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Prolog

W drodze

D

ochodziïa pierwsza w nocy, gdy niepewnym krokiem wyszedïem
z samolotu na miÚdzynarodowe lotnisko w Dakarze w Senegalu.
Byïem tu juĝ wiele razy, ale zawsze potrzebowaïem chwili, ĝeby odnaleěÊ siÚ w tym otoczeniu. Otoczyli mnie mÚĝczyěni proponujÈcy mi
pomoc, której nie potrzebowaïem, gdyĝ zawsze podróĝujÚ z lekkim bagaĝem. Trudno jednak byïo odrzuciÊ ich natarczywe proĂby. Dwóch
z nich wdaïo siÚ w krzykliwÈ sprzeczkÚ. Wiedziaïem, jaka jest stawka:
ten, kto mi pomoĝe, otrzyma napiwek.
Wybraïem na chybiï trafiï jednego z bagaĝowych, który zaprowadziï
mnie do maïego pomieszczenia nad wrzeszczÈcym tïumem. Byïo tam
kilka plastikowych krzeseï przytwierdzonych do podïogi. — To tutaj
— powiedziaï po francusku — Tutaj moĝe pan poczekaÊ i siÚ przespaÊ.
— Spojrzaïem na krzesïa, zapïaciïem mÚĝczyěnie i przygotowaïem sobie
prowizoryczny biwak. Zapowiadaïa siÚ dïuga noc.
Celem mojej podróĝy byïa maleñka republika Gwinea Bissau oddalona zaledwie o póï godziny lotu z Dakaru. Najbliĝszy samolot byï jednak dopiero o siódmej rano. Jak zajÈÊ sobie te szeĂÊ godzin?
Mogïem pójĂÊ w miasto i poszukaÊ hotelu, ale perspektywa przespania siÚ przez trzy godziny, ĝeby potem z powrotem wlec siÚ na lotnisko,
nie byïa zbyt kuszÈca. Lepiej jakoĂ to przetrwaÊ i poczekaÊ, aĝ dotrÚ do
celu i bÚdÚ mógï siÚ porzÈdnie wyspaÊ.
Miaïem butelkÚ wody zdobytÈ po przybyciu do Dakaru oraz setkÚ
wódki, nabytÈ wczeĂniej tego samego dnia na frankfurckim lotnisku przed
wylotem do Afryki. To oraz koc pasaĝerski (podziÚkowania dla Lufthansy)
musiaïo mi wystarczyÊ na te kilka godzin urywanego snu.
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Cztery dni wczeĂniej wychodziïem w deszczu z dworca Grand Central
na Manhattanie. Moim celem byï konsulat mieszczÈcy siÚ w niewielkim
biurze w budynku ONZ. Biuro nie miaïo okreĂlonych ĝadnych godzin
pracy. Po uiszczeniu studolarowej opïaty — wyïÈcznie w gotówce, bez
ĝadnego pokwitowania — otrzymaïem wizÚ, na którÈ polowaïem od
kilku miesiÚcy.
Plan byï taki, ĝe miaïem przelecieÊ z Nowego Jorku do Frankfurtu,
nastÚpnie do Dakaru i Bissau, po czym kilka dni póěniej wróciÊ przez
LizbonÚ i Londyn. To przedsiÚwziÚcie byïo dla mnie jednoczeĂnie wycieczkÈ i zadaniem do wykonania.

