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Krzysztof Tumanowicz 

         

 

Pod urokiem Indii 

 

Jadę do Indii. Chciałbym móc je odkryć takie, jakie je zapamiętałem w obrazach 

wyniesionych z lektur dzieciństwa, Indii Mowgliego, oplecionych zielenią dżungli i 

opuszczonych świątyń, małp i strachu przed znalezieniem się oko w oko z tygrysem. Mój 

strach będzie walczyć z podnieceniem wywołanym zapachem jego obecności, ale kolorowa 

różnorodność i bogactwo barw świata baśni z tysiąca i jednej nocy przeplatają  mi się już w 

wyobraźni ze świadomoscią daleko posuniętej cywilizacji i przeludnienia Indii; 

zobaczymy.  

 

Jadę na zaproszenie Roberta, wrocławianina i przyjaciela jeszcze z dzieciństwa i lat 

wspólnych studiów. Jako jeden z nielicznych osiedlonych w Indiach Polaków, Robert, od 

kilku lat zajmuje się z pasją standaryzacją miodu jak również rozbudową pszczelarstwa w 

Nepalu. Będę jego gościem przez całe trzy tygodnie. 

 

 
 

Ze śnieżnej jeszcze Kanady, w pierwszych dniach kwietnia, wkraczam nagle w inny świat. 

Upał i bujna zieleń. W ciągu kilkunastu zaledwie godzin, jak w kinie, przeistaczam się z 

mieszczanina w spragnionego odkryć marzyciela.  

 

Z lotniska, jeszcze w środku nocy i tylko po przepakowaniu bagaży, przenoszę się 

do pociągu, który zawiezie mnie nad północno-wschodnią granicę z Pakistanem,  
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do Amritsaru,  shikhskiego serca pielgrzymek do Złotej Świątyni. Jadę w towarzystwie 

jeszcze kilku osób z polskiej ambasady. 

  

Pociąg jest expresem czyli najlepszym w gatunku pojazdem szynowym. Moje nazwisko, 

wypisane na komputerowym wydruku przyklejonym na wagonie, dzielnie oznajmia 

pasażerom moją obecność i dokonaną wcześniej rezerwację. W wagonie, ozdobionym 

kolorowo w trochę tandetne firanki, dywany i poduszeczki, skrzętnie uwijają się ubrani 

jednakowo kelnerzy, każdy w muszce i plastikowych cienkich rękawiczkach. Zaledwie 

pociąg ruszył, zaczynają serwować co kilkanaście zresztą minut, przeróżne potrawy. Pociąg 

jeszcze wolno toczy się po torach budzącego się Delhi. Opuszczamy peryferie miasta. Za 

niebiesko zabarwionymi szybami przewijają sie slumsy przyklejone do torów. Wschodzące 

opieszale słońce odbija się już mocno w dywanie śmieci i różnokolorowych odpadków, 

tworzących niekończący się trawnik, wokół skleconych z desek i z plastikowych worków 

namiotów. Niespodziewanie gęsta zabudowa znika, ustępując miejsca ogromnemu placowi, 

kontrastującemu nagle swoim bezkresem. Ale plac usiany jest kupkającymi. W kucki i w 

oczekiwaniu, nieruchome postacie dzieci i dorosłych, rozsiane regularnie zdają się nie 

istnieć jak tylko dla siebie i fiziologicznego zabiegu do spełnienia.  

 

Pociąg jedzie coraz szybciej i wjeżdzamy w mozajkę zieleni i zółci pól usianych 

dojrzewającym już zbożem, rżyskami, poprzerywanej wysepkami drzewiastej wegetacji, w 

ktorej przeważają eukaliptusy. Próbuję zamienić moje, na niebiesko zabarwione, okno 

pociągu na inne, bezbarwne żeby móc robić zdjęcia. Znajduję jedno, jakby zapomniane w 

serii zółtych i niebieskich.  Mogę wreszcie rozrózniać kolory mijanej przyrody. 
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Od czasu do czasu pojawia się w pejzażu ogromny komin, z którego wolno snuje się dym, 

to cegielnia.  W ich otoczeniu, regularne usypiska starannie ułożonych pomarańczowych 

cegieł, niesamowicie kontrastują z zielenią pól.  

