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Andrzej, były korespondent wojenny, zawsze marzył o tym, żeby 
pokazać żonie Afganistan, kraj groźny i piękny. 
Ela, szamańska dusza, miłośniczka gongów i leczniczych ziół, nie była 
pewna, czy jest gotowa na tę niebezpieczną podróż.

Pewnego dnia pakują się do starego mercedesa MB 100 i 
ruszają dawnym jedwabnym szlakiem, który w latach 70. 
przemierzały kolorowe autobusy pełne dzieci kwiatów głodnych 
przygód, narkotyków i wolnej miłości.

Autorzy chcą zobaczyć nigdy niezdobytą przez obce wojska dolinę 
Pandższiru i buddyjskie sanktuarium Bamian zniszczone przez 
islamskich radykałów. Chcą odnaleźć dawnych przyjaciół, których 
Andrzej poznał podczas reporterskich wypraw do strefy wojny. Ale 
najpierw będą musieli pokonać przyprawiające o zawroty głowy 
serpentyny w górach Armenii i przeprawić się przez granice, na 
których każdy obcy witany jest z podejrzliwością.

Kto ich ugości, a kto będzie chciał oszukać? Czy stary szaman 
pomoże Eli pozbyć się lęku wysokości? Co zrobią, gdy na górskiej 
drodze hamulce w kamperze odmówią posłuszeństwa?

A przede wszystkim: czy zdążą dotrzeć do Kabulu, zanim zajmą go 
talibowie?

Kamperem do Kabulu
Hippisowskim szlakiem przez Turcję, Gruzję, Armenię, 

Iran i Afganistan







Ilu Polaków pojechało do Afganistanu, by naprawdę 
poznać ten kraj i o nim napisać? Zapewne niewielu. 
Dlatego książka Eleonory i Andrzeja Mellerów jest 
tak wyjątkowa – opowiadają oni o mojej ojczyźnie 
nie z perspektywy podróżników, a ludzi, którzy żyją 
w Afganistanie na co dzień. Pokazują go takim, jaki 
jest: pełnym zaskoczeń zarówno dla samych 
autorów, jak i dla czytelników.

Tahir Qadiry, ambasador Afganistanu w Polsce



Ta książka to podróż do świata, którego już nie 
ma… ale który być może się odrodzi. Nic 
przecież nie trwa wiecznie, nieuznawana przez 
żadne państwo władza talibów też się kiedyś 
skończy. Życie dopisało niezwykły epilog do i 
tak niezwykłej książki Andrzeja i Eleonory 
Mellerów – 15 sierpnia 2021 roku, już po ich 
powrocie do Polski, upadł Kabul i konieczna 
była ewakuacja Afgańczyków, którzy 
współpracowali z polskimi instytucjami 
wojskowymi i cywilnymi. Zapraszam do tej 
fascynującej lektury!

dr hab. Adam Burakowski, ambasador RP w 
Nowym Delhi z akredytacją w Afganistanie



Andrzej Meller, urodzony w 1976 w Warszawie. Z wykształcenia antropolog kultury. 
Reporter, korespondent wojenny. Wiele lat spędził w Azji, skąd pisał reportaże dla 
polskich mediów. Pracował między innymi w czasie konfliktów zbrojnych w Gruzji, na Sri 
Lance, w Afganistanie i Libii. Był gospodarzem programu telewizyjnego „Prepersi gotowi 
na wszystko”.
Jest autorem książek „Miraż. Trzy lata w Azji”, „Zenga, zenga, czyli jak szczury zjadły króla 
Afryki” o wojnie domowej w Libii i „Czołem, nie ma hien. Wietnam, jakiego nie znacie”.
Lubi życie w drodze, marzy o jednym wypasionym kamperze 4x4 do końca życia. Pracuje 
jako przewodnik na Kaukazie.

Eleonora Meller, urodzona w Lipiecku, do 16 roku życia mieszkała w Sosnowym Borze 
pod Petersburgiem, gdzie chodziła do szkoły plastycznej. Ukończyła kierunek Public 
Realtions na uniwersytecie im. Hercena. Pracowała jako PR menadżer, dziennikarka 
modowa, wykładała w szkole wizerunku i stylu, prowadziła SPA dla petersburskiej elity i 
restaurację. Po latach zdała sobie sprawę, że żyje jak chomik w klatce, rzuciła wszystko i 
pojechała na Goa, gdzie prowadziła klub i organizowała festiwale muzyczne. 
Zainteresowanie ezoteryką odziedziczyła po ojcu, pisarzu science fiction, który pokazywał 
jej niewidzialne choć istniejące światy. Kiedy z Andrzejem mieszkali parę lat w 
Wietnamie, zainteresowała się chińską metafizyką i medycyną. Gong, na którym gra, stał 
się niejako przedłużeniem tej drogi.

