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Wstęp

Cześć,	 tu	 Jacek.	 Jestem	 samozwańczym	 podróżnikiem	 i	 autorem	 bloga
zapiskizpodrozy.pl.	Parę	lat	temu	otrzymałem	najdziwniejszy,	ale	też	zarazem
najbardziej	 oryginalny	 podróżniczy	 komplement	 na	 swój	 temat.
Współtowarzyszka	 podróży	 poznana	 w	 czasie	 kursu	 gotowania	 w	 Phnom
Penh,	stolicy	Kambodży,	komentując	moje	kolejne	wojaże	uznała,	że	musiał
mnie	 pogryźć	 "the	 craziest	 travel	 bug"	 (angielski	 idiom	 na	 połknięcie
bakcyla	do	podróżowania	to	w	dosłownym	tłumaczeniu:	zostać	pogryzionym
przez	 podróżniczego	 robaka).	 Zdałem	 sobie	 wtedy	 sprawę	 z	 tego,	 że	 być
może	ma	rację?	Byłem	świeżo	po	powrocie	ze	Stanów	Zjednoczonych	mając
w	planach	wyjazd	nad	norweskie	Lofoty	i	wyprawę	do	Japonii,	a	planowanie
kolejnych	podróży	zaczęło	pochłaniać	mnie	w	coraz	większym	stopniu.	Choć
świadomość	bycia	zainfekowanym	nie	wpłynęła	w	żaden	negatywny	sposób
na	mój	stan	zdrowia,	pozostał	jeden	osobliwy	efekt	uboczny,	który	odczuwam
do	 dziś.	 Rosnący	 głód	 podróżowania	 sprawia,	 że	 czuję	 się	 chory,	 jeśli	 nie
mam	zaplanowanej	żadnej	podróży,	ani	żadnego	wykupionego	biletu.	To	taki
wirtualny	 tasiemiec	 żywiący	 się	 biletami	 lotniczymi,	 wizami	 i	 wszelkiej
maści	rezerwacjami.	;)

Niniejszym	oddaję	w	Twoje	 ręce	darmowego	e-booka,	w	którym	staram	się
przede	wszystkim:

odpowiedzieć	 na	 pytanie:	 dlaczego	 dałem	 się	 "pogryźć",	 tzn.	 jakimi
kieruję	się	motywacjami,	podejmując	decyzje	o	kolejnych	podróżach,
podzielić	się	tym,	czego	się	nauczyłem	podróżując	po	świecie.

Żeby	 nie	 być	 gołosłownym,	 wybrałem	 kilka	 relacji	 z	 mojego	 bloga
(zapiskizpodrozy.pl),	 stanowiących	 praktyczne	 potwierdzenie
przedstawionych	 przeze	 mnie	 tez	 i	 argumentów.	 Nie	 ma	 znaczenia,	 czy
dopiero	zaczynasz	przygodę	z	podróżowaniem,	czy	jesteś	już	doświadczonym
globtroterem.	Jeśli	po	 lekturze	nabierzesz	ochoty	na	 rzucenie	swojej	pracy	 i
ruszenie	w	świat	z	plecakiem	to	pamiętaj,	że	ostrzegałem!	;)	A	tak	zupełnie	na
poważnie	 jeśli	 uda	 mi	 się	 choć	 w	 lekkim	 stopniu	 zainspirować	 Cię	 do
zaplanowania	swojej	podróży,	będzie	mi	po	prostu	bardzo	miło.	Wyślij	 tego
e-booka	 gdzie	 tylko	 chcesz,	 pokaż	 znajomym,	 rodzinie,	 znajomemu
obieżyświatowi	 albo	 sąsiadowi	 dla	 którego	 synonimem	 podróży	 jest
dwutygodniowy	urlop	all-inclusive	w	Szarm	el-Szejk.	;)	A	teraz	zapnij	pasy	i
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rusz	w	podróż	razem	ze	mną!

"Wszak	 istnieje	 coś	 takiego	 jak	 zarażenie	 podróżą	 i	 jest	 to	 rodzaj
choroby	w	gruncie	rzeczy	nieuleczalnej."

—	Ryszard	Kapuściński
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Żyj	tu	i	teraz

Swą	 narrację	 mam	 ochotę	 rozpocząć	 od	 tekstu,	 który	 niekoniecznie	 musi
zachęcić	do	latania	samolotem,	jednak	mimo	to	uznałem,	że	powinien	się	tu
znaleźć,	 gdyż	 samo	 tło	 wydarzeń	 schodzi	 w	 tym	momencie	 na	 drugi	 plan.
Miało	 to	miejsce	prawie	na	samym	początku	mojej	podróżniczej	 "kariery"	 i
chcąc	 nie	 chcąc	 zdefiniowało	 moje	 nastawienie	 do	 kolejnych	 podróży.	 Na
własnej	 skórze	 przekonałem	 się,	 że	 nawet	 najlepiej	 zorganizowanemu
planowi	towarzyszy	pierwiastek	ryzyka,	a	potencjalne	przygody	mogą	czekać
na	każdym	kroku.	Po	prostu	spodziewaj	się	niespodziewanego!

Poniższy	 tekst	 pochodzi	 z	 bloga	 i	 dostępny	 jest	 na	 stronie:
http://zapiskizpodrozy.pl/o-lataniu-slow-kilka-czyli-jak-przezyc-ladowanie-
awaryjne/

O	lataniu	słów	kilka,	czyli	jak	przeżyć	lądowanie	awaryjne

To	 było	 jak	 koniec	 świata.	 W	 samolocie	 na	 chwilę	 zgasło	 światło,	 a
zdezorientowani	 pasażerowie	 usłyszeli	 głuche	 uderzenie.	 W	 boeingu	 737
zapanowała	 panika,	 kiedy	 stewardesa	 obwieściła	 podróżnym:	 –	 Proszę
państwa,	będziemy	lądować	awaryjnie.

W	ten	 typowy	dla	 siebie	 sposób	 rozpoczyna	 się	 relacja	 „Faktu”	 z	 feralnego
lotu	linii	Centralwings	którego	miałem	okazję	być	uczestnikiem.	„O	krok	od
tragedii:	 piorun	 strzelił	 w	 samolot”	 –	 krzyczały	 nagłówki	 żądnych	 krwi	 i
taniej	 sensacji	 bulwarowych	 gazet.	 Dziś	 wspominam	 to	 wydarzenie	 jak
mglisty	 sen.	 Jak	 moment,	 w	 którym	 sytuacja	 staje	 się	 na	 tyle	 nierealna	 i
odległa,	że	zdajemy	sobie	sprawę	z	tego,	że	śnimy	po	czym	otwieramy	oczy
by	odetchnąć	z	ulgą.	Tego	dnia	jednak	tak	nie	było.

Z	letargu	wybudziło	mnie	charakterystyczne	piknięcie	sygnalizujące	zapięcie
pasów	 bezpieczeństwa.	 Zdarza	 się	 to	 wiele	 razy	 w	 trakcie	 każdego	 lotu	 i
bynajmniej	nie	 jest	 symptomem	żadnych	potencjalnych	problemów.	Coś,	na
co	 zwraca	 się	 uwagę	 jedynie	 w	 pierwszym	 stadium	 procesu,	 który	 można
nazwać	 trzema	 aktami	 podróży	 powietrznej.	 Z	 początku	 występuje
ekscytacja.	 Wszystko	 jest	 nowe,	 chce	 się	 za	 każdym	 razem	 siedzieć	 przy
oknie,	żeby	mieć	najlepsze	możliwe	widoki	na	to,	co	dzieje	się	na	zewnątrz.
Szczególnie	w	czasie	startu,	gdy	pracujące	na	maksymalnych	obrotach	silniki
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sprawiają,	 że	 przyspieszenie	 wciska	 w	 fotel,	 a	 już	 chwilę	 później
obserwujemy	oddalające	się	budynki	i	samochody	w	oka	mgnieniu	kurczące
się	 do	wielkości	 dziecięcych	 zabawek,	 by	 chwilę	 później	 zupełnie	 zniknąć.
Później	 przychodzi	 znużenie.	 Dziesiątki	 odpraw,	 terminali,	 powtarzających
się	procedur.	Zdejmowanie,	 zakładanie	butów,	paszport	w	 jednej	 ręce,	karta
pokładowa	w	drugiej.	Godziny	oczekiwania	spędzone	na	 lotnisku,	a	później
w	samolocie.	 Jednak	 im	więcej	 lotów,	 tym	większa	znieczulica.	Z	upływem
czasu	człowiek	zaczyna	traktować	podróż	samolotem,	jak	przejazd	porannym
tramwajem.	 Zblazowany	 tłum	 nieobecnych	 i	 zaspanych	 pasażerów	 z
dynamiką	żywych	trupów	powoli	wypełnia	wagon,	by	po	chwili	zastygnąć	w
otępieniu	i	oczekiwaniu	na	swój	przystanek,	obserwując	martwym	wzrokiem
zmieniające	 się	 za	 oknem	 widoki.	 Im	 mniej	 się	 czegoś	 spodziewamy,	 tym
większe	 zaskoczenie,	 dlatego	 gdy	 z	 głośników	 wydobył	 się	 głos	 pilota:
„Szanowni	 Państwo,	 nastąpiły	 problemy	 techniczne	 i	 będziemy	 zmuszeni
lądować	 awaryjnie”,	 na	 pokładzie	 zapadła	 konsternacja.	 Gdyby	motorniczy
wspomnianego	 tramwaju	 powiedział:	 „Szanowni	 Państwo,	 zaraz	 nasz
tramwaj	wpadnie	do	rowu”,	zabrzmiało	by	to	równie	niedorzecznie.	W	jednej
chwili	 tysiące	 myśli.	 Dominuje	 jedna:	 czy	 to	 się	 dzieje	 naprawdę?	 Takie
sytuacje	zdarzają	się	 tylko	na	 filmach,	mnie	 to	przecież	nie	może	dotyczyć!
Ludzka	 psychika	 skonstruowana	 jest	 w	 ten	 sposób,	 że	 podświadomie
podsuwa	 najczarniejsze	 scenariusze,	 mimo,	 że	 staramy	 się	 ich	 nie
dopuszczać.	 Trochę	 jak	 w	 popularnej	 psychologicznej	 zabawie:	 tylko	 nie
myśl	o	różowym	słoniu.

Ludzie	 niepewnie	 zaczynają	 zapinać	 pasy,	 nerwowo	 rozglądają	 się	 wokół
siebie.	Teoretycznie	 nic	 się	 nie	 dzieje,	 samolot	 nie	 jest	 smagany	większymi
turbulencjami.	Mijają	sekundy	pełnego	oczekiwania	napięcia.	Stewardessy	w
pośpiechu	 przemieszczają	 się	 z	 jednego	 końca	 samolotu	 na	 drugi.	 Jedna	 z
nich	zostaje	zaczepiona	przez	współpasażerkę:	–	Przepraszam	Panią	bardzo,
czy	znajdujemy	się	w	tej	chwili	nad	lądem,	czy	będziemy	wodować?	–	Nad
lądem.	 Spróbujemy	 normalnie	 wylądować	 –	 wypaliła	 stewardessa,	 czym
spotęgowała	atmosferę	grozy.	Jednak	było	 to	preludium	do	 tego,	co	dopiero
miało	nastąpić.

*

Kojarzycie	 scenę	 z	 Fight	 Clubu,	 w	 której	 Narrator	 poznaje	 w	 samolocie
Tylera?	Wywiązał	się	tam	następujący	dialog:

–	Procedura	korzystania	z	wyjścia	awaryjnego	na	wysokości	10000	metrów.
Iluzja	bezpieczeństwa.
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–	Tak.	Chyba	tak.
–	Wiesz	dlaczego	samoloty	wyposażone	są	w	maski	z	tlenem?
–	Aby	można	było	oddychać?
–	Tlen	sprawia,	że	jesteś	na	haju.	W	obliczu	katastrofy,	bierze	się	olbrzymie
wdechy	 powietrza.	 Doznajesz	 euforii,	 stajesz	 się	 potulny	 jak	 baranek.
Godzisz	się	na	swój	los.	To	wszystko	zostało	tu	przedstawione.

W	 tym	 momencie	 Tyler	 wskazuje	 na	 broszurę	 zawierającą	 zestaw	 zasad	 i
reguł	postępowania	w	przypadku	wystąpienia	zagrożenia	zdrowia	lub	życia	w
czasie	lotu:

Awaryjne	lądowanie	na	wodzie,	prędkość	1000km/h.	Brak	emocji.	Wszyscy	są
spokojni,	jak	indyjskie	krowy.

Nigdy	w	życiu	bym	nie	pomyślał,	że	te	wszystkie	procedury	bezpieczeństwa
będą	 dotyczyć	 mnie	 osobiście.	 Zawsze	 traktowałem	 to	 na	 zasadzie	 stricte
formalnych	wymogów.	Załoga	samolotu	przed	każdym	startem	zobligowana
jest	 do	 przedstawienia	 pasażerom	 wszystkich	 możliwych	 ewentualności
mogących	 zaistnieć	 w	 trakcie	 lotu,	 jednak	 prawdopodobieństwo	 ich
wystąpienia	jest	na	tyle	niskie,	że	można	je	najzwyczajniej	olać.	Nikt	przecież
nie	 chciałby	 słyszeć	 za	 każdym	 razem	 gdy	 wsiada	 do	 windy	 instrukcji
zachowania	się	w	razie	gdy	winda	zatrzyma	się	między	piętrami,	albo	zacznie
spadać.	 Chcąc,	 nie	 chcąc	 stałem	 się	 jednak	 bohaterem	 wyżej	 wymienionej
broszury.	Pilot	poinformował	o	konieczności	natychmiastowego	lądowania	na
najbliższym	 lotnisku	 i	 przedstawił	 kolejne	 kroki	 do	wykonania,	 samemu	w
tym	samym	czasie	zaczynając	gwałtownie	obniżać	lot.	Jako	pierwsze,	kazano
nam	zacisnąć	pasy	bezpieczeństwa	do	maksymalnego	oporu.	Gdy	poczułem
się	 już	 jak	 w	 za	 małych	 o	 dwa	 numery	 spodniach,	 usłyszałem	 następny
komunikat:
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–	 Może	 zaistnieć	 możliwość	 bezzwłocznego	 opuszczenia	 pokładu,	 dlatego
prosimy	o	zdjęcie	butów,	zlokalizowanie	najbliższych	wyjść	awaryjnych	i	na
określony	znak	udanie	się	w	 ich	kierunku	zostawiając	na	miejscu	wszystkie
bagaże.

Nie	 miałem	 wtedy	 bladego	 pojęcia	 dlaczego	 mamy	 zdejmować	 buty.
Wszystkie	 moje	 myśli	 stały	 się	 w	 tym	 momencie	 czarno-białe,	 a	 sam
skupiłem	 się	 na	 rozwoju	 wydarzeń,	 który	 przypominał	 w	 coraz	 większym
stopniu	 scenariusz	marnego	 filmu	 katastroficznego.	Wciąż	w	 niepokojącym
tempie	 obniżaliśmy	 wysokość	 nie	 mając	 żadnych	 informacji	 na	 temat
bezpośredniej	 przyczyny	 awarii.	 Każda	 modulacja	 w	 zawodzącym	 ryku
silnika	 wzbudzała	 dodatkowy	 niepokój,	 a	 w	 chwili	 gdy	 załoga
zakomunikowała	 o	 konieczności	 przyjęcia	 pół	 embrionalnej	 pozycji	 (jak	 na
powyższym	 obrazku),	 na	 pokładzie	 wybuchła	 panika.	 Przerażone	 krzyki
zaczęły	 mieszać	 się	 z	 płaczem.	 Zabrakło	 tylko	 teatralnych	 gestów	 ludzi
łamiących	 w	 beztroski	 sposób	 procedury	 bezpieczeństwa	 –	 czymże	 jest
łamanie	procedur	bezpieczeństwa	w	obliczu	katastrofy	–	wykrzykujących	do
słuchawek	 swoich	 telefonów	 patetyczne	 słowa	 pożegnania	 ze	 światem.
Kolejne	kilkadziesiąt	sekund	ciągnęło	się	w	nieskończoność	aż	w	momencie,
gdy	 wszyscy	 oczekiwali	 najgorszego,	 koła	 samolotu	 …	 dotknęły	 ziemi.
Maszyna	 powoli	 zaczęła	wytracać	 szybkość,	 a	 ja	wyjrzałem	 za	 okno.	 Tego
widoku	 nie	 zapomnę	 nigdy.	 Migoczące	 morze	 czerwono-niebieskich
sygnałów	 karetek	 pogotowia	 i	 straży	 pożarnych	 zalało	 większą	 część	 płyty
lotniska.	 Wszystkie	 ekipy	 w	 pełnej	 gotowości	 do	 przystąpienia	 do	 akcji
ratowniczej	ruszyły	w	naszym	kierunku.	Przeżyliśmy.

