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ŹRÓDŁA
Światło padające na złoto,
światło odbite od złota, cień.
Smuga światła na kolumnie Wizy-
gotów, smuga światła na kolumnie
Rzymian, cień. Promień na krzyżu,
promień na wersecie z Koranu,
cień – nie byłem już w stanie
wchłonąć więcej. Bezmyślnie 
rejestrowałem refleksy skaczące 

po ścianach, łukach, muszlach Mezquity w Kordobie, po tym
arabskim horror vacui. Ale myślałem tylko o jednym: by jak naj-
szybciej wyplątać się z zasupłanej geometrii arabesek i świętych
liter, by wyrwać się z tej przedziwnej architektonicznej kołomyi, 
w której islam i chrześcijaństwo; święte i świeckie; wschodnie i za-
chodnie; wizygockie, umajjadzkie, hiszpańskie – wszystko to ko-
łuje po zamkniętych, kamiennych przestrzeniach. By wyjść
wreszcie na słońce. I wtedy zobaczyłem jego. Nie, nie był
tu obcy, pasował jak ulał, ale wyróżniał się. Siedział pod ścianą 
ze skrzyżowanymi nogami, w charakterystycznej pozie świętych
mężów Wschodu. Modlił się. Skupiony, nieobecny, dostojny. 
Dobrze ubrany, z klasą. Młody – twarz okalał mu delikatny, może
pierwszy, zarost. Półprzymknięte, wąskie oczy, symetrycznie osa-
dzone w szlachetnej twarzy o kolorze kości słoniowej, zdradzały,
skąd przybył. Ze Wschodu. Na Zachód. Do siebie? Po swoje…?
W końcu był u siebie – w kalifacie, którego dawno już
nie ma. Czarny turban podpowiadał, że wywodzi swój ród 
od Mahometa. Reszta była tajemnicą. Potężny męż-
czyzna, który stał obok i najwyraźniej go strzegł, stanowczym 
gestem dał mi do zrozumienia, żebym sobie poszedł. Poszedłem.

Złoto kładzione obok karminu, błękit obok zieleni, czerń.
Kreska przy kresce, krzywizny i proste, czerń. Patrzyłem zafas-
cynowany na dłoń mistrza. Malował automatycznie, pewnymi 
pociągnięciami, wedle odwiecznej, świętej reguły miniaturzystów
z Bikaneru, uczniów artystów perskich. Jak jego dziad i pradziad,
takim samym pędzlem z najcieńszego włosa z ogona radźas-
thańskiej wiewiórki, tu na skraju piaszczystej pustyni Thar, odtwa-
rzał z pamięci wizerunek XVIII-wiecznego dostojnika imperium
Mogołów. Którego dawno już nie ma.
Pan z miniatury siedział pod ścianą ze skrzyżowanymi nogami, 
w charakterystycznej pozie świętych mężów Wschodu. Modlił się.
Skupiony, nieobecny, dostojny. Dobrze ubrany, z klasą. Młody 
– twarz okalał mu delikatny, może pierwszy, zarost. Półprzymk-
nięte, wąskie oczy, symetrycznie osadzone w szlachetnej twarzy 
o kolorze kości słoniowej, zdradzały, skąd przybył. Czarny turban
podpowiada, że pochodził z rodu Mahometa. Reszta jest 
tajemnicą.

Smaki arabskie w Andaluzji. I smaki Persji w Iranie. I smak
życia, i win na chorwackiej wyspie Vis. I mąki z prosa w Burkina
Faso. I herbaty na werandzie hotelu wśród wzgórz w Ugandzie.
Święte ogrody Japonii. I mrzonki kosmiczne Zambii. I podwodne
jaskinie Florydy. I strach Nepalu. I mroczne wierzenia Buriacji. 
I wszystkie zmyślenia sławnego podróżnika. Możesz poznać
je u źródeł. Reszta niech pozostanie tajemnicą.

Czytaj, smakuj, szukaj.

Dariusz
Fedor,

redaktor
naczelny
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Wszystkie
zmyślenia
Tony’ego
Halika

Mirosław
Wlekły
Reporter 
„Dużego 

Formatu”, 
autor książki 

o Dominikanie
„All inclusive”
(Agora, 2015)

Agnieszka
Wójcińska
Dziennikarka.

