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Rytm wstecz ny
„Ru ki s kar ma now wy niat‘!”. Wy ją -
łem. „Szap ku sniat‘!‘”. Zdją łem. Bo jec
z ka ra bi nem, któ re go krzyk za trzy-
 mał mnie w pro gu, te raz lu stro wał
mnie wzro kiem. Za ple ca mi tym cza-
 sem na ra stał rytm kro ków.
Mu sia łem się obej rzeć. W ostrym 
li sto pa do wym słoń cu dziar sko ma -
sze ro wa li sta rusz ko wie. W sta rych

ka po tach, z kras ny mi sztur mów ka mi w dło niach. Z pół set ki ich by -
ło. Za żyw ny męż czyz na na cze le za wie sił so bie na pier siach wiel ki
chiń ski ma gne to fon. Chry piał „Mię dzy na ro dów kę“ w ste reo. 
War tow nik przy chyl nie kiw nął gło wą. Mi ną łem go i z czap ką w dło-
 niach zsze dłem w ciem ność ma u zo le um Le ni na. Był 7 li sto pa da,
rocz ni ca re wo lu cji paź dzier ni ko wej, ale prze mia no wa na już 
na świę to wy pę dze nia Po la ków z Krem la. 
Dzień wcześ niej wró ci łem na Pa triar sze Pru dy. Staw był 
za marz nię ty, bud ka z so kiem mo re lo wym – „ale ciep łym“ – zam -
knię ta, a ław ka, mi mo mro zu, świe żo po ma lo wa na na bia ło. By łem
tu już, po przed nie go dnia. Na ław ce zo ba czy łem na pis „Sza tan jest 
w Mosk wie“. Do pie ro co ktoś go wy ma lo wał, czer wo na far ba
jesz cze spły wa ła kro pla mi. Chciałem robić zdjęcie, ale nie mia łem
apa ra tu. Za pla no wa łem, że wró cę na stęp ne go dnia.
Mo ja pier wsza mo skiew ska wy pra wa na zna czo na by ła buł ha -
kowow skim ryt mem od zarania – gdy w War sza wie pła ci łem
za po ciąg, ka sa po ka za ła su mę: 666. W summę dopełniających się
zda rzeń po dróż ta uło ży ła mi się jed nak do pie ro w pa mię ci, póź niej. 
Bo z da le ka wi dać wię cej. Trze ba nie raz zro bić krok do ty łu, 
by wy o strzyć ob raz. Uświa do mi łem to so bie, gdy czy ta łem
no stal gicz ną opo wieść Dmy tro An to niu ka o utra co nym Kry mie.
Utra co nym właś nie przez nie go. I gdy oglą da łem bud dyzm za trzy-
 ma ny w czy stych ka drach Ani ty An drze jew skiej. I kie dy sze dłem 
za Sta siu kiem w stro nę Pa mi ru. Gdy z Wil kiem za głę bia łem się 
w Pie tro za wodsk, w Pe ter sburg z Książ kiem, z Fer mo rem w klasz to -
ry Ka pa do cji, z Ky dryń skim w Za nzi bar. I gdy wpły ną łem w mroź ną
mgłę z Ma te u szem Ja ni szew skim.
Czu je cie ten rytm?

Dariusz
Fedor,

redaktor
naczelny

Mark Dan ner
Roz ma wia łem z Ru fi ną Amayą, je dy ną
do ro słą oso bą oca la łą z ma sa kry, wi -
dzia łem eks hu ma cję ma so wych gro -
bów i to, jak an tro po lo dzy wy jmo wa li
z nich ma lut kie koś ci dzie ci, zdą ży łem
uło żyć so bie w gło wie tę hi sto rię. 
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Pa ul The ro ux
W tym sa mym prze dzia le co ja je cha ła
grup ka: ko bie ta z cór ką i wnu kiem. By li 
z Ka to wic, a obec ność cór ki przy po-
m nia ła mi, że mło de Po lki są za bój czo
atrak cyj ne, ob da rzo ne gład ką ce rą,
wiel ki mi, przej rzy sty mi oczy ma i wspa -
nia ły mi wło sa mi.
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Chce my naj czę ściej wi dzieć ostro i da le ko. Że nie wi dzi my tak, to zwy -
kle wi na oczu. Ale nie tyl ko. Nie wi dzi my do brze, bo coś jest w po wie trzu, co
prze szka dza, mą ci wi dze nie. Ja kaś pa ra, ja kiś pył. Je śli coś wi dzi my, to nie wy raź nie,
za ma za ne. Wi dzi my jak przez mgłę.

Chce my my śleć jas no i prze ni kli wie. Ale nie za wsze się da je. Nie wszy -
scy tak my śleć mo gą, i my na wet cza sem nie mo że my. Bo ja kiś męt lik w gło wie,
ja kieś otu ma nie nie.

Chce my wy ra zić, co my śli my, traf nie i pre cy zyj nie. A tu stoi na za wa -
dzie ja kaś nie o strość na szych słów, ja kieś za gma twa nie gra ma tycz ne, i wy ra ża my
się męt nie, mgli ście.

W świe cie, w na szej gło wie, w na szej mo wie krą żą mgły i tu ma ny, za-
 ciem nia ją ce rze czy wi stość, my śli i sło wa.