Losy Eleonory i Andrzeja splotły się po raz pierwszy na Sri Lance. Dziś mieszkają na Podlasiu, 
gdzie prowadzą agroturystykę „Magic Forest”.

Informacje o autorach



Chwila wolności na pustyni Varzaneh



"Po piątej budzi nas słońce pustyni. Nieubłagane, wszechpotężne i bezlitosne. Panel solarny na dachu momentalnie ładuje akumulator 

pokładowy. Odkręcam markizę, żeby w cieniu zjeść szybko śniadanie. Gdy się odwracam, na stole ląduje wielki arbuz. Czternaście par oczu 

patrzy na mnie sennego i bosego, z gołym torsem i w przepoconych slipach. Mrużę oczy, stojąc dokładnie pod słońce. Tygodniowy zarost 

zlewa mi się z bielą zębów, uszminkowanymi ustami i czernią czadorów. Ktoś wprawnie kroi arbuza i wyciąga do mnie rękę z mięsistym 

kawałkiem. „No bierz, bierz mój drogi” – grupa Irańczyków najpewniej też postanowiła poszukać wielbłądów na pustyni o piątej rano. Szybko 

zakładam koszulkę i spodnie, Ela zarzuca manto i chustę. Marek popycha piętą pustą butelkę Araratu pod kamper.

– Skąd jesteście? Jak wam się podoba Iran? – Kobiety w pełnym makijażu bardzo zaciekawione lustrują nasze panie. Pachnie syntetycznym 

materiałem zmieszanym z potem i perfumami. W Iranie nie jest przyjęte, aby kobieta wychodziła z domu nieumalowana. Im grubsza warstwa, 

tym większy dostatek. Nawet najbiedniejsze dziewczyny mają idealnie wyszczypaną linię brwi. Często malują je na jasnorudy albo tlenią na 

żółto. Jednak najważniejsza część twarzy to nos. Na irańskich ulicach spotykamy masę kobiet i mężczyzn z pooperacyjnym plastrem i w 

okularach przeciwsłonecznych. Niektórzy specjalnie naklejają plastry, żeby pokazać, że stać ich na operację. Parę takich cieniutkich i ostrych 

nosków z wprawą rozprawia się z połówką arbuza, zanurzając w miąższu pulchne wargi z matową szminką koloru bordo.

– Have a nice day! Nice to meet you! – Grupa rozpływa się na wydmach, pozostawiając na stole obgryzione zielone skórki i pół arbuza."



Z uczniami szkoły jaskiniowej pod Bamian



"U podnóża skał, przed jaskinią, do której dobudowano ścianę z foliowym oknem, czeka na nas Freszta, dziewiętnastolatka, która w jaskini przerobionej na szkołę prowadzi 

zajęcia dla trzydzieściorga pięciorga dzieci. Mieszkają bez elektryczności i bieżącej wody, po którą schodzą z kanistrami do rzeki Bamian. W zimie, kiedy temperatura spada do 

minus 20 stopni Celsjusza, zbierają drewno i po prostu rozpalają w jaskiniach ogniska, tak jak to w okolicy robił człowiek przed tysiącami lat – o czym świadczą malowidła 

naskalne w paru miejscach wokół Bamianu. 

Freszta pochodzi z Majdan Wardak. Jej mamę zastrzelili talibowie, kiedy Freszta była niemowlakiem. Ojciec z dziećmi uciekł do Bamianu. Tak jak stał. Bez niczego. Nawet bez 

dokumentów, jak wszyscy w jaskiniach. Dlatego pozostają na uboczu społeczeństwa, imają się dorywczych prac, nie chodzą do normalnych szkół i lekarzy. 

– Tę szkołę zbudował mój ojciec. Rodzice dzieciaków poprosili mnie, żebym je nauczyła czytać i pisać, także po angielsku. Nauczyłam się go na różnych kursach organizacji 

pozarządowych – opowiada Freszta. 

Przed otwartymi drzwiami do jaskini leżą dziesiątki porwanych, rozdeptanych dziecięcych bucików, klapków i pantofelków. Wewnątrz na kamiennej podłodze czerwona 

wykładzina. 

– W jaskini obok mieszka mój ojciec z macochą, która mnie nienawidzi i chce mnie jak najszybciej wydać za mąż, żebym stąd zniknęła. – Nauczycielka zagryza cienkie wargi. 

Na ścianie wisi tablica, naprzeciw niej półka z pod ręcznikami. Na pozostałych ścianach rysunki dzieci, płatki śniegu i kwiaty wycięte z papieru, pod sufitem girlandy. Za 

bawełnianą zasłonką w drugim końcu jaskini podwyższenie, na którym leży gruby materac. Sypialnia pani dyrektor. Obok koza, której komin wychodzi koło drzwi. 