Nawet, gdy jesteĂ zmÚczony przemierzeniem trzech kontynentów, trudno
zasnÈÊ na plastikowym krzeĂle w poczekalni w Afryce Zachodniej. Starannie owinÈïem pasek torby z laptopem wokóï swojej nogi, lecz i tak
co chwilÚ wybudzaïem siÚ ze snu, gdyĝ obawiaïem siÚ ponownego przyjĂcia „pomocnych” bagaĝowych. Gdy w koñcu udaïo mi siÚ zapaĂÊ w sen,
pojawiï siÚ rój moskitów, który wytrwale pilnowaï, ĝebym nie zamykaï
oczu na zbyt dïugo.
PomyĂlaïem sobie, ĝe ta sytuacja jest naprawdÚ komiczna. Udaïo mi
siÚ rozwinÈÊ wïasnÈ dziaïalnoĂÊ, miaïem w domu mnóstwo projektów do
zrealizowania i mogïem w znacznie przyjemniejszych warunkach komunikowaÊ siÚ ze znajomymi z caïego Ăwiata, wiÚc jak to siÚ staïo, ĝe
w Ărodku nocy wylÈdowaïem na plastikowym krzeĂle w Senegalu?
Co byïo wycieczkÈ, a co zadaniem do wykonania?
Po kolei. W tej czÚĂci Ăwiata wszystko siÚ zaczÚïo. DziesiÚÊ lat temu
przemierzaïem ten region jako wolontaryjny lekarz organizacji humanitarnej. MetodÈ prób i bïÚdów nauczyïem siÚ, jak unikaÊ dawania ïapówek (no, poza bagaĝowymi na lotniskach) oraz jak radziÊ sobie w lotniskowym chaosie — takim jak ten, którego doĂwiadczyïem dzisiejszej nocy.
Dlaczego jednak wróciïem?
To proste. Tym razem chodziïo o innego rodzaju misjÚ. Przez ostatnie
dziesiÚÊ lat swój czas, pieniÈdze i uwagÚ poĂwiÚcaïem w gïównej mierze na to,
aby odwiedziÊ wszystkie kraje Ăwiata. Kaĝde pañstwo w kaĝdym regionie,
bez ĝadnych wyjÈtków — to byïo ĝyciowe wyzwanie, które od wielu lat
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chodziïo mi po gïowie, zanim w koñcu postanowiïem je zrealizowaÊ
i poĂwiÚciÊ na nie tyle czasu, ile bÚdzie trzeba.
Ta misja doprowadziïa mnie do separatystycznych byïych republik
ZwiÈzku Radzieckiego oraz na odlegïe wyspy Poïudniowego Pacyfiku.
Patrzyïem, jak jedyny nocny samolot odlatuje beze mnie z sÈsiedniej wyspy.
Udaïo mi siÚ bez wizy odwiedziÊ Pakistan i ArabiÚ SaudyjskÈ, bo jakimĂ
cudem przekonaïem urzÚdników imigracyjnych, ĝeby pozwolili mi tam
na trochÚ zostaÊ. Zostaïem teĝ deportowany z kraju, który wciÈĝ próbujÚ
wyrzuciÊ z pamiÚci.
W trakcie tych przygód zdarzyïo mi siÚ wiele takich nocy jak ta
w Dakarze, gdy przybywaïem w jakieĂ miejsce, a moim jedynym planem
byïo kontynuowanie podróĝy — czy to samolotem, czy teĝ zatïoczonym
minibusem — do kolejnego maïego pañstwa, o którym wspominano
w wiadomoĂciach jedynie wtedy, gdy wybuchaïa w nim wojna domowa
lub gdy z powodu zmian klimatycznych groziïa mu zagïada.
Z jakichĂ dziwnych, masochistycznych powodów cieszyïem siÚ, ĝe
znowu jestem w Senegalu. Zatoczenie peïnego koïa, powrót do poczÈtków, tego typu rzeczy.
Po odwiedzeniu ponad 190 pañstw moja wyprawa wkrótce miaïa siÚ
zakoñczyÊ. Ale jeszcze nie teraz. Najpierw musiaïem dotrzeÊ do mojego
ostatniego kraju w Afryce, a byïa to wïaĂnie Gwinea Bissau.

