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Dwa morza… 

 

 

…Reszty świata nie było nigdzie, jeśli 

mogliśmy wierzyć oczom i uszom. Po prostu 

nigdzie. Odeszła, zniknęła, przepadła, nie 

zostawiając po sobie szeptu ani cienia… 

(Joseph Conrad, Jądro ciemności) 

 

 

Lotnisko w Manamie. Ląduję tuż przy Zatoce Perskiej. Wypożyczenie samochodu na 

całą dobę kosztuje o połowę mniej, niż taksówka do oddalonego o pięć kilometrów centrum. 

Najgorsze są początki. Z jednej strony kryją w sobie cały urok niespodzianki, ale z drugiej 

mogą zdecydować o niepowodzeniu wyprawy. Gdy wylatywałem na Bliski Wschód, nad 

Europą rozszalała się ogromna, przedświąteczna śnieżyca. Sparaliżowane lotniska zgubiły 

mój bagaż i osiem dni musiałem weryfikować plany podróży. Torby znalazły mnie w Abu 

Dhabi.  

Pierwsze minuty w obcym kraju. Obojętnie, czy statkiem, wozem, czy samolotem. Jest 

taki moment, gdy trzeba zdać się tylko na siebie. Zrobić krok. Zostawić za sobą kapitanów, 

stewardesy, pilotów, przewodników. Zostawić za sobą całą europejską infrastrukturę, która za 

mną leci, płynie lub jedzie. Trzeba się odłączyć od bazy. Wyrzucić, jak promy kosmiczne, 

zbędne zbiorniki balastowe lub po paliwie. Jest taki moment w podróży, kiedy trzeba wybrać 

własną orbitę i własną prędkość. Przypominam sobie jordańską Akabę rok wcześniej. Prom 

rzucił cumy w środku nocy, a przy porcie czekali taksówkarze. Byli jak głodne hieny. 

Wyrywali z rąk bagaże, ciągnąc na siłę do swoich taksówek. Przekonywali o najniższej cenie. 

Mój taksówkarz okazał się typowym miejskim naciągaczem. Ale to on w takich sytuacjach 

jest bogiem. I decyduje o wszystkim, a z pewnością o wyborze hotelu. Rano czekał na mnie 

już w holu, znów natarczywie oferując swoje usługi. Jechał za mną, gdy szedłem chodnikiem. 

Czekał, gdy siedziałem na ławce. W końcu zgodziłem się, by pomógł znaleźć wypożyczalnię 
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samochodów. Zrobił to za kolejną opłatą, a potem żądał jeszcze prowizji za pomoc w 

wynajęciu wozu (grożąc wezwaniem policji). Gdy w końcu ruszyłem w kierunku Syrii i 

byłem sam – odetchnąłem z ulgą, patrząc jednak co chwilę we wsteczne lusterka. 

Ile zarobił taksówkarz? Najpierw za kurs z portu, w cenę którego doliczył sobie 

należność za pomoc w znalezieniu hotelu. Skasował też prowizję od właściciela hotelu za 

dostarczenie turysty. Później wziął grosz ode mnie za podwiezienie do wypożyczalni oraz 

uhandlował kilka dolarów za pomoc w najęciu wozu. Ponadto upomniał się o swoje u 

właściciela Rent a car. Gdy brał mi z ręki w porcie torbę, wiedział już, że na jednym kursie 

się nie skończy. Może dlatego turystyka w światowym obrocie gospodarczym zajmuje drugie 

miejsce – zaraz po handlu surowcami energetycznymi. 

Tutaj było inaczej. Każdy kraj ma swój scenariusz. Po części piszę go ja, po części 

okoliczności. Wystarczy zły zjazd z autostrady i droga wyrzuca w miejsca nieprzewidziane. 

Przy natłoku informacji płynących z obcojęzycznych drogowskazów, upale, deszczu lub 

śniegu, a przy tym wszystkim błyskawicznej konieczności opanowania wypożyczonego wozu 

– o kłopoty nie trudno. By nie popaść w lawinę wydatków, oczy trzeba mieć dookoła głowy. 

Styczniowy Bahrajn przywitał słońcem. 

Zygmunt Bauman w „Sztuce życia” zapisał: Znaki drogowe wyznaczające trasy 

życiowe pojawiają się dziś i znikają bez ostrzeżenia. Mapy terenów, które przyjdzie nam może 

przebywać w przyszłości, trzeba aktualizować niemal codziennie. I aktualizuje się je, choć 

nieregularnie i bez uprzedniego powiadomienia. Wielu wydawców drukuje i sprzedaje mapy; 

można w nich przebierać w każdym kiosku, ale żadna z nich nie ma pieczęci urzędu, który 

mógłby autorytatywnie stwierdzić, że wie, co przyniesie przyszłość. Wybierając mapę, czynisz 

to na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. Mówiąc krótko, życie 

poszukiwaczy/twórców/reformatorów tożsamości z pewnością nie jest wolne od kłopotów. 

Praktykowana przez nich szczególna odmiana sztuki życia wymaga sporej ilości pieniędzy, 

nieustannego wysiłku, a często także nerwów ze stali. Gdy w lotniskowym kiosku poprosiłem 

o mapę, odesłali mnie do sklepu z pamiątkami. Stamtąd kazali mi iść do biura linii lotniczych. 

