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Galicyjski prowincjusz

Jestem Galicjaninem!
Czyżby? - pytają mnie w Ameryce, Australii lub gdzie indziej. - To znaczy, że - 

mówi pan po hiszpańsku z mocnym portugalskim akcentem, prawda?
Nie widzę najmniejszego związku między moją Galicją a Hisz panią, ale panowie 

profesorowie z Harvard University nadal popisują się swoją erudycją, są bowiem 
przekonani, że oni i tylko oni wiedzą wszystko.

- Mieszka pan zapewne w Santiago de Compostela? Czy odczuwa pan dumę z 
tego powodu, że jest pan ziomkiem takich wspaniałych pisarzy, jak Rosalia de Castro, 
Eduardo Pondal, Manuel Curros Enriąues?

Jeden z owych wszystkowiedzących naukowców obserwuje mnie natrętnie, 
wiem, że za chwilę wyskoczy z czymś epokowym, co wszystkim przysłuchującym 
się naszej rozmowie udowodni, jakim zasobem wiedzy dysponuje.

- Pańska Galicja to kraina czterech prowincji, prawda? La Coruaea, Lugo, Orense 
i Pontevedra...

Zaprzeczam i próbuję im wytłumaczyć, że moja Galicja to przecież ziemia na 
północ od karpackiego Pokucia i na wschód od rzeki San. Jej krańce wyznaczają 
z jednej strony Prut i Czeremosz, z drugiej bezkresne równiny Wołynia. Z trzeciej 
strony rozciąga się ziemia bez końca, szlak, którym ciągnęli wojownicy Bolesława 
Chrobrego na Kijów, ziemia niezwykła, owiana jakąś tajemnicą pełna niezwykłej 
urody i bez liku mogił, których wiek trudno ustalić.

- O takiej Galicji nigdy nie słyszeliśmy! - oburzają się moi rozmówcy, więc 
sięgam po dalsze szczegóły. Moja Galicja to kraina legend i pras tarych opowieści, 
ojczyzna lirycznych, bezkresnych równin, dzikich górs kich ostępów, kolebka sławy 
dla dzielnych ludzi, uczestniczących w wiecznej walce dobra i zła.

Nigdy nie wyrzeknę się mojego galicyjskiego pochodzenia, nawet gdybym pod 
groźbą rozstrzelania otrzymał rozkaz miłościwie nam w danym czasie władających 
Panów: „Robaku, nawozie historii, czyń jak ci się rozkazuje, zdeklaruj się uroczyście 
i nieodwołalnie, że jesteś naszym poddanym“. Takich władców Galicja miała 
przecież wielu. „I nadaj koniecznie temu twojemu wyrazowi woli posmak radosnej 
dobrowotliości, bo jeśli nie...”. Skwapliwie i bez namysłu akceptuję alternatywę 
owego „nie”, bo inaczej uschłyby moje korzenie, a czy jakieś drzewo bez korzeni 
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- Niczego nie widzę - buntowałem się. -1 wreszcie chciałbym napra wdę wiedzieć, 
dlaczego u ciebie w kancelarii wisi ten dwugłowy ptak?

Twarz ojca zasępia się. Może formułuje jakąś obrończą mowę, która ma choćby 
częściowo usprawiedliwić austriacką cesarzową, a może nachodzi go właśnie chwila 
widzeń i dostrzega oczyma swej nadzwyczaj inteligentnej wyobraźni nadciągające 
na Galicję nowe niepokoje, zmiany władców, wielkie wojny, nierozwiązywalne 
konfl ikty. Wszystko to prze cież normalny los ziemi, zamkniętej na południu pasmem 
Czarnohory oraz wodami Prutu i Czeremoszu, a na wschodzie i zachodzie Sanu i 
Dniestru. Czy przez tę ziemię nie przetaczały się najrozmaitsze armie, bandy, 
eszelony? Tu przecież mierzyli się Polacy z Ukraińcami, Ukraińcy z Tata rami, Turcy 
z Polakami, Austriacy z Rosjanami...

- Ojcze, więc jak to jest naprawdę z tym dwugłowym orłem? Przecież to nie polskie 
godło!

Kto w mojej Galicji poddawał się historycznej konieczności ryzykował nawet 
życiem, bo cechą każdorazowej, panującej tu władzy była tymcza sowość, trwająca 
nierzadko długo. Iluż tutejszych kokietowało swego czasu Wiedeń: Hoch lebe der 
Kaiserl, „Boże wspieraj nam cesarza!”. I co? Pojawił się jakiś Józef Piłsudski i 
ogłosił, że nowa władza wszystkich tych, którzy hołdowali Wiedniowi, uznaje za 
relikty przeszłości, choć tworzył Legiony z pomocą Austrii. Szybko znaleźli się 
tacy, którzy zapomnieli, komu dotychczas służyli i krzyknęli: „Niech żyje Naczelnik 
Państwa! Niech żyje odrodzona Polska!”. Ich godło to znów orzeł, tyle, że jakiś inny, 
jednogłowy. I co? Oto wybucha kolejna wojna i nagle wkraczają z jednej strony Niemcy, 
z drugiej Sowieci, a tych, którzy szli za Piłsudskim częstują albo kulą w potylicę, albo 
bezmiarem Sybiru. I znów znaleźli się tacy, którzy sobie tę nową władzę upodobali. 
Nie posługiwali się wizerunkiem orła, musieliby chyba wynaleźć orła trójgłowego, 
aby się odróżniał od tych dwugłowych, które już były, austriackiego lub carskiego. 
Nad ich głowami trzepotały krwawo-czerwone transparenty z napisem: Proletariusze 
wszystkich krajów, łączcie się! Co to właściwie miało znaczyć na umęczonej ziemi? 
Czasu na analizę nie starczyło, bo oto pojawiła się całkiem inna władza. Zjechała 
z Niemiec, szczycącego się swą kulturą kraju Europy, a zaczęła od mordowania 
tych, którzy dopiero co nosili czerwone transparenty, albo modlili się w bóżnicach. 
Niemieccy Europejczycy panoszyli się w galicyjskich miasteczkach, wrzeszczeli 
Heil Hitler!, zabijali niemal każdego, kto się pod rękę nawinął i był podejrze wany o 
chęć sprzeciwu wobec ich władzy. Ledwo pojęli, że Lemberg i Lwów to dwie nazwy 
tego samego miasta, a już Sowieci, którzy znów zdobyli tę ziemię, stawiali ich pod 
ścianą i trach, trach, trach...

