W kraterze Ngorongoro
Samochód wolno wspinał si po kr tej, czerwonej drodze. Z tyłu została zielona sawanna
otoczona bł kitnymi cianami zboczy krateru,
wewn trz którego si znajdowałam. Było pó ne
popołudnie. Afryka skie sło ce długimi cieniami kładło si na trawie, paskach zebr i c tkowanych yrafich szyjach. Ptaki nie miało odzywały
si w zaro lach, jakby sprawdzały swoj gotowo ć do nadej cia nocy. Panował wielki, ciepły
spokój.
Nagle zobaczyłam słonia. Nie był w aden
sposób wyj tkowy. Zwykły sło , taki sam jak
dziesi tki innych, które wcze niej widziałam na
sawannie. Pot ny, szary, zbudowany jak stół.
Wygi t w łuk tr b si gał po słodkie d bła
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u swoich stóp. Lekko poruszał uszami, eby
si schłodzić. Słonie maj genialny system wewn trznej klimatyzacji, którego chłodz cym
czynnikiem s naczynia krwiono ne umieszczone pod cienk skór po wewn trznej stronie
uszu. Kiedy sło nimi porusza, chłodzi krew,
która potem jest rozprowadzana po całym ciele,
obni aj c jego temperatur .
Sło nawet nie drgn ł, kiedy przeje d ałam
obok. Nie uniósł głowy, nie spojrzał, nie zareagował. A ja pomy lałam, e to jest wła nie
sedno afryka sko ci i sens tego wszystkiego,
co z Afryk si kojarzy. Ten sło zostanie tutaj
na dnie krateru Ngorongoro i nie piesznie b dzie przemierzał zielono ć trawy, podczas gdy
ja za kilkana cie minut wespn si na kraw d
krateru, a potem pojad dalej w dół do miasta,
piesz c si , eby zd yć przed zamkni ciem
bram.
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Afryka jest spokojnym trwaniem. Odwiecznym naturalnym cyklem ycia, które odbywa si
bez odniesie do kalendarza, zegarów ani budzików. Wszystko dzieje si tak, jak powinno si
dziać, a ka dej ywej istocie wystarczy wł czyć
si do tego naturalnego rytmu, eby odnale ć
w nim doskonał równowag i wszystko wypełniaj cy spokój. To jest takie proste, e najcz ciej

