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I

RozŠarzone powietrze wypala¯o p¯uca. Na bezlitoŁnie czystym
niebie wybucha¯y dziesi§tki s¯oĮc. ŀwieci¯y zewsz§d — i w oczy,
i wprost z góry, tak Še jego pochylona w pó¯biegu sylwetka prawie
nie pozostawia¯a cienia. Tyle tylko, aby z ledwoŁci§ przykryú szare
od py¯u buty. Py¯ by¯ wsz«dzie — na sw«dz§cych od poparzeĮ
d¯oniach, na ubraniu, na brwiach, czole, sp«kanych ustach haustami chwytaj§cych oddech. Sypki piach wi§za¯ nogi jak glina.
Ostatkiem si¯ walczy¯ z ch«ci§ po¯oŠenia si«. Wokó¯ rozci§ga¯a si«
pustynia — oboj«tna i milcz§ca. Dusi¯ si«. Ale mózg zachowa¯
zdolnoŁú jasnego rozumowania. Mia¯ mizerne szanse dotrwania
do nocy. Na otwartej przestrzeni by¯ ¯atwym celem. JeŁli nie zabije
go s¯oĮce, znajd§ i zabij§ tamci. Zatrzyma¯ si« dos¯ownie na moment, tylko po to, aby zaczerpn§ú wi«cej powietrza. I wtedy dosi«gn§¯ go ogieĮ. Zabrak¯o mu tlenu, poch¯oni«tego przez spadaj§cy
strumieĮ napalmu czy fosforu…
Obudzi¯ si« nagle i od razu wyskoczy¯ z ¯óŠka. Serce wali¯o
w rytmie metronomu, który usi¯owa¯ dorównaú tempu presto,
aŠ zwariowa¯. Zapali¯ lampk« nocn§ — dochodzi¯a trzecia. W dusznym pokoju nie by¯o czym oddychaú. Najwidoczniej wiatr przymkn§¯ drzwi balkonowe, które zawsze pozostawa¯y na noc pó¯otwarte. Wyszed¯ na balkon, zabieraj§c z szafki paczk« cameli
i zapa¯ki. Jesienna noc, pe¯na taj§cej si« juŠ w powietrzu zapowiedzi zimy, szczelnie okrywa¯a Łpi§ce miasto. Tylko na pó¯nocy,
nad centrum, unosi¯a si« zorza wielkiej metropolii. W rzeŁkim powietrzu papieros mia¯ smak kopc§cego si« filcu. Znów te koszmarne
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sny, które najcz«Łciej nachodzi¯y go w¯aŁnie jesieni§. Wylicza¯
w myŁlach przewinienia: stres, papierosy, za ma¯o ruchu, brak zorganizowania, samotnoŁú. A moŠe to po prostu strach. Strach przed
kolejn§ przegran§.
Staú go by¯o na wystarczaj§c§ uczciwoŁú wobec siebie, aby
przyznaú, Še jego dotychczasowe Šycie to róŠaniec poraŠek i utraconych szans. Byú moŠe dlatego, Še od dzieciĮstwa przyuczano
go do pos¯uszeĮstwa i pokory i Še nie potrafi¯ stawiaú wszystkiego
na jedn§ kart«. Ca¯ym osi§gni«ciem czterdziestu dwu lat Šycia by¯o
to maleĮkie, dwupokojowe mieszkanie w dzielnicy-sypialni i mocno
sfatygowane renault. W dorobku mia¯ takŠe Šon«, która zostawi¯a
go po dwóch latach ma¯ŠeĮstwa, oraz garŁú opublikowanych artyku¯ów, Šyj§cych jeszcze krócej niŠ jego mi¯oŁú do Anny.
Nie tak wyobraŠa¯ sobie swoj§ przysz¯oŁú w wymarzonej
ojczyŞnie, któr§ zna¯ z opowieŁci babci. Nie, nie Ša¯owa¯ tamtego
wyboru z 1992 roku. Co by dzisiaj robi¯ na Bia¯orusi, w biednym
kraju rz§dzonym przez w¯adc«, który przypomina¯ postaú z nieudanych komiksów o tyranie? By¯by w szeregach opozycji? W§tpliwe. Nigdy nie angaŠowa¯ si« w sprawy nierokuj§ce powodzenia.