Można	by	pomyśleć,	że	po	takim	incydencie	naturalną	reakcją	jest	obiecanie
sobie,	że	już	nigdy	nie	wsiądzie	się	do	samolotu.	W	moim	wypadku	odniosło
to	 odwrotny	 skutek.	 Dzisiaj	 nie	 wspominam	 tego	 w	 kategoriach	 spełnienia
czarnych	koszmarów,	nie	budzę	się	w	środku	nocy	zlany	zimnym	potem	na
myśl	o	spazmach	pasażerów	oczekujących	najgorszego.	Z	perspektywy	czasu
traktuję	 to	 jak	 przygodę,	 jak	 jedno	 z	wielu	 podróżniczych	wspomnień.	Nie
jest	 to	 jednak	 bynajmniej	 nacechowane	 negatywnymi	 odczuciami,	 pełni
raczej	 rolę	 ciekawostki,	 o	 której	 z	 dystansu	 kilku	 lat	 miło	 się	 opowiada.
Jakkolwiek	 górnolotnie	 to	 nie	 zabrzmi,	 wyciągnąłem	 z	 tej	 historii	 bardzo
ważną	 lekcję.	 Dopiero	 w	 sytuacji	 bezpośredniego	 zagrożenia	 życia
(abstrahując	 od	 tego	 jak	 bardzo	 realne	 jest	 to	 zagrożenie)	 człowiek	 zdaje
sobie	 sprawę	 z	 tego	 jak	 kruche	 jest	 ludzkie	 istnienie.	 Świadomość	 tego
pomaga	 w	 uhierarchizowaniu	 życiowych	 priorytetów,	 ponadto	 sprawia,	 że
docenia	 się	 każdą	 chwilę	 i	 nie	 odkłada	 marzeń	 na	 później,	 tylko
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konsekwentnie	robi	się	wszystko,	by	je	sukcesywnie	realizować.

Od	 tego	 momentu	 spędziłem	 w	 samolotach	 dziesiątki	 godzin	 próbując
zaspokoić	 wciąż	 rosnący	 głód	 odkrywania	 nowych	 miejsc,	 kultur	 i	 ludzi.
Przecierając	nowe	szlaki	 spełniam	swoje	kolejne	małe	marzenia,	do	czego	 i
Was	zachęcam.
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Gimnastykuję	 się	 co	 nie	 miara,	 by	 z	 jednej	 strony	 nie	 popaść	 w
protekcjonalny	 ton	 wszechwiedzącego	 coacha	 od	 rozwoju	 osobistego,	 nie
zakrawając	 przy	 tym	 o	 banał	 głosząc	 wszem	 i	 wobec	 wszystkim	 znane
truizmy.	Trudno	jednak	nie	dojść	do	wniosku,	że	przeżycia	i	wspomnienia	to
jedyna	rzecz,	której	nikt	nam	nie	odbierze	i	która	zostaje	z	nami	na	stałe.

Przywiązywanie	 nadmiernej	 wagi	 do	 rzeczy	materialnych	 i	 pogoń	 za	 coraz
lepszymi	 warunkami	 życia	 sprawia,	 że	 wpada	 się	 w	 pułapkę	 rosnących
oczekiwań.	W	efekcie	stajemy	się	zakładnikami	konsumpcyjnego	stylu	życia
goniąc	w	 piętkę	 i	 harując	 na	większe	mieszkanie,	 nowsze	 auto,	 czy	 lepszy
sprzęt,	mozolnie	wspinając	się	na	coraz	wyższe	szczeble	materialnej	drabiny,
która	 w	 rzeczywistości	 nie	 ma	 końca.	 Wmawiamy	 sobie,	 że	 osiągnięcie
kolejnego	szczebla	automatycznie	sprawi,	że	dalsza	wspinaczka	będzie	coraz
lżejsza	 i	 bardziej	 przyjemna,	 a	 nam	 zagwarantuje	 coraz	 większe	 szczęście.
Zapominamy	przy	 tym,	że	rosnące	oczekiwania	proporcjonalnie	niwelują
ogólny	 poziom	 szczęścia,	 które	 w	 długofalowej	 perspektywie	 wykazuje
tendencję	 do	 zachowania	 status	 quo	 bez	 względu	 na	 obiektywną	 jakość
standardu	życia.	Nie	namawiam	oczywiście	do	tego	żeby	żyć	jak	ascetyczny
mnich	 i	 wyzbyć	 się	 od	 życia	 wszelkich	 oczekiwań.	 Chodzi	 mi	 bardziej	 o
świadome	 znalezienie	 złotego	 środka,	 pozwalającego	 raz	 na	 jakiś	 czas
zatrzymać	 się	 i	 skupić	 na	 życiu	 tu	 i	 teraz.	 Przestać	 myśleć	 w	 kategoriach
warunkujących	poczucie	szczęścia	od	wydarzenia	umiejscowionego	w	bliżej
niezdefiniowanej	przyszłości:

"jak	odłożę	jeszcze	trochę	to	kupię	sobie	to,	o	czym	marzyłem",
"jak	skończę	studia	to	zajmę	się	wreszcie	tym,	co	naprawdę	chcę	robić",
"jak	 wyprowadzę	 się	 do	 większego	 mieszkania	 to	 wreszcie	 będę
szczęśliwy".

Żyjemy	 od	 weekendu	 do	 weekendu	 marnując	 mnóstwo	 energii	 na
zastanawianie	 się	 nad	 tym	 co	 zrobić,	 żeby	 kiedyś	 żyło	 nam	 się	 lepiej.
Zapominamy	przy	tym,	że	nic	w	życiu	nie	jest	dane	na	stałe.	Często	dopiero
ekstremalne	 sytuacje	 prokurują	 spojrzenie	 na	 życie	 z	 szerszej
perspektywy.	Dopiero	wtedy	zdajemy	sobie	sobie	sprawę,	że	rzeczy	którym
poświęcamy	 większość	 swojego	 czasu	 są	 z	 tej	 odległości	 całkowicie
niewidoczne	 (tak	 na	 marginesie,	 to	 dobry	 moment	 na	 stworzenie	 swojej
bucket	listy.	Brzmi	to	brutalnie,	ale	jest	to	po	prostu	lista	rzeczy,	które	chcesz
zrobić	 przed	 śmiercią.	 Nawet	 jeśli	 zawęzisz	 tę	 listę	 jedynie	 do	 celów
podróżniczych	 szybko	 może	 się	 okazać,	 że	 na	 zrealizowanie	 wszystkich
planów	nie	starczy	Ci	czasu/sił/pieniędzy).
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Świadoma	 i	 spokojna	 podróż	 stanowi	 w	 moim	 przypadku	 doskonałe
remedium	 na	 te	 bolączki.	 Podróż,	 w	 której	 niekoniecznie	 biegamy	 z
aparatem	 odhaczając	 najpopularniejsze	 zabytki,	 czy	 atrakcje.	 Sam	w	 czasie
podróży	wolę	nacieszyć	się	małymi	rzeczami	i	skupić	na	niuansach,	o	których
często	 nie	 pisze	 się	 w	 przewodnikach.	 Poobserwować	 toczące	 się	 życie	 i
spacerujących	 ludzi,	 pokontemplować	 zachodzące	 słońce,	 zgubić	 się	 w
bocznej	uliczce	w	czasie	tułaczki	bez	celu,	czy	spróbować	lokalnej	potrawy	w
niepozornej	knajpce	prowadzonej	od	wielu	lat	przez	tego	samego	właściciela.

Brzmi	to	przesadnie	wzniośle,	jednak	faktem	jest,	że	żyjemy	w	najlepszych
czasach	do	podróżowania	w	całej	historii	ludzkości.	Podróże	nigdy	nie	były
tak	 tanie,	 szybkie	 i	komfortowe	 jak	 teraz,	 a	 świat	 stał	 się	globalną	wioską	 i
jest	na	wyciągnięcie	ręki	dla	każdego,	kto	tylko	chce	po	niego	sięgnąć.	Nasi
rodzice,	 czy	 dziadkowie	 mogli	 tylko	 o	 tym	 pomarzyć.	 Żal	 z	 tego	 nie
skorzystać.

"Za	dwadzieścia	 lat	bardziej	będziesz	żałował	 tego,	czego	nie	zrobiłeś,
niż	tego,	co	zrobiłeś.	Więc	odwiąż	liny,	opuść	bezpieczną	przystań.	Złap
w	żagle	pomyślne	wiatry.	Podróżuj,	śnij,	odkrywaj."

—	Mark	Twain
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Poznaj	inny	świat

Życie	 w	 globalnej	 wiosce	 ma	 też	 naturalnie	 swoje	 wady.	 Popularność
środków	 masowego	 przekazu	 sprawiła,	 że	 wiele	 miejsc	 upodobniła	 się	 do
siebie	 tracąc	 przy	 tym	 swój	 unikalny	 charakter.	 Spędzając	 urlop	 nawet	 na
drugim	końcu	świata	często	jesteśmy	w	stanie	przeżyć	nie	zmieniając	swoich
nawyków	 żywieniowych	 (swoją	 drogą	 chyba	 nigdy	 nie	 zrozumiem	 ludzi
wybierających	 globalne	 fast-foody	 mając	 za	 alternatywę	 lokalną	 kuchnię!),
nie	 rezygnując	 przy	 tym	 z	 wszystkich	 wygód	 wynikających	 ze	 stałego
dostępu	do	 sieci.	Miejsc,	w	których	 czas	 stanął	w	miejscu	wiele	 lat	 temu
ubywa	z	roku	na	rok,	przez	co	stają	się	one	coraz	bardziej	unikalne.	Jednym	z
takich	miejsc	 jest	Kuba.	Któż	 nie	 chciałby	 przenieść	 się	 do	 kraju	wyjętego
żywcem	z	filmowego	kadru	połowy	ubiegłego	wieku?

Poniższy	 tekst	 pochodzi	 z	 bloga	 i	 dostępny	 jest	 na	 stronie:
http://zapiskizpodrozy.pl/kubanskie-zapiski-powrot-do-przeszlosci/

Kubańskie	zapiski:	powrót	do	przeszłości

W	 lokalu	 zapanowała	 cisza.	 Wydawać	 by	 się	 mogło,	 że	 jedynym	 źródłem
dźwięku	 stał	 się	 cichy	 szelest	 pochodzący	 od	 zawieszonego	 pod	 sufitem
wolno	 obracającego	 się	 wiatraka,	 przynoszącego	 ulgę	 od	 lejącego	 się	 na
zewnątrz	 skwaru.	 W	 godzinach	 wczesno-popołudniowych	 ruch	 na	 ulicach
Hawany	 był	 znacznie	 bardziej	 spokojny.	 Jak	 co	 dzień	 o	 tej	 godzinie,
większość	 właścicieli	 sklepów	 i	 kramów	 udało	 się	 na	 sjestę.	 Promienie
słoneczne	prześlizgujące	się	przez	niechlujnie	zasłonięte	żaluzje	potęgowały
specyficzną	atmosferę	panującą	wewnątrz.	Padający	cień	w	całości	pokrywał
twarze	siedzących	przy	stoliku	ludzi.	W	jednej	chwili	ich	wzrok	zogniskował
się	 na	 nas.	Turyści	 byli	 rzadkimi	 gośćmi	w	 tego	 typu	 przybytkach.	 Jedynie
barman	 z	 niewzruszoną	 miną	 kontynuował	 proces	 wycierania	 szklanek	 do
rumu,	 wykorzystując	 do	 tego	 nie	 do	 końca	 czystą	 szmatę.	 Przez	 chwilę
poczułem	się	jak	na	planie	filmowym.	To	uczucie	towarzyszyło	mi	właściwie
od	 początku	 wizyty	 na	 Kubie.	 Tropikalnej	 wyspie,	 która	 w	 rezultacie
dziwnych	 zawirowań	 historycznych	 tak	 niedorzecznie	 odróżniała	 się	 od
sąsiadujących	z	nią	karaibskich	wysepek.	Kraju,	który	pozwolił	mi	przekonać
się	na	własnej	skórze	jak	mogła	wyglądać	Polska	przed	1989	rokiem,	oraz	jak
panujący	ustrój	może	kształtować	mentalność	żyjących	w	nim	ludzi.	Wreszcie
kraju,	 który	 należy	 eksplorować	 na	 własną	 rękę,	 aby	 uciec	 z	 misternie
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zaprojektowanej	 dla	 turystów	 alternatywnej	 rzeczywistości.	Rzeczywistości,
w	 której	Kuba	 to	 kraina	miodem	 i	mlekiem	 płynąca,	 gdzie	 nie	mówi	 się	 o
polityce,	ludzie	są	przyjaźni	wobec	podróżnych	z	innych	stron	świata,	a	także
obowiązuje	inna,	dostosowana	pod	kieszeń	turystów	waluta.	Jak	wielka	była
moja	 frustracja,	 gdy	 na	 raptem	 kilka	 dni	 przed	 planowanym	 wyjazdem
anulowano	 nasz	 lot	 z	 Mediolanu	 do	 Hawany.	 Tylko	 łutowi	 szczęścia
podsyconemu	 ogromną	 determinacją	 w	 wyszukiwaniu	 alternatywnych
połączeń	 zawdzięczamy	 fakt,	 że	 wyjazd	 doszedł	 do	 skutku.	 Co	 prawda	 z
kilkoma	 przesiadkami	 w	 Bergamo,	 wspomnianym	 Mediolanie,	 ale	 też
Frankfurcie,	 a	 nawet	 Montrealu,	 jednak	 po	 ponad	 całodobowej	 podróży
dopięliśmy	 swego.	 Jeszcze	 na	 lotnisku	 znużenie	 podróżą	 zniknęło	w	 jednej
chwili	 ustępując	 miejsca	 rosnącej	 ekscytacji.	 Wsiadając	 do
kilkudziesięcioletniego	chevroleta,	znanego	mi	wcześniej	 jedynie	z	filmów	i
wizyt	w	muzeach	motoryzacji	miałem	wrażenie	jakbym	wsiadał	do	wehikułu,
mającego	zabrać	nas	w	podróż	w	czasie.

Co	poszło	nie	tak?

Aby	 zrozumieć	 „fenomen”	 Kuby	 musimy	 cofnąć	 się	 o	 kilkadziesiąt	 lat
wstecz,	do	roku	1962.	 i	wydarzeń	nazwanych	później	kryzysem	kubańskim.
Po	 ostatecznym	 przejęciu	 władzy	 przez	 Fidela	 Castro	 i	 odparciu	 ataków
opozycjonistów	 wspieranych	 przez	 CIA	 na	 Kubie	 zapanował	 nowy,
komunistyczny	 reżim.	Był	 to	 jak	dar	od	niebios	dla	Związku	Radzieckiego,
który	w	okresie	Zimnej	Wojny	postanowił	skorzystać	z	okazji	i	uzyskać	punkt
podparcia	w	tej	części	świata	zacieśniając	relacje	z	kubańskim	dyktatorem.	W
wyniku	 zawartego	 porozumienia	 rozmieszczono	 na	 wyspie	 arsenał
sowieckich	 rakiet	 balistycznych	 obejmujących	 swym	 zasięgiem	 praktycznie
całe	 terytorium	Stanów	Zjednoczonych.	Układ	 był	 korzystny	 dla	 obu	 stron.
Castro	otrzymał	gwarancję	bezpieczeństwa	w	postaci	obecności	sił	ZSRR	w
razie	 agresji	 USA,	 uczulonego	 na	 eskalację	 socjalistycznych	 idei.	 Nikita
Chruszczow	 dostał	 z	 kolei	 kontrargument	 dla	 wycelowanych	 w	 stronę
Moskwy	 rakiet	 umieszczonych	 na	 terenie	wschodniej	 Turcji.	 Sytuacja	 stała
się	 patowa,	 a	 świat	 wstrzymał	 oddech	 w	 obliczu	 wiszącego	 na	 włosku
nuklearnego	konfliktu.	Oba	supermocarstwa	postawiły	się	w	szachu.
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–	 Thomas	 Power:	 Trzeba	 zabić	 drani.	 Jeśli	 po	 wojnie	 zostanie	 dwoje
Amerykanów	 i	 jeden	 Rosjanin,	 to	 wygraliśmy.	 –	 John	 F.	 Kennedy:	 Lepiej
niech	się	pan	upewni,	że	będą	to	mężczyzna	i	kobieta.

Dla	Kuby	oznaczało	to	jedno.	Od	mniej	więcej	 tego	okresu	Stany	zerwały	z
nią	 stosunki	 dyplomatyczne,	 w	 skład	 czego	 weszło	 również	 całkowite
embargo	handlowe.	Wtedy	też	czas	na	wyspie	stanął	w	miejscu.	Najbardziej
widoczne	 jest	 to	 oczywiście	 na	 ulicach,	 po	 których	 wciąż	 poruszają	 się	 te
same,	 naprawiane	 od	 kilkudziesięciu	 lat	 auta.	 Jeśli	 zastanawiacie	 się	 nad
wyjazdem	 na	 Kubę,	 jest	 to	 z	 pewnością	 wystarczający	 argument,	 aby	 ją
odwiedzić.	 Po	 ulicach	 suną	 niczym	 zjawy	 amerykańskiego	 kapitalizmu
prawdziwe	 krążowniki	 szos,	 przy	 czym	wiele	 z	 nich	wciąż	 utrzymywanych
jest	 w	 nienagannym	 stanie.	 W	 wyniku	 mariażu	 z	 blokiem	 państw
komunistycznych	 na	 wyspie	 zaczęły	 pojawiać	 się	 również	 produkty
radzieckiej	 myśli	 technologicznej	 w	 postaci	 niezawodnych	 ład,	 ale	 także
polskich	 fiatów	 126p,	 pieszczotliwe	 zwanych	 przez	 miejscowych	 polaquito
(czyli	 „polaczek”	–	nie	ma	w	 tym	słowie	pejoratywnego	zabarwienia,	 to	po
prostu	 mały	 Polak).	 Przebojem	 zdobyły	 serca	 wielu	 kierowców	 z	 czysto
pragmatycznych	 pobudek.	 Były	 ekonomiczne,	 niedrogie	 w	 utrzymaniu	 i
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potrafiły	 zmieścić	 się	 w	 wiele	 wąskich	 uliczek,	 co	 stanowiło	 idealną
przeciwwagę	 dla	 żłopiących	 galony	 benzyny	 amerykańskich	 potworów.	 W
latach	 80.	 rząd	 kubański	 uruchomił	 nawet	 program	 odkupu	 amerykańskich
aut	w	zamian	za	gotówkę,	lub	nowiutką	ładę.

