W

z Zanzibaru

Przy wej ciu do sklepu tłoczyły si maski z wyłupiastymi oczami, pr yły hebanowe lwy i yrafy. Poczułam jak po plecach pod koszul spływa mi strumyk potu. Było gor co. Czterdzie ci stopni w cieniu.
Nawet drewniana zebra na wystawie zdawała si dyszeć z upału. Wyci gn łam głow , eby jej si lepiej
przyjrzeć. Naprawd wydawała si poruszać. Paski
na jej drewnianej skórze ta czyły w rytm promyków wiatła. A mo e to cie stoj cych za ni ram do
obrazów? Dziwne… Przysun łam si jeszcze bli ej
i nagle zamarłam. Spomi dzy obrazów wypełzł w .
Ogromny, czujny, napi ty. Gruby jak m skie rami ,
jasnobr zowy, z wielkimi lepiami.
Wszyscy zacz li uciekać. Ja te , ale im szybciej
biegłam, tym mocniej czułam, e prawie mnie dotyka rozwidlonym, głodnym j zykiem.
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– On ciebie wybrał! – usłyszałam nagle głos. – Nie
uciekaj! Zatrzymaj si ! Pozwól mu podej ć!
Posłusznie stan łam. W natychmiast w lizgn ł si na moje stopy, a potem zacz ł si okr cać
i wspinać po moim ciele coraz wy ej i wy ej. Czułam na szyi dotyk jego mi kkiej, gładkiej skóry.
Przesuwała si po moim ramieniu, si gała policzka. Próbowałam si od niego uwolnić, ale nie byłam w stanie zdj ć z siebie pot nych, pulsuj cych
mi niami splotów.
– Nie musisz z nim walczyć! – odezwał si znów
kto . – Poddaj mu si , wtedy odzyskasz spokój!
Głowa w a znalazła si wła nie na wysoko ci
mojej twarzy. Spojrzałam mu prosto w ółte lepia.
I wtedy si obudziłam.

Noc była ciepła i pełna piewaj cych cykad.
W oddali szumiał ocean, uderzaj c od niechcenia falami o brzeg, tak jakby prowadził perkusyjn prób
orkiestry rozpisanej na wod i piasek. Zamkn łam
znów w oczy i zapadłam w sen.

Zanzibar to niewielka wyspa na Oceanie Indyjskim, kilkadziesi t kilometrów od wybrze y
wschodniej Afryki. W przeszło ci ycie toczyło si
tam spokojnie. Najpierw przybyli ludzie z plemion
Bantu, potem Arabowie z Jemenu. Uprawiali ziemi ,
zbierali owoce i nie mieli potrzeby organizowania si
w jednolite pa stwo. Dlatego gdy z Europy przybyli Portugalczycy, szybko przej li władz na wyspie
i ogłosili si jej królami.
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Pewnego dnia do portu przybyły migłe arabskie
łodzie o trójk tnych aglach. Były to czasy, kiedy
podró owano wył cznie tak, jak chciała natura. eglarze wyruszali na ocean, z trwog wpatruj c si
w horyzont, a monsunowy wiatr pchał ich w tylko
sobie znanym kierunku. Tak wła nie na wyspie pojawili si poddani sułtana Omanu.
Nie była to wyspa ogromnie wa na czy bogata,
miała jednak jedn bardzo powa n zalet . Posiadała fajny port, w którym mo na było si schronić
i urz dzić w nim baz do wypadów na stały l d.
Arabowie szybko wi c wyp dzili Portugalczyków i zaj li si niezwykle dochodowym handlem
egzotycznymi przyprawami, ko ci słoniow i niewolnikami.
Gdziekolwiek to było mo liwe, zakładano plantacje go dzików, cynamonu, wanilii, pieprzu i gałki
muszkatołowej. Du a cz ć wyspy jest jednak nieurodzajna, bo cienka warstwa gleby le y na skamieniałej rafie koralowej. wiat jeszcze nie znał plastiku,
w ogromnej cenie były wi c słoniowe ciosy, z których
robiono klawisze do fortepianów, kule bilardowe
i wiele innych po ytecznych i pi knych przedmiotów.
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Trzeci za gał zi przemysłu byli niewolnicy.
Zanzibar stał si najwi kszym portem przeładunkowym we wschodniej Afryce. Słynny podró nik
i eksplorator David Livingstone był wiadkiem
wywo enia niewolników z Afryki i z przera eniem
relacjonował, e do miejsca przeznaczenia ywa dociera jedynie jedna pi ta ka dego transportu. Nie-