W XX wieku najłatwiej było rozliczać się z wrogami nie za pomocą dyskusji, 
ale karabinu maszynowego, wykrzykiwali przy tym, że towarzysz Stalin jest ich 
umiłowanym wodzem, coś tam pletli o jakiejś świetlanej przyszłości. Minęły lata 
i diabli wzięli także Związek Radziecki, a niepodległa Ukraina spiera się z Rosją o 
część spadku po nim.

może istnieć? Wszystko, co je traci, szybko i nieodwołalnie sczeźnie.
Moja Galicja to kraj ustawicznych przemian. Dokonują się one jakby z rozkazu 

tajemnych sił wyższych. Trudno się w nich dopatrzyć logiki i ładu. Przemierzały tę 
ziemię różne ludy, jedne się zakorzeniały, inne znikały, rozpraszały się, odchodziły 
na zawsze. Tu się nie dziwiono, jeśli ktoś przepadł pod osłoną nocy lub nagle się 
pojawił. Rzeka niezliczonych, zwykle zaskakujących wydarzeń była codziennością 
tej ziemi.

Kto chciał uchodzić za przezornego, przechowywał na strychu najroz maitsze 
fl agi: austriacką, polską, ukraińską, niemiecką, rosyjską, sowie cką, jeszcze parę 
innych... Im więcej ich w schowku, tym lepiej, bo jeśli ktoś nagle ogłosi nowy „ukaz” 
udekorowania siedzib stosownymi bar wami, nie będzie konieczne stanie w kolejce 
do hurtowni, sprzedającej aktualne fl agi...

Jako Galicjanin przechowuję z wielką troskliwością wrażenia, myśli, wspomnienia 
i doznania z przeszłości. Pierwsze wspomnienie: jakiś dzi wny, dwugłowy orzeł na 
ścianie ojcowskiego gabinetu. Cóż to za stwór? Czy ktoś widział taką poczwarę? Ptak 
o dwu głowach? Jakie to brzydkie! Minęły lata zanim pojąłem, że ojciec mój też był 
kiedyś młody, też zapamiętywał zdarzenia ze swych dziecinnych i młodzieńczych 
lat, a one przebiegały pod znakiem dwugłowego orła. Zatrzymał go, więc, aby nie 
zapomnieć o przeszłości, jakakolwiek by była. Przecież w Galicji, gdzie mieszkał, 
przez prawie półtora wieku rządzili cesarze z Wiednia. Ich znakiem był właśnie ten 
obrzydliwy ptak.

- Z Wiednia? Czegóż, na Boga, szukali tamtejsi panowie w mojej Gali cji? - pytałem 
ojca.

Zawsze skory do pouczania mnie, borykał się długo, zanim zaryzykował 
wyjaśnienie, ale zabrzmiało ono jak przysłowiowe „austria ckie gadanie”:

- Czasami musisz być wielkim i mocnym, aby uchronić coś małego i słabego, jak 
nasza Galicja...

Po tych rozmowach, które wywoływały zamieszanie w mojej głowie, przyszedł 
wreszcie czas, kiedy zacząłem sam uczyć się historii. Czytam, czytam, oczom nie 
wierzę, bo słowa ojca, które zawsze wydawały mi się omalże święte, nagle okazały 
się wątpliwe. Pytam więc:

- Ojcze, czyż Polska, która od wieków uważała Grody Czerwieńskie, Lwów, 
Tarnopol, Zbaraż czy Kamieniec Podolski za swe ziemie, nie wal czyła ofi arnie z 
pogańskimi Turkami, dzikimi muzułmanami, co na wspaniałych rumakach - wszystko 
araby najczystszej rasy - wbijali się jak okrutny, niszczący miecz w chrześcijańską 
ziemię? Czy Europa, a więc i Austria nie uczyniła Polski swoim przedmurzem? Jak to 
się zatem stało, że cesarzowa austriacka Maria Teresa, która kazała się tytułować wład-
czynią Cesarstwa Rzymskiego, zgodziła się na rozbiór Polski? Na rozbiór najbardziej 
chrześcijańskiego państwa! I z kim paktowała, aby tego dokonać? Z prawosławnym 
Sankt Petersburgiem i z ewangelickim Ber linem!

- Widzisz, synku...



przy łucie szczęścia wciąż spotkać - poucza mnie: „Daj spokój z tą twoją galicyjską 
przeszłością. Co było, to było, i nigdy już nie wróci. Patrz do przodu”. W tym ich 
myśleniu tkwi błąd. Nic na świecie nie zmieni przecież faktu, że urodziłem się w 
Galicji, tam nauczyłem się czytać i pisać, tam obserwowałem, jak mama kupując 
kurę dmuchała jej w oko lice pupy, aby stwierdzić, czy aby nie jest sina, a więc nie 
nadaje się do upieczenia. Czyż nie w Galicji rozgrywałem pierwsze mecze futbolowe 
piłką uszytą ze szmatek? Czy nie tam napisałem pierwszy miłosny list do Hanki z 
klasy III B? A gdzie, jeśli nie w Galicji, wstawałem o czwartej rano, aby powędrować 
na „majówkę” wzdłuż rzeki Stryj, w której było więcej kamieni niż jasnej, bystrej 
wody?

Jakże intensywnie odczuwam po latach smak świeżej serwatki lub żętycy. A 
kwaśne mleko, sprzedawane na połoninie przez starą Hucułkę za jednego jedynego 
grosika? Zachęcała przy tym, chytra baba, aby wypić więcej i ubijała interes: „Za 
trzy szklanki policzę tylko dwa grosze”. Obok stary Hucuł, już prawie handlowiec, 
rozłożył jakieś kosze, ustawił piecyk i sprzedaje banuszę, czyli kuleszę ze śmietaną. 
Jeśli zwietrzy turystę z portfelikiem, zaraz proponuje:

Kupicie husliankę?- 
Co takiego?- 

- Nie znacie huslianki? Toć żarcie z mleka owczego zmieszanego z kozim, 
najlepsze na połoninie. Dojrzewało przecie całe pół roku.

Na połoninie królowały jakieś tajemnicze, upajające zapachy, fruwały bajeczne 
motyle o gamie kolorów bogatszej niż tęcza i świeciło słońce, które opalało, ale nigdy 
nikogo nie spiekło. I to bogactwo kwiatów, niby na obrazach Moneta, beztrosko 
harcujące zające, brzęczenie niezliczonych owadów - upajające wersy poezji natury, 
których starczyłoby do recy towania przez całą noc. To była pieśń o wolności, miłości, 
tęsknocie... No i wszędzie wierzby lapońskie, aster alpejski, turzyca pardwia, 
różanecznik, chaber karpacki, zołotoj koreń, dziendziar... Krowy, których oczy zdra-
dzały wędrowcowi niechęć, bo niby dlaczego pojawiając się tu przeszka dza im w 
żuciu soczystej trawy, na której brak nawet najłapczywsze nie mogłyby narzekać?