Inna rzecz, Še i te, które przyci§ga¯y go zapowiedzi§ sukcesu, teŠ
koĮczy¯y si« klap§. Na pewno nie by¯by piewc§ reŠimu. W jego
rodzinnym domu bieda i uczciwoŁú by¯y siostrami. MoŠe dlatego
nie zrobi¯ kariery w Polsce.
Na pocz§tku wszystko sz¯o bardzo dobrze. By¯ doceniany jako
m¯ody, obiecuj§cy analityk i komentator spraw Bia¯orusi, Ukrainy
i ogólnie Wschodu. CoŁ tam publikowa¯, zapewniono mu etat
w organizacji zajmuj§cej si« udzielaniem pomocy krajom posowieckim, zaproszono go nawet kilka razy do telewizji. şycie migranta, nawet takiego jak on, który powróci¯ do historycznej ojczyzny, okaza¯o si« jednak nie¯atwe. Mi«kki akcent i niedoskona¯a
polszczyzna draŠni¯y redaktorów i sprzedawców w sklepie osiedlowym. „Rusek” — s¯ysza¯ cz«sto za plecami. Jego opinie na
6
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temat zdarzeĮ za Bugiem, pocz§tkowo s¯uchane uwaŠnie, nie wiedzieú w¯aŁciwie kiedy straci¯y uznanie w oczach redaktorów gazet
i prowadz§cych programy telewizyjne. Oczekiwali oni jedynie potwierdzenia z góry obranych tez. Im wi«ksza gazeta, tym g¯«bsza
wiara redaktorów we w¯asn§ nieomylnoŁú. Dyrektor organizacji
Pomoc Demokratyzacji Wschodu nie wybaczy¯ mu uwag o tym,
Še pieni§dze od sponsorów z kraju i z zagranicy powinny iŁú nie na
urz§dzanie biura i nikomu niepotrzebne ekspertyzy pisane
przez kolegów dyrektora, lecz na dzia¯alnoŁú opozycji w krajach
posowieckich, i rozsta¯ si« z nim przy pierwszej okazji, któr§ zreszt§ sam zaaranŠowa¯. Anna teŠ go opuŁci¯a, gdy tylko si« zorientowa¯a, Še przesta¯ byú wind§, która moŠe j§ wynieŁú do roli gwiazdy
telewizyjnych debat politycznych.
Uratowali go Szwajcarzy i j«zyki, których nauczy¯ si« w miĮskim Instytucie J«zyków Obcych. „Rostek, masz talent do j«zyków, ucz si«. Kto wie, jaki ci los przypadnie w udziale” — mawia¯a
babcia. W jego wiosce na pó¯nocnej granicy Bia¯orusi mieszkali
i Polacy, i Bia¯orusini, i Litwini. W domu mówiono w przedziwnym polskim narzeczu. Na ulicy z dzieúmi s§siadów rozmawia¯ po
bia¯orusku i po litewsku. W szkole uczono po rosyjsku. Za namow§ babci, która da¯a mu podstawy francuskiego, rozpocz§¯ studia
lingwistyczne w MiĮsku. Francuski i niemiecki. Niemiecki by¯
nie tyle wyborem, ile danin§ z¯oŠon§ pami«ci dziadka, który mimo
czterech lat sp«dzonych w obozie niemieckim nigdy nie wyrzek¯
si« mi¯oŁci do mowy Schillera i Heinego. PóŞniej doszed¯ norweski.