Typowy	 widok	 na	 ulicach	 Hawany.	 Popularne	 Maluchy	 zaparkowane	 obok
starych,	amerykańskich	aut

Upadek	ZSRR	wstrzymał	 jednak	 ten	proces,	 co	więcej	wielu	Kubańczyków
niechętnie	 rozstawało	 się	 ze	 swoimi	 motoryzacyjnymi	 perełkami,	 mając
świadomość	ich	rosnącej	wartości.	Co	ciekawe,	rządzący	obecnie	Raúl	Castro
zezwolił	 na	 import	 nowych	 samochodów,	 jednak	 wciąż	 jest	 to	 luksus,	 na
który	 stać	 jedynie	 nielicznych.	 Jest	 to	 jednak	 jeden	 z	 wielu	 symptomów
nadchodzących	 zmian,	 które	 nieuchronnie	 dotrą	 prędzej,	 czy	 później	 na	 tę
intrygującą	wyspę.	Póki	co	jednak,	wciąż	nie	ma	bezpośrednich	połączeń	ze
Stanów,	 a	 sami	 obywatele	 USA	 mogą	 prywatnie	 tam	 docierać	 dopiero	 od
kilku	 lat.	 Kraj	 jest	 też	 wciąż	 wyizolowany	 od	 bezpośrednich	 sąsiadów.	 Na
okoliczne	wyspy	nie	kursują	promy,	siatka	połączeń	lotniczych	ogranicza	się
do	 kilku	 połączeń	 dziennie	 w	 obrębie	 głównych	 lotnisk.	 Również	 ich
infrastruktura	odbiega	od	wyobrażeń	o	współczesnych	terminalach	lotniczych
i	przypomina	bardziej	wystrojem	dworce	PKS	z	lat	70.	ubiegłego	wieku.
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Przegląd	 dostępnych	 sieci	 wifi	 na	 terenie	 lotniska	 w	 Varadero.	 Na	 próżno
szukać	darmowego	internetu.

Zapłać	24	razy	więcej,	jeśli	nie	jesteś	Kubańczykiem

Wizytę	 w	 hawańskim	 barze	 rozpoczynamy	 nieśmiało,	 od	 piwa.	 Barman
jednym	 ruchem	 ręki	 wydobywa	 z	 lodówki	 trzy	 głęboko	 zmrożone	 butelki.
Oszroniona	 etykieta	 zachęcająco	 konweniuje	 z	 logiem	 przedstawiającym
niedźwiedzia	polarnego	i	obiecującą	orzeźwienie	nazwą:	Polar.	Siadamy	przy
barze.	 Jest	 czas,	 żeby	 jeszcze	 raz	 rozejrzeć	 się	 po	 lokalu.	 Czuję	 na	 sobie
wzrok	obserwujących	mnie	ludzi,	choć	nie	jest	już	on	taki	natarczywy,	jak	na
początku.	 Staram	 się	 zaobserwować,	 jak	 wyglądają	 i	 czym	 raczą	 się
miejscowi.	Knajpa	wydaje	się	być	schronieniem	dla	wędrowców	zmęczonych
wspinaczką	 po	 górach	 codzienności.	 Nie	 ma	 tu	 kolorowych	 drinków	 z
palemką,	 a	 wszyscy	 wydają	 się	 znać	 ze	 sobą.	 Unoszące	 się	 kłęby
papierosowego	dymu	na	próżno	szukają	ujścia	na	zewnątrz	przez	co	kumulują
się	spowijając	powietrze	duszącą,	lekko	niebieskawą	mgiełką.
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–	 Skąd	 jesteście?	 –	 podpytują.	 –	 Z	 Polski?	 –	 nie	 dowierzają,	 nie	 kryjąc
pozytywnego	zaskoczenia.
Nie	mija	dziesięć	minut	i	Denis,	obsługujący	nas	barman,	wypełnia	szklanki
słuszną	 porcją	 lokalnego	 rumu.	 Atmosfera	 stopniowo	 się	 rozluźnia.	 Przy
najbardziej	 obleganym	 stoliku	 toczą	 się	 ożywione	 dyskusje,	 przerywane	 co
chwilę	 salwami	 śmiechu	 i	 zaproszeniami	 do	 wspólnej	 popijawy.	 Lokalsi
częstują	nas	papierosami,	wznoszą	 toasty	na	naszą	cześć.	Za	rum	płacimy	3
CUP	za	szklankę,	czyli	mniej	więcej	45	groszy.	Ten	sam	rum	kosztowałby	w
rejonie	 znajdującego	 się	 150	 kilometrów	 dalej	 Varadero	 minimum	 4	 CUC,
czyli	16	złotych.

Na	 Kubie	 funkcjonują	 dwie	 waluty.	 Standardowe	 peso	 cubano	 (CUP),
wykorzystywane	w	lokalnym	handlu	przez	większość	społeczeństwa,	a	także
peso	convertible	(CUC	–	peso	wymienialne).	Aby	zrozumieć	ten	stan	rzeczy,
znów	 musimy	 cofnąć	 się	 czasie,	 tym	 razem	 do	 roku	 1991.	 Po	 upadku
Związku	 Radzieckiego,	 Kuba	 utraciła	 głównego	 stymulanta	 gospodarki,
żywiciela,	a	przede	wszystkim	hojnego	sponsora.	Szukająca	cięcia	kosztów	i
likwidująca	ogromną	biurokrację	po	ZSRR	Rosja	nie	zamierzała	w	dalszym
ciągu	 angażować	 się	 w	 sprawy	 wewnętrzne	 Kuby,	 uznając	 ten	 interes	 za
nieopłacalny.	 Z	 drugiej	 strony,	 wielu	 Kubańczyków	 zdołało	 uciec	 przed
reżimem	Fidela	Castro	do	Stanów	Zjednoczonych,	 przez	 co	mogło	wysyłać
zarobione	pieniądze	ratując	w	ten	sposób	pogrążoną	w	kryzysie	gospodarkę.
Kuba	 potrzebowała	 nowej	waluty,	 o	 tej	 samej	 sile	 nabywczej,	 co	 dolar.	Od
tego	momentu,	peso	wymienialne	zostało	sztywno	powiązane	kursem	1	do	1	z
dolarem,	co	stanowi	równowartość	24	peso	kubańskich	(tu	kurs	również	jest
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sztywny).	Wraz	 ze	wzrostem	branży	 turystycznej	na	Kubie,	 nowa	waluta	w
naturalny	 sposób	 przejęła	 rolę	 waluty	 obowiązującej	 we	 wszystkich
turystycznych	rejonach.	Dzięki	temu	można	było	w	łatwy	sposób	rozwarstwić
poziom	cen,	 które	 stawały	 się	 horrendalnie	wysokie	 lub	 śmiesznie	 niskie	w
zależności	 od	 wybranej	 waluty.	 Przykładowo,	 za	 butelkę	 wody	 mineralnej
przy	największych	atrakcjach	turystycznych	możemy	zapłacić	nawet	2	CUC
(8	 złotych),	 podczas	 gdy	 przepyszny	 sok	 ze	 świeżo	 wyciskanej	 trzciny
cukrowej	kosztuje	zazwyczaj	1	CUP	(15	groszy).	Wiele	osób	odwiedzających
Kubę	 nie	 zdaje	 sobie	 sprawy	 z	 możliwości	 legalnej	 wymiany	 peso
wymienialnego	(używanego	domyślnie	przez	turystów)	na	lokalne,	z	którego
korzystają	 miejscowi.	 Rozwarstwieniu	 uległy	 również	 zarobki	 samych
Kubańczyków.	Mówi	się,	że	średnia	pensja	na	Kubie	wynosi	ok.	25	dolarów
miesięcznie.	Nietrudno	 jednak	 spotkać	miejscowych	bawiących	 się	 nowymi
iPhone’ami,	czy	tabletami.	Wynika	to	z	rodzaju	waluty,	w	jakiej	się	zarabia.
Bardziej	operatywni	Kubańczycy	skorzystali	z	okazji	i	rozpoczęli	działalność
w	prężnie	rozwijającej	się	branży	turystycznej.	Jak	grzyby	po	deszczu	zaczęły
powstawać	 casas	 particulares,	 czyli	 pokoje	 do	 wynajęcia	 w	 prywatnych
domach.	Pomimo,	że	za	sam	fakt	prowadzenia	casy	właściciel	zobowiązany
jest	 do	 uiszczenia	 wysokiej,	 comiesięcznej	 opłaty	 rządowi	 jest	 to	 bardzo
intratny	 biznes.	 Dość	 powiedzieć,	 że	 za	 pokój	 wynajęty	 na	 jedną	 noc
obcokrajowcowi	 gospodarz	 otrzymuje	 równowartość	miesięcznej	 (!)	 pensji,
jaką	 otrzymałby	 pracując	 na	 państwowej	 posadzie.	 Cena	 za	 noc	 w	 casie
niezależnie	 od	 lokalizacji	 jest	 w	 większości	 przypadków	 bardzo	 zbliżona	 i
oscyluje	w	okolicach	20-25	CUC.	Olbrzymia	przepaść	w	wartości	pieniądza
sprawia,	że	turyści	traktowani	są	często	jak	chodzące	bankomaty.	Miejscowi
prześcigają	 się	w	 pomysłach	 na	wyrwanie	 dodatkowych	 pieniędzy,	 którymi
nie	musieliby	 dzielić	 się	 z	 opresyjnym	 rządem,	 począwszy	 od	 półlegalnych
wycieczek	 fakultatywnych,	 rzekomo	 autentycznych	 kubańskich	 posiłkach,	 a
na	 cygarach	 domowej	 roboty	 skończywszy.	 Dodatkowo	 funkcjonuje	 coś	 w
rodzaju	 niepisanego	 systemu	 poleceń.	 Gdy	 chcemy	 zarezerwować	 kolejny
nocleg	 w	 wybranej	 przez	 nas	 miejscowości,	 nasza	 gospodyni	 wyciąga
przepastny	kajecik.	Ma	w	nim	zapisane	numery	telefonów	do	przyjaciół,	choć
w	 tym	 kontekście	 lepszym	 określeniem	 byłoby	 chyba	 „partnerów
biznesowych”	 rozsianych	po	 całej	Kubie.	Wystarcza	 jeden	 telefon	 i	miejsce
jest	już	zaklepane.	Żyjemy	w	symbiozie.	My	jesteśmy	zadowoleni,	że	mamy
gdzie	 spać	 w	 sytuacji,	 gdy	 internet	 kompletnie	 zawodzi.	 Z	 kolei	 nasza
gospodyni	prawdopodobnie	otrzyma	 taki	 sam	 telefon	od	 swojej	przyjaciółki
(ciekawe,	czy	się	w	ogóle	kiedyś	widziały?),	gdy	inni	podróżni	będą	szukać
miejsca	w	jej	miejscowości.
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Trudno	 polemizować	 z	 faktem,	 że	 to	 panujący	 ustrój	 wymusił	 na
Kubańczykach	 umiejętność	 kombinowania	 i	 załatwiania	 sobie	 różnych
rzeczy.	Mam	wrażenie,	że	znaczenie	tych	dwóch	czasowników	ukształtowało
się	 w	 Polsce	 do	 obecnej	 postaci	 w	 wyniku	 komuny.	 Czy	 to	 przypadek,	 że
język	angielski	nie	zna	dokładnego	odpowiednika	słowa	„załatwiać”?

Na	Kubie	pojawił	się	internet

Zjawisko	to	można	zaobserwować	w	kilku	strategicznych	miejscach	centrum
Hawany.	 Tłum	 młodych	 ludzi	 skupionych	 jest	 na	 niewielkiej	 powierzchni.
Niektórzy	 z	 nich	 stoją,	 inni	 rozsiedli	 na	 krawężniku	 w	 poszukiwaniu	 choć
skrawka	cienia.	Łączy	ich	jedno.	Wszyscy	wpatrzeni	są	w	ekrany	telefonów
komórkowych.	 Większość	 czatuje	 ze	 znajomymi,	 są	 też	 tacy,	 którzy
rozmawiają	 na	 Skypie.	 Nie	 mija	 dziesięć	 sekund	 i	 jak	 z	 podziemi	 wyrasta
rosły	Kubańczyk.
–	 Quieres	 Internet?	 –	 zagaduje,	 wachlując	 się	 kawałkiem	 plastiku
przypominającym	 kartę	 telefoniczną.	 Internet	 robi	 na	 Kubie	 furorę.	 Na
przestrzeni	 ostatnich	 kilku	 lat	 poluzowano	 restrykcje	 dotyczące	 dostępu	 do
sieci	 i	 zainstalowano	 kilka	 rządowych	 hotspotów,	 oferujących	 całodobowe
połączenie	 po	wykupieniu	karty	 z	 określonym	 limitem	przysługującej	 ilości
danych.	 Spragnieni	 dostępu	 do	 cywilizacji	 Kubańczycy	 z	 łaknieniem
pobierają	każdy	bajt	informacji	płacąc	za	to	bajońskie	sumy,	choć	i	te	z	roku
na	rok	maleją.

Stare	ubrania	i	inne	przysmaki

Stoję	 w	 kolejce	 w	 małej,	 lokalnej	 piekarni.	 Zapach	 świeżo	 wypieczonego
chleba	 delikatnie	 pobudza	 nozdrza	 powodując	 łaknienie.	 Przełykam	 ślinę.
Zmęczony	 dość	 monotonną	 dietą	 postanawiam	 zjeść	 coś	 bardziej
tradycyjnego.	Wskazuję	na	ciepły	jeszcze	bochenek,	trzymając	w	ręku	zwitek
banknotów	 prezentujących	 poczet	 kubańskich	 bohaterów.	 Sprzedawca
dębieje,	 po	 czym	 bezradnie	 rozkłada	 ręce.	 Z	 początku	 nie	 rozumiem	 o	 co
chodzi.	 Czy	 daję	 za	 mało?	 Albo	 waluta	 nie	 ta?	 Może	 w	 jego	 mniemaniu
turysta	 powinien	 spożywać	 śniadania	 w	 hotelu,	 zamiast	 tułać	 się	 po
sklepikach	przeznaczonych	dla	miejscowych?	Zapada	chwilowa	konsternacja.
Sprzedawca	drapie	się	po	głowie,	wreszcie	wpada	na	pomysł	i	wyjmuje	coś	z
szuflady.	Doznaję	olśnienia.
Na	Kubie	wciąż	 funkcjonuje	 system	 reglamentacji	 żywności.	Uświadamiam
sobie	 uderzający	 kontrast.	 Tuż	 obok	 turyści	 pławią	 się	 w	 luksusowych
kurortach,	 popijają	 drinki	 z	 palemką,	 spełniając	 swój	 sen	 o	wypoczynku	na
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rajskiej	wyspie.	Tutaj	czuję	się	jak	w	alternatywnej	rzeczywistości.	Za	mną	w
kolejce	może	stać	ktoś,	kto	nie	będzie	mógł	zagwarantować	sobie,	lub	swojej
rodzinie	najbardziej	podstawowego	fundamentu	ludzkiej	piramidy	potrzeb	w
przypadku,	gdy	chleba	zabraknie.

Co	zrozumiałe,	najbardziej	popularne	dania	bazują	na	składnikach	dostępnych
na	kartki,	czyli	na	ryżu	i	czarnej	fasoli.	Ropa	vieja	(z	hiszp.	stare	ubranie)	to
narodowa	potrawa	składająca	się	porwanej	na	kawałki	wołowiny	(lub	innego
mięsa)	z	dodatkiem	ryżu	zmieszanego	z	fasolą	uzupełniona	surówką.	Całość
prezentuje	 się	 przyzwoicie,	 w	 smaku	 również	 jest	 ok,	 jednak	 w	 moim
przypadku	 szybko	 się	 to	 przejadło.	 Kuchnia	 kubańska	 nie	 rzuca	 na	 kolana
swoim	 urozmaiceniem.	 Bardzo	 popularne	 połączenie	 ryżu	 z	 fasolą	 jest
dodawane	praktycznie	do	każdego	dania	i	po	jakimś	czasie	ma	się	wrażenie,
że	wszystko	smakuje	podobnie.