Pamiętam też doskonale ostateczne odejście dwugłowego orła. Pewnego dnia 
znikł po prostu ze ściany ojcowskiego gabinetu, a na jego miejscu pojawił się portret 
Józefa Piłsudskiego. Musiało się wtedy w moich oczach ukazać jakieś zdziwienie, 
skoro ojciec pospieszył z wyjaśnieniem, przekonany, że synkowi uda się pokrótce 
wytłumaczyć złożoność świata.

- Pan starosta specjalnym okólnikiem rozporządził, aby nawet w miej scach na poły 
publicznych, jak mój gabinet, wieszać portrety Marszałka... Kancelaria adwokacka 
jest właśnie takim miejscem...

Zaledwie parę lat upłynęło od owego dnia i stałem się uczniem Diesia-tiletki 
imiena Gierojew Sowjetskogo Truda, zamiast Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. 
Każdy z uczniów otrzymał kolorowe zdjęcie nie jakiego Józefa Wissarionowicza 
Stalina, którego towarzysz dyrektor szkoły określił jako „najlepszego ojca na 

Czy historia kończy się na tym? Nie zna przecież pojęcia „koniec”, wbrew temu, 
co głosi modny dziś mędrzec Fukuyama.

W mojej Galicji, jeśli ktoś przetrzymał wszystkie diabelskie wydarzenia, stawał 
się coraz to innym obywatelem. Żyją tu tacy, którzy posiadali po kilka obywatelstw, a 
przecież nigdy nie opuścili galicyjskiej ziemi, trwali w jej granicach przez całe życie. 
Bo historia wybrała sobie Galicję za przedmiot groteskowo-sadystycznych igraszek. 
Pokochała dzikie harce na tej ziemi i nie zaprzestawała swoich pląsów nawet wtedy, 
gdy kolejny raz obfi cie użyźniała jej pola ludzką krwią.

Jestem Galicjaninem! Może to nie jest dobrze, może nie brzmi zbyt dumnie w 
szerokim świecie, ale cóż mogę począć? Jestem przecież tylko tym, kim jestem.

Jako chłopiec myłem twarz w bystrych, kryształowo świeżych wodach Prutu 
i Czeremoszu. Dziesiątki lat minęły od tego czasu, a ja wciąż czuję odurzający, 
orzeźwiający zapach owych rzek. Serce bije mi szybciej, kiedy wspomnienia 
odtwarzają nieporównywalny z innymi urok huculskiej dziewczyny. Pytałeś taką:

- Jesteś Polką? - zaprzeczyła ruchem głowy.
- A więc jesteś Ukrainką? - bardziej energiczne zaprzeczenie. -A zatem kim 

jesteś?
- Ja Hucułka! Hucułka, panie, może być tylko Hucułka!
Huculi... Biedni, ale wolni. Biedni, ale dumni. Biedni, ale pełni temperamentu. 

Biedni, ale nieustraszeni. Biedni, ale radośni. Kiedy pojechałeś na jarmark do Kołomyi, 
Nadwornej, do Bohorodczan, Halicza, Horodenki albo Tłumacza, do Borszczowa, 
Kut lub Kosowa, albo... - wystarczy, bo przecież nie uczymy się tu galicyjskiej 
geografi i! - od razu wpadała ci w oko jakaś Hucułka. Niby pytasz ją o plony, pogodę, 
czy na karpackich połoninach widziano znowu niedźwiedzia... Wszystko to nie 
interesuje cię w gruncie rzeczy ani trochę, bo twoje zmysły pochłaniają gibkość jej 
ciała, zadziwiającą karnację twarzy, gorejące, czarne oczy i usta tak czerwone, jakby 
wyrzeźbione z najprawdziwszego koralu. Nie na darmo śpiewano w Kołomyi: Wyszoł 
Hucuł na Hucułku, tajne chocze zlisty...

To były czasy! Przyjeżdżam ciuchcią do Śniatynia, ledwo wychodzę na peron, a 
już jestem w raju. Gęste, pachnące wszystkimi zaczarowanymi woniami lasy, bystra 
woda górskich potoków, gdzie tyle pstrągów, że zręczną ręką je złapiesz. Komu tu 
potrzebna wędka? Przecież ryby roz mnażają się tym szybciej, im czystsza woda. Tu 
we wschodnich Karpa tach, smakuje ona lepiej, niż najdroższy na świecie szampan. 
Sokoły, orliki grubodzioby, głuszce, puchacze krążą spokojnie nad połoninami, przy 
odrobinie szczęścia zobaczysz i orła śnieżnobiałego, jakby wyciętego z polskiego 
sztandaru. Pod wieczór, jeśli los ci sprzyja, dostrzeżesz nawet siedmiogrodzkiego 
sępa. I te koniki... Wszędzie na karpackich drogach owe jedyne na świecie, małe, 
posłuszne, wytrzymałe, wierne huculskie koniki, tak łagodne, że niemowlę mogłoby 
je poprowadzić. Patrzysz na krajobraz urzeczony i szepczesz, bo boisz się, że jedno twoje 
głośne słowo, a cały czar pryśnie...

Wielu dobrze życzących mi ludzi - tacy zdarzają się coraz rzadziej, ale można ich 



wrogością patrzą na tańczących, a za chwilę sami pod skoczą i zakrzykną:
- Żydy, zagrajcie Iwan wyjszoł z chaty...
Jeszcze jeden łyk wódki - i też tańczą. Najmłodszy z nich ma już dobrze w czubie, 

głowa widocznie słaba, wrzeszczy:
- Szte ne umerła Ukraina!
Słyszy to stary chasyd i komentuje po swojemu:
- To pewnie jakiś meszuge.
Zły los i jeszcze gorsi ludzie przepędzili z tego świata wszystkich owych 

muzykantów z Bożej łaski, wszystkich chasydów i wszystkie te stare owinięte 
wełnianymi chustkami Żydówki, które spracowanymi rękami wybijały rytm 
tańcującym. Kara spotkała wielu, ale nie wszystkich. Czy to zwróci życie biednym 
chasydom? W Galicji już ich nigdy więcej nie będzie...