Mgła jest sta tycz na, je śli się ru sza, to po wo li. Opa da i pod no si się, snu -
je... „kie dy wa po ry bli sko nad zie mią tak się sku pią, że sta ną się nie przez ro czy ste,
te dy jest mgła” – pi sał Kluk. Tu ma ny mo gą być szyb sze. Mgła to wo da, pa ra, wil -
goć – tu man by wa su chy, lek ki, syp ki. Ale tu man mó wio no też na mgłę, tak na -
zy wa no jej gę ste opa ry.

Mgła jest in doe u ro pej ska, naj pierw by ła migh-la, z me igh-, 'mru -
gać, ciem nieć', per skie meg to 'chmu ra', jak grec kie omik hle. 'Ciem na chmu ra'.
Mgłę ma my od czter na ste go wie ku. Tu man jest tu rec ki, kir gi ski, uzbec ki, po -
tem ro syj ski, po tem pol ski. Jest u nas od wie ku sie dem na ste go.

Mgła ma bo ga tą u nas fra ze o lo gię. Świat by wa za snu ty mgłą,
mgła spo wi ja świat, któ ry wte dy to nie we mgle. Mo że to być poe ty-
c kie, ro man tycz ne, mgła mo że wi sieć „nad zie mią jak strze cha ze sło my nad ubo gą
Lit wi na chat ką”, a „z mgły i ga la re ty” mo gą po wsta wać dziw ne i pięk ne stwo rze nia,
mgła na wet by wa cza sem lek ka i przej rzy sta – ale wte dy to ra czej sym pa ty-
cz na mgieł ka. Za zwy czaj jed nak prze szka dza, za ciem nia i ściem nia.

Kie dy świat ma ja czy nam we mgle, mgła by wa je go czę ścią, 
ale mo że być w pew nym sen sie i czę ścią nas. Bo cza sem to oczy za cho dzą
nam mgłą. I wte dy tak że coś, a na wet wszyst ko wi dzi my jak 
we mgle, jak przez mgłę, jak za mgłą. A mó wi my tak nie tyl ko
o pa trze niu na świat, bo tak sa mo mó wi my, kie dy wi dzi my oczy ma du szy, i gdy
coś so bie tak przy po mi na my, os nu te mgłą nie pa mię ci. We mgle
wspom nień. I po ru sza my się, za cho wu je my się, my śli my cza sem też, jak
pi ja ne dziec ko we mgle. Czy li mgli ście, męt nie.

W na szej pa mię ci, w na szych my ślach, w na szych sło wach by wa mgła.
I je śli jest jej du żo, je steś my jak otu ma nie ni. Gdy tak się dzie je czę sto, moż -
na o nas wręcz po my śleć, że je steś my jak te tu ma ny. I nie któ rzy, nie my oczy-
 wi ście, to w ogó le, nie tyl ko cza sem, ist ne tu ma ny, praw dzi we
tu ma ny. Skoń czo ne tu ma ny. Czy li tę pa ki, głup cy, któ rzy nie po tra fią
nic zro zu mieć i o ni czym po rząd nie, jas no my śleć. Mgła umy sły mo że za ćmić,
ale tu ma nem na zy wa my już nie przy czy nę na szych umy sło wych za ćmień,
lecz te go, ko go to za ćmie nie do sięg ło – sam czło wiek by wa tu ma nem.

By wa, że ta ki jest i już. Ale by wa ta kim z wi ny in nych, któ rzy tu ma -
nią. Zwo dzą, oszu ku ją, mą cą umysł. Za śle pie ni mgłą włas ną czy otu ma-
 nia niem przez in nych prze sta je my jas no wi dzieć, jas no my śleć, jas no
mó wić.

I mo że my otu ma nić in nych.}} Jerzy Bralczyk
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Mark Knopfler

Brytyjski gitarzysta, kompozytor 

i wokalista, lider zespołu 

Dire Straits. Magazyn „Rolling

Stone” umieścił go na 27 miejscu 

na liście najlepszych gitarzystów

wszech czasów.
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Aż po horyzont
Wie le mo ich utwo rów

ma ge o gra ficz ną ge-

 ne a lo gię. 
„Te le graph Ro ad” po -

wstał w Tek sa sie, 

w srebr nym au to bu -

sie, któ rym po dró żo -

wa liś my przez Sta ny.

Zo ba czy łem przed so -

bą cią gną cą się aż

po ho ry zont dro gę,

któ rej gra ni ce wy z-

na cza ły rzę dy słu pów

te le gra ficz nych. To

by ła naj dłuż sza pio -

sen ka, ja ką na gra łem

- cią gnę ła się jak

ta dro ga. 
Z ko lei „Sa i ling to

Phi la del phia” na pi -

sa łem w sa mo lo cie,

któ ry po wy star to wa-

 niu dłuż szą chwi lę

krą żył nad mia stem.

Czy ta łem aku rat

książ kę o hi sto rii

Fi la del fii i zo ba -

czy łem z gó ry ocza mi

wy o braź ni to mia sto

sprzed lat, kie dy

do pie ro po wsta wa ło. 

Ca ła mo ja no wa pły ta

„Trac ker” to też

jed na wiel ka po dróż.
not. pm

M a r k K n o p  f l e r

}
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