Ca¯kowitym przypadkiem. Córka prorektora instytutu, biegle
w¯adaj§ca tym j«zykiem, rozwiod¯a si« ze swoim m«Šem, sowieckim
dyplomat§ pracuj§cym przez d¯ugie lata w Oslo, i wróci¯a z Moskwy do MiĮska. Tata za¯atwi¯ jej utworzenie zak¯adu j«zyka norweskiego. Potrzebni byli tylko studenci. Jako prymusowi, Rostkowi
zaproponowano wejŁcie w sk¯ad pierwszej grupy. Sam chcia¯
wprawdzie uczyú si« arabskiego jako trzeciego j«zyka, tym bardziej
7
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Še przeŠywa¯ wówczas swoj§ pierwsz§ mi¯oŁú, do Nabili, filigranowej Marokanki, która przyjecha¯a do MiĮska studiowaú medycyn«,
ale nie móg¯ przecieŠ odrzuciú propozycji samego prorektora…
Gdy w po¯owie lat dziewi«údziesi§tych z inwestycjami do Polski
wszed¯ wielki szwajcarski koncern farmaceutyczny, j«zyki francuski i niemiecki okaza¯y si« bardzo pomocne w uzyskaniu pracy
t¯umacza. ZnajomoŁú norweskiego by¯a jak kwiatek u koŠucha
— zwraca¯a uwag«, ale by¯a kompletnie bezuŠyteczna.
Tylko jak d¯ugo moŠna pozostawaú jednoosobow§ firm§, której byú albo nie byú uzaleŠnione jest od humorów potencjalnych
zleceniodawców? Owszem, Szwajcarzy p¯acili nieŞle, a Še mia¯ teŠ
sporo innych zleceĮ, w ci§gu dziesi«ciu lat sp¯aci¯ kredyt na mieszkanie. Niestety, podejmowane od czasu do czasu próby znalezienia
innej pracy, bardziej — jak mu si« wydawa¯o — ambitnej, spe¯za¯y
na niczym. A marzenia o w¯asnym domu, ukrytym gdzieŁ wŁród
lasów i jezior, które by przypomina¯y jego rodzinn§ wieŁ, zosta¯y
schowane g¯«boko w myŁlach, dok§d nie si«ga si« nawet w obecnoŁci
przyjació¯. Podejrzewa¯, Še odrzucenie aplikacji z¯oŠonych do kilku urz«dów paĮstwowych by¯o konsekwencj§ jego w¯asnej prawdomównoŁci lub naiwnoŁci. W trakcie przes¯uchania w Urz«dzie
do spraw Cudzoziemców, co by¯o normaln§ procedur§ podczas
ubiegania si« o status uchodŞcy, jego rozmówca (póŞniej domyŁli¯
si«, Še by¯ to kadrowy oficer Urz«du Ochrony PaĮstwa) zapyta¯:
— W MiĮsku mieŁci¯a si« s¯ynna szko¯a KGB. Czy by¯y jakieŁ
kontakty mi«dzy pana uczelni§ a t§ szko¯§?
— Tak, doŁú regularne. Niektórzy profesorowie z naszej uczelni
uczyli teŠ j«zyków w szkole KGB.
şyczliwie uŁmiechaj§cy si« blondynek by¯ troch« znudzony
i wyraŞnie traktowa¯ rozmow« kwalifikacyjn§ jako jeden z rutynowych, niemi¯ych obowi§zków. Zapyta¯ o nazwiska tych profesorów, uŁmiechn§¯ si« i rzuci¯ dodatkowe pytanie:
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— A czy proponowano moŠe panu lub któremuŁ z pana kolegów prac« wyk¯adowcy w szkole KGB? Pan przecieŠ ukoĮczy¯
instytut jako jeden z prymusów.
— Nie, pracy mi nie proponowano. Natomiast wraz z kilkoma
kolegami uczestniczyliŁmy we wspólnych z gebesznikami seminariach j«zykowych.
— Na czym polega¯y te wspólne seminaria? — Blondynek nawet nie ukrywa¯ ziewni«cia.
— ùwiczyliŁmy nowe metodyki uczenia si« i nauczania j«zyków obcych. Przyk¯adowo w moim przypadku s¯uchaliŁmy w lingafonie, to jest w sali audiowizualnej, taŁm, na których by¯y nagrane
jednoczeŁnie dwie lub trzy rozmowy w róŠnych j«zykach. I mieliŁmy za zadanie zanotowaú jak najwi«cej z tego, co zrozumieliŁmy. Albo rozmowy nagrane tak cicho, Še ledwie by¯o s¯ychaú
pojedyncze s¯owa. Czasami nawet myŁla¯em, Še tym sposobem
robimy za darmo ich robot«: t¯umaczymy róŠne pods¯uchy albo
coŁ podobnego.