wolników chwytano podst pem. Najcz ciej biały
handlarz docierał do wrogiej wioski i obiecywał nagrod w zamian za je ców. Bywało te tak, e wodzowie najbiedniejszych osad osobi cie sprzedawali cz ć swoich obywateli, których i tak nie mo na
było wy ywić.
Niewolników zwi zanych długim sznurem prowadzono ku wybrze u. Chorych zostawiano po drodze na łask dzikich zwierz t. Za brak posłusze stwa
karano mierci .
Potem ładowano ich na otwarte łodzie, gdzie
przez wiele dni na zmian paliło ich gor ce, tropikalne sło ce, albo siekł lodowaty deszcz. Tubylcy
z gł bi l du, nienawykli do kołysania łodzi na falach,
cierpieli na morsk chorob . Nie mieli prawie nic do
picia ani jedzenia i był to celowy zabieg handlarzy
niewolników, którzy liczyli na to, e wyczerpanie fizyczne skutecznie zniech ci kogokolwiek do próby
spisku czy buntu. Je li po dopłyni ciu do celu kto
był zbyt słaby, eby wyj ć z łodzi o własnych siłach,
zostawiano go na pokładzie, eby tam umarł, bo zabranie go na l d oznaczałoby konieczno ć zapłacenia
cła.
Przy dobrym wietrze łodzie nie zatrzymywały
si na Zanzibarze, tylko płyn ły dalej, a do stolicy
Omanu na Półwyspie Arabskim, gdzie za ka dego
niewolnika mo na było dostać sum pi ciokrotnie
wy sz . O ile oczywi cie prze ył, bo podró trwała
ponad miesi c.
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Władc Zanzibaru był wtedy oma ski sułtan
Said ibn-Sultan. Od dawna miał słabo ć do tej tropikalnej wyspy. Był zachwycony, kiedy po raz pierw-