Potem znów trafiłem do kiosku, potem do punktu ksero, by na końcu znów stanąć przy 

okienku „Gulf – rent a car”. A po co mapa? U nas nie można się zgubić. Bahrajn jest mały. 

Wszystkie drogi prowadzą do stolicy. Nie zgubisz się. Jedź przed siebie i za chwilę będziesz w 

tym samym miejscu. Wrócisz jadąc do przodu. Mapa jest niepotrzebna. Mapa? Jaka mapa? 
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Idrę poznałem na terenie Arad Fort. Łowił ryby przy nasypie. Zbudował z kolegami 

budę na palach: płaskie zadaszenie, od Zatoki przysłonięta blachą, z dużą flagą na 

drewnianym maszcie. Żeby pale nie gniły od wody, wzięli się na sposób i wkładali je do 

pustych, wysokich beczek, które wystawały ponad taflę wody. Chowali się tam przed 

słońcem, a rano i wieczorem łowili. Było ich kilku. Ten teren należał do nich: pilnowali 

parkingu, zbierali śmieci. Doradzali turystom, którzy wiedzeni magią fortu od czasu do czasu 

zaglądali w ten zaułek. Ryby albo jedli, albo sprzedawali w centrum. Część z zarobionych 

dinarów oddawali jako haracz wartownikowi fortu. Musieli oddawać. 

To on powinien nam płacić, że może tu pracować. Wojsko, armia. Wszędzie ich pełno, 

ale kiedyś powstaniemy. Hamad będzie musiał ustąpić. Widziałeś jego biały pałac przy drodze 

do Arabii? To się kiedyś skończy. Jest nas tutaj pięciu, a żołnierz jeden. To nasz fort, umiemy 

go utrzymać. On nic nie robi, tylko zbiera za bilety, nawet nie sprząta. Otwiera rano i zamyka 

wieczorem. My łowimy całe dnie, żyłki są wszędzie. Zarabiamy grosze. Po śmierci Isy 

wszystko miało się zmienić – i co? Minęło dziesięć lat, a jest gorzej niż było. Niby jesteśmy 

bogatym krajem, mamy nawet tor Formuły 1, ale to nie nasze. Kto z tego żyje? Mamy ropę, 

ale jest tylko dla wybranej grupy. Byłeś na południu, widziałeś? Nie wpuszczą. Zobacz na 

mapę. Jesteśmy przedłużeniem ogromnej Arabii Saudyjskiej. 

Siedzę z nim jakąś godzinę. Czyści sieci, które potem łodzie zabiorą na połowy – 

widać je po drugiej stronie cypla. Mleczno czekoladowa skóra. Na głowie daszek z lodów 

Algidy. Na boso. Zrogowaciała skóra stóp. Dłonie poprzecinane żyłkami, poharatane 

kamieniami, z których chłopcy budują małe baseny dla złowionych ryb. Na mieliźnie pływa 

opona, po którą zaraz zanurkuje. Rozmawiamy o wszystkim i o niczym. Tutaj miejsce jest 

panem czasu – inaczej niż w cywilizacji Zachodu, gdzie czas decyduje o miejscu. Opowiada o 

swojej rodzinie, wypytuje mnie, po co tu przyjechałem. Ale nie chce na mnie zarobić. Na 

pamiątkę spotkania daje mi jedną ze swoich żyłek. Nie chce za nią pieniędzy. Biorę kamyk z 

jego brzegu i odchodzę. Potem, za kilka dni, wsiądę w samolot, a on zostanie. Później usłyszę 

w europejskich mediach, że Bahrajn powstał. 

Kraj dwojga mórz. Po arabsku bahrani. Dziś nie wiadomo, czy chodzi o północ i 

południe Zatoki Perskiej, czy o dwa ujęcia wodne: słodkie źródlane lub słone morskie. Są 

miejsca, w których słodka woda jest tuż pod powierzchnią ziemi: wystarczy kopać. Niewielu 

wie, że to wyspa. Linia brzegowa: raptem trochę ponad 150 kilometrów pętli. Maleństwo 

wobec potężnych sąsiadów, w dodatku rozsiane jeszcze na kilkunastu pomniejszych 
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wysepkach. Jednak z wyglądu na mapie – sympatyczne: przypomina konika morskiego z 

tradycyjnym pyszczkiem i wąsami. Zwana od dawien dawna wyspą tysiąca palm. Nie można 

się tu zgubić. Objeżdżam wyspę w jeden dzień, by wiedzieć, gdzie potem wrócić. Południe 

praktycznie niezamieszkane: wyschnięta ziemia, szutrowe drogi, bezdroża i amerykańskie 

bazy wojskowe. W środku wyspy gigantyczny pas startowy: ukryty pośród pagórków i 

wzgórz, z dala od osiedli. Dzikie, puste plaże. Nie ma ani jednej rzeki. Późnym popołudniem 

wracam do Manamy. 