 

Mijamy miasteczka z ulicami wypełnionymi tłumem pojazdów i pieszych.  

W niektórych pociąg się zatrzymuje. Jesteśmy odżywiani regularnie przez pociągowych 

stewardów. W końcu docieramy po sześciu godzinach do celu podróży. Odbiera nas 

uprzedzony przez znajomych z polskiej ambasady Hindus. Za chwilę, po zainstalowaniu się 

w hotelu, pędzimy do Złotej Swiątyni. 

 

Zostawiamy nasze buty w przechowalni, okrywamy chustkami głowy i po opłukaniu stóp 

w baseniku, z którego inni wierni napełniają sobie usta wodą, a przez który i tak musimy 

wszyscy przejść pod srogim okiem strażnika dzierżącego groźnie długa lancę, wtapiamy się 

w tłum pielgrzymów. Jesteśmy jak oni, różni nas tylko trochę kolor skóry. Krążymy wokół 

sztucznego jeziora w kształcie kwadratu na środku którego, na wyspie, zbudowana  jest 

światynia. Na pokrycie jej dachu zużyto ponoć 150 kg złota.  Pielgrzymi, trzymając się 

łancuchów, dokonują oczyszczającej kąpieli. Pod ich stopami, tłuste karpie poruszają 

wychylonymi na powierzchnię zielonkawej wody jeziora ustami, tak jakby oddychały. Są 

liczne i nie płoszą się łatwo. Niesamowity widok licznych wystających z wody rybich ust 

przywodzi myśl, że one już pewnie nie chcą się więcej żywić grzechami pielgrzymów; 

jakby dusiła je woda, choć to przecież środowisko w którym żyją. 

 

 
 

Spacerujemy wolno. Zaciekawione twarze przypatrują się nam. Czasami ktoś odważny 

podchodzi i angielszczyzną z silnym akcentem prosi o zgodę na zrobienie sobie z nami 

zdjęcia. Na moje przytaknięcie, z uśmiechem otacza nas nagle kilkanaście osób, obejmują  
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ręce i wszystkie twarze zwracają się do fotografującego. Tak właśnie,  pierwszy raz w 

życiu to ja jestem tym poszukiwanym obiektem do zdjęcia. Uśmiecham się do siebie. To 

znaczy, że i ja będę mógł swobodnie fotografować. Hindusi uwielbiają zdjęcia. Okaże się 

potem, że dla potrzeb reportażu trzeba je robić błyskawicznie i ukradkiem, zanim 

fotografowany się spostrzeże, bo wtedy nagle cały tłum chce się znaleźć na zdjęciu a 

szeroko uśmiechnięte twarze narzucają scenie pamiątkowy nastrój.  

 

Mijamy przechadzających się strażników w różnokolorowych turbanach,  szarawarach i z 

ogromnymi szablami przytroczonymi do pasa. Każdy z nich jest podobny do bohatera 

Przygód Barona Munchausena, powieści niezwykle malowniczej, w której rozczytywałem 

się w dzieciństwie.  

Nie sposób też odróżnić dziewczynek od chłopców.  Wszyscy mają już związane 

tradycyjnie włosy w kok, zakryte chustą, a dopiero u starszych chłopców,  turbanem. 

Wmieszani w tłum wnikamy do Złotej Świątyni.  Udziela nam się podniosły nastrój 

miejsca, podkreślony brzmieniem modlitewnych pieśni śpiewanych przez pielgrzymów. 

Nikt nam nie przeszkadza a i my nikomu nie przeszkadzamy; jaka urocza forma religijnej 

tolerancji. 

