
do strzelania).
— Niewygodny okrÚt to szczÚĂliwy okrÚt… i to wszystko na ten temat.
Racja.
Miaïem 15 lat i wedïug wszelkich standardów byïem juĝ wyszkolonym
ĝoïnierzem.
Nawet testy, które pisaïem, wybieraïem z myĂlÈ o armii. Zdawaïem egzamin poziomu A z trzech przedmiotów (historii, geografii i angielskiej literatury) tylko dlatego, ĝe w tamtych czasach, jeĂli nie miaïeĂ Ăwiadectwa
zdania testów na poziomie podstawowym i co najmniej dwóch testów poziomu A, nie mogïeĂ liczyÊ na przyjÚcie do Sandhurst. Nie mogïeĂ takĝe
liczyÊ na stopieñ oficerski. Musiaïem je zdaÊ.
Byïem jednym z ostatnich kandydatów przyjÚtych do Sandhurst na starych zasadach dwuletnich studiów Intake 50 (przy czym jeden rok nazywano „akademickim”). Bawiïem siÚ podczas gonitw za lisem w Leicestershire
oraz na tañcach w Annabel’s — ilekroÊ tylko udaïo mi siÚ dostaÊ przepustkÚ
i zebraÊ trochÚ pieniÚdzy.
Ku powszechnemu zaskoczeniu, w trakcie roku akademickiego zdobyïem
Soviet Studies Prize. Miaïem do tego smykaïkÚ — musiaïem mieÊ, jeĂli
weěmie siÚ pod uwagÚ to, jak maïo siÚ uczyïem — dziÚki czemu mogïem
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zaprzyjaěniÊ siÚ z dwoma spoĂród naszych „piÚciogwiazdkowych”, elitarnych
wykïadowców: Peterem Vigorem i Christopherem Donnellym.
Gdy funkcjÚ sekretarza generalnego peïniï lord Robertson, Chris zostaï
starszym oficerem wywiadu w strukturach NATO. Miaïem siÚ z nim ponownie spotkaÊ w mrocznych korytarzach kwatery NATO, gdzie ukïadano
plany inwazji na Irak, do której ostatecznie doszïo w 2003 roku.
Peter Vigor byï sowietologiem o ogromnej wiedzy, autorem wielu opracowañ naukowych oraz kilku ksiÈĝek. Jego rodzina handlowaïa z Rosjanami
juĝ w czasach Tudorów. Peter znalazï siÚ w grupie specjalistów towarzyszÈcych prezydentowi Nixonowi podczas jego waĝkiej dla losów Ăwiata wizyty w Moskwie w 1972 roku. Dobrze znaï wielu starszych generaïów Armii
Czerwonej i KGB, peïniÈcych sïuĝbÚ w najgorÚtszym okresie zimnej wojny.
Co dziwne, Peter mógïby byÊ aktorem — idealnie pasowaï do roli George’a Smileya w jakimĂ filmie szpiegowskim bÚdÈcym ekranizacjÈ powieĂci
Le Carré’a. ZaprzyjaěniliĂmy siÚ. JakiĂ czas póěniej Peter goĂciï u mnie
w Münsterze (w Niemczech), prowadzÈc zajÚcia dla grupy bojowej Gwardii
Szkockiej.
Wkrótce (wreszcie!) zostaïem oficerem Gwardii Szkockiej — tak jak
mój ojciec i dziadek przede mnÈ. Doradzono mi, abym w Münsterze pojawiï siÚ z nartami na dachu samochodu. Zaparkowaïem pod biurem dowódcy bazy, zgodnie z zaleceniami. Udaïem siÚ wprost do komendanta,
zgodnie z wymogami wojskowego drylu. To przyniosïo oczekiwany efekt.
W gwardii brakowaïo instruktorów jazdy na nartach, dlatego pomimo zawodzenia i przekleñstw adiutanta, Roddy’ego Gowa, zostaïem nauczycielem.
Od razu. Tak jest, sir!
A zatem i ja juĝ niedïugo miaïem maszerowaÊ po Ebury Street od koszar w Chelsea, biorÈc (teraz aktywny) udziaï w zmianie warty przed Païacem Buckingham i Païacem Ăw. Jakuba. W takich chwilach myĂlaïem zawsze o miejscach, w których walczyli czïonkowie mojej rodziny: dziadek —
w kleszczach pod Ypres, Passchendaele, a potem ojciec — podczas przeïamywania umocnieñ linii Zygfryda, w bitwie pod Sidi Bu Zajd, bitwie o Anzio,
pod Monte Cassino, w Arno i we Florencji, a takĝe podczas przeïamania linii
Gotów.
ByÊ moĝe dlatego czuïem niespeïnienie i znudzenie. Mojego samopoczucia nie poprawiaïy misje operacyjne w Irlandii Póïnocnej, gdzie sytuacja
w tym czasie wymykaïa siÚ spod kontroli. Nic siÚ nie zmieniaïo, pomimo
ĝe 4 Brygada Pancerna Gwardii, stacjonujÈca w Münsterze, na Nizinie Póïnocnoniemieckiej (na obszarze charakteryzujÈcym siÚ Ăwietnymi warunkami
do przeprowadzania szybkich operacji z uĝyciem siï pancernych) musiaïa
stale pozostawaÊ w gotowoĂci operacyjnej. Naszym potencjalnym przeciwnikiem byïa radziecka 2 Armia Pancerna Gwardii. DziÚki wnikliwej analizie Petera Vigora (uzupeïnionej o peïnÈ humoru ocenÚ prawdopodobnych
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poglÈdów oficerów i ĝoïnierzy radzieckich) dysponowaliĂmy dokïadnym rozpoznaniem siï i Ărodków tej jednostki.
Niczego nikomu nie udowadniaïem. Na pewno nie sobie. Byïem ĝoïnierzem, ale chciaïem czegoĂ wiÚcej. Chciaïem walczyÊ za jakÈĂ sprawÚ. Chciaïem zgïadziÊ godnego Ămierci smoka.
Wówczas przyjaciel zasugerowaï mi spotkanie z Davidem Stirlingiem,
niegdyĂ mïodym oficerem, porucznikiem Gwardii Szkockiej (oczywiĂcie),
w czasie kampanii Rommla w Afryce Póïnocnej sïuĝÈcym w Kairze. TwórcÈ
brytyjskich elitarnych oddziaïów specjalnego przeznaczenia — SAS.