Wieczorem centrum stolicy tętni życiem, choć tak bardzo różni się od innych 

arabskich stolic. Przede wszystkim jest małe: plac przy poczcie, kilka uliczek na krzyż, kilka 

meczetów. Suk nieduży, przez to zapełniony. Stragan na straganie. Zapachy, uliczny hałas i 

gwar. Arabskie centra pachną wszystkim. Kadzidła z Pakistanu, perfumy z Emiratów, kwiaty, 

owoce zwożone już w nocy, by na rano były świeże. Znów kwiaty. Przysiadam na schodach 

Al Hadrami. Białe samochody mkną jeden za drugim. Wszyscy jesteśmy Nomadami. Wiatr 

zawiewa od Zatoki. Przysłowie mawia: Aby poznać drogę przed sobą, zapytaj tych, którzy 

powracają. Gdy kilkanaście dni wcześniej dotarłem do Kataru, była ciemna, pełna noc. 

Grudniowe niebo migotało miliardem świecidełek. Zajechałem gdzieś pod Al Khor. Nieduża 

zatoka tuż na Dohą. Zasnąłem w jakieś opuszczonej łodzi. Rano przestraszył mnie gwar i 

hałas silników. Mały rybacki port budził miasteczko. Rybacy wracali z Zatoki i sprzedawali z 

kutrów ryby. Potem rozciągali i reperowali turkusowe sieci. Uzupełniali skrawki styropianu, 

naciągali kolejne oczka na metalowe obręcze. Skąd jesteś? – zapytał, przywołując skinieniem 

wysoki rybak. Wiedział, gdzie jest Polska. Zaczął opowiadać. 

Rankiem wracamy z połowów. Raz jest więcej, raz mniej. Zdarzają się kraby, raki – 

ale wszystko zależy od Amerykanów i hałasu ich myśliwców. Czasem od fali. Stacjonują na 

wyspach w stronę Bahrajnu. V Flota. Tutaj nigdy nie będzie spokoju. Nawet, jak wyjadą, to 

my się tu sami pozabijamy. Bieda przyjedzie z Omanu i Jemenu. Napływ Pakistańczyków jest 

ogromny. Jedź do Dohy, zobaczysz drugi Bangladesz. To ludzie bez pracy, bez perspektyw. 

Łowię od dziesięciu lat, ale wojny w Zatoce nie sprzyjają rozwojowi. A co będzie dalej? Dziś 

mam pełne sieci, ale jutro? Łódź muszę wymienić – tu już nie ma co naprawiać. Silnik 

przerywa, czasem nie ma jak wrócić i trzeba czekać, aż się ktoś zorientuje, że nie 

dopłynęliśmy. 

Owinięty fioletowym szalem. Jego łódź nie była szczególna: podobna do pozostałych, 

pełna lin, sieci i kilku plastikowych pojemników. Wydawało mi się, że powraca z historii. Z 
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jednej strony cumował do brzegu po raz enty, z drugiej był dla mnie nieznajomym 

przybyszem z serca Zatoki – wiedział o rzeczach, o których mi się nie śniło. Obok nas inni 

sprzedawali ryby. Ludzie schodzili się z miasteczka, jak na sumę. Targ nie był duży. 

Zaadoptowane nabrzeże, w pomieszczeniach obok płukali kontenery. Czasem jakaś łódź 

jeszcze szukała brzegu. Gdy ruszyłem dalej, było po dziewiątej. Przy portowej bramie kilku 

Katarczyków ustawiało na sprzedaż kosze z metalowej siatki. 

Plac Perłowy w Manamie. Mieszkańcy przysiadają na ławkach. Dzieci gonią za piłką, 

która co rusz wpada na ulicę. Ktoś myje asfalt obok swojego sklepu. Suchy klimat 

zwrotnikowy daje żyć. Nigdy nie wiem, kogo zapytam o drogę. Bahrajn wydaje się mało 

reprezentatywny dla świata arabskiego, a dla Bliskiego Wschodu w szczególności. Jest po 

prostu za mały. Ponad trzykrotnie mniejszy od europejskiego Luksemburgu, ale za to z 

siedmiokrotnie większą gęstością zaludnienia. Jednak ponad jedną trzecią mieszkańców 

stanowią imigranci: Pakistańczycy, Irańczycy oraz mieszkańcy Indii i Bangladeszu. Nie bez 

znaczenia jest też podział wśród samych Arabów, których przeważająca większość jest 

szyitami, gdy krajem żądzą sunnici. Cała siła robocza nie spoczywa w rękach rządzących – 

jest dokładnie odwrotnie. Jak długo to potrwa? Podobnie jest w wielu innych krajach i zawsze 

kończy się to tak samo. Mniej lub bardziej krwawą rewolucją. Rotacja władzy i stanowisk 

cechuje na świecie jedynie tzw. kraje wysoko rozwinięte. Wydaje się, że nie jest to sprawa 

zasad demokratycznych, a świadomości konsekwencji. Bahrajn jest dziedziczną monarchią 

konstytucyjną: z królem Hamadem II ibn Isą al-Chalifą u władzy od 1999 roku. Wcześniej, od 

1961 roku, emirem, a później królem, był jego ojciec Isa II ibn Salman al.-Chalifa. Władza do 

rodu należy nieprzerwanie od końca XVIII wieku – i jest to w przeważającej części władza 

wykonawcza. 