szy na ni przybył. Podczas drugiej podró y wpadł
na pomysł, który udało mu si zrealizować kilka
lat pó niej. W 1840 roku Said ibn-Sultan przeniósł
stolic swojego pa stwa z Maskatu na Zanzibar,
i czym pr dzej osobi cie przeprowadził si na ulubion wysp .
I wcale mu si nie dziwi . Z samolotu wygl da
jak nieregularnego kształtu szmaragd rzucony w bł kitn to oceanu. Miałam ochot chwycić go w dło ,
schować do kieszeni i zawsze nosić przy sobie.
Nast pnego dnia zamilkłam z zachwytu, kiedy wjechali my w Drog Wielu Drzew Mango, czyli
Bungi Mwembe Mingi. Codziennie wcze nie rano
miejscowe dzieci biegn pod mangowce, eby pozbierać owoce, które spadły z nich noc . Sprzedaj
je potem za grosze, ale dla niektórych rodzin w trudnych czasach jest to jedyne ródło dochodu. Zgodnie
z zanzibarskim prawem, je li mango samo spadnie
z drzewa, nale y do znalazcy.
Ogromne mangowce o w skich, błyszcz cych,
ciemnozielonych li ciach rosn ciasno po obu stronach drogi przez kilka kilometrów. To tam wła nie
pewnego poranka zobaczyłam wielkiego płowego
lwa, który krył si za jednym z pni. Przetarłam oczy,
przykleiłam nos do szyby samochodu. Lew? Na Zanzibarze? Kiedy ył tu kuzyn afryka skiego lamparta, który w epoce lodowcowej zabł kał si na skraj
l du, a kiedy ziemia odłamała si i utworzyła wysp ,
został odci ty od lamparciej rodziny i wyewoluował
w nowy podgatunek zwany lampartem zanzibarskim. Ludzie mówi , e lamparty na wyspie nie były
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zwykłymi zwierz tami. Podobno znajdowały si na
słu bie miejscowych czarownic i na ich zlecenie poerały ludzi. Nie ma oficjalnych danych dotycz cych
tego, jak dzisiaj wygl da wiat czarnej magii na Zanzibarze, wiadomo jednak, e wszystkie lamparty na
wyspie zostały zabite.
Czy mogłabym jednak pomylić lamparta z lwem?
Ale sk d. Lampart ma przecie wyra ne ciemne c tki, podczas gdy lew ma skór jednolicie płow . I rzeczywi cie oczy mnie nie zawiodły. Ogromne zwierz
kryj ce si za mangowym drzewem nie posiadało
c tek. Miało gładk jasnobr zow skór , ci ki łeb
i niemraw min . I było krow .
W Kamiennym Mie cie jest gor co. ar leje si
z nieba i odbija od murów. Nie pomaga nawet ciepły, słony wiatr wiej cy od oceanu, bo kiedy człowiek
wejdzie w labirynt ciasnych zaułków, ciemnych podwórek i niebotycznych cian kamiennych domów,
traci poczucie rzeczywisto ci.
Gdyby jednak przenie ć si w czasie o sto pi ćdziesi t lat i zobaczyć jak powstawało, zdumienie byłoby jeszcze wi ksze.
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Najwa niejszym elementem ka dego zanzibarskiego domu były drzwi. Nie tylko dlatego, e mo na
było przez nie wej ć do rodka. Drzwi były symbolem
bogactwa i pomy lno ci, wizytówk ich wła ciciela.
Dlatego najbardziej zamo ni Arabowie najpierw zamawiali i stawiali drzwi, a potem dopiero dookoła
nich budowali swój dom.
Na niektórych, zgodnie z mod przywiezion
z Indii, nabijano pot ne metalowe kolce. W oj-