Jedno	z	dań	narodowych	–	ropa	vieja

Za	najchętniej	spożywane	fast	foody	uchodzą	hot-dogi,	a	także	małe	pizze	o
średnicy	 kilkunastu	 centymetrów.	 Ich	 kompaktowe	 rozmiary	 sprawiają,	 że
większość	osób	zgina	je	w	pół	i	konsumuje	na	stojąco,	trzymając	je	w	ręku.
Główną	 ich	 zaletą	 jest	 to,	 że	 potrafią	 szybko	 nasycić,	 bo	 o	 walorach
smakowych	nie	da	się	wiele	dobrego	powiedzieć.	Kosztują	zazwyczaj	ok.	10-
15	CUP	(1.5-2.25	zł)	w	zależności	od	wybranego	wariantu.	W	podstawowej
wersji	otrzymujemy	pizzę	z	 serem	(queso),	w	wersji	 „luksusowej”	z	 szynką
(jamón).	Oczywiście	cały	czas	 skupiam	się	 jedynie	na	 tym,	czym	żywią	 się

21



miejscowi.	 Domyślam	 się,	 że	 przeznaczone	 dla	 obcokrajowców	 hotelowe
restauracje	 są	 świetnie	 zaopatrzone	 w	 całe	 spektrum	 zdecydowanie	 lepszej
jakości	 składników.	Ceny	 jednak	 również	 są	 odpowiednio	 dostosowane.	 Za
potwierdzenie	 niech	 posłuży	 Amerykanin,	 spotkany	 podczas	 tułaczki	 po
ulicach	 starej	 Hawany.	 Był	 zszokowany,	 że	 na	 Kubie	 spędzamy	 aż	 dwa
tygodnie.
–	 Przecież	 to	 bardzo	 drogi	 kraj.	 Musicie	 być	 bogaci	 –	 stwierdza.	 Krótka
wymiana	 zdań	 wyjaśniła	 wszystko.	 Nasz	 interlokutor	 nie	 miał	 pojęcia	 o
istnieniu	alternatywnej	waluty.	Za	wszystko	płacił	w	peso	convertible,	przez
co	w	kilka	dni	zdążył	wydać	małą	fortunę.
–	Słuchaj,	to	jest	tak	–	zaczynamy	tłumaczyć.	–	Jeśli	kupujesz	napój	z	trzciny
cukrowej,	 a	 sprzedawca	 mówi,	 że	 kosztuje	 to	 jedno	 peso,	 tylko	 od	 Ciebie
zależy	w	 jakim	peso	zapłacisz.	Na	 tym	zarabiają.	 Jeśli	nie	wiesz	o	 istnieniu
lokalnego	 peso,	 lub	 wiesz,	 ale	 go	 nie	 wymieniłeś	 to	 w	 wielu	 miejscach
płacisz,	bagatela,	dwadzieścia	cztery	razy	więcej	od	wszystkich.
Na	twarzy	Amerykanina	maluje	się	lekkie	zdziwienie.	Chyba	nam	nie	wierzy.
–	Ile	zapłaciłeś	za	dzisiejszy	obiad?	–	pytamy.
–	Piętnaście	CUC	–	odpowiada.
–	A	wy?
–	Jakąś	jedną	dwudziestą	tego,	co	ty.
Śmiejemy	się	 i	zostawiamy	osłupiałego	 rozmówcę.	Z	drugiej	 strony	prawdą
jest	 jednak,	 że	 posiadanie	 waluty	 „turystycznej”	 potrafi	 otworzyć	 wiele
furtek.	 Do	 słynnej	 na	 całą	 Hawanę	 lodziarni	 ustawiają	 się	 zawsze
kilkudziesięciometrowe	 kolejki.	 Nie	 trzeba	 jednak	 tracić	 kilkudziesięciu
minut.	 Wystarczy	 podejść	 do	 osobnego	 okienka,	 przyjmującego	 walutę
wymienialną.	 Płacimy,	 co	 prawda	 24	 razy	więcej	 niż	 inni,	 jednak	możemy
cieszyć	się	lodami	od	razu.	Ostatecznie	to	wciąż	tylko	cztery	złote.

Socjalizm	to	utopia

Efekty	 działania	 socjalistycznego	 ustroju	 widoczne	 są	 na	 każdym	 kroku.
Dotyczy	 to	 zarówno	 wystroju	 wnętrz	 sklepów,	 zaopatrzenia	 i	 (braku)
mnogości	 towaru	 dostępnego	 na	 półkach,	 jak	 również	 mentalności	 samych
Kubańczyków.	 Kilka	 razy	 byliśmy	 świadkami	 iście	 barejowskich	 scenek.
Jedna	z	nich	ma	miejsce	na	terenie	międzynarodowego	lotniska	w	Varadero.
Cały	rejon	Varadero	 to	kompleks	 tysięcy	hoteli,	basenów,	barów,	dyskotek	 i
wszystkiego	 tego,	czego	 turysta	może	zapragnąć	w	 trakcie	urlopu.	Varadero
to	 ta	 Kuba	 na	 pokaz,	 gdzie	 wszystko	 jest	 ładne	 i	 odpicowane.	 To	 tu	 trafia
większość	 ludzi	 skuszonych	 ofertami	 biur	 podróży	 o	 egzotycznym
wypoczynku	na	Karaibach.	Standard	wielu	hoteli	 jest	 iście	królewski.	Takie
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też	 są	 ceny.	 Obowiązuje	 tu	 tylko	 jedna	 waluta:	 peso	 wymienialne.
Sprzedawcy	gardzą	bezwartościowymi	banknotami	reprezentującymi	lokalne
peso.
Trafiamy	 do	 lotniskowej	 restauracji.	 Wydawać	 by	 się	 mogło,	 że	 knajpa	 w
takim	miejscu	mamić	 będzie	 blichtrem	 i	 jednocześnie	 odstraszać	wysokimi
cenami.	Postanawiamy	jednak	zaryzykować.	Lekko	zbija	nas	z	tropu	surowy
wystrój	wnętrza,	przypominający	bardziej	studencką	stołówkę,	niż	lotniskową
knajpkę.	W	środku	pusto.	Nie	gra	żadna	muzyka,	a	jedyny	słyszalny	dźwięk
to	monotonny	szmer	pracujących	lodówek.	Głód	jednak	nie	daje	za	wygraną,
podchodzimy	 więc	 do	 kantorka,	 by	 przejrzeć	 dostępne	 menu.	 Na	 ladzie
znajduje	 się	 stojak,	 na	 którym	 umieszczono	 plastikowe	 etykiety
reprezentujące	różne	dania.	Na	nasz	widok,	znudzona	pani	z	obsługi	podnosi
się	 z	 krzesła	 i,	 jak	 by	 od	 niechcenia,	 zaczyna	 zdejmować	 kolejne	 etykiety
jednoznacznie	sugerując,	że	dane	danie	nie	 jest	dostępne.	Po	chwili	okazuje
się,	 że	 dostępna	 jest	 jedynie…	mrożona	 pizza.	 Spowolnione	 tempo	 pracy	 i
brak	 zainteresowania	 klientem	 to	 bardzo	 powszechne	 zachowanie	 w	 wielu
miejscach.	Dotyczy	to	zarówno	handlu,	jak	i	usług.	Momentami	przypomina
to	 strajk	 włoski,	 ma	 się	 wrażenie,	 że	 pracownicy	 czerpią	 radość	 ze
ślamazarnej	 obsługi.	 Dominuje	 rozumowanie	 pokroju:	 jaka	 to	 różnica,	 czy
obsłużę	pięciu,	czy	dwudziestu	klientów,	skoro	i	tak	zarobię	tyle	samo?

Wnętrze	jedynej	restauracji	w	międzynarodowym	porcie	lotniczym	w	Varadero
przypomina	raczej	studencką	stołówkę.

Innym	 razem	 siedzimy	w	 poczekalni	 dworca	 autobusowego.	Nagle	 pojawia
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się	królowa	parkietu.	Na	nogach	założone	ma	wysokie	kalosze,	w	jednej	ręce
dzierży	 mopa,	 a	 w	 drugiej	 wiadro	 z	 wodą.	 Sprzątaczka	 zdaje	 się	 nie
przejmować	 podróżnymi	 siedzącymi	 na	 krzesełkach	wzdłuż	 ściany	 i	 już	 po
chwili	 energicznym	 ruchem	 wylewa	 na	 podłogę	 całą	 zawartość	 wiadra,
ochlapując	 przy	 tym	 tych	 znajdujących	 się	 najbliżej.	 Jej	 mina	 nie	 zdradza
żadnych	 emocji.	 Dla	 niej	 podróżni	 są	 niczym	 upierdliwe	 muchy
przeszkadzające	 w	 wykonywaniu	 pracy.	 Wprawiony	 w	 ruch	 mop	 wędruje
wzdłuż	poczekalni	zbierając	nadmiar	wody.	W	pewnym	momencie	 trafia	na
opór.	 Kobieta	 podnosi	 wzrok.	 Na	 przeszkodzie	 stanął	 but	 jednej	 z	 osób
stojących	 w	 kolejce.	 Brakuje	 jakichkolwiek	 przeprosin.	 Wyraz	 twarzy
konserwatorki	 powierzchni	 płaskich	 przyjmuje	 jedynie	 kwaśny	 grymas.	 Jak
ktoś	może	być	tak	bezczelny	i	stać	jej	na	drodze?

Panujący	 system	 dokonał	 trwałych	 zmian	w	mentalności	wielu	 ludzi.	 To	 ta
roszczeniowa	część	społeczeństwa,	która	nie	nadążyła	za	zmianami	i	pobiera
wynagrodzenie	w	 nic	 nie	wartym	 peso	 lokalnym.	Co	 ciekawe,	Raúl	Castro
dokonał	 reformy	 gospodarczej	 mającej	 na	 celu	 stopniowe	 wycofywanie
kartek	żywnościowych	z	obiegu,	jednak	spotkało	się	to	z	wieloma	protestami.
Wielu	 ludzi,	 przyzwyczajonych	 do	 comiesięcznej	 racji	 żywieniowej	 nie
potrafiłoby	 się	 odnaleźć	 w	 kapitalistycznym	 systemie.	 Zachowanie	 takiego
samego	standardu	życia	przy	głodowej	pensji	byłoby	po	prostu	niemożliwe.

¡Vamos!,	czyli	transport	w	praktyce

Komunikacja	międzymiastowa	zorganizowana	 jest	w	dość	osobliwy	sposób.
Istnieje	 dwóch	 państwowych	 przewoźników.	 Pierwszy	 z	 nich	 transportuje
Kubańczyków.	Przy	zakupie	biletu	należy	pokazać	kubański	dowód	osobisty.
Bilety	 są	 w	 śmiesznie	 niskiej,	 pomijalnej	 wręcz	 cenie,	 a	 sami	 podróżni
ściśnięci	 są	 jak	 ryby	 w	 puszce	 w	 starych	 i	 zdezelowanych	 autokarach.
Pomimo	 wielu	 prób,	 nie	 udało	 nam	 się	 dostać	 biletów	 na	 ten	 rodzaj
transportu,	 choć	 były	 ponoć	 osoby,	 którym	 się	 to	 udało	 (a	 nie	 były
Kubańczykami).	Dla	 turystów	 przygotowano	 odrębną	 ofertę.	Viazul,	 bo	 tak
nazywa	 się	 drugi	 przewoźnik,	 oferuje	 przejazdy	 komfortowymi,
klimatyzowanymi	 autokarami.	 Posiada	 też	 osobne	 dworce	 autobusowe.
Różnica	kryje	się	oczywiście	w	rodzaju	waluty.	Za	przejazd	Viazulem	można
zapłacić	 tylko	w	CUC	–	peso	wymienialnym.	Narzucona	marża	 jest	na	 tyle
wysoka,	 że	 niejednokrotnie	 można	 dogadać	 się	 z	 prywatnymi	 kierowcami,
czekającymi	 na	 dworcach.	W	 efekcie	 za	 przejechanie	 tego	 samego	 odcinka
klimatycznym	 amerykańskim	 wehikułem	 płaci	 się	 mniej,	 niż	 za	 przejazd
państwowym	autokarem.
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Usiadłem	 na	 murku	 ciągnącym	 się	 wzdłuż	 brzegu	 Maleconu,	 głównej
hawańskiej	 promenady.	Zapalone	 cygaro	 i	 słońce	niechybnie	 chylące	 się	 ku
horyzontowi	 stworzyło	 dogodny	 klimat	 do	 refleksji.	 Kuba	 to	 dziwny	 kraj.
Pełen	kontrastów	i	wewnętrznych	sprzeczności.	Z	pięknymi	plażami,	 rafami
koralowymi	 z	 jednej	 strony	 i	 represyjnym	 aparatem	 państwa	 z	 drugiej.	 Z
socjalistycznymi	 hasłami	 na	 murach,	 pod	 którymi	 drobni	 handlarze
cichaczem	 oferują	 bezakcyzowe	 cygara.	 Przypomina	 mi	 się	 wizyta	 w
lokalnym	 barze.	 Takiej	 Kuby	 szukałem.	 Autentycznej.	 Bez	 turystów,
miejscowych	 oferujących	 banknoty	 z	 Che	 Guevarą	 i	 powtarzających	 jak
mantrę	Buena	Vista	Social	Club,	byle	 tylko	 sprzedać	 tandetną	pamiątkę.	 Ile
jest	 takich	miejsc	 na	 świecie,	 ze	 swoim	unikalnym	klimatem,	 charakterem?
Czy	kiedyś	tu	wrócę?	Jedno	jest	pewne.	Trzeba	korzystać	z	okazji	i	z	życia.
Wyświechtane	do	porzygu	mądrości,	 o	 których	można	 jednak	 zapomnieć	w
wirze	codziennych	zadań.	Kuba	się	zmienia,	a	odwilż	jest	wyraźnie	widoczna.
Prędzej	 czy	 później	 bracia	 Castro	 przestaną	 rządzić,	 a	wraz	 ze	 zniesieniem
embarga	 na	 handel	 z	 USA	 zmiany	 rozpoczną	 się	 na	 dobre.	 Cieszę	 się,	 że
zdążyłem	 ją	 odwiedzić	 przed	 symbolicznym	 otwarciem	 pierwszego
McDonalda,	co	w	przyszłości	niechybnie	nastąpi.

"Świat	jest	książką	i	ci,	którzy	nie	podróżują,	czytają	tylko	jedną	stronę."

—	św.Augustyn
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Złap	dystans	w	obliczu	kojącej	natury

Ludzki	mózg	skonstruowany	jest	w	ten	sposób,	że	przez	większość	czasu	albo
myślimy	 o	 przeszłości,	 albo	 o	 przyszłości.	 Rozpamiętujemy	 wydarzenia,
których	 byliśmy	 świadkami	 lub	 zajmujemy	 się	 planowaniem	 tego,	 co
zamierzamy	 zrobić	 w	 najbliższym	 czasie.	 Zapominamy	 przy	 tym	 o
teraźniejszości,	o	tym	co	dzieje	się	w	danym	momencie,	pozwalając	mózgowi
pracować	 w	 trybie	 niejako	 automatycznym.	 Przewalająca	 się	 przez	 umysł
gonitwa	myśli	w	 naturalny	 sposób	wypełnia	 każdą	 chwilę.	Uważność	 (ang.
mindfulness)	 to	 zwrócenie	 uwagi	 na	 ten	 fakt.	To	 poczucie	 obudzenia	 się	 ze
snu,	ze	stanu	głębokich	myśli	i	świadome	skupienie	nieosądzającej	uwagi	na
bieżącą	 chwilę.	 Wiele	 znanych	 osób	 przyznaje	 się	 do	 regularnego
praktykowania	 uważności	 jako	 metodzie	 pozwalającej	 osiągnąć	 lepsze
skupienie,	zorganizować	swoje	myśli,	wyciszyć	się	i	po	prostu	lepiej	docenić
daną	 chwilę.	 Dlaczego	 o	 tym	 piszę?	 Dla	 mnie	 podróżowanie	 to	 forma
praktykowania	 takiej	 uważności,	 choć	 ujęta	 w	 odrobinę	 szerszym
kontekście.	 To	 złapanie	 dystansu	 i	 wyrwanie	 się	 z	 kieratu	 codziennych
obowiązków.	Wydaje	mi	się,	że	zaniedbania	w	tej	sferze	mogą	prowadzić	do
popadania	w	rutynę	dnia	codziennego.	Jeśli	od	czasu	do	czasu	masz	wrażenie,
że	ocknąłeś/aś	się	jak	z	letargu	zadając	sobie	pytanie	kiedy	ten	czas	uciekł	to
wiesz	co	mam	na	myśli.	Regularne	powtarzanie	dzień	w	dzień	 tych	samych
czynności	 z	 pewnością	 daje	 poczucie	 stabilizacji	 i	 bezpieczeństwa,	 jednak
odnoszę	 wrażenie,	 że	 jest	 to	 broń	 obosieczna.	 Rutyna	 jest	 największym
cichym	zabójcą	czasu,	podczas	gdy	my	nie	zauważamy,	jak	życie	przecieka
nam	przez	palce.