 

 
 

W moim francuskim przewodniku nie znalazłem żadnej informacji o mieście, które tak 

tragicznie zapisało się w niepodległościowej historii Shikhów. Cały region został ominięty 

a jedyne znalezione w nim zdanie na temat miasta, napisane do tego dużymi literami, 

zaleca nie jechać do niego, przestrzegając przed wybuchajacymi jeszcze bombami nie 

zagojonego konfliktu Hindusow z Shikhami.  
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Wieczorem jedziemy na przejście graniczne z Pakistanem, żeby obejrzeć honorową zmianę 

wart z opuszczaniem flag. Turystyczny ewenement, który codziennie, o zachodzie słońca, 

na specjalnie zbudowanych trybunach, gromadzi rzesze widzów  w nastroju narodowej 

dumy i pod urokiem spektaklu podnoszonych wysoko i zamaszyście nóg i głośnego 

przytupu obcasów. Krzaczaste wąsy żołnierzy  

i wielobarwne czaka dopełniają uroku wydarzenia. 

 

Dwa dni potem jadę do Agry. Ponad dwieście kilometrów na południe od Delhi, zatłoczona 

droga i w kosmicznym na niej pomieszaniu przeróżnych pojazdów, pieszych i zwierzat. 

Hindusi jeżdżą jakby rzeczywiście mieli przeżyć wiele reinkarnacji. 

 

Z obawy o wypadek nikt nie chciał usiąść obok kierowcy naszego mikrobusa. Dzięki temu 

to ja miałem najlepsze miejsce do obserwacji. 

 

Zobaczyć sławny Taj Mahal stało się obowiązkiem innego typu pielgrzymki. Tysiące 

turystów przewijają się bez przerwy przez świątynię i blisko niej położony Czerwony Fort 

Agry, z którego więziony przez własnego syna, Szah Jahan mógł do końca swych dni już 

tylko przyglądać się mauzoleum żony który wzniósł dla jej uczczenia. Niesamowita 

architektura mogolskich władców zaskakuje urokiem wyważonych proporcji, bogactwem 

ornamentów i przepychem marmurów.  

 

 
 

W chwili zadumy można tylko sobie wyobrazić, jak bogate życie toczyło się w 

niezliczonych komnatach, w bogatych ogrodach, przy dyskretnych fontannach i w cieniu 

ażurowych ganków. Nadstawione uważnie uszy turystów, chłoną opowiadaną szybkim 

głosem przez przewodników historię i pomieszane z nią legendy. I znowu jesteśmy 

ciekawym obiektem do rodzinnych zdjęć. Podchodzi do mnie kobieta i podaje mi 
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kilkumiesięczne dziecko do potrzymania, tak na szczęście. Biorę je w ręce swobodnie. 

Pstrykają flesze rodzinnych aparatów. Radosne thank you  oznajmia koniec seansu. 

 

A ja jeszcze szukam dżungli, opuszczonych świątyń i zapachu tygrysa. 

 

Ganges, święta rzeka. Wyjeżdżam z Delhi na trzydniową wycieczkę w towarzystwie 

Krzysztofa, gitarzysty warszawskiego Harlemu. Jedziemy do Haridwar korzystając z 

samochodu i kierowcy Roberta. I znowu kolejne kolorowe miasto, pełne pielgrzymów, 

obmywających grzechy i puszczających wianki na wodę. I my, przechwyceni przez 

specjalistów od turystów, wypowiadamy, powtarzając za inicjatorami tajemnicze i 

niezrozumiałe życzenia, które mają nam się spełnić. Trzymane w zagłębieniach dłoni płatki 

róż polewane są wodą ze świętej rzeki. Za chwile, na podane hasło, wrzucamy je do 

Gangesu. Uiszczamy obiecaną ofiarę pieniężną i dostajemy do połknięcia białe słodkie 

kulki. Rzesze pielgrzymów dokonują oblucji na zalewanych wodą stopniach, trzymając się 

specjalnie umocowanych łańcuchów, które mają ich chronić przed wartkim w tym miejscu 

nurtem. Puszczane na wodę w miseczkach z liści bananowca wianki z zapaloną w nich 

lampką, są wychwytywane przez zręcznych chłopców kilkanaście metrów dalej, w nadziei 

znalezienia monety i przy okazji odzyskania lampki do ponownego jej użycia. Tylko 

wypowiadane życzenia porywa na zawsze wiatr. 