czy nie maharad ów było to jedyne w pełni skuteczne zabezpieczenie przed włamaniem, poniewa sprytni złodzieje nie m czyli si z robieniem
podkopów czy u ywaniem łomu. Wystarczyło
wsi ć na wytresowanego słonia, który ci arem
swojego ciała był w stanie staranować ka d przeszkod , ł cznie z najwi ksz bram prowadz c do
pałacu.
Jednego jednak sło nie lubił – kiedy w skór wbijały mu si elazne kolce. Dlatego dost pu do najbogatszych domów broniły drzwi wyposa one w kilka
rz dów gro nie stercz cych, błyszcz cych w sło cu
bolców. Pocz tkowo rzeczywi cie była to zapora nie
do pokonania. Podczas podró y po południowych Indiach usłyszałam jednak o pewnej wojnie prowadzonej w pobli u Ad anty, gdzie nieprzyjacielskie wojska
otrzymały rozkaz zdobycia fortu. Brama oczywi cie
była naje ona mosi nymi kolcami. aden sło nie
dałby jej rady, bo instynktownie cofał si czuj c ból
i uciekał przed rani cymi kolcami. ołnierze wpadli na szata ski pomysł. Przed bram postawili wielbł da. Podprowadzili bli ej słonia, a potem wbili mu
w zad wielk igł , odcinaj c jednocze nie mo liwo ć
odwrotu. Sło przera ony bólem pop dził wi c przed
siebie, taranuj c wielbł da, który został rzucony na
drzwi, nabijaj c si na stercz ce z nich kolce. Ciało
wielbł da stało si mi kk poduszk dla słonia, który
sił rozp du zmia d ył bram i tym samym otworzył
drog do wn trza fortu.
Drzwi nabijane pot nymi kolcami stały si wi c
symbolem bogactwa, poniewa przekazywały prosty
komunikat: „Posiadam w domu tyle bogactwa, e na
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pewno kto b dzie chciał mi je ukra ć. Dlatego musz mieć takie pancerne drzwi.”
Dlatego wi c – mimo e na Zanzibarze słonie nie
mieszkały i nie zmie ciłyby si nawet w wielu kr tych uliczkach Kamiennego Miasta – w XIX wieku
zapanowała moda na drzwi z kolcami. Do dzisiaj
wiele z nich dzielnie strze e bezpiecze stwa swoich
wła cicieli.
Nast pnym ówczesnym cudem wiata był pałac
wie o zbudowany dla nowego sułtana. Został nim
Barghash ibn-Said, jeden z trzydzie ciorga sze ciorga dzieci pierwszego sułtana, czyli Said ibn-Sultana, o którym pisałam wcze niej. Barghash zaraz po
wst pieniu na tron Zanzibaru zrobił dwie rzeczy, które wydawały mu si najwa niejsze: najpierw wtr cił
młodszego brata do wi zienia, gdzie w wilgotnym lochu sp dził trzy lata zakuty w kajdany z ła cuchami,
a potem polecił zbudować nowy okazały pałac. Miał
stan ć w pobli u oceanu, tak eby w pałacowych
komnatach czuło si orze wiaj cy, słony wiatr.
Oba rozkazy niezwłocznie wykonano. Brat gnił
w wi zieniu, a pałac stał si najbardziej okazałym
budynkiem na wyspie. Miał kilka pi ter wysoko ci,
wiele komnat, balkonów i kolumn, został te wyposa ony w absolutnie nowatorskie i zdumiewaj ce wynalazki, takie jak elektryczno ć oraz najprawdziwsza
winda. Dlatego mieszka cy Zanzibaru natychmiast
nazwali ten pałac Beit El Ajaib, czyli Domem Cudów,
i tak si nazywa do dzi .
Nieopodal, przy ulicy Kenyatta, stoi dom, gdzie
na wiat przyszedł pewien cudowny chłopiec, któ- 15