Lotnisko w Dakarze na pewno nie mogïo pochwaliÊ siÚ ĝadnymi nagrodami za nocnÈ poczekalniÚ, lecz wschód sïoñca w Afryce Zachodniej
wart jest tego, ĝeby na niego wstaÊ. Przebiega bardzo szybko — wystarczy na moment odwróciÊ wzrok, ĝeby go przegapiÊ. Caïy Ăwiat jest
w najlepsze spowity szaroĂciÈ Ăwitu, a tu nagle bach: wstawaj, podróĝniku, pobudka!.
Do tego czasu zdÈĝyïem juĝ wróciÊ do rozleniwionej obsïugi w punkcie odpraw. Kupiïem kawÚ rozpuszczalnÈ i popijaïem jÈ, stojÈc w kolejce
na pokïad.
Jest takie uczucie podróĝnicze, które moĝe pojawiÊ siÚ nawet wtedy,
gdy jest siÚ Ămiertelnie wyczerpanym. Ani potworne zmÚczenie (osiemnaĂcie
godzin lotów i dwie godziny snu na plastikowym krzeĂle), ani niedorzecznoĂÊ
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sytuacji (lecÚ do Gwinei Bissau bez ĝadnego istotnego powodu) nie przeszkadzaïy mi w rozkoszowaniu siÚ dreszczem przygody. Gdy kofeina zaczÚïa
dziaïaÊ i rozprostowaïem nogi, od razu poczuïem siÚ lepiej. Nawet jeĂli
niektórzy ludzie uznaliby to za idiotyczne, to byïem poza domem i robiïem
coĂ, co uwielbiam. Czuïem, ĝe ĝycie jest piÚkne.
To byï póïgodzinny lot na niskim puïapie wzdïuĝ wybrzeĝa. Sïoñce
jaĂniaïo na niebie w peïnej krasie, gdy drzemaïem w fotelu przy oknie.
Nim siÚ zorientowaïem, byliĂmy juĝ w stolicy.
Po wylÈdowaniu nie czekaï na nas rÚkaw lotniczy wiodÈcy prosto do
bïyszczÈcej hali lotniska. Zszedïem po schodach wiekowego samolotu
prosto na pas startowy i ruszyïem w stronÚ stojÈcego niedaleko zakurzonego budynku kontroli paszportowej.
Komitet powitalny najwyraěniej wziÈï urlop. Zamiast tego samotny
urzÚdnik przejrzaï moje papiery i bez sïowa przybiï w nich pieczÈtkÚ.
Patrzyïem, jak bagaĝe lÈdujÈ na pojedynczym przenoĂniku taĂmowym.
I po raz kolejny doĂwiadczyïem wojny bagaĝowych o prawo do tego, aby
mi pomóc. Poranek z piÚknym wschodem sïoñca zdÈĝyï siÚ juĝ zmieniÊ
w skwarny dzieñ. Przed lotniskiem znów byïem Ăwiadkiem kolejnej walki
— tym razem kierowcy taksówek rywalizowali o moĝliwoĂÊ przewiezienia
sporadycznego obcokrajowca do jedynego hotelu w mieĂcie.
Byïem jednak bardzo szczÚĂliwy, gdyĝ wïaĂnie udaïo mi siÚ osiÈgnÈÊ
kolejny kamieñ milowy w mojej dïugiej wÚdrówce do kaĝdego zakÈtka
Ăwiata. Gwinea Bissau byïa ostatnim pañstwem na liĂcie piÚÊdziesiÚciu
czterech krajów Afryki. Po dziesiÚciu latach podróĝowania do zdobycia
Ăwiata pozostaïy mi zaledwie dwa pañstwa.

