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Piraci, mordercy
i wampiry, 
czyli Reunion z dreszczykiem

Reunion to mała wyspa pochodzenia wulkanicznego usytu-
owana między Madagaskarem a Mauritiusem, która zachwy-
ca rozmaitością – zarówno przyrodniczą, jak i kulturową. Jej 
mieszkańcy tworzą fascynujący wielokulturowy amalgamat 
ludności afrykańskiej, malgaskiej, europejskiej, chińskiej oraz 
hinduskiej. W trakcie naszej rodzinnej wyprawy „Piraci na Ma-
skarenach” poznaliśmy wiele ciekawych, a nawet intrygujących 
osób. Wśród nich znalazły się również trzy indywidua o wąt-
pliwej reputacji, z którymi zetknęliśmy się na... cmentarzach. 

TEKST TOMASZ JARACZEWSKI
ZDJĘCIA BARBARA I TOMASZ JARACZEWSCY
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SPOTKANIE Z WAMPIRAMI
Saint-Pierre to jedno z większych miast wyspy Reunion.  
W samym jego centrum, vis-à-vis wybrzeża, znajduje się miej-
scowy cmentarz. Kojący szum fal, melodyjny ptaków śpiew 
– wspaniała sceneria na wieczny spoczynek, chciałoby się 
powiedzieć. W północnym skrzydle tej nekropolii znajduje się 
widoczny z daleka duży, czarny krzyż znaczący grób nieja-
kiego Simicoudzy Simicourby, zwanego Sitarane’em. Swoimi 
potwornymi czynami pod koniec pierwszej dekady XX wieku 
wpisuje się na zawsze w historię tej francuskiej wyspy.
W 1908 roku południe wyspy zalewa fala bladego strachu 
z powodu licznych kradzieży i włamań do mieszkań. Do-
konywane są one nocą, podczas gdy niczego nieświadomi 
domownicy śpią w najlepsze. Psy nie szczekają, ludzie nicze-

go nie słyszą. Jedynymi śladami pozostawionymi po włama-
niu są dziwne dziury w drzwiach. Okazuje się po pewnym 
czasie, że włamania dokonywane są za pomocą wiertła do 
drewna i stalowego łomu. Od marca 1909 roku dochodzi do 
kradzieży połączonych z morderstwami, które sieją przera-
żenie wśród miejscowej ludności przeświadczonej, wskutek 
braku jakichkolwiek śladów mogących naprowadzić na trop 
zabójców, iż mordercy muszą korzystać ze wstawiennictwa 
samego diabła. Pod koniec września szajka włamuje się do 
posiadłości niejakiego Charlesa Roussela mieszkającego  
w miejscowości Le Tampon. Ale dozorca czuwa, a kiedy sły-
szy podejrzane odgłosy, przybywa na ratunek swemu pryn-
cypałowi. Bandyci salwują się ucieczką, zostawiają jednak na 
polu walki worki jutowe, kapelusz, pistolet, tasaki, stalowy 
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O niejednokrotnie dramatycznych 
epizodach z historii wyspy świadczą 
wycelowane w morze armaty, które 
miały za zadanie chronić Reunion przed 
zbrojnymi zapędami Anglików
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łom, wiertło oraz dziwny żółty proszek zawinięty w kartkę 
papieru. Żandarmi proszą mieszkańców Le Tampon o po-
moc w identyfikacji tych przedmiotów. Ludność, która przez 
ostatnich kilkanaście miesięcy drżała o swoje życie, przybywa 