RoŁcis¯aw pami«ta¯ dobrze te zaj«cia. W niewielkiej, dusznej
salce godzinami stara¯ si« zapami«tywaú nowe konstrukcje, wy¯apywaú ze szmerów róŠnych g¯osów w¯aŁciwy w§tek. Niekiedy by¯o
to tak m«cz§ce, Še — wstyd przyznaú — zasypia¯.
Przes¯uchuj§cy wydawa¯ si« nie zwracaú szczególnej uwagi na te
wypowiedzi. Po kilku tygodniach jednak zaproszono Rostka, ale
juŠ do innego pokoju, i tam znów pytano o wspólne zaj«cia j«zykowe: czy zna nazwiska studentów uczestnicz§cych w tych zaj«ciach, jacy wyk¯adowcy je prowadzili, czy rozpozna¯by twarze oficerów KGB. Odpowiada¯ na pytania moŠliwie dok¯adnie i obszernie.
Nie mia¯ przecieŠ nic do ukrycia. Dzisiaj wie, Še wówczas pope¯ni¯ b¯§d. O t« prawdomównoŁú, granicz§c§ z naiwnoŁci§, zawsze mia¯a do niego pretensje Anna. „Dupa wo¯owa z ciebie! Jak
moŠesz tak daú si« robiú na szaro?” — krzycza¯a z irytacj§, gdy
kolejny raz okazywa¯o si«, Še nowo poznani rzekomi przyjaciele
9
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nie tylko w niczym nie pomogli, ale jeszcze si« zmyli, zapomniawszy oddaú poŠyczone pieni§dze. Na pocz§tku ma¯ŠeĮstwa, kiedy
Anna jeszcze nie podnosi¯a na niego g¯osu, stara¯a si« mu t¯umaczyú, jak naleŠy Šyú w Polsce. By¯a przy tym autentycznie zatroskana i brutalnie szczera. „Rostek, najwi«kszym twoim wrogiem
jesteŁ ty sam. Musisz byú bardziej zdecydowany, twardy. Musisz
odnaleŞú siebie”.
Tak, trzeba by¯o po prostu przemilczeú ten incydent z dwuletnimi specjalistycznymi zaj«ciami j«zykowymi i mia¯by Łwi«ty spokój. Polacy wyraŞnie cierpieli na intelektualne ADHD w zwi§zku
ze wszystkim, co mog¯o w jakikolwiek sposób ¯§czyú si« z KGB,
ZSRR i Rosj§. Nic dziwnego — z rozdmuchiwania tych l«ków
utrzymywa¯a si« ca¯kiem spora grupa ekspertów i dziennikarzy, by¯y
one teŠ niezawodnym motorem nap«dzaj§cym akcje polityczne.
JeŁli Polacy w amoku politycznych batalii potrafili utopiú swego
premiera, oskarŠywszy go o prac« na rzecz Moskwy, to cóŠ dopiero mówiú o nim, przyb¯«dzie z Bia¯orusi. To tylko w debatach
telewizyjnych wszyscy deklarowali pomoc dla imigrantów ze
Wschodu. Realia by¯y zgo¯a inne.
Przynajmniej obywatelstwo polskie otrzyma¯ bardzo szybko
i bez jakichkolwiek dalszych przes¯uchaĮ czy ceremonia¯ów. Niemniej w papierach zosta¯ chyba jakiŁ Łlad, gdyŠ wszelkie próby
zrobienia kariery w instytucjach paĮstwowych by¯y ucinane na
samym pocz§tku. Nie uda¯o mu si« nawet na sta¯e zaczepiú w telewizji. ChociaŠ wyjeŠdŠa¯ kilka razy z ekipami telewizji prywatnych,
a nawet paĮstwowej, aby robiú reportaŠe z Czeczenii, TadŠykistanu, Rosji, Karabachu, Algierii… Podczas drugiej wojny czeczeĮskiej pracowa¯ dla niemieckiej ZDF. Liczy¯ na jak§Ł trwalsz§
form« wspó¯pracy z Niemcami, lecz nic z tego nie wysz¯o. Christer, Norweg, operator z ekipy, a jednoczeŁnie wspó¯producent,
bardzo go do tego zach«ca¯ i przekonywa¯. Tym razem, podejrzewa¯
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Rostek, przes§dzi¯o jego polskie pochodzenie czy, dok¯adniej, zbyt
polskie nazwisko.
