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ROZDZIAŁ XIX

Wspomnienia z Kaszgaru

Pamiętam te pięćdziesiąt dni w Kaszgarze, kiedy to czekałem na poprawę wzroku. Ten czas 
poświęciłem na opracowanie dotychczasowych wyników mojej podróży, zestawieniach ob-
serwacji i znakowaniu map. Czas na inne zajęcia był też mile widziany - a w rzeczywistości 
był on absolutnie konieczny. Bardzo cenię sobie gościnność w domach moich przyjaciół, 
gdzie byłem otoczony przez wszelkiego rodzaju wygody tej cywilizacji. Konsul Pietrowski jest  
najmilszym człowiekiem na świecie, pod każdym względem doskonały gospodarz. Jego  
intelektualna rozmowa była zarówno pouczająca jak i elokwentna. Prawdziwy człowiek  
nauki. W okresie stacjonowania w Kaszgarze dokonał wielu odkryć i obserwacji o dużym  
znaczeniu dla historii i archeologii. Pewnego dnia zamierza je opublikować. Jego  
biblioteka zawiera wybór najlepszych książek związanych tematycznie z Azją Środkową.  
Posiada także laboratorium wyposażone w najbardziej kosztowne instarumenty  
i przyrządy naukowe. Byłoby absolutnie niemożliwe mieć lepszą bazę wypadową  
dla podrózy w głąb Azji niż dom pana Pietrowskiego.
 
Kaszgar i okolice opisałem już wcześniej w mojej poprzedniej książce, Geitom Khorasan och 
Turkiestan. Wystarczy dopowiedzieć, że te stare miasto leżało nad brzegiem Kizil-su tak samo 
szare i samotne, kiedy go po raz pierwszy zobaczyłem w 1890 roku. Tym razem dodam jednak 
kilka słów o Europejczykach i Chińczykach, z którymi miałem kontakt podczas tej wizyty.

Konsulat zajmowany był przez Pana Pietrowskiego i jego żonę, jego sekretarza, dwóch oficerów 
wojskowych, urzędnika skarbowego i oddziału 50 Kozaków.

Adam Ignatjew, Polak, katolik, który przybył do Kaszgaru dziesięć lat temu jako misjo- 
narz, był tutaj nadal stałym gościem przy stole pana Pietrowskiego. Był pięknym starym 
człowiekiem, z gładko ogoloną twarzą i śnieżno białymi włosami, ubrany był tylko na biało, 
nosił różaniec z krzyżem i wyglądał  jak prawdziwy kardynał. Kiedy wytykaliśmy mu to przy 
stole obiadowym to reagował na wszystkie aluzje, nawet te najbardziej żenujące, z jowialnym 
uśmiechem i bez złości dopóki dostawał pełny kieliszek. Jedyną osobą, która wierzy w jego 
predyspozycje misjonarskie był on sam. W trakcie wszystkich dziesięciu lat pobytu w Kasz-
garze nie udało mu się ani razu wypełnić jego misji; nawet nie było poważnej próby nawróce-
nia. Chwalił się, że nawrócił raz staruszkę na łożu śmierci, ale złośliwi mówią, że stara kobieta 
pewnie już nie żyła.
 
Podczas jednej z zim Adam Ignatieff często odwiedzał mnie wieczorami i swoimi rozmowa-
mi pomógł mi przetrwać wiele samotnych godzin. Siedzieliśmy oboje nad ogniskiem do 
późnej nocy i opowiadał mi różne epizody z jego awanturniczego życia. Opowiedział mi, 
jak w czasie polskiego powstania pomagał powiesić rosyjskiego popa za co został skazany 
na Sybir, gdzie jest już od około trzydziestu lat. Był szlachcicem i należał do rodziny Dog-
villo. Żył w Kaszgarze  pół bezczynnie, samotny, zapomniany, bez przyjaciół lub kogoś kto by  
się nim opiekował lub zainteresował, nikogo kto by łzę uronił nad jego grobem kiedy przyjdzie  
koniec jego dni. Niemniej jednak zawsze był wesoły, zawsze przyjazny, miły i całkowicie zadow-
olony ze swojego losu. I tak siadywaliśmy rozmawiając przy ogniu, jak para pustelników.



