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OD REDAKCJI
Tam, gdzie kończy się jedna podróż, zaraz zaczyna się następna.
Trzeci numer naszego magazynu to
koniec podróży Michała Zygmunta do
Azji – Michał wrócił szczęśliwie, więc
możemy liczyć, że jeszcze gdzieś pojedzie. Nie tylko życie, ale także nasz
magazyn nie znoszą pustki, dlatego
cykl Michała będzie zastąpiony trzyczęściową, narracyjną historią Roberta
Stockiego, którą subtelnie nawiązujemy do dawnego zwyczaju publikowania
opowiadań w częściach. Jego historia
o wydarzeniach w Kanionie Antylopy
jest nie dość, że literacka, do jeszcze
niemalże filmowa, co jasno pokazuje skalę naszych inspiracji. Sposób, w
jaki historia została napisana interesuje nas tak samo, a nawet bardziej, niż
stopień jej egzotyki, o czym przekonacie się także w następnych numerach.
Równie istotne, jak wyprawy i historie, są dla nas spotkania – bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy nie siedzą
w miejscu lecz przybliżają świat i so-
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bie, i nam, jest dla nas niezwykle istotny. Śladem takich spotkań mogą być
opowieści i historie, ale także fotografie. Czasem bardziej metaforycznie,
czasem jednoznacznie mówią o doświadczeniach z podróży – najlepiej
to widać na nagrodzonych przez nas
zdjęciach w konkursie Podróże/
Zmysły/Emocje/Ludzie.
Anna Jaklewicz ze względu na łączenie przez siebie zawodów podróżniczki
i archeologa pisze o sobie jako o kobiecej wersji Indiany Jonesa, którą
chciała zostać od dzieciństwa, choć
równie dobrze mogłaby być Larą
Croft. W rozmowie z nami przybliża
sylwetkę
bissu,
transseksualnych
szamanów z Indonezji, a także opowiada o samotnym podróżowaniu –

jak się okazuje nie jest ono tak niebezpieczne, nawet dla samotnej kobiety,
jak mogłoby się wydawać. Najważniejsze to pozostawać wciąż w ruchu, bo
jak wiemy drzewa umierają stojąc.

Bartosz Sadulski

Równie istotne, jak wyprawy i historie, są dla nas spotkania – bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy nie siedzą w miejscu lecz przybliżają
świat...
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Anna
Jaklewicz
Czy dziecięce marzenia o podróżach mogą się
spełnić? Gdzie szukać szamana, który zdejmie
z nas klątwę? Czy warto podróżować samotnie?
Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w wywiadzie z Anną Jaklewicz, z zamiłowania podróżniczką i antropologiem, z wykształcenia
archeologiem. W 2013 roku została wydana jej
debiutancka książka „Niebo w kolorze indygo.
Chiny z dala od wielkiego miasta”.
Aniu, chciałaś zostać drugą Elżbieta Dzikowską albo Indianą Jonesem i udało się. Do kogo
Ci bliżej: do podróżniczki czy archeologa?
Chciałam zostać drugą Elżbietą Dzikowską albo
Indianą Jonesem, a po drodze zostałam Anną
Jaklewicz (śmiech). Archeologia pochłonęła
mnie całkowicie w czasie studiów. Chodziłam
na wszystkie możliwe zajęcia, uczyłam się
hieroglifów, założyłam studenckie koło naukowe, jeździłam na wykopaliska do Sudanu.
Z czasem jednak zdałam sobie sprawę, że ar-
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“ ... należy sobie zadać pytanie, czy faktycznie chcemy w podróży być sami,
dlaczego i po co. Mnie samotność daje większą wolność.”

cheologia wymaga całkowitego oddania się jednemu miejscu, jednemu stanowisku wykopaliskowemu, a mnie interesował cały świat! Po
studiach zaczęłam pracować jako przewodnik
w Egipcie, potem w Chinach, podróżowałam
po Wietnamie, Laosie, Kambodży, Indiach, studiowałam w Indonezji. W trakcie tych podróży
zrozumiałam, że to co tu i teraz fascynuje mnie
bardziej niż zamierzchła historia. Nie porozmawiasz przecież z człowiekiem z przeszłości, nie
zobaczysz jego uśmiechu, ani nie wypijesz z
nim herbaty, nie poczujesz smaku ani zapachu
egzotycznych potraw. Muzyka, taniec, śpiew
– tego archeologia też nie jest w stanie zrekonstruować i tego mi w niej brakowało.

jechałam za granicę – do NRD. To była dla mnie
wtedy daleka i egzotyczna podróż! Nie mogłam
się doczekać, tym bardziej, że miałam dostać
swój własny paszport - niebieską książeczkę do
kolekcjonowania „stempelków” z granicznych
przejść. Z tamtego wyjazdu pamiętam widok
Bramy Brandenburskiej i Muru Berlińskiego
(widziane oczywiście ze wschodniej strony)
i sklepy pełne lalek, którym można było dokupić
ubrania i peruki. No i słodycze! Chociaż już dawno upadł mur berliński, a NRD nie istnieje, paszport z egzotycznymi pieczątkami mam do dziś.

Od czego zaczęła się Twoja przygoda podróżniczki?

Niedawno wróciłaś z Indonezji, gdzie
realizowałaś projekt „Piąta płeć” wyróżniony
przez National Geographic podczas ubiegłorocznej edycji Travelerów. Czy możesz przybliżyć ten temat?

Właśnie od idoli z dzieciństwa, Pani Elżbiety
i Pana Indiany (śmiech). Pamiętam, jak
z wypiekami na twarzy oglądałam program
Pieprz i Wanilia i myślałam: Ja też chcę mieć
takie życie! Kiedy miałam 7 lat pierwszy raz wy-

Tzw. piąta płeć to transseksualni szamani z grupy
etnicznej Bugis, z indonezyjskiej wyspy Celebes
(Sulawesi). Bissu, jak nazywają ich miejscowi,
uznawani są za wybrańców Boga i pośredników
w kontaktach z pozaziemskim światem. Sami
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Anna Jaklewicz

bissu twierdzą że, aby móc porozumiewać się
z Bogiem, którego płeć nie jest ludziom znana,
trzeba być trochę kobietą, a trochę mężczyzną.
Dzięki tej umiejętności cieszą się ogromnym
szacunkiem społeczeństwa.
Nie każdy transseksualista jednak może zostać szamanem. Ta rola przypada tylko wybranym, którzy otrzymują powołanie we śnie, albo
serii snów. Pojawiające się w nich duchy uczą
młodych bissu świętego języka, modlitw oraz
mantr. Z kolei rytualne tańce i obrzędy są im
przekazywane przez starszych szamanów.

ZAPYTAŁA I ZAPISAŁA: Agnieszka Bonar
wolni od relacji seksualnych.
Jak jest rola bissu w społeczności?
Bissu są duchowymi przywódcami, kapłanami
i szamanami w jednym. Można do nich zgłosić
się z różnego rodzaju problemami, na przykład
kiedy jest się chorym, albo gdy interesy idą
słabo. Dziewczyny chodzą do bissu z prośbą
o pomoc w znalezieniu męża albo gdy mają

trudności z zajściem w ciążę. Jeden (lub jedna?) z bissu uznał, że i mnie przyda się rytuał,
zdejmujący ze mnie klątwę bycia panną
(śmiech). Dostałam butelkę świętej wody i zalecenie, żeby przemywać nią codziennie twarz.
W efekcie miałam się stać piękniejsza, przyciągać uwagę mężczyzn i szybko znaleźć męża.
Obok szamanizmu, dla pieniędzy, bissu zajmują
się organizowaniem wesel, zakładają salony fryzjerskie i kosmetyczne.
fot. A. Jaklewicz