— Ros… Rosz… Roszcza… — stara¯ si« odczytaú je rozmówca
w berliĮskim biurze.
— RoŁcis¯aw Grzybowski — przedstawi¯ si« Rostek powoli,
starannie wymawiaj§c kaŠd§ sylab«.
T« hiperpoprawn§ wymow« Niemiec uzna¯ chyba za form«
naigrywania si« z niego, bo zrobi¯ obraŠon§ min«.
— No, z takim nazwiskiem to pan kariery na Łwiecie nie zrobi.
Nawet nie mia¯ do niego pretensji. Ani o brak angaŠu, ani o ten
przytyk. W instytucie nazwisko teŠ by¯o obci§Šeniem. Wprawdzie
w bia¯oruskich dokumentach figurowa¯ jako Rostis¯au Hribouski,
ale u¯atwia¯o to tylko wymow« wyk¯adowcom, w Šadnym wypadku natomiast nie pomaga¯o nosicielowi rodowego miana. Polacy,
chociaŠ stanowili prawie dziesi«ú procent ludnoŁci Bia¯orusi i Šyli
na tej ziemi od stuleci, zawsze byli traktowani jako element obcy,
potencjalnie groŞny. Jego wuj ze strony matki, ale teŠ Grzybowski
— bo w ich rejonie ca¯e rodziny Grzybowskich gromadami, niczym
grzyby w lesie, rozsiad¯y si« po okolicznych wioskach — zmieni¯
nazwisko na Grib, wymawiane z bia¯oruska Hrib. I dopiero wtedy
poszed¯ w gór«, aŠ na same szczyty w¯adzy. RoŁcis¯awowi brakowa¯o moŠe przebojowoŁci, moŠe tego szczególnego cwaniactwa,
którym co krok zaskakiwali go rodacy w historycznej ojczyŞnie.
W ostatecznym rozwi§zaniu problemu niewymawialnego poza
Polsk§ imienia i nazwiska bardzo pomog¯o mu to, Še pracuj§c
w s§dach jako t¯umacz przysi«g¯y — a mia¯, poza niemieckim
i francuskim, takŠe uprawnienia z bia¯oruskiego i rosyjskiego
— zawar¯ bliŠsz§ znajomoŁú z kilkoma prawnikami, s«dziami
i adwokatami, a z jednym z nich prawdziwie si« zaprzyjaŞni¯.
„Prawo — mawia¯ Jacek z wiedz§ i elastycznoŁci§ adwokata, który
mia¯ za sob§ dziesi§tki i setki wygranych potyczek s§dowych — to
nie dekalog, a ty nie zeznajesz przed Bogiem”.
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Wi«c RoŁcis¯aw pierwszy raz w Šyciu Łwiadomie, z premedytacj§ sk¯ama¯. Tym razem nie zawaha¯ si« ani na moment, sk¯adaj§c
zupe¯nie zmyŁlone oŁwiadczenie o tym, jak jego dzia¯alnoŁú na
rzecz bia¯oruskiej opozycji naraŠa bezpieczeĮstwo rodziny pozosta¯ej w starym kraju, jak siepacze ®ukaszenki dybi§ na jego Šywot.
Koledzy z Bia¯orusi spreparowali nawet na opozycyjnych stronach
internetowych stosowne publikacje potwierdzaj§ce jego wersj«.
W¯asna wirtualna biografia bojownika walcz§cego z reŠimem
wyda¯a mu si« cokolwiek przesadna i zbyt heroiczna, mia¯ teŠ
obawy o ewentualne nast«pstwa takiego koloryzowania Šyciorysu.
