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Mała figurka – konik z jaskrawopomarańczowego plastiku. W normalnych warunkach 
moglibyśmy użyć tego do identyfikacji. Przecież nawet po jedenastu latach każda matka 
rozpozna, że to zabawka jej dziecka. Ale tutaj… tutaj zabili też wszystkie matki.

Do El Mozote nie powrócił nikt. Miejsce pozostaje puste, poprzecinane promieniami 

słońca i wciąż – jak powiedział mi ze zgrozą pewien młody partyzant, który patrolował te 

tereny podczas wojny – espantoso: nawiedzone, groźne, straszliwe. Gdy przyjrzymy się przez 

chwilę półtuzinowi zrujnowanych budowli – bez dachów, drzwi i okien, na poły 

pochłoniętych przez chaszcze – zaczynają one zdradzać pewne znamiona porządku: cztery 

rudery po prawej stronie musiały wyznaczać główną ulicę, a piąta – początek przecznicy. 

Otwarta przestrzeń naprzeciwko nich wygląda na plac, choć nie widać tu kościoła – jest 

jedynie nierówny kopiec, coś na kształt ziemnego podwyższenia, ledwie widocznego pośród 

gęstwiny splątanych chwastów i zarośli.

W połowie października 1992 roku na tę cichą polanę wtoczył się z łoskotem konwój 

samochodów terenowych i furgonetek i wypluł w centrum El Mozote dwadzieścioro 

przyjezdnych. Część przybyłych – kobiet i mężczyzn, w większości młodych i ubranych w 

zwyczajne T-shirty i dżinsy lub spodnie robocze – poczęła zrzucać na pokrytą pyłem ziemię 

błyszczące naręcza maczet, motyk i kilofów. Inni, zgromadziwszy się wokół wzniesienia, 

zerkali na przypięte do podkładek kartki, zaglądali do zeszytów i map i myszkowali pośród 

krzaków, które dorównywały im wysokością. Na koniec przybysze chwycili maczety i zaczęli 

ostrożnie ciąć zarośla, tak by nie wyrwać ani jednego krzewu i nie spowodować, że usuwane 

korzenie poruszą to, co znajduje się pod spodem. Rąbiąc i tnąc w porannym słońcu, odsłaniali 

stopniowo pokłady czerwonobrązowej gleby i wkrótce ich oczom ukazał się usypany z ziemi 

kopiec […].

W ziemię powbijali paliki, a granice nasypu zaznaczyli jaskrawożółtą taśmą. Przy 

pomocy kawałków szpagatu podzielili go na prostokąty. Przynieśli taśmy miernicze, liniały i 

poziomice, aby dokonać pomiarów i nanieść na mapę jego kontury. Później zaczęli kopać. 

[…] Późnym popołudniem trzeciego dnia, kiedy, siedząc w kucki, pociągnięciami maleńkich 

pędzelków odsuwali warstwę czerwonawego pyłu, ich oczom jęły się ukazywać ściemniałe 

kształty, które rysowały się w ziemi jak skamienieliny zatopione w skale. Wkrótce 

dowiedzieli się, że oto w północno-zachodnim narożniku zrujnowanej zakrystii kościoła 



Świętej Katarzyny w El Mozote natrafili na czaszki tych, którzy niegdyś przychodzili tutaj się 

modlić. 

[…]

Wśród gruzu zaściełającego północno-wschodni narożnik niewielkiego 

pomieszczenia, które niegdyś nazywano el convento […], przyklękła młoda kobieta ubrana w 

roboczy kombinezon. Pochylając się, przytknęła taśmę mierniczą do zbitej w grudy ziemi i z 

miękkim argentyńskim akcentem odczytała po hiszpańsku współrzędne, gdy tymczasem 

stojąca metr dalej inna młoda kobieta przyłożyła linijkę do strony w notesie i naniosła na nią 

czerwony punkt, umieszczając numer 59 pośród wcześniejszych kropek, gęsto zapełniających 

kartkę. Następnie kobieta w kombinezonie ostrożnie pociągnęła za nieduży zwitek tkaniny, 

powoli wygładziła zmarszczki i zagięcia, rozplątała i odwinęła materiał, by na koniec 

odsłonić coś, co przypominało pęk cienkich, brązowych witek. Wreszcie, z nieomal 

rozdzierającą delikatnością, zaczęła wydobywać brązowe kawałeczki i układać je na arkuszu 

tektury.

