Najsmutniejszy dzień w miesiącu
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Z ramienia fundacji Ambasada Kultury pojechałem do Cazale
na Haiti, chcąc zbadać tkwiące tam polskie korzenie, pełen pasji nie
spodziewałem się, że będzie to najsmutniejszy dzień z całego
miesiąca, który spędziłem w tym kraju.
Niefortunnie wybrałem 21 dzień sierpnia. Tego dnia
obserwowano na kontynencie amerykańskim zaćmienie słońca. To
zjawisko astronomiczne na Haiti odbierane jest bardzo negatywnie.
Wśród ludzi obecne są liczne przesądy oraz zabobony o utracie
wzroku, albo nieszczęściu, które spadnie na tego, kto spojrzy się
wtedy w niebo. W dniu zaćmienia ulice miast tego jednego
z najbiedniejszych krajów na świecie oraz z całą pewnością
najbardziej zanieczyszczonego obszaru obu Ameryk pustoszeją,
matki chowają swoje dzieci pod łóżkami i ogólnie panuje atmosfera
niepokoju. Codzienność Haitańczyków wpisana jest w uliczny
handel. Kraj nie tworzy miejsc pracy, a mieszkańcy nie chcą
pracować na etat. Podczas zaćmienia słońca krajobraz Haiti zmienia
się całkowicie. Znikają uliczni sprzedawcy, zmniejsza się ruch na
ulicach, a także jest mniej niż zazwyczaj Tap-tapów, czyli
miejscowej komunikacji miejskiej przewożącej ludzi z miast do
miast na tzw. „pace” samochodu.
O wszystkich tych zabobonach dowiedziałem się dopiero w połowie
drogi do Cazale, bo tam była moja destynacja. Cazale to wioska
położona głęboko w górach, dziesiątki kilometrów oddalona od
najbliższego miasta Tabarre skąd rozpocząłem moją wyprawę.
Dotarcie do wioski był jednym z celów wyprawy na Haiti.
Mieszkają tam potomkowie polskich legionistów zesłanych przez
Napoleona na Hispaniolę w celu tłumienia powstania
czarnoskórych niewolników.

Chcąc udać się do Cazale, najpierw trzeba przejechać 15 min
Tap-tapem do Croix de Mission - miasta położonego tuż obok
Tabarre. Następnie trzeba wsiąść w autobus jadący do Cabarete
miasta oddalonego o 30 minut drogi od Cazale. Gdy już
przesiadłem się do pojazdu, który był typowym żółtym busem
prosto z filmów amerykańskich zająłem miejsce, czekając aż
autobus zapełni się ludźmi, co było warunkiem wyruszenia w dalszą
trasę. To jedne z tych autobusów wożących dzieci do szkoły w
USA. Najwidoczniej Stany „pozbyły” się starszych modeli, oddając
dziesiątki sztuk Haiti. Zanim kierowca włączył silnik autobus
okrążyli sprzedawcy chcący sprzedać ciastka, słodycze, suszone
banany, oraz jak zwykle wodę w małych torebeczkach foliowych,
tak jak kiedyś piło się u nas oranżadę.
Haitańczycy nie używają do tego słomek, odgryzają po prostu róg
takiej torebeczki, po czym wyciskają do ust zawartość niczym sok
z owocu. Autobus wypełnił się wreszcie po brzegi, na środku
pomiędzy rzędami siedzeń poustawiane były małe drewniane
taborety żeby usiadło jeszcze więcej osób. Rozglądając się wokół
nabrałem przekonania, że jestem jedynym białym na pokładzie.
Podczas jazdy pasażerowie zaczęli narzekać, że biali robią za ciasne
autobusy. Po drodze do Cazale zobaczyć można największy targ
bananów na Karaibach, kopalnie miedzi oraz chwytający za gardło
pomnik postawiony ofiarom trzęsienia ziemi, które nawiedziło Haiti
w 2010 roku. Gdy na drodze ruch się zwiększył i zrobił się mały
korek, jeden z podróżnych złościł się, że nie zdąży schować się
przed zaćmieniem słońca, a po drodze wsiadł i wysiadł pastor
marketingowiec, opowiadając w tej krótkiej chwili o Bogu,
próbując jednocześnie sprzedać preparaty na porost włosów,
potencję, dosłownie na wszystko.

Wracając jeszcze na chwilę do zaćmienia warto
wspomnieć, że największy na Haiti operator komórkowy
wysyła każdemu swojemu użytkownikowi SMS o treści
uspokajającej i informującej, iż zaćmienie to normalne zjawisko
astronomiczne i nie ma się czego obawiać. Gdy autobus się
zatrzymał na ostatnim przystanku, wysiadłem i należało szybko
znaleźć motocyklistę, który zawiezie mnie do Cazale.
Przebywanie długo w jednym miejscu dla białego człowieka nie
jest na Haiti bezpieczne.
Po dość krótkich negocjacjach
odnośnie ceny wsiadłem na motor i w trzy osoby (kierowca,
mój haitański przewodnik oraz ja) udaliśmy się głęboko w góry
do Cazale. Byłem pełen nadziei oczekując na spotkanie
potomków Polaków na Haiti.
Wyprawa motorem do Cazale to nie lada wyzwanie, jedzie się
około pół godziny przez bardzo górzysty teren, niekiedy było
tak stromo, że zacząłem się bać. Po drodze minęliśmy kilka
motorów, którymi miejscowi przewozili wszelkie niezbędne
środki do życia, w tym także produkty spożywcze. Każdy
motor jadący do Cazale jest załadowany po brzegi tak, że
z lewej i prawej strony na metr odstaje towar i czasem trudno
jest dostrzec na nim pasażerów z kierowcą, przemieszczanie się
motorem po Haiti minimum we trzy osoby to norma.
Teren jest bardzo wymagający i mimo że Haitańczycy nie mają
najnowszej technologii, jeżeli chodzi o motoryzację to dobrze
sobie radzą. Górzysty obszar w tym kraju jest kompletnie łysy.
Miejscowi na tak ogromną skalę pozyskiwali drewno palmowe,
które głównie rozmieszczone jest na wzniesieniach, że Rząd
musiał wprowadzić regulacje oraz zakazy karczowania lasów.
Jest to krajobraz zgoła odmienny w porównaniu do jedynego
sąsiada, jakim jest Dominikana.