tłumnie. Wskazują Sitarane’a, byłego pracownika na kontrak-
cie o mozambickiej proweniencji, oraz Emmanuela Fonta-
ine’a, stolarza pracującego w Le Tampon – jako właścicieli 
porzuconych przedmiotów. Ręka wymiaru sprawiedliwości 
dosięga ich bardzo szybko. Mordercy najpierw kategorycznie 
zaprzeczają, że mają jakikolwiek związek z zarzucanymi im 
czynami, lecz w końcu wyznają, że brali udział we włama-
niach, ale zarzekają się, że nie mieli nic wspólnego z morder-
stwami. Jako mordercę, a jednocześnie swojego szefa, wska-
zują niejakiego Pierre’a Elie Calendrina, zielarza, noszącego 
ze względu na rzekome posługiwanie się nadprzyrodzonymi 
mocami przydomek Saint Ange Gardien (Anioł Stróż). Sita-
rane i Fontaine wyjawiają miejsce, jaskinię pod miastem Le 
Tampon, w której ukryli zrabowane łupy. Policja zatrzymuje 
tam wszystkich członków bandy, z wyjątkiem Saint Ange’a. 
Ale, jak powiada przysłowie, co się odwlecze, to nie uciecze 
i ostatniego dnia 1909 roku Saint Ange wpada w ręce policji. 
Wtedy dopiero okazuje się, dlaczego ani ludzie, ani zwierzę-
ta niczego nie słyszeli podczas włamań. Przestępcy odu-
rzali psy kurczakami zamarynowanymi w miksturze konopi 
siewnych i bielunia, a właścicieli domów usypiali za pomocą 
żółtego proszku wdmuchiwanego przez zrobione wiertłem 
dziury w drzwiach. Ponadto mężczyźni wyjawiają, że przed 
każdym włamaniem oddawali się rytuałom inicjacyjnym:  
o zachodzie słońca pili krew swoich ofiar (czym zasłużyli na 
miano „wampirów z Reunionu”) oraz wywar przygotowany 
przez Saint Ange’a.
Niespełna rok później cała trójka zostaje skazana na karę 
śmierci, a pięciu ich wspólników na dożywotnie roboty pu-
bliczne. Skazańcy nie dają za wygraną i kierują sprawę do 
sądu kasacyjnego. W czerwcu 1911 roku przychodzi odpo-
wiedź z paryskiego sądu: w przypadku Sitarane’a i Fontaine’a 
wyrok zostaje utrzymany w mocy, natomiast, co zadziwia-
jące, Prezydent Republiki ułaskawia Saint Ange’a, który karę 
dożywotniego pozbawienia wolności będzie odbywał w ko-
lonii karnej usytuowanej na wyspie Diabła, malutkiej wysepce  
u wybrzeży Gujany Francuskiej. Szef bandy, najbardziej nie-
bezpieczny bandzior z całej trójki, zostaje ocalony; prawo 
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Nagrobek Sitarane’a na
cmentarzu w miejscowości
Saint-Pierre

Przyrodnicze „widowiska” można podziwiać w tzw. cyrkach, 
czyli głębokich kotlinach usytuowanych wśród gór pokrytych 
dżunglą tętniącą intensywnością zieleni
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łaski uzyskuje psychopata, który uważał, że aby móc stać się 
niewidzialnym, należy popełnić siedem zbrodni: zamordować 
siedmioletnie dziecko, mężczyznę żonatego od siedmiu dni, 
kobietę będącą w siódmym miesiącu ciąży, siódme dziecko 
w rodzinie, starca w wieku 77 lat oraz matkę i ojca mających 
siedmioro dzieci. Ówczesny Prezydent Republiki Francuskiej 
był zażartym przeciwnikiem stosowania kary głównej i auto-
matycznie podpisywał wszystkie prośby o ułaskawienie, które 
przychodziły na jego biurko. W ten oto sposób dwaj pobra-
tymcy Saint Ange’a kończą na szafocie 20 czerwca 1911 r. 
w Saint-Pierre, natomiast Saint Ange, pokonany przez malarię 
i zapalenie płuc, umiera w swoim łóżku w 1937 roku.
Historia dziwnie spisuje swoje karty. Reunion szybko zapomi-
na o mężczyźnie noszącym nazwisko Fontaine. Calendrin, 
mózg całej bandy, który podczas procesu zachowuje się 
spokojnie, również popada w niepamięć. Natomiast Sitara-
ne, uczestnicząc w posiedzeniach sądu, wrzeszczy na sali, 
złorzecząc wszystkim i wszystkiemu. I to on, który nie był 
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Swoje miejsca modlitwy mają na 
wyspie nie tylko wyznawcy religii rzym-
skokatolickiej, lecz także anglikańskiej, 
protestantyzmu, hinduizmu, islamu