Jak wyglądają bissu – szamani?
Bissu to najczęściej biologiczni mężczyźni,
którzy czują się częściowo kobietami, dlatego na co dzień malują usta albo podkreślone
kredką oczy. Najciekawiej wyglądają jednak
podczas świąt, kiedy zakładają
kolorowe
spó-dnice, a na głowy chusty udekorowane
sztucznymi kwiatami.(patrz zdjęcia)
Czy kobieta też może zostać ‘bissu’?
Tak, ale dopiero po menopauzie, kiedy nie jest
już stuprocentową kobietą. W odróżnieniu od
mężczyzn, kobieta bissu, zanim zostanie powołana, może założyć rodzinę. Ale i jedni i drudzy,
kiedy zostaną już szamanami, muszą pozostać
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Bissu podczas obchodów lokalnego święta, Indonezja
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Aniu, przed podróżą do Indonezji wydałaś
książkę „Niebo w kolorze indygo. Chiny z dala od
wielkiego miasta”. Jest ona owocem dwóch lat
spędzonych w Chinach. Jak to się stało, że pierwszy raz pojechałaś do Chin?
Zaraz po studiach wyjechałam do Egiptu, gdzie
pracowałam jako przewodniczka. Potem, w
Anglii, imałam się różnych zajęć. W końcu
złożyłam podania o pracę w firmie turystycznej
organizującej aktywne podróże. Na rozmowie
kwalifikacyjnej wypadłam dobrze, więc natychmiast zaoferowano mi pracę. Miałam możliwość
wybrania kraju, gdzie chciałabym pracować.
Wybrałam Chiny. To była dziwna decyzja, ponieważ nigdy wcześniej nie marzyłam o Azji.
Moją miłością była Afryka, zwłaszcza po udziale
w wykopaliskach w Sudanie. Jednak podczas
rozmowy pomyślałam, że powinnam skorzystać
z okazji możliwości pracy w najbardziej egzotycznym, dziwnym, odmiennym kulturowo kraju, jaki mogę sobie wymyślić. No i koniecznie
chciałam zobaczyć miejsca ze zdjęć w katalogu
mojego przyszłego pracodawcy - zwłaszcza
tysiące nieziemskich gór wyrastające z soczyście zielonych ryżowych pól. To było Yangshuo
jak się potem okazało, moja pierwsza chińska
miejscowość i dom na kolejne dwa lata.
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Pamiętasz swoje pierwsze wrażenia? Co ci się
podobało w Chinach? Co cię szokowało w tamtejszej kulturze?
W Chinach zostałam wrzucona na głęboką wodę!
Po kilkudniowym szkoleniu szef powiedział:
„Masz 4 tygodnie na samodzielną naukę – jedź
trasą jednej z naszych wycieczek i ucz się. Nie
dzwoń do nas, nie pisz, jeśli nie musisz. Radź sobie sama”. Problemy miałam już w pierwszym
mieście, bo po chińsku nie umiałam powiedzieć
więcej niż dziękuję – czyli tyle samo co z angielskiego znali spotykani Chińczycy. Starałam
się używać gestów, mimiki, ale to kompletnie się
nie sprawdzało, ponieważ Chińczycy mają swój
własny język ciała, na przykład cyfry pokazują
przy użyciu tylko jednej ręki. Wszystko było inne,
a ja czułam się jak kosmitka! Pamiętam, że szokowały mnie gigantyczne tłumy na dworcach
kolejowych, to że nikt nie starał się ustawiać
w kolejce. W jeszcze większym szoku były
bileterki, które ze strachu przede mną zatrzaskiwały okienka, kompletnie mnie ignorowały,
albo śmiały się. Z czasem dowiedziałam się, że
Chińczycy w ten sposób ukrywają zawstydzenie. Pierwsze tygodnie były naprawdę ciężkie.
Szybko jednak różnice kulturowych zaczęły
mnie fascynować, stały się wyzwaniem, a nie
przeszkodą.

fot. A. Jaklewicz

Bissu - transseksualny szaman,
Indonezja
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Zdjęcia na Twoim profilu na FB nie pozostawiają wątpliwości - fascynuje Cię także azjatycka
kuchnia. Jakie danie skradło Twoje serce?

fot. A. Jaklewicz

W Chinach próbowałam chyba wszystkiego: krwi
węża, koników polnych, pszczelich larw, a nawet
psiny. Ale najbardziej lubię pikantną kuchnię syczuańską, na przykład rybę w zalewie z chili i syczuańskiego pieprzu, który powoduje delikatne
mrowienie podniebienia. Lubię też tzw. gorący kociołek, czyli misę z pikantnym wywarem,
którą umieszcza się w otworze wyciętym w blacie stołu, nad palnikiem schowanym poniżej.
Z menu wybiera się kilka – kilkanaście surowych
przekąsek: warzyw, grzybów, mięs (można m.in.
zamówić kurze podniebienia i krowie jelita) i samodzielnie gotuje w kociołku z bulgocącym wywarem. To doskonały sposób na rozgrzanie się
w zimnych, górzystych rejonach Syczuanu.
Uwielbiam też smażone kiełki czosnku - delikatnie słodkie i lekko chrupiące, albo ażurowe
korzenie lotosu, na słodko, faszerowane kleistym
ryżem. Chińskie jedzenie jest moim ulubionym,
jest tak pyszne, że z podróży wracam zawsze
z dodatkowymi kilogramami (śmiech).
Podróżujesz samotnie, poznajesz oczywiście podczas podróży różne osoby, ale generalnie można powiedzieć, że jesteś kobietą, która
w podróż wybiera się sama. Spora część
użytkowników Globtrotera to właśnie ko-
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Bissu podczas odprawiania rytuałów, Indonezja
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biety, często obawiające się realizować swoje podróżnicze marzenia z powodu obaw o swoje bezpieczeństwo. Jakie miałabyś dla nich wskazówki? Czego unikać, jak się przygotować?

ZAPYTAŁA I ZAPISAŁA: Agnieszka Bonar
Przede wszystkim należy sobie zadać pytanie,
czy faktycznie chcemy w podróży być sami,
dlaczego i po co. Mnie samotność daje większą
wolność. Nie muszę się martwić o to, czy nie
fot. A. Jaklewicz

Kobiety z grupy etnicznej Miao, Chiny
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zanudzę swojego towarzysza trzytygodniowym
pobytem w maleńkiej wiosce na końcu świata,
czy nie zmęczę nocnym wchodzeniem na wulkan, albo nie zniechęcę noclegiem w tanim pensjonacie z karaluchami ganiającymi po
podłodze. Jeśli czujesz, że samotna podróż to coś
dla ciebie, to powinnaś lub powinieneś przełamać się i spróbować chociaż raz. Często strach
znika po kilku dniach, kiedy przekonasz się, że
to nie takie trudne. Potem pozostaje intuicja. Ufaj
tym, którym ‘dobrze patrzy z oczu’, a jak czujesz,
że ‘coś jest nie tak’ bierz nogi za pas. Noś paszport i karty kredytowe pod ubraniem i nie używaj
najnowszego modelu iPhona w nocnym autobusie, na dworcu, albo tłocznym targowisku.
Mądrzejszych rad nie ma. Ale jeśli będziesz się
bać za bardzo, wiele ci z podróży umknie. W Chinach spotkałam młodego Niemca, który z Europy do Chin przyjechał stopem. Powiedział, że
po drodze doświadczył tyle ciepła, pomocy i gościnności, że odzyskał wiarę w ludzi. Mogę powiedzieć dokładnie to samo. Kieszonkowców
w Chinach, ekshibicjonistów w Indonezji i namolnych adoratorów w Indiach wpisuję na wąski margines, na którym nie warto koncentrować
uwagi.
Jak oceniasz jako kobieta wychowana w Europie
życie kobiet np. na prowincji Chin czy w plemionach, które odwiedziłaś podczas ostatniego pobytu w dżungli środkowego Celebesu?
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Czy potrafiłabyś odnaleźć się w tej kulturze, czy
jednak z ulgą wracasz do Polski?

A. Jaklewicz

Nie oceniam, częściej to ja jestem oceniana
(śmiech). Bo tam gdzieś na chińskiej czy indonezyjskiej prowincji nie do pomyślenia jest,
że trzydziestoparoletnia kobieta może być wciąż
niezamężna i bezdzietna i włóczyć się bez celu
po świecie. Pewien Indonezyjczyk powiedział, że
będzie się za mnie modlił, żebym jednak urodziła
dzieci, a szamanka odprawiła rytuały, które mają
mi pomóc w znalezieniu męża. Ja cieszę się
jednak, że jako Europejka, mam większą swobodę i wolność wyboru stylu życia. Na prowincji rola kobiety jest wyraźnie określona: wyjść za
mąż, urodzić dzieci, gotować, prać, sprzątać. Dla
mnie taka rola jest za wąska.
Jakie są Twoje plany na przyszłość?
Po dziewięciu miesiącach w podróży czas na
przerwę, powrót do Polski i pracę nad materiałami, które zebrałam w Indonezji. Są materiały
i koncepcja kolejnej książki, teraz czas siadać do
komputera i pisać.
Dziękuję za rozmowę.