bywa absolutnie niewykonalne dla przybyszów
z Europy. Obserwuj to podczas ka dej wyprawy do Afryki.
Krater Ngorongoro jest jednym z najsłynniejszych miejsc w Tanzanii i rzeczywi cie jest
to sława w pełni zasłu ona. W gruncie rzeczy
nie jest to wcale krater, tylko kaldera, czyli wielka dziura w ziemi pozostała po wybuchu gigantycznego wulkanu sprzed dwudziestu milionów
lat. Przyj ło si jednak powszechnie nazywać go
kraterem, mimo e ci le bior c, krater to jest
zagł bienie wewn trz wulkanu, a tego ostatniego od dawna ju w tym miejscu nie ma.
Wyobra cie sobie dolin o rednicy dwudziestu kilometrów, otoczon dookoła zboczami o wysoko ci siedmiuset metrów. Tak wła nie wygl da krater Ngorongoro. W dolinie yj
dzikie zwierz ta, które stopniowo przybywały,
znajduj c tu nowy dom. Przyszły zebry, antylopy i bawoły, za którymi wkrótce przyw drowały
te lwy, hieny, gepardy i lamparty, po eraj ce
je na kolacj . Pojawiły si te strusie, nosoro ce, hipopotamy, gu ce ze stercz cymi ogonkami,
stada małp i mangusty. Słonie z krateru Ngorongoro słyn z najdłu szych na wiecie ciosów.
Niektóre s tak długie, e dotykaj ziemi.
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Najbardziej niezwykłe jest te to, e do krateru nigdy nie dotarli my liwi, którzy na pocz tku XX wieku przyje d ali do Afryki na polowania. Ich celem było zabicie jak najwi kszej liczby
zwierz t. Dla zabawy zabijania. Tak robił te Ernest Hemingway, który szczycił si umiej tnoci strzelania do lamparta u pionego na gał zi
drzewa. Oczywi cie strzelaj c z bezpiecznej kryjówki w postaci terenowego samochodu.
Na przełomie XIX i XX wieku rozpocz ła si
era tzw. Nowego Imperializmu. Wielka Brytania, Francja, Belgia, Niemcy i inne kraje anektowały kolejne regiony w Afryce, ogłaszaj c je
swoimi koloniami. Wyprawy na safari szybko
stały si luksusow rozrywk dla bogaczy, którzy z jednej strony tworzyli mit romantycznej
Afryki, a z drugiej tysi cami mordowali dzikie
zwierz ta. W 1909 roku licencja na polowanie
kosztowała 50 funtów i zezwalała na zabicie
dwóch bawołów, dwóch hipopotamów, jednej
antylopy eland, 22 zebr, 6 oryksów, 4 antylop
kob niady, jednej antylopy kudu, 10 antylop
topi, 26 antylop krowich zwanych bawolcami,
229 innych antylop, 84 małp z gatunku gerezy,
a tak e nieograniczonej liczby lwów i lampartów,
które były uwa ane za szkodniki, bo porywały
i zabijały bydło domowe.
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Europejscy my liwi polowali wsz dzie – od
Serengeti i Masai Mara w Tanzanii i w Kenii, a
po sawanny Ugandy, Namibii i RPA. Nie udało
im si jednak dotrzeć do krateru Ngorongoro.
Dojazd był skomplikowany, w czasie pory deszczowej drogi wspinaj ce si na zbocze stawały
si nieprzejezdne, nikomu wi c nie chciało si
zawracać sobie głowy takim trudno dost pnym
miejscem. Jest to wi c jedyny fragment afryka skiej sawanny, gdzie ludzie nigdy bezmy lnie nie strzelali do zwierz t i dlatego tylko tutaj
yj słonie, które nie maj adnych złych wspomnie zwi zanych z lud mi. Bo jak wiadomo,
słonie maj doskonał pami ć.
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Do krateru Ngorongoro przybywaj dzisiaj
setki turystów z całego wiata. Zbudowano dla
nich bardzo fajne hotele na kraw dzi krateru.
Z bujanych foteli ustawionych naprzeciwko
przeszklonych cian widać w dole zamglon
przez odległo ć sawann . Tury ci przybywaj
z daleka, w poszukiwaniu spokoju i odmiany
od codziennej gonitwy za Bardzo Wa nymi
Sprawami. W domu i w pracy człowiek wprz ga si w paj czyn zobowi za , oczekiwa
i zada do wykonania. Kiedy wi c nadchodz
wakacje, marzy o tym, eby zwolnić tempo,
nigdzie si nie spieszyć, gł boko oddychać
i mieć du o czasu. Tak mu si przynajmniej

wydaje :). I tak to wygl da na poziomie deklaracji. W rzeczywisto ci jednak jest zupełnie
inaczej.
O szóstej rano tury ci zaczynaj przybywać
do hotelowej restauracji. Chc szybko zje ć niadanie, eby potem wyruszyć na safari. O siódmej
na parkingu posłusznie b d czekały samochody terenowe z podniesionymi dachami. Nie ma
mowy o relaksie i spokoju. Nerwowe r ce si gaj po grzanki i rozgl daj si w poszukiwaniu
kelnera. Pech chciał, e w wielu restauracjach
nie ma pełnej samoobsługi. Mo esz sobie nalać z dzbanka zimnej wody albo sok, ale o kaw ,
herbat , wie grzank i jajecznic musisz poprosić kelnera.
A kelnera brak.
Pojawia si czasem jak kometa, nie piesznie
przemierzaj ca nieboskłon restauracji. Natychmiast jest niecierpliwie przyzywany przez rozgor czkowanych turystów.
– Jambo 1 – mówi kelner z niezm conym
spokojem i u miechem. – How are you? 2
Tego wymaga afryka ska grzeczno ć. Najpierw przywitaj si , wymie uprzejmo ci, a po1
2