Zbliżając się do Cazale, mijamy cmentarz, na którym
chowa się umarłych mieszkańców wioski oraz kościół na
placu Jana Pawła II. Powoli pojawiają się budynki
mieszkalne, zauważam przychodnie, w której raz na parę
miesięcy przyjmuje lekarz. Największym zaskoczeniem
dla mnie po zobaczeniu pierwszych mieszkańców wioski
była reakcja mojego przewodnika. Natoucheca po raz
pierwszy była w Cazale. Do tej pory historie Polaków na
Haiti znała jedynie ze szkoły, teraz mogła zobaczyć tych
ludzi na własne oczy. Zaskoczenie ich wyglądem, zrobiło
wrażenie również i na mnie. I rzeczywiście, pierwsze, co
można zauważyć to ich oczy, kształt, kolor, dużo bardziej
europejski, pasujący do białej rasy. Cera niekiedy tak
jasna, że nie pomyślałbym, że to rodowity Haitańczyk.
Kolejnym wizualnym elementem są włosy, które nie
skręcają się w dredy i nie rosną w stylu afro, a luźno
opadają na szyję (niekiedy da się z nich zapleść
warkoczyki).
Gdy wjechaliśmy do wioski, mijamy białą kobietę, która
macha mi jakby była członkiem mojej rodziny. Gdy
zeszliśmy już z motoru ja i Natoucheca ruszyliśmy w głąb
wioski. Mieszkańcy przyglądają mi się z zaciekawieniem,
rozglądamy się za kimś z kim moglibyśmy zamienić parę
słów. Niesie mnie intuicja, przeczucie, szukam życzliwych
ludzi oraz dobrego miejsca do rozmowy. Po 15 minutach
spaceru dostrzegam grupkę młodzieży. Mieli na około od
15 do 25 lat. Siedzieli razem, rozmawiali. Słychać było, że
żartują i że błogo mija im czas. Jeden o czymś opowiadał
innym, drugi golił kolegę brzytwą, młoda dziewczyna
bawiła się piłką. Ogólnie widać było, że każdy
jednocześnie zerkał na telefon i coś w nim klikał.

Poprosiłem Natouchece, żeby rozpoczęła rozmowę. Gdy
przetłumaczyła, że jestem z Polski i że znam ich historię
zaprosili nas do swojego kręgu. Jeden z nich dał mi swoje
krzesło, na początku stwierdziłem, że postoje, ale nalegał, więc
nie mogłem odmówić. Pierwsze, co poczułem w ich
towarzystwie to spokój, brak lęku. Czułem się dobrze a oni byli
nastawieni bardzo przyjaźnie. Pytałem czy znają swoje
korzenie, odpowiedzieli, że tak ale obawiają się, że kiedyś
historia ich przodków nie przetrwa, gdyż umierają najstarsze
osoby, które wiedzą o tym najwięcej. Powiedzieli, że chętnie
dowiedzieliby się czegoś o Polsce, może nawet pouczyli się
języka. Doskonale zdają sobie sprawę, że warunki materialne im
nie pozwolą na podróż do Polski, więc o tym nie marzą. Nie
potrzebują także jałmużny a realnych działań. Gdy zapytałem,
co by im się najbardziej tu przydało to mówili, że lepsza
edukacja, ponieważ mają tu tylko szkolę podstawową. Mówili,
że chcieliby zrobić coś żeby Historia „La Pologne” przetrwała.
Wspominali też, że osobom starszym przydałyby się jakieś
podstawowe produkty spożywcze typu ryż, czy makaron.
Dlaczego nazwałem ten dzień najsmutniejszym w miesiącu
podczas całego mojego pobytu na Haiti? Kontynuując rozmowę
zapytałem się o Polaków, którzy tu przyjeżdżają i odpowiedzi
bardzo mnie zasmuciły. Dowiedziałem się, że Polacy owszem
przyjeżdżają, obiecują wiele ale zawsze kończy się tylko na
obietnicach. Odebrałem to tak, że oni czują się trochę jak
skansen do odwiedzania. Jest to wspaniała opowieść najdalszej
polskiej misji wojskowej i każdy Polak, który odkopie tę
historię jest nią zafascynowany.
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Co jakiś czas my Polacy jeździmy na Haiti, żeby zwiedzić
Cazale, tylko problem jest w tym, że w żaden sposób nie
pomagamy potomkom Polaków, których losy mogą zostać
zapomniane. Na własnej skórze doświadczyłem jak się czują,
gdy ich zaprosiłem do wspólnej fotografii. Ci najbardziej biali
nie chcieli zrobić sobie ze mną zdjęcia...
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