Poniższy	 tekst	 pochodzi	 z	 bloga	 i	 dostępny	 jest	 na	 stronie:
http://zapiskizpodrozy.pl/niedzwiedzia-wyspa-na-skraju-swiata/

Niedźwiedzia	wyspa	na	skraju	świata

Ponownie	 przyciskam	 do	 oczu	 okular	 lornetki,	 chcąc	 nabrać	 pewności.
Nasiąknięte	wodą	 brudne	 futro	 przybrało	 szarą,	matową	 barwę,	 przez	 co	w
pierwszej	chwili	wydaje	się	być	jedynie	wytworem	wyobraźni.	Leniwy	ruch
łapy	rozwiewa	jednak	wszelkie	wątpliwości.	Na	horyzoncie	majaczy	sylwetka
niedźwiedzia	 polarnego.	 W	 pierwszej	 chwili	 stwarza	 pozory	 ospałego
niedźwiadka,	 niespiesznie	przebierając	 łapami	po	 lodzie.	Wydaje	 się,	 że	nie
wyczuł	ludzkiej	obecności.	Jego	zachowanie	sugeruje,	że	jedyną	rzeczą	jaką
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jest	 zainteresowany	 to	 znalezienie	 odpowiedniego	 miejsca	 do	 drzemki.
Świeżo	 po	 lekturze	 artykułów	 na	 temat	 znakomitego	 węchu	 u	 niedźwiedzi
polarnych	wolę	 jednak	 zachować	ostrożność.	Niedźwiedzie	potrafią	wyczuć
legowisko	 fok	 z	 odległości	 nawet	 kilometra.	 Nas	 dzieli	 w	 tym	 momencie
dużo	mniejszy	 dystans.	Omiatam	wzrokiem	 otaczające	 pagórki,	 upewniając
się,	 że	 nie	 ma	 możliwości,	 aby	 w	 krótkim	 czasie	 zdołał	 przedostać	 się	 w
bezpośrednią	 okolicę.	 Szczęśliwie	 znajduje	 się	w	 bezpiecznej	 odległości	 po
drugiej	 stronie	 zatoczki.	 Leżący	 obok,	 nabity	 i	 gotowy	 do	 strzału	 sztucer
wzbudza	 jednak	 pewien	 niepokój.	 Mierzący	 do	 trzech	 metrów	 zwierz	 w
swoim	 naturalnym	 środowisku	 potrafi	 być	 zaskakująco	 szybki,	 zarówno	 na
lądzie,	 jak	 i	 w	 wodzie.	 Jest	 do	 tego	 potężniejszy	 i	 bardziej	 agresywny	 od
swojej	 brunatnej	 odmiany.	 Stanowi	 przez	 to	 śmiertelne	 zagrożenie	 dla
człowieka	–	intruza	na	jego	terytorium.	W	Svalbardzie,	arktycznej	norweskiej
prowincji,	na	wolności	żyją	trzy	tysiące	niedźwiedzi.	To	o	kilkaset	więcej	niż
ludzi,	 którzy	 przymuszeni	 panującymi	 okolicznościami	 w	 zdecydowanej
większości	znajdują	schronienie	na	 terenie	niewielkiej	osady	Longyearbyen.
Poza	 jej	obszarem	posiadanie	 strzelby	 jest	konieczne	nie	 tylko	po	 to	by	nie
złamać	 niepisanych	 reguł,	 ale	 przede	 wszystkim	 by	 zwiększyć	 szansę
przeżycia	w	wyniku	nieoczekiwanej	konfrontacji	 z	drapieżnikiem.	Nie	dalej
jak	 trzy	 miesiące	 temu	 rosyjski	 polarnik	 zmuszony	 był	 do	 ostateczności	 i
pociągnięcia	 za	 spust	w	 obronie	własnej,	 gdy	 poszukujący	 pokarmu	 zwierz
wgramolił	 się	 na	 teren	 badawczej	 placówki.	Niedźwiedzie	 polarne	 znajdują
się	 pod	 ścisłą	 ochroną,	 a	 każdy	 precedens	 jest	 pieczołowicie	 analizowany.
Odgrywa	 się	 scenkę	 retrospekcyjną	 mającą	 osądzić,	 czy	 użycie	 broni	 w
istocie	było	konieczne.	Jeden	ze	śledczych	zakłada	specjalnie	przygotowany
w	 tym	 celu	 biały	 skafander,	 mający	 imitować	 ostatnie	 poczynania
odstrzelonego	zwierzęcia.

Spitsbergen	to	wyspa	zapomniana	przez	ludzkość.	Odcięta	od	kontynentalnej
Europy	 trzygodzinną	 podróżą	 samolotem	 z	 Oslo	 jest	 miejscem,	 do	 którego
docierają	garstki	ludzi.	Zmienne	i	nieprzewidywalne	warunki	pogodowe	lubią
płatać	figla	pilotom	sporadycznych	samolotów	rejsowych.	Wysunięte	najdalej
na	północ	cywilne	lotnisko	na	świecie	często	spowite	jest	mgłą,	zmuszając	do
odwrotu	 część	 nadciągających	 znad	 kontynentu	 maszyn.	 Nie	 pomagają
również	często	występujące	silne	boczne	wiatry,	a	także	brak	alternatywnego
lotniska	w	 najbliższej	 okolicy	 z	 którego	można	 by	 skorzystać	w	 przypadku
ewentualnych	problemów	z	 lądowaniem.	Powyższe	czynniki	 sprawiły,	 że	 to
w	okolicach	Longyearbyen	miała	miejsce	 największa	 do	 tej	 pory	 katastrofa
lotnicza	w	historii	Norwegii.	W	wyniku	błędu	pilotów	spowodowanych	złymi
warunkami	 pogodowymi,	 Tupolev	 rosyjskich	 linii	 Vnukovo	 Airlines	 rozbił
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się	o	okoliczne	wzgórze	pochłaniając	życie	141	ludzi.

Położenie	Svalbardu	na	mapie	rejonu	arktycznego

Leżąca	 na	 szerokości	 78	 stopni	 na	 północ	 osada	 znajduje	 się	 dokładnie	 w
połowie	 drogi	 pomiędzy	 kołem	 podbiegunowym,	 a	 biegunem	 północnym.
Nietypowe	położenie	geograficzne	warunkuje	istnienie	dnia	i	nocy	polarnej	w
swoich	niemalże	skrajnych	postaciach.	W	efekcie	w	sezonie	 letnim	nawet	o
północy	 słońce	 znajduje	 się	 wciąż	 dość	 wysoko	 nad	 horyzontem.	 Nadmiar
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dnia	 odbierany	 jest	 jednak	 zimą,	 kiedy	 to	 na	 długie	 miesiące	 nad
archipelagiem	 nastają	 egipskie	 ciemności,	 a	 mieszkańcy	 pogrążają	 się	 w
marazmie.	 Rząd	 norweski	 poczynił	 szereg	 kroków	 mających	 na	 celu
zwiększenie	 liczby	 mieszkańców.	 I	 tak,	 podatki	 w	 Svalbardzie	 należą	 do
najniższych	na	świecie,	cała	wyspa	jest	również	strefą	bezcłową.	Dodatkowo
na	mocy	ustanowionego	w	1920	roku	Traktatu	Spitsbergeńskiego	obywatele
42	 państw	 (w	 tym	 Polski)	 mogą	 bezterminowo	 przebywać	 na	 wyspie	 bez
żadnej	 wizy,	 na	 równych	 prawach	 prowadzić	 działalność	 gospodarczą,	 a
nawet	 zakładać	 kopalnie	 i	 bezprowizyjnie	 eksplorować	 naturalne	 zasoby.
Prowadzona	przez	Rosjan	kopalnia	węgla	i	powiązana	z	nią	osada	górnicza	w
Piramiden	przez	lata	uchodziła	w	Związku	Radzieckim	za	dumę	i	wyznacznik
prężnie	 rozwijającej	 się	 gospodarki.	 Dla	 pracujących	 górników	 pobyt	 tam
stanowił	 formę	nobilitacji.	W	czasie	 jedno	 i	 dwuletnich	 sowicie	opłacanych
kontraktów	 mieli	 zagwarantowane	 wszystko,	 czego	 mogli	 potrzebować	 do
życia.	Pobudowano	 szkoły,	mieszkania,	 baseny,	 a	 także	publiczną	 stołówkę,
w	 której	 każdy	 mieszkaniec	 osady	 miał	 zapewnione	 pełne	 wyżywienie.
Przywieziono	 nawet	 ogromne	 ilości	 żyznej	 gleby	 z	 terenów	 dzisiejszej
Ukrainy,	 dzięki	 czemu	 możliwe	 było	 wyhodowanie	 olbrzymiego	 trawnika,
który	 nie	 miałby	 szans	 przetrwać	 na	 lokalnej,	 arktycznej	 ziemi.	 Mimo,	 że
ostatecznie	 zyski	 z	 wydobycia	 węgla	 nigdy	 nie	 zbilansowały	 się	 z
poniesionymi	 kosztami,	 Piramiden	 stanowić	miało	wizerunkową	wizytówkę
przed	 Zachodem.	 Dawało	 to	 złudny,	 ale	 namacalny	 dowód,	 że	 Związek
Radziecki	 w	 okresie	 Zimnej	 Wojny	 jest	 państwem	 na	 tyle	 potężnym,	 że
potrafi	zorganizować	względnie	normalne	warunki	do	życia	na	wydawać	by
się	mogło	całkowicie	nieprzyjaznym	dla	ludzi	terenie.
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Na	 Spitsbergenie	 znajduje	 się	 Globalny	 Bank	 Nasion.	 Głównym	 zamysłem
było	 zbudowanie	 skarbca	 wszystkich	 światowych	 nasion	 w	 miejscu
potencjalnie	 najmniej	 podatnym	 na	 wpływ	 ludzi	 i	 zmiany	 klimatu.	 Niskie
temperatury	 panujące	 na	 wyspie	 gwarantują	 praktycznie	 bezkosztowe
utrzymanie	zasobów.
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Bezprecedensowy	 przypadek	 odwrócenia	 kolorów.	 Wszystkie	 znaki
ostrzegawcze	w	Norwegii	to	czerwony	trójkąt	z	czarną	grafiką	na	białym	tle.
W	 tym	 przypadku	 całkiem	 słusznie	 uznano	 jednak,	 że	 czarny	 niedźwiedź
zupełnie	nie	pasowałby	do	panujących	realiów.

Wyruszamy	 o	 świcie.	 Nasza	 wędrówka	 zaczyna	 się	 około	 kilkanaście
kilometrów	 za	 Longyearbyen,	 w	 miejscu	 nieskażonym	 ludzką	 obecnością.
Prowizoryczna,	 gruntowa	 droga	 skończyła	 się	 już	 kilka	 kilometrów
wcześniej.	Na	jej	końcu	wbito	ostrzegawczy	słupek.	Przymocowany	na	jego
szczycie	 duży,	 metalowy	 znak	 drogowy	 ma	 trójkątny	 kształt,	 wewnątrz
którego	widnieje	postać	białego	niedźwiedzia	polarnego.	Jego	symbolika	jest
nader	wymowna.	Wyznacza	skraj	cywilizacji,	granicę	za	którą	lokalne	władze
stanowczo	 odradzają	 samodzielne	 wycieczki,	 a	 już	 w	 szczególności	 bez
sposobnego	uzbrojenia.	Od	tego	momentu	dalsza	podróż	bez	auta	z	napędem
na	cztery	koła	byłaby	znacznie	utrudniona,	a	miejscami	nawet	niemożliwa.	Z
mającego	najlepsze	lata	za	sobą	land	rovera	co	rusz	wyciskane	są	siódme	poty
gdy	 pokonujemy	 kolejne	 nierówności,	 jednak	 po	 krótkiej	 przeprawie
docieramy	 na	 miejsce.	 Nasza	 grupa	 liczy	 pięć	 osób.	 Prowadzi	 lokalny
przewodnik.	 To	 jedyna	 osoba	 z	 odpowiednimi	 uprawnieniami	 i
przeszkoleniem	 do	 użycia	 broni.	 Ekipę	 uzupełnia	 Mila	 –	 beżowej	 maści
husky,	 na	 co	 dzień	 wykorzystywany	 jako	 pies	 zaprzęgowy.	 Latem	 jednak
temperatury	 są	 dodatnie,	 przez	 co	 z	 braku	 lepszych	 zajęć	 służy	 nam	 jako
dodatkowa	 pomoc	 w	 wykrywaniu	 potencjalnych	 niebezpieczeństw.	 Siąpi
zimny,	 przenikliwy	 deszcz.	 Przewieszony	 przez	 ramię	 Mauser	 nieustannie
przypomina,	 że	 nie	 jest	 to	 zwykła	 wycieczka	 za	 miasto.	 Znowu	 mam
wrażenie,	 że	 znajduję	 się	 na	 planie	 filmowym.	 Oczyma	 wyobraźni	 widzę
naszą	grupę	 jako	garstkę	ocalałych	po	 apokalipsie	 zombie.	Gdy	cichnie	 ryk
silnika	 odjeżdżającego	 auta,	 ruszamy	 w	 drogę.	 Zawieszone	 nisko	 pod
nieboskłonem	 gęste,	 ołowiane	 chmury	 nie	 zwiastują	 szybkiej	 poprawy
pogody.	 Celem	 naszej	 wędrówki	 jest	 m.in.	 lodowiec	 Foxfonna.	 Jego	 jęzor
malowniczo	wtapia	 się	w	przełęcz	między	wzgórzami	uwypuklając	 surowy,
wręcz	księżycowy	krajobraz.	Początkowo	trasa	prowadzi	przez	skalisty	teren.
Z	 czasem	 grupa	 rozciąga	 się	 na	 dystansie	 kilkudziesięciu	 metrów.
Zachowanie	odpowiednich	przerw	między	kolejnymi	osobami	jest	niezbędne.
Na	 stromym	 podejściu	 kamienie	 tworzą	 mikro	 lawiny,	 obsuwając	 się	 pod
ciężarem	stóp	w	nieprzewidywalny	sposób.
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Wraz	 z	 pokonywanymi	 kilometrami	 widoki	 zaczynają	 się	 zmieniać.
Docieramy	 do	 grani	 okolicznego	 wzgórza	 skąd	 rozpościera	 się	 cudowny
widok	 na	 dolinę.	 Otaczająca	 cisza	 i	 rześkie,	 czyste	 powietrze	 pozwalają
odetchnąć	 pełną	 piersią	 i	 w	 spokoju	 napawać	 się	 otaczającą	 przyrodą.	 Co
jakiś	 czas	 dostrzegam	 przez	 lornetkę	 pojedyncze	 renifery	 porozrzucane	 w
losowych	 miejscach	 przełęczy.	 Ciągle	 jednak	 moim	 głównym	 obiektem
(nie)świadomych	poszukiwań	są	niedźwiedzie.	Z	jednej	strony	byłbym	lekko
zawiedziony,	 gdybym	 wrócił	 do	 domu	 widząc	 jedynie	 jego	 wypchaną
imitację	na	lotnisku.	Przeczesuję	wzrokiem	pobliskie	pagórki	mając	przy	tym

32



nadzieję,	 że	wypatrzę	 jednego,	 choć	 najlepiej	w	 niezbyt	 bliskiej	 odległości.
Tempo	marszu	wyraźnie	 spada,	gdy	przecinamy	 lodowiec.	Spod	 jego	spodu
dobiega	 głęboki	 szum	 spływającej	 potokami	 wody.	 Prowadząca	 nas	 Mila
wytęża	wszystkie	zmysły.	Co	rusz	kluczy,	wraca	z	wyznaczonej	ścieżki,	by	po
chwili	wybrać	inną.	O	tej	porze	roku	lodowiec	przypomina	pole	minowe.	W
wielu	 miejscach	 warstwa	 lodu	 jest	 na	 tyle	 cienka,	 że	 wystarczy	 jeden
fałszywy	krok,	aby	w	ułamku	sekundy	zapaść	się	kilkanaście	metrów	w	dół	w
pułapkę	 bez	 wyjścia.	 Paradoksalnie	 jednak	 stawiając	 kolejne	 kroki	 na
niepewnym	 lodzie	 czuję,	 że	 …	 odpoczywam.	 Przyjmuję	 zero-jedynkowe
postrzeganie	 rzeczywistości.	W	 jednej	 chwili	 moim	 jedynym	 „problemem”
staje	 się	 bezpieczne	 pokonanie	 lodowca	 oraz	 uniknięcie	 czającego	 się
potencjalnie	 za	 każdym	 rogiem	 niedźwiedzia.	 Wszystko	 to	 sprawia,	 że
nabieram	dystansu	do	wszelkich	spraw	zostawionych	gdzieś	daleko	w	Polsce.
Rzeczy	do	zrobienia,	decyzje	do	podjęcia,	problemy	do	rozwiązania	w	jednej
chwili	 maleją,	 aż	 stają	 się	 zupełnie	marginalne.	 Dopiero	 z	 tej	 perspektywy
dostrzegam,	 którymi	 zajmuję	 się	 tylko	 dlatego,	 że	 najgłośniej	 o	 sobie
przypominają.	 Tłumią	 przy	 tym	 inne,	 które	 zupełnie	 zaniedbane	 wymagają
poświęcenia	 zdecydowanie	 większej	 uwagi.	 W	 pogoni	 za	 lepszym	 jutrem
człowiek	 na	 swojej	 codziennej	 drodze	 błądzi	 w	 gąszczu	 terminów	 i
różnorakich	 spraw,	 których	 natłok	 może	 spowodować,	 że	 traci	 orientację.
Spojrzenie	 na	 nie	 z	 pewnego	 dystansu	 pomaga	 wartościować	 ich	 ważność.
Uświadamiając	 sobie,	 że	 to	 kolejny	 z	 powodów,	 dla	 których	 warto
podróżować,	 docieram	 do	 punktu,	 gdzie	 otwiera	 się	 nowa	 perspektywa	 na
okolicę.	 Poprawiam	 pokrętłem	 ostrość	 widzenia	 w	 lornetce,	 po	 czym
zaczynam	 niespiesznie	 przyglądać	 się	 okolicznym	 pagórkom.	 Nagle	 mój
wzrok	 skupia	 się	na	 jednym	punkcie.	Ponownie	przyciskam	do	oczu	okular
lornetki,	chcąc	nabrać	pewności.

"Podróże	 mają	 magiczną	 moc	 uzdrawiania	 duszy	 i	 zdecydowanie
pomagają	 zdystansować	 się	 do	 problemów	 dnia	 codziennego.	 Nie
rozwiązują	 ich	 bezpośrednio,	 jednak	 pomagają	 przewartościować	 i
spojrzeć	na	nie	jakby	z	drugiego	brzegu	rzeki."

