
Chleb 

 

 Najbardziej tęskniłem za chlebem. 

 Wielu osobom zdaje się, że chleb to chleb, „pieczywo otrzymywane z wypieku ciasta, 

będącego jednorodnym połączeniem mąki zbożowej różnego gatunku i wody”. A wystarczy pójść 

do lepszej piekarni, żeby zobaczyć ile rodzajów dostępnych jest w Polsce. W Raciborzu chodziłem 

do Chrobaków, piekarnia z tradycją, choć dawniej należało to do PSS, z nowości mieli chleb 

pomidorowy. Nie, nie jest robiony z pomidorów – do ciasta, zamiast wody, wlewają soku 

pomidorowego. 

 Wielu osobom wydaje się, że wszystko można za granicą kupić – zwłaszcza zachodnią, o 

Dalekim Wschodzie nie wspominając. Inni myślą, że za granicą można kupić wszystko, tylko, że 

lepsze. Nie wiedzą, że w Toskanii do chleba nie dodaje się soli, a już jej maleńka szczypta potrafi 

diametralnie zmienić smak. Dla mnie, wychowanego na naszych wypiekach, toskański chleb jest 

okropnie suchy, jedynie dodatek łatwo dostępnej w tym regionie oliwy o wysokiej jakości ratuje 

sytuację. W Stanach nie jest lepiej, najpopularniejszą formą pieczywa jest chleb tostowy, 

napompowany masą konserwantów i pozbawiony smaku w kompletnie inny sposób, niż toskański. 

 W pierwszych tygodniach mojego pobytu w Japonii starałem się o tradycyjne, japońskie 

śniadanie: zupę miso, ryż i grillowaną rybę. Czasem pojawiało się też jajko, zależnie od tego, gdzie 

miałem okazję sięgać po pałeczki. W dni szybkie, dni w biegu, wystarczył mi onigiri - wschodni 

kuzyn kanapki, składający się z kleistego ryżu, wodorostu nori (to jego się dotyka) i różnego 

rodzaju wypełnień. Suszony tuńczyk był moim ulubionym rodzajem nadzienia, choć przypuszczam, 

że równie dobrze spełniłby się w tej roli polski śledź – ten mezalians brzmi jak dobry pomysł na 

biznes. 

 Kiedy zacząłem tęsknić za bardziej tradycyjnym śniadaniem, rozpoczęły się moje wędrówki 

po piekarniach: mniejszych i większych, modnych kawiarnianych, niemodnych dziurach. Tokio jest 

ogromne, a i ilość lokali przytłacza, przygniata do ziemi – przynajmniej na początku. Dla kogoś, 

kto jest odpowiednio zdeterminowany, kto wie, czego szuka, ten ogrom jest światełkiem nadziei na 

znalezienie dokładnie tego, czego się pożąda.  

 W moim przypadku chodziło o chleb. 

 Pan to po japońsku chleb, nazwa pochodzi od portugalskiego pao, bo to właśnie misjonarze 

przywieźli wypieki do tego kraju, podobnie jak panierowanie, skąd wzięło się szalenie popularne (i 

powszechnie uważane za na wskroś japońskie) danie – tempura. Shokupan to dosłownie „chleb do 

jedzenia”, najpopularniejszy rodzaj, dostępny w większości sklepów, jest puszysty, pozbawiony 

chrupkiej skórki i konkretnego smaku. Jest odpowiednikiem ryżu, który ma służyć za idealne tło dla 

pozostałych składników, dopasowywać się do nich. Konsystencję okruszków ma określać 



sformułowanie mochimochi, mają być jak ryżowe kluski, których przygotowanie tak chętnie 

oglądają turyści – są bite młotem i ugniatane łokciem. Ten okruszek ma być miękki, a zarazem 

sprężysty. 

 Kiedy to zrozumiałem, zrozumiałem naturę podejścia do gaijinów, innymi słowy - 

obcokrajowców. Zrozumiałem, że podobnie jak zapożyczony z innej tradycji kulinarnej chleb, 

człowiek w Japonii musi dostosować się do panujących tutaj standardów, być sobą tylko w pozorny, 

zewnętrzny sposób, wewnątrz zmieniając się według ich oczekiwań. Z drugiej strony, nie ważne, 

jak bardzo człowiek się zmienił, jak wiele z siebie poświęcił po to, żeby stać się jednym z nich, 

nigdy nie był w pełni akceptowany. Gaijin. To słowo odnosiło się zarówno do turystów, którzy 

dopiero stawiali swoje pierwsze kroki na lotnisku Narita, jak i do mówiących płynnie w języku, 

przestrzegających etykiety i pracujących w korporacji ekspatriantów. Pełna forma to gaikokujin, tak 

powinno się zwracać, jednak wszyscy korzystają z niezbyt miłej formy skrótowej – w kraju 

kładącym tak duży nacisk na kulturę osobistą, sporo to mówi o podejściu do obcokrajowców.  

