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Rozwiń swoje dywany, a zobaczę, 
co zapisane jest w twoim sercu.

–  Przys łowie  tu rkmeńsk ie

Każda chwila, każde miejsce mówi:
„Uchwyć ten wzór w swoim dywanie!”.

–  Dża l a ludd in  Rumi

Wojna była zawsze.  
Zanim nastał człowiek, już czekała  
na niego. Wojna to rzemiosło  
najwyższej rangi, czekające na swojego 
najznamienitszego rzemieślnika.

–  Cormac  McCar thy*

*

*  Cormac McCarthy, Krwawy południk, tłum. Robert Sudół, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 2010, s. 329 [wszystkie przypisy pochodzą od tłu-
macza].
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O czwartej rano na pustyni pojawiły się cztery czar-
ne sylwetki podążające na zachód wzdłuż kręte-

go piaszczystego szlaku. Trzy osoby i osioł. Biały ni-
czym jogurt łuk księżyca schował się godzinę wcześniej 
i szlak wił się niewidzialny w gęstym mroku przed-
świtu, który już malował niebo na horyzoncie. Pano-
wała nienaruszona cisza. Na południu toczący się po 
rozgwieżdżonym marcowym niebie Wielki Wóz wy-
dobył z gąbczastych ciemności zarys gór.

Prowadził Amanullah. zręcznie omijał widoczne tyl-
ko dla niego kolce Cousinia i niemal przezroczyste kule 
grzęsiołków, przeskakiwał dobrze sobie znane nory 
pustynnych zajęcy, instynktownie okrążał głazy. Szedł 
równym tempem. Nie pochylał się, by wypatrywać śla-
dów owiec. Nie spoglądał też w górę, aby skorzystać 
z pomocy gwiazd – nie znał ich nazw ani konstelacji. 
Po co? Gwiazdy to niemiarodajne sygnały poruszające 
się po nieboskłonie według własnego widzimisię ni-
czym prowadzący życie nomadów turkmeńscy praoj-
cowie. Nie zdarzyło ci się widzieć, jak jedna nagle od-
rywa się od swojej gromady i przecina czerń, szukając 
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nowego domu? Amanullah szedł na pamięć. Przy czym 
wiedza ta nie należała tylko do niego, po prostu zapi-
sała się w podwójnej helisie następnych pokoleń, któ-
re pokonywały ten szlak przez kolejne tysiąclecia. To 
było sedno peregrynacji, nieskazitelna kwintesencja 
odziedziczonego po przodkach niepokoju.

Poruszaliśmy się gęsiego. Najpierw Amanullah, po-
tem osioł, następnie Fahim, który uczył angielskie-
go w szkole wieczorowej w Mazare Szarif i pomagał 
mi jako tłumacz, wreszcie ja. Przy energicznym tem-
pie i suchej pogodzie trzydziestokilometrowy spacer 
przez lessowe pagórki zwykle zabierał około pięciu 
godzin. Amanullah przemierzał tę trasę co dwa tygo-
dnie, odkąd skończył sześć czy siedem lat. Teraz miał 
trzydzieści wiosen. 

– Gdyby inni ludzie na świecie chodzili tyle co my 
i tak samo ciężko pracowali, toby oszaleli – oznajmił 
i zawiesił głos dla lepszego efektu. Amanullah często 
i z sentymentem rozwodził się nad trudami życia na 
pustyni. W ciemności mogłam sobie tylko wyobrazić, 
jak się uśmiecha, pełen szelmowskiej satysfakcji, na 
myśl o doniosłości swoich słów. – Ale nie my – ode-
zwał się znowu; tym razem w jego głosie dało się wy-
czuć zaskoczenie. 

Był czwartek, dzień targowy w północnym Afga-
nistanie. Szliśmy do Daulatabadu, miasta targowego 
leżącego najbliżej wioski Amanullaha, Oki, aby kupić 
przędzę na dywan.
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Przez następne siedem miesięcy Saura, żona Ama-
nullaha, będzie siedzieć nad poziomym krosnem skon-
struowanym z dwóch pordzewiałych żelaznych rur, 
pustaków ściennych i patyków w jednej z czterdzie-
stu glinianosłomianych chatek w Oce. Dzień po dniu 
będzie wiązać węzły – owijać szorstką przędzę wątku 
wokół cienkich nieufarbowanych nici osnowy, tkając 
najpiękniejszy dywan, jaki kiedykolwiek widziałam.