—	Martyna	Wojciechowska
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Zjedz	coś	pysznego

Rozwijanie	 horyzontów	 kulinarnych	 jest	 jednym	 z	 ważniejszych	 motorów
napędowych	motywujących	mnie	do	zwiedzania	świata.	Zawsze	zastanawiało
mnie	jak	smakują	narodowe	potrawy	w	miejscu	ich	pochodzenia.	Czy	surowy
kawałek	ryby	potrafi	wzbudzić	zachwyt?	Dlaczego	Szkoci	dają	się	pociąć	za
owcze	 podroby?	 Co	 takiego	Kanadyjczycy	widzą	 w	 syropie	 klonowym,	 że
dodają	go	do	prawie	każdej	potrawy?	Czy	trzy	papryczki	obok	nazwy	dania	w
tajskiej	 knajpie	 stanowią	 śmiertelną	 dawkę	 kapsaicyny	 dla	 europejskiego
żołądka?	Jak	smakuje	renifer?	A	jak	zupa	z	węża?	Zadawanie	tego	typu	pytań
stanowi	dla	mnie	fantastyczne	źródło	 inspiracji,	a	niejednokrotnie	wyznacza
nawet	cel	podróży	sam	w	sobie.	Uwielbiam	eksperymentować,	bo	wiem,	że
jeśli	 nie	 zaryzykuję	 spróbowania	 potrawy,	 która	 może	 okazać	 się	 ohydna,
nigdy	nie	odkryję	tej	magicznej.	Poznawanie	nawyków	żywieniowych	i	diety
mieszkańców	 innych	 części	 świata	 sprzyja	 lepszemu	 zrozumieniu	 kultury,
rozszerza	spektrum	odczuwanych	smaków	i	pozwala	naocznie	przekonać	się,
że	w	poszukiwaniu	ciekawych	i	oryginalnych	doznań	kulinarnych	nie	trzeba
odwiedzać	 restauracji	 z	 białymi	 obrusami.	 Niejednokrotnie	 okazuje	 się,	 że
prawdziwe	 piękno	 tkwi	 w	 prostej,	 tubylczej	 potrawie	 podawanej	 w
niepozornej,	choć	obleganej	przez	miejscowych	knajpce.

Poniższy	 fragment	 pochodzi	 z	 bloga	 i	 w	 całości	 dostępny	 jest	 na	 stronie:
http://zapiskizpodrozy.pl/sajgon/

Sajgon

(...)	Rano	 czuję	 się	 już	 lepiej.	 Pomimo	wczesnej	 godziny	przedpołudniowej
termometr	 wskazuje	 już	 grubo	 ponad	 30	 kresek.	 Z	 lekką	 ekscytacją
wyczekuję	 specjałów,	 jakie	 ma	 do	 zaoferowania	 wietnamska	 kuchnia.
Wychodzę	z	hotelu	i	ląduję	w	środku	ula.	Ulica	tętni	życiem.	Setki	skuterków
przemieszczających	 się	 we	 wszystkie	 strony	 mijają	 się	 dosłownie	 na
centymetry.	 Przy	 drodze	 dostrzegam	 porozbijane	 mobilne	 punkty
gastronomiczne	 i	 bazary	 z	 żywnością.	 Są	wszędzie.	Na	 chodniku,	 przejściu
dla	pieszych,	pod	ścianami	budynków,	nawet	na	jezdni	sprytnie	osłonięte	od
przejeżdżających	 tuż	 obok	 pojazdów.	Nie	mogę	wyjść	 z	 podziwu	 jak	wiele
ludzi,	 towarów	 i	 miejsc	 do	 siedzenia	 potrafi	 zmieścić	 się	 i	 jest	 mądrze
zagospodarowanych	 na	 tak	 małym	 obszarze.	 Każdy	 metr	 kwadratowy
chodnika	 jest	 wykorzystany	 w	 stu	 procentach.	 Przeciskam	 się	 między
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straganem,	 a	 rozpalonym	 wokiem	 i	 siadam	 przy	 stoliku	 przed	 okoliczną
knajpką	mając	widok	 na	 całą	 ulicę	 jak	 na	 dłoni.	 Na	 pierwszy	 ogień	 lądują
sajgonki.	 Są	 rzeczy,	 które	 spróbować	 po	 prostu	 trzeba,	 tak	 jak	 golonkę	 w
Bawarii,	 czy	 musakę	 w	 Atenach.	 Będąc	 w	 Sajgonie,	 (de	 facto	 właściwa
nazwa	 miasta	 to	 Ho	 Chi	 Minh,	 ale	 nikt	 jej	 nie	 używa)	 czuję	 się	 wręcz
zobligowany	do	spróbowania	 tej	przystawki.	Po	krótkiej	chwili	danie	 ląduje
na	 moim	 talerzu,	 a	 z	 moich	 ust	 wydobywa	 się	 niezgrabne	 wietnamskie
„dziękuję”.	 Kelnerka	 docenia	 ten	 gest,	 uśmiechając	 się	 serdecznie	 i
przynosząc	 dwie	 miseczki	 z	 sosem	 sojowym	 i	 chilli,	 w	 których	 wkrótce
maczam	kolejne	kawałki	potrawy	napawając	się	mijającą	chwilą.	Nie	będę	się
silił	na	patetyczne	porównania.	Są	chrupiące	z	wierzchu	i	delikatne	w	środku,
po	 prostu	 pyszne.	 W	 oczekiwaniu	 na	 kolejne	 danie	 obserwuję	 pozornie
chaotyczny	 ruch	 uliczny,	 mając	 jednoczesne	 wrażenie,	 że	 paradoksalnie
wszystko	 jest	 doskonale	 uporządkowane	 i	 w	 dziwny	 sposób	 ze	 sobą
harmonizuje.	 Nie	 słychać	 prawie	 żadnych	 klaksonów,	 chmary	 skuterków
przenikają	 przez	 skrzyżowanie	 niczym	 ławica	 ryb	 opływając	 jakoś
napływające	 z	 przeciwnych	 stron	 pojazdy.	 W	 pierwszej	 chwili	 ma	 się
wrażenie,	że	lada	chwila	będzie	się	świadkiem	jakiegoś	wypadku,	jednak	do
żadnej	 kolizji	 nie	 dochodzi.	Skuterki	 jeżdżą	na	 tyle	wolno,	 że	 każdy	 jest	w
stanie	 w	 ostatniej	 chwili	 skorygować	 swoją	 trasę	 unikając	 zderzenia.
Wietnamczycy	 przewożą	 na	 nich	 dosłownie	 wszystko.	 Całe	 rodziny
obwieszone	 siatkami	 z	 zakupami,	 mąż	 za	 kierownicą,	 żona	 tuż	 za	 nim
trzymając	w	jednej	ręce	dziecko,	a	w	drugiej	torbę,	a	za	nią	jeszcze	jeden	syn,
kurczowo	trzymając	się	sukni	swojej	matki.

Z	zamyślenia	budzi	mnie	odgłos	kładzionej	 tacki.	Parująca	miska	 ląduje	 tuż
przed	moją	twarzą,	a	kelnerka	podaje	mi	obiema	rękami	wilgotny	ręczniczek
zapakowany	 w	 plastikowe	 opakowanie	 wypełnione	 od	 środka	 powietrzem.
Cichy	huk	pękającej	torebki	pozwala	mi	wydobyć	ręcznik,	którym	przecieram
twarz	 i	 zabieram	 się	 do	 konsumpcji.	 Jem	 legendarną	 zupę	 Pho,	 narodowe
danie	 Wietnamu,	 czyli	 pikantny	 bulion	 wypełniony	 makaronem	 ryżowym,
smażonymi	 warzywami	 i	 innymi	 zależnymi	 od	 wybranego	 wariantu
składnikami.	Mój	wybór	padł	na	kraba	 i	krewetki.	Taką	zupę	mógłbym	jeść
zawsze.	 Głęboka	 w	 smaku,	 z	 wyrazistymi	 dodatkami	 i	 charakterystycznym
zapachem	 świeżej	 kolendry,	 kojarzącym	mi	 się	 z	Azją	 i	Orientem.	Ręcznik
przydaje	 mi	 się	 ponownie	 szybciej,	 niż	 się	 tego	 spodziewałem.	 Wysoka
temperatura	 spotęgowana	 szybkim	 wchłonięciem	 gorącej	 i	 pikantnej	 zupy
powoduje,	 że	 moja	 twarz	 znów	 zlana	 jest	 potem.	 Na	 ulicy	 tymczasem
rozpętała	 się	 ulewa.	 Niczym	 niezapowiedziana	 sprawia,	 że	 w	 ciągu	 kilku
minut	 ulica	 wygląda	 tak,	 jak	 by	 ktoś	 na	 nią	 wiadrami	 wylewał	 wodę.
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Miejscowi	 pozostają	 niewzruszeni.	 W	 naprędce	 naciągniętych
półprzezroczystych	pelerynach	w	najlepsze	zasuwają	skuterkami	przecinając
rosnące	połacie	wody.

Na	 deser	 zamawiam	 mrożoną	 kawę.	 Podają	 ją	 tutaj	 w	 bardzo	 specyficzny
sposób.	Do	wysokiej	szklanki	wypełnionej	pokruszonym	lodem	wlewane	jest
słodkie,	 skondensowane	 mleko,	 uzupełnione	 od	 góry	 gęstą,	 gorzką	 kawą.
Smolista	ciecz	powoli	opływa	zmrożone	kostki	lodu	i	przenika	wgłąb	mleka
mozolnie	 żłobiąc	 drogę	 do	 dna	 szklanki.	 Obserwuję	 ten	 powolny	 proces	 i
czuję,	 że	 w	 podobny	 sposób	 Wietnam	 przenika	 do	 mojego	 umysłu.
Zakochałem	się	w	tutejszej	kuchni	i	chcę	tak	jeść	codziennie.	(...)

"W	 podróży	 najczęściej	 chorują	 ci,	 którzy	 obawiają	 się	 lokalnych
potraw."

—	Anthony	Bourdain
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Otwórz	drzwi	przygodzie

Postęp	 technologii	 zmienił	 sposób	 podróżowania.	 Możemy	 być	 bardziej
elastyczni	w	wyborze	potencjalnej	trasy	dzięki	dostępowi	do	natychmiastowej
opinii	 tysięcy	 ludzi,	 którzy	 byli	 tu	 przed	 nami.	 Mimo	 tych	 niewątpliwych
udogodnień	podróże,	których	nie	planujemy	od	A	do	Z	to	przede	wszystkim
przygoda.	Spontaniczne	decyzje	podejmowane	w	trakcie	wyjazdu	wymuszają
wystąpienie	nieoczekiwanych	sytuacji.	Wydaje	się,	że	im	bardziej	budżetowy
wyjazd,	 tym	 więcej	 potencjalnych	 przygód	 możemy	 napotkać.	 Szukając
drogi,	 noclegu,	 czy	 podróżując	 autostopem	 często	 jesteśmy	 zmuszeni	 do
interakcji	 z	 ludźmi	 (choć	 w	 dobie	 powszechnego	 dostępu	 do	 internetu
twierdzenie	 to	 szybko	 traci	 na	 znaczeniu).	 Zachowując	 zdrowy	 rozsądek
możemy	 ograniczyć	 ryzyko	 oszustw	 i	 innych	 nieprzyjemnych	 zdarzeń	 do
minimum.	 Szybko	 okazuje	 się,	 że	 świat	 składa	 się	 w	 zdecydowanej
większości	z	życzliwych	i	pomocnych	ludzi.

Poniższy	 tekst	 pochodzi	 z	 bloga	 i	 dostępny	 jest	 na	 stronie:
http://zapiskizpodrozy.pl/relacja-z-azerbejdzanu-po-latach/

Relacja	z	Azerbejdżanu	–	po	latach

Ostatni	wypalony	papieros	z	paczki	przywrócił	wspomnienia	sprzed	kilku	lat,
kiedy	to	nerwowo	przydeptując	w	połowie	skończony	niedopałek	stałem	zbity
z	 tropu	 w	 morderczym	 upale,	 otoczony	 wianuszkiem	 przekrzykujących	 się
mężczyzn.	 Był	 to	 prowincjonalny	 dworzec	 autobusowy	 na	 przedmieściach
stolicy	Azerbejdżanu,	Baku.	Od	dobrych	50	minut	bezskutecznie	 staraliśmy
się	o	znalezienie	autobusu,	który	zabrałby	nas	bliżej	granicy	z	Gruzją,	gdyż
następny	 nocleg	 planowaliśmy	 dopiero	 w	 okolicach	 Tbilisi,	 ponad	 500
kilometrów	dalej.	Z	tego	co	udało	nam	się	dowiedzieć	(po	części	po	rosyjsku,
trochę	na	migi,	wtrącając	polskie	 słówka	z	 rosyjskim	akcentem	 i	 pokazując
sobie	 liczby	 na	 ekranikach	 telefonów	 komórkowych)	 ostatni	 tego	 dnia
autobus	do	Balakan,	przygranicznej	miejscowości,	odjechał	już	o	8	rano,	inni
twierdzili	natomiast,	że	to	połączenie	zostało	już	całkowicie	zlikwidowane.

–	Z	Polski?	Jesteście	piłkarzami?	–	spytał	wyraźnie	zaintrygowany	kierowca
jednej	z	marszrutek	w	odpowiedzi	na	pytanie	o	nasze	pochodzenie,	po	czym	z
trudem	wygramolił	się	ze	swojego	pojazdu.	Jego	pytanie	nie	było	całkowicie
pozbawione	 sensu.	 Stadion	 Tofiqa	 Bəhramova	 w	 Baku	 wypełnił	 się
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poprzedniego	 dnia	 po	 brzegi,	 kiedy	 to	 lokalna	 drużyna	 Chazar	 Lenkaran,
wobec	 której	 stawiano	 olbrzymie	 oczekiwania	 zawojowania	 piłkarskiej
Europy	(o	czym	świadczył	również	ogromny	baner	wywieszony	na	stadionie
z	buńczucznym	hasłem:	„Europe	–	we	are	coming!”),	finansowana	przez	nie
szczędzących	 grosza	 sponsorów	 zbijających	 kapitał	 na	 sprzedaży	 ropy
naftowej,	 zmierzyła	 się	 z	 pierwszą	 przeszkodą	 na	 swojej	 drodze	 –	 Lechem
Poznań.	 Miał	 być	 to	 dla	 gospodarzy	 spacerek,	 rozgrzewka	 przed
prawdziwymi	 emocjami	 w	 kolejnych	 rundach.	 Trzy	 do	 zera	 –	 usiłowali
pokazywać	 na	 palcach	 spotykani	 przed	meczem	 podekscytowani	miejscowi
kibice.

Kilkudziesięciu	 gości	 z	 Polski	 przywitano	 festiwalem	 gwizdów	 i	 głośnego
buczenia.	Dzicz	i	totalny	chaos	–	te	słowa	najlepiej	oddają	atmosferę	tamtego
spotkania.	Trudno	mówić	tu	nawet	o	jakimkolwiek	zorganizowanym	dopingu.
Gromkie	 okrzyki	 „Chazar!	 Chazar!”	 spontanicznie	 wszczynane	 przez
kilkunastoosobowe	 grupki	 natychmiast	 podchwytywane	 były	 przez
żywiołowo	 reagującą	 resztę	 stadionu.	 Nieokiełznany,	 szalony	 tłum
błyskawicznie	 zagłuszał	 jakiekolwiek	 próby	 dopingu	 w	 naszym	wykonaniu
przeraźliwym	buczeniem	i	jeszcze	głośniejszym	„Chazar!”.	Gdy	na	początku
drugiej	 połowy	 padła	 bramka	 dla	 Lecha,	 na	 stadionie	 zapanowała
konsternacja,	 poprzedzona	 kolejną	 porcją	 gwizdów	 pod	 naszym	 adresem.
Widząc	wyraźnie	rozjuszonych	kibiców	pokusiliśmy	się	o	małą	prowokację.
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Znajdując	 się	 w	 bądź	 co	 bądź	 muzułmańskim	 kraju,	 zdjęliśmy	 koszulki
obnażając	swoje	torsy,	co	na	miejscowych	podziałało	jak	płachta	na	byka.	W
naszą	 stronę	 zaczęło	 lecieć	 wszystko,	 co	 kibice	 znaleźli	 pod	 ręką:	 kubki	 z
napojami,	 monety,	 nawet	 chorągiewki	 z	 flagą	 Azerbejdżanu!	 Przed
publicznym	 linczem	 próbowali	 ochronić	 nas	 mocno	 zdezorientowani
azerbejdżańscy	 żołnierze,	 otaczając	 nasz	mały	 sektor	 szczelnym	 kordonem.
Mimo,	 że	 końca	 spotkania	 dało	 się	 odczuć	 napięcie	 i	 olbrzymią	 presję
wywieraną	przez	autochtonów,	wynik	nie	uległ	zmianie.	Mecz	zakończył	się
wynikiem	 0-1,	 a	w	 oczach	 naszego	 chwilowego	 przewodnika	malowało	 się
niekłamane	 zaniepokojenie.	 Stanowczo	 odradzał	 nam	 jakichkolwiek
spacerów	po	mieście,	jednoznacznie	sugerując	powrót	do	hotelu.