Stirling byï bohaterem najlepszej ksiÈĝki, jakÈ niania kiedykolwiek wysïaïa mi do Eton — The Phantom Major Virginii Knowles. Nie mogïem
uwierzyÊ, ĝe postaÊ z ksiÈĝki naprawdÚ jest czïowiekiem z krwi i koĂci. ¿yjÈcym i oddychajÈcym. Stirling cieszyï siÚ mianem ĝywej legendy. Zaïoĝyciel
SAS. Dziki czïowiek. Poszukiwacz przygód. Bojownik o wolnoĂÊ. Hitler,
mówiÈc o Stirlingu i SAS, przyznaï: „Ci ludzie sÈ niebezpieczni”. Co powiesz na takÈ ocenÚ?
Gdy przyjaciel zasugerowaï: „Dlaczego nie porozmawiasz z Davidem
Stirlingiem?”, pomyĂlaïem, ĝe jest szalony. To byïo tak, jakby powiedzieÊ
nastolatce marzÈcej o zostaniu gwiazdÈ: „Dobrze. A dlaczego nie pójdziesz
i nie pogadasz z MadonnÈ?”.
A ja naprawdÚ namierzyïem numer telefonu Davida. Potem, uzbrojony
w gïupiÈ odwagÚ, jaka moĝe byÊ tylko udziaïem mïodoĂci, po prostu do
niego zadzwoniïem. Ku mojemu przeraĝeniu David zaproponowaï spotkanie.
Miaïo do niego dojĂÊ w jego londyñskim klubie. WstÚpujÈc w progi White’s
Club, czuïem siÚ tak, jakbym naprawdÚ potrzebowaï jakiegoĂ wzmacniajÈcego
koktajlu. Moje obawy okazaïy siÚ jednak zupeïnie bezpodstawne. Stirling
rzeczywiĂcie byï czïowiekiem niesamowitym: niesamowicie uroczym, niesamowicie przyjaznym i niesamowicie niebezpiecznym.
W tym czasie wchodziï juĝ w jesieñ swojego awanturniczego ĝycia, które nie znaïo ograniczeñ, ale nie zamierzaï odejĂÊ na spokojnÈ emeryturÚ.
Byï pionierem i jednoczeĂnie mistrzem ceremonii cyrku — organizacji, które
obecnie nazywa siÚ prywatnymi firmami wojskowymi. ¥miertelnie niebezpiecznego cyrku.
To wïaĂnie wtedy, w trakcie tego pierwszego spotkania w White’s Club
— sanctum sanctorum klubowego Ăwiata imperium — pojawiïo siÚ pytanie:
„Czy chciaïbyĂ pomóc w przeprowadzeniu zamachu stanu planowanego
przez Stirlinga?”. Chodziïo o obalenie komunistycznych rzÈdów na Seszelach
i odsuniÚcie od wïadzy quasi-marksistowsko-leninowskiego tyrana France’a-Alberta René. JeĂli tego „zïego” czïowieka moĝna w ogóle byïo tak nazwaÊ.
Miaïem 21 lat. Spodobaïo mi siÚ, ĝe w takim miejscu jak White’s Club
powstawaïy tego rodzaju ambitne plany, choÊ zbytnio mnie to nie zdziwiïo.
ZnajomoĂÊ historii spisanych piórem Johna Buchana pomogïa mi uwierzyÊ,
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ĝe to normalne. Plany przewrotu wywoïywaïy dokïadnie taki rodzaj dreszczu,
jakiego pragnÈïem. I nie chodziïo tylko o to, ĝe na potrzeby operacji „Rupert” miaïem pozowaÊ na playboya z milionami na koncie. OdtwórcÚ romantycznych ról. Z jachtem.
Moĝecie na mnie liczyÊ.
OpuĂciïem klub po zïoĝeniu podpisu pod dokumentem bÚdÈcym formalnym dowodem przystÈpienia do spisku. Wychodziïem trochÚ… podpalony. Miaïem wraĝenie, ĝe sam wypaliïem jedno z tych Ăwietnych cygar
Stirlinga. Cohiba Esplendido. Podczas caïej naszej rozmowy David Êmiï jedno
po drugim. CiÚĝki i szybki oddech sprawiï, ĝe i moje pïuca wypeïniïy siÚ
dymem ulubionych cygar Che Guevary.
Ten niesamowity czïowiek zadbaï takĝe o to, abym zostaï czïonkiem elitarnego White’s Club.
— Lepiej, ĝebyĂ byï czïonkiem, bo wiesz… musisz chodziÊ do jednego
z takich cholernych miejsc… — David widziaï, ĝe siÚ waham, i zrozumiaï
to opacznie. (Tak naprawdÚ zastanawiaïem siÚ, co powie na to mój ojciec,
który wprost nienawidziï wszystkich londyñskich klubów). — No tak…
wiem, ĝe White’s to gówniany klub. OczywiĂcie, ĝe tak… ale przynajmniej
jesteĂmy najlepszym, prawdziwie elitarnym gównem…
Mój jedyny akt odwagi zwiÈzany z operacjÈ na Seszelach dotyczyï zïoĝenia wniosku o wystÈpienie z Gwardii Szkockiej. Cóĝ, przynajmniej próbowaïem to uczyniÊ. Napisaïem list z rezygnacjÈ, adresujÈc go do kwatery
gïównej. Nie mogïem ujawniaÊ prawdziwych przyczyn mojej rezygnacji.
Podpuïkownik dowodzÈcy w tamtym czasie GwardiÈ SzkockÈ byï
prawdziwym smokiem: sir Gregor MacGregor z MacGregorów, szósty baronet MacGregor z Lanrick w hrabstwie Perth. Maïy, toksyczny, rudowïosy,
pierdzÈcy, wulgarny, nieprzebierajÈcy w sïowach, gïoĂny smok. Jeden z jego
maïo powaĝnych przydomków brzmiaï „Król”. To dlatego, ĝe — przynajmniej zgodnie z jego wyobraĝeniami — jeĂli Szkocja kiedykolwiek miaïaby ponownie staÊ siÚ monarchiÈ, wówczas to wïaĂnie on zaïoĝyïby koronÚ.
Znam innych Szkotów, którzy roszczÈ sobie dokïadnie takie same prawa,
ale szyderczy pseudonim doskonale pasowaï do Gregora, jego fajerwerków
i karykatury podpuïkownika przy tuszy.
Kiedy poszedïem zobaczyÊ siÚ z tym królem smoków, ubraïem anachroniczny mundur, zgodny z ówczesnymi wytycznymi regulaminowymi obowiÈzujÈcymi w brygadzie gwardii: czarne sznurowane, wyczyszczone na wysoki
poïysk buty, trzyczÚĂciowy garnitur, sztywny zdejmowany biaïy koïnierz i krawat, NIEZGODNY z oficjalnie zalecanym krawatem gwardii, plus melonik
oraz przepisowo zwiniÚty parasol.