— A co b«dzie, jak si« wyda? W ogóle wyrzuc§ mnie z Polski —
nie kry¯ obaw w rozmowie z Kol§.
Kola, czyli Miko¯aj z Lidy, który by¯ prawdziwym opozycjonist§,
to znaczy naprawd« wyda¯ kilka numerów niezaleŠnego magazynu
internetowego, uspokaja¯ go:
— Czym si« przejmujesz? Mamy to juŠ obcykane, robiliŁmy to
przecieŠ nie raz i nie dwa. Nawet z syna ®ukaszenki moŠemy
zrobiú opozycjonist«. To tylko kwestia pieni«dzy. Od ciebie jednak nie weŞmiemy ani centa.
„Zaczynam nowe Šycie” — myŁla¯, przek¯adaj§c w r«kach ma¯y
kartonik karty identyfikacyjnej. Dowód osobisty obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Ron Harib. Brzmia¯o dobrze, bo krótko
i cokolwiek obco. Wi«kszoŁú Polaków chyba nosi¯a g¯«boko ukryte
kompleksy, bo w ich przekonaniu ktoŁ, kto nazywa¯ si« Timothy
Smith, wydawa¯ si« jednak m§drzejszy i lepszy niŠ Mateusz Kowal.
OczywiŁcie, zmieniaj§c i skracaj§c nazwisko, myŁla¯ przede wszystkim o potencjalnych pracodawcach z zachodu Europy. ®atwiej
by¯o jednak nakreŁliú plany i rozes¯aú wszystkim znajomym
n«c§co wygl§daj§ce projekty, niŠ je urzeczywistniú. Na rynek
wchodzi¯y nowe pokolenia t¯umaczy, ceny us¯ug spada¯y, a rutyna
wklepywania powtarzalnych danych w te same tabelki bardzo go
nuŠy¯a.
12
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Jak to si« cz«sto zdarza, oferta zmiany na lepsze przysz¯a do
niego wtedy, gdy si« jej zupe¯nie nie spodziewa¯. Christera spotka¯
przypadkowo w warszawskim hotelu Hyatt. Ron — juŠ si« zd§Šy¯
przyzwyczaiú do nowego imienia, zrosn§ú z nim — jad¯ tam obiad
z delegacj§ z Nestlé, która finalizowa¯a w Polsce zakup kolejnej
firmy. Christer, wci§Š z kamer§, przylecia¯ z ekip§, tym razem
telewizji norweskiej, zrobiú wywiady z polskimi noblistami.
— Jak leci? — zapyta¯ Norweg w przelocie w szatni.
— JeŁli pytasz szczerze, to nieszczególnie. ChociaŠ wiem, Še
powinienem odpowiedzieú, Še fantastycznie… — odpowiedzia¯ Ron z odcieniem goryczy.
Umówili si« na wieczorne piwo. Norweg z zapa¯em opowiada¯
o swoim nowym projekcie algierskim:
— Algieria. Ropa. IslamiŁci. Europa. Szansa czy zagroŠenie?
Arabowie i Berberowie. Temat robimy dla norweskiej telewizji.
Ale jeŁli wyjdzie dobry materia¯, kupi§ go wielkie stacje. Pojedziesz?
— JesteŁ pewien, Še to dobry pomys¯? şaden ze mnie specjalista
od Magrebu. MoŠesz znaleŞú kogoŁ, kto zna si« na tym lepiej —
oponowa¯ lekko. W g¯«bi duszy juŠ si« do tego zapala¯, równoczeŁnie próbuj§c powŁci§gn§ú emocje. Strach przed fiaskiem by¯
w nim jednak zbyt g¯«boki…
— Po pierwsze, znam ci«, troch« razem przeszliŁmy, wi«c
wiem, co potrafisz. Po drugie, znasz j«zyki i teren. Edgar, z którym
robi¯eŁ materia¯ w Algierii, teŠ bardzo ci« chwali¯. I wreszcie, potrafisz, jeŁli trzeba, pracowaú takŠe z kamer§. Ponadto, nie ukrywam,
budŠet projektu nie jest osza¯amiaj§cy i, szczerze mówi§c, nie
s§dz«, abym znalaz¯ w Norwegii kogoŁ równie dobrego za takie
pieni§dze. Zw¯aszcza Še to wyjazd tuŠ przed Łwi«tami BoŠego
Narodzenia. No jak, wchodzisz?