Gdyby „dywanowy region tkacki”, który na wschod-
niej półkuli rozciąga się od Chin po Maroko, był dywa-
nem i został złożony na pół, warsztat Saury znalazłby 
się gdzieś na prawo od miejsca zgięcia. Rzemieślni-
cy zamieszkujący te ziemie przędli wełnę i wyplata-
li z niej maty już siedem tysięcy lat temu. Od tamtej 
pory ludzie rodzili się tam na dywanach, modlili się 
i spali na nich, a także przyozdabiali nimi grobowce. 
Ponoć Aleksander Wielki, który na czele swoich od-
działów przemaszerował przez Chorasan* w 327 roku 
przed Chrystusem, wysłał matce, Olimpias, dywan 
jako pamiątkę z podbitego Balchu, stolicy perskiej sa-
trapii leżącej około czterdziestu kilometrów na połu-
dniowy zachód od Oki. Przez stulecia dywany nie tyl-
ko stanowiły główny towar eksportowy w regionie, 
walutę i wyznacznik statusu, lecz także pełniły funk-

*   Kraina historyczna obejmująca wschodni Iran, zachodni i środkowy Af-
ganistan oraz ziemie na terytoriach Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uz-
bekistanu. 
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cje dyplomatyczne. Gdy Tamerlan, który został emi-
rem Balchu, przebywał poza dworem, goście całowa-
li jego dywan i oddawali mu cześć jako jego zastępcy.

z dywanów afgańskich najbardziej cenione są te 
tkane przez Turkmenów. W XIII wieku Marco Polo 
twierdził, że turkmeńskie tkaczki wytwarzają „najlep-
sze i najpiękniejsze dywany na świecie”. Sześćset lat 
później Francis Henry Bennett Skrine, emerytowany 
komisarz Indian Civil Service*, oraz londyński lingwi-
sta sir edward Denison Ross napisali, że turkmeńskie 
dywany „w Azji nie mają sobie równych pod wzglę-
dem kunsztowności i trwałości”. ze względu na boga-
tą paletę czerwieni – odcieni bratobójczej krwi, którą 
przesiąka ich ziemia: czerwonobrunatnej, pomarań-
czowoczerwonej, czerwonobrązowej, czerwonoczarnej 
– Turkmeni zyskali miano „Rembrandtów tkactwa”.

Miałki gliniany kurz przeniknie do powalanego bło-
tem i łajnem warsztatu tkackiego Saury. Przez sufit 
z drewnianych listewek, suszu i słomy przesączą się 
cząsteczki gnoju, niemal niezauważalne złote ziaren-
ka z pobliskich wydm, okropny czarny kaszel wygło-
dzonych dzieci sąsiadów, echa wojny, która wstrząsa 
równinami i kredowymi masywami tej ziemi. Wy-
buchnie przydrożna bomba, a pustynia rozciągająca 

*  Dosłownie: Indyjska Służba Cywilna. Administracja publiczna zarządza-
jąca Indiami Brytyjskimi w latach 1858–1947 (początkowo funkcjono-
wała pod nazwą Imperial Civil Service – Imperialna Służba Cywilna).



~ 19 ~

się tuż za pozbawionym drzwi wejściem odpowie ję-
kiem i tupotem stóp dawnych najeźdźców: Acheme-
nidów i Greków, Mogołów i Arabów, Osmanów i Ro-
sjan, Brytyjczyków i Sowietów. Promień słońca odbije 
się w skrzydle amerykańskiego myśliwca Navy F/A18  
i przeszyje niezwykle czysty błękit nieba, na chwilę 
przypominając inny błysk: na mieczu Czyngischana, 
nim rozpłatał czaszkę baktriańskiej gospodyni, na lu-
fie muszkietu afgańskiego wojownika, nim wystrze-
lił w stronę żołnierza brytyjskiego imperium. Talib-
scy zwiadowcy pojawią się na szlaku, którym szłam 
z Amanullahem po przędzę, a potem znikną. Jak wszy-
scy na tym wiecznym polu bitwy. 