Juĝ wtedy sïyszaïem w uszach dzwonienie ostrych sïów mojego ojca i wymówek trzech wujów. Jednym z nich byï John Mann, odznaczony MC i DSO,
tak jak ojciec. Pozostali — parowie królestwa: lord MacLean (wĂród bliskich
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znany jako „Chips”, lord szambelan) i lord Vernon (potomek admiraïa
Vernona i pierwszy samozwañczy par zajmujÈcy miejsce w Izbie Lordów
z ramienia laburzystów). Wszyscy czterej sïuĝyli w czasie wojen w jednostkach Gwardii Szkockiej.
Szczurzy smok, Gregor, powiadomiï czïonków mojej rodziny. Powiedziaï
im, ĝe staram siÚ o wystÈpienie ze sïuĝby, i poprosiï, aby moi krewni przemówili do sïuchu szalonemu dzieciakowi, za jakiego mnie uwaĝaï. SieÊ opresyjna zaczÚïa zaciskaÊ siÚ na moim gardle. Maszyna ciĂnieniowa rodziny
Mannów pracowaïa peïnÈ parÈ. Dzwoni telefon. Byïem zaskoczony, ĝe mój
wspaniaïy ojciec chrzestny, lord Inchcape, nie doïÈczyï do chóru oprawców.
— To sÈ, kurwa, jakieĂ bzdury, Mann! Co, do ciÚĝkiej cholery, zamierzasz uczyniÊ? Hm… chïopcze? Co? ZrezygnowaÊ? Co? Jasna cholera!
— Sir, napisaïem o tym w rezygnacji. Tak, zamierzam wystÈpiÊ ze sïuĝby.
— Cholernie dobrze wiesz, ĝe nie moĝesz. WiÚc spierdalaj!
— Aleĝ sir. Nalegam.
— (GïoĂno) Ty! Ty! Nalegasz! Ha! Ha! Ha! Wypierdalaj!
— (Cicho) Przepraszam, sir… ale jeĂli nie pozwoli mi pan zïoĝyÊ dymisji, to zrobiÚ coĂ, co zmusi pana do skïonienia mnie do opuszczenia szeregów
gwardii!
MuszÚ przyznaÊ, ĝe byïa to najbardziej spektakularna i najodwaĝniejsza
rzecz, jakÈ zrobiïem w swoim dotychczasowym ĝyciu. Gregor byï przeraĝajÈcym czïowiekiem zajmujÈcym stanowisko boga.
— (GïoĂniej) ZmusiÊ mnie? ZmusiÊ! Mann! JeĂli zrobisz coĂ takiego,
cokolwiek, nie poproszÚ ciÚ o wystÈpienie z oddziaïu. NaïoĝÚ na ciebie Ăcisïy areszt! A nastÚpnie oddam pod sÈd! I wsadzÚ do wiÚzienia wojskowego
w Colchester. Rozumiesz?
— (Ciszej) Tak jest, sir.
— (NajgïoĂniej) A teraz wynoĂ siÚ, zanim kaĝÚ zamknÈÊ ciÚ za NIESUBORDYNACJ}!
— (Najspokojniej) Tak jest, sir.
I wyszedïem. Sïaby. Pobity.
JeĂli spojrzeÊ na to zdarzenie z perspektywy czasu, ten stary drañ oczywiĂcie wyĂwiadczyï mi przysïugÚ. Zrobiï to, co do niego naleĝaïo. Operacja na
Seszelach planowana przez Stirlinga nigdy nie zostaïa zrealizowana. W gruncie rzeczy o zamachu stanu na Seszelach mówiïo siÚ nadal jeszcze kilka lat
póěniej, kiedy pracowaïem na South Audley Street.
Fiasko operacji „Rupert” nie przeszkodziïo mi w zaprzyjaěnieniu siÚ z zaïoĝycielem SAS. Nawet wiÚcej. David Stirling staï siÚ dla mnie kimĂ w rodzaju pomocniczego ojca chrzestnego, sprawujÈcego swojÈ funkcjÚ dobrowolnie. Byï jednym z tych ludzi, którzy pomagali mi wybraÊ wïaĂciwÈ drogÚ.
Szukaïem u niego akceptacji i aprobaty. David zawsze byï czïowiekiem
piÚknie niebezpiecznych idei.
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Tymczasem w Irlandii Póïnocnej pojawiaïo siÚ coraz wiÚcej „Kïopotów”3.
Ulster odwiedzaïem piÚciokrotnie, udajÈc siÚ tam przy okazji róĝnych misji.
PoczÈtek lat siedemdziesiÈtych byï czasem niebezpiecznym. Kaĝdego roku
z rÈk PIRA ginÚïo ponad stu brytyjskich ĝoïnierzy — tyle samo co w najgorszych latach konfliktu w Iraku i Afganistanie. Mimo ponoszonych ofiar
— od czasu pierwszego tournée w 1973 roku do ostatniego w 1980 roku
— czuliĂmy, ĝe nie zbliĝamy siÚ do rozwiÈzania problemów. Gorzej. CofaliĂmy siÚ. Nie wygrywaliĂmy tej wojny.
Nie mogÚ powiedzieÊ, ĝe pobyt w Irlandii Póïnocnej byï przyjemny,
ekscytujÈcy lub satysfakcjonujÈcy, nawet jeĂli oznaczaï szansÚ na aktywne
spÚdzanie czasu. Dziaïania w Irlandii byïy nudne, czasem przyprawiajÈce
o mdïoĂci, frustrujÈce… za to zawsze niebezpieczne. Nawet wtedy marzyïem o tym, by uczestniczyÊ w prawdziwych akcjach bojowych. Chciaïem iĂÊ
Ăladami mojego brata ciotecznego, Locky’ego (obecnie sir Lachlana MacLeana,
baroneta, CVO, DL) — pragnÈïem doïÈczyÊ do legendarnej SAS i zyskaÊ
niemal boski status, jaki mieli ĝoïnierze tej formacji w brytyjskiej piechocie.
W tym czasie dowództwo SAS koncentrowaïo siÚ na operacji „Storm”,
trzymanej w sekrecie wojnie w Omanie, gdzie komunistyczni powstañcy
próbowali obaliÊ stary suïtanat, utrzymujÈcy do tej pory przyjacielskie relacje z AngliÈ.
Tak wiÚc w 1979 roku, w wieku 27 lat, udaïo mi siÚ w koñcu zrealizowaÊ
cel, który postawiïem sobie jako nastolatek. Szczyt moich marzeñ i ambicji.
