


MĄCIWODA

Mój  radiowy  kolega  Marek  Ławrynowicz  wyprowadził  się  z  Warszawy  i  nieopodal  Kampinosu
pobudował  drewniany dom.  Któregoś  razu  na  nagraniu  zaprosił  mnie  w odwiedziny.  Byłem bardzo
ciekawy miejsca jakie znalazł, dlatego nie czekając wsiedliśmy z bratem w samochód i pojechaliśmy
w odwiedziny.

Miejscówka bardzo nam się spodobała, dwa kroki do lasu, ciche, spokojne pola, sporo przestrzeni mało
domów,  a  jako bonus  płynąca  w dole  Utrata.  Fakt,  do  Warszawy było  nieco  dalej,  ale  jakie  to  ma
znaczenie,  pięć  czy dziesięć  minut  dłużej,  zwłaszcza  przy wolnym zawodzie,  gdy nie  trzeba  jeździć
codziennie i niekoniecznie w godzinach szczytu. Do rogatek miasta docierało się w dwadzieścia pięć
minut,  a dalej  to już zależało od szczęścia i  pory dnia. Z Bemowa na nagranie do radia, na godzinę
dziewiątą  jechałem pięćdziesiąt  pięć  minut,  zza Kampinosu godzinę dziesięć.  Różnica  niewielka,  ale
zamiast bloku, syfu, hałasu, smrodu i betonu, cisza, zieleń, spokój, przestrzeń, czyste powietrze i sarenki,
na które można patrzeć z tarasu, popijając herbatkę.

*

Siedzieliśmy właśnie przy herbacie, gdy do Marka, a wyrażając się bardziej precyzyjnie, do jego suki
przyjechał weterynarz. Fajny młody chłopak, z którym dobrze się gawędziło. Opowiedziałem o swojej
niedawnej  wizycie  w  stadninie,  która  znajdowała  się  po  drugiej  stronie  Kampinosu,  może  dziesięć
kilometrów od Marka. Pan doktor znał to miejsce i właścicielkę, jako że bywał tam u koni.

I jakie wrażenia? - zapytał weterynarz.

Ogólnie bardzo dobre, ale te siwe araby, wydały mi się takimi delikatnymi konikami dla wyższych sfer –
powiedziałem.

Jak pan chce zobaczyć trochę inne araby, takie mocniejsze i przede wszystkim gniade, niech pan pojedzie
do Cholew – poradził doktor.

A gdzie to jest?

Osiem, może dziewięć kilometrów stąd.

Nie mam całkowitej pewności, ale wydaje mi się, że to wówczas u Marka w domu pod Kampinosem, po
raz pierwszy w życiu usłyszałem wypowiedziane przez doktora słowo: kuhailany. Zabrzmiało tajemniczo,
co najmniej jak Iluminaci, Templariusze, albo Masoni. Wróciliśmy do Warszawy, a mnie ciągle w głowie
dźwięczało kuhailany. Nie miałem wówczas bladego pojęcia,  że to legendarne,  święte,  nieustraszone,
wojenne konie Beduinów i że pan Bóg do kosmyka grzywy na czole kuhailana przywiązał szczęście
i pomyślność. Nie wiedziałem też że kuhailany, a zwłaszcza jeden ich przedstawiciel, zmieni w moim
życiu wszystko. Rozumiecie, co mówię, dokładnie wszystko.

*

Ładnych parę lat temu w książce Mąciwodą po Kresach napisałem: „Była wczesna jesień 1998 roku, gdy
zobaczyłem go po raz pierwszy. Z niepozornego boksu wystrzelił ciemnogniady arabski ogier, chwilę
później  galopował  po  dużym pastwisku jakby był  z  piekła  rodem,  buchając  z  nozdrzy prawdziwym
ogniem.  Impet  był  taki,  że  ziemia  drżała  w  całej  okolicy.  Zadrżało  również  w  posadach,  a  później
posypało się niczym domek z kart całe moje dotychczasowe życie.

Gdyby nie ten kuhailan, nigdy nie robiłbym tego, co teraz robię, nie żył jak żyję, nie pisał tego, co piszę,
nie myślał jak myślę i nie był tym, kim dzisiaj jestem. Więc nie mówcie mi, że kuhailanów nie ma i nigdy
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nie było”.

*

Opowieść doktora nie dawała mi spokoju przez kolejne dni. Musiałem zobaczyć te konie. Niestety nie
znałem nikogo,  kto  mógłby  mnie  zaanonsować,  na  kogo  mógłbym  się  powołać,  nie  miałem nawet
telefonu,  żeby umówić  się  na  wizytę.  Cóż  było  robić,  wsiadłem w  samochód  i  pojechałem.  Długo
okrzykiwałem  się  przy  walącej  się  ze  starości  bramie,  ale  nie  było  żadnego  rezultatu.  W  końcu
sforsowałem ogrodzenie i podszedłem pod budynki, chwilę później pojawił się gospodarz, najdelikatniej
mówiąc, mało przystępny i nieufny. Przedstawiłem się i powiedziałem, co mnie sprowadza. Po chwili
lody  pękły  jak  za  dotknięciem  czarodziejskiej  różdżki,  ale  bynajmniej  nie  była  to  zasługa  mojej
elokwencji.  Właściciel  stadniny był  zagorzałym słuchaczem „ Trójki”,  a mój głos pojawiał się w tej
rozgłośni  regularnie  w  audycji  „Parafonia”  Kabaretu  Długi.  Jakkolwiek  by  to  fantastycznie  nie
zabrzmiało, gość rozpoznał mnie po głosie.