Yangshuo, Chiny
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KONKURS

Termin: 1 - 31.10.2014

DO WYGRANIA

PIĘĆ ALBUMÓW
“Wyspy warte odkrycia”
Konkurs na relację z podróży:
Miejsca, w które będę wracał!

Podzielicie się z nami swoimi wrażeniami
i wspomnieniam z podróży! Zdradźcie, które
miejsca Was oczarowały, jakie kraje pozostawiły
uczucie niedosytu! Opowiedźcie o podróżach,
które na długo zapadły Wam w pamięć!

wez` udział »
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ARTYKUŁ

Malowniczy
kanion
śmierci /1/
Przewodnik Francisco „Poncho” Quintana
wiedział co oznaczał nagły ryk – powódź!
Ale drabiny wyprowadzające z wąskiego
kanionu znajdowały się trzydzieści
metrów dalej. Przerażeni turyści patrzyli
z krawędzi kanionu jak ściana wody uderza w dwunastu ludzi w dole i zmywa ich.

fot. R. Stocki / Eagle Break
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Malowniczy kanion śmierci /1/

AUTOR: Robert Stocki

Malowniczy

kanion śmierci /1/
Przewodnik Francisco „Poncho” Quintana
wiedział co oznaczał nagły ryk – powódź! Ale
drabiny wyprowadzające z wąskiego kanionu znajdowały się trzydzieści metrów dalej.
Przerażeni turyści patrzyli z krawędzi kanionu jak ściana wody uderza w dwunastu ludzi
w dole i zmywa ich.
Page.
Późną nocą jesteśmy w Page, Arizona. W recepcji wita nas Wanda, młoda dziewczyna z
plemienia Navajo o nieskazitelnych indiańskich rysach. Mimo późnej pory, wytupanych
i wyjeżdżonych po kanionach kilometrów w
naszym minivanie, nie kryjemy zaskoczenia.
Wyjaśnienie okazuje się dość prozaiczne – to
zwykły skrót z jakiegoś niezmiernie skomplikowanego imienia w języku, który nie na darmo
był używany jako szyfr w czasie wojny na Pacyfiku i później w Korei. Naturalnie nasza gospodyni nie ma zielonego pojęcia o pradawnych słowiańsko-germańskich historiach, kopcu w
Mogile itp. Serdecznie poleca nam za to położoną
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fot. R. Stocki / Eagle Eye
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opodal meksykańska restauracyjkę, która
działa do późnych godzin nocnych lub wczesnych porannych. Październikowa noc jest zupełnie ciepła w tych stronach, jest już po sezonie
więc nie ma tłoku na ulicach. Zza rogu wyłania
się wkrótce sympatyczny lokal przywiewając
upragnione zapachy. Zamawiamy dwa zestawy
i wkrótce stół ugina się od egzotycznych specjałów. Nieludzko objedzeni wracamy do hotelu.
Po nocach przespanych na pustkowiach południowego zachodu nocleg w luksusowym hotelu
wydaje się być udręką. Kolejne puchowe poduszki lądują gdzieś na podłodze, męczy klimatyzacja, irytuje głośny agregat z napojami dający znać o swojej bytności co parę minut. Prosimy Wandę aby choć na chwile wyłączyła te
udogodnienia cywilizacyjne i wreszcie padamy
w objęcia Morfeusza. Jutro Kanion Antylopy.
Burza.
W 1997 roku następstwa anomalii pogodowej
znanej jako El Nino uderzyły w Colorado Plateau. Przez cały sierpień tego roku groziło ulewami niemal codziennie, a prognozy pogody
wskazywały, że w niektórych dniach mogło
spaść nawet do 2-3 cm deszczu. W regionie,
w którym zwykle spada co najwyżej do 20cm
w skali rocznej była to informacja co najmniej
zdumiewająca.
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O godzinie 15:30 12 sierpnia 1997 oficerowie
Departamentu Bezpieczeństwa Cywilnego w
Arizonie odpowiedzieli na wezwanie w sprawie
podmycia drogi nr 98. Woda przepływała przez
jakiś czas, a oficerowie pilnowali, by nikt nie
próbował przekroczyć podmycia. Odpowiedzialna za to burza w międzyczasie przeniosła się do
La Chee Rock jakieś 21 km (15 mil) od wąskiego
Kanionu Antylopy. Kanion ten jest niezwykle
popularny wśród turystów i fotografów.
Deszcz spadł na skalną powierzchnię zwaną
„slickrock” (dosł. śliska skała), miejscu pod
którym znajduje się Kanion Antylopy, i woda
wlała się do komina biegnącego przez kanion.
Woda miała konsystencję czekoladowego napoju i ciągnęła ze sobą z niewiarygodną prędkością
głazy i kłody. Zjawisko to znane jest pod nazwą
„flash flood” czyli powodzi błyskawicznej.
Poranek zza okna wydaje się być mało interesujący, szaro, niebo byle jakie, pewnie z ciekawych
zdjęć w kanionie raczej nici. Kierujemy się na
„sieciowe” śniadanie. W korytarzu mijamy recepcję gdzie bladym uśmiechem wita nas
nasza dzielna recepcjonistka. Staranny makijaż
przysłania nieco oznaki niewyspania, również
i my odpowiadamy niewyraźnym powitaniem,
w końcu jesteśmy w podobnej formie. Sok z pomarańczy , nieśmiertelna kawa, jakieś grzanki i coś tam jeszcze – wkrótce ładujemy się do

fot. R. Stocki / W kanionie Antylopy
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naszego pojazdu. Jedziemy.
Dojazd do Kanionu Antylopy nie jest specjalnie
skomplikowany. Z Page wyjeżdżamy drogą nr 98
na wschód i po paru kilometrach wita nas surrealistyczny widok. Na tle malowniczego Jeziora Powell oraz piaskowcowych skał mieniącymi
się odcieniami różu dymią trzy przepotężne
236-metrowe kominy elektrowni węglowej.
Przydrożny znak wskazuje nr 299 – jesteśmy na
miejscu.
W prawo wiedzie droga do południowej części kanionu zwanej Upper Antelope Canyon
bardziej znanego i obleganego przez turystów. Tę
część Indianie Navajo nazywają „Tse Bighanili”
co oznacza miejsce gdzie woda przepływa przez
skały. My kierujemy się w lewo i po krótkim dojeździe stoimy przed bramą zamknięta na cztery
spusty.
Powódź.
Czekoladowo-brązowa woda znajdowała się
na wysokości talii zanim Quintana wraz z
dwójką turystów zdołał zaczepić się ściany
zawarstwową skałą w kształcie ucha słonia.
Jednak, by dostać się do niej jak najszybciej muskularny Quintana przedzierał się najmocniej
jak potrafił, starając się wbić swoje stopy w
piaszczyste dno i utrzymać parę turystów.
Odwrócił
głowę
i
zobaczył
dwóch
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fot. R. Stocki / Eagle Break

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

str15

ARTYKUŁ

Malowniczy kanion śmierci /1/

mężczyzn pędzącym ku niemu, ich ramiona i nogi walczyły w panice z wodą.
Mężczyźni wpadli na jego grupę i Quintana
stracił panowanie nad sytuacją. To był ostatni
moment, w którym widział ludzi, których zamierzał uratować.
Oślepiony przez błoto został porwany przez
prąd, który przechylał go to na jedną to na drugą
stronę i uderzał nim o gładkie ściany piaskowca. Za każdym razem, gdy wpadał pod wodę, nie
wiedział czy wynurzy się ponownie. Quintana
przeżył ze względu na swoje opanowanie i koncentrację, płynął na plecach ze stopami skierowanymi z prądem, tak jak uczeni są tego uczestnicy spływów pontonowych po rwących rzekach (white water rafters). Jego ręka zdołała
uczepić się skały. Nie pamiętał, co stało się potem.
Został znaleziony na krawędzi skały 400 metrów
dalej od miejsca, gdzie turyści zostali uderzeni przez nagłą powódź, w miejscu, w którym
woda uderzyła o ścianę kanionu i wystrzeliła
na 10 metrów w powietrze. Wyglądał jak ocalały
z rozbicia samolotu. Pozbawiony ubrania przez
szalejącą wodę, całkowicie pokryty siniakami
i tymczasowo oślepiony przez szlam, mógł być
jedynym ocalałym. Nie wiedział jak przeżył.
Czekamy na gospodarzy. Niewiarygodne, ale
jeszcze w latach osiemdziesiątych można było
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przyjechać tu bez problemu i spędzić kilka
godzin w tym niezwykłym miejscu. Dzięki rozpropagowaniu przez media pierwszych profesjonalnych zdjęć tego skalnego sanktuarium dziś
pielgrzymują tu nie tylko zawodowi fotografowie czy hobbyści, ale i tysiące zwyczajnych turystów chcących podziwiać i uwiecznić niezwykłe
kombinacje odbić i cieni w różowym piaskowcu.
Cały ten rejon położony jest na terenie rezerwatu Indian Navajo i ma prywatnych właścicieli organizujących dojazdy ciężarówkami do
Upper Antelope. Obecnie, a dokładnie od 1997
roku zwiedzanie obu części kanionów jest
ściśle uregulowane i kontrolowane. Można
jednak wynająć sobie gitarzystę lub flecistę.