 

 
 

Nazajutrz rano nasz kierowca uparł się, żeby  zabrać w podróż wodę ze świętego Gangsu. 

Kupił u jednego z licznych sprzedawców specjalnie przeznaczony do tego celu  plastikowy 

zbiornik, który sam napełnił wodą.  Kilka godzin później, korzystając z postoju po 

zwiedzaniu Rishikesh, miasteczka znanego z medytacyjnych wizyt Beatlesów i nadal 

popularnego wsród adeptów yogi, medytacji i trawki, podniósł maskę samochodu. Dolał 

trochę wody do pełnej zresztą chłodnicy, do zbiorników na płyn do wycieraczek i do płynu 
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hamulcowego. Na nasze zmarszczone zdziwieniem brwi odpowiedział : teraz samochód 

będzie dobrze i bezpiecznie jechał. 

 

Z Rishikesh jedziemy do Nalagarh, małego bo 15-to tysięcznego miasteczka. Wysłał nas do 

niego Robert.  Sam, zamieszkał kiedys w Nalagarze na pól roku, w pałacu dawnego radży, 

którego potomkowie przeznaczyli część obiektu na hotel.  Pałac, zbudowany na krawędzi 

wysokiej skarpy, wznosi się dumnie nad miasteczkiem.  

 

 
 

Powietrze jest rześkie. Wymykamy się w wąskie uliczki z ciągnącym się szeregiem 

straganów, sklepików i małych świątyń. Tu nastrój powitania dochodzi do apogeum. 

Wszyscy, dosłownie wszyscy mijani sprzedawcy i przechodnie, dzieci i dorośli, uśmiechają 

się do nas i proszą o zrobienie im zdjęcia. Jest kolorowo aż do przesytu. Mydła, ciastka, 

materiały; każdy sklepik ma swój koloryt i wytwarza nastój niepowtarzalności. Zapachy 

sprzedawanych ziół mieszają się z zapachem palonych  kadzidełek. Uliczki są czyste mimo 

majestatycznej obecności  « świętych krów ». Przemykamy się wchłaniając ten inny świat 

pełnymi ustami. Zapada zmierzch. Uliczki zalewają kolory bladych neonówek i samotnie 

wiszących żarówek, dających żółte światło, które ja potrzebuję do uzyskania nastroju 

robionych zdjęć. W półmroku wąskiej uliczki,  natrafiamy na otwartą bramę. Wsuwamy 

głowy  przywabieni sączącym się z głębi podwórka światłem. Patrz,  Betlejem ! rozlega się 

szept Krzysztofa. Rzeczywiście, nieprawdopodobny obraz przed nami może przywieźć 

takie skojarzenie. Milczymy i stoimy nieśmiało. Za wąskim przejściem podwórko z 

kamiennej kostki. Na prawo, przy murze stoją przywiązane powrozem: mała krowa i owca. 

Przed każdą z nich leży słomkowy talerz z drobno pociętym sianem. W głębi, kilka kobiet 

siedzi w półmroku przy małym ogniu rozpalonym w glinianym palenisku.  Żar z palących 

się krowich placków dopieka mały, płaski chlebek nan a światło płomieni osnuwa twarze 
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siedzących. Jedna z kobiet trzyma w ramionach śpiące niemowle. Owinięta w sari, młoda 

dziewczyna, zręcznym ruchem rozwałkowuje na deseczce małe kawałki ciasta po czym 

kładzie gotowy cienki biały placek na rozgrzaną ogniem metalową miseczkę. Za chwilę, 

przenosi pęczniejący w oczach chlebek do ognia, żeby go dopiec. Zabiegowi pieczenia 