Wchodzę do meczetu. Piękny, dostojny i majestatyczny Al Fateh Grand Mosque. Jest 

jakby przycumowany do południowego nabrzeża Khawr Al Qualayah. Dwa piaskowe 

minarety. Kameralny dziedziniec. Największa świątynia islamską na Bahrajnie, mogąca 

pomieścić do siedmiu tysięcy wiernych. Kopuła: cała wykonana z czystego włókna 

szklanego. Największa na świecie. Ogromne drzwi z brązu. W środku gra cienia i światła. W 

przedsionku ściągam buty i wchodzę dalej. Potężny żyrandol wisi w środku okręgu 

utworzonego z mniejszych lamp. Przypominają bańki mydlane. Kremowy dywan z wzorem 

dziesiątków graniastosłupów. Pusto. Cicho. Spokojnie. Mihrab z marmuru. Wierzymy w 

jednego Boga, podzielonego przez wieki nieporozumień. Wywodzimy się z tych samych, 

judaistycznych korzeni. W mroku pod oknem ktoś recytuje sury. Potem rozmawiamy. 
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Jesteśmy częścią polityki. Ameryka i sprzymierzeńcy boją się szyitów jak ognia. Szyicki 

jest ogromny Iran z Ahmadineżadem, a sunnicka Arabia Saudyjska, która graniczy z nami 

przez Zatokę. Oba kraje rywalizują ze sobą o wpływy, ropę, zyski, koneksje. Widziałeś most? 

25 kilometrów długości! Dlatego ją wspierają, przez co my, szyici na Bahrajnie, cierpimy. 

Niesprawiedliwość. Tutaj spokój jest pozorny. Nie może nami rządzić mniejszość. Skąd jesteś? 

Z Polski? Trochę czytałem o Was. Znam Was. Jak długo byliście pod okupacją po II wojnie? 

Musisz to zrozumieć. Nie tylko tutaj tak jest. Popatrz na inne kraje. Byłem w Europie, ale u 

Was jest inaczej. Wy nie macie islamu, rodziny. Zrozumiesz nas, jak zapomnisz o sobie. 

Ściągnąłeś buty? Resztę też musisz zostawić na zewnątrz. Inaczej nie zrozumiesz. Nigdy. Jedź 

groblą na Sitrę, zobaczysz trochę biedy. Ropa nie jest nasza. Ale nie jesteśmy słabi, jest nas 

wielu. Najgorsze jest to, że zmiany nie przyjdą pokojowo. Wielu zginie, bo oni nie oddadzą 

kraju. Wszystko jest tak skonstruowane, że bez krwi nie można tego zmienić, trzeba napisać 

nowe prawo. 

Jadę na północ. Jedna rzecz zadziwia: nie widać bogactwa. Z relacji w europejskich 

mediach można odnieść wrażenie, że złoto będzie tu leżeć na ulicy. Przeciętność kolejno 

mijanych kwartałów jest nawet mniej rzucająca się w oczy. Dubaj, Abu Dhabi, Doha – tam 

pecunia non olet. Tutaj jest inaczej. Po długim błądzeniu docieram do Fortu Bahrajn. Czysty 

piaskowiec odbija się w wodzie Zatoki. Kamień na kamieniu. Fort ma historię sięgającą 

ponad dwóch tysięcy lat starej ery. Qal ‘at al-Bahrain. Wykopaliska archeologiczne 

potwierdzają sukcesywne usypywanie kopca. Wchodzę do środka. Dziś pięknie 

odrestaurowany, odwiedzany przez turystów i Bahrańczyków. Liczne ślady portugalskiego 

panowania. Przede mną arabska rodzina: rodzice ubrani tradycyjnie, dzieci na modłę 

Zachodu. Chłopak w sportowej koszulce z dziesiątką Leo Messiego. Czapka z daszkiem do 

tyłu. Obronne mury mogłyby dużo opowiedzieć. Kilka wieżyczek strzelniczych, uskoki, 

łukowe sklepienia. Gdy zachodnie słońce rzuca pierwszy cień, w oddali świecą jeszcze 

pełnym blaskiem szklane wieżowce w centrum Manamy. Jednak na odległym horyzoncie coś 

jeszcze szczególnie przykuwa uwagę. Nie sposób tego nie zauważyć. Są to dźwigi. Od 

kilkunastu lat trwale wpisane w krajobraz. Wysokie, kilkudziesięciometrowe. Przyczepione 

do budowanych konstrukcji. Sterczą jak trzciny wbite w wybrzeże Zatoki. I zwiastują 

ekspansję. Dominujący widok, którego początkiem są miasta w Zjednoczonych Emiratach 

Arabskich. Szacuje się, że w samym Dubaju pracuje obecnie do 30 procent światowych 

dźwigów budowlanych. Wysokie drapacze chmur wyrastają, jak grzyby po deszczu, a 

wyglądem znacznie odbiegają od wieżowców Ameryki i Europy. Wschód ma swoją melodię. 
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Buduje się na potęgę. Zapobiegliwość wykracza poza prognozy zakończenia boomu na 

wydobycie ropy – ona się kiedyś skończy. Inwestując w budownictwo, pośrednio wspiera się 

sektor turystyczny, który za kilka, kilkanaście lat ma przynosić zyski podobne do tych z 

wydobycia i rafinerii czarnego złota. Wszędzie widać dźwigi. Namiastki szklanych domów. 