W Kaszgarze znalazłem również innego starego przyjaciela Ojca Henryka. Był pod każdym  
względem niezwykłym człowiekiem, który siedział w mieście tak samo długo, jak Adam Ignatjew.  
Holender z pochodzenia, przebywał już dwadzieścia pięć lat w Azji, mówił dwunastoma  
różnymi językami, zainteresowany sprawami świata, krótko mówiąc był człowiekiem 
o szerokiej kulturze, obdarzony niemałym talentem - pod tym względem pełne przeciwieństwo  
Adama Ignatjewa. Za swój dom wybrał hinduski karawanseraj, nędzną ruderę bez okien,  
gdzie mieszkał w największym ubóstwie najwyraźniej zapomniany przez przyjaciół w  
Europie, od których rzadko, lub najprawdopodobniej nigdy, nie otrzymywał listów. Jakby nie 
było to rozmowa z nim była prawdziwą przyjemnością. Był zarówno zabawny jak i inteligentny, 
śpiewał francuskie piosenki z tym samym rozmachem z jakim recytował swoje łacińskie msze, 
całkiem oryginalnie, jeśli kiedykolwiek one takimi były. Można było go zobaczyć jak kroczył 
powoli po Mahometańskim bazarze w długim płaszczu, w kapeluszu z szerokim rondem, 
ze sługą, z długą brodą i z dużymi okularami, co zawsze kojarzyło mi się z franciszkańskim 
mnichem. Samotność, samotność, samotność - takie było motto jego życiowej piosenki. Samot-
ny mężczyzna, który każdego dnia punktualnie o tej samej porze recytował masom, które nie 
przychodziły go słuchać. Samotnie siedział  na podwyższeniu przy drzwiach jego hotelu i czytał 
nie zważając na zgiełk karawan, które pojawiały się i znikały. Samotnie konsumował ubogie 
potrawy, na które mógł sobie pozwolić. Samotnie wędrował wieczorami po drogach - zawsze i 
wszędzie sam, samotny byt. Bycie z nim było zawsze przyjemnością. Wiele godzin siedzieliśmy 
razem na filozofowania nad życiem, bo i ja byłem tak samotnym człowiekiem jak on.

Ale był również i trzeci misjonarz w mieście, muzułmanin, który został nawrócony na 
chrześcijaństwo i został ochrzczony imieniem Johannes lub John. Studiował Koran w Erzu-
rum, w tureckiej Armenii, i z minaretów tego miasta wołał do wiernych ’’La illaha il Allah, 
Mohammedeh rasul Ullah’’ (Nie ma boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego Prorokiem).  
Po przejściu na chrześcijaństwo spędził dwa lata w szkole misyjnej w Szwecji. W czasie 
mojej wizyty w Kaszgarze  zajmował się głównie tłumaczenia Biblii na Turecki i Kaszgar-
ski dialekt, i grał w godzinach wieczornych na skrzypcach szwedzkie melodie Psalmów.  
 
Takie były szczęśliwe losy tych mistrzów Krzyża w najodleglejszych chińskich miastach! 
Współczułem im. Ich energia została zmarnowana, ich praca była bezowocna, a ich życie puste, 
twarde, i nieznamienne.

Bazar i stragany w Kaszgarze 1893-1987



Podczas mojej pierwszej wizyty w Kaszgarze miałem szczęście zetknąć się z dwoma miłymi 
angielskimi dżentelmenami - słynnym podróżnikiem Kapitanem Younghusband i panem 
Macartney’em. Mieli tu postój podczas powrotu do Indii. Ten ostatni wciąż mieszkał w  
Kaszgarze, zajmując wygodny dom w pobliżu pięknego ogrodu Chinneh-Bagh. Więcej niż jeden 
raz darzył Ojca Henryka i mnie wspaniałą gościnnością. Pan Macartney był pełnomocnikiem 
rządu Indii do spraw chińskich w Turkiestanie. Miał najwyższe wykształcenie i mówił płynnie 
głównymi językami Europy i Orientu, i szczególnie wyróżniał się w chińskim. W rzeczywistości 
był on za dobry na takie stanowiska. Był w stanie służyć swojemu krajowi w bardziej dystyn-
gowanych sferach.

Teraz chcę wspomnieć postać wybitniejszego Chińczyka, z którym miałem kontakt podczas 
mojego pobytu w Kaszgarze.