 A przecież start w Kraju Kwitnącej Wiśni nie należy do najłatwiejszych. 

 Kiedy już pokonasz pierwszą, największą barierę – językową, kiedy uda dopełnić się 

formalności związanych z pozwoleniem na pracę i dłuższy pobyt, kiedy ma się środki niezbędne do 

tego, żeby przylecieć na miejsce i przeżyć przynajmniej pierwszy miesiąc... Moja pierwsza 

rozmowa o pracę trwała ponad godzinę, pracy nie dostałem. Kolejne nie były krótsze, a musiałem 

opowiadać o mojej rodzinie, zainteresowaniach i pasjach, o tym, jak spędzam czas wolny, firmy 

zdawały się nie znać mojego CV, a rozmowa przebywała w ciężkiej, nerwowej atmosferze. Zebrane 

przede mną osoby – nie była to pogawędka w cztery oczy – przypominały raczej ławę przysięgłych. 

 Dopiero przy trzeciej próbie dowiedziałem się, że na spotkaniu należy wychwalać firmę, do 

której się aplikuje, jakby pochlebstwo mogło wszystko zmienić. 

 Bieg po odpowiedzialne stanowisko ograniczył moje pole widzenia. Byłem jak koń 

wyścigowy - klapki na oczach zamykają przed zwierzęciem resztę świata, jest tylko on i tor, ruch i 

bezwzględny wysiłek. W pewnym momencie poczułem szklany sufit, choć długo chciałem 

ignorować jego istnienie. Jest to granica, której nie sposób przebić, niewidzialna bariera, która nie 

pozwala mniejszościom osiągnąć wysokich stanowisk – bo kto chciałby na to pozwolić gajinowi? 

 Mniej więcej w tym samym czasie odkryłem piekarnię Backstube Zopf w Matsudo City, 

położoną około czterdzieści minut jazdy pociągiem od mojego mieszkania. Wyposażona w ponad 

czterysta rodzajów pieczywa, była spełnieniem moich najdzikszych fantazji. Ze względu na 

ogromną popularność miejsca, nie tylko pośród obcokrajowców spragnionych domowego smaku, 

ale i zafascynowanych kulinariami tubylców, za pierwszym razem musiałem czekać półtorej 

godziny, żeby usiąść w znajdującej się przy piekarni kawiarence. Było to warte wszystkiego, 

czekania i niebagatelnych pieniędzy, które tu wydałem. Przy następnych wizytach rezerwowałem 



stolik z wyprzedzeniem, za każdym razem okupując się też w zapas do domu. Podczas czwartej 

wizyty dosiadł się do mnie starszy Japończyk. 

 -Przepraszam pana, czy jest pan Francuzem? 

 -Nie, nie jestem – odpowiedziałem zmieszany. 

 -Przepraszam, nie będę w takim razie zawracał głowy. 

 -Może będę w stanie pomóc – nie chciałem pozwolić mu odejść, zaintrygowany. - Za 

czasów moich studiów spędziłem trochę czasu w Paryżu. 

 Oczy mężczyzny rozbłysły. 

 -Chciałbym spytać pana, czy tutejsze bagietki są równie dobre, co we Francji? 

 -Szczerze, nie próbowałem tutejszych bagietek. Jedynie chleba i bułek. Ale zaraz możemy to 

sprawdzić. 

 -Będę zobowiązany. 

 Zamówiłem bagietkę i grubo smarując ją masłem, zjadłem razem ze starszym mężczyzną. 

 -Są równie dobre – powiedziałem bez zdziwienia, japońscy kucharze należeli do 

najlepszych na świecie, jeśli celem było odwzorowanie francuskiej bagietki, osiągnięcie tego celu 

było pewnikiem. 

 -Bardzo mnie to cieszy. Naprawdę bardzo – powiedział z uśmiechem. 