Po szeĂciu latach sïuĝby w armii brytyjskiej zostaïem przyjÚty do elitarnego
puïku SAS: 22 Regular Special Air Service Regiment.
Siedem miesiÚcy póěniej, w BelfaĂcie, seria karabinu maszynowego zakoñczyïa ĝycie kapitana Richarda Westmacotta, grenadiera gwardii, mojego
przyjaciela i towarzysza broni. Obaj wspinaliĂmy siÚ na tÚ samÈ górÚ — zapatrzeni w te same cele i z tymi samymi trawiÈcymi nas od Ărodka poĝarami, poĂwiÚcajÈc siÚ poszukiwaniom wïaĂciwej sprawy i smoków godnych
zgïadzenia.
¥mierÊ Richarda oznaczaïa dla mnie rozpoczÚcie smutnego okresu w ĝyciu,
zjazdu po równi pochyïej. Upadku w coraz gïÚbsze otchïanie depresji. RezygnacjÚ z SAS, wystÈpienie z armii, rzucenie pierwszej cywilnej pracy, koniec pierwszego maïĝeñstwa, oddalenie od dzieci.
Potem nadszedï czas innych interesów, nie bardzo intratnych biznesów.
¥miaïych i brawurowych, nierzadko bezmyĂlnych, dziaïañ, które trudno byïo
nazwaÊ heroicznymi. Krótkie drugie maïĝeñstwo. Ta dziewczyna, tamta,
potem znów ta pierwsza. Im niĝej upadaïem, tym rzadziej marzyïem o sprawie lub smokach, godnych czy niegodnych.
3

Sïowo „kïopoty” ma tu dwa znaczenia. Mianem „Kïopoty” (ang. The Troubles, irl.
Na Trioblóidí) okreĂla siÚ takĝe konflikt polityczno-etniczny w Irlandii Póïnocnej
w latach 1960 – 1998 — przyp. tïum.
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Upadek powstrzymaïa wojna, która przyniosïa poprawÚ losów. Wojna
w Zatoce z 1989 roku. Moim zbawcÈ okazaï siÚ pamiÚtajÈcy mnie z czasów
sïuĝby w SAS generaï Peter de la Billière. PrzyjÈï mnie do grona swoich
wspóïpracowników w londyñskiej kwaterze w (dawnej) randze kapitana. De
la Billière byï wówczas dowódcÈ siï brytyjskich biorÈcych udziaï w pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej (obecnie niekiedy ĝartobliwie nazywanej
„wielkÈ wojnÈ w Zatoce”, jako ĝe II wojna Ăwiatowa wybuchïa po pierwszej, nazywanej czasami „wielkÈ”).
Generaï de la Billière jest wspaniaïym czïowiekiem, z którym Ăwietnie siÚ
wspóïpracuje. Moje obowiÈzki — jako pokornego oficera niskiego szczebla
(kapitana, SO3) — codziennie bywaïy róĝne: czasami miaïem do wykonania zadania banalne i bïahe, a czasem niezwykle istotne i ekscytujÈce.
Kiedy generaï de la Billière odszedï na emeryturÚ, szefowie SAS zaproponowali mi inne atrakcyjne stanowisko. To byïo coĂ wiÚcej niĝ praca.
DziÚki nowym obowiÈzkom udaïo mi siÚ zamknÈÊ pewien niezbyt chlubny
etap mojego ĝycia. WyrzuciÊ z gïowy wszystkie zïe myĂli, które kotïowaïy
siÚ w niej od czasu Ămierci Richarda i rezygnacji ze sïuĝby w SAS. Dwóch
ĝoïnierzy prowadzÈcych rozmowÚ kwalifikacyjnÈ udzieliïo mi swojego poparcia — to byli moi towarzysze broni z czasów sïuĝby w G Squadron.
KtóregoĂ dnia mój najlepszy przyjaciel, a takĝe brat i ojciec w jednym
— Tony Buckingham — zabraï mnie na obiad. Okazaïo siÚ, ĝe jego projekt
zakïadajÈcy rozpoczÚcie dziaïañ biznesowych w Angoli nareszcie miaï wejĂÊ
w fazÚ realizacji. Tony powoïaï do ĝycia firmÚ Devon Oil and Gas (DOG)
i zaproponowaï mi udziaï w nowym przedsiÚwziÚciu. Moim zadaniem byïo
przede wszystkim wprowadzenie Tony’ego do Angoli.
To byïa moja wymarzona praca oraz szansa na nowy poczÈtek w cywilnym
ĝyciu. Mogïem zamieniÊ mundur na garnitur i spróbowaÊ zarobiÊ jakieĂ
prawdziwe pieniÈdze. Nowa oferta SAS przyniosïa mi wolnoĂÊ. ChoÊ Tony
wychodziï z siebie, ĝeby otrzymaÊ tÚ robotÚ, to ja po prostu juĝ jej nie potrzebowaïem.
Tony. Niĝszy i nieco bardziej korpulentny niĝ ja. Zawsze rozeĂmiany.
Zawsze opalony. GïoĂny. Nieustannie szastajÈcy pieniÚdzmi. WïaĂciciel caïej
floty samochodów. UkrywajÈcy siÚ za chmurami dymu cygar Cohiba. Pan
Ropuch w swoim païacu. Poznajcie J.R. Ewinga.
Tony uczyniï ze mnie swojego zarzÈdcÚ biura, z niewielkÈ pensjÈ i procentowÈ premiÈ od ogromnych zysków DOG. To byï kwiecieñ 1992 roku.
WïaĂnie wtedy zaczÈïem karierÚ biznesmena aspirujÈcego do miana potentata naftowego. Podobaïo mi siÚ to nowe wyzwanie oraz ĂwiadomoĂÊ wiedzy,
jakÈ muszÚ zdobyÊ.
Wtedy teĝ poznaïem AmandÚ. Zakochaïem siÚ po uszy.
Potem, w styczniu nastÚpnego roku — mniej niĝ rok od rozpoczÚcia pracy
— wszystko siÚ zmieniïo.
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Wróciïem wïaĂnie z samotnego lunchu. WchodzÈc do biura Tony’ego,
poczuïem, ĝe powietrze jest gÚste od cygarowego dymu.
— Simon! Rebelianci uderzyli na Soyo. ZajÚli port i miasto. To potwierdzone. Nie ma ĝadnych wÈtpliwoĂci.
Tony zamilkï na chwilÚ, wciÈgajÈc dym z cygara Cohiba Esplendido.
NastÚpnie dorzuciï:
— Projekt pod nazwÈ „Devon Oil and Gas” w Angoli jest zakoñczony.