Autorka zbiorów
rozmów 

z polskimi 
reporterami 
„Reporterzy 

bez fikcji” 
i z reporterami
zagranicznymi
„Perspektywa

mrówki”, 
redaktorka 

antologii „Mur.
12 kawałków 

o Berlinie”  

Z Mirosławem Wlekłym, autorem biografii
Tony’ego Halika, rozmawia 
Agnieszka Wójcińska
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Elżbieta Dzikowska
po raz pierwszy zobaczyła 
Tony’ego Halika na ekranie
czarno-białego telewizora „Wisła”
w jego filmie o skoczkach-kaska-
derach z Acapulco. Były lata 70., a ona
pracowała jako dziennikarka „Kontynentów”.
A w twoim życiu jak się pojawił?
Opowiadała mi, że wyłączyła wtedy telewizor, bo

wydał jej się śmieszny i mało ciekawy. Ja sam pamiętam go
z niedzielnego popołudnia. Jak już odbębniliśmy cały rytuał,
mszę, obiad rodzinny, odrobienie lekcji, siadaliśmy z rodzi-
cami i rodzeństwem przy herbatce przed telewizorem. I tam,
w „Pieprzu i wanilii”, pojawiał się Halik. Wtedy, za komuny,
choć może to zabrzmi banalnie, to było okno na świat, je-
dyny program, gdzie ten świat można było podziwiać. Dla
mnie to było magiczne. Potem miałem wrażenie, że Tony
Halik zniknął. Sam chyba o nim zapomniałem. A kiedy za-
cząłem czytać pisma podróżnicze, coraz częściej mnie za-
stanawiało, jak to możliwe, że o facecie, który rozpalał
wyobraźnię milionów Polaków, nagle słuch całkowicie zagi-
nął, a jego programy nie są powtarzane.

To jak do ciebie wrócił?
Siedem lat temu wziąłem udział w sztafecie podróż-

niczej Afryka Nowaka, zresztą opisanej przez „Kontynenty”.
Śladami polskiego podróżnika z początku XX w. Kazimierza
Nowaka przemierzyliśmy całą Afrykę, używając tych samych
środków transportu, co on, czyli głównie roweru. Trzy lata
temu siedzieliśmy z Norbertem Skrzyńskim, który przebył
najwięcej etapów i był jednym z mózgów tej wyprawy, przy
winie u mnie w domu i zastanawialiśmy się, co teraz. I nagle
spytałem go: „Pamiętasz Tony’ego Halika? A może by tak ru-
szyć śladami jego pięcioletniej podróży jeepem przez Ame-
ryki z Ziemi Ognistej na Alaskę i z powrotem na przełomie lat
50. i 60.?”. W jeden wieczór narodził się pomysł ekspedycji
i tej biografii. Na podróż cały czas brakuje pieniędzy, ale ja
w tym czasie napisałem książkę.

Twoje zainteresowanie reportażem, jeżdże-
niem po świecie to zasługa Halika?

Był jednym z bohaterów mojego dzieciństwa, ale 
w kierunku zawodu bar-
dziej pchnął mnie Kapu-
ściński, już później. O tym,
że Tony Halik był też repor-
terem pełną gębą, dowie-
działem się, dopiero zbie-
rając materiał do książki.

A kiedy zaczyna-
łeś pracę nad tą biogra-
fią, jak go widziałeś?

Przede wszystkim
jako podróżnika i showmana
z telewizji. Starszego pana,
który zwiedził cały świat, jako
jeden z nielicznych Polaków 

w tamtym czasie. W ogóle nie odbierałem go jako dziennika-
rza, tymczasem on miał na tym polu spore doświadczenie 
i zasługi. Wiesz na przykład, że Ryszard Kapuściński się 
od niego uczył? Do końca go podziwiał i szanował. Poznali
się w Meksyku, gdzie Halik był korespondentem amerykań-
skiej telewizji NBC. Gdy Kapuściński trafił tam na placówkę,
Tony wprowadzał go w świat korespondentów zagranicznych
Ameryki Łacińskiej. Od korespondentów meksykańskich do-
wiedziałem się, jak brawurowy był Tony Halik, a jeden z jego
szefów z NBC powiedział mi, że traktowali go jako człowieka
od zadań specjalnych. Jeździł tam, gdzie inni się bali. Pamię-
tam opowieść samego Tony’ego Halika, która z początku wy-
dawała mi się nie do uwierzenia. Podczas wojny futbolowej
na granicy Salwadoru z Hondurasem helikopter, którym leciała
ekipa, miał awarię i zaczął spadać. Halik twierdził, że filmował
katastrofę aż do samego końca, nie odrywając oka od wizjera
kamery. Na szczęście wypadek skończył się tylko obiciem pa-
sażerów. W Meksyku potwierdził mi, że tak było, poważny
dziennikarz, który słyszał o tym z ust dwóch świadków.

Czemu tak mało wiemy o tej jego stronie?
Sam mało o tym mówił. Praca korespondenta zagra-

nicznego, zajmowanie się polityką, kręcenie wywiadów z pre-
zydentami czy premierami chyba nigdy go w stu procentach
nie satysfakcjonowały. Bywał w miejscach, gdzie toczyła się
historia, ale to była tylko praca. Wolał  jechać w głąb selwy
do Indian i opisywać ich życie. Marzył, by zostać wielkim po-
dróżnikiem. Mam wrażenie, że pełnię szczęścia zyskał 
po powrocie do Polski w latach 70., kiedy dla swoich pro-
gramów telewizyjnych mógł się temu poświęcić. Ta „egzo-
tyczka”, z której się trochę podśmiewał na przykład Ryszard
Kapuściński, to była jego prawdziwa miłość.