Dzieci w różnym wieku z zaciekawieniem nas oglądają, chwalą się znajomością angielskiego i czytają wiersz w dari. Dziewczynki chichoczą i zakrywają się chustami. Chłopcy 

siedzą w ostatnich rzędach. Malutka dziewczynka z kucykiem na czubku głowy ściska w rękach torebkę zszytą z kartonów po soku jabłkowym. Jej sąsiadka wyciera ręką gile i 

rysuje kredkami rozłożyste kolorowe drzewo. 

Pucułowata dziewczyna pod koniec lekcji rozdaje wyniki kartkówki z dari. Uczniowie, w większości dziewczynki, częstują się cukierkami z miski pod tablicą i wychodzą na świeże 

powietrze, trzymając za ręce młodsze rodzeństwo. Z dwudziestolitrowych żółtych kanistrów nalewają do pokrywek wodę z rzeki i popijają po parę łyków. 

– Nie mamy toalety – wzdycha Freszta. – Możesz kucnąć tutaj. – Pokazuje Eli na brudny kąt ze śmieciami naprzeciwko szkoły. – Ja postoję i cię zasłonię."



Z Attaullahem w eko restauracji 
obok jego ukochanej roślinki. 



"Irańskie fabryki wypuszczają dziś na drogi półtora miliona samochodów rocznie, 

w tym wiele nowych marek, takich jak Samand czy Peugeot Pars, 

przypominających najczęściej europejskie samochody z lat 80. i 90. Ponad połowa 

tych aut jeździ na gaz, jako że Iran jest drugim pod względem wydobycia tego 

surowca krajem po Rosji. Paradoksalnie na benzynę Irańczyków obowiązują 

miesięczne limity, nieco ponad 100 litrów na samochód. Po naszym wyjeździe 

rząd wprowadzi jeszcze większe ograniczenie, a cena benzyny podskoczy 

trzykrotnie, co jesienią 2019 roku doprowadzi do największych zamieszek od 

czasu rewolucji islamskiej."

Z ulubioną irańską ciężarówką



400 km z Erywania do irańskiej granicy zajmuje aż pięć dni



"Rubik zaprasza Elę na ławkę przy biurku. Patrzę z boku. 

Szaman bierze do rąk nożyczki. Obok kładzie igłę. Ela robi się lekko nerwowa. Pełen wigoru Rubik tnie nożyczkami powietrze i szepce modlitwy z zamkniętymi 
oczami. Po policzkach ściekają mu krople potu. Wydaje się jednocześnie i bardzo skupiony, i niezwykle pobudzony, jakby na obiad przyjął solidną serię z 
podwórkowego maxima. Szepce do nożyczek i do igły, którą wziął w drugą rękę. Ela mówi, że czuje jego energię, że jest w nim ogromna moc. Od razu gdy 
siadła obok dziadka, poczuła się jak w gęstym kokonie bezpieczeństwa.

W żelaznym naczyniu z drewnianym uchwytem zaczyna podgrzewać wosk z roztopionych cerkiewnych świec i tuż nad głową Eli przelewa wosk do miseczki z 
wodą. Teraz nakłuwa igłą figurki powstałe z wosku.

– Masz lęk przed drogą, coś się wydarzyło w drodze.

Maszyna, daroga, maszyna, daroga – mamrocze pod nosem, a Bahszy syczy mi do ucha: – Nic mu nie mówiłem, przysięgam!

– Woda. Jeszcze coś związanego z wodą. – Dłubie igiełką w wosku i wskazuje na owalny kształt przypominający jezioro.

– O moim lęku przed wodą na pewno nic nie wiedział – mówi zdziwiona Ela.

Szaman owija wosk w papier, robi paczuszkę i obwiązuje ją czarną nicią.

– Wyrzucicie to dziś w nocy do rzeki – mówi w przerwie między mamrotanymi modlitwami.

Bierze spod stołu butelkę z jakimś arcyświętym piaskiem, coś do niej szepce i też przesypuje na papier, znowu robiąc mały pakunek.

– Dziś w nocy wsypiecie ten piasek do miski, nalejecie do niej wody i postawicie ją pod łóżko, na którym śpicie. – Ruben ma teraz bardzo duże i ożywione 
oczy. – Rano tą wodą musicie posmarować gardło i głowę, a potem wszystkie stawy: łokciowe, kolana i nadgarstki. Na koniec resztki wody wylejecie przez 
lewe ramię za siebie – kończy i robi teraz wrażenie bardzo zmęczonego, jakby zeszło z niego powietrze.