 -Nie mogę się powstrzymać. Czemu o to pan spytał? 

 -Zawsze chciałem odwiedzić Francję, poznać dobrze jej smaki i zapachy – westchnął. - 

Wcześniej nie było to możliwe z powodu pracy, później przez dzieci, a gdy dzieci dorosły, moja 

żona ciężko się rozchorowała. Doglądam jej, a Francję poznaję przez filmy, wino i chleb. 

 -Rozumiem – przez chwilę siedzieliśmy w milczeniu. 

 -Ja też mam do pana pytanie. Przychodzi pan w takie miejsce i nigdy nie zamówił bagietki? 

 -Jestem Polakiem, tęsknie za smakami mojego domu, głównie za chlebem. 

 -To ciekawe, polskie smaki kojarzą mi się... 

 -Z wódką, wiem. 

 Jedną z popularniejszych wódek w Japonii była Żubrówka, przyczynił się do tego głośny 

film dokumentalny o żubrach, choć samo spożycie wysokoprocentowych napojów nie było aż tak 

wielkie. 

 -Wie pan, zanim można było kupić tu francuskie pieczywo – użył sformułowania furansu 

pan. - Wielu z nas uważało je za niedobre, zbyt twarde i pozbawione smaku. Pojawiły się nawet 

głosy, że pieczywo nie może być częścią prawdziwego, męskiego posiłku, zwłaszcza tych, którzy 

urodzili się w erze Showa. Teraz się to zmienia. Może przyjdzie też czas na polskie wypieki. 

 -Może. 

 Nie poznałem jego imienia, on nie poznał mojego, rozstaliśmy się po tym, gdy skończyła się 



świetna i krucha bagietka. 

 

 Warszawa pachniała spalinami. Nie lubiłem tego miasta, jednak wiedziałem, że muszę się 

ruszyć, muszę coś zmienić, zanim stanę się jak ciastko ryżowe – miękki i pozbawiony wyrazu. 

Pierwotnie planowałem złapać przesiadkę na Okęcie i stamtąd wziąć transfer prosto do Raciborza, 

jednak w ostatniej chwili zmieniłem zdanie. Nie dlatego, że ośmiogodzinny lot był wycieńczający – 

podróż dużymi samolotami, gdzie nie brak miejsca na nogi, a ekrany wbudowane w siedzenia mają 

wgraną pokaźną kolekcję filmów i muzyki, nie są problemem. Musiałem skonfrontować się z 

jedynym miastem, a odwiedziłem ich naprawdę sporo, które wywoływało u mnie reakcję 

alergiczną.  

 Spacerowałem ulicami i spoglądałem na bloki, przejechałem się metrem – jedna linia, druga 

w wiecznej budowie – wpakowałem w zatłoczony tramwaj. Wypiłem kawę i zjadłem kanapkę. 

Pieczywo było lepsze niż to, które normalnie było dostępne w Azji, jednak nie był to 

satysfakcjonujący mnie wypiek. Przez tak długi czas myślałem, że nie lubię Warszawy, jednak nie 

było to prawdą. Miasto stołeczne nie należało do brzydkich, nie zachwycało też swoim pięknem, 

było mi absolutnie obojętne, pozbawione smaku i wyrazu. 

 Podróż do Raciborza pociągiem nie należała do najprzyjemniejszych, przez chwilę nawet 

zastanawiałem się nad wynajęciem samochodu, jednak skusiła mnie wizja wgapiania się w 

krajobraz za oknem. No i polska książka – aby ćwiczyć język, od lat unikałem lektur w rodzimym 

języku. Chciałem przestawić swoje myślenie na japońskie, co było kolejnym wyzwaniem dla 

gaijina, ponieważ mało kto w Japonii mówi rzeczy wprost. Proste „nie” jest znakiem skrajnej 

irytacji rozmówcy, dlatego trzeba wprawić się w odczytywaniu drobnych sygnałów, niuansów w 

komunikacji. 

 Pomimo, że o to nie prosiłem, z dworca odebrał mnie brat. 

 -Czemu tak późno przyjechałeś? Z tego co widziałem, lądowałeś dobre kilkanaście godzin 

temu. 

 -Ja też cieszę się, że Cię widzę. 

 -Wsiadaj, Marzena robi obiad – przytulił mnie, poklepując po plecach i zaprowadził do 

swojej Toyoty. 

 -Japoński samochód – nie mogłem się powstrzymać. 