Kiedyś w Monument Valley dostrzegłem ogromny transparent z napisem „Support Navajo
Business” i zwykle przypomina mi się on w takich momentach.

Z blisko półgodzinnym opóźnieniem pojawiają
się wreszcie gospodarze, niewielka grupka oczekujących turystów odetchnęła z ulgą.
Z samochodu wyskakuje kilka zakapturzonych
młodzieńców w przydługich kurtkach i luźnych
spodniach. Przypominają bardziej mieszkańców
południowych dzielnic Chicago niż dumnych potomkówCzerwonejChmuryczySiedzącegoByka.

Wycieczka.

Wkrótce drewniana budka zamienia się w
najprawdziwszy punkt informacyjny i sprzedaż
wejściówek. Wprawny rzut oka na aparat
i statyw wystarczył, żebym został uznany za turystę z górnej półki – mimo protestów i prób negocjacji cena bezlitośnie pustoszy moją kieszeń.

Starannie opatulony młodzieniec z rękami
wpuszczonymi w głębokie kieszenie okazuje się
przewodnikiem grupy, nas jednak informuje że
mamy 4 godziny i możemy sobie robić co nam
się podoba, a resztę zabiera na wycieczkę do kanionu. Przez chwilę zastanawiałem się co mamy
robić tyle czasu w tej uroczej skalnej szczelinie
długiej na kilkaset metrów, którą na górze swobodnie można przeskoczyć w paru miejscach.
A jednak dało się.

Quintana pracował dla jednej z firm turystycznych oferującej imprezy po Stanach i obsługującej głównie młodych Europejczyków. Ta
wycieczka wyruszyła z Denver i zatrzymała się
przy Lake Powell wzdłuż granicy stanów Arizona i Utah. Pięcioro członków grupy towarzyszyło
Quintanie do Kanionu Antylopy. Grupa już
zwiedzała kanion wcześniej tego samego dnia,
ale kilku członków chciało wrócić i użyć resztki filmu z aparatów. Planowali przejść się aż
do miejsca znanego jako „Eye of the Eagle.”
Quintana sprowadził ich na dół, ale niespełna
100 metrów dalej uderzyła w nich powódź.
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Ostrzeżenie przed silną burzą dla regionu zostało ogłoszone dwie godziny przed powodzią,
ale obszar gdzie turyści zostali zmyci miał
pozostać niezagrożony. Niektórzy sądzą, że
wycieczka powinna była zostać ostrzeżona.
Miejscowy, który zbierał opłaty za wejście od
turystów ostrzegł grupę przed niebezpieczeństwem zalania kanionu.
Nie minęło kilka godzin, gdy tuziny zaciekawionych mieszkańców Arizony przeszły do
Kanionu Antylopy, a niedługo potem pojawiło
się kilkanaście helikopterów i ciężarówek. Mniej
niż dwa dni później 167 reporterów regionalnych,
narodowych i obcokrajowców stworzyło załogę,
która podawała na bieżąco informacje z prób
odzyskania ciał. Personel z Wielkiego Kanionu
Kolorado został wezwany do koordynacji ruchu
helikopterów.
Zajęło trochę czasu, zważywszy na hordy ludzi
i wrzawę w mediach, nim ukończono pełną
listę ludzi znajdujących się wtedy w kanionie.
Oficerowie sprawdzili pozostawione auta oraz
porozmawiali z pracownikami firmy turystycznej, by ją zamknąć.

fot. R. Stocki / Wylot kanionu do Jeziora Powella
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Zaginionymi okazało się siedmiu obywateli
Francji, dwóch obywateli Amerykańskich, Bryty-
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jczyk i Szwed. W tym samym czasie, dziesięcioi dwunastolatka, córki Paula i Anity Lohr z Francji,
pozostawione same w pokoju hotelowym w
Page, zaczęły się niepokoić, ponieważ nie wiedziały, czemu ich rodzice jeszcze nie wrócili. Para,
jak się okazało, utonęła w kanionie. Kiedy dwie
Francuzki szukały pomocy wśród pracowników
hotelu, nie mogły znaleźć nikogo mówiącego
w ich języku. Tłumacz został wezwany i dziewczynki ostatecznie zostały umieszczone
z francuską rodziną.
Grupy ratownicze wysłane by znaleźć ocalałych
i odzyskać ciała nie mogły wiele zrobić ze względu na wodę, która płynęła aż do czwartej rano.
Przez następne dni załogi pracowały w Kanionie Antylopy i Jeziorze Powell, 10 kilometrów
wzdłuż prądu wody od kanionu. Liczne grupy
policjantów z psami tresowanymi do odnajdywania zwłok pomagała w tej brudnej, traumatycznej pracy trwającej cały tydzień.
W trakcie poszukiwań nazwa Kanionu Antylopy stała się powszechnie znana we Francji,
co było związane z licznymi raportami francuskich mediów o tragedii, która zabrała życie siedmiu obywatelom ich kraju. W tym dziwacznym
zrządzeniu losu wypadek zwiększył popularność kanionu.

fot. R. Stocki / Przekrój kanionu
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Ciało dwudziestoletniej Beatrice Aline z Francji
było pierwszym odkrytym w bocznym dopływie kanionu. Osiem spośród ofiar utonęła, a
ich ciała odzyskano z Jeziora Powell. Dwoje ofiar nigdy nie znaleziono, choć obszar
poszukiwań (od miejsca uderzenia wody
do miejsca, do którego fizycznie te ciała
mogły dopłynąć) jest przeszukiwane od czasu do czasu w nadziei, że pewnego dnia zostaną zlokalizowane.
Lower Antelope Canyon Indianie Navajo nazywają „Hasdeztwazi”, co oznacza spiralne łuki
skalne. Nie jest on może tak głęboki i ciemny jak
jego górna część, ale prezentuje się nie mniej
pięknie. Przy sprzyjającej pogodzie odnaleźć tu
można kolory od niebieskiego, fioletu, czerwonego czy pomarańczy po najróżniejsze odcienie różu. Przy rozproszonym, nieco mglistym
świetle paleta kolorów nie jest aż tak bogata,
lecz faktury i kształty skał pozostają intrygujące.
Fotografowanie obu części nie jest łatwe. Wymagane są długie czasy naświetlania, niezbędny jest statyw i dużo cierpliwości zwłaszcza w bardziej obleganej przez amatorów fotografii turystycznej górnej części. Nierzadko
błyskają flesze z automatów, konieczna jest
ciągła uwaga, aby nikt nie potrącił statywu. Na
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szczęście, jak dotąd, dolna część kanionu jest
mniej doceniana przez zwiedzających, a wielu
zawodowych fotografów uważa go za bardziej
urokliwy. Największą jego zaletą jest możliwość niezależnego zwiedzania.
Wkrótce kanion niemal pustoszeje i zostajemy
sami. Zwężające i rozszerzające się szczeliny,
niezwykle łuki i oka skalne dają niezliczone
możliwości fantastycznych kompozycji.
Kilkakrotnie przechodzimy kanion w jedną
i drugą stronę i zawsze jest coś nowego, fascynującego w tym miejscu. Lecz w skalnych
niszach znajdujemy także resztki błota, kamieni, kawałków drzew.