–	 To	 przyjechaliście	 tutaj	 specjalnie	 na	 mecz?	 –	 Nie	 mógł	 uwierzyć	 nowo
poznany	 Azerbejdżanin,	 po	 czym	 teatralnym	 gestem	 przywołał
zgromadzonych	na	placu	 autobusowym	kolegów.	Ubrany	był	 jak	większość
tutejszych	mężczyzn,	w	koszulę	z	krótkim	rękawem	i	długie,	wyprasowane	w
kant	 spodnie.	 Lejący	 się	 z	 nieba	 żar	 i	 temperatura	 sięgająca	 38	 stopni
Celsjusza	 w	 cieniu	 zdawały	 się	 mu	 w	 ogóle	 nie	 przeszkadzać.	 Wokół	 nas
zaczęło	 robić	 się	 tłoczno.	 W	 mgnienia	 oku	 staliśmy	 się	 celem	 publicznej
dyskusji	z	której	rozumieliśmy	tylko	pojedyncze	słowa:	futbol,	Polsza,	fanati.

–	Balakan?	 –	 niepewnie	 zagailiśmy	 kolejną	 osobę,	 która	mogła	 być	 równie
dobrze	 kierowcą,	 jak	 i	 pasażerem.	 Tak	 poznaliśmy	Ramila.	 Szczęśliwy	 traf
chciał,	 że	 wybierał	 się	 akurat	 w	 tamtą	 stronę	 i	 zaoferował	 nam	 podwózkę.
Tym	 sposobem	 pięć	 minut	 później	 siedzieliśmy	 już	 w	 zaparkowanej	 koło
dworca	kilkunastoletniej	Ładzie,	w	której	rolę	tylnych	pasów	bezpieczeństwa
spełniał…	 naprędce	 zamontowany	 sznurek.	 Produkt	 radzieckiej	 myśli
technicznej	nie	pozwolił	na	choć	odrobinę	nudy	i	już	na	pierwszym	wzgórzu,
zaledwie	 20	 km	od	Baku	 zanotowaliśmy	 pierwszy	 postój,	 by	 dać	 odpocząć
przegrzanemu	silnikowi.

–	A	woda	u	Was	jest?	–	spytał	Ramil.	Niewiele	się	zastanawiając	odstąpiliśmy
kierowcy	 resztkę	 zachowanej	 na	 czarną	 godzinę	wody.	Najwyraźniej	 nawet
przyzwyczajonym	 do	 upałów	 miejscowym	 skwar	 dawał	 się	 we	 znaki.	 Ku
naszemu	 zdziwieniu	 Ramil	 wziął	 butelkę	 i	 z	 niewzruszoną	 miną	 zaczął…
polewać	nią	silnik.

Po	 wielu	 godzinach	 ciężkiej	 jazdy	 z	 cyklicznie	 wymuszonymi	 przerwami,
strudzeni	 i	 oblepieni	 pyłem	 zmieszanym	 z	 potem	 dotarliśmy	 w	 końcu	 w
późnych	 godzinach	 wieczornych	 do	 Sheki.	 To	 stąd	 pochodził	 Ramil.
Człowiek	 na	 tyle	 gościnny	 i	 serdeczny,	 że	 udostępnił	 nam	 nocleg
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poprzedzony	wspólną	biesiadą.	Szaszłyki	z	baraniego	mięsa,	wściekle	słodka
herbata,	 zastąpiona	 później	 samogonem	 i	 kolejnym	 samogonem.	 Wtedy
dowiedzieliśmy	 się,	 że	nasz	gospodarz	pracuje	w...	 policji.	Na	co	dzień	 jest
detektywem	 w	 Baku,	 a	 w	 rodzinne	 strony	 wraca	 raz	 na	 jakiś	 czas,	 żeby
odwiedzić	 matkę.	 Stwierdził,	 że	 mieliśmy	 szczęście,	 że	 z	 nim	 jechaliśmy,
inaczej	 trudno	 byłoby	 nam	 przedostać	 się	 w	 te	 strony.	 Po	 wypiciu	 kilku
„głębszych”,	o	godzinie	3.	nad	ranem	Ramil	poinformował,	że	musi	iść	spać,
bo	za	 trzy	godzinny	wstaje	 i...	 rusza	w	drogę	powrotną	do	Baku.	Specjalnie
nawet	nie	ukrywał	swojego	nieważkiego	stanu,	widać	akceptacja	do	jazdy	na
„podwójnym	gazie”	jest	w	Azerbejdżanie	jeszcze	większa,	niż	w	Polsce.

Do	Balakan,	przygranicznej	miejscowości	azerbejdżańsko-gruzińskiej	zabrał
nas	pierwszy	historii	model	autokaru	Mercedesa	O302.	Warto	zaznaczyć,	że
produkcja	tych	pojazdów	zakończyła	się	w…	1974	roku,	więc	chociażby	sam
przebieg	 tego	 wehikułu	 działa	 na	 wyobraźnię.	 O	 dziwo	 jednak	 całkiem
sprawnie	 pokonywał	 kolejne	 kilometry	 od	 czasu	 do	 czasu	 zatrzymując	 się,
żeby	przepuścić	wolno	spacerujące	drogą	stada	krów.	To	chyba	taki	wołowy
odpowiednik	szczęśliwych	kur	z	wolnego	wybiegu.

Tuż	 przed	 granicą	 z	 Gruzją	 nerwowe	 poruszenie.	 Kobiety	 znajdujące	 się	 z
przodu	 pojazdu,	 ubrane	 w	 zdecydowanie	 za	 duże	 czarne	 suknie	 i	 chusty
zaczęły	 rozglądać	 się	 wokół	 i	 szeptać	 coś	 do	 siebie.	 Jedna	 sięgnęła	 do
olbrzymiej	plastikowej	torby	i	rozpoczęła	gorączkowe	poszukiwania.	Czyżby
zamierzały	się	zdetonować?	Na	granicy?	W	wypełnionym	może	zaledwie	w
połowie	 autobusie?	 Jaki	 miałoby	 to	 cel?	 Kolejne	 pytania	 przychodziły	 do
głowy	w	 tempie	 pocisków	wystrzeliwanych	 z	 karabinu	AK-47	 dzierżonego
przez	 żołnierza	 przy	 przejściu	 granicznym.	 Z	 sekundy	 na	 sekundę	 napięcie
rosło,	a	my,	siedzący	w	ostatnim	rzędzie	w	autobusie	czuliśmy	się	jak	statyści
na	 planie	 niskobudżetowego	 filmu	 sensacyjnego.	 Wreszcie,	 doczekawszy
ustalonego	 znaku,	 zaczęło	 się.	 Z	 plastikowych	 toreb	 bohaterki	 tej	 sceny
wyciągnęły	paczki	papierosów	sklejone	taśmą	klejącą	w	długie	pasy,	po	czym
przystąpiły	do	wzajemnego	oblepiania	swoich	ciał.	Gdyby	papierosy	zastąpić
rzeczywistą	amunicją,	wyglądałyby	jak	Rambo	obwieszony	taśmami	nabojów
przez	 słynną	 sceną,	 w	 której	 przekręcił	 licznik	 zabitych.	 Nim	 autobus
zatrzymał	 się	 przed	 samym	 przejściem	 (należało	 je	 pokonać	 na	 piechotę)
wszystkie	 miały	 już	 na	 sobie	 za	 duże	 suknie,	 z	 ogromnym	 luzem
przykrywające	wszystko,	co	chowały	pod	spodem.	Przemyt	papierosów	miał
sens,	 gdyż	w	Gruzji	 ich	 ceny	 były	 horrendalnie	wysokie	w	 porównaniu	 do
relacji	Azerbejdżańskich	(kosztowały	średnio	dwa	razy	więcej,	w	przeliczeniu
nawet	 3	 złote	 za	 paczkę).	 Nie	 wierzę	 natomiast,	 żeby	 celnicy	 nie	 byli
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przekupieni,	bo	przepuszczono	je	bez	mrugnięcia	okiem.

Gdy	 nadeszła	 moja	 kolej,	 podszedłem	 do	 okienka	 podając	 swój	 paszport.
Funkcjonariusz	 z	 groźną	 miną	 przesunął	 wzrok	 z	 dokumentu	 na	 twarz,
porównując	fotografię	ze	stanem	faktycznym.	Po	chwili	spojrzał	z	powrotem
na	paszport.

–	 Aaa,	Wy	 z	 Polszy!	 Zbigniew	 Cybulski,	 Czetyrie	 tankista	 i	 sobaka.	Moje
ljubime	filmy!	Dawaj,	dawaj!

Wyraźna	 sympatia	 celnika	 do	 Polski	 wychowanego	 na	 filmach	 epoki	 PRL
sprawiła,	że	dwie	minuty	później	mogłem	odetchnąć	gruzińskim	powietrzem.

"Ryzyko	przygody	jest	tysiąckroć	cenniejsze	od	dobrobytu	i	wygód."

—	Paulo	Coelho
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Bądź	ciekawy

Każdy	 z	 nas	 pojawił	 się	 na	 świecie	w	 losowym	momencie	 i	miejscu.	 Cały
światopogląd	 na	 otaczającą	 nas	 rzeczywistość	 w	 ogromnym	 stopniu
uwarunkowany	 jest	 od	 tego,	 co	 zostanie	 nam	 przydzielone	 w	 momencie
narodzin.	 Od	 tego	 momentu	 zaczynamy	 nasiąkać	 określoną	 kulturą
funkcjonując	 w	 ściśle	 zdefiniowanym	 środowisku.	 Mimowolnie	 wpadamy
przez	 to	 w	 pułapkę	 schematów	 i	 wpojonych	 kolein	 myślowych
spowodowanych	 dorastaniem	 w	 konkretnej	 kulturze.	 Nie	 możemy	 żyć
jednocześnie	w	wielu	różnych	miejscach	na	świecie	i	wyrażać	różnych	opinii
na	 te	 same	 kwestie,	 jednak	 zamykanie	 się	 w	 przekonaniu	 o	 nieomylności
własnego	 postrzegania	 otoczenia	 stanowi	 dowód	 na	 to,	 jak	 bardzo	 jesteśmy
ograniczeni	 w	 naszym	 sposobie	 rozumowania.	 W	 istocie	 posługujemy	 się
jedynie	 jedną	 z	 wielu	 subiektywnych	 wersji	 interpretowania
rzeczywistości	co	sprawia,	że	nigdy	nie	będziemy	w	stanie	w	pełni	zrozumieć
i	 wczuć	 się	 w	 rolę	 ludzi	 urodzonych	 i	 mieszkających	 w	 innych	 częściach
świata.	Jest	jednak	sprawdzony	sposób	na	zmniejszenie	tego	dystansu.	Tak,	to
podróżowanie!	Podróżując	zmuszeni	jesteśmy	do	bezustannej	nauki,	a	im
bardziej	 interesujemy	 się	 otaczającym	 światem,	 tym	 bogatsze	 staje	 się
doświadczanie	 go.	 Rozmawiając	 z	 innymi	 ludźmi,	 ucząc	 się	 innych
zwyczajów,	poznajemy	nowe	punkty	widzenia.	Zyskując	szerszą	perspektywę
jesteśmy	 w	 stanie	 skonfrontować	 i	 wyciągać	 wnioski	 dotyczące	 porządku
funkcjonowania	 świata,	 światopoglądu,	 religii,	polityki,	 czy	kultury.	Daje	 to
możliwość	 podważenia	 słuszności	 własnych	 przekonań	 i	pozwala	 bardziej
obiektywnie	 oceniać	 otaczającą	 rzeczywistość.	 To	 wysiłek,	 na	 jaki	 stać
niewielu	 w	 dobie	 wyścigu	 informacji,	 łatwostrawnej	 medialnej	 papki	 i
gotowych	do	bezrefleksyjnego	zaakceptowania	opinii	podanych	na	talerzu.

Poniższy	 tekst	 pochodzi	 z	 bloga	 i	 dostępny	 jest	 na	 stronie:
http://zapiskizpodrozy.pl/iran-z-czym-to-sie-je/

Iran	–	z	czym	to	się	je?

–	 Imam	 Chomejni!	 –	 donośny	 komunikat	 wydobywający	 się	 z	 głośnika
sygnalizuje,	 że	 metro	 zbliża	 się	 do	 stacji.	 Rozglądam	 się	 dookoła.	 Stojący
obok	 ludzie	 zaczynają	 kierować	 się	 w	 stronę	 wyjścia.	 Na	 próżno	 szukać
wśród	 nich	 kobiet.	 W	 większości	 wagonów	 kobieta	 nie	 może	 podróżować
samodzielnie	 bez	 spokrewnionego	 z	 nią	 towarzysza.	 Jest	 to	 prawnie
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zabronione.	 Dla	 tych	 jadących	 w	 pojedynkę	 wydzielono	 jeden	 wagon
„żeński”,	 znajdujący	 się	 na	 końcu	 składu.	 Przypomina	 mi	 to,	 gdzie	 się
właściwie	znajduję.	Teheran,	 serce	 Iranu.	Stolica	państwa	zaliczanego	przez
Stany	Zjednoczone	 do	 krajów	 „Osi	Zła”.	Kraj,	w	którym	obowiązuje	 pełny
szariat.	 Za	 brak	 chusty	 na	 głowie	 kobiety	 karze	 się	 chłostą,	 za	 spożycie
alkoholu	 trafia	 się	 do	 więzienia,	 a	 za	 posiadanie	 narkotyków	 grozi	 nawet
stryczek.	 Nie	 brzmi	 to	 jak	 wymarzone	 miejsce	 do	 spędzenia	 wakacji.
Normalni	 ludzie	 wybierają	 Grecję,	 Hiszpanię	 lub,	 jeśli	 pragną	 odrobiny
egzotyki,	 Egipt.	 Świadomy	 wybór	 Iranu	 jako	 celu	 podróży	 w	 opinii	 wielu
osób	kwestionuje	moją	poczytalność,	szczególnie	w	świetle	rosnącego	w	siłę
Państwa	 Islamskiego,	 coraz	 częstszych	 zamachów	 terrorystycznych,	 a	 także
konfliktów	 trawiących	 okoliczne	 kraje	 Bliskiego	 Wschodu.	 Wiedziałem
jednak,	że	Iran	 jest	 inny,	chociażby	ze	względu	na	fakt,	że	w	zdecydowanej
większości	 zamieszkują	 go	 Persowie	 –	 nacja	 diametralnie	 odmienna
kulturowo	od	Arabów.

–	Welcome	to	Iran!	–	zagaja	nienaganną	angielszczyzną	starszy	mężczyzna	i
dosiada	 się	 na	 wolnym	 miejscu	 obok.	 Obracam	 głowę	 w	 jego	 stronę	 i
zaczynamy	luźną	pogawędkę.

O	 Iranie	 nie	 można	 napisać	 bez	 wpisania	 go	 w	 geopolityczny	 kontekst	 i
wiedzy	 o	 trudnej	 historii.	 Problem	 tkwił	 w	 tym,	 że	 nigdy	 specjalnie	 nie
przepadałem	 za	 historią.	 Tym	 bardziej	 irańską.	 Lekcje	 w	 szkole	 średniej
zazwyczaj	 przeradzały	 się	 w	 dramatyczną	 walkę	 z	 ciężkimi	 jak	 ołów
powiekami,	 którą	 zazwyczaj	 przegrywałem.	Raz	 nawet	w	 trakcie	 klasówki.
Los	 tymczasem	 rzucił	 mnie	 do	 Teheranu.	Miasto	 to	 nie	 znajdowało	 się	 na
szczycie	listy	miejsc,	które	chcę	zobaczyć.	Ba,	nie	było	nawet	w	jej	połowie.
Zadecydował	 impuls	 wywołany	 promocją	 ukraińskich	 linii	 lotniczych
podsycony	zwykłą	podróżniczą	ciekawością.	Wszystko	wydarzyło	się	na	tyle
szybko,	że	czułem	lekkie	zażenowanie	z	powodu	mizernie	niskiego	poziomu
wiedzy	 o	 bogatej	 historii	 tego	 kraju	 sięgającej	 czasów	 Starożytnej	 Persji.
Wiedziałem	 coś	 o	 zajęciu	 ambasady	 USA	 i	 wzięciu	 zakładników	 przez
rewolucjonistów	 dzięki	 filmowi	 „Operacja	 Argo”	 (swoją	 drogą	 polecam),
jednak	 moje	 osobiste	 skojarzenia	 z	 tym	 krajem	 odbiegały	 raczej	 w	 stronę
Baśni	 z	 1000	 i	 jednej	 nocy,	 a	 także	 serii	 gier	 Prince	 of	 Persia.	 Jeszcze	 w
samolocie	 próbowałem	 choć	 pobieżnie	 nadrobić	 te	 braki	 zagłębiając	 się	 w
meandry	wielowiekowych,	krwawych	starć	o	władzę,	politycznych	rewolucji
i	 rządów	 szachów.	 Wybałuszyłem	 oczy	 ze	 zdumienia	 czytając	 o	 tym,	 że
raptem	 trzy	 lata	 temu	CIA	 po	 równo	 60.	 latach	 oficjalnie	 przyznało	 się	 do
zaplanowania	 i	 przeprowadzenia	 zamachu	 stanu	 przekupując	 lokalnych
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polityków	 i	 pozbawiając	 życia	 setek	 ludzi	 nazywając	 to	 „aktem	 polityki
zagranicznej	USA”	w	imię	swoich	politycznych	celów.	Dotarłem	w	końcu	do
Irańskiej	 Rewolucji	 Islamskiej	 z	 1979	 roku,	 w	wyniku	 której	 prozachodnia
monarchia	 została	 zastąpiona	 republiką	 opartą	 o	 prawa	 islamu,	 a	 portret
ajatollaha	 Chomejniego	 –	 nowego	 duchowego,	 ale	 także	 świeckiego
przywódcy	 –	 zawisł	 w	 każdym	 możliwym	 miejscu	 od	 dworców
autobusowych	 po	 obdrapane	 ściany	 małych,	 przyulicznych	 sklepików.
Uzasadniona	 nienawiść	 Irańczyków	 do	 Stanów	 Zjednoczonych,	 której
jednym	 ze	 skutków	 było	 wspomniane	 uwięzienie	 pracowników	 ambasady
USA	spowodowało	izolację	Iranu	na	arenie	międzynarodowej.	Oczywiście	z
upływem	lat	stosunki	z	Zachodem	się	nieco	ociepliły,	kraj	otworzył	się	też	na
turystykę,	jednak	reżim	wciąż	trwa	w	najlepsze.