 -Widzisz, jednak mamy więcej wspólnego, niż ci się może wydawać. 

 W drodze do domu słuchaliśmy radia, Racibórz bardzo się rozwijał, było to widoczne na 

pierwszy rzut oka. Co chwila dopytywałem brata o to, co przed sobą widzę, co i w jaki sposób się 

zmieniło. Z radością zauważyłem, że miejsca, które kiedyś były dla mnie ważne pozostały 

nietknięte, jakby zakorzeniony we mnie sentyment mógł tu coś zmienić. Przejeżdżaliśmy nawet 



obok miejsca, gdzie ona kiedyś mieszkała, przy Opawskiej, jednak nic nie poczułem – banalne 

stwierdzenie, że czas leczy rany okazało się prawdziwe. 

 Stół był po królewsku zastawiony, była zupa ogórkowa, jedna z moich ulubionych, kiszona 

kapusta, cienko rozbite schabowe o błyszczącej skórce i puree ziemniaczane. 

 -Co, tęskniłeś za schabowym? - powiedział, gdy Marzena nakładała mi porcję drugiego 

dania. 

 -Niekoniecznie. 

 -Nie lubi polskiej kuchni? - spytała zdziwiona. 

 Była bardzo ładna, a jej głos kojący, druga ciąża wcale nie odbiła się na twarzy. Jako 

nauczycielka, musiała być uwielbiana przez swoich uczniów – nie umiałem sobie wyobrazić 

Marzeny w złej roli. 

 -Uwielbiam. Po prostu schabowy jest dość podobny do serwowanego w panierce z sosem 

curry. Nazywają to katsu curry. 

 -O! Czyli z jedzeniem nie masz tam źle! - brat się roześmiał. 

 -Chleb jest okropny. 

 -Bardzo ci współczuję – powiedziała Marzena. - Ja nie wyobrażam sobie dnia bez pieczywa, 

nawet teraz, gdy koleżanki odstawiają gluten... Wiesz, taka modna dieta.... Tak ja nie dam się w to 

wciągnąć. 

 -A tym bardziej ja! To brat, na ile zostajesz? 

 -Nie wiem jeszcze. Hotel wziąłem na trzy noce... 

 -Hotel? Przecież zostaniesz u nas, to twój dom rodzinny – oburzył się. 

 -Nie chcę sprawiać wam kłopotów. 

 -Żaden kłopot, zwłaszcza, że jutro to on gotuje. 

 Roześmiali się.  

  

 Piekarnia pachniała tak, jak powinna pachnieć. Dlatego po wejściu do środka zatrzymałem 

się i stałem, kontemplując zapach, rozkładając go i przyswajając, zapamiętując i wspominając 

naraz. 

 -Też to lubię – powiedział brodaty mężczyzna za ladą. 

 -Przepraszam, stęskniłem się. 

 -Nie mam pretensji do kogoś, kto docenia naszą pracę. 

 -Poproszę chleb wiejski na zakwasie. 

 Spoglądałem na błyszczącą skórkę i beżowy środek, na biel mąki pokrywającej bułki, na 

pączki i różnego rozmiaru bochenki. Nie myślałem, że sam widok tak na mnie zadziała, że poczuję 

się, jakbym naprawdę wrócił. Jakbym był wolny w sposób, w który wolny może być tylko ktoś 



stąd, kto gryzł i pił, kto zna swój początek i sam w sobie decyduje o końcu. To nie jest przymus, to 

przywilej wyboru – zrozumiałem. 

 -Moja bratowa mówiła, że ludzie nie jedzą glutenu – powiedziałem, żeby uspokoić szalejącą 

we mnie burzę emocji. 

 -Wie pan, teraz jest tyle gotowych mieszanek i mrożonek, tak się nie powinno robić 

pieczywa. Ludzie obwiniają gluten nie patrząc na to, że w złych miejscach dodaje się całą tablice 

Mendelejewa. 

 -Wie pan, wyjechałem przez dziewczynę. Pojechała z innym do Warszawy, ja chciałem być 

lepszy. Nie, musiałem być lepszy, dlatego przeniosłem się najdalej, jak to tylko było możliwe. 

 -I co? - mężczyzna był prawdziwe zmieszany. 

 -I dzięki temu wróciłem – powiedziałem, podnosząc torbę z ciepłym jeszcze chlebem. - 

Dziękuję.  
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