Jestem Galicjaninem i nigdy nie przestanę nim być. Zrozumiałem to, kiedy 
przemyślałem moje podróże do Tokio i Nowego Jorku, do Madrytu i Johannesburga, 
do Helsinek i do Caracas. W moich snach nie ma wspom nień z wielkich, wspaniałych, 
sławnych miast, za to pełno nieokiełznanego wiatru, nadciągającego od krainy mojego 
dzieciństwa. Pełno w tych snach pszenicznych pól, złotych jak słońce. Kłaniają się 
nisko stepowemu wia trowi, ale nigdy w kierunku, skąd nadchodzi, zawsze tam, dokąd 
odchodzi. Często wydaje mi się, że jeśli mój sen potrwa o parę minut dłużej, uda 
mi się dostrzec kosiarzy ścinających rytmicznym ruchem złote łodygi, na szczytach 
których znajduje się wielki, człowieczy skarb: ziarno, z którego powstaje nasz chleb 
codzienny. Wysoko nad polami, prawie pod samym niebem, śpiewa skowronek. Nie, 
dwa skowronki, nawet trzy!

Ojczyzny się nie wybiera. Ojczyzna wdziera się sama do głowy i duszy w sposób 
prawdziwie czarodziejski. Jakże często zdarzało się, że ludzie wypędzali człowieka 
z jego ojczyzny, zabijali jego najbliższych. Ja też się o to otarłem, ale nic nie zdoła 
wymazać z pamięci galicyjskich zapachów, obrazów, dźwięków, kolorów, wzruszeń, 
radości, rozpaczy, uniesień, iluzji, miłości, rozczarowań... Wszystkiego, czym ojczyzna 
potrafi  obdarzyć.

Zapach Galicji towarzyszy mi dziś z taką samą intensywnością, z jaką poczułem 
go po raz pierwszy przed wielu, bardzo wielu laty. Bez trudu wyczarowuję oczami 
mojej wyobraźni Hucułów, których jest mniej, niż przed laty, bo sowiecka władza 
zajęła się i nimi. Dokąd ich wywieziono? Czy w godzinie śmierci owiał ich górski 
wiatr z Czarnohory i dotarła do nich melodia żydowskiego skrzypka, który za jednym 
zamachem wypijał trzy wódki?

Jestem Galicjaninem. Podkreślam to zawsze i wszędzie. Może właśnie dlatego 
pewien wysoki komisarz z Unii Europejskiej przysłał mi list z prośbą o napisanie 
projektu posłania do narodów starego kontynentu. Trudne to zadanie, bo gdzie 
wielkoświatowa Europa, a gdzie Galicja, daleka europejska prowincja? Przecież 
u nas w Kołomyi, Tuchli, Jarem-czu, Zełemiance, Skolem, Hrebenowie nikt nie 
wiedział, co to znaczy wodociąg. Elektryczność? Luksus tylko dla panów! Toaleta? 

świecie”. No cóż? Jeśli rzeczy wiście najlepszy... Wróciłem do domu i w miejsce 
konterfektu Piłsuds kiego zawiesiłem wizerunek „Najlepszego z Ojców”. Nigdy w 
życiu nie spuszczono mi większego lania. Zapamiętale tłukł mnie nie tylko ojciec, ale 
i matka, która przecież nigdy przedtem nie ukarała mnie choćby klapsem. Bili mnie 
milcząc, więc mogłem tylko domyślać się powodów i wydawało mi się, że czynili 
to z czystej zazdrości o miłość jedynaka do „sowieckiego Ojca”. W każdym razie w 
nocy zniknął portret tego „najlep szego Rodzica”. Już go nie odnalazłem. Pozostała 
jedynie nauczka: już nigdy w życiu nie zawiesiłem u siebie portretu żadnego polityka. 
Tę mądrość także zawdzięczam mojej Galicji.

W dalekim Wiedniu wychwalano mojego galicyjskiego ziomka Józefa Rotha za 
to, że osiągnął szczyty literackiej sławy. Dla nas, w Galicji, ważniejszy był Stanisław 
Vincenz, który opiewał piękno Karpat w Na wysokiej połoninie i podkreślał wagę 
wszelakich, choćby lokalnych kultur, nawołując Galicjan, mimo ich niepozbawionej 
dzikości i nienawiści przeszłości: „Nie zwalczajcie się! Szanujcie się!”.

W Wiedniu wręczano literackie nagrody Galicjaninowi Manesowi Sperberowi, ale 
to, o czym pisał by pokazać, jaki nieludzki jest komunizm, było nam dobrze znane, 
zwłaszcza gdy ustawialiśmy się w kolejce po bochenek chleba, bo za władzy sowieckiej 
chleba inaczej, niż w długiej kolejce, nie zdobyłeś! Wdzięczni byliśmy Sperberowi, 
że uczył nas poszanowania dla inności. Odrębność mniejszości narodowych to skarb 
wielkiego narodu - pisał. Trzeba mieć wielką duszę, żeby to zrozumieć i głosić.

Wystarczy, abym zamknął oczy, a już wyczarowuję echa owej odręb ności. Słyszę 
rzewną melodię żydowskiego skrzypka. Za chwilę dołączy do niego jednonogi fl ecista, 
który drugą nogę stracił, bo nie wytrzymał ataku wielkiego mrozu, kiedy szedł zimą 
na piechotę ze Skolego do Stanisławowa, aby tam zarobić na jakimś weselu parę 
złotych. Wspólnie grają jakoś raźniej, skoczniej, a kiedy dołączy się do nich basista, 
to już i same nogi zatańczą tyle ognia wykrzesze owo muzykowanie.

- Wódkę wypijecie? - pyta ktoś, a oni od razu za szklaneczkę. Jej zawartość 
wlewają jednym haustem w gardło i dopominają się: 

- A druga będzie?
A będzie! Druga, a nawet trzecia. Jeden po drugim pojawiają się chasy-dzi i za 

chwilę zatańczą horę.
-Alle links, links... sza, sza... istalle tanzen rechts!
Czyż nie uczył ich mistycyzmu Baal Szem Tov? Jeździli przecież cią gle do Spirów 

w Munkaczu, albo do Gersonów w Kutach, aby dowiedzieć się, jak pokonać silną 
wiarą zły los. A więc: Alle links... sza, sza... Jak hora, to hora! Stare Żydówki, otulone 
w wełniane chusty, ustawiają się w koło, by wybijać rękami takt skocznej melodii, ale 
akurat wtedy pojaw iają się ukraińscy mołodcy.

- Co tu się znowu dzieje? Moskom zachciewa się tańczyć i weselić? Trzeba im 
trochę mordy zbić, to zaraz się zasmucą!