Jeszcze psują krajobraz, ale za kilka lat znikną, pozostawiając po sobie trwały ślad. Rozległe 

plany urbanizacyjne prognozują zamknięcie największego wschodniego placu budowy na rok 

2020. Jednak jest jeszcze druga strona medalu: budowlańcy. Bardzo często są nimi imigranci 

z Pakistanu, Indii, Sri Lanki czy Bangladeszu. Pracując za  trzy, cztery dolary dziennie kilka 

lat temu wyszli na ulice Dubaju, protestując przeciw kontraktowym zapisom. Strajk został 

stłumiony jako nielegalny. Na Bahrajnie niemal wszystkie prace fizyczne wykonywane są 

przez przyjezdnych. Z oddali dźwigi przypominają szubienice. 

 Jeżeli jest coś starego na Bahrajnie, to są to tylko forty. Do kolejnego docieram 

nazajutrz: Al Fateh Fort. Przedmieścia Riffy. Zbudowany w 1812 roku na 

siedemnastowiecznych ruinach. Typowy przykład XIX-wiecznej islamskiej architektury 

wojskowej. Osadzony wysoko, na pokaźnym wzniesieniu. Trzysta metrów dalej Mc 

Donald’s. Po upływie wieków jeden patrzy na drugiego. Pod obronnymi murami chłopcy 

kopią piłkę. Na czarnej koszulce dziesiątka Benzemy. Spaceruję w cieniu murów. Na 

rogowej, okrągłej baszcie, powiewa bahrańska flaga. Biało-czerwona. Złudnie podobna do 

katarskiej, tylko czerwień inna, jaśniejsza. Białe trójkąty symbolizują pięć filarów islamu: 

wyznanie wiary, modlitwę, jałmużnę, post i pielgrzymkę do Mekki. W odróżnieniu 

poprzedniego fortu ten ma gładkie ściany i jest zwartym prostokątem, z małym meczetem tuż 

obok. Poniżej, pod obronnymi murami, typowa arabska zabudowa: jasne, dwukondygnacyjne 

kwadraty z całą masą klimatyzatorów. Wszystko w kolorze kawy z mlekiem. I 

charakterystyczne tylko dla krajów Zatoki wykończenia dachów. Fortowe – z metrowym 

uzębieniem przypominającym obronne baszty i wieżyczki strzelnicze. Gdy siadam na 

kamieniach, przychodzi chłopak i pyta, czy umyć mi wóz. Za chwilę przychodzi drugi. Chce 

sprzedać colę. Trzeci mówi, ze pokaże mi okolicę i takie rzeczy, o jakich nie śniłem. 

Rozmawiam, wypytuję o rodzinę, zajęcie. Chodzą do szkoły. Ćwiczą na mnie swój angielski. 

Śmiejemy się, kopiemy butelkę po oleju. Przybiegają inni. Mam w kieszeni draże. Gryziemy 

czekoladowe orzechy.  

Wszędzie dzieci są nadzieją narodów. Kiedyś tego nie rozumiałem. Podróżując po 

Afryce, Azji, nawet po uboższych częściach Europy, maszerujące o świcie do szkoły dzieci są 

symbolem nowego. To znamię czasu, którego nie można przegapić. Widok jak każdy inny, 
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ale o wielkiej wadze. Afrykańskie różowe i niebieskie mundurki świecą na sawannie, jak 

świetliki nocą. W nich jest szansa na lepszy świat. Dzieci nie mają w sobie polityki. Są 

ciekawe świata, spotkania z Innym. Otwarte, bez uprzedzeń i ran. Wracając pół roku 

wcześniej z Libii, zatrzymałem się na poboczu, kilkanaście kilometrów od granicy z Tunezją. 

Duży plac przy szkole tętnił życiem. Dziewczyny ubrane na różne sposoby, chłopcy biegali, 

kopali w kurzu piłkę. Obok, na elektrycznym słupie, trwała naprawa. Robotnik wisiał na 

drutach, jak ekwilibrysta. Upał nieziemski. Dzień jak co dzień. Siedziałem w cieniu 

samochodu: oddzielał i nie oddzielał nas ten plac. Jakaś setka dzieci. Plac był jak Morze 

Czerwone, które trzeba było przejść, by uciec przed przeszłością. W „Zaginionych białych 

plemionach” Riccardo Orizio zapisał: Słońce zachodziło, plantacje bananów przeistaczały się 

w różowawe jeziora. Ze szkoły podstawowej właśnie wyszła grupka jasnowłosych dzieci. Szły 

gęsiego drogą, wracając do swoich domów porozrzucanych na szczytach pastwisk, zagonów 

słodkich ziemniaków i pól ryżowych. Szły dokładnie tak, jak to robią dzieci na afrykańskich 

drogach: w szkolnych mundurkach, ale boso, bo buty, związane razem, przerzuciły sobie 

przez szyję. I kroczyły w sposób tak charakterystyczny dla kogoś, kto wcale nie oczekuje, że 

dotrze do celu. W widoku rozbieganych i hałaśliwych dzieci nigdy nie czuje się 

niebezpieczeństwa. W każdym kraju inaczej ubrane, z różnymi torbami, plecakami, z 

zeszytem pod pachą. Zakryte chustami, w dżinsach, sandałach i adidasach. Na boso. W 

krótkich i długich spodniach. W koszulach, koszulkach i koszuleczkach. W kolorowych 

mundurkach na guziki, zamki, sznurki i rzepy.  