AUTOR: Robert Stocki
Robert Stocki - podróżnik, fotograf, filmowiec, blogger,
dokumentalista, wolny strzelec (freelancer). Jego zdjecia
oraz relacje były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane
oraz publikowane m.in w National Geographic.
W Polsce, przed laty, pasjonat i organizator wyścigów
psich zaprzęgów oraz festiwali sportów ekstremalnych.
Spędził wiele lat w Azji pd-wsch wędrując od Nepalu po
Singapur. Obecnie zamieszkuje w USA. Zafascynowany
amerykańskim southwest oraz kulturą dawnych
i współczesnych Indian. Zaprzyjaźniony z m.in z Mohicanami i Irokezami gości na wielu festiwalach PowWow.
Z zamiłowania amerykanista, obecnie przygotowuje
przewodnik po Dzikim Zachodzie i jego bohaterach...

Rozglądamy się po kanionie, dotykamy skał,
staramy uzmysłowić sobie jak można uciec
z tej skalnej pułapki. Obłe kształty wymyte już
wielokrotnie przez niewiarygodne spiętrzenia
wody wraz ze skalnym materiałem nie pozostawiały żadnych szans uczestnikom feralnej
wycieczki, która tak jak nasza miała zakończyć
się radosnymi wspomnieniami, udanymi
zdjęciami i powrotem do bliskich i znajomych.
Drugą część artykułu Roberta Stockiego zaprezentujemy w kolejnym numerze Magazynu.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

str19

AUTOR: Michał Zygmunt

ARTYKUŁ

Zapiski
powierzchownego
turysty /3/
Jakaś forma strachu bywa nieodłącznym elementem egzotycznych
wypraw. To truizm, ale boimy się tego,
co nieznane, bez względu na to, czy
mowa o naszych ciemnoskórych sąsiadach mówiących dziwnym językiem...

fot. Amaranta / Tajlandia, Damnoen Saduak
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Zapiski
powierzchownego
turysty /3/
Jakaś forma strachu bywa nieodłącznym
elementem egzotycznych wypraw. To truizm,
ale boimy się tego, co nieznane, bez względu
na to, czy mowa o naszych ciemnoskórych sąsiadach mówiących dziwnym językiem, którzy
jeszcze kilkadziesiąt lat temu żyli w taborach,
czy o rzeczywistości dalekich krajów, gdzie
białych jak na lekarstwo, a realia życia, że nie
wspomnę o klimacie, w niczym nie przypominają rodzimej Krainy Kwitnącego Ziemniaka.
Ja po raz pierwszy poczułem strach czwartego dnia podróży, na lotnisku Don Mueang w
Bangkoku. Nie tylko dlatego, że ten centralny
niegdyś port lotniczy dużego azjatyckiego kraju przypomina dworzec kolejowy w Siedlcach,
z całym szacunkiem dla Siedlec. Tajlandia była
pierwszym miejscem, w którym miałem zaznać
prawdziwej egzotyki. Kilka dni w Singapurze
były jak wizyta w futurystycznym parku rozrywki, który równie dobrze mógłby być usytuowany na południu Hiszpanii. Powszechna czystość,
zamożność, nowoczesna infrastruktura, przywołują klimaty Europejczykom dobrze znane
i dają duże poczucie bezpieczeństwa. Tajlandia,
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fot. Amaranta / Tajlandia, Bangkok
kraj majątkowych i cywilizacyjnych kontrastów,
mimo wieloletniej historii otwartości wobec turystów, stanowił dla mnie ziemię nieznaną. Nie
pomagał fakt, że do Bangkoku przyjechałem w
szczycie politycznych niepokojów, które miały
zmieść ze sceny politycznej partię rządzącą,
znienawidzoną przez lokalne elity intelektualne.
Moja pierwsza rewolucja
Wyzwaniem była już droga z lotniska do centrum; próba przedostania się na stację kolejową
wymaga wjazdu windą do wąskiego łącznika zawieszonego nad ruchliwą autostradą tak

niepewnie, że ma się wrażenie nieuchronnie
nadchodzącej katastrofy. Na peron schodzi się
wąskimi, metalowymi schodkami, do których
prowadzą rozlatujące się drzwi. Pociąg wlecze
się do centrum powoli i niezdarnie, spóźniając się
na krótkim odcinku ponad godzinę. Jakość taboru przypominała mi radosne licealne wycieczki
w latach 90. Dość czysto, tłoczno, gwarnie, tylko
zamiast dyżurnego dresa z karkiem szerokości
Półwyspu Apenińskiego spotkać można rozszczebiotanych ladyboys, których faktycznie
widuje się w Tajlandii wielu. Traktowani jak normalny element miejskiego pejzażu, są tolerowani bez zastrzeżeń, podobnie jak geje, których
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odsetek jest tu ponoć najwyższy na świecie i sięga 15% społeczeństwa.
Minister Spraw Zagranicznych, Pan Sikorski
z Chobielina Dworu, ostrzegał w dniu mojego
przyjazdu, by obywatele polscy absolutnie nie
udawali się do największych skrzyżowań, na
których opozycja postanowiła zorganizować
serię masowych protestów pod hasłem „Shutdown Bangkok”. Brzmiało to rzeczywiście dość
groźnie. N., koleżanka z czasów studenckich,
donosiła z wyspy Ko Tao, że nie będzie w stanie
dojechać do stolicy. „Nikt nie chce sprzedać mi
biletu kolejowego, mówią że nie dostanę się do
samolotu, do Bangkoku nic ponoć nie wjedzie, ani
nic z niego nie wyjedzie”. Zwykle boję się wyjść
w nocy na ulice Warszawy, o rodzinnym Wrocławiu nie wspomniawszy, ale paradoksalnie
w rzeczywistości dalekowschodniej rewolucji strach ulotnił się gdzieś, zwalczony zapewne
przez przekorę. I niechęć do pana Sikorskiego z
Chobielina Dworu. Następnego dnia wsiadłem
więc do supernowoczesnego niby-metra o
nazwie Skytrain (magnetyczna kolej osadzona
na monumentalnych filarach oplata całe centrum miasta na kształt ludzika usadzonego na
krawędzi wanny; jeśli tak wygląda Trzeci Świat,
my żyjemy w Piątym), i pomknąłem na Phaya
Thai, jedno z ważniejszych centrów komunikacyjnych stolicy. Miała tam miejsce jedna z blokad, na które Pan Sikorski absolutnie zabronił mi
się udawać.
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Pierwszym widokiem była jednak nie blokada,
a kiosk McDonalda. Amerykańskie korpo musi
jakoś znaleźć metodę funkcjonowania w kraju, w którym pyszne i tanie jedzenie (trudno o
uliczny obiad droższy niż 5 złotych) jest absolutnie wszechobecne. Znalazła dwie. Po pierwsze,
oprócz tradycyjnego Big Maca możemy tam
zjeść zestawy dań typowo tajskich; moim ulubionym jest McKaoKaprao – kawałki chrupiącego kurczaka z tajską bazylią, jajkiem i solidną
porcją ryżu. Po drugie, na ulicach stolicy możemy
napotkać kioski McDonald’s, gdzie można kupić
tylko frytki i lody. Możliwe, że i hamburgera, chociaż tego sobie akurat nie przypominam. Stęskniony za europejskim żarciem, zaopatrzyłem
się w loda z polewą i poszedłem uczestniczyć w
swojej pierwszej rewolucji.
Butelki z napojem i owoce
Ku mojemu zdumieniu, zamiast tłumów uzbrojonych w kamienie i koktajle Mołotowa, gniewnie
wygrażających władzy, zobaczyłem tłumy snujące się wzdłuż zamienionego w deptak kilkupasmowego bulwaru, pośród niezliczonych
stoisk z napojami, owocami (smród duriana na
zawsze pozostanie oficjalną wonią styczniowego przewrotu), smażonym makaronem pad thai
i oczywiście niezliczonymi symbolami rewolucji. Koszulki, przypinki, wstążki, flagi – wszystko
to z napisem „Shutdown Bangkok”, oczywiście
sztandary narodowe w rozmaitych rozmiarach –
drobny kapitalizm kwitł w najlepsze. Atmosfera