Ale ktoś i im poda butelkę z koszerną wódką, więc najpierw, niby od niechcenia, 
skosztują, wyplują, a potem już ciurkiem wypiją, wstrzymując oddech. Niby z 



Jedziemy dalej. Na wprost wielki, biały, pełen światła kościół, gdzie każdy 
może modlić się do swojego Boga. Na lewo meczet z zielonym dachem, na prawo 
synagoga z wielkimi kolorowymi oknami, za nią zaś buddyjska świątynia pełna 
zieleni i przedziwnych zapachów. Wierni różnych wyznań pozdrawiają się serdecznie. 
Przed świątyniami młode dziewczęta rozdają grubo krajany, czarny chleb - znak 
pojednania.

Nagle znika mój huculski konik. Jeszcze przed sekundą siedziałem na nim, a teraz 
już go nie ma. Śniłem? Chyba śniłem! Miałem przecież napisać projekt posłania do 
Europejczyków, a ja spałem... Od czego teraz zacznę, jakich słów użyję, aby spełnić 
trudne zadanie? A może po prostu opiszę mój sen? Myślę jednak, że gdybym się na 
to odważył, zaraz by mnie obrzucano obelgami:

- Jakieś brednie tu wygaduje! Naiwne bajeczki.
A niech sobie gadają, co chcą. Mimo wszystko zaryzykuję i zacznę pisanie posłania 

od tej chwili, kiedy pojawił się huculski koń, który przemówił do mnie ludzkim 
językiem. Cóż mi ludzie mogą uczynić złego, jeśli o tym opowiem? Galicyjskiemu 
prowincjuszowi nikt nie może prze cież zabronić, aby zachowywał się tak, jak 
mu dyktuje serce. Słowo daję, tylko takie zachowanie przystoi prowincjuszowi z 
Galicji!

A nie wystar czy kij wbity w ziemię, którego się trzymało, aby nie wpaść do kloacznej 
jamy? Co drugi Hucuł podpisywał się krzyżykami, bo ani cytaty, ani pisaty. Co druga 
Hucułka wierzyła, że wystarczy panocka z miasta pocałować, aby od razu urodzić 
maleństwo...

Jakże zatem mnie, Galicjaninowi, pisać o przyszłości Europy? Zamykam więc 
oczy i znów wraca przeszłość, na kształt powrotnej fali.
Nagle wyrasta przede mną biały, huculski konik. Zwraca się do mnie - czy ktoś 
uwierzy? - w ludzkim języku:

- Dosiądź mnie! Pojedziemy w krainę twoich marzeń.
Odmówić konikowi? Właściwie dlaczego? Już siedzę na jego grzbiecie i już 

jesteśmy w drodze do jakiejś zaczarowanej krainy. Kwiaty witają nas, pochylając swe 
bajecznie kolorowe kielichy, drzewa obsypują dojrzałymi owocami - przewybornymi 
śliwkami, gruszkami, jabłkami, morelami, orzechami laskowymi... Na skraju lasu, 
który właśnie mijamy, harcują młode jelenie, jaskółki krążą nad nimi i tak głośno 
świergocą, jak gdyby świętowały odwieczne gody życia. Wiatr, który nas odświeża, 
pachnie jak by narodził się w oliwnym gaju, w jakiejś pierwotnej enklawie ludzkości, 
gdzie znajduje się kolebka wszystkich ludów świata. Przechodnie poz drawiają nas 
niby bliskich, oddanych przyjaciół. Zadziwia i zaskakuje roz maitość ich ubioru 
- ileż tu różnych tradycji, odmiennych nawyków! Są niebieskoocy i jasnowłosi, i 
tacy, których oczy przypominają węgiel, a kolor włosów syberyjskie wrony. Każdy z 
nich wita serdecznie każdego, mijając się, wręczają sobie prezenty w postaci koszy 
pełnych grzybów, jagód, ziarna, jarzyn, owoców...

Parę aut nas wyprzedza, ale żaden z kierowców nie obraża mnie lub mojego 
dzielnego, huculskiego rumaka gestem oznaczającym, że jesteśmy głupi, bo jedziemy 
stępa, zamiast pędzić bezmyślnie przed siebie, jak oni. Przecież nigdzie się nam nie 
spieszy. Jakiś kabriolet zatrzymuje się, a prowadzący go młody człowiek pozdrawia 
nas z uśmiechem:

- Czy mogę w czymś pomóc?
Ja i mój koń wyrażamy mu uznanie za jego dobroć, obaj wolimy jed nak poruszać 

się o własnych siłach, i już wkrótce osiągamy duży plac, na którego środku stoi 
wielka tablica z napisem: „Granica”. Obok urzęduje pan w mundurze. Nie żąda od 
nas, podróżnych, dokumentów. Wita nas serdecznie:

- Jesteście może spragnieni? Pijcie ze dzbana! To świetna, zimna, orzeźwiająca 
woda. Starczy dla każdego. A kiedy zaspokoicie wasze prag nienie, jedźcie dalej, bo 
parę kilometrów stąd śpiewają najlepsze chóry Europy. Wstęp jest wolny, a program 
ustalają goście, a więc także wy.

W połowie drogi, wskazanej przez pana w mundurze, zatrzymujemy się przy 
bramie dużej fabryki. Jej kominy nie dymią, bo nałożono na nie wielkie fi ltry. 
Wyglądają jak wojskowe hełmy, połykają wszystko, co brudne, nawet najmniejsze 
pyłki. Ta kraina zdaje się być nieskażona, jak na początku świata.



Hołobutów 

Kiedy Jakub mówi, jego g�os dudni i brzmi jakoś niepokojąco, może 

nawet i denerwująco. Brak mi wykszta�cenia aby to uściślić. Intuicja pod-

szeptuje mi jednak, że kryje się za tym coś niezwyk�ego... może nawet coś 

strasznego... Ale co? Nie potrafię tego zdefiniować. Przyznaję jednak, że 

zależa�oby mi na tym. Może w końcu jego g�os rodzi się w brzuchu � cóż 

by to by�a za anomalia! � a nie w krtani, gdzie, jak każdy wie, dwie struny 

istnieją po to, aby produkować ludzkie dźwięki. 

Dziś ta na pozór b�aha przecież sprawa tak mnie intryguje, że zdetermi-

nowany pytam wręcz bezczelnie, w sposób, który jest dla mnie specyficzny, 

bo zawsze, niestety, z nalotem wyraźnej, choć niezamierzonej agresji: 

� Czy móg�byś mi, Jakubie, pomóc? Nie mogę wyzwolić się z uczucia, 

że z twoim g�osem jest coś nie tak... Chcia�bym dociec przyczyn, chociaż 

w�aściwie nie wiem, dlaczego mi na tym zależy... 