Saura będzie tkać jusufi*. Wzór w romby tkały już 
w tle minionych wojen jej matka i matka jej matki. 
Pod szczupłymi palcami na łące w kolorze ochry i głę-
bokiego kasztanu z tradycyjnie zawiązanych dwustu 
czterdziestu węzłów rozkwitną kwiaty wielkości mig-
dału z ostrołukowymi płatkami. Każdy węzeł będzie 
stanowił swoistą wstęgę Möbiusa łączącą przeszłość 
z teraźniejszością.

Gdy dywan zostanie ukończony, opuści tę potwor-
nie zbrutalizowaną ziemię, która kurczowo trzyma 
się niespokojnej tektoniki trzydziestego czwartego 
stopnia szerokości geograficznej. Amanullah zroluje 
go i upchnie do torby przytroczonej do siodła osła, 

*  Jeden z rodzajów dywanów: https://www.guernicamag.com/features/
theworldisacarpe
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a jego ojciec pokona znajomy szlak przez pustynię, 
by dostarczyć go do Daulatabadu. Tam pośrednik 
sprzeda dywan handlarzowi z Mazare Szarif, naj-
większego miasta w północnym Afganistanie, współ-
czesnej stolicy prowincji Balch. Potem dzieło Saury 
zostanie władowane do bagażnika zdezelowanej tak-
sówki, a następnie przerzucone na pakę ciężarówki 
ozdobionej malowidłami przedstawiającymi baśnio-
we sielanki, w której przejedzie przez nękany wojną 
Afganistan aż na granicę i przez nieustępliwe tery-
toria plemienne Pakistanu dotrze na targ dywanów 
w Peszawarze czy Islamabadzie. A może pojedzie na 
zachód, minie masowe groby Daszte Lajli*, prze-
mknie przez pustynię Karakum, by trafić na któryś 
ze stambulskich targów. Albo przetelepie się w ba-
gażniku autobusu zmierzającego do Kabulu, skąd 
poleci do Dubaju i dalej, przez Atlantyk, do Stanów 
zjednoczonych, największego dotąd nabywcy dywa-
nów na świecie. zamożny klient zapłaci tam za nie-
go od pięciu do dwudziestu tysięcy dolarów. Gdzie 
by dywan nie skończył, za swoją pracę Saura otrzy-
ma mniej niż dolara dziennie.

Ale najpierw będzie tkać. Po zawiązaniu każdego 
węzła odetnie przędzę od motka małym, ciemnym 
od potu sierpem. Tk, tk, tk – zaśpiewa sierp, odmie-
rzając czas między świtem i zmierzchem, narodzina-

*  Pustynia w Afganistanie. W 2001 roku w wyniku inwazji amerykańskiej 
zginęło tam wielu talibów.
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mi i śmiercią, pokojem i wojną; bez ustanku odmie-
rzając życie. 

Kwadrans przed szóstą wiatr przybrał na sile. Czerń 
nocy zaczęła się przeradzać w granat, tak że mogłam 
zobaczyć srebrzące się blado obłoczki naszych odde-
chów, odpływające i w końcu rozmywające się we mgle, 
która spowija równiny. Okolica zrobiła się grafitowa, 
poznaczona cętkami i kędzierzawa niczym niewypra-
wiona skóra wielbłądzia. Wróble i skowronki świergo-
tały niewidoczne na ziemi. z ultramarynowych zała-
mań w podłożu uniosła się chłodna wilgoć. Amanullah 
dosiadł osła i wsunął ręce w rękawy sztucznego ko-
żucha, aby je ogrzać. Niebo na wschodzie płowiało, 
punkty światła gasły jeden po drugim, aż tylko Wenus 
pulsowała na południowym wschodzie, kulista i roz-
dęta. Poniżej wznosił się Hindukusz – płaski, pozba-
wiony głębi niczym ogromny teatralny horyzont. Tuż 
nad nim pienił się ciasny nieprzerwany krąg blado-
czerwonych cirrusów, jakby ziemia stanowiła pokry-
wę pieca, w którym gorzeje niezmierny płomień. Na 
północnym zachodzie szczerzyły się na świat podob-
ne do zębów smoka rozpadające się fortyfikacje daw-
no zwyciężonego dwutysiącletniego kuszańskiego za-
mku. Minęliśmy glinianą lepiankę pasterzy, prawie 
pionowy klif powstały w wyniku erozji brzegów ka-
nału, suchego od niepamiętnych czasów, wał z jakiejś 
występnej wojny. Pod kopytem osła brzdęknął odła-
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mek pocisku moździerzowego. Sporadycznie ziemię 
znaczyły koleiny – pozostałość po polu, które zaora-
li rolnicy z jednej z większych wsi, dawno temu, kie-
dy tereny te jeszcze nawadniano. Amanullah jechał, 
trzymając obie nogi z jednej strony siodła, i planował 
swoją ucieczkę.