Chociaż na przykład jako korespondent NBC
towarzyszył Richardowi Nixonowi w czasie wizyty 
w Polsce.

O czym mało kto wie, a to był wyjazd kluczowy dla
tego, kim się stał. Halik wyjechał z Polski w czasie wojny, na
wiele lat. W 1948 roku wyemigrował do Argentyny, potem
przeprowadził się do Meksyku. Do PRL udało mu się przyje-
chać w 1961 roku, kiedy z żoną Pierrette i synem Oznaną

odwiedzili najpierw jej rodzinne
strony we Francji, a potem
jego tutaj. Kolejny raz wrócił
do Polski właśnie z Nixonem,
w 1972 roku. Został wtedy 
na kilka miesięcy, obsługiwał
wizytę Fidela Castro w War-
szawie i Krakowie, zrobił dla
NBC kilka materiałów z Pol-
ski, między innymi z procesji
na Boże Ciało pod Łowi-

Tony Halik uwielbiał żeglo-
wać i pływał jeszcze 
po siedemdziesiątce. 
Tu podczas rejsu 
we Włoszech w latach 80.
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Na włoskiej wyspie Vul-
cano Halik zajadał żywe

jeżowce. – Ja patrzę, 
to się rusza – wspomina

jego siostrzeniec 
Dariusz Kosiński – zaraz
zwymiotuję. Żeby jakoś

przełknąć, wlewam 
w siebie pół butelki
piwa. A Tony mówi:

„Perfecto”. I prosi 
o następne

Ozana Halik urodził się
5 stycznia 1959 roku,

podczas wyprawy 
z Ziemi Ognistej 

na Alaskę (1957-61).
Gdy wrócili z podróży,

znajomi rodziców 
mówili o nim „dzikie

dziecko”



Przy jeepie Ika podczas
podróży na Alaskę. 
Wyruszyli z Buenos
Aires dwudziestego
siódmego marca 
1957 roku
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Trzeba tworzyć świat
dobry

Ouagadougou. Wszystkie odcienie żółci, brązów, szarości. 
Śmieci. Zużyte sprzęty, którym mieszkańcy nadają 
nowe przeznaczenie. Czy doszło do jakiejś awarii 
i samolot przymusowo przyziemił gdzie indziej? 

Czy to na pewno stolica kraju?
Szymon Hołownia

Na lotnisku nikt na mnie nie czeka, bo prócz
pasażerów, uzbrojonych wojskowych i ob-
sługi lotniska nikt nie ma tu wstępu. Tak jest
od 16 stycznia 2016 roku, gdy dżihadyści

zaatakowali hotel Splendid i kawiarnię Le Cappuc-
cino, miejsca w samym centrum stolicy chętnie od-
wiedzane przez gości z Zachodu. Zginęło kilkadziesiąt
osób, w większości obcokrajowców. Pierwszy w historii
tego kraju zamach terrorystyczny na taką skalę skutecz-
nie odstraszył przyjezdnych i przyczynił się do ostrego
hamowania w tym, co przed tragedią, trochę na wyrost,
można było nazwać w Burkina Faso społeczno-gospo-
darczym rozwojem kraju. Wrócił strach. 

P O D  W I A T R
Działająca od czterech lat Fundacja Dobra Fabryka

realizuje swoje cele w myśl zasady R.W. Emersona: „naj-
lepszą metodą walki ze złym światem jest tworzyć świat
dobry”. W Burkina Faso jesteśmy od roku, próbując zwięk-
szyć szanse mieszkańców wioski Gourcy na północy kraju.
Życie tu jest niebezpieczne, warunki ekstremalne. Dokucz-
liwy wiatr harmattan, wiejący od Sahary, potrafi obniżyć wil-
gotność do 1 proc., przynosi kurz, pył i piach. A bliskość
granicy z Mali i Nigrem, gdzie bezwzględne rządy zapro-
wadzili terroryści z ISGI (Islamic State In Greater Sahara) 
i wyłoniona z Boko Haram grupa ISWA (Islamic State In We-
stern Africa), sprawiają, że nie zapuszcza się tu nawet bur-
kińska armia. Tu się nie przyjeżdża, stąd się ucieka. 

Kilka kilometrów od Gourcy prężnie działają kopal-
nie złota i kobaltu. Wydobywanie złóż powinno więc być do-
chodowym zajęciem okolicznych mieszkańców, postawić
na nogi region, przyciągnąć kapitał i technologię. Przy-
ciągnęło jednak przede wszystkim oszustów, którzy pod
osłoną nocy do eksploatacji wykorzystują bezbronne dzieci.
Tony kruszcu wędrują przez sieć pośredników na Zachód.