Gdy przychodzę do wozu, czeka na mnie dwóch tajniaków. Chcą paszportu, ale nie 

daję. Chcą aparatu, ale nie daję. Chcą kluczyków, ale nie daję. Moim bezpieczeństwem są te 

wszystkie dzieci. Jeszcze nie wiem, że to tajniacy. Nie przedstawiają się.  Tajniacy. Okazuje 

się to za chwilę, gdy tłumaczę, że będę rozmawiał tylko z ich szefem. Jeden idzie do auta i 

dzwoni. Za kilka minut przyjeżdża biała toyota. Kiedyś, w podróżniczej publikacji jakiegoś 

obieżyświata wyczytałem, żeby w sytuacjach niejednoznacznych zawsze trzeba nalegać na 

rozmowę z szefem. Od razu ustawia to relację i służy ogólnemu bezpieczeństwu. Niedawno, 

w marokańskim Rabacie, gdy wróciłem do samochodu – ten zniknął. Przepadł. Ani śladu. 

Dotarłem na komisariat i jak chwilę byłem zbywany, od razu kategorycznie zażądałem 

widzenia z naczelnikiem. Gdy cudzoziemiec żąda widzenia z przełożonym – nie ma żartów. 

Pomogło. Wóz znalazł się w piętnaście minut, niestety na policyjnym parkingu. Odholowany 

za złe parkowanie. Ciągła rozmowa z portierem niewiele daje. Nic bym nie wskórał. Z toyoty 

wysiadł umundurowany wojskowy i przepędził dzieci. 
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Przyjeżdżacie do nas i siejecie ferment, niezadowolenie. Węszycie. Wy, Amerykanie. 

Europejczycy. Czego tu szukasz? Jeździsz, oglądasz, fotografujesz. Swój kraj cały już 

widziałeś? Skąd masz wizę? Kto Cię tu przysłał? Nic nie mam do Ciebie, ale po co 

przyjechałeś? Nie potrzebujemy obcych. Kiedy wyjeżdżasz? Z wami tylko są problemy. 

Robicie zdjęcia, a potem opisujecie bzdury w tych swoich przewodnikach, internetach. Za 

bardzo się rozglądasz, obserwujemy cię. Bahrajn jest mały, wszystko widać. Idź na plażę i nie 

kręć się po interiorze. Nie potrzebujemy tu takich. Skąd jesteś? Mieszacie nam w głowach z tą 

waszą demokracją. Nie możecie zrozumieć i pojąć, że tu jest inaczej? U nas rządzi król i jego 

rodzina. Nie potrzebujemy was, chyba że kupujesz od nas ropę. Gdzie się zatrzymałeś? Mamy 

cię na oku. Obnosicie się z tą waszą modą, przyzwyczajeniami, alkoholem. Zapamiętaj sobie: 

Zatoka jest nasza, my nie pływamy po waszych morzach. Jesteś sam, czy z kimś? 

Wsiadłem i odjechałem. Zostali we trójkę na szutrowym placu przed fortem. Każdy 

ma w sobie jakąś siłę przetrwania. Niestety, w wielu krajach i w wielu sytuacjach tą siłą 

przetrwania jest pieniądz. Był, jest i będzie. Im kraj mniej zamożny, tym skala konieczności 

wykupu większa. Bardzo często policja, wojsko, służby graniczne żyją tylko z tego, co złupią. 

Ich praca polega na obrabowaniu zatrzymanego. Na złupieniu. Walorem tej posady nie jest 

pensja, a możliwość ściągnięcia haraczu. Pogranicznicy żyją z przymykania oka na towary. 

Policja łupie kierowców, sklepikarzy. Poszkodowanych na komisariatach łudzi wykryciem 

sprawcy, ale za drobną opłatą. Tajniacy żyją z dziwek, narkomanów i całej szarej strefy. 

Czasem uda się wykpić na litość, brak pieniędzy, trudy podróży. Czasem lepiej zapłacić, by 

nie tracić czasu. Białego łupią wszyscy i wszędzie: za kolor skóry. 

Nadir leje herbatę z anyżu i kładzie na stoliku małą chustkę. Każe otworzyć 

zawiniątko. Węzeł puszcza i wytacza się kilka pereł. Sześć najprawdziwszych pereł. Nie 

sztucznych. Nie hodowanych. Białe jak śmietana, wielkości paznokcia z kciuka. Kątem oka 

zerka, czy nikt nie patrzy. Pokątny handel jest surowo zabroniony. Naturalne perły to skarb 

Bahrajnu. Nadir jest sokolnikiem, ale jego zawód wymiera. Przemysł, rozwój infrastruktury 

drogowej i hałas wypłoszył i wybił zwierzynę. Siedzi w białej thobe. Poznaliśmy się 

popołudniem, gdy szukałem jedynej chrześcijańskiej świątyni na wyspie. Msze niedzielne 

odbywają się tutaj w piątek – w dzień wolny dla islamu. 