przygląda się z drewnianego łóżka na wysokich nogach, leżący na prawym boku starszy 

mężczyzna o nagim torsie. Wszystko odbywa się w milczeniu i w półmroku. Tylko 

drgający ogieniek z paleniska oświetla postacie tej sceny. Ktoś nas spostrzega i zaprasza do 

wejścia. Zostajemy chwilę. « Betlejem» ożywia się odkrywając naszą inność. Kobiety się 

uśmiechają i wymieniamy kilka zdań. Podczas gdy Krzysztof pstryka zdjęcia, ja wycofuję 

się w milczeniu. 

 

Nocujemy w luksusowym apartamencie hotelowego pałacu radży za jedyne  

40 dolarów. Rano, znowu wkompownowujemy się w wąskie uliczki miasteczczka żeby 

wdychać jego urok i odwiedzić kilka świątyń. Muszę tutaj kiedyś wrócić; jestem bardzo o 

tym przekonany. 

 

 
 

Przemierzałem jeszcze potem Stare Delhi, pokonując niektóre uliczki rikszą. 

Uczestniczyłem przy obrządku spalenia zmarłych na Nimar Gath. Bawiłem się   

na pięciodniowym weselu wspólnika z firmy Roberta, które odbywało sie   

w luksusowych hotelach i na odizolowanych na tę okazję uliczkach. Wsmakowywałem się 

w pikantną kuchnię hinduska, wegetarianską ale jakże różnorodną i w mięsne smakołyki z 

baraniny. Wdychałem wysokogórskie, czyste powietrze malowniczego Massouri, u 

podnóża Himalajow i spaliny z samochodów w małych miasteczkach, przez które przeciska 

się jedna tylko droga, zatkana  koszmarną ilością cieżarówek, samochodów, riksz, 

skuterów, rowerów i nieprzebranej masy przemieszczających się ludzi, w takim tempie, 

jakby wszyscy się gdzieś bardzo spieszyli. Gęsta  chmura spalin zdaje się nie zakłócać 
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toczącego się na obrzeżach drogi życia sprzedających, kupujących i mieszkających w 

przyklejonych do niej domach i namiotach. Jak na ironię, w centrum New Delhi, przy 

jednym z ruchliwych skrzyżowań, na wysokim wielopiętrowym budynku, elegancki neon 

pokazuje na bieżąco kontrolowany stan zanieczyszczenia powietrza. Elektroniczne cyfry 

oznajmiaja: tyle, a tyle promili siarkowodoru a tyle i tyle tlenku węgla. I jak sie oddycha, w 

porządku? 

 

W parku, wzdłuż głównej alei uwieńczonej India Gate, łukiem triumfalnym, monumentem 

poległych, z nawadniających trawnik węży tryska atramentowy płyn. Czarny jak smoła 

szpak, podlatuje aby ugasić pragnienie. 

 

Mój sen o Indiach się nie rozwiał mimo, że nie odnalazłem ich takich jak z mojej 

wyobraźni. Ale one pewnie gdzieś jeszcze są i czekają na mnie. Byłem przecież krótko i 

tylko na pólnocy kraju. Przejeżdżałem przez dżunglę, owszem, w półmroku i asfaltową 

drogą, a zapach moczu tygrysa znalazłem w delhijskim zoo. Mój Mowgli z baśni Kiplinga 

też się znienadzka pojawił.  Z rozwianymi włosami, w basenie parkowej fontanny, schronił 

się przed żarem południowego słońca.  

 

Już wyjechałem a jeszcze mam w oczach kolorowe obrazy, tajemnicze twarze ze świątyń i 

smak bogatej historii, tej prawdziwej i tej z bajek. Zapamiętane w ułamku sekundy ujęcia 

fotograficznych kompozycji, nie zrealizowane zdjęcia, długo będą mnie jeszcze 

prześladować. Znalazłem nastrój Indii i potrzebę powrotu do nich. 
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