A pomyśleć, że Burkina Faso znaczy dosłownie „kraj pra-
wych ludzi”. 

Do ponadsześćdziesięciotysięcznego miasta Oua-
higouya jest z Gourcy zaledwie 40 km. Po tym, jak wzrosła
aktywność terrorystów, życie tu zamiera, znikają kolejne ho-
tele i restauracje, a punkty usługowe świecą pustkami. Lu-
dzie tracą pracę i szansę nawet nie na godne życie, ale po
prostu na przeżycie. Nic dziwnego, że u wybrzeży Hiszpa-
nii regularnie zatrzymywani są uchodźcy właśnie z Burkina
Faso – ci, którym udało się pokonać Saharę, i ci, którzy
uciekać musieli. Bo dopóki nie muszą, nie chcą się stąd ru-
szać: to ich dom, ich ziemia, ich ojczyzna.

W I A R A
Nasz projekt od samego początku opierał się 

na prostej metodzie: trzeba puścić w ruch pewną pulę
dobra, by zachęcić do działania małą społeczność z tego
zapomnianego zakątka Afryki. Celem fundacji nie jest zba-
wianie całego świata, ale zmienienie centymetr po centy-
metrze miejsc, w których dobro może pokonać zło. Nie
chcemy lamentować nad tym, że świat bywa zły, okrutny,
niesprawiedliwy. Chcemy coś z tym robić. Ośmieleni tym,
że dzięki ofiarności tysięcy ludzi udało nam się wyciągnąć
z dramatycznej sytuacji finansowej kilka afrykańskich pla-
cówek, zdecydowaliśmy, że kolejnym miejscem, w którym
chcemy dać ludziom nadzieję, będzie Burkina Faso. Do tej
pory Dobra Fabryka przejęła odpowiedzialność za utrzy-
manie szpitala w równie niebezpiecznej prowincji Demo-
kratycznej Republiki Konga, północnym Kiwu, hospicjum
w Rwandzie, jedną z trzech ostatnich wiosek dla trędowa-
tych w Togo i mały ośrodek zdrowia w stolicy kraju Lomé.
Wysyłamy również do szkoły i opłacamy posiłki 167 dzie-
ciom w trudnej sytuacji z togijskich wiosek przy granicy 
z Ghaną. Fundacja Kasisi – nasza pierwsza fundacja – od
czterech lat utrzymuje najlepiej zorganizowany sierociniec
w Zambii, uznany przez władze państwowe jako wzorcowy
dla wszystkich tego typu placówek w kraju. Od kilku lat
mieszkańcom Gourcy przygląda się Małgorzata Toma-

szewska, wcześniej świecka misjonarka przy Stowarzysze-
niu Misji Afrykańskich, od kilku miesięcy pracownik naszej
fundacji. W tym czasie poznawała ludzi, rozpoznawała po-
tencjał i kreśliła perspektywy rozwoju niewielkiej wioski. Za-
proponowała Dobrej Fabryce zakup zboża, zwierząt 
i narzędzi, dzięki którym dziesięć najbiedniejszych rodzin
mogło zacząć uprawiać ziemię. Zasada jest prosta 
– po roku każda z rodzin ma oddać to, co dostała, kolejnej
potrzebującej rodzinie, a to, co udało się w tym czasie po-
mnożyć, jest jej zyskiem. 

N A D Z I E J A
Niebawem minie rok od początku projektu. Pierw-

sze rodziny dzielą się tym, co dostały. Zoinabou miała przez
całe życie pod górkę. Urodziła się w Gourcy, wyszła tu 
za mąż za człowieka, którego głównym zajęciem było spra-
wianie jej kłopotów. Zdradzał ją z dwiema innymi kobietami.
Jedna urodziła dziecko. Zoinabou pękało serce, jednak po
śmierci męża i w trakcie ciężkiej choroby matki jego dziecka
postanowiła, że łańcuch tragedii w jej rodzinie należy prze-
rwać. Zaopiekowała się  małą Jasmine i postanowiła, 
że wychowa ją najlepiej, jak potrafi i nie pozwoli, by zamiast
niej zrobiła to ulica. Wzięła na siebie dodatkowe obowiązki,
nie mając nic. Uprawa małego poletka przy chacie jest jej
jedynym zajęciem, które z ledwością jest w stanie zapew-
nić jej przeżycie. Kilka tygodni temu dostała dwie świnie 
i zboże od rodziny kończącej pierwszy rok w projekcie. Dla
nas niewiele, dla mieszkańców Gourcy to wielki kapitał 
i wielka radość, tak wielka jak ta, która pojawia się zawsze
tam, gdzie rodzi się nadzieja. 