fot. Amaranta / Tajlandia, Chiang Mai
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była sympatyczna i piknikowa, było widać nawet
pary z małymi dziećmi w spacerowych wózkach. Policji, a tym bardziej uzbrojonego wojska,
o którym tyle trąbiono w mediach, nie widziałem
nigdzie. Jedynym niepokojącym odgłosem był
jakiś okrzyk z oddali, jakiś niesprecyzowany
hałas, narastający z każdym krokiem. Był fascynujący i drażniący zarazem, przywodził na myśl
koszmary z dzieciństwa, budząc jednocześnie
ciekawość niepoznanego. Kiedy dotarłem na plac
pod centrum handlowym MBK, zorientowałem
się, że jego źródłem była miejscowa inkarnacja
Andrzeja Rosiewicza. Pieśniarz stał na ogromnej
scenie pośrodku placu, przygotowanej zapewne
dla politycznych mówców, i śpiewał coś, co
miejscowi klasyfikują pewnie jako mariaż disco-tajo z klasycznym szansonem kabaretowym.
Lud był absolutnie zachwycony. Gdy nadchodził refren, śpiewali wraz z mistrzem (to właśnie
wziąłem za rumor nadchodzącej rewolucji), kiwali się do rytmu, promienieli szczęściem.
Tak właśnie wyglądała tajska rewolta. Nie muszę
chyba dodawać, że N. bez problemu dostała się
do Bangkoku? Robiło to surrealistyczne wrażenie w zestawieniu z dramatycznymi doniesieniami mediów, bo gdzieś jednak policja tłukła
manifestantów, kilkadziesiąt przecznic dalej
ginęli ludzie. Pod MBK panował jednak buddyjski
spokój do rytmu mantry disco. Fascynujące było
też obserwowanie jak w tajskich realiach wygląda ekspresja społeczno-politycznych podziałów.
Rząd Yingluck Shinawatry był popierany przez
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najbiedniejsze warstwy społeczeństwa, stanowiące zdecydowaną większość Tajów. W wyborach uzyskała ponad 40% głosów, obiecując rychłą poprawę losu wykluczonych. Antyrządowa
rewolta skupiła głównie klasę średnią, szybko
rosnącą w regionie, w którym nasz kryzys gospodarczy brzmi jak bajka o potworze z Loch Ness.
Elity intelektualne, studenci, właściciele średnich firm – to głównie oni wylegli na ulice stolicy.
Smażony makaron, oraz – co najciekawsze – antyrządowe gadżety, te wszystkie koszulki i przypinki, sprzedawała im zaś biedota, w swojej masie popierająca rząd. Była to sytuacja zdecydowanie surrealistyczna; to jakby warszawscy geje

AUTOR: Michał Zygmunt
pojawili się pod Pałacem Namiestnikowskim w
miesięcznicę smoleńską, sprzedając babuleńkom książeczki do nabożeństwa i proporczyki
PiS. Tajom to nie przeszkadzało. Jest okazja do
zarobku? To zarabiajmy. Zwolennicy Shinawatry
z uśmiechem wręczali przygotowane przez
siebie flagi z jej przekreślonym wizerunkiem
rozgniewanym studentom, chowając do kieszeni
starannie złożone banknoty z wizerunkiem króla. Rządu można tu bowiem nienawidzić, ale króla kochają wszyscy. Wszechobecność jego portretów budzi skojarzenia ze stalinowskim ZSRR
i Koreą Północną, z tą tylko różnicą, że afekt Tajów do swego władcy jest całkowicie szczery.

fot. nitkaska / Tajlandia, Bangkok
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Znajduje odbicie w prawodawstwie; sprzedawcy
proporczyków składali banknoty tak pieczołowicie nie tylko z namiętności do pieniędzy. Za zniszczenie banknotu, czy nawet przydepnięcie go
nogą, grożą surowe kary. Uderzenie w wizerunek
króla jest uderzeniem w niego samego.
Miasta ze snów
Styczniowa rewolucja nie była jedynym historycznym wydarzeniem, które przeżyłem w
czasie swojej podróży. W lutym wylądowałem
w Dżakarcie, mieście z koszmarów Blade Runnera (spróbujcie przejechać się tam taksówką z
lotniska do centrum – grupy wyrostków palące
ogniska pod betonowymi wiaduktami, posępne,
szare wieżowce, atmosfera grozy i ataku replikantów). Oczywiście szybko stamtąd umknąłem, celem była bowiem Yogyakarta, średniej wielkości miasto w centralnej Jawie.
Chciałem zwiedzić Borobodur, odkrytą stosunkowo niedawno, niesamowicie piękną świątynię
buddyjską, która zachwyciła mnie jeszcze w
dzieciństwie, na kartach książki o stu najwspanialszych budowlach świata. Wizyta zaczęła
się przemiło. Zacna firma Agoda, przez którą
rezerwowałem hotele płacąc za nie z góry, poinformowała mnie że miejsca w mojej odrapanej
dziupli niestety się wyczerpały. Zaproponowali zwrot pieniędzy lub inny hotel bez dopłaty, w
podobnej odległości od dworca. Nie chciało mi się
szukać, wybrałem więc opcję drugą. Ku swojemu
zdumieniu, znalazłem się pod ekskluzywną
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miejscówką lokalnej sieci, w której po raz pierwszy od sześciu tygodni zaznałem prawdziwie
europejskich wygód, jak bicze wodne, jacuzzi,
wielkie, miękkie łoże, płaski telewizor, i obfitość
produktów śniadaniowych. Zaraz też wykupiłem
tanią jak barszcz wycieczkę do Borobodur. Było
pięknie.
W dniu wycieczki wstałem o czwartej trzydzieści, bo witz polegał na przyjeździe do świątyni o wschodzie słońca. Wtedy jest podobno
najpiękniej i najbardziej monumentalnie. Było
ciemno, szybko się umyłem, szukałem dokumentów, pieniędzy, półprzytomny zwlokłem się

AUTOR: Michał Zygmunt
na parter. I wtedy to zobaczyłem. Za oknem padał
gęsty śnieg. Musiało to trwać już dłuższy czas;
biały kożuch pokrywał całą ulicę, zwieszał się
z dachów domów naprzeciwko, otulał zaparkowane pod hotelem riksze. Recepcjonista nie
zwróciłnamnieuwagi,zafascynowanywidokiem.
- Co to jest? – spytałem, przekonany, że śnię. Że
jeszcze się nie dobudziłem, a to jakiś koszmar
przypominającymioklimatycznychproblemach,
przeżywanych właśnie przez bliskich w Polsce.
- Pył wulkaniczny – odpowiedział recepcjonista.

fot. nitkaska / Tajlandia, Wat Mahathat
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- Kilka godzin temu wybuchł wulkan sto
kilometrów stąd. Pokrył już całe miasto.
- Wygląda jak śnieg – powiedziałem.
- W rzeczywistości bardziej przypomina śmierć.
Wycieczka oczywiście się nie odbyła. Kolejne
dni spędziłem ukryty za chirurgiczną maską w
kolorze wściekłoróżowym (wszystkie inne już
wykupiono) i słonecznymi okularami, które i tak
słabo chroniły przed wszechobecnym pyłem.
Yogyakarta wyglądała jak marsjańska kolonia.
Nawet pożywienie sztucznością zaczęło przypominać kosmiczne, bowiem jedynymi otwartymi lokalami były globalne sieciówki; jawajskie
knajpy miały wejścia z poziomu ulicy, a że jada
się w nich przy niskich stolikach, wymuszających półleżącą pozycję, wszystkie zostały zdewastowane przez żywioł. Plany ucieczki z Jawy
(wszystkie loty oczywiście odwołano) snułem
nad pakiecikiem McRice z kawałkiem McChickena w ręku. Wzmocniony kaloryczną bombą,
wygrałem dworcową bitwę z tłumem przerażonych turystów, i kupiłem jeden z ostatnich biletów kolejowych do Dżakarty, skąd jeszcze tego samego dnia wyleciałem na
kontynent, korzystając z faktu, że pył
jeszcze do stolicy Indonezji nie dotarł.
Było przy tym trochę strachu. Jak i przy kilku
innych sytuacjach, o których w swoich relacjach
nie wspomniałem. Czego bać się nie należy?
Że nas pobiją. Albo, co gorsza, zabiją. Przez trzy
miesiące podróży ANI RAZU nie widziałem
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żadnych przejawów agresji. Żadnych publicznych bijatyk. Żadnych agresywnych dresów
zaczepiających przechodniów. Nic. Czasem
chciałbym, byśmy trochę bardziej byli Trzecim
Światem.

AUTOR: Michał Zygmunt
Michał Zygmunt - pisarz, publicysta kulturalny, autor m.
in. powieści “New Romantic” i “Lata walk ulicznych”.
Stypendysta Ministerstwa Kultury, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i polsko- norweskiego programu
“Dagny”. W 2011 roku za “Lata walk ulicznych” nominowany do nagrody Superhiro 2010. Fan Arsenalu
i Benfiki Lizbona.

fot. nitkaska / Tajlandia, Phitsanulok
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Odkrywając
samego
siebie
Kim jestem?
To pytanie przychodzi mi do głowy, kiedy
patrzę na dwie szare wysepki wśród morza
szarego żwirku.