Dawno, dawno temu
Ludzie zawsze czuli pociÈg do wyzwañ i misji. Najstarsze teksty Ăwiata
to epickie opowieĂci o wyprawach i wielkich przygodach. Fabuïa wyglÈda tak samo, niezaleĝnie od tego, czy jest to historia afrykañska,
azjatycka, czy teĝ europejska: bohater wyrusza na poszukiwanie czegoĂ
nieuchwytnego; czegoĂ, co potencjalnie moĝe zmieniÊ zarówno jego
ĝycie, jak i caïy Ăwiat.
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W judeochrzeĂcijañskiej historii stworzenia Ăwiata Adam i Ewa zostali wygnani z Edenu i skazani na harówkÚ na ziemi. Z kolei historia
buddyjska kïadzie nacisk nie na stworzenie Ăwiata, ale na Êwiczenia
i starania — ĂwiÚte teksty przechodzÈ od razu do ĝyciowej misji, której
celem jest oĂwiecenie.
Najbardziej znane dzieïa literackie Ăwiata odzwierciedlajÈ nasze pragnienie sïuchania opowieĂci o zmaganiach i poĂwiÚceniu na drodze do
celu. Bajki Ezopa, KsiÚga tysiÈca i jednej nocy oraz niezliczone inne klasyczne fabuïy traktujÈ o przygodzie i realizowaniu misji.
Szekspir utrzymywaï nas w napiÚciu opowieĂciami o rozbitkach i poszukiwaniach toĝsamoĂci. Czasem wszystko koñczyïo siÚ dobrze, a czasem tragicznie, co byïo naturalnÈ konsekwencjÈ niewïaĂciwych decyzji
negatywnego bohatera.
W dzisiejszych czasach wszyscy w Hollywood wiedzÈ, ĝe misja i wyzwanie zawsze siÚ sprzedadzÈ. PomyĂl tylko o takich przebojach kinowych, jak Gwiezdne wojny, Star Trek, Indiana Jones i wielu innych. Im
mniejsze szanse na zwyciÚstwo i wyĝsza stawka, tym lepiej — pod warunkiem ĝe widz znajdzie w filmie coĂ, co go przekona. Musimy uwierzyÊ w misjÚ bohatera, a gdy tak siÚ stanie, chÚtnie popatrzymy, w jaki
sposób pokona trudnoĂci.
Najlepsze gry komputerowe, które wyciÈgajÈ z naszych kieszeni
wiÚcej pieniÚdzy i na które poĂwiÚcamy wiÚcej uwagi niĝ na ksiÈĝki czy
filmy, sÈ takĝe zogniskowane wokóï jakiegoĂ wyzwania. JesteĂ zwykïym,
szarym czïowiekiem i otrzymujesz zadanie obrony Ăwiata przed inwazjÈ
obcych (na szczÚĂcie zostajesz wyposaĝony w wyrzutniÚ rakietowÈ i odnawialny pakiet zdrowia). Albo jesteĂ hydraulikiem o wyjÈtkowo upartej osobowoĂci oraz niezwykle twardej gïowie i masz uratowaÊ uwiÚzionÈ
na zamku ksiÚĝniczkÚ. (Och, czyĝby to nie ten zamek? To chyba musisz
ruszyÊ dalej).
Tego rodzaju historie przygodowe sÈ opowiadane na okrÈgïo na róĝne
sposoby, czÚsto ze sporÈ dawkÈ przesady. SÈ wciÈgajÈce, chociaĝ w wiÚkszoĂci przypadków zmyĂlone. PodobajÈ siÚ nam, gdyĝ przez krótkÈ chwilÚ
zmieniajÈ nasze przekonania o tym, co mogïoby siÚ ewentualnie wydarzyÊ.
A jeĂli to prawda, ĝe dojdzie do inwazji obcych? Albo ĝe ¥wiÚty Graal
naprawdÚ istnieje i czeka, aĝ ktoĂ go odkryje?
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PrzemierzajÈc przez wiele lat caïÈ naszÈ planetÚ po to, aby odwiedziÊ
blisko dwieĂcie pañstw Ăwiata, odkryïem coĂ waĝnego.
Uwielbiam podróĝowaÊ! Kaĝde odwiedzone przeze mnie miejsce
miaïo mi coĂ ciekawego do zaoferowania. Gdy poznawaïem róĝne style
ĝycia i uczyïem siÚ czegoĂ nowego od ludzi z innych kultur, moje spojrzenie na Ăwiat znacznie siÚ poszerzyïo. Równie fascynujÈce okazaïo siÚ
jednak to, ĝe nie byïem jedynym czïowiekiem, który miaï misjÚ. Ludzie
na caïym Ăwiecie takĝe odkrywali ten sposób, aby nadaÊ wiÚkszy sens
swojemu ĝyciu. Niektórzy przez caïe lata uparcie dÈĝyli do jakiegoĂ celu,
chociaĝ nikt tego nie zauwaĝaï. Niezaleĝnie od tego, jaki byï ich cel, samo
dÈĝenie byïo dla nich czymĂ znaczÈcym, co uwielbiali robiÊ.
— ChcÚ, ĝeby moje ĝycie byïo wartoĂciowe — powiedziaïa mi pewna kobieta. — Jestem tylko narzÚdziem i gdybym nie wkïadaïa wysiïku
w dÈĝenie do najwiÚkszego moĝliwego dobra, czuïabym, ĝe bezpowrotnie marnujÚ otrzymanÈ szansÚ.
Niektórzy z moich rozmówców realizowali wyzwanie lub misjÚ, która
takĝe zakïadaïa podróĝowanie po Ăwiecie. Spotykaïem ludzi, którzy pieszo,
na rowerze lub w inny sposób przemierzali caïe pañstwa i kontynenty.
Na przykïad w Stambule poznaïem Matta Krausego, analityka finansowego z Seattle. Matt przybyï do Turcji z zamiarem przejĂcia na piechotÚ do Iranu po to, aby po drodze poznawaÊ nowych ludzi i przyswoiÊ
sobie inny styl ĝycia. Stwierdziï, ĝe poczÈtkowo byï to tylko szalony pomysï. Z czasem jednak tak bardzo siÚ go uczepiï, ĝe Matt wiedziaï, iĝ bÚdzie
ĝaïowaï, jeĂli go nie zrealizuje. (Wniosek: uwaga na szalone pomysïy).
Niektóre wyzwania lub misje polegaïy na mistrzowskim opanowaniu czegoĂ lub zebraniu jakiejĂ kolekcji. Pewien skaut z USA zdobyï
wszystkie odznaki sprawnoĂciowe (154!) przed ukoñczeniem piÚtnastu
lat. Z kolei pewna kobieta w Ărednim wieku postanowiïa wykorzystaÊ
resztÚ ĝycia, aby zobaczyÊ wszystkie moĝliwe gatunki ptaków. Jak napisaïa w swoim dzienniku, to jej niewinne hobby zamieniïo siÚ w obsesjÚ,
gdy usïyszaïa, ĝe jest nieuleczalnie chora na raka.
Niektóre wyzwania sÈ caïkowicie prywatne. Nastolatka z Holandii
postanowiïa poĝeglowaÊ na otwarte wody i staïa siÚ najmïodszÈ osobÈ
w historii, która samotnie opïynÚïa wszystkie oceany. Niespecjalnie