− Lewa piszczel, tylko fragmenty – odezwała się niskim, śpiewnym, monotonnym 

głosem. – Żebra. Raz, dwa, trzy… sześć żeber… Piszczel, chyba lewa… Kości śródręcza…

Siedzący obok na kamiennych fundamentach mężczyzna w czapce z daszkiem 

notował szybko na kartce opartej na podkładce. Minęło kilka minut i ułożony na kawałku 

tektury numer 59 zaczął nabierać kształtów. Był wciąż niekompletny, ale rozpoznawalny: 

malutki szkielet, długi na jakieś czterdzieści pięć centymetrów.

Kobieta zaczęła z kolei rozplątywać fragmenty zniszczonej tkaniny:

− Koszula, jasny kolor, w kawałkach, są guziki… Brązowy, skórzany pasek, metalowa 

klamra… Spodnie, jasny kolor, na siedzeniu niebieskie i zielone łaty… W kieszeni spodni… 

achhh… hm…

Silny głos załamał się dziwnie i zamilkł. Ponad jej ramieniem zobaczyłem, jak 

wpatruje się w coś, co trzyma w dłoni, a potem usłyszałem, jak klnie pod nosem:

– ¡Hijo de puta!

Obróciła się i wyprostowała dłoń, ukazując małą figurkę: konika z 

jaskrawopomarańczowego plastiku. Numer 59 był szczęśliwym dzieckiem, miał rodzinę dość 

zamożną, by mogła pozwolić sobie na kupienie zabawki.

Minęła chwila. 

– W normalnych warunkach moglibyśmy użyć tego do identyfikacji – odezwała się 

antropolog Mercedes Doretti. – Przecież nawet po jedenastu latach każda matka rozpozna, że 

to zabawka jej dziecka. – Spojrzała ponownie na numer 59, a później na brązowe rumowisko. 



– Ale tutaj… tutaj zabili też wszystkie matki.

Po drugiej stronie żółtej taśmy Sebastiano Luna i jego żona Alba Ignacia del Cid stali 

w milczeniu, otoczeni przez garstkę chłopów, i patrzyli. Przyszli tu ze swojego małego 

domku, zbudowanego o kilka kilometrów od El Mozote, w miejscu, gdzie droga gruntowa 

dochodzi do szosy. Jedenaście lat wcześniej, na początku grudnia 1981 roku, tłumy ludzi 

przechodziły koło ich domostwa, prowadząc za rękę dzieci i uginając się pod ciężarem 

dźwiganego dobytku. „Chodźcie z nami! – zachęcali staruszków. – Chodźcie z nami do El 

Mozote!”.

[…]

Ale [oni] postanowili się nie ruszać. „Miałem przeczucie, że może zdarzyć się coś 

złego – wyjaśnił Sebastiano. – Więc powiedziałem jej (wskazuje głową na żonę): «Jak chcesz, 

to idź. Ja zostaję»”. „A ja – dodała Alba – powiedziałam: «O nie, bez ciebie nie idę. Będą 

mnie pytać, gdzie mój mąż, i powiedzą, że go nie ma, bo jest w partyzantce, i mnie zabiją. 

Albo idziemy razem, albo razem zostajemy»”. I tak Sebastiano i Alba ukryli się w górach w 

pobliżu swojego domu. Widzieli, jak przechodzą żołnierze i jak śmigłowce wiszą w 

powietrzu, a potem się zniżają. W końcu zobaczyli gęste słupy dymu unoszące się nad El 

Mozote i poczuli woń przypiekanych na ogniu ton mięsa.

z angielskiego przełożył Krzysztof Umiński

(fragment książki „Masakra w El Mozote. Opowieść o deprawacji władzy” Marka Dannera, 
wyd. Wielka Litera)  