C H L E B
Skoro mamy już ziarno z własnej uprawy, które czę-

ściowo się sprzedaje, a częściowo leżakuje w przydomo-
wych spichlerzach, postanowiliśmy rozpocząć w Gourcy
kolejną inwestycję. W grudniu zaczęła się budowa młyna
ufundowanego przez Fundację Dobra Fabryka. Wieść 
o tym, że ziarno będzie można przetwarzać, została przy-
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jęta z taką radością, że cała społeczność zaangażowała się
w budowę. Mężczyźni zajęli się wyrobem pustaków, kobiety
przynosiły na teren budowy wodę i przygotowywały dla pra-
cowników posiłki. Dopiero co zainstalowaliśmy maszyny.
Młyn działa i mieli dla Gourcy mąkę z prosa, sezamu 
i orzeszków ziemnych. Czasem z kukurydzy, ale ją uprawia
się tu rzadko, bo nie zawsze się udaje. Sahelska strefa kli-
matyczna nie sprzyja urodzajowi i ściśle dyktuje reguły gry. 

Skoro mamy mąkę, co stoi na przeszkodzie, żeby
w niedalekiej przyszłości wybudować piec i wypiekać pie-
czywo? Na północy Burkina Faso pyszny chleb z sezamu
wypieka jedna piekarnia, więc mieszkańcy naszej wioski
mają szanse na rynek zbytu bez wyścigów z konkurencją.
Nasi podopieczni mogliby zarobić wię-
cej niż na sprzedaży wyłącznie mąki, 
a sami przy okazji skorzystać i częściej
jadać pieczywo, które wciąż jest tu rary-
tasem rangi kawioru. Chcemy kupić też
kilka hektarów, ogrodzić teren przed bie-
gającymi wszędzie kozami, wykopać
studnie i dać narzędzia kobietom, które
chętnie będą uprawiały sezonowy ogró-
dek i dostarczały na rynek warzywa. 

Bardzo chętna do pracy w ogro-
dzie jest siedemnastoletnia Rachidatou.
W wieku dwóch lat straciła ojca, trzy lata
później matkę. Jest zupełnie sama. Od
roku opiekuje się podarowanymi jej przez Dobrą Fabrykę
czterema baranami. Wtedy po raz pierwszy w życiu dostała
coś za darmo. Dziś wspomina ten moment tak: „Całe życie
tęsknię za rodzicami, zastanawiam się często, jak to jest ich
mieć. W zeszłym roku zrozumiałam, na czym polega rodzi-
cielska miłość, kiedy poznałam Dobrą Fabrykę”.

W Gourcy nie ma praktycznie nic, jedynym i naj-
większym bogactwem tej wioski są wspaniali ludzie chcący
pracować, potrafiący okazywać wdzięczność i darzący
uśmiechem siebie nawzajem i każdego napotkanego go-
ścia. Wśród gotowych do pracy są także kobiety, których

kondycja nie pozwala już na pracę na roli. Stąd pomysł, by
wynająć parafialną salkę, kupić maszyny do szycia i uczyć
je pracy z najbardziej kolorowymi materiałami na świecie.
Wspaniałe rzeczy z batiku szyje w odległej stolicy Sydonia.
Prowadzi w mieście bardzo popularny butik. Zgodziła się
już po rozmowie z nami, by regularnie odwiedzać kobiety 
z północy, uczyć je szycia toreb, fartuchów, koszul i sukie-
nek. Gdy projekt ruszy, Gourcy może stać się zapleczem
produkującym zaopatrzenie dla butiku Sydonii, z pewno-
ścią stanie się zapleczem dla działającego przy Dobrej
Fabryce internetowego sklepu z afrykańskim rękodziełem
Afrykańskiego Targu.

Planów w Gourcy mamy mnóstwo. Wszystkie otwie-
rają nowe, gigantyczne perspektywy
rozwoju dla tej małej wioski na prowin-
cji. Wystarczy, że do całej tej maszyny
wrzucimy odrobinę dobra na start.
Wspaniali, otwarci i chętni do przejmo-
wania kolejnych obowiązków miesz-
kańcy są gwarancją tego, że to się
uda. Miejsce obaw i strachu przed
przyszłością już dziś ustępuje w Go-
urcy systematycznej pracy i wdzięcz-
ności, szczerej, choć pozawerbalnej,
bo zgodnie z lokalnym przysłowiem,
„gdy usta są pełne mąki, nie można nic
powiedzieć”.

Wjeżdżając do Ouagadougou po krótkiej wizycie 
w Gourcy, ma się wrażenie powrotu do świata tętniącego
życiem, przedsiębiorczego jak Manhattan, zabieganego 
i zajętego tym, by jutro było lepsze od dzisiaj. Pierwsze wra-
żenia z lotniska idą w niepamięć. Sprawdza się zasada, że
nie zrozumie się miasta, jeśli najpierw nie zrozumie się wio-
ski. Dopiero po chwili wraca świadomość, że owszem, jest
to pragnąca lepszej przyszłości stolica, ale jednak jednego
z najbiedniejszych krajów na świecie, w którym prawie po-
łowa mieszkańców żyje za mniej niż dolara dziennie. ❏

KONTYNENTY

Fundacja Kasisi i Dobra Fabryka, 
ufundowane przez Szymona Hołownię, 

prowadzą jedenaście projektów 
w siedmiu afrykańskich krajach. 