Christer by¯ na tyle delikatny, Še najmniejszym gestem ani
pó¯s¯ówkiem nie da¯ Ronowi podstaw do podejrzeĮ, Še za ofert§
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sta¯a zwyk¯a dziennikarska solidarnoŁú i ch«ú pomocy koledze
w tarapatach.
Umówili si«, Še Christer, u siebie postaú znana i wp¯ywowa
jako zwyci«zca World Press Foto, przekona szefostwo telewizji
do kandydatury Rona.
Norwegowie, których bogactwo bra¯o si« nie tylko z ropy, ale
teŠ z pracowitoŁci i wzorowej organizacji pracy, nie zwykli kupowaú kota w worku. Rekomendacje Christera i telewizji ZDF okaza¯y si« niewystarczaj§ce i Ron musia¯ przejŁú swoisty casting.
OczywiŁcie Skandynawowie pozostali sob§, nie zaproponowali
przejaŠdŠki do Oslo. Wystarczy¯a rozmowa na Skypie. Ron zaimprowizowa¯ studio w swoim mieszkaniu, sam usiad¯ na tle biblioteczki ze s¯ownikami i ksi§Škami (kilka z nich, w j«zyku arabskim,
ze z¯oconymi napisami na grzbietach, poŠyczy¯ od znajomego), na
biurku rozmyŁlnie po¯oŠy¯ mapk« Algieru, ksi§Šk« o Abdelkabirze, rekorder… Robi¯o wraŠenie. Rozmówca, który przedstawi¯
si« jako Hasmusen, wiceprezes Norsk Rikskringkasting (tak§ oficjaln§ nazw« nosi¯a norweska telewizja NRK) do spraw programowych, nie ukrywa¯ swojego pozytywnego zaskoczenia bieg¯oŁci§ Rona w j«zyku norweskim.
— S§dz§c po pana wymowie i imieniu, mog« si« domyŁlaú, Še
mia¯ pan norweskich przodków — powiedzia¯.
Ron uzna¯, Še by¯a to próba komplementu, a nie pytanie, które
wymaga¯oby odpowiedzi.
— Christer mówi¯ mi, Še pracowa¯ pan w Algierii i jest pan
znawc§ Pó¯nocnej Afryki. şe zna pan Łwietnie j«zyk arabski.
To juŠ by¯o pytanie.
— Nie powiedzia¯bym, Še to Łwietna znajomoŁú. Porozumiewam si« — ze¯ga¯.
ZauwaŠy¯, Še im wi«cej ma lat i im d¯uŠej przebywa w Polsce,
tym ¯atwiej i pewniej k¯amie. Nie móg¯ przecieŠ przyznaú, Še zna
w j«zyku arabskim kilkanaŁcie, góra kilkadziesi§t najprostszych
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zdaĮ, których nauczy¯a go Nabila. A wyprawa do Algierii mia¯a
na celu nagranie kolejnego odcinka programu kulinarnego dla
telewizji komercyjnej i ograniczy¯a si« do przechadzki po suku,
czyli miejscowym bazarze, oraz kilku godzin kr«cenia uj«ú plaŠ
i hoteli.
— Ponadto — kontynuowa¯, g¯adko odchodz§c od niezr«cznego tematu swoich arabistycznych kompetencji — j«zyk literacki,
fuscha, moŠe okazaú si« ma¯o przydatny w Algierii, gdzie rozmawia si« w dardŠa, miejscowym, doŁú trudnym dialekcie magrebskim. Ten znam znacznie gorzej.