Przykro mi, Simon. MogÚ zapïaciÊ ci w tym miesiÈcu… i w nastÚpnym. I to
tyle. Lepiej zacznij szukaÊ nowego zajÚcia.
Od kilku tygodni czuïem nadciÈgajÈcÈ burzÚ. GdzieĂ tam daleko za horyzontem zbieraïy siÚ chmury, wirujÈc w oczekiwaniu na wïaĂciwy moment,
aby spaĂÊ z impetem na wybrany skrawek morskiego wybrzeĝa Afryki. Na
AngolÚ. LunÚïo 16 stycznia 1993 roku. UNITA4 i przeciwni rzÈdowi rebelianci postawili sobie za cel zniszczenie marzeñ — nie tylko moich, ale i sam
Bóg wie ilu ludzi. Ponownie wciÈgajÈc AngolÚ w wir wojny domowej, UNITA
jednym ciosem zniewoliïa setki tysiÚcy mieszkañców kraju. TysiÈce miaïy
zginÈÊ.
Koniec DOG oznaczaï dla mnie ryzyko ponownego skoku w otchïañ.
Nie ma pensji. Nie ma Amandy. Byïem czterdziestolatkiem bez jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych. Moje CV powodowaïo wytrzeszcz oczu
ubranych w garnitury szefów i nieopanowany Ămiech przedstawicieli firm
ubezpieczeniowych. Mój dobytek sprowadzaï siÚ do bagaĝu doĂwiadczeñ…
a byïo to jeszcze przed tym, jak na hipotece pojawiï siÚ ujemny kapitaï
wïasny. Miaïem ĝyÊ z pensji pracownika kolejowego, dzielÈc z kimĂ niedrogie
mieszkanie gdzieĂ w Harlesden? Ten Mann mógï zapomnieÊ o perspektywie
starannego budowania dynastycznej fortuny.
Poczuïem w sobie ĝar wĂciekïego ognia. Padïa pierwsza iskra…
— JeĂli UNITA zajÚïa Soyo, dlaczego nie mielibyĂmy odbiÊ miasta? —
Nie próbowaïem gasiÊ poĝaru…
SiedzÈcy po drugiej stronie biurka Tony’ego Stavros wybuchnÈï Ămiechem. WyjÈï z ust swoje cygaro:
— JesteĂ cholernym wariatem!
Zignorowaïem Stavrosa, bo wiedziaïem, ĝe wïaĂnie tak postÈpiïby Tony.
A Tony tymczasem zaciÈgaï siÚ cygarem w zamyĂleniu, po czym rzuciï
krótkie:
— Jak?
— Zbierzemy oddziaï uderzeniowy. Zaatakujemy.
— Simon, moje „jak” to pierwsza czÚĂÊ pytania: „Jak za to zapïacimy?”.
— To ty jesteĂ Kapitan Bankomat.
4

UNITA (port. Uniao Nacional para a Independencia Total de Angola) — Narodowy
ZwiÈzek na rzecz Peïnej NiepodlegïoĂci Angoli — przyp. tïum.
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¥miech Stavrosa zmieniï siÚ w peïen niepokoju i dezaprobaty grymas:
— Kurwa, jesteĂ szalony — stwierdziï.
— Zamknij siÚ, Stav.
— Tony, zastanów siÚ. Soyo w rÚkach UNITA oznacza dla rzÈdu Angoli
stratÚ piÚciu milionów amerykañskich dolarów tygodniowo, bo tyle warte
jest wydobycie. Te platformy Agipa na lÈdzie — te w Soyo — pompujÈ co
najmniej tyle ropy. Moĝemy uderzyÊ na Soyo, a rzÈd Angoli bÚdzie to kosztowaïo tyle co jednotygodniowe dochody.
Wdech. Wydech. I kïÈb dymu.
— Dwa tygodnie. DziesiÚÊ milionów. — Kapitan Bankomat ma racjÚ.
Cygara Cohiba kosztujÈ fortunÚ.
— Dobrze, dwa tygodnie. Ale… dlaczego by nie? Dlaczego te dranie
z UNITA nie miaïyby nam za to zapïaciÊ?
ZaciÈgniÚcie. Wydmuch.
— Czy jesteĂ do tego przekonany, Simon?
— JeĂli bÚdziemy mieli wystarczajÈce fundusze? Przy odpowiednim
wsparciu ze strony samych Angolczyków? Pewnie, ĝe jestem przekonany.
— A ten oddziaï uderzeniowy? Kim mieliby byÊ ci ludzie? Hereford?5
— zapytaï Tony.
— Nie Hereford. Oni sÈ kosztowni. Nie znajÈ Angoli. Nie. Poïudniowoafrykañczycy. Przywykli do klimatu i do ludzi… i wiem, ĝe sÈ dostÚpni.
Wielu z nich.
— Jak ich znajdziesz?
— Tu i tam… Wiem, gdzie ich szukaÊ. JeĂli bÚdziemy mieÊ zielone
Ăwiatïo z Angoli…
— Raczej: gdy dostaniemy pieniÈdze z Angoli. Jakie byïyby nasze koszty?
— Nie wiÚcej niĝ dwa tysiÈce dolarów miesiÚcznie na gïowÚ. Stu ludzi.
I jakaĂ premia za koñcowy sukces. Dwa lub trzy miesiÈce, a potem jeszcze
po dwa tysiÈce jako bonus. Tak mniej wiÚcej…
— Jak mielibyĂmy dotrzeÊ na miejsce?
— Nie wiem. Mam nadziejÚ, ĝe pomogÈ nam w tym siïy rzÈdowe. PrzetransportujÈ nas pod Soyo i bÚdÈ tam z nami. Moĝe morzem? Albo na pokïadach Ămigïowców.
Stavros zaczÈï donoĂnie siorbaÊ, a potem znów zaciÈgnÈï siÚ cygarem.
— ¿artujecie sobie, prawda? CoĂ siÚ popieprzyïo w tych waszych gïowach. Do kurwy nÚdzy, UNITA to prawdziwa partyzancka armia!
Zwróciïem siÚ do niego:
— Posïuchaj, Stavros. UNITA to tylko zbieranina oprychów. Kimkolwiek
byli wczeĂniej, teraz sÈ po prostu bandytami. UNITA zïoĝyïa swój podpis
pod dokumentem ONZ, znanym jako Bicesse Accords… Chodzi o plan
5

W Hereford swoje kwatery gïówne majÈ elitarna brytyjska jednostka Special Air
Service, a takĝe miÚdzynarodowa jednostka antyterrorystyczna Rainbow — przyp. tïum.