Jesteśmy uciskani. Na Bahrajnie nie ma wolności. To pozory. Pozory. „Bahrani” nie 

tylko znaczy „dwa morza”. Od zawsze rządziły nami dwie siły. Bieda i bogactwo. Dobro i zło. 

Bahrajn ma dwa bieguny, dwie części. To władza i poddani. Dwór i reszta. Byliśmy 
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najeżdżani, plądrowani i wykorzystywani. „Bahrani” to walka dwóch. Zobacz, ile u nas jest 

banków. Mamy najbardziej rozwinięty system bankowy nad Zatoką. A kogo są te pieniądze? 

Co my z tego mamy? Dziesięć kilometrów drogi? Nowe wieżowce? Kolejne sztuczne wyspy? 

Ale jesteśmy za mali, żeby sami decydować. Czy widziałeś gdzieś na świecie tak 

ufortyfikowaną amerykańską ambasadę, jak tu? Może obok w Bagdadzie, ale my to nie Irak. 

Ludzie się buntują, szczególnie przybysze, których jest prawie połowa. Kiedyś ropa się 

skończy. I co? Zostaną nam te wieżowce. Łowię perły, z tego utrzymuję rodzinę. Kupują 

dyplomaci, biznesmeni. Nasze perły są duże i prawdziwe. Mój brat ma na suku sklepik z 

odzieżą. Jeśli w ciągu dnia sprzeda jedną rzecz, to jest dobrze. Z czego się tu żyje? Z 

pilnowania biedy. 

Zdanie od Orizio: Na Haiti mało jest pieniędzy i wszystko robi się za darmo. Siadam 

pod wieżowcami, które połączone są trzema wiatrakami. Skrzydła zawieszone kilkadziesiąt 

metrów nad ziemią biorą wiatr z Zatoki. Słychać, jak tną powietrze. Strzeliste szpikulce. Stal i 

szkło. Tuż obok, w niedługim czasie, ma powstać najwyższy budynek na świecie. Murjan 

Tower. Ponad kilometr w górę – detronizując Burdż Dubaj. Wtedy reszty świata nie będzie 

nigdzie, jeśli można wierzyć oczom i uszom. Odejdzie, zniknie, przepadnie – nie zostawiając 

po sobie szeptu ani cienia. Tutaj potęgę buduje się na dwa sposoby: kopiąc w głąb ziemi, albo 

na niej pnąc się w górę. Wieżowce to odwrócone kopalnie. Szyby naftowe na odwrót. Kraje 

kontrastów. Obok ktoś podlewa trawę. Ktoś inny myje samochód. Kilku mężczyzn siedzi na 

trawie w budowlanych uniformach. Gdy trzeba wyjechać, zawsze się żałuje – ale nie tego, co 

się zrobiło. Żałuje się tego, czego się nie zrobiło. Wtedy podróż jest udana. 

 

Z prasy, koniec marca 2011 r.: 

Jeszcze przed protestami, 11 lutego, król Bahrajnu zapowiedział przekazanie każdej 

rodzinie 2,6 tysiąca dolarów, z okazji 10-lecia konstytucji, co jest uważane za próbę kupienia 

spokoju społecznego. Ponadto uchwalono wyższe wydatki socjalne i zapowiedziano amnestię 

dla opozycjonistów. W pierwszym dniu protestów, czyli 14 lutego, siły bezpieczeństwa 

usiłowały zagrodzić demonstrantom wstęp na Plac Perłowy, główny plac miasta Manama. 

Dzień później miała natomiast miejsce wielotysięczna demonstracja, której policja nie 

blokowała drogi. Tego samego dnia opozycyjna partia al-Wifak zawiesiła członkostwo w 

parlamencie w proteście przeciwko działaniom policji, które spowodowały śmierć dwóch 

osób. 17 lutego w wyniku ataku policji oraz sił bezpieczeństwa na demonstrantów 
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zgromadzonych na Placu Perłowym w Manamie zginęło pięć osób, a rannych zostało 231 

osób. Zaatakowani zostali także lekarze obecni na miejscu. Pojazdy opancerzone zajęły 

centrum stolicy Bahrajnu, Manamy. W kraju wprowadzono stan wyjątkowy. W odpowiedzi 

na atak policji, opozycja wycofała 18 posłów z 40-osobowej Izby Reprezentantów, wzywając 

rząd do dymisji. Szejk Issa Qassem, jeden z najważniejszych szyickich duchownych w 

Bahrajnie, powiedział 18 lutego, że policja dokonała masakry na demonstrantach. Tego dnia 