� Nie wykluczam, że rzeczywiście masz rację... � Jakub Rosen 

odpowiada mi bez z�ości, bez choćby śladu agresji. W końcu móg�by mieć 

ku temu powód, bo w�aściwie jakim prawem niepokoję go moimi, w grun-

cie rzeczy, obrażającymi dociekaniami � To się zaczę�o w roku... poczekaj, 

spróbuję dok�adnie obliczyć... urodzi�em się w roku 1931, a wszystko, co 

dla mojego życia sta�o się istotne, wydarzy�o się w moim jedenastym roku 

życia, a więc dok�adnie w roku 1942. By� to moment, kiedy Niemcy 

dobrali się do mojej matki. Jeden z nich zmusza� mnie wówczas rewolwe-

rem do przyglądania się jej egzekucji. Do dziś nie pamiętam, czy 

zareagowa�em krzykiem, p�aczem, czy też absolutną apatią... Nie potrafię 

uzmys�owić sobie, chociaż bardzo bym tego chcia�, jak d�ugo to wszystko 

wówczas trwa�o, aż w końcu do mnie też strzelono. Zwali�em się od razu 

na ziemię, by�a zimna i mokra, pamiętam to dok�adnie... Musia�o przed 

chwilą, zanim wszystko się wydarzy�o, padać, czego moja pamięć z ca�ą 

pewnością nie odnotowa�a. Inny fakt, z owego dnia wyry� się natomiast na 

zawsze w mojej pamięci: cieniutkie strumyki matczynej krwi, które 

pokry�y wzorem pajęczyny mokrą ziemię. 

Oddycha�em, a więc ży�em. Chociaż ze strachu nie otwiera�em oczu, 

czu�em... wiedzia�em... by�em pewny, że mnie nie zabili, chociaż do mnie 

strzelali. Nie trafili, czy co? Pewnie tylko dlatego upad�em, że kiedy 

strzelali, dopad� mnie nieopisany, nieludzki wręcz strach przed tymi 

wszystkimi umundurowanymi. A może d�awi�a mnie po prostu niena-

wiść, którą wobec nich odczuwa�em? Bezsilna nienawiść i pogarda dla 

siebie samego, bo przecież nie mog�em zdobyć się nawet na to, aby na 

nich, w obronie mamy, choćby krzyknąć. Kiedy wreszcie odmaszerowali, 

przykucną�em przy niej. Leża�a rozkraczona, jakby przygotowywa�a się 

do jakiejś, zupe�nie mi nieznanej, gimnastyki. Oczy mia�a szeroko 

otwarte, a ja ba�em się jej dotknąć, więc nawet ich nie zamkną�em. By�em 

z matką � po tym wszystkim co się w�aśnie sta�o � wreszcie sam, więc 

chcia�em do niej przemówić. Myśla�em, że pewnie się bardzo boi, więc 

przede wszystkim trzeba ją uspokoić. Próbowa�em wydobyć z siebie 

przynajmniej jedno s�owo: MAMOOOO... Czy to za dużo dla krtani? 

Jedno jedyne s�owo. Ale krtań moja jakby zaros�a. I widzisz, od tego 

w�aśnie czasu mój g�os dudni. 

Patrzy�em teraz na niego... D�ugo... Może nawet za d�ugo... 

� Jakub, przepraszam cię! 

Chyba nie obronię się przed coraz mocniej opanowującym mnie 

lękiem, że mój żo�ądek zrewoltuje, zareaguje w�aśnie tak, jakby chcia� na 

nowo obrazić Jakuba. Skąd nagle ta rebelia? 

„Jego matka!". 

Jak mog�em zadać mu takie idiotyczne pytanie? Jestem naprawdę za-

dufanym w sobie, bezgranicznie prostackim, durniem. 

� Jakub, wiesz... Ja... Nie chcia�em cię... No, może zrozumiesz? 

Zareagowa� pog�askaniem mojej ręki. 
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� Przecież znam cię już tyle lat... Jesteś... Jakby to najlepiej określić? O... 

Najlepiej tak: przyjacielem! Po prostu prawdziwym przyjacielem! Teraz wiesz 

już, czemu zawdzięczam ten mój dziwny g�os. Czy ktoś u nas, dziś jeszcze, 

pamięta co szwaby wyprawiali? Przecież nasza m�odzież � niechaj rośnie ku 

chwale Ojczyzny! � nie wie dziś nawet, co to znaczy ,,hitleryzm". 

� Jakub... Przepraszam... � ponawiam. 

Pomagam mu w osadzeniu się na inwalidzkim wózku. Pomyśleć tylko: 

Jakub Rosen � ofiara paraliżu, więzień w�asnego wózka! To przecież ten 

sam Rosen, który by� mistrzem Europy w rzucie dyskiem. Kto ciekaw 

szczegó�ów, niech sięgnie po gazety z tamtego czasu! Prasa zach�ystywa�a 

się jego wyczynami. Czyta�em wówczas: „Jakub jest znów mistrzem 

Europy", albo „Rosen jest talentem sportowym z �aski Bożej", ale nigdy 

sobie nie kojarzy�em, że ów „Jakub" i ów „Rosen" to po prostu mój kolega 

szkolny Jakub Rosen. 

Pewnej nocy zbudzi� się przerażony, bo nagle us�ysza� strza�y karabi-

nowe. Zobaczy� ni z tego, ni z owego od wielu lat nieżyjącą przecież matkę 

i zrozumia�, że to do niej w�aśnie strzelano. Jak to? � przerazi� się � Prze-

cież to wszystko bezpowrotna przesz�ość... Tyle lat minę�o już od owego 

1942 roku... Wówczas, kiedy celowano do niej z karabinów, nawet nie 

krzyknę�a. Teraz, tej nocy, kiedy znów ją rozstrzeliwano, �ka�a, b�aga�a 

o wspó�czucie, żebra�a o swe życie... Wszystko na nic! Oni bowiem strze-

lali i strzelali! Upad�a na ziemię � dok�adnie, jak wówczas � ale tym 

razem, choć wydawa�o się, że leży martwa, jej nogi nadal wykonywa�y 

jakieś bardzo dziwne ruchy. Naciska�y peda�y niewidocznego roweru, 

porusza�y się, pracowa�y... To wydawa�o mu się, chociaż czu�, że jego 

krtań przepe�niona jest �zami � tragikomiczne. 

� Czy nogi trzeba osobno rozstrzelać, aby też straci�y życie? Każdą 

nogę po kolei? 