Kup książkę

Poleć książkę

W drodze

15

zaleĝaïo jej na szumie w mediach, w których gïównie jÈ krytykowano.
Rozgïos, niezaleĝnie od tego, czy pozytywny, czy negatywny, nie byï jej
celem. — Zrobiïam to dla siebie, a nie dla kogokolwiek innego — powiedziaïa mi po zakoñczeniu wyprawy.
Niektórzy ludzie postanawiajÈ poïÈczyÊ siïy, czego przykïadem jest
czteroosobowa rodzina, która przejechaïa na rowerach ponad 28 tysiÚcy
kilometrów z Alaski do Argentyny, realizujÈc po drodze wspólne marzenie. PodobnÈ ĝÈdzÚ wïóczÚgi odczuwaïa para mïodych ludzi, którzy
odwiedzili kaĝdÈ bazylikÚ w USA w nadziei na lepsze zrozumienie
swojej wiary.
W wiÚkszoĂci przypadków wyzwanie lub misja dotyczyïy czegoĂ fizycznego: zdobycia szczytu górskiego, opïyniÚcia morza, uzyskania trudnej do zdobycia wizy. Jednak tak naprawdÚ osoby realizujÈce te zadania
dÈĝyïy do czegoĂ wiÚcej. Matt Krause, analityk finansowy, który postanowiï przebyÊ pieszo pozamiejskie obszary Turcji, zaczÈï zupeïnie inaczej patrzeÊ na swoje wczeĂniejsze ĝycie w USA. Po zakoñczeniu wyprawy stwierdziï, ĝe nie chodziïo tylko o to, ĝe byï w innym pañstwie.
On miaï wraĝenie, jakby otworzyï drzwi do zupeïnie innego ĝycia.
PrzemierzajÈc samotnie kolejne kilometry pokrytych kurzem wiejskich
dróg i poznajÈc ludzi, którzy stawali siÚ jego przyjacióïmi, czuï, ĝe dopiero teraz naprawdÚ ĝyje.
Spotykani przeze mnie ludzie z misjÈ pod pewnym wzglÚdem byli
podobni. Mówili z przekonaniem o swoich celach i byli na nich bardzo
skupieni, nawet jeĂli na pierwszy rzut oka sprawiaïy one wraĝenie bezsensownych. Zastanawiaïem siÚ, dlaczego z takÈ determinacjÈ postanowili je realizowaÊ. Czy motywowaïy ich te same potrzeby, co mnie, czy
moĝe zupeïnie inne? Próbowaïem teĝ zrozumieÊ, co sprawiaïo, ĝe potrafili
wytrwaÊ w trudnych sytuacjach, w których inni ludzie by siÚ poddali.
Miaïem przeczucie, ĝe ci ludzie mogÈ mnie nauczyÊ czegoĂ bardzo waĝnego.