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Crockera przygotowany przez administracjÚ Ronalda Reagana. Podpisali
porozumienie. Obiecali rozbrojenie, demobilizacjÚ i udzielenie zgody na
wolne wybory, które mogli wygraÊ lub przegraÊ. Obiecali. Wszystkim. Sam
Savimbi — przywódca UNITA — obiecywaï to Davidowi Steelowi i mnie
— byliĂmy wtedy tylko we trzech. Towarzysz generaï dr Jonas Savimbi daï
swoje sïowo! We wrzeĂniu ubiegïego roku UNITA przegraïa wybory. Wybory, które ONZ, USA, Unia Europejska i wszyscy inni uznali za „wolne
i sprawiedliwe”.
Kontynuowaïem mojÈ tyradÚ z coraz wiÚkszÈ zapalczywoĂciÈ:
— Bóg widzi i wie! Wszyscy mogliĂmy siÚ przekonaÊ, ile wysiïku kosztowaïy te wybory. Czym UNITA usprawiedliwia ponowne wysïanie caïej
Angoli do tego pieprzonego piekïa? Czym uzasadnia powrót do krwawej
wojny domowej?
Zakoñczyïem krótkÈ uwagÈ, która ubodïa Stavrosa. Przecieĝ chodzi o nas!
— Zwaĝ sobie jeszcze coĂ, Stavros. Ci bandyci, ci przestÚpcy… Oni w tej
chwili atakujÈ ciebie! Nas. ChcÈ naszego majÈtku, naszych zasobów, naszych
ludzi. Mojej pieprzonej pracy. Ile tysiÚcy innych ludzi dotyka teraz ich
dziaïanie? To podĝegacze wojenni. Zatem niech majÈ swojÈ wojnÚ! Jak to
leciaïo w Juliuszu Cezarze? Czeka ich: „Wojna bez koñca i bez miïosierdzia!”6.
— Ale to ty jesteĂ podĝegaczem wojennym, Simon! — Stavros siorbnÈï,
a potem znów siÚ zaciÈgnÈï.
— Nie. Do cholery! Nie jestem! Dla prostego czïowieka z Angoli nie
ma nic gorszego niĝ wojna domowa. Nic. Byïem zbyt blisko horrorów wojny
domowej w Afryce, w Liberii… W 1989 roku. Widziaïem to na wïasne oczy.
Nie ma nic gorszego. PrzysiÚgam: wszystko, co przyspiesza zwyciÚstwo siï
rzÈdowych, jest dobre. JeĂli wejdziemy tam i bÚdziemy walczyÊ o zachowanie wïadzy rzÈdu, to bÚdziemy walczyÊ o pokój. Nasze zwyciÚstwo bÚdzie oznaczaÊ pokój, ale teĝ i korzyĂci dla nas samych.
— Co powiesz, Tony? — wycedziï lakonicznie Stavros.
— On ma racjÚ. Zgadzam siÚ z nim w stu procentach.
— Obaj moĝecie zginÈÊ — warknÈï sfrustrowany Stavros.
Tony pochyliï siÚ nad biurkiem, wcisnÈï przycisk interkomu i zawoïaï:
— Katya, postaraj siÚ znaleěÊ Joaquima Davida, dobrze? Jest w Angoli.
Najpierw sprawdě liniÚ bezpoĂredniÈ w Sonangol, a potem próbuj zïapaÊ go
pod zewnÚtrznymi numerami.

6

Cytat pochodzi ze sztuki W. Szekspira pt. Juliusz Cezar w przekïadzie Leona Ulricha.
W caïoĂci fragment brzmi nastÚpujÈco: „WĂród krwawych czynów wszelka skona
litoĂÊ; / I duch Cezara, na zemstÚ ïakomy, / Wróci gorÈcy z samego dna piekïa, /
Monarszym gïosem zagrzmi po tej ziemi, / Wszystkie psy wojny puszczajÈc ze
smyczy: / »Wojna bez koñca i bez miïosierdzia!«; / Aĝ zapach Ămierci ogarnie
powietrze,/ Z trupów, o pogrzeb daremno ĝebrzÈcych” — przyp. tïum.
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Joaquim David — dyrektor naczelny Sonangol, pañstwowej spóïki wydobywajÈcej ropÚ w Angoli — byï jednym z poïowy tuzina najbardziej
wpïywowych postaci w Luandzie, stolicy Angoli.
— ProszÚ ciÚ, Tony! — krzyknÈï Stavros. — Nie jesteĂ chyba aĝ tak
szalony, aby pójĂÊ z tym do niego, prawda? PomyĂli, ĝe zwariowaliĂmy. Jezu!
Wy dwaj jesteĂcie szaleni.
CzekaliĂmy, aĝ Katya zlokalizuje Joaquima Davida, znanego w Luandzie
jako JD. Bywaïo, ĝe trwaïo to kilka dni.
Stavros bawiï siÚ pudeïkiem zapaïek, podpalajÈc wilgotny koniec swojego
cygara marki Cohiba jednÈ zapaïkÈ po to, ĝeby zaraz odpaliÊ od niej kolejnÈ.
Gdy cygaro dymiïo juĝ dokïadnie tak, jak chciaï, zwróciï siÚ do Tony’ego:
— A ta UNITA… Kto za nimi stoi? Chodzi mi o to, kto wspiera partyzantów podczas tej wojny rozpalonej na nowo? Moĝe powinniĂmy siÚ zastanowiÊ, czy jest w tym coĂ, co kryje siÚ miÚdzy wierszami?
— Pozwól, ĝe Simon i ja sami zajmiemy siÚ UNITA. Dlaczego ktokolwiek miaïby ich wspieraÊ? Zïamali postanowienia traktatu pokojowego
podpisanego przez przedstawicieli wielu pañstw. Cholera! Bicesse Accords,
który uzyskaï akceptacjÚ UNITA, podpisali takĝe ludzie z MPLA, ludzie
z rzÈdu, a takĝe Portugalia, Kuba, USA, ZwiÈzek Radziecki… i wszyscy znajomi królika!
Stavros siorbnÈï raz jeszcze, potem znów zaciÈgnÈï siÚ cygarem. WypuĂciï
kïÚby dymu, przymykajÈc oczy i zamyĂlajÈc siÚ.
Ja w tym czasie zwróciïem siÚ do Tony’ego.
— Jak oceniasz szanse? To znaczy w kwestii sprzedania tego pomysïu
w Luandzie.
— Bóg jeden wie. Sam masz ĂwiadomoĂÊ, jak dziwni potrafiÈ byÊ ci ludzie.