Mieszkańcy Reunionu tworzą niezwy-
kłą mieszankę ras, języków i wyznań...

Przykład kreolskiej
architektury
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czarownikiem ani przywódcą gangu, 
ale który oczarował ludzi swoją chary-
zmą, przeszedł, kosztem rzeczywistych 
wydarzeń, do reuniońskiej legendy. Tuż 
przed śmiercią, na swoją prośbę, zo-
staje ochrzczony, co wystarczyło, by 
miejscowa społeczność wybaczyła mu 
grzechy... Cóż, kolejny raz okazało się, 
że ludzka pamięć z upływem lat staje 
się selektywna.
Z biegiem czasu postać Sitarane’a zyska-
ła nimb niesamowitości, a jego ukwieco-
ny grób w czerwono-czarnych barwach, 
przy którym jego „wyznawcy” składają 
ofiary w postaci świeczek, papierosów, 
kieliszków z rumem, czerwonych szarf, 
jest dzisiaj miejscem prawdziwego kultu. 

W CZTERY OCZY Z MYSZOŁOWEM
Miasteczko Saint-Paul, pierwszą stolicę Reunionu, którego 
dewiza brzmi: „kolebka osadnictwa i zatoka najlepszego 
zacumowania”, odwiedzamy dwukrotnie. Wabikiem w obu 
przypadkach jest pokaźnych rozmiarów targ odbywający się 
w sobotnie przedpołudnie. Oprócz zrobienia tradycyjnych 
zakupów można, jeśli się cierpi na jakieś dolegliwości, od-
wiedzić kramik pewnej starszej niewiasty i wyjawić jej swoje 

schorzenia. Tworzy ona kompozycję z ziół mającą zaradzić 
przypadłościom. Zaintrygowani, obserwujemy przez kilka 
minut proces zwierzania się klientów ze swoich schorzeń  
i wyboru odpowiednich specyfików przez zielarkę, ale sami, 
będąc w stu procentach zdrowi, nie korzystamy z jej oferty. 
Kierujemy swe kroki na peryferie miasta, gdzie, w sąsiedztwie 
malowniczego wybrzeża, przycupnął Cimetière Marin, będą-
cy miejscem ostatniego spoczynku, czasami symbolicznego, 
licznych piratów i marynarzy oraz zwykłych ludzi, których na 
zawsze zabrały otchłanie potężnego oceanu. Tuż po prze-
kroczeniu północnej furty nekropolii nasz wzrok zatrzymuje 
się na nagrobku, którego parcelę zdobi mała armata z brązu 
oraz bazaltowy krzyż z wyrytą trupią czaszką. „Rezydentem” 
kwatery jest Olivier Levasseur alias „Myszołów”, słynny pirat 
grasujący swego czasu na południowych wodach nasze-
go globu. Jak dorobił się tej ksywki? Istnieją dwa warianty 
jej genezy. Według pierwszej przydomek ten przylgnął do 
Levasseura za sprawą jego miłosnych podbojów dokonywa-
nych w wieku adolescencji na długo przedtem, zanim zrobi-
ło się głośno o jego łupieżczych wyczynach. Druga wersja 
mówi, że zapracował sobie na niego zawrotnym tempem  
i niespotykaną zwinnością zdobywania wrogich mu okrętów. 
Jakkolwiek szybki by nie był, wpada w końcu w ręce wymia-
ru sprawiedliwości. 7 lipca 1730 roku, podczas przejazdu na 