Najwyższym urzędnikiem w każdym z dziewiętnastu prowincji Chin jest wojewoda (guber-
nator), potem wicewojewoda, szef wojewódzkiego skarbu, sędzia i prokurator. Pierwszych  
czterech ma władzę nad całym województwem. Funkcja ostatniego urzędnika, prokuratora 
lub Dao Tat (co znaczy: człowiek, który pokazuje prawą drogę), jest ograniczona do mnie-
jszego okręgu lub wydzielonej części prowincji. Na przykład w prowincji Sinchiang (Sin-kiang), 
która obejmuje całość Wschodniego Turkiestanu, Hi, część Dzungarii, i część Gobi, jest kilku 
tais dao. Urumtchi, stolica prowincji, ma jednego, Ak-su ma innego; trzeci jest w Kaszgarze,  
i tak dalej. Zasięg władzy Dao Tai nie jest tak rozległy jak jego kolegów, ale różni się pod  
pewnymi względami od nich. Na przykład posiada on uprawnienia do sprawdzania i regu-
lacji ich działalności, jak również przedstawiania sprawozdań dla organu centralnego  
o ich działalności, kiedy nie spełniają swoich obowiązków. Stanowisko które zajmuje jest 
pod wieloma względami podobne do tego, które zajmują rosyjscy prokuratorzy wojewódzcy  
w czasach cesarzowej Katarzyny II; z tą zasadniczą różnicą, że podczas gdy rosyjscy prokura-
torzy mogli tylko protestować, to chiński dao tai posiada prawo, pod pewnymi warunkami,  
do wydawania poleceń.
 
Mój przyjaciel Shang, Dao Tai Kaszgaru, sprawuje władzę nad bardzo dużym regionem 
rozciągającym się od północno-wschodniej granicy procuratory Ak-su i obejmuje Kaszgar, 
Maral-bashi, Yarkand, Khotan, Keriya i Cherchen. Jego obowiązki dotyczą głównie spraw  



cywilnych, ale mogą być także rozszerzone o sprawy wojskowe, jeżeli wchodzą w zakres prac 
płatnika wojskowego i inspektora komisariatu. Powiat Sarik-kol w Pamirze Wschodnim jest 
podobnie zarządzany jak przygraniczne powiaty w Rosji i Afgańskim Pamirze, czyli przez 
oficerów wojskowych. Dao Tai Kaszgaru ma też w pewnym stopniu wpływ na prowadzenie 
spraw w Sarik-kol, ponieważ jest uprawniony do udzielania porad i dostarcza informacji, ale 
nie wolno mu wydawać bezpośrednich poleceń.

Jako młody człowiek Shang był niczym więcej jak zwykłym urzędnikiem mandaryna, ale 
wyróżnił się w czasie pierwszego powstania w Dzungarii (1864). Szybko wspinał się po drabi-
nie awansu, aż osiągnął swoją obecną wysoką pozycję. Chociaż nie Adonis był od stóp do  
głowy dżentelmenem z zasadami. Może na co dzień pakował swoje szafranowe ciało do 
małego niebieskiego pojazdu [rykszy], ale przy uroczystych okazjach wdziewał piękny strój 
- czyli szatę z niebiesko-czarnego jedwabiu z obfitymi fałdami,  gdzie złote smoki grały  
w chowanego, a złote lwy o fantastycznych kształtach wspinały się po oszałamiającym gąszczu 
girland. Mistyczna plakietka na jego jedwabnym przykryciu głowy głosiła, że był dainn’em  
lub mandarynem drugiej klasy. Aby dopełnić ten strój galowy nosił na szyi długi łańcuch  
wypolerowanych i grawerowanych twardych pestek owocowych.

Po przybyciu do Kaszgaru, jednym z moich pierwszych obowiązków było oczywiście pójść 
i złożyć uszanowanie temu wysokiemu, wpływowemu urzędnikowi. Przyjął mnie w sposób 
wyjątkowo uprzejmy i serdeczny. Mieszkał w obszernym Yamen (oficjalna rezydencja), 
składającym się z labiryntu kwadratowych tarasów, posadzonych wewnątrz drzew mor-
wowych i drewnianych werand otaczających całość. Filary podpierające werandy były ozdo- 
bione chińskimi ideogramami, a ściany budynku pokryte malowidłami smoków i innych 
fantastycznych zwierząt. Dao Tai przyjął mnie przy pierwszych drzwiach i wraz z poczci-
wym uśmiechem zaprowadził mnie aż do pokoju audiencyjnego, gdzie zajęliśmy miejs-