Wszystkiego o potrzebach 
i możliwości zaangażowania się 
w pomoc można się dowiedzieć, 

odwiedzając strony internetowe fundacji:

Fundacja Kasis i
http://fundacjakasisi.pl

Dobra Fabryka
http://dobrafabryka.pl 

Burkina Faso40

Ufundowany przez
Dobrą Fabrykę młyn
w Gourcy już działa

Studnia – główne 
miejsce spotkań 
mieszkańców Gourcy
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Tekst i zdjęcia:  Bartek Sabela

Dziś nad Lusaką zdarzył
się cud. Dziś, w dniu, 
w którym cały naród 
będzie się modlił 
o upragniony wzrost
gospodarczy, Bóg dał
znak i zesłał nad to
ciemne miasto świat-
łość. Nimb łaski, blask
nadziei. Lusaka w glorii
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SSikota Wina przyjmuje mnie w swoim
domu na przedmieściach Lusaki. Stalową
bramę odsuwa ubrany w łachmany odźwierny.
Czekamy dłuższą chwilę, zanim poprowadzi
nas przez aleję ogrodu w kierunku rozłożystego
budynku. 

Wchodzimy do niewielkiego pokoju, który równie do-
brze mógłby być salą muzealną. Tyle przeróżnych zbiorów
nie ma nawet zambijskie Muzeum Narodowe. Z różowych
ścian pokoju patrzą na mnie wszelkie osobistości afrykań-
skie, prezydenci, premierzy, biskupi różnych wyznań, przy
stołach, na stadionach, przed mikrofonami, oprawieni 
w złote ramy. Wśród tych prominentów, trochę jak wśród
drzew sawanny, kryją się tu i ówdzie wypchane głowy zwie-
rząt – to gazela, to jakiś egzotyczny ptak. Zakłopotany nie
wiem, gdzie usiąść, żeby nie poruszyć jakiegoś obrazu, nie
zbić wazy czy pucharu. Z szaf, półek, pomocników i sekre-
tarzyków zerkają figurki afrykańskich bóstw, uwiecznione 
w ciemnym, twardym drewnie, ze wszelkimi atrybutami swej
afrykańskości – wielkimi stopami, obfitymi piersiami, wydat-
nymi penisami i wiszącymi uszami. Do tego gdzieniegdzie
zegary, stare zestawy do herbaty zapewne z jakiegoś arab-
skiego kraju, proporce egzotycznych klubów piłkarskich,
srebrne tace, kieliszki, dziwne instrumenty muzyczne, bębny,
grzechotki, zestawy świeczników, stada porcelanowych ła-
będzi. 

Siadam na kanapie, równie różowej co ściany. Tuż za
moimi plecami szczerzy się w moją stronę naturalnej wiel-
kości wypchany wielki kot, lew, tygrys czy inny lampart.
Drugi, taki sam, przechadza się po niskim parapecie, uchwy-
cony w pozie sugerującej polowanie. Księżna Nakatindi,
żona Sikoty, lubiła polowania. Sikota Wina rozsiada się obok
mnie na ogromnym, skórzanym fotelu. Pasuje do tego wnęt-
rza i do tych zwierząt. Wielki, zwalisty typ z naturalnie za-
troskanym wyrazem twarzy i opadającą powieką jednego
oka.

– Mukuka Nkoloso przyszedł do mojego biura – za-
czyna cichym, ledwo słyszalnym głosem. Widzę, że wspom-
nienia sprawiają mu radość. – Stanął w drzwiach, zastanowił
się chwilę i powiedział: „Sikota, nie uważasz, że my też
byśmy mogli dokonać tego, co robią teraz biali?”. „O co do-
kładnie ci chodzi?”, spytałem. „No, o ten cały wyścig kos-
miczny”, odparł. Roześmiałem się głośno. Nigdy by mi to nie
przyszło do głowy! Owszem, słyszałem, że Amerykanie pró-
bują wysłać człowieka na Księżyc. Powiedziałem mu: „Nie
wydaje ci się, Mukuka, że my tutaj mamy wiele ważniejszych

spraw na głowie niż lądowanie na Księżycu? Na przykład
musimy wyzwolić nasz kraj! Wycieczka na Księżyc może po-
czekać”. Nie wyglądał na przekonanego, wręcz przeciwnie.
Powtarzał: „Nie, nie, musimy pokazać białasom, że my też
potrafimy, że możemy to zrobić tutaj, w Lusace!”. Spytałem
zatem, gdzie chce zacząć, bo byłem przekonany, że żartuje.
A on mi na to: „Właśnie dlatego do ciebie przychodzę, Si-
kota, jeśli się zgodzisz, to zacząłbym trenować ludzi tu na
wzgórzu”.