Wieczorem Bahszy zaprasza nas na kolację do swojej restauracji, którą buduje za zakładem. Jest położona przy jedynej drodze prowadzącej do Iranu, więc 
liczy na sporo klientów. Przed nami wyrasta drewniany balkon, pod którym szumi potężny nurt górskiej rzeki. Jak na zamówienie. Mieliśmy wyrzucić wosk do 
rzeki – oto rzeka!

Późno w nocy idziemy do Stiwiego. Ela wsypuje piasek do miski i stawia ją na stole, czyli dokładnie pod łóżkiem, na którym śpimy pod sufitem. Rano 
obmywamy się wodą i wylewamy resztki za siebie przez lewe ramię. Mamy nadzieję, że tajemny rytuał pomógł, tym bardziej że od Meghri dalsza trasa w 
porównaniu z Kaukazem będzie płaska. Ela czuje dosłownie, jakby zdjęła plecak z kamieniami. W głowie ma jasność, przyjemną pustkę i lekkość."



Sprawdzamy na irańskiej pustyni, czy Ela da radę prowadzić Stiwiego w drodze do Kabulu



"Słychać burczenie generatora. Lampa na ścianie drży i miga białym światłem.

– Pewnie talibowie znowu wysadzili wieże przekaźnikowe – mówi Tarik, wyciągając się na 

kanapie. – Teraz nie wiadomo, kiedy włączą prąd w Kabulu. 

– Jutro pójdziemy do mauzoleum Masuda. Może jak wrócimy, zdążą naprawić.

Tarik krzywi się, zaciągając się sziszą.

– Dobrze, jedźcie i wracajcie bezpiecznie, ale musicie wiedzieć, że to nie jest nasz bohater 

ani nikt istotny dla Pasztunów – mówi i ręką strzepuje ze spodni niewidzialne okruchy.

W Afganistanie każdy z narodów ma swoją mitologię i bohaterów, a narody te rywalizują ze 

sobą. Po kilkudziesięciu latach wojen domowych wszystkie siły mają krew na rękach i 

oskarżają się wzajemnie o zbrodnie wojenne i czystki etniczne. Dlatego wielu ekspertów 

sceptycznie patrzy na przyszłość tego wieloetnicznego państwa.

Bohater Tadżyków Ahmad Szah Masud z punktu widzenia Pasztunów był uzurpatorem, 

który chciał sięgnąć po władzę w kraju, gdzie większość stanowią właśnie Pasztuni. Naród 

ten zarzuca mu także, a konkretnie jego komendantom polowym, zbrodnie wojenne, w tym 

te dokonane na Pasztunach na początku lat 90. Wtedy po wygranej z komunistami i 

wygonieniu Armii Czerwonej poszczególne frakcje mudżahedinów starły się między sobą, 

co doprowadziło do rozbicia dzielnicowego kraju i zrównania Kabulu z ziemią."

Przy mauzoleum Ahmada Szaha Masuda w Dolinie Pandższiru



Na Wielkiej Pustyni Słonej
"Wielbłądy idą gęsiego bez pasterza. Jedne są 

umaszczone w kolorze piasku, inne 

ciemnobrązowe. Na mapie, ale i gołym okiem 

nie widać żadnego punktu, który by tłumaczył 

cel ich wędrówki. Za chwilę zjeżdżam z głównej 

trasy i zostajemy otoczeni przez stado ponad 

dwudziestu dromaderów, które powoli mijają 

Stiwiego, nie zwracając na nas większej uwagi. 

– Boże, to niesamowite! – Ela jest zachwycona i 

zdradza mi swoją tajemnicę. Od wielu już dni 

myślała, że jeśli spotkamy w końcu wielbłądy, to 

będzie znak, że w Afganistanie wszystko dobrze 

się potoczy."



• Autorzy: Andrzej Meller i Eleonora Meller
• Tytuł: Kamperem do Kabulu. Hippisowskim szlakiem przez 

Turcję, Gruzję, Armenię, Iran i Afganistan
• Premiera: 18.05.2022
• Kategoria: literatura faktu, reportaż >>> literatura podróżnicza

Szczegółowe informacje o książce

• Oprawa: miękka ze skrzydełkami, wkładki zdjęciowe
• Format: 144x205
• Cena: 52,99 zł
• Liczba stron: 528
• Wydawnictwo: Znak Literanova
• Spotkanie Premierowe: 25 maja o godzinie 19 w Warszawie 

w Faktycznym Domu Kultury przy ul. Gałczyńskiego 12



Zapraszam do kontaktu w sprawie przedpremierowych egzemplarzy książki oraz wywiadów z autorami.

Monika Burchart 

+48 661 560 660, monika@burchart.pl

mailto:monika@burchart.pl