remu nadano imi Farrokh Bulsara. Był 5 wrze nia 1946 roku. Dziewi ć lat pó niej Farrokh został
wysłany do ojczyzny rodziców, czyli do Indii, gdzie
w pobli u Bombaju rozpocz ł nauk w szkole z internatem. Tam zało ył swój pierwszy zespół muzyczny
o do ć wiele mówi cej nazwie The Hectics. I prawdopodobnie wła nie wtedy Farrokh zacz ł si przedstawiać jako Freddy. Kiedy miał siedemna cie lat, wraz
z cał rodzin przeprowadził si do Anglii. Reszta
– jak mawiaj mieszka cy tego kraju – jest ju histori . Freddie sko czył politechnik , ale nie widział
siebie w roli in yniera. Sprzedawał u ywane ubrania na targu w Kensington i zakładał kolejne kapele, wymy laj c im coraz to bardziej osobliwe nazwy.
Najpierw był zespół Ibex, czyli Kozioro ec alpejski,
potem Wrak statku (Wreckage), a wreszcie Morze
kwa nego mleka (Sour milk sea). Koledzy muzycy
nie oponowali.
Nast pny zespół nazywał si Smile, czyli U miech,
ale Freddy uparł si , eby jego nazw zmienić na co
absolutnie spektakularnego. Có mo e si kojarzyć
bardziej okazale ni słowo Queen – czyli Królowa?
Wtedy te do imienia Freddy dodał wymy lone
nazwisko Mercury. I tak ju zostało.
Po raz pierwszy przyleciałam na Zanzibar samolotem z Mombasy. Tego samego dnia po południu
przeszłam obok Domu Cudów, kieruj c si w stron
tajemniczej bramy. Wydawała si tak samo pełna
magii, jak drzwi stoj ce na granicy mi dzy rzeczywisto ci a wiatem snu.
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Po raz drugi przypłyn łam na Zanzibar statkiem
z Dar es-Salaam. Ju w porcie natychmiast dostrzegłam znajom bram i ruszyłam w jej kierunku.
Teraz byłam na Zanzibarze trzeci raz. Przyleciałam spod Kilimand aro. O wicie dotarłam na puste nabrze e, min łam po lewej stronie Dom Cudów
i znów zanurzyłam si w chłodny cie bramy, oddzielaj cej szerok ulic zalan sło cem od w skich zaułków miasta przeszło ci.
Uliczek nie projektował aden architekt. Powstały przypadkiem, przy okazji rozdzielania od siebie
murów ciasno stłoczonych domów. Dlatego biegn
czasem ukosem, gwałtownie zakr caj , zw aj si
albo ko cz na cianie. S nieprzewidywalne i nigdy
nie wiadomo dok d ci doprowadz . Lubi si zgubić
w tym labiryncie, w druj c bez po piechu, odnajduj c znajome murki, gdzie w w skim pasku sło ca
przeciskaj cego si mi dzy murami le y rudy kot. Naprzeciwko dziewczyna w czarnej muzułma skiej burce gra w bao z kole ank .
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Bao to jedna z najstarszych gier planszowych
wiata. Na pewno grali w ni staro ytni Egipcjanie,
bo znaleziono kamienne plansze do bao w Luksorze, Tebach i w Memfis. Specjalnie zaprojektowana
plansza zreszt nie jest konieczna – i dlatego pewnie
gra stała si niezwykle popularna najpierw w całej
Afryce, a potem tak e poza ni . Najwa niejszy jest
czas, który mo na grze po wi cić, bo rekwizyty do
rozgrywki same si znajd . Wystarczy zrobić cztery
rz dy dołków w piasku i znale ć 48 muszli, ziaren
fasoli albo kamyków.

Na pocz tku do prawie wszystkich dołków wsypuje si po dwa kamyki. Gra polega na tym, eby
zgodnie z zasadami przesypywać kamyki do kolejnych dołków, tak aby ostatecznie uzbierać ich najwi cej albo uniemo liwić przeciwnikowi zrobienie
nast pnego ruchu. Ka da rozgrywka jest niezwykle
wci gaj ca, a im lepiej si j zna, tym wi ksze budzi
emocje.
Muzułmanka w czarnej burce nie zwracała uwagi na to, co dzieje si dookoła. To zupełnie typowe dla
gracza w bao. Była tak pochłoni ta kamykami trzymanymi w gar ci, e nawet kiedy podeszłam z aparatem do jej zasłoni tej twarzy, nie oderwała oczu
od planszy. Dopiero wtedy u wiadomiłam sobie
z zaskoczeniem, e ubrana na czarno muzułmanka
siedzi nad plansz w kształcie chrze cija skiej ryby,
a jej młodsza kole anka ma na sobie ró owe hinduskie sari. Islam, chrze cija stwo i hinduizm zjednoczone nad jedn drewnian plansz z dołkami.
Bao na Zanzibarze to tak e dzieła sztuki, pi knie rze bione w hebanowe słonie i baobaby, składane
i zamykane jak pudełko, eby zawsze i wsz dzie mo na było mieć je ze sob . Wtedy wystarczy w wolnej
chwili usi ć na murku, wsypać kamyki do dołków
w hebanowej planszy i grać.
Zatrzymałam si przy wózku sprzedawcy plastrów wie ego ananasa. Wydawał si tak samo dziwnie nierealny jak sułtan w Domu Cudów. I na przekór
wszystkim rozs dnym radom o unikaniu surowych
owoców i ulicznych budek z przek skami, zjadłam
dwa pyszne kawałki słodkiego ananasa. Egzotyczne 19