Biuro United National Independence Party, w którym
pracował Sikota Wina, znajdowało się wtedy w czarnej dziel-
nicy Matero. Za nim wyrastało niewielkie, porośnięte buszem
wzniesienie.

– On naprawdę wierzył, że to jest możliwe – mówi Si-
kota Wina. – To dawało nadzieję. Jego przesłanie było bar-
dzo proste i porywające: możemy robić wszystko to, co biali,
nawet tu, w Zambii. Z Lusaki do Ameryki. Z Lusaki nawet na
Księżyc.

❖❖❖

Znalazłem to wzgórze. Zresztą jedyne w okolicy Lu-
saki. Wszędzie dokoła płasko po horyzont, a pośrodku dziel-
nicy Matero ni stąd, ni zowąd wzgórze. Niewielkie, choć 
w tym krajobrazie wystarczająco wyraźne. Lusaka była przez
lata miastem dla białych. Zbudowano ją na początku 
XX wieku i wkrótce przejęła od Livingstone funkcję stolicy
Rodezji Północnej. Z czasem Brytyjczycy pozwolili czarnym
osiedlać się w mieście, ale z początku wyłącznie na odleg-
łych północno-wschodnich rubieżach. Tak powstało Matero,
całe czarne, całe zastawione małymi domkami z dachami 
z blachy falistej. Szybko zaludniło się, rozrosło się, wypącz-
kowały z niego dzielnice jeszcze większej biedy, jak George,
Chunga czy Lilanda. Matero to morze afrykańskich slumsów
z jedyną falą, jaką jest wzgórze Chingwele Hill, również gęsto
porośnięte chatkami. Naturalną koleją rzeczy Matero stało
się matecznikiem czarnego ruchu oporu. Tu mieszkała więk-
szość działaczy i polityków, tu siedzibę miały partie i organi-
zacje tworzone przez czarnych, tu nie zaglądała kolonialna
policja. U podnóża Chingwele Hill, w domu jak wszystkie
inne dokoła, znajdowało się również biuro UNIP.

Z Chingwele Hill Lusaka wygląda niemal ładnie.
Zwłaszcza o zachodzie słońca, które powoli chowa się 
za domami na krańcu wzgórza. Niemal malowniczo, niemal
urokliwie. Gęsta roślinność przysłania hektary czarnej biedy,
rozpuszczony we mgle horyzont rysuje się linią wieżowców
Cairo Road, a odległy szum miasta zdaje się miłą melodią
kończącego się dnia. Nawet ptaki słychać na Chingwele Hill.
Zresztą z zachodzącym słońcem wszystko wygląda ładnie 
– pobliskie wysypisko śmieci nabiera intensywnych kolorów,
a rozsypujący się Stadion Niepodległości, szczerzący się pu-
stymi betonowymi trybunami, zyskuje romantyczny wdzięk.
Chingwele Hill to takie miejsce, gdzie przychodzi się, gdy nie
ma co robić. Wtedy można posiedzieć na murku, pogapić
się na miasto w cieniu potężnych, zardzewiałych zbiorników
wody. Albo wypić kilka piw, wypalić jointa i pogadać z kum-
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plami. Lub umówić się na randkę z dziewczyną z sąsiedz-
twa. Krajobraz zmusza do refleksji. Na chwilę można zna-
leźć się ponad brudem Lusaki, a jednocześnie nie tracić jej
z oczu. Taka zmiana perspektywy, chwilowe oddalenie, ale
nie zerwanie. Chingwele Hill musiało być świadkiem wielu
wspaniałych momentów, nagłych uniesień, wybuchów emo-
cji. Zapewne miłości, pewnie nierzadko też zazdrości czy
nienawiści. Pewnie kilka osób dostąpiło tu też oświecenia,
bo ludzie przychodzą się tu modlić, jak młody człowiek, sto-
jący nieopodal mnie, który w modlitewnym szale wyrzuca 
z siebie prośby i przyrzeczenia. Domyślam się, że na Chin-
gwele Hill zrodziło się również wiele małych i wielkich pomy-
słów. Tych codziennych, zwykłych i tych poważnych, na całe
życie.

– Czego tu szukasz?
W moją stronę zmierza postawny mężczyzna z po-

bliskiego domu. Wcale nie wygląda na przyjaźnie usposo-
bionego. Dziś Matero to wylęgarnia przestępców, zła
okolica.

– Wiesz, że z tego wzgórza, gdzie mieszkasz, miała
polecieć rakieta? – odpowiadam.