Mnie ten pomysï siÚ podoba. Nie martw siÚ. Postaram siÚ byÊ maksymalnie
przekonujÈcy, obiecujÚ.
Wstaïem i okrÈĝyïem wielkie biurko, kierujÈc siÚ w stronÚ okna. Spojrzaïem przez szybÚ na panoramÚ Londynu. Widok jak z obrazka. Najlepsza
panorama miasta rozciÈgaïa siÚ z miejsca zza fotela Tony’ego. Biurowiec
wznosiï siÚ na poïudniowo-zachodnim naroĝniku Ebury Street i Lower Belgrave Street. Okna wychodziïy na póïnoc, na BelgraviÚ, w kierunku Hyde
Park Hilton. JeĂli przesunÈÊ wzrok w prawo od hotelu Hilton, a potem na
wschód, moĝna byïo dostrzec Post Office Tower, potem katedrÚ Ăw. Pawïa,
a nastÚpnie dziwne, nowoczesne ksztaïty budynków City.
Na ulice opadïa styczniowa mgïa. Pomimo wczesnego popoïudnia niebo
powoli ciemniaïo juĝ i szarzaïo. Na wschodzie, nad City i dalej, wisiaïa kurtyna ciemnoszarych, prawie czarnych chmur. Deszczowy szkwaï smagaï
Docklands, utrzymujÈc siÚ nad rzekÈ. Mokrymi od deszczu ulicami powoli
przetaczaïy siÚ samochody z zapalonymi juĝ Ăwiatïami. ¿óïte snopy reflektorów odbijaïy siÚ od lĂniÈcego, jakby tïustego asfaltu.
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Jest Ălisko — ostrzegïem sam siebie.
Przez ciÚĝkÈ chmurÚ przebiï siÚ wielki odrzutowiec, Boeing 747-400
British Airways. Najpierw dostrzegïem tylko zapalone Ăwiatïa lÈdowania,
a potem z chmur wychynÚïa caïa sylwetka, podkreĂlona przez czerwone Ăwiatïo nawigacyjne — jasny punkt na krawÚdzi lewego skrzydïa. JakaĂ czÚĂÊ
mnie (byïem aktywnym zawodowo pilotem) obserwowaïa z zainteresowaniem, jak maszyna — i tak znajdujÈca siÚ bardzo nisko nad ziemiÈ — zmieniïa
pozycjÚ, zgodnie z danymi przechwyconej wiÈzki ILS radiowego nadajnika.
PodejĂcie precyzyjne wedïug wskazañ przyrzÈdów na lotnisko Heathrow,
najbardziej ruchliwy port lotniczy na Ăwiecie.
W tym samym momencie setki samolotów stosowaïy siÚ do poleceñ tego rodzaju automatycznych systemów — w Londynie i w innych czÚĂciach
Ăwiata. Jak zawsze, poddaïem siÚ rytmowi bijÈcej z tego miasta energii: potÚĝnemu mechanizmowi wymiany dóbr — towarów dobrych i zïych — pochïanianych przez Londyn oraz wysyïanych z tego miasta na caïy Ăwiat.
Londyn, dawna rzymska kolonia, wiele wieków póěniej sam staï siÚ miastem, do którego prowadzÈ wszystkie drogi. Tu zawijajÈ wszystkie okrÚty.
Moje myĂli popïynÚïy do Luandy, a nastÚpnie do Soyo. Do Angolczyków.
Byïem tam dwa razy i zapamiÚtaïem AngolÚ bardzo pozytywnie. Simpatico.
Bezpieczeñstwo i przyjazne nastawienie ludzi. Teraz Soyo zostaïo opanowane przez obce siïy. Mieszkañcy Luandy muszÈ cierpieÊ katusze, oczekujÈc
uderzenia rebeliantów.
Jonas Savimbi nie kryï, czego mogÈ oczekiwaÊ z jego strony obywatele
stolicy. W ogïoszonym przez niego manifeĂcie moĝna byïo wyczytaÊ, ĝe
kaĝdego, kto nie zna ojczystego afrykañskiego jÚzyka, potraktuje tak, jakby
byï biaïym. I nie mówiï tu o jÚzyku portugalskim.
MyĂlaïem o podróĝy do Soyo, jakÈ odbyliĂmy z Tonym zaledwie dwa
miesiÈce temu, kiedy wszystko szïo jeszcze tak dobrze. Zabraïem wtedy ze
sobÈ JÈdro ciemnoĂci w wydaniu Penguina.
SpoglÈdaïem na rzekÚ Kongo na drogowej mapie Michelina w skali
1:500 000 i nie mogïem siÚ oprzeÊ myĂli o tym, jak trafne byïy sïowa Conrada/Marlowa: „(…) wielka, potÚĝna rzeka, którÈ siÚ oglÈdaïo na mapie, podobnÈ do olbrzymiego, wyciÈgniÚtego wÚĝa, ze ïbem w morzu, z tuïowiem
wijÈcym siÚ poprzez rozlegïÈ krainÚ, z ogonem zagubionym w gïÚbi lÈdu”7.
Gdy przybyliĂmy do Soyo, ujĂcie rzeki Kongo naprawdÚ wyglÈdaïo tak,
jakby byïo gïowÈ ogromnego wÚĝa lub smoka, z miastem poïoĝonym na poïudniowej, dolnej wardze potwora. BÚdÈc w powietrzu, mogïem siÚgnÈÊ wzrokiem na póïnocnÈ stronÚ i ujrzeÊ górnÈ czÚĂÊ gïowy smoka, aĝ po Banana
Creek. Tego dnia nad ciÈgnÈcymi siÚ bez koñca lasami na lÈdzie wznosiïy
7

Joseph Conrad, JÈdro ciemnoĂci, przeï. Aniela Zagórska, Wydawnictwo Literackie,
Kraków 1995.
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siÚ groěnie wielkie wieĝe cumulonimbusów: sïupy smoczego dymu dosiÚgajÈce 30 000 stóp lub wznoszÈce siÚ jeszcze wyĝej.
MyĂlaïem o tym, co dzieje siÚ w Angoli. Uderzenie UNITA na Soyo
byïo atakiem na centrum wydobycia ropy naftowej. To jasne. Jak powiedziaï
Tony, musiaïo to byÊ wczeĂniej starannie przemyĂlane. Zadaïem sobie jednak pytanie: „Co to wïaĂciwie znaczy?”. Wojna w Angoli trwaïa juĝ przecieĝ od tylu lat, a mimo to nigdy dotÈd nie doszïo do próby uniemoĝliwienia
wydobycia ropy. Przemysï naftowy zawsze Ăwiadomie oszczÚdzano. To mogïo
oznaczaÊ tylko jedno: UNITA planuje szybkie zwyciÚstwo, które ma zapewniÊ seria Ămiertelnych ciosów. Czy to byï jeden z nich?