Kiedy	mija	 szok	 związany	 z	 tym,	 że	 nowo	 poznany	 Irańczyk	 biegle	włada
angielskim,	 rozmowa	 szybko	 schodzi	 na	 tematy	 polityczne.	 Interlokutor	 ze
zdumieniem	 przysłuchuje	 się	 opowieści	 o	 stereotypowych	 wyobrażeniach
Iranu	 w	 Polsce	 jako	 kraju	 niebezpiecznego	 i	 zacofanego,	 gdzie	 ludzie
mieszkają	w	domkach	z	gliny,	a	przemieszczają	się	na	osłach.	Gdy	słyszy	o
tym,	że	w	oczach	współczesnej	Europy	cały	Bliski	Wschód	utożsamiany	jest
z	 szeroko	 rozumianym	 terroryzmem	 i	 Państwem	 Islamskim,	 wyraźnie
oponuje.

–	Arabowie	 są	głupi!	 –	 stwierdza,	 po	 czym	płynnie	przechodzimy	na	 temat
populacji	 Iranu,	 który	w	 zdecydowanej	większości	 zamieszkują	 Persowie	 –
wyznawcy	 szyizmu.	 Tłumaczy,	 że	 ilekroć	 słyszy	 się	 o	 zamachach,	 okazuje
się,	 że	 stoją	 za	 nimi	 sunnici.	Wymieniamy	 też	 poglądy	 na	 temat	 relacji	 ze
Stanami	 Zjednoczonymi	 i	 różnych	 punktów	 widzenia	 na	 te	 same	 kwestie.
Dochodzimy	 do	 wspólnego	 wniosku.	 Zachodnie	 media	 kreują	 jedną	 wizję
postrzegania	świata,	a	polityka	to	gra	interesów	–	każda	strona	naciąga	fakty	i
interpretuje	 rzeczywistość	 na	 swoją	 korzyść.	 Nie	 ma	 na	 świecie	 jasnego
podziału	na	„białe”	 i	„czarne”,	co	usiłują	forsować	radykałowie	zarówno	po
jednej,	 jak	 i	po	drugiej	stronie	barykady.	Najbardziej	na	 tym	cierpią	zwykli,
nomen	 omen,	 „szarzy”	 ludzie,	 których	 serdeczność	 przytłacza.	 Nigdzie	 na
świecie	 nie	 widziałem	 tylu	 miłych	 i,	 co	 najważniejsze,	 bezinteresownie
nastawionych	ludzi,	co	w	Iranie.	Jakby	na	przekór	temu	wszystkiemu	co	się	o
nich	mówi,	Irańczycy	okazują	swoją	gościnność	na	każdym	kroku	ciesząc	się
na	 widok	 każdego	 turysty,	 bynajmniej	 nie	 z	 powodu	 okazji	 do	 szybkiego
zarobku	 (jak	 miałoby	 to	 miejsce	 w	 przypadku	 Arabów),	 co	 możliwości
wspólnego	 wypicia	 herbaty,	 krótkiej	 wymiany	 zdań,	 czy	 choćby	 zwykłego
uśmiechu	 i	 pozdrowienia.	 Zastanawiam	 się	 na	 ile	 wynika	 to	 z	 chęci
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zanegowania	opinii	pokutującej	na	ich	kraju,	a	na	ile	wrodzonej	gościnności	i
wciąż	 niewielkiej	 liczbie	 odwiedzających.	 Faktem	 jest	 jednak,	 że	 Iran
odwiedzają	 raczej	 tylko	 świadomi	 podróżnicy,	 mimo,	 że	 to	 kraj	 o
gigantycznym	potencjale	turystycznym	–	nazwa	Persja	działa	na	zmysły.	Przy
odrobinie	 wysiłku	 marketingowego	 branża	 turystyczna	 mogłaby
niesamowicie	 wystrzelić	 w	 górę,	 tym	 bardziej,	 że	 Iran	 ma	 wiele	 do
zaoferowania.	 To	 kraj	 wspaniałych	 krajobrazów,	 a	 także	 wielowiekowych
budowli	 i	 architektury	 pozwalającej	 cofnąć	 się	 w	 czasie	 i	 obcować	 z
nietkniętym	i	fascynującym	światem	Orientu.	W	obecnych	warunkach	rozwój
turystyki	 nie	 jest	 jednak	 raczej	 możliwy.	 Nie	 jest	 to	 chyba	 nawet
spowodowane	 panującym	 reżimem.	 Przykłady	 państw	 takich	 jak	 chociażby
Kuba	 pokazuje,	 że	 można	 z	 powodzeniem	 nałożyć	 klosz	 na	 turystyczne
rejony	 tworząc	 specyficzny	mikroklimat	niemający	nic	wspólnego	z	życiem
zwykłych	ludzi.	Być	może	nawet	niefortunne	położenie	geograficzne	byłoby
przeszkodą	 do	 przeskoczenia.	 Jednak	 czarny	 PR,	 a	 także	 brak	 możliwości
zakupu	 alkoholu	 nawet	 w	 luksusowych	 hotelach	 stanowi	 skuteczną	 zaporę
przed	masowym	turystą.

Ponadto	sytuacja	geopolityczna	sprawia,	że	podróż	w	 te	 rejony	 jest	 również
podróżą	 w	 czasie	 w	 typowo	 pragmatycznym	 jej	 aspekcie.	 Nie	 chodzi	 tu	 o
zacofaną	 infrastrukturę	 –	 teherański	 system	 komunikacji	 i	 wielopasmowe
autostrady	 przewyższają	 funkcjonalnością	 wiele	 europejskich	 miast.
Ograniczenia	 dotyczą	 chociażby	 braku	 możliwości	 płatności	 kartą	 –	 Visa,
MasterCard	 i	 inne	 popularne	 karty	 firm	 z	 siedzibami	 w	 USA	 nie	 są
obsługiwane	przez	miejscowe	bankomaty.	Stają	się	bezużyteczne.	 Internet	–
nie	 dość,	 że	 ocenzurowany,	 dostępny	 jest	 jak	 na	 lekarstwo.	 W	 jednym	 z
odwiedzonych	 hoteli	 recepcjonista	 z	 namaszczeniem	 wydzielał	 kartki
jednorazowego	 i	 limitowanego	 skromnym	 transferem	 dostępu.	 W
konsekwencji,	 praktycznie	 nie	 ma	 możliwości	 rezerwacji	 czegokolwiek
online,	co	jest	pewnym	utrudnieniem	w	trakcie	planowania	podróży.

Osobnym	 zagadnieniem	 pozostają	 kwestie	 obyczajowe	 i	 ciekawe	 z
socjologicznego	 punktu	 widzenia	 próby	 nawiązywania	 relacji	 damsko-
męskich.	Co	prawda	w	ostatnich	latach	się	to	powoli	normuje,	 jednak	wciąż
restrykcje	 dotyczące	 rozdziału	 kobiet	 i	 mężczyzn	 sięgają	 dużo	 głębiej,	 niż
groteskowa	 skądinąd	 separacja	 w	 pojazdach	 komunikacji	 miejskiej.	 I	 tak,
wewnątrz	autobusu	instalowana	jest	barierka	dzieląca	pojazd	na	dwie	części,
przy	czym	część	„męska”	zajmuje	zdecydowanie	większą	powierzchnię.	Co
więcej,	istnieje	zakaz	jakiegokolwiek	kontaktu	z	niespokrewnioną	osobą	płci
przeciwnej	 nawet,	 jeśli	miałby	 się	 on	 ograniczyć	 do	 prostej	wymiany	 kilku
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zdań.	 Absurd,	 którego	 nie	 powstydziliby	 się	 mieszkańcy	 tytusowych	Wysp
Nonsensu.	 Młodzi,	 liberalni	 mieszkańcy	 Teheranu	 znaleźli	 dość	 osobliwy
sposób	 na	 obejście	 tego	 problemu.	 Z	 racji	 tego,	 że	 dyskoteki,	 ani	 puby	 nie
istnieją	(przynajmniej	oficjalnie),	a	benzyna	jest	w	cenie	wody,	formują	się	w
kilkuosobowe	 grupki	 i	 …	 jeżdżą	 autem	 po	 mieście	 wypatrując	 w	 innych
autach	 potencjalnych	 partnerek(ów).	 W	 przypadku	 gdy	 ktoś	 się	 komuś
spodoba,	pojazdy	zatrzymują	się	obok	siebie	na	światłach,	a	z	okna	jednego
samochodu	 do	 drugiego	 wędruje	 dyskretnie	 przekazana	 karteczka	 z
zapisanym	numerem	 telefonu.	Warto	w	 tym	miejscu	 zaznaczyć,	 że	 na	 takie
eskapady	samochodowe	Iranki	starają	ubierać	się	po	europejsku,	co	stanowi
pewne	 wyzwanie	 pamiętając	 o	 narzuconym	 obowiązku	 noszenia	 chusty	 na
głowie	 i	 stroju	 zakrywających	 całe	 ciało.	Wykazują	 się	 na	 tym	polu	 jednak
godną	podziwu	kreatywnością	 czego	efektem	są	kolorowe	bluzeczki,	 często
obcisłe	 i	podkreślające	 figurę	płaszczyki,	połączone	z	mocnym	makijażem	 i
niedbale	 zarzuconą	 chustą	 zalotnie	 zsuwającą	 się	 na	 sam	 tył	 starannie
przygotowanej	fryzury.

Wracam	 myślami	 do	 metra	 wsłuchując	 się	 w	 komunikat	 zapowiadanego
przystanku.	Dojeżdżamy	do	stacji	na	której	nasze	drogi	się	rozejdą.	Irańczyk
usłyszawszy	 o	 celu	 naszej	 podróży	 –	 mieście	 Isfahan,	 wyciąga	 telefon	 z
kieszeni.	 Proponuje	 darmowy	 nocleg	 u	 swojego	 syna.	 Zapewnia,	 że	 syn	 z
chęcią	 pokaże	 nam	 miasto	 i	 udostępni	 miejsca	 do	 spania.	 Zazwyczaj	 taka
propozycja	powinna	wzbudzić	podejrzenia.	 Jednak	nie	 tu,	w	 Iranie.	Chętnie
skorzystalibyśmy	 z	 gościny,	 jednak	 mamy	 już	 opłacony	 nocleg,	 więc
grzecznie	 dziękujemy.	 Jeszcze	 tylko	 uścisk	 dłoni	 i	 Irańczyk	 znika	w	 tłumie
wysiadających	z	metra	ludzi.	Ruszamy	w	dalszą	drogę.

"Podróżowanie	 jest	 fatalne	 w	 skutkach	 dla	 uprzedzeń,	 fanatyzmu	 i
zaściankowości."

—	Mark	Twain
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Podsumowanie

Zazwyczaj	po	powrocie	z	podróży	potrzebuję	kilku	dni,	żeby	dojść	do	siebie.
Staram	się	unikać	spędzania	w	jednym	miejscu	więcej	niż	parę	dni.	Preferuję
aktywny	 sposób	 spędzania	 czasu,	 co	 powoduje,	 że	 choć	 odpoczywam
psychicznie,	 fizycznie	 z	 urlopu	 wracam	 wyczerpany.	 ;)	 Odczuwam	 też
satysfakcję,	 że	 udało	 się	 zrealizować	 kolejny	 cel	 podróżniczy,	 a	 poczucie
spełnienia	daje	mi	mentalnego	kopa,	dzięki	któremu	mogę	funkcjonować	aż
do	momentu,	gdy	mój	wewnętrzny	robak	znów	da	o	sobie	znać.	;)

Długo	zastanawiałem	się	w	 jaki	 sposób	podsumować	zebrane	przemyślenia.
Uznałem,	 że	 odezwę	 się	 do	 Yen,	 bohaterki	 pierwszego	 akapitu	 i	 cytatu	 o
podróżniczym	 robaku.	Yen	 to	 podróżniczka	 z	 krwi	 i	 kości.	 Jest	Australijką
mieszkającą	obecnie	w	Kanadzie.	Legitymuje	ją	to	w	dużo	większym	stopniu
do	 wypowiadania	 się	 w	 temacie	 podróży	 w	 porównaniu	 ze	 mną,	 osobą
mieszkającą	całe	życie	w	jednym	miejscu.	Napisałem	do	niej	wiadomość,	w
której	przyznałem	się	do	tego,	że	przygotowuję	e-booka	podróżniczego,	i	że
jej	 komentarz	 zainspirował	 mnie	 do	 nadania	 tytułu:	 "Daj	 się	 pogryźć!".
Poprosiłem	ją	też	o	udzielenie	odpowiedzi	na	to	samo	pytanie:	dlaczego	warto
podróżować?	 Dlaczego	 warto	 dać	 się	 pogryźć?	Wyszedłem	 z	 założenia,	 że
punkt	 widzenia	 osoby	 mieszkającej	 po	 drugiej	 stronie	 świata	 będzie
ciekawym	 uzupełnieniem	 i	 najlepszą	 klamrą	 kompozycyjną	 spinającą
wszystko	 w	 spójną	 całość.	 Odpisała	 niemalże	 błyskawicznie,	 autentycznie
poruszona,	że	tak	potencjalnie	błaha	rzecz	mogła	odnieść	jakikolwiek	na	mnie
wpływ.	Oto	jej	odpowiedź	na	pytanie:

"Podróżuję,	ponieważ	należę	do	ludzi,	dla	których	podróże	to	sposób	na
głębsze	 doświadczenie	 nieznanych	 części	 świata.	 Inspirują	 mnie
opowieści	 i	 doświadczenia.	 Jestem	 pod	 wrażeniem	 sposobu,	 w	 jaki
natura	 stworzyła	 ten	 świat.	 Chcę	 to	 wszystko	 wchłaniać	 w	 jedyny
sposób,	 jaki	znam,	czyli	po	prostu	 jeździć	po	świecie	 i	żyć	w	kolejnych
miejscach.	 Chcę	 go	 doświadczać	 wszystkimi	 zmysłami:	 pożerać
wzrokiem,	 wdychać	 przez	 nozdrza,	 czuć	 pod	 ręką,	 nasłuchiwać
własnymi	uszami	i	wyrażać	poprzez	usta.	Gdy	wszystko	to	w	połączeniu
daje	namacalne	poczucie	obcowania	i	zatopienia	w	nim,	nagle	okazuje
się,	że	jesteś	już	nieodwracalnie	zainfekowany.	"
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Dzięki	 Yen	 za	 to	 podsumowanie!	 Powyższy	 cytat	 nie	 wymaga	 właściwie
komentarza	 i	 trudno	 się	 z	 nim	 nie	 zgodzić.	 Uświadamia	 jednak	 jedną	 dość
istotną	 kwestię.	 Pomimo,	 że	 różni	 nas	 bardzo	 wiele,	 począwszy	 od
pochodzenia,	 przez	 język,	 kulturę,	 po	 miejsce	 zamieszkania,	 nasze
podróżnicze	motywacje	pozostają	bardzo	zbliżone.	Pozwala	 to	mi	przyjąć
tezę,	że	w	gruncie	rzeczy	wszyscy	jesteśmy	do	siebie	podobni,	a	różnimy	się
jedynie	 (albo	 aż)	 bagażem	 doświadczeń.	 A	 to	 jest	 coś,	 na	 co	 mamy	 sami
wpływ	podejmując	kolejne	życiowe	decyzje.	Oby	tylko	były	dobre	-	tego	Ci
życzę.	;)

To	 już	 koniec	 naszej	 wspólnej	 podróży.	 Choć	 przemierzyliśmy	 świat	 w
tempie	 japońskiej	 wycieczki,	 mam	 nadzieję,	 że	 Ci	 się	 podobało.	 Jeśli	 tak,
koniecznie	podziel	się	tym	ze	znajomymi	-	zarówno	tym	z	facebooka,	jak	i	z
reala.	 ;)	 Będzie	 super,	 gdybyś	 dał/dała	 mi	 też	 o	 tym	 znać	 pisząc	 na
jacek@zapiskizpodrozy.pl.	 Jeśli	 masz	 pytania	 odnośnie	 któregoś	 wyjazdu,
cen	biletów	lub	innych	około	podróżniczych	aspektów,	pisz	śmiało!	Postaram
się	Ci	pomóc.	Na	moim	blogu:	zapiskizpodrozy.pl	znajdziesz	więcej	relacji	i
opowieści	 z	 innych	 zakamarków	 świata,	 a	 także	 wiele	 praktycznych
wskazówek,	 które	 być	może	 przydadzą	Ci	 się	w	 czasie	 planowania	 swoich
podróży.	Dzięki,	że	zostałeś/aś	ze	mną	do	końca.	Miłego	dnia!

"Podróżuj.	Pieniądze	wracają,	czas	nigdy."

—	autor	nieznany
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Wizyta	w	wiosce	Masajów	to	świetna	okazja	do	wspólnej	fotografii.	Ja	to	ten	z
prawej	;)
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