38

Symboliczna mogiła
Levasseura

Kram zielarki, której można zwie-
rzyć się ze swoich dolegliwości

W miejscowych lasach dominuje, oprócz rzewni, pandan 
trwały, charakterystyczne drzewo sadzone w strefie przy-
brzeżnej, gdyż jego system korzeniowy zapobiega erozji
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miejsce egzekucji, tam gdzie Ravine à Malheur toczy swoje 
wody, ma ponoć wypowiedzieć słowa, które przechodzą do 
miejscowej legendy: „Za to, co tutaj ukryłem, mógłbym kupić 
całą wyspę”. Chodziło o ogromny, nieodnaleziony do dzisiaj 
skarb, szacowany obecnie na cztery i pół miliarda euro, z któ-
rego w 1721 roku ograbił „Nossa Senhora do Cabo”, flagowy 
okręt marynarki portugalskiej. Tuż przed tym, jak kat usuwa 
szubieniczne podparcie spod nóg pirata, znacząc kres życia 
Levasseura, rzuca on w kierunku zgromadzonej gawiedzi 
zwój pergaminu z kryptogramem, wrzeszcząc: „Mój skarb dla 
tego, kto to zrozumie”. Do tej pory żadnemu naukowcowi 
ani poszukiwaczowi przygód, a było ich bez liku, nie uda-
ło się zgłębić znaczenia tej zaszyfrowanej wiadomości, nie 
wspominając o odnalezieniu pirackiego skarbu. Być może 
dzieje się tak dlatego, że na pirackich skarbach, jak chce le-
genda, ciąży przekleństwo? 

TÊTE-À-TÊTE Z ZITTE’EM
Mimo iż Reunion to wyspa okolona piękną laguną o krysta-
licznie czystych wodach, jej symbolem i główną atrakcją są 
góry. Nie można zatem nie odwiedzić tzw. cyrków, czyli głę-
bokich kotlin półkoliście otoczonych piętrzącymi się zbocza-
mi górskimi. Podczas naszego miesięcznego pobytu udało 
nam się zachwycić wszystkimi trzema, lecz najwięcej czasu 
spędzamy w cyrku Salazie, poznając nie tylko jego bogactwo 
przyrodnicze, lecz również spuściznę kulturową.
Naszym punktem wypadowym staje się Hell-Bourg, słyn-
na dziewiętnastowieczna stacja termalna, a obecnie uro-
kliwe miasteczko, które pod koniec XX wieku dołącza do 
zaszczytnego grona „najpiękniejszych miast Francji”, miana 
nadawanego od 1982 roku przez francuskie stowarzyszenie 
w celu promowania małych gmin szczycących się bogatym 
dziedzictwem kulturowym. W północno-zachodnim krańcu 

miasteczka, w otoczeniu potężnych drzew i z widokiem na 
Piton d’Anchaing, przycupnął niewielki cmentarz. Spaceru-
jemy jego malowniczo ukwieconymi alejkami, aż natrafia-
my na bardzo charakterystyczną, widoczną z daleka mogiłę. 
Przygnieciona ogromnym głazem o nieregularnym kształcie, 
z czubka którego wyrasta olbrzymi, metalowy krzyż, skrywa 
zdekapitowane ciało niejakiego Zitte’a.
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Grób Zitte’a
na cmentarzu 
w Hell-Bourgu 
znaczy bryła skal-
na o ogromnych 
rozmiarach
i żelazny krzyż