żołnierze otworzyli ogień do demonstrantów. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 120 zostało 

rannych. W Manamie rozmieszczono czołgi i wozy pancerne, a w powietrzu latały 

helikoptery. Plac Perłowy w Manamie, na którym doszło do walk został otoczony zasiekami z 

drutu kolczastego. 18 posłów opozycyjnej partii Al-Wifak zrezygnowało z mandatu w 

parlamencie. Demonstranci zażądali wprowadzenia monarchii konstytucyjnej i zaprzestania 

dyskryminacji szyitów. 19 lutego szyickie ugrupowanie opozycyjne Al-Wifak, odrzuciło 

ofertę pokojowego dialogu, żądając najpierw wycofania wojska do koszar. Następca tronu, 

Salman ibn Hamad Al-Chalifa, wydał rankiem armii rozkaz wycofania się z miasta. Gdy 

demonstranci zaczęli się gromadzić na Placu Perłowym w Manamie, zostali rozpędzeni przez 

policję gazem łzawiącym, ostatecznie jednak zdołali oni opanować plac. 20 lutego armia 

wycofała się, a Plac Perłowy w Manamie zajęli demonstranci. 21 lutego protest kontynuowało 

10 tys. osób. Ponadto ogłoszono strajk nauczycieli, który doprowadził do zamknięcia wielu 

szkół. Z powodu zamieszek odwołano Grand Prix Formuły 1, zaplanowanego na 13 marca. 

Wyścig w Bahrajnie miał inaugurować sezon. 22 lutego na Placu Perłowym w Manamie 

odbyła się ponad 100-tysięczna demonstracja. Król wydał dekret o uwolnieniu więźniów, 

aresztowanych podczas protestów. 23 lutego władze zaczęły uwalniać więźniów 

politycznych. 25 lutego w Manamie dziesiątki tysięcy ludzi demonstrowały przeciwko 

władzom. Siły porządkowe nie interweniowały. Tego dnia w Bahrajnie obowiązywała żałoba 

narodowa. 26 lutego rząd zdymisjonował czterech ministrów. Teki oddali minister zdrowia 

Faisal Al-Hamar, minister spraw wewnętrznych Sheikh Ebrahim Al-Khalifa, doradca króla 

Sheikh Ahmed Al-Khalifa i minister elektryczności i wody Fahmi Al-Jowder. Do Bahrajnu 

wrócił lider szyickiej opozycji bahrajńskiej Hasan Muszaima. Zażądał od króla 

przeprowadzenia reform. Wielotysięczna demonstracja domagała się ustąpienia króla. 

Następnie ludzie przeszli przed siedzibę premiera, domagając się ustąpienia rządu. 27 lutego 

tysiące demonstrantów przemaszerowało pod Ministerstwem Sprawiedliwości, żądając 

uwolnienia więźniów politycznych. 18 parlamentarzystów opozycyjnej partii Al Wefaq 

złożyło dymisje w proteście przeciwko śmierci demonstrantów podczas protestów. 28 lutego 

demonstranci zablokowali wejście do budynku parlamentu w Manamie. Uniemożliwiło to 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Formu%C5%82a_1_-_Grand_Prix_Bahrajnu_2011
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przeprowadzenie obrad 40-osobowej Rady Konsultacyjnej. 3 marca doszło do starcia 

młodych sunnitów z szyitami w Madinat Hamad. Był to pierwszy przypadek przemocy 

między demonstrantami o podłożu religijnym. 4 marca tysiące demonstrantów zablokowało 

kwaterę państwowej telewizji. Posłowie sześciu opozycyjnych partii złożyli swoje mandaty 

parlamentarne. 14 marca do Bahrajnu wkroczyły oddziały armii saudyjskiej działających w 

ramach wspólnych sił Rady Współpracy w Zatoce Perskiej. Władze Arabii Saudyjskiej 

wydały oświadczenie, w którym stwierdziły iż "szkoda wyrządzona jednemu z członków 

Rady jest uważana za szkodę wyrządzoną wszystkim". Ponadto, wysłanie oddziałów 

wojskowych zapowiedziały Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zdaniem opozycji, wkroczenie 

obcych wojsk to wypowiedzenie wojny i okupacja. 15 marca rzecznik irańskiego 

ministerstwa spraw wewnętrznych Ramin Mehmanparast powiedział, że obecność 

zagranicznych wojsk w Bahrajnie jest nie do zaakceptowania. Król wprowadził na trzy 

miesiące stan wyjątkowy. 16 marca policja i wojsko podjęły szturm na tysiące demonstrantów 

znajdujących się na Placu Perłowym w Manamie, w wyniku czego wyparto ich stamtąd. 

Użyto gazu łzawiącego, padły strzały. Zginęło co najmniej pięciu demonstrantów i dwóch 

policjantów, a setki zostały rannych. Po wyparciu tysięcy ludzi, policja zaczęła usuwać 

barykady ustawione przez opozycję na głównych drogach prowadzących do finansowej 

dzielnicy Manamy. Manifestanci uciekli na przedmieścia oraz do sąsiednich miejscowość. 

Interwencję potępił szyicki Iran, który rywalizuje z Arabią Saudyjską o wpływy w Bahrajnie. 

Arabia Saudyjska bierze udział w tłumieniu demonstracji bojąc się o możliwość 

rozprzestrzenienia się demonstracji szyickich na swoją zdominowaną przez tę grupę religijną i 

bogatą w ropę naftową prowincję Asz-Szarkija przy granicy z Bahrajnem. 

 

Maciej Kalarus 
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