Zadawa� sobie takie pytanie, ale jego wyobraźnia konstatowa�a, że 

gestapowcy, wszyscy w czarnych mundurach, popijają alkohol z alumin-

iowych manierek. Nagle zaczęli śpiewać: 

� ...treu, treu, dem Fuehrer, bis zu dem allerletzten Atem, treu... 

I za karabiny! Jedni strzelali w matki lewą nogę, drudzy w prawą. 

wszystko co popad�o. Nawet pieniądze! Tyle, że te pieczo�owicie zbierali 

ci, którzy przemarsz obserwowali stojąc na skraju drogi, milcząc jakby 

skamienieli. I nagle, w�aśnie w tym Ho�obutowie, dalszy ślad po 

nieszczęśnikach zaginą�. Droga � zbiorowisko wyrzucanych przez nich 

przedmiotów � nagle urwa�a się, i przemienia�a się znów w normalną, już 

nie obsypaną zawartością ich kieszeni. 

Nie wątpisz chyba, że zaraz po wojnie, wybra�em się do tej wsi? 

Szuka�em, ale niczego nie znalaz�em. Sowieci wywieźli, zaraz po 

wkroczeniu, wszystkich ch�opów z Ho�obutowa w g�ąb swojego grzęza-

wiska, któż móg�by więc wskazać mi zbiorowy grób, gdzie spoczywa 

także i mój ojciec? A ja chcia�bym jeszcze tylko pomodlić się nad jego 

grobem... Niech leży w spokoju... Czy taka modlitwa nie jest 

najważniejszą powinnością syna? 

� Jakub... � reaguję szeptem, myślę nawet, że moja krtań pad�a w�aśnie 

ofiarą takiej samej komplikacji, od której Jakub się nie uratowa� � Wystar-

czy na dziś tych wspomnień! Naprawdę! Dosyć tego! 

Chwyta mnie za rękę i trzyma tak mocno, jakby nie by� sparaliżowany. 

� Jeżeli naprawdę jesteś moim przyjacielem, jedź do Ho�obutowa! 

Znajdź tam ów grób i ustaw na nim duży kamień, na którym koniecznie 

wyryjesz: „Tu leży Natan Rosen, ojciec Jakuba. Zosta� zamordowany 

przez hitlerowców. Niech odpoczywa w spokoju. Shalom! Nie wolno ci 

odmówić tej przys�ugi. Pomyśl o tym, że jako syn mam obowiązki, 

których nie sposób nie spe�nić! 

� Uspokój się Jakubie! Proszę cię... Pewnie, że pojadę w twoim imie-

niu do tego... Jak powiedzia�eś?... Ho�obutowa, czy tak? Odszukam 

zbiorowy grób i postawię kamień z tym twoim... Sha... Sha... 

� Shalom! 

� O w�aśnie... Shalom! 

W Wielkiej Encyklopedii, wydanej w 1938 roku, czytam: 

Ho�obutów(...) wieś na po�udniowy�wschód od Lwowa(...) trzysta 

czterdzieści dusz(...) ma�y kamienio�om(...) lasy, pola pszenicznej..) �ąki 

bogate w soczystą trawę, idealne dla hodowli byd�a... 

Uzyskanie wizy wjazdowej na Ukrainę to nieprosta sprawa. 



W konsulacie stawiają pytania, jakby chcieli ustrzec się przed 

wwiezieniem do Ho�obutowa bomby atomowej... imię ojca., p�eć... czy 

żonaty... zawód... by�em już na Ukrainie czy też pierwszy raz... w�aściwie 

po co... kto zagwarantuje... dowód na posiadanie pieniędzy... Co najmniej 

tysiąc amerykańskich dolarów... Świadectwo niekaralności... Trzeba 

pos�użyć się kopertą, wype�nioną banknotami, bo inaczej wizy nie będzie! 

Ma się przecież praktykę w tych sprawach, ostatecznie ży�o się w komu-

nizmie dostatecznie d�ugo, aby wiedzieć co i jak... No więc wręczam 

potrzebną kopertę i zaraz otrzymuję wizę. 

Ho�obutów wciąż jeszcze nazywa się Ho�obutów, ale droga, która 

dawniej tu prowadzi�a, po prostu zanik�a. Osiedleńcy � sprowadzono ich 

tu przymusowo � do miasta nie jeździli. Po co? Pieniędzy, aby tam coś 

nabyć, nie mieli, a co sami wyprodukowali i tak nie mogli sprzedać, bo 

wszystko sami konsumowali. Droga więc zaros�a! Autem nikt tu dziś nie 

dotrze! Pozostaje tylko górski, solidny rower lub wóz, ciągniony przez 

konia. Tak czy owak � jestem wreszcie w Ho�obutowie! Wieś? Jaka tam 

wieś! Chyba tylko dekoracje ustawione dla Chagalla. Nawet s�awną kozę 

bez trudu odnajdziesz! Każda chata chyli się w inną stronę świata. 

Kaczuszki p�ywają po jakiejś brudnej ka�uży, wieprze chrząkają doszu-

kując się żarcia w b�ocie. Żadnego ogrodzenia nie trzeba, kto by je tu 

ukrad�? 

Las wmaszerowa� do wsi od po�udnia, poch�aniając bez oporu wię-

kszość, od lat opuszczonych chat. Osiedleni tu dońscy Kozacy chwalą to 

sobie, bo przynajmniej opa� mają za darmo. Wystarczy tylko sięgnąć po 

niego ręką. 

Ale oto jakaś ludzka postać: baba potężna, prawdziwy pień z końskim 

ty�kiem, masywnym jak opoka. Siedzi pewnie na dwu sto�kach, a jeśli pod-

stawiają jej tylko jeden to, chcąc nie chcąc, po prostu stoi. G�owa otulona 

we�nianą chustą... Może też to nie chusta, lecz zwyk�y koc! Na plecach 

potężna wiązka drzewa. 

� Eee... � zagajam rozmowę z nią, ale od razu zgaduję, że szkoda 

czasu. Baba myśli, że ja z miasta .... Kontroler ... więc zamiast rozmawiać 

ze mną, przyspiesza kroku. 

� Czekajcie no babo! Co mnie obchodzi wasze drewno? Szukam 

czegoś innego! Grobu! Zbiorowego grobu! 

� Czego? 

Gadać z nią to stracony czas. Niech idzie swoją drogą. 

Znajduję d�ugi, mocny kij i rozpoczynam moją żmudną pracę. Wtykam 

go w ziemię co parę kroków w nadziei na znalezienie ludzkich kości. 