“Czy jestem tym ciałem, które tutaj siedzi na drewnianych schodkach ...”

Globtroter.pl Inspiracje

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

str26

ARTYKUŁ

Odkrywając samego siebie

Odkrywając
samego siebie

AUTOR: Maciej Roszkowski
fot. M. Roszkowski

Kim jestem?
To pytanie przychodzi mi do głowy, kiedy patrzę
na dwie szare wysepki wśród morza szarego
żwirku.
Kim jestem?
Czy jestem tym ciałem, które tutaj siedzi na
drewnianych schodkach, tryliardami, złączonych ze sobą w magiczny sposób, komórek?
Kim jestem?
Czy jestem myślami i emocjami, które teraz doświadczam, grającymi jak sinusoida w przestrzeni mojego umysłu?
Kim jestem?
Czy jestem tym, który to wszystko widzi, obserwuje, odczuwa? Pustką, która doświadcza życia,
przepływu, rzeki, formy?
Kim jestem?
Masz może wody do picia? Tak mam. Jesteś
spragniony. Proszę napij się trochę.

“Płyniemy (...) w młodości gwałtownie szumiąc,
wirując, rozbijając się o brzeg ...”
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“Płyniemy (...) w młodości gwałtownie szumiąc, wirując, rozbijając się o brzeg ...”
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Około pięćset lat temu, na początku szesnastego
wieku japoński mnich buddyzmu zen Kogaku Soko, musiał toczyć podobną wewnętrzną
rozmowę, próbując zgłębić samego siebie.
Założył on świątynię Daisen-in i otaczający ją
ogród. W dzisiejszych czasach to jedna z pięciu
najważniejszych świątyń w mieście tysiąca
świątyń i ogrodów – Kioto w Japonii. Właśnie
na jeden z fragmentów ogrodu patrzę. Na dwie
szare wysepki wśród morza idealnie zagrabionego szarego żwirku. Wyspy to ja, ty, my, ludzie,
istnienia. Ocean jest czymś z czego się wynurzamy. Nagle forma powstaje z pustki. Jednak
nadal jest zanurzona w pustce. Forma jest pustką. Pustka jest formą. Jak mówi Sutra Serca,
jedna z podstawowych sutr buddyjskich.
Przechodzę na przeciwległy koniec ogrodu.
Pustka coraz bardziej krystalizuje się, nabiera
kształtów. Z bezforemnej szarości żwirku spada
z cichym hukiem w świat. Rodzimy się. Pustka
zamienia się w wodospad życia. Ogród ukazuje nam to bardzo symbolicznie. Skały ułożone
w kształt góry i suchy wodospad, który z niej
spada. Wypływa on ze źródła. Źródła życia. To
piękna metafora. Zanim przyjdziemy na świat
otacza nas cisza, spokój. Pływamy w Oceanie.
A może właściwie to nas nie ma? Jest tylko
Ocean? A później bach, z hukiem przychodzimy
na świat. Ze wszystkimi konsekwencjami tego
faktu. Płyniemy później w młodości gwałtownie
szumiąc, wirując, rozbijając się o brzegi.
Z młodzieńczą energią i wigorem.
Wygląda to trochę tak, jak w trakcie płynięcia
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łodzią po rwącej rzece, tak jakbyśmy spadali z
kaskad i nie mogli opanować naszego życia. Tak
nam to sugeruje daisen-in.

AUTOR: Maciej Roszkowski
fot. M. Roszkowski

Przekraczamy pierwszy most.
Rzeka zaczyna się stabilizować i płynąć spokojniejszym nurtem. Jednak pojawiają się od
czasu do czasu skały-przeszkody, z którymi
musimy się zmierzyć. Czasem niemal się o nie
roztrzaskamy, czasem łagodnie miniemy bokiem. To trudne doświadczenia życiowe. Zawodzimy się w miłości, ktoś nas oszuka, zostaniemy zranieni czy sami zranimy. Nasze plany
nie idą tak jak chcieliśmy. Jednak każde takie
ominięcie skały, każdy przebyty kryzys stabilizuje. Nurt rzeki staje się gładszy i smuklejszy.
Stajemy się dojrzalsi, a emocje mniej zaczynają
nami szarpać w różne strony. Jednak powoli
odkrywamy, że to co było kiedyś, młodość już
przeminęła. I że już nie wróci. Rzeka dalej płynie.
Mijamy kolejny most.
Natrafiamy na skałę wyglądającą jak mały żółw.
Płynie on w przeciwnym kierunku niż strumień
wody. Jednak im więcej wkłada wysiłku, tym
bardziej się męczy. Interpretuje się go jako próbę
zatrzymania tego, co osiągnęliśmy lub co dostaliśmy od losu w podarunku. Majątku, miłości,
zdrowia… albo bardziej subtelnie. Myśli, emocji,
stanów umysłu i duszy. Przywiązujemy się i nie
chcemy puścić. Uczepiamy się jakiejś skały-idei
i próbujemy nie płynąć zgodnie z ciągle zmieniającym się nurtem rzeki.

Pustka coraz bardziej krystalizuje się, nabiera
kształtów. Z bezforemnej szarości żwirku
spada z cichym hukiem w świat. ”
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Jednak rzeka ma tylko jeden kierunek. W dół.
Zachwycające krajobrazy pozostają za nami i
pojawiają się inne, nowe.

AUTOR: Maciej Roszkowski
fot. M. Roszkowski

Zbliżając się do kolejnego przełomu, widzimy
wyraźnie czarną przestrzeń pod kolejnym
mostem. Woda nadal płynie, ale niebawem
wpadnie pod most i całkowicie pogrąży się w
nicości. Patrząc na łódź odwróconą w przeciwnym kierunku do ruchu wody i próbującą
zawrócić, zaczynam rozumieć co miał na
myśli Retsuzan, jeden z japońskich poetów:

Tej nocy kiedy zrozumiałem
że świat jest jak kropla rosy
Przebudziłem się ze snu
Rzeka coraz bardziej niknie w ciemności. Już
jej nie widać. Nie istnieje już. My jako nasze
ciała i umysł umarliśmy.

Pustka - narodziny - młodość - dojrzałość
- starość - śmierć – Pustka – narodziny
- młodość - dojrzałość - starość - śmierć
- Pustka - narodziny - młodość - dojrzałość
- starość- śmierć – Pustka…
Siedząc w zazen, japońskiej pozycji medytacyjnej, kolejny raz patrzę na dwie szare wysepki wśród morza szarego żwirku.

“... dwie szare wysepki wśród morza idealnie zagrabionego żwirku. Wyspy to ja, ty, my ...”
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Kim jestem?
Czy jestem tym ciałem, które tutaj siedzi na
drewnianych schodkach, tryliardami, złączonych ze sobą w magiczny sposób,
komórek?
Kim jestem?
Czy jestem myślami i emocjami, które teraz
doświadczam, grającymi jak sinusoida w
przestrzeni mojego umysłu?

AUTOR: Maciej Roszkowski
P.s. Z racji, iż w ogrodzie Daisen-in nie można
robić zdjęć, zdjęcia pochodzą z innych miejsc
w Japonii.
Maciek Roszkowski - zapalony podróżnik po Azji. W
ciągu niemal dwóch lat przemierzył ten niezwykle
różnorodny kontynent wzdłuż i wszerz. Autor książki
„Pisane słońcem”. Od ponad dwunastu lat praktykuje
buddyzm zen.

Kim jestem?
Czy jestem tym, który to wszystko widzi, obserwuje, odczuwa? Pustką, która doświadcza życia, przepływu, rzeki, formy?
Chyba miał rację Koha, inny japoński poeta,
pisząc:

Odkładam pędzelek
by porozmawiać z księżycem
osobiście
Mnich przemknął po skrzypiącej podłodze,
deszcz uderza o dach świątyni. Wskakuję do
rzeki i swobodnie unoszę się w jej toni.

