
Płonąca żyrafa 

Najpierw przyjrzyjmy się materiałowi, nagranemu przez dziennikarzy 

CNN. Kamera rejestruje obraz zniszczonego zoo w Strefie Gazy. 

Widzimy porozrywane klatki, rozkładające się truchła hien i małp, 

pelikana, krokodyla i kaczki. Izraelczycy bombardowali ten teren 

kilkakrotnie, chociaż Hamas zarzuca im, że to obiekt cywilny. 

Dziennikarze CNN znajdują powykręcane resztki dział, które były 

wycelowane w Izrael – Hamas zaprzecza. Reportaż kończy się 

słowami „Bez względu na okoliczności zwierzęta i tak cierpią, przetrzymywane w złych warunkach w uszkodzonych 

klatkach. W szoku po nalotach, zagrożone śmiercią głodową”. Kiedy wyjdziemy z zoo, zwierzęta wciąż w nim 

pozostaną. 

Po przeczytaniu „Oczu zasypanych piaskiem” Pawła Smoleńskiego tym właśnie staje się Strefa Gazy i cały 

świat arabsko-izraelskiej nienawiści – ludzkim zoo po bombardowaniu. Na szczęście to jednak wciąż tylko miejsce, z 

którego w każdej chwili mogę wyjść – przestać czytać o ludziach, którzy cierpią, żyją w złych warunkach i mieszkają 

w zbombardowanych domach. Już nie są w szoku, ale w codziennym otępieniu po latach nalotów, każdego dnia 

zagrożeni śmiercią z obcych rąk lub po prostu z przypadku. O ludziach, którym na pustyni zabrania się kopać studni, i 

którym czwarty raz rozjeżdża się buldożerami dom (bo o kilka metrów przekracza niewidzialną granicę terytorialną 

biegnącą przez środek działki). Smoleński nie sili się na dramatyzm, bo nie potrzeba go więcej w świecie, gdzie ludzki 

los jest jak rzut monetą. Orzeł – giniesz rozerwany bombą, zostajesz zaatakowany przez szahida w autobusie, wracasz 

wieczorem do domu i widzisz wymordowaną rodzinę. Reszka – wygrywasz kolejny dzień. Smoleński pisze obrazowo, 

wciąga w obcy świat, który przyjmujemy z niedowierzaniem i dystansem. Czasami odnosi się wrażenie, że pisze dla 

siebie – wraca wspomnieniami do miejsc, które widział, zanim zdmuchnęły je wybuchy, zasypał piach i powoli 

pogrzebała przeszłość. 

Czytając książkę Smoleńskiego, przypominam sobie „Płonącą żyrafę” Salvadora Dali. Zwierzę ukryte jest w 

kącie płótna. Długa szyja stoi w ogniu, sierść pali się jasnym blaskiem, a zwierzę jest nieruchome. Strefa Gazy jest 

szczegółem, który trzeba zobaczyć z bliska, żeby zdać sobie sprawę z rozmiaru tragedii. Reportaż Smoleńskiego jest 

jak szkło powiększające, przystawione do wizerunku żyrafy w płomieniach. 

Dlatego wyjściu z zoo w Strefie Gazy towarzyszy ulga. A także świadomość, że zwierzęta i tak w nim 

pozostaną. 
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