Shang, DaoTai Kaszgaru



ca po przeciwnych stronach kwadratowego stolika pijąc herbatę i paląc ze srebrnych fajek.  
Żołnierze czuwali przy drzwiach uzbrojeni w długie halabardy.  Grupa wielce szanownych 
funkcjonariuszy o żółtej karnacji z właściwie związanymi warkoczykami i tabliczkami 
na czarnych jedwabnych czapkach stała jak świece wokół całego pokóju. Przez cały czas  
audiencji jak pasągi milczący i bez emocji. Sam Dao Tai miał na sobie insygnia  
potwierdzające jego pozycję. Ja zachowując honor ubrałem się w mój najlepszy  
wyjściowy garnitur z sukna i pojechałem do jego pałacu na białym jak świeżo spadły śnieg 
koniu eskortowany przez oddział Kozaków.

Przez dwie godziny rozmawialiśmy ze sobą, lub raczej prześcigaliśmy się w dawaniu kom-
plementów. Dao Tai zapytał mnie, czy lubię jego herbatę. Odpowiedziałem ’’Choa’’ (do-
brze), to było jedyne chińskie słowo jakie znałem. Następnie klasnął w ręce i powiedział: 
“Przez pamięć na moich ojców, jakiego mam wyjątkowo uczonego gościa”!  Trochę  
później powiedział mi, że rzeka Tarim, która płynie z Lop-ani do pustyni, pojawia się ponownie 
po kilku tysiącach li (ćwierć mili) i tworzy wielką rzekę Hwang-Ho w Chinach. A ja postarałem 
się dać mu jak najlepszą odpowiedź mówiąc: “Wasza Ekscelecja jest dobrze poinformowany! 
Pan wie wszystko.“

Ale i ja mu się odpłaciłem paroma małymi odkryciami. Powiedziałem mu, że kiedy przybyłem 
do Bulun-kul to do od razu poszedłem na chińskią stronę granicy. Wyrażając moje zdumienie, 
że powinienem był być inaczej potraktowany za taki czyn, zadeklarowałem złożenie skargi w 
tej sprawie u wyższej instancji. Słysząc to Dao Tai się zachmurzył i nieukrywając emocji błagał 
mnie, bym złożył skargę, by on sam mógł dać Jan Darin nauczkę. Obiecałem, że wyjątkowo 
tym razem nie będę nagłaśniał sprawy,  ponieważ tak naprawdę to nigdy nie miałem zamiaru 
zrobić tego co powiedziałem. W ten sposób odkryłem, że jedynym sposobem radzenia sobie 
z Chińczykami to zachować pozytywny ton wypowiedzi i być stanowczym w żądaniach jeśli 
chce się uniknąć ośmiesznia przez ich fantastyczne wyolbrzymianie.

Na koniec naszej rozmowy Dao Tai przypomniał mi, że Kaszgar posiadał dwóch szefów - jego 
samego i rosyjskiego konsula generalnego. Mahometanie oświadczyli, że pan Pietrowski jest 
prawdziwym następcą Jagatai chanów (który rządził Kaszgar od śmierci Czingiz Khana do 
połowy XVI wieku). Zwrócił uwagę, że od czasu, kiedy zająłem kwatery u rosyjskiego sze-
fa, to właściwe by było,  gdybym również pozwolił jego chińskiemu koledze mieć zaszczyt  
goszczenia mnie przynajmniej przez kilka dni. Podziękowałem mu bardzo, bardzo serdecznie 
za zaproszenie, ale odmówiłem.

Następnego dnia Dao Tai przybył do mnie z rewizytą rozciągając przed moimi oczami całą 
gamę orientalnego przepychu. Na czele pochodu jechał herold, który na każdym piątym  
krokiem walił w gigantyczny gong. Następnie szło kilku mężczyzn uzbrojonych w bicze i baty, 
które spadały na każdego kto miał nieszczęście stać na ich drodze. Sam wielki człowiek jechał 
na krytym wózku z trzema oknami i o dwóch wysokich kołach, ciągnięty przez muła, który był 
zacieniony markizą  przymocowaną prętami do belek. Po obu stronach tego dystyngowanego 
rydwanu  kroczyli słudzy z ogromnymi parasolami i pulpitami w kolorze cytryny, na których 
wypisane były czarnym tuszem chińskie ideogramy. Tył procesji stanowił oddział żołnierzy 
zainstalowany na pięknych białych koniach w  tak fantastycznych strojach, że przeraziły by 
nawet Dore [Paul Gustave Doré (6.1.1832-23.1.1883) artysta francuski, grawer i ilustrator].