owoce dojrzałe w tropikalnym sło cu i pełne aromatycznego soku to jedna z najwi kszych przyjemno ci
podró owania. Nigdy ich sobie nie odmawiam.
Za nast pnym zakr tem tubylec w poplamionej
koszuli i białej muzułma skiej czapce na głowie
sprzedawał pieczone kawałki manioku z rusztu, pakuj c je w kartki wyrwane z u ywanego zeszytu. Jak
pysznie smakowały w gor cy zanzibarski dzie !…
Wtopiłam si w Kamienne Miasto jak jaszczurka, która przystaje w bezpiecznej szczelinie mi dzy
murami przeszło ci i przyszło ci, wystawiaj c plecy
do ciepłych promieni sło ca. Nie my lałam o niczym,
zapomniałam o reszcie wiata. Szłam przed siebie,
fotografowałam, patrzyłam, chłon łam zapach cienia i d wi k muzyki.
Nagle stan łam.
Na murku le ały fragmenty rze b. Niedoko czone szkatuły i skrzynki, chuda zebra bez pasków,
zakurzone maski. To miejsce wydało mi si znajome. Zanim zd yłam sobie u wiadomić z czym mi
si kojarzy, na ulic wyszedł rze biarz. Widać było,
e wła nie wstał od pracy. Na r kach i ubraniu miał
drewniane wiórki, a na twarzy wyraz skupienia.
Spojrzeli my sobie w oczy i znów odniosłam
dziwne wra enie, e gdzie go ju wcze niej spotkałam.
– To jeszcze niegotowe – odezwał si , wskazuj c
na fragmenty rze b.
Pokiwałam głow , usiłuj c sobie przypomnieć
sk d go znam.
– Ale je li chcesz co kupić, to zapraszam tutaj
20 – przesun ł si kilka kroków do nast pnych drzwi, za

którymi tłoczyły si kufry i skrzynie, dziesi tki ram
do obrazów i drewniane zwierz ta. Natychmiast dostrzegłam czarn błyszcz c ram z hebanu.
Heban to dziwne drzewo. Na zewn trz jasnobr zowe, dopiero dwa centymetry pod wierzchni warstw ukrywa si czarny, twardy, ci ki rdze , który
po wydobyciu na wiatło dzienne, oczyszczeniu i wypolerowaniu zaczyna błyszczeć jak klejnot.
– Ebony – potwierdził rze biarz. – Heban.
Wzi łam ram do r k. Była ci ka, rze biona
w baobaby, słonie i nosoro ce. Przepi kna.
– Tak bardzo mi si podoba, e musz j mieć
– powiedziałam bez namysłu.
I prawie od razu uzmysłowiłam sobie, e przecie jestem w Tanzanii, gdzie niczego nie kupuje si
po pierwszej cenie, bo ogólnie przyj tym zwyczajem
dla obu stron jest to, e cen ustala si na drodze
długich negocjacji.
– Naturalnie po stargowaniu ceny – dodałam
wi c jak najszybciej.
– Nie u mnie – odrzekł równie szybko rze biarz.
– U mnie nie ma targowania. Taniej i tak nie kupisz.
A je li znajdziesz gdzie to samo po ni szej cenie, to
oddam ci pieni dze.
Mówił rzeczowym tonem, z błyskiem humoru
w oczach. Widać było, e lubi swoj prac i cieszy
si zarówno zapachem wie ego drewna, jak i nasz
rozmow .
– A to? – zapytałam, bior c do r k ci k , ciemnopomara czow ram rze bion w charakterystyczne
zanzibarskie motywy stylizowanych palm daktylowych, okr towych sznurów i winogron.
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