Tylko jak w ogóle mogïo do tego dojĂÊ, jeĂli UNITA miaïa byÊ rozbrojona i zdemobilizowana? Przecieĝ takie byïy ustalenia porozumienia. Przypomniaïem sobie spotkanie Savimbi z sir Davidem Steelem. Uczestniczyïem
w nim niby przypadkiem, noszÈc bagaĝe Davida, choÊ w rzeczywistoĂci
wcieliïem siÚ w rolÚ tajnego agenta Tony’ego. Savimbi byï przysadzistym,
brzydkim, bardzo czarnym czïowiekiem. Biïa od niego magnetyczna aura.
EnigmatycznoĂÊ. WïadczoĂÊ. Oto czïowiek sprawujÈcy wïadzÚ.
Nagle rozlegï siÚ dzwonek telefonu. Tony děgnÈï przycisk interkomu.
Katya jednym tchem doniosïa o zakoñczeniu swoich wysiïków sukcesem:
Joaquim David na linii. Podczas konwersacji tego rodzaju Tony wykorzystywaï swój donoĂny gïos, a rozmowÚ okraszaï archaicznymi okrzykami. Przywitaï JD peïnym energii:
— Halo, Joaquim? Jak siÚ miewasz?
Inĝynier towarzysz Joaquim David, zawsze spokojny i uprzejmy, wypytaï
o zdrowie wspólnych znajomych. Potem Tony przeszedï do najnowszych
wiadomoĂci z Soyo. I po chwili przedstawiï JD naszÈ propozycjÚ. Patrzyïem przez okno, modlÈc siÚ w duchu do moich pogañskich bogów.
ProszÚ, Aresie. ProszÚ, Ateno. MyĂl o tym, jak wiele ryzykujemy, byïa
wrÚcz bolesna. DziĂ mogÚ straciÊ pracÚ. Potem straty bÚdÈ jeszcze wiÚksze.
Poznawszy wszystkie szczegóïy naszej oferty, JD zamilkï. Cisza zdawaïa
siÚ trwaÊ wiecznoĂÊ. To byïo do niego podobne. I wtedy moje serce zamarïo… Usïyszaïem, ĝe jego zdaniem nasz pomysï jest bardzo zïy. Bardzo
niebezpieczny. JD chciaï siÚ upewniÊ, czy mówimy powaĝnie. Czy to nie
jest aby jakaĂ przypadkowa idea, która zrodziïa siÚ przed obiadem?
Tony zapewniï go, ĝe jesteĂmy Ămiertelnie powaĝni.
JD obiecaï, ĝe prezydent i jego szef sztabu, generaï João de Matos, zostanÈ zapoznani z naszÈ propozycjÈ. Stwierdziï, ĝe przekazanie im szczegóïów
jest jego obowiÈzkiem, niezaleĝnie od tego, czy nasz pomysï mu siÚ podoba,
czy nie. Zakoñczyï rozmowÚ, obiecujÈc szybkÈ odpowiedě.
UsïyszeliĂmy jÈ zaledwie póï godziny póěniej. Mimo uprzejmego tonu JD
w jego gïosie wypeïniajÈcym powietrze w pokoju Tony’ego dziÚki gïoĂnikom
telefonu wyraěnie daïo siÚ wyczuÊ zaniepokojenie lub lekkÈ konsternacjÚ.
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Prezydent wysyïa natychmiast do Lizbony odrzutowego gulfstreama. El Presidente pragnie spotkaÊ siÚ z nami trzema w Luandzie. Joaquim David —
posïaniec — obawiaï siÚ, ĝe plan uderzenia na Soyo naprawdÚ moĝe zostaÊ
zrealizowany.
CzterdzieĂci minut póěniej wyszedïem z budynku biurowca, zmierzajÈc
w stronÚ motocykla zaparkowanego na Eaton Square. Deszcz prawie przestaï
padaÊ, ale drogi wciÈĝ wyglÈdaïy na Ăliskie. Moje myĂli rozbiegïy siÚ w zbyt
wielu kierunkach.
Najpierw zostaïem zwolniony. To byï koniec. A teraz okazuje siÚ, ĝe
wszystko moĝe jeszcze da siÚ uratowaÊ. Czy UNITA i Soyo… Czy to naprawdÚ ma byÊ mój smok? Sprawa, za którÈ warto oddaÊ ĝycie?
Aby ochroniÊ siÚ przed wilgociÈ, podciÈgnÈïem zamek kurtki tak wysoko,
jak tylko siÚ daïo. BMW K1000 RS staï na gïównym stanowisku. NacisnÈïem przycisk startu, a elektronika uruchomiïa silnik. Plusem bycia mïodym
potentatem naftowym jest posiadanie wypasionego motocykla.
Naïoĝyïem kask zakrywajÈcy caïÈ gïowÚ. ZacisnÈïem pasek pod brodÈ,
potem zaïoĝyïem rÚkawice, zacisnÈwszy mocno mocowania na rzepy. Silnik
rozgrzewaï siÚ na biegu jaïowym. ZgarnÈïem uzbrojonÈ w rÚkawicÚ dïoniÈ
wiÚkszÈ czÚĂÊ kropel deszczu, jakie osadziïy siÚ na siedzeniu.
Motocykl wciÈĝ jeszcze staï na nóĝkach. Uniosïem prawÈ nogÚ. Usadowiïem siÚ wygodnie na siedzeniu, a potem pchnÈïem maszynÚ do przodu.
Ruszyïem. Próbowaïem siÚ skupiÊ na prowadzeniu i bezpieczeñstwie szybkiej
jazdy po Ăliskich ulicach, przebijajÈc siÚ przez londyñski zmierzch i korki
godzin szczytu.
Spieszyïem siÚ do Amandy. Jakĝe mocno jÈ kochaïem. RadoĂÊ przebywania z niÈ. Jej Ămiech. Dowcipy. PiÚkno. SiïÚ. Jej zmysïowe ksztaïty. BurzÚ
wïosów.
Gdy wreszcie wyrwaïem siÚ mackom ulicznych korków i mogïem rozwinÈÊ wiÚkszÈ prÚdkoĂÊ, uĂmiechnÈïem siÚ do swoich myĂli. Wystarczy, ĝe
zabijÚ jednego smoka. ZwÈ go UNITA. ZgarnÚ zïoto, a nastÚpnie oczarujÚ
piÚknÈ damÚ. Kaszka z mleczkiem.
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