“Czy jestem tym, który to wszystko widzi,
obserwuje, odczuwa?”
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EGIPT Nil

BALI Ubud

NEPAL Dolina Kathmandu

ETIOPIA Turmi

KENIA Tsavo

MYANMAR Shan Shan
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AUTOR: nitkaska
www.globtroter.pl
I miejsce w konkursie
Tego zdjęcia nie można przegapić!
Przykuwa uwagę, budzi zachwyt,
nasuwa biblijne skojarzenia.

EGIPT Nil
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AUTOR: strogg
www.globtroter.pl
II miejsce w konkursie
Piękny, niemal perfekcyjnie skomponowany portret. Trudno oderwać
wzrok od tego spojrzenia ujmującego
intymnością i czułością.

BALI Ubud
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AUTOR: turkus
www.globtroter.pl
III miejsce w konkursie
Zbliżyć się do lokalnej społeczności
i uczestniczyć w zarezerwowanych
dla niej rytuałach to marzenie wielu
podróżników. Uchwycenie tych tajemniczych chwil na zdjęciu i oddanie
ich mistycznej atmosfery, to duża
sztuka.

NEPAL Dolina Kathmandu
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GALERIA - Podróże/Zmysły/Emocje/Ludzie

AUTOR: bartekel
www.globtroter.pl
I wyróżnienie w konkursie
Ciekawy, prosty kadr, pozwalający na
podpatrzenie życia na etiopskim podwórku. Dzięki takim zdjęciom możemy zobaczyć biedną codzienność
odległych miejsc.

ETIOPIA Turmi
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GALERIA - Podróże/Zmysły/Emocje/Ludzie

AUTOR: ghonek
www.globtroter.pl
II wyróżnienie w konkursie
Macierzyństwo na czarno-białym
zdjęciu zachwyca. Autorowi udało się
wydobyć radość i naturalność relacji
matki z dzieckiem.

KENIA Tsavo
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GALERIA - Podróże/Zmysły/Emocje/Ludzie

AUTOR: Szymon Barylski
www.globtroter.pl
III wyróżnienie w konkursie
Codzienne czynności mogą mieć w
sobie magię. Szczególnie tak egzotyczne i uwodzące grą świateł, jak to
wypiekanie chleba w marokańskiej
wiosce.

MAROKO Sahara Merzuga
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GALERIA Kobiety w obiektywie podróżnika

ETIOPIA Południowa

ETIOPIA Wioska Plemienia Mursi

BALI Tampaksiring Kompleks Tirta Empul

TURCJA Kurdystan

WIETNAM Hoi An

ETIOPIA Dolina Omo
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GALERIA Kobiety
Moje Indie
w obiektywie podróżnika

AUTOR: turkus
www.globtroter.pl

Gliniane krążki w wargach kobiet
z plemienia Mursi budzą w ludziach
Zachodu zainteresowanie i niepokój.
Ich rola nie jest do końca wyjaśniona
i wynikała przede wszystkim z potrzeby chronienia kobiet Mursi przed
łowcami niewolników, złymi duchami
czy też zainteresowaniem mężczyzn
z innych plemion.

ETIOPIA Południowa
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GALERIA Kobiety
Moje Indie
w obiektywie podróżnika

AUTOR:Marmiz
www.globtroter.pl

Kanony kobiecego piękna mogą się
bardzo różnić w zależności od kultur.
Portret Etiopki budzi zaciekawienie
i jednocześnie skłania do refleksji nad
tym, jak oceniana jest atrakcyjność
kobiety w innych, jakże egzotycznych
dla nas społecznościach.

ETIOPIA Wioska Plemienia Mursi
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GALERIA Kobiety
Moje Indie
w obiektywie podróżnika

AUTOR: Przemysław
Supernak SuperGlob
www.globtroter.pl
Podróże na Wschód bardzo często
związane są z duchowymi poszukiwaniami. Szukamy wtedy interesujących osób, miejsc, historii, które
zainspirują nas do dalszego rozwoju.
W świątyni Tirta Empul na Bali na
pewno nie zabraknie okazji.

BALI Tampaksiring Kompleks Tirta Empul
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GALERIA Kobiety
Moje Indie
w obiektywie podróżnika

AUTOR: Jaba
www.globtroter.pl

Doskonale uchwycona chwila z szarej codzienności kobiet Kurdystanu,
których życie na pewno nie należy do
najłatwiejszych

TURCJA Kurdystan
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GALERIA Kobiety
Moje Indie
w obiektywie podróżnika

AUTOR: Rafox
www.globtroter.pl

Wspaniały, wyrazisty portret. Jak
widać kobieta w każdym wieku i na
każdej szerokości geograficznej może
być ciekawym modelem dla fotografa,
a niektórzy potrafią wydobyć z niej
ponadczasowe piękno.

WIETNAM Hoi An
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GALERIA Kobiety
Moje Indie
w obiektywie podróżnika

AUTOR: Patrus
www.globtroter.pl

Rewelacyjne zdjęcie - zarówno samo
ujęcie, jak i pomysł na stylizację!
Kreatywność kobiet w dbaniu o oryginalność nie przestaje zadziwiać.

ETIOPIA Dolina Omo
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RECENZJA
Artur
Chmielewski

FOTOGRAFIA
DALEKO OD DOMU

Wydawnictwo
Helion

Zanim wyruszycie w podróż, koniecznie
sięgnijcie po tę książkę!

FOTOGRAFIA
DALEKO OD DOMU

Dzięki niej dowiecie się jak przygotować się do wyprawy z aparatem, w jaki
sposób
skompletować
optymalny
zestaw sprzętu i akcesoriów, a także jak zadbać o ich bezpieczeństwo podczas transportu.
Książka przybliży styl pracy fotografa w podróży, wyjaśni zasady kompozycji, ekspozycji

TATRY
Z DZIECKIEM
Anna i Marcin
Szymczakowie
Wydawnictwo
Bezdroża

TATRY
Z DZIECKIEM
Przewodnik „Tatry z dzieckiem” udowadnia, że
w Tatry można się wybrać również z pociechami w wózku, nosidle lub samodzielnie drepcącymi u naszego boku.
Jego autorzy Anna i Marcin Szymczakowie
(z wykształcenia geografowie) wybrali niemal 40
tras spacerowych po Tatrach polskich i słowackich. Wszystkie uwzględniają stopień trudności, odpowiedzi na dziecięce pytania, wspom-
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i oświetlenia sceny. Autor podpowie jak uchwycić ciekawych ludzi, krajobrazy czy intrygujące
detale. Autor dzieli się własnymi doświadczeniami oraz wieloma praktycznymi wskazówkami, dzięki którym Wasze zdjęcia będą miały
szansę stać się niesamowitym zapisem wrażeń
z podróży!

nienia mamy (te zabawne, ale i te ku przestrodze),
a także praktyczne wskazówki, jak postępować
z dzieckiem w górach. Autorzy podpowiadają
jak zaplanować dzień, gdy pogoda pokrzyżuje
nam plany wycieczkowe. Przewodnik ułatwia
rodzicom pobyt w górach z pociechami i pozwala bezproblemowo spędzić urlop.
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RECENZJA

Wielkie
wyprawy
Jeśli należycie do poszukiwaczy przygód i zależy Wam na poczuciu wolności, jaką mogą ofiarować jedynie podróże,
to koniecznie przeczytajcie książkę
Jasmina Trifonia!

WIELKIE
WYPRAWY
Jasmina
Trifoni
Wydawnictwo
Arkady
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Znajdziecie tutaj opisy wspaniałych
wypraw, podczas których można spotkać egzotyczne ludy, zanurzyć się w
dzikiej jeszcze przyrodzie, poznać
faunę odległych krain oraz przeżyć doświadczenia ekstremalnych klimatów.
Duch przygody drzemie w każdym
z nas: wystarczy odnaleźć klucz, by
się przebudził! To właśnie proponuje książka wydana przez Arkady.
Opisując sto podróży w różne zaka-

marki świata – pieszo, na rowerze, pod
żaglami, samochodem terenowym lub
bardziej niezwykłymi środkami transportu – zachęca, aby zanurzyć się w
dzikiej przyrodzie i spotkać ludzi z kultur
odmiennych od naszej. Dzięki wyprawom
poznacie także granice swojej wytrzymałości i stawicie czoła lękom. Niektóre
z zaproponowanych podróży trwają
jeden bądź kilka dni, inne to heroiczne
wyprawy, np. przez Grand Trunk Road.
W książce znajdziecie także piękne zdjęcia,
praktyczne informacje i porady, ponieważ
„doskonała przygoda to taka, która jest zorganizowana w sposób inteligentny”.
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