ROZDZIAŁ XX

Chiński bankiet 

Nie mogę wspominać moich chińskich przyjaciól w Kaszgarze bez dodania opisu niezapom-
nianego oficjalnego bankietu. Ledwo doszedłem do siebie po posiłkach w domu Tsen Daloi, 
rodzaj burmistrza miasta, to miałem zaszczyt być zaproszony wraz z pracownikami konsulatu 
rosyjskiego na podobną imprezę w pałacu Dao Tai.

Wiem coś o starożytnym bożku  greckim, który połknął własne potomstwo. Czytałem w per-
skiej legendzie o gigantycznym Zohak, który pożerał codziennie na posiłek mózgi dwóch 
mężczyzn! Słyszałem też plotki o niektórych afrykańskich niewolnikach, którzy zapraszali 
misjonarzy na kolację i dawali gościom honorowe miejsce wewnątrz garnka. Są też opowieści 
o olbrzymich potworach, które na jeden posiłek wtranżalają potłuczone butelki, ostre scyzo-
ryki i stare buty. Ale to wszystko to nic porównaniu do chińskiego państwowego bankietu z 
46 potrawami z najbardziej niezwykłych produktów pochodzących ze świata zwierzęcego i 
roślinnego. O ile w ogóle jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić? Nawiasem dodam, że trze-
ba być obdarzonym niezwykłym apetytem, albo być Chińczykiem, by docenić taką wędzoną 
szynkę ociekającą melasą.

Kiedy Chińczyk wysyła zaproszenia na obiad to robi to jeden lub dwa dni wcześniej wysyłając 
małe zaproszenia w ogromnej kopercie. Jeśli przyjmujesz zaproszenie, to zachowujesz 

Mikołaj Pietrowski (1837–1908), konsul rosyjski 
w Kaszgarze  w latach 1882-1902



tę kartkę; jeśli nie masz czasu to oczekuje się byś odesłał ją z powrotem. Jeśli bankiet jest  
planowany przed godziną dwunastą to nie wypada pojawić się tam przed godziną czternastą. 
Jeśli jednak pojawisz się punktualnie to zobaczysz pana domu przy południowej sjeście, a nie 
zobaczysz ani gości, ani osób towarzyszących czy oznak przygotowywania posiłku. Dopiero 
kiedy przygotowania są dostatecznie zaawansowane to gospodarz wysyła gońca, który przy-
chodzi i pokazuje “calling-card” swojego pana. Należy to interpretować jako sygnał na to, że 
można  ubierać się, ale nie trzeba się z tym zbytnio spieszyć.

Ale i my pokazaliśmy całe show idąc procesją z konsulatu do pałacu. Honorowe miejsce na 
czele procesji zajął Sart z Zachodniego Turkiestanu, Aksakal (szef) wszystkich kupców i to-
warów z Rosji mieszkających w Kaszgarze. Był ubrany w czerwony aksamitny khalat (płaszcz) 
ozdobiony dwoma lub trzema złotymi rosyjskimi medalami. Tuż za nim jechał Kozak niosąc 
czerwono-biały jedwabny sztandar konsulatu z małym niebieskim krzyżem przyszytym na 
ukos w rogu. Konsul generalny Pietrowski jechałem w czymś w rodzaju Landau eskortowany 
przez dwóch oficerów i Adam Ignatieffa w długim płaszczu z krzyżem i różańcem na szyi 
[patrz zdjęcie powyżej]. Jako ostatni szedł tuzin kozaków w białych mundurach paradnych 
trzymający w ryzach parskające konie.

Tak ubrani w świąteczne odzienie jechaliśmy pod palącym słońcem w powolnym tempie przez 
wąskie, zakurzone ulice Kaszgaru; przez plac targowy Righistan z setkami małych straganów 
stojąch w cieniu dachów krytych strzechą, każdy podtrzymywany skośnym kijem; obok mec-
zetów, madras’ów (muzułmańskich uczelni teologicznych)i  karawanserajów; przez pchli 
targ, gdzie sprzedaje się stare ubrania; czasami dochodzi do kolizji z karawaną wielbłądów 
lub osłów z ładunkiem małych beczek wody; i wychodzimy na wysokości Chińskiej dzielnicy 

Oficjalne spotkanie przedstawicieli rosyjskiego konsulatu i chińskich władz w Kaszgarze.



miasta, pełnej urokliwych sklepów z zakręconymi dachami z namalowanymi smokami i czer-
wonymi reklamami; by w końcu dojechać do wielkich bram Yamen Dao Taia, gdzie zostaliśmy 
osobiście przywitani przez Jego Ekscelencję otoczonego kordonem pomarszczonych i bez-
brodnych służących.