Od tego momentu sprawy przyjęły zupełnie inny obrót, nie byłem już intruzem, który nieproszony węszy
w cudzym obejściu, a panem z radia, który jest zainteresowany gniadymi arabami. Gospodarz pokazał mi
całą stadninę, oprowadził po pastwiskach, na których pasły się jego konie. Fascynująco o nich opowiadał,
wyłuszczał rodowody, koligacje rodzinne, pochodzenie, mówił o historii, tradycji, o polskiej specjalności
jaką od wieków była hodowla arabów.

Konie chętnie do niego podchodziły, reagowały na imiona, które były równie specjalne i wyjątkowe jak
same konie.  Jako dzieciakowi obiło mi się o uszy,  że na konie wołano Baśka,  Łysa,  Siwa, Kasztan.
Tymczasem tutaj po pastwiskach chodziły Margilla, Machalia, Maniotoba, Majorka, Maciejka, Martynka,
Małmazja, Mont Blanc, Mont Wiek, Mameluck i kilka innych. O paru z nich niebawem było głośno, bo
wygrywały wyścigi  na  Służewcu,  sprzedawały  się  na  aukcji  w Janowie,  albo  stawały się  znane  jak
Rzeczpospolita długa i szeroka.

Dawały się  głaskać  z  widocznym zadowoleniem przyjmując  pieszczoty.  Nie  gryzły,  nie  skubały,  nie
wpychały się na człowieka, były niesamowicie subtelne. Starsze klacze patrzyły spokojnymi wielkimi
oczami, w których kryła się zagadka i tajemnica świata. Później lubiłem wpatrywać się w oczy starych
arabów. Emanowały spokojem, jakąś odwieczną mądrością natury, widać w nich było tysiące lat historii,
piaski, pustyni, plemienne wojny, stepy Ukrainy i Podola, pałacowe podjazdy i magnackie stajnie. Było
w nich  wszystko,  śnieżne zawieruchy,  burze  piaskowe,  obfite  pastwiska,  głód,  brak  wody i  to  czego
doświadczyły przez tysiące lat. Spójrzcie kiedyś w ciszy i skupieniu, a przekonacie się, że konie arabskie
mają oczy Boga.

*

Na koniec zaszliśmy do boksów, w których stały ogiery.

To jest Mąciwoda – powiedział właściciel, otwierając górną połowę dzielonych drzwi.

Dziwne imię pomyślałem. Mąciwoda. Ciemnogniady ogier miał cztery lata i niedawno wrócił z toru po
karierze wyścigowej, którą przerwała kontuzja.

To nawet nie była miłość od pierwszego wejrzenia.  W zasadzie,  to do dzisiaj  nie wiem, co się stało
i dlaczego tak? W psychologii określają to jako błysk, ja bym powiedział, że to był raczej wielki wybuch.
Kiedy myślę o tym z perspektywy czasu wiem, że musieliśmy się  spotkać,  stanąć na swojej  drodze
i razem pójść przez życie. Nie podejmuję się też powiedzieć kto kogo stworzył, ja jego, czy on mnie?

Ludzie dobierają się często na zasadzie przeciwieństw. Ona gada bez przerwy, że gęba się jej nie zamyka,
on  cichy  jak  trusia.  On  do  przodu  i  wszędzie  go  pełno,  ona  spokojna  i  wycofana.  Ewentualnie
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podobieństw,  a  wtedy  przeważnie  iskry  lecą.  Fachowcy  od  koni  twierdzą,  że  z  czworonożnym
przyjacielem lepiej dobrać się na zasadzie przeciwieństw. Temperamentny wierzchowiec lepiej żeby miał
spokojnego, melancholijnego wręcz jeźdźca i odwrotnie szalony jeździec lepiej pasuje do spokojnego
konia.  Odważny  rumak  będzie  ośmielał  wycofanego  i  strachliwego  dżokeja,  z  kolei  doświadczony
i opanowany jegomość w siodle lepiej pokaże świat niedoświadczonemu, płochliwemu koniowi.

Ja  i  Mąciwoda  dobraliśmy  się  zdecydowanie  na  zasadzie  podobieństw.  Jak  mawiała  kniahini
Kurcewiczowa o Bohunie: „ To szalona głowa, ale junak przesławny”. Inaczej mówiąc, trafił charakter na
charakter, temperament na temperament, zakapior na zakapiora, czyli mówiąc po prostu, trafił wariat na
wariata. Może dlatego więź, która nas połączyła była tak mocna i niecodzienna, zupełnie wykraczająca
poza  moje  pojmowanie  relacji  koń  –  człowiek.  Przez  wiele  lat  nie  wyobrażałem  sobie  życia  bez
Mąciwody,  asystował  przy moich  kluczowych  decyzjach,  brał  udział  w przeprowadzkach,  był  kiedy
rodziły się nasze dzieci. Był zawsze, pokonywał z nami trudne chwile i dzielił radości. Wierzę, że nie
była to tylko relacja jednostronna, bo kiedy pasł się gdzieś za górą, na mój gwizd zrywał się do galopu,
biegł do mnie i z pełnej prędkości stawał jak wryty, tuż przed moimi nogami.

Kupiłem go półtora roku później i spędziliśmy razem siedemnaście lat.
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