Czego nauczyïem siÚ dziÚki mojej dziesiÚcioletniej wyprawie?
Po pierwsze, poznaïem praktyczne aspekty zwiÈzane z realizacjÈ wyzwania. Gdy chcesz osiÈgnÈÊ jakiĂ cel, najpierw musisz go sobie wyobraziÊ.
Zanim zabierzesz siÚ do dziaïania, oszacuj koszty. DogïÚbne zrozumienie
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tego, co trzeba zrobiÊ, a nastÚpnie wymyĂlenie, jak to zrobiÊ, znacznie
zwiÚksza prawdopodobieñstwo powodzenia w realizacji celu.
OdwagÚ czerpie siÚ nie tylko z osiÈgniÚÊ, lecz takĝe ze starañ. Gdy
przemierzaïem kraj za krajem i analizowaïem swoje poïoĝenie podczas
postojów w kolejnych miejscach, w których czuïem siÚ jak w domu, coraz
bardziej optymistycznie postrzegaïem swoje szanse na sukces. W ostatnim roku podróĝowania czuïem siÚ bardzo podekscytowany. Dotarïo do
mnie, ĝe naprawdÚ jestem w stanie tego dokonaÊ, i ta ĂwiadomoĂÊ dawaïa mi
siïÚ oraz wytrwaïoĂÊ.
Jak wiele lat temu przekonaï siÚ Don Kichot, misje nie zawsze przebiegajÈ zgodnie z planem. Podróĝnicy czÚsto sÈ atakowani lub wprowadzani w bïÈd, a niektóre wyzwania okazujÈ siÚ wyjÈtkowo trudne. Mimo
to negatywne przygody (a czasem nawet katastrofy) zwiÚkszajÈ poczucie
pewnoĂci. Gdy musiaïem spÚdziÊ caïÈ noc na opustoszaïej poczekalni
lotniska w oczekiwaniu na kolejny odwoïany lot lub gdy lÈdowaïem bez
grosza przy duszy w jakimĂ odlegïym zakÈtku Ăwiata, przekonywaïem
siÚ, ĝe zazwyczaj wszystko koñczyïo siÚ dobrze. Nauczyïem siÚ ĂmiaÊ ze
swojego pecha lub przynajmniej nie panikowaÊ, gdy przytrafiaïo mi siÚ
coĂ zïego.
Po drugie, sporo siÚ dowiedziaïem o wpïywie dïuĝszych przedsiÚwziÚÊ
na wnÚtrze czïowieka. Wiele misji koñczy siÚ niemal magicznÈ transformacjÈ samego wyzwania lub osoby, która siÚ go podjÚïa. Gdy ruszasz
ĂcieĝkÈ przygody, nie zawsze wiesz, dokÈd CiÚ ona doprowadzi.
Po trzecie, pouczajÈce jest takĝe zbliĝanie siÚ do koñca przygody.
Zakoñczenie nie zawsze jest przyjemne. Gdy nagle tracisz coĂ, co przez
lata byïo najwaĝniejszym aspektem Twojego ĝycia, moĝe pojawiÊ siÚ
wraĝenie wyobcowania. Musisz siÚ zastanowiÊ nad tym, co robiÊ dalej
i czy bÚdziesz w stanie znowu obudziÊ w sobie te intensywne emocje,
które przeĝywaïeĂ, goniÈc za swoim celem.
Gdy moja podróĝ zbliĝaïa siÚ do koñca, zastanawiaïem siÚ nad tym,
czego mogÈ mnie nauczyÊ rozmowy z innymi luděmi. Ta ciekawoĂÊ przerodziïa siÚ w autonomicznÈ misjÚ, która — jak siÚ okazaïo — umoĝliwiïa mi zaoferowanie wskazówek osobom zaangaĝowanym w poszukiwanie sensu swojego ĝycia.
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