Facet przystaje.
– W kosmos – dodaję. – Na Księżyc.
Facet zatrzymuje się i zawraca do domu.
Nie wiem, gdzie Mukuka Nkoloso wpadł na swój po-

mysł. Ale lubię sobie myśleć, że wydarzyło się to właśnie 
na Chingwele Hill. Bo Księżyc z Lusaki jest blisko. Teraz
właśnie wstaje, żegnając umyka-

jące Słońce. Zachęca, zaprasza, kusi, by po niego sięgnąć,
usiąść na jego krawędzi i spojrzeć z góry na tonące w coraz
dłuższych cieniach miasto. Zwłaszcza dziś, gdy jest w pełni,
i to tej niezwykłej, bo znajduje się w perygeum, czyli najbli-
żej Ziemi. Wielki jak dynia, jak ogromna bombka na choince.
Wstaje na zachodzie, zawadza o dachy i kominy, przedziera
się przez drzewa i wieżowce Cairo Road. Jest niewiele dalej
niż na wyciągnięcie ręki. A dziś w wyjątkowym towarzystwie.
Nad nim Uran, a po przeciwległej stronie nieba na spotkanie
wybiegają kolejno Wenus, Mars i Jowisz. Wysoko w zenicie
wszystkich wita Orion, z niezwykle jasnym Rigelem u dołu
szaty. Orion mierzy łukiem w nadbiegającego Byka, któremu
w oku błyska gwiazda Aldebaran. Na szczęście wojownik
ma przy sobie wiernego Wielkiego Psa, z Syriuszem, najjaś-
niejszą gwiazdą na niebie, niczym mokrym, psim nosem.
Wszyscy oni, tak jak ja, przyszli podziwiać Księżyc. Dziś
widać każdy krater, każdą górę, każde wypełnione pyłem
morze. Jakie piękne nazwy mają księżycowe morza. Morze
Przesileń, Żyzności, Jasności, Nektaru, Chmur, Deszczów.
Jakby nadawała je jakaś inna, nieziemska cywilizacja. I tylko
jeden Ocean Burz, groźny, złowrogi, tak dla równowagi. Dla-
czego Księżyc się nie obraca, czemu pokazuje nam tylko
swoją jedną stronę? Czy jego niewidoczna strona pokryta
jest morzami Zmartwień, Głodu, Zawiści i Cierpienia?

Mukuka Nkoloso nie był pierwszym Afrykaninem, któ-
rego fascynował Księżyc – rozpalał on wyobraźnię afrykań-

skich ludów od dawna. Ponoć ludzie z dynastii
Rozwi, plemienia Shona, zamieszkujący tereny
dzisiejszego wschodniego Zimbabwe, w swojej
ambicji i brawurze chcieli sięgnąć po niego i zdjąć
go z nieba. Pyszny książę Chirisamhuru, syn
króla, by przypodobać się ojcu, rozkazał zbudo-
wać ogromną wieżę na jednym z okolicznych
wzgórz. Księżyc, w języku Rozwi Ndiro Chena,
miał być podarkiem dla króla Zunde Ramabo 
i zastąpić talerz używany przy szamańskich ry-
tuałach. Plany pokrzyżowało zazdrosne Słońce,
które spaliło drewnianą konstrukcję.

Bemba wierzą, że ich przodkowie przy-
szli z nieba, z Kosmosu. Mukulumpe Mu-
bemba, potężny wojownik, był wodzem
plemienia Luba zamieszkującego tereny połu-
dniowo-wschodniego Konga, rejony dzisiejszej
prowincji Katanga. Pewnego dnia 
na dwór Mukulumpe dotarła wiadomość, 
że w okolicznych lasach widziano piękną ko-
bietę o uszach wielkich i cienkich niczym u sło-
nia. Mukulumpe, nie czekając ani chwili, sam
ruszył na spotkanie nieznajomej. Gdy stanęli
naprzeciw siebie, kobieta wypowiedziała
swoje imię: Mumbi Mukasa. Na pytanie, skąd

Strona z anglojęzycznego magazynu
„Drum” adresowanego do czarnej 
ludności w postkolonialnych krajach
Afryki, rok 1964
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Ojciec zmarł 4 marca
1989 roku w lokalnym

szpitalu – opowiada syn
Mukuki Nkoloso. Ożywia

się nagle, odwraca 
od okna, śmieje. 

– Ale zanim umarł, 
powiedział do lekarzy:
„Wy, doktorzy i pielęg-

niarki, nie znacie się 
na nauce! Nic o niej 

nie wiecie!”. Krzyczał:
„Idźcie się douczyć, 

bo nie umieliście mnie
wyleczyć! Jestem 

bohaterem, bojowni-
kiem o wolność 

i naukowcem!
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Krążę tak po Lusace
niemal każdego dnia.
Sprawdzam miejsca,
zdarzenia, szukam ludzi.
Składam puzzle historii,
która zaciągnęła mnie
do Zambii. Uświada-
miam sobie, że gdyby
nie te wydarzenia
sprzed ponad pięćdzie-
sięciu lat, pewnie nigdy
bym nie przyjechał 
do tego kraju