Zaledwie byliśmy przy wstępnym aperitiefje, kiedy obecnyAdam Ignatief zagadał Jego 
Ekscelencję na temat działalności misyjnej Europejczyków w Chinach. Mówił z wielkiem podzi-
wem o chrześcijańskich misjonarzach chwaląc ich wyrzeczenia i bezinteresowną gorliwość o 
dobro swoich bliźnich; ale mówiąc z wyraźnym naciskiem podkreślił swoją niechęć do au-
torów i inicjatorów niezgody dzielącej członków tej samej rodziny, podważających tradycyjny 
wewnętrzny porządek i dzieląc ludności na dwa wrogie obozy. Odważyłem się przypomnieć 
też o zabójstwie dwóch misjonarzy w Sung-po, co właśnie słyszałem, ale Dao Tai wydawał sie 
to wszystko ignorować. 

Gospodarz przeprowadził nas i jego chińskich gości do małego pawilonu w ogrodzie, gdzie 
miał być podany posiłek. Według Chińskiej etykiety pan domu dotyka kieliszkiem czoła zanim 
poda go gościowi i w ten sam sposób rozdziela pałeczki do jedzenia. Dao Tai także potrząsa 
każdym krzesłem, aby udowodnić, że jest w dobrym stanie i przeciera dłonią siedzenia jakby 
je odkurzał. Po tym występie zajęliśmy miejsca wokół dużego na czerwono lakierowanego 
stołu. Następnie przyszedł cały rząd służących, z których każdy trzymał porcelanowe naczynie 
z jedną potrawą. Poustawiali naczynia na środka stołu. Były ich dziesiątki, a po tej pierwszej 
dostawie nastąpiły inne, a potem następna i następna. Przed każdym z gości stały mniejsze 
naczynia zawierające przyprawy, sosy i soję.

Budynek konsulatu rosyjskiego w Kaszgarze



By goście nie czuli się zaniedbani to gospodarz czasami podsyła im smakowite kawałki z 
własnego talerza - takie jak skórki, płetwy i chrząstki różnych gatunków ryb występujące 
w morzach i rzekach imperium chińskiego; grzyby; soloną, tłustą baraninę krojoną w 
długie paski; jaszczurki (Salamandry); szynka z całą gamą dodatków, których prawdziwych 
składników i nazw nie sposób zapamietąć. Już przed ich próbowaniem nie miałem zaufania 
do ich podejrzanego wyglądu i jeszcze mniej do ich zapachu. Głównym punktem tego święta 
była wędzona szynka w melasie popijana herbatą lub mocną chińską wódką podawaną na 
gorąco. Większość serwowanych na bankiecie dań była zrobiona z produktów sprowadzanych 
z całych Chin co ma wpływ na ich wysoką cenę. Ale Jego Ekscelencja, który na co dzień żył 
w samotności, wyrażnie oczekiwał oznak szacunku. Przykro mi to powiedzieć, ale praktyc-
znie nie potrawiliśmy wyrazić naszego szacunku dla kuchni chińskiej, chociaż Brillat-Savarin 
niewątpliwie by się nad nią zachwycał.
 
Jedyną osobą która, godnie ratowała honor Europy był Adam Ignatjef. Dokonując rzeczy  
niemożliwych zadziwił nie tylko nas, a nawet wywołał podziw u Chińczyków. Z różań- 
cem na szyi, krzyżem na piersi i z drobiazgową sumiennością wziął porcję każdej z czterdziestu  
sześciu potraw, wypił siedemnaście szklanek wódki, wódki która była tak gorąca aż  
wypalała moje gardło jak kwas siarkowy wylany na opiłki żelaza. I na koniec  
trzygodzinnego bankietu wstał od stołu tak trzeźwy, jakby miał dopiero zasiąść do uczty.

 

Karawanasaj w Kaszgarze.