Hasmusen utwierdzi¯ si« w wysokiej ocenie Rona. Kompetentny, a do tego skromny, móg¯ przecieŠ twierdziú, Še mówi po
arabsku lepiej niŠ Lawrence. Ponadto by¯o coŁ urzekaj§cego, budz§cego zaufanie w jego smag¯ej, prawie m¯odzieĮczej twarzy, silnie
kontrastuj§cej z zupe¯nie siwymi w¯osami.
— JeŁli nie zaŠ§da pan honorarium Oprah Winfrey, to s§dz«,
Še osi§gniemy porozumienie.
Ron zaci§gn§¯ si« g¯«boko. „Kiedy wreszcie doroŁniesz?!” —
s¯ysza¯ w g¯owie podniesiony g¯os Anny. Tak reagowa¯a na kaŠdy
jego wyjazd, który nie przynosi¯ ani pieni«dzy, ani s¯awy, jak§
moŠna by by¯o spieni«Šyú lub przynajmniej wykorzystaú dla dobra
kariery Šony. Z wizerunkowego punktu widzenia wyjazdy Rona
nie op¯aca¯y si« wcale, bo to nie on, a koledzy z grup, którym
przekazywa¯ podstawow§ wiedz« dotycz§c§ danego kraju czy konfliktu, po powrocie wyst«powali jako eksperci, pisali ksi§Ški.
Tak, to by¯a awanturnicza i nieodpowiedzialna decyzja: podj§ú
si« zadania, do którego nie jest si« przygotowanym. Pó¯ biedy,
gdyby skutki takiego post«powania dotkn«¯y tylko jego samego,
ale w tym wypadku telewizj« naraŠa¯ na straty, a kolegów z ekipy
na niebezpieczeĮstwo. Algieria, w której od dwóch dziesi«cioleci
armia i islamiŁci polowali na siebie nawzajem, nie by¯a najbezpieczniejszym plenerem zdj«ciowym.
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ChociaŠ… Przypomnia¯ sobie jedn§ z ekip telewizji amerykaĮskiej, która przyjecha¯a filmowaú wojn« w Czeczenii. W kamizelkach kuloodpornych i he¯mach, ale w sportowych butach,
troch« ma¯o przydatnych w gliniastym, górskim terenie. Ze znajomoŁci§ rosyjskiego ograniczaj§c§ si« do s¯ów spasiba, khorosho, my
drousya i podobnie g¯«bok§ wiedz§ na temat realiów miejsca i czasu,
w których si« znaleŞli. I nic — przeŠyli, zrobili materia¯, jeden z nich
podobno otrzyma¯ nawet jak§Ł waŠn§ nagrod« dziennikarsk§.
Uspokaja¯ si«. JakoŁ to b«dzie. Szkoda tylko, Še Christer nie
moŠe pojechaú. Taki pech — z¯amaú nog« na tydzieĮ przed wylotem. Nowy operator, Mathias, nie mia¯ szans na otrzymanie wizy
do Libii szybciej niŠ za miesi§c, dwa, a planowali zrobiú materia¯
nie tylko o Algierii, ale o wszystkich krajach Magrebu.
Dochodzi¯a pi§ta rano. Szarza¯o. „MoŠe jeszcze zdrzemn« si«
troch« przed wyjazdem na lotnisko” — pomyŁla¯ i wróci¯ do wystyg¯ego juŠ ¯óŠka.

II

Umówili si« na lotnisku de Gaulle’a. Ron przylecia¯ do ParyŠa
porannym samolotem, kilka godzin przed przybyciem pozosta¯ych cz¯onków ekipy z Oslo, specjalnie po to, aby spotkaú si«
z Janem. Jan, şyd od kilkudziesi«ciu lat mieszkaj§cy we Francji,
migrant z Polski, by¯ jednym z czo¯owych specjalistów od Afryki.
Jego teksty publikowa¯y najwi«ksze francuskie i europejskie gazety.
Ron liczy¯ pocz§tkowo na d¯uŠsze spotkanie w ParyŠu, ale Jan
akurat znowu na tygodnie przepad¯ gdzieŁ w Magrebie. Powinien
wróciú do Francji tego samego dnia pierwszym porannym lotem
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