– Mam trzydzieści lat i jedyna frajda, jaką znam, to 
pieprzenie żony. Przynajmniej to jest dobre. Ale chciał-
bym gdzieś pojechać, zanim umrę. Gdzieś, gdzie jest 
więcej uciech. Prosiłem ojca, żeby pozwolił mi wyje-
chać do miasta i wstąpić do wojska albo policji. Od-
mówił. Powiedział: „zostań tutaj, to jest życie”. Potem 
zabrał mi wszystkie pieniądze, bo przestał mi ufać. 

Spojrzałam na niego. Miał szerokie ramiona i wąsy 
niczym szczotka. Aby nie zmarznąć, owinął wokół 
szyi luźne końce turbanu w paski. Pod kożuchem no-
sił biały szalwar kamiz*, na stopach – wsuwane buty 
z czarnej gumy na wzór tenisówek. Nawet sznurówki 
zrobiono identycznie. Sterty takiego obuwia leżały na 
każdym afgańskim bazarze, po dolarze** za parę; latem 
nosiło się formowane gumowe sandały. Kiedy Ama-
nullah miał osiem lat i wypasał wielbłądy na skraw-
ku zieleni na pustyni pół dnia spacerem od Oki, zna-
lazł granat przeciwpancerny i włożył go do ogniska, 
żeby zobaczyć, co się stanie. Granat wybuchł. Odła-

*   Strój składający się z workowatych zwężanych spodni (szalwar) i luź-
nej, sięgającej kolan koszuli (kamiz).

**    W Afganistanie obok oficjalnej waluty afgani funkcjonują amerykań-
skie dolary.
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mek pocisku utkwił w jego lewym oku, w wyniku cze-
go nastąpiło zmętnienie soczewki, a potem rozwinął 
się zaawansowany zez zbieżny. Ten defekt nadawał 
mu lekko szelmowski wygląd.

Teraz spoglądał na północ. Tam, na przeciwległym 
brzegu dalekiej Amudarii, w Turkmenistanie, różo-
wiało pokryte śniegiem pasmo Köýtendagu. Dnia przy-
bywało, a marzenia o ucieczce wzbierały.

– Raz chciałem uciec z wioski do Turkmenistanu 
– wyznał Amanullah. – Miałem pojechać do Turkme-
nistanu, zarobić dużo pieniędzy i wydać je na dziew-
częta. – Przymknął powieki. – Dziewczęta w Turkme-
nistanie pięknie śpiewają.

Szliśmy dalej. Osioł wybijał kopytami spokojny czte-
romiarowy takt. Dźwięk był głuchy, jak przy opukiwa-
niu wzdętego brzucha, i Amanullah zaczął podśpie-
wywać do rytmu. Śpiewał po turkmeńsku. Smutne, 
złożone z półtonów piosenki o świecie poza jego pu-
stynią, o dziewczętach niebędących jego żoną. Sło-
wa wymyślał na poczekaniu. z głębi gardła dobywało 
się niskie ćwierćtonowe tremolo i odbijało od kępek 
wysuszonej, zmarzniętej szczeciniastej trawy. Fahim 
szeptem tłumaczył. Potem pierwszy promień słońca 
rozświetlił pomarańczem niebo nad Hindukuszem, 
błogosławiąc nas wszystkich – ludzi i zwierzęta, tkaczy 
i wędrowców, grzeszników i jeszcze gorszych grzeszni-
ków. A planeta obracała się do najdawniejszego z ryt-
mów: ruchu i tęsknoty.
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