Chwileczkę! Czy Wielka Encyklopedia, rok wydania 1938, nie wymienia 

jakiegoś istniejącego tu kamienio�omu? Tam w�aśnie muszę iść! Przecież 

Niemcy kochali w�aśnie takie miejsca, żeby tylko wspomnieć Babi Jar 

albo Matthausen. No i jest kamienio�om, albo to coś, co kiedyś nim by�o! 

Wsadzam kij gdzie się tylko da, nie ża�uję wysi�ku i nie patrzę na pęcherze, 

które coraz liczniej wyskakują na moich palcach... Od kiedy to cz�owiek z 

miasta wytrzyma wielogodzinne kopanie kijem? Nic! Już i s�ońce 

zachodzi! Horyzont topi się w purpurze. Jutro będzie wiatr! Na razie trzeba 

wracać do miasta! 

D�ugo nie mogę zasnąć. Studiuję mapę Ho�obutowa. Gdybym by� 

komendantem plutonu egzekucyjnego � Pfuj, cóż to za okropna wizja! � ale gdybym jednak 

Biedny Jakub. Czeka na mnie pe�en nadziei. Co zrobić, aby go nie 

zawieść? Zleci� mi naprawdę bardzo ciężkie zadanie! 

Następny dzień! Znowu mój kij w robocie. Nic! Żadnego śladu! 

Nagle przede mną staje jakiś ch�op. Kozak, jeśli sądzić po papasze. 

Trzeźwy? Wobec tego to nie Kozak! 

Zagaduje mnie: 

� Szukasz czegoś braciszku? Alboś samoszedszyj, albo... 

� Zgad�eś, bo to czego szukam, nie jest normalne. 

� Czego więc szukasz? 

� Grobów! 

� W Ho�obutowie? Tu się zmar�ych chowa na polu, bo to najlepszy 

i tani nawóz. 

Zadzieram g�owę ku niebu. Grzmi. O�owiane chmury nadciągają nad 

wieś, za chwilę lunie niemi�osiernie, ziemia zmięknie, mój kij stanie się 



niepotrzebny. Jak nim grzebać w mokrad�ach? Już pewnie nie znajdę 

miejsca, gdzie spoczywa ojciec Jakuba. Przecież jutro muszę opuścić 

Ukrainę, choćby dlatego, że wiza już się kończy. Boże, jaki nieszczęśliwy 

będzie mój Jakub Rosen. Ale przecież uczyni�em wszystko, co w ludzkiej 

mocy, aby mu pomóc. Czy nie przekopa�em kijem pó� wsi, poszukując 

ludzkich kości? 

Jeszcze jeden Kozak! I ten wydaje się trzeźwy! Dwaj Kozacy � i ani 

jeden pijany! Nies�ychane! 

� Panie! � zagaduje mnie. � Z daleka? 

Nie czeka na moją odpowiedź, interesuje go ca�kiem coś innego. 

� Czy rozumiesz się na ziemniakach? 

� N i e ! 

� Od razu tak myśla�em. Wy, miastowi, macie w g�owach tylko gówno. 

Jest na mnie obrażony. Jakże mi teraz przykro, że nie studiowa�em 

agronomii. 

� A gdybym się na ziemniakach zna�, to co? � zapytuję tego drągala 

z papachą na g�owie. 

Reaguje nag�ym zainteresowaniem moją osobą. 

� A więc jednak rozumiesz się na tym trochę? 

� Trochę... � odpowiadam wymijająco po to tylko, aby podtrzymać 

rozmowę. 

� Jeśli nie �żesz, to wyt�umacz mi dlaczego Kociubinsky, którego pole 

przylega przecież do mojego, zbiera sześć razy więcej ziemniaków niż ja? 

Boże! � myślę od razu � Czy wybra�eś sobie akuratnie tego ch�opa, aby 

przekazać mi wiadomość, której ledwo może doczekać się Jakub Rosen? 

� Bratiaga � krzyczę od razu wręcz histerycznie � prowadź mnie tam...! 

Nad naszymi g�owami już burza. Jakaś dziwna bo pe�na grzmotów 

i b�yskawic, ale zupe�nie bez deszczu. Biegniemy w kierunku lasu, który 

od po�udnia wdziera się do wsi. Wkraczamy w jego gęstwinę. Przedzier-

amy się przez nią i już osiągamy wielką polanę. Jest podzielona kijkowym 

p�otem na dwie równe części. 

� Pole przylegające do wsi to moje! Kociubinsky'ego to wleczące się 

do lasu. Teraz patrz: na moim ledwo, ledwo zielono. A u niego? Jak 

zaczarowane! Krzak przy krzaku! Tylko pluć trzeba, bo chyba czort się za 

tym kryje... 

Mój kij! Już wbijam go w ziemię należącą do Kociubinsky'ego i od 

razu zgaduję, że znalaz�em to, czego szuka�em. Grzmi coraz donośniej, ale 

nie z tego powodu drżę. Rękami, pokrytymi pęcherzami, wykopuję do�ek. 

Na jego dnie... 

� Jakubie! Znalaz�em! Spe�ni�em twoje zadanie! 

Pierwsze krople deszczu. Skąd przytaszczyć tu kamień? Do 

kamienio�omu przecież co najmniej dwa kilometry! 

�I jak wyryć na nim s�owa: Natan Rosen... Shalom! 

Kozak szarpie mnie za rękaw. 

� Co to? � pokazuje os�upia�y ludzkie kości, do których się dokopa�em. 

Nie odpowiadam, więc nie zaprzestaje szarpania. � No braciszku? Wiesz 

już, dlaczego Kuciubinsky zbiera sześć razy więcej ziemniaków niż ja? 

Nagle rozszala�a się ulewa. Kto wytrzyma jej atak na tym ho�obu�

towskim polu? Wyrywam się Kozakowi i w niemi�osiernym deszczu 

rozpoczynam moją drogę powrotną. Najpierw do miasta, a potem... 

Zobaczę Jakuba i opowiem o wszystkim, co tu znalaz�em. Myślę o nim 

i od razu wydaje mi się, że gwa�towna burza wokó� mnie nie wp�ynie na 

moje przekonanie, że przyjaźń dwóch ludzi sprzyja odczuwaniu czegoś 

bardzo wznios�ego, czego jednak określić nie potrafię... Już dziś wiem, że 

Jakub skwituje moją relację jednym jedynym s�owem brzmiącym po 

prostu Shalom! W odpowiedzi chwycę go za ręce i pozdrowię na jego 

sposób, wypowiadając to jego pozdrowienie: Shalom. 

A potem patrząc sobie nawzajem w oczy powtórzymy je już razem: 

Shalom... shalom... shalom... 