W górskich rejonach wyspy Reunion chmury pojawiają 
się już przed południem, dlatego osoby pragnące podziwiać 
piękne krajobrazy muszą wyruszać bladym świtem
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kaźną sumę pieniędzy, włamuje się do niego, zabija z zimną 
krwią, kradnie oszczędności, a następnie podkłada w domu 
ogień i ucieka. Żandarmi, którzy przybywają na miejsce zbrod-
ni, odkrywają wsuniętą między zęby starca złotą monetę. 
Niedługo później żandarmi znajdują zgwałconą i zamordo-
waną mieszkankę Bellemène, małej osady usytuowanej nie-
opodal Saint-Paul. Tym razem w jamie ustnej ofiary stróże 

Z pospolitego złodzieja kur, jakim był na początku swej prze-
stępczej drogi Volcenay Zitte szybko przeobraża się w zbi-
ra dokonującego rozbojów, potem włamywacza, w końcu  
w bezwzględnego i okrutnego mordercę. 
Jego pierwszą ofiarą staje się mężczyzna w podeszłym wieku 
mieszkający na obrzeżach miasteczka Saint-Paul. Zitte jakimś 
sposobem dowiaduje się, że ów staruszek trzyma w domu po-
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Krater jednego z wulkanów

Wodospadów jest na 
wyspie całe mnóstwo; do 
tych najbardziej znanych 
należą: Welon Panny 
Młodej, Trou de Fer oraz 
kaskada Grand Galet
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prawa odkrywają garść ryżu. W jakim celu Zitte wkładał różne 
przedmioty do ust ofiar? Nigdy nie udało się wyjaśnić sen-
sowności tego dziwacznego rytuału.
Po kilku następnych morderstwach Zitte jest świadomy, że 
posunął się za daleko. Decyduje się na zmianę miejsca za-
mieszkania i „emigruje” do cyrku Mafate. Pomieszkuje w jaski-
ni, żywi się tym, co upoluje. Regularnie też wpada na posiłki 

do swojej siostry mieszkającej w nieodległej osadzie Marla,  
o czym w mig dowiadują się służby dochodzeniowo-śled-
cze. Organizują nocną grupę pościgową, w skład której 
wchodzą policjanci, żandarmi oraz kilku płatnych zabójców. 
Rankiem, po przybyciu na miejsce, udaje im się z łatwością  
i w krótkim czasie przekonać siostrę Zitte’a do zorganizowa-
nia w jej domu zasadzki na brata. Długo na niego nie muszą 
czekać; pojawia się koło południa. Ujęcie bandyty nie obywa 
się oczywiście bez brutalnej walki, ale w końcu furiata uda-
je się obezwładnić. W trakcie przewozu do aresztu próbuje, 
mimo poważnych obrażeń, oswobodzić się z więzów. Gdy 
się to nie udaje, postanawia odebrać sobie życie. W odruchu 
charakterystycznym bardziej dla dzikiej bestii niż istoty ludzkiej 
wkłada palce w rany na brzuchu i rozrywa swoje wnętrzności. 
Jego zwłoki zostają złożone w jednej z sal tamtejszego me-
rostwa i poddane publicznej autopsji, pod koniec której ciało 
Zitte’a zostaje zdekapitowane, a jego głowa wysłana do stoli-
cy w celu poddania jej bardziej kompleksowym oględzinom. 
Głowę mordercy pogrzebano na tyłach stołecznego cmenta-
rza, w kwadratowej parceli przeznaczonej do przechowywa-
nia szczątków osób skazanych na śmierć. Natomiast miejscem 
wiecznego spoczynku reszty jego zwłok staje się nekropolia w 
Hell-Bourgu. Truchło Zitte’a zostaje nie tylko przysypane zie-
mią, lecz również przygniecione ogromnym głazem. Według 
miejscowych wierzeń dusza Zitte’a nie znajdzie spoczynku, 
póki głowa nie połączy się z resztą ciała. Dlatego głaz spoczy-
wający na jego grobie odgrywa znacznie ważniejszą rolę niźli 
tylko zwykły element dekoracyjny. ■
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Niewielka miejscowość Entre-Deux 
jest malowniczo położona w dolinie 
pomiędzy dwoma grzbietami górskimi