Jeżeli chodzi o chińskie bankiety to doszedłem do wniosku by nastepnym razem poświęcić 
trochę czasu na zapoznanie się z nieznanymi potrawami jakie będą serwowane. Co by nie 
mówić to niektóre z nich były bardzo dobre, a niektóre nawet całkiem smaczne. Niewątpliwie 
najbardziej wszystkim smakowała zupa z gniazd jaskółczych lub mówiąc poprawnie swiftlet 
- danie, które jest rzadko podawane w tym regionie ze względu na jego bardzo wysoką cenę.

Na jednej ze ścian były namalowane dwa lub trzy czarne motywy kwiatowe.  
Zapytałem o ich znaczenie  i powiedziano mi, że to znaczy “Pij i opowiedaj pikantne  
historie.“ Nie było potrzeby na taką radę. Atmosfera, która panowała w towarzystwie  
była i tak tragikomiczna, ponieważ my nie trzymaliśmy się ścisłych  zasad chińskiej etykiety, aż 
Dao Tai i jego rodacy z pewnością czerwienieli się ze wstydu tak mocno, że ich od dzieciństwa 
żółta twarz miała kolar suszonego na słońcu dorsza.

Byliśmy zabawiani przez cały czas grą orkiestry Sart składającej się z bębnów, fletów  
i śpiewaków. Jej monotonne dźwięki były od czasu do czasu ożywiane przez kilku tańczących 
chłopców, jakbyśmy niedostatecznie byli ‘zawirowani” i bez nich.
 
Kiedy ostatnia z czterdziestu sześciu potraw zniknęła to goście, według rygorystycznej  
tradycji, natychmiast chcieli się pożegnać. To był moment, na który z niecierpliwością 
czekałem. Miałem ochotę zapalić cygaro i napić się kieliszek schłodzonej sherry, by pozbyć się 
wspomnień z tego jednego z najbardziej niezwykłych bankietów, którego los pozwolił mi być 
świadkiem.
 
Kiedy wracaliśmy do domu to ulice, rynek, bazar były ciche i puste. Jedynymi osobami, które 
widzieliśmy było paru samotnych włóczęgów - derwisz lub żebrzący trędowaty. Słońce stało 
za zwiewnymi konturami gór Terek-Davan. Zmierzch trwał na tyle długo by zdążyć zapow-
iedziec nadchodzącą noc. Wtedy Orient kładzie się spać i śni dalej na własnym grobie. 

Fragment książki S. Hedina (1926) zatytułowanej “Moje życie jako odkrywca”.

Pewnego dnia, gdy byliśmy w bibliotece konsula, wkroczył i zagadał mnie paroma Szwedzckimi 
słowkami brodaty ksiądz w długiej, brązowej szacie mnicha. To był Ojciec Hendrick, Holender.  
W 1885 roku przybył do Kaszgaru z Tomska przez Kulja, wraz z Polakiem Adam Ignatjewem. Od 
momentu jego przyjazdu nie otrzymał ani jednego listu i jego przeszłość była otoczona tajemnicą. 
Nikt nic nie wiedział o jego przeszłości i on sam nic o niej nie mówił. Ale jeżeli chodzi natomiast o 
Ignatjewa - wysoki mężczyzna, gładko ogolony, z krótko strzyżonymi białymi jak kreda włosami, od-
ziany na biało z krucyfiksem na łańcuchu na szyi - to było wiadomo, że pomagał w wieszaniu rosyjsk-
iego księdza podczas ostatniej polskiej rewolucji co było czynem gwarantyjący deportację na Syberię. 
Żył w biednej norze niedaleko konsulatu a wszystkie posiłki dostawał w domu konsula.

Ojciec Hendriks zajmował w indyjskim karawanseraj skromny pokój z glinianą posadzką i papiero-
wymi oknami, krzesłem, stołem, łóżkiem i kilkoma beczószkami wina - ponieważ był ekspertem w 
jego produkcji. Pokój z krzyżem na jednej ze ścian służył jako kościół. Nigdy nie zaniedbał obowiązku 
odprawiania mszy. Jego zgromadzenie wiernych składało się z Adamem Ignatjewa. Ojciec Hendricks 
wygłoszał kilka lat kazania do Ignatjewa, aż się pokłucili. Adam Ignatieff został wypędzony z kościoła, 
a kongregacja została rozwiązana. Ale kapłan nadal gadał do pustych ścian i pełnych beczek, a biedny 
Adam musiał stać na zewnątrz z uchem przyklejonym do dziurki od klucza.

  