Jambo (suahili) – Witaj.
How are you? (ang.) – Jak si masz?
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tem dopiero przedstawiaj swoj spraw do załatwienia.
– Would you like some tea or coffee? 3 – pyta
kelner z tym samym spokojnym wyrazem twarzy.
Jaki pi kny dzie . Ptaki piewaj . Sło ce
wstało. Powietrze jest ciepłe i delikatnie pie ci
skór . Wszystko jest doskonałe. Człowiek poruszaj cy si na dwóch nogach, ptaki trzepoc ce
skrzydłami i ten dzbanek paruj cej kawy, który
znajduje si na białym obrusie. Trzeba si tym
cieszyć. Dostrzegać urod
wiata. Doceniać
j i smakować – powoli, bez po piechu, z cał
przyjemno ci i nieskr powan swobod mylenia. Taka jest wła nie afryka ska perspektywa patrzenia na wiat. Dlatego kelner łagodnie
si u miecha i lekko jak szybowiec przemierza
sal .
– Grzanki? – pyta niecierpliwie Australijczyk.
– Gdzie mog znale ć grzanki?
– Coffee, coffee! – krzyczy Belgijka w opasce
na głowie. – Coffee, here, please!

3
Would you like some tea or coffee? (ang.) – Czy yczy pan
/pani sobie kawy albo herbaty?
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– Prosiłem o jajecznic – zgrzyta z bami Anglik. – Pi tna cie minut temu! Jak długo jeszcze
musz czekać?
– Oh, no! – woła jego ona. – Prosiłam przecie o brown bread 4, a nie takie białe niezdrowe
pieczywo!
– Okay – kelner bez cienia zniecierpliwienia
skin ł głow i odpłyn ł z koszykiem grzanek
z białego chleba.
– No i gdzie on teraz poszedł? – denerwuje
si Angielka. – Pewnie znowu b dziemy musieli
czekać pół godziny!
Of course 5. Bo to jest wła nie afryka ski styl
ycia.
Kiedy podró uj sama, siadam i spokojnie czekam a wszystkie sprawy dopełni si
we wła ciwym sobie momencie. Zanurzam
si w pewnego rodzaju naturalny stan medytacji, który jest obcy ludziom naszej cywilizacji. Zdejmuj zegarek, nie zagl dam do
kalendarza, wył czam telefon komórkowy.
Płyn swobodnie przez czas, a wiat płynie
razem ze mn . W przedziwny sposób rzeczy
dziej si wtedy same, nadchodzi to, co miało
4
5

Brown bread (ang.) – ciemny chleb (dosłownie: br zowy).
Of course (ang.) – Oczywi cie.
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nadej ć, a to, co
po prostu si nie
biec i wł czyć si
dzaj cy harmoni

nie powinno si wydarzyć,
zdarza. Wystarczy przestać
w kosmiczny spokój, zarz wszech wiata.

Czasem jednak podró uj jako przewodnik
zorganizowanej grupy. Wtedy wszystko musi
być wyliczone, zarezerwowane i zaplanowane,
a moim zadaniem jest wypełnienie zało e wczeniej przygotowanego scenariusza.
Kiedy rano przed wyruszeniem na safari
schodz do restauracji, nie kłopocz si w ogóle zamawianiem kawy. Wiem, e b d musiała
na ni czekać tak długo, e dawno ju sko cz
je ć niadanie, a nie dostan nawet jej zapachu.
Dlaczego? Bo tutaj nikomu si nie pieszy, a wszystko, co jest do zrobienia, robi si
w swobodnym tempie, niezno nym i trudnym
do zniesienia dla zdyscyplinowanego Europejczyka, który przez całe ycie je o okre lonej godzinie, wstaje na d wi k budzika i całe swoje
wiadome istnienie buduje w odniesieniu do
kalendarza i zegarka. Zawsze si pieszy i ci gle gdzie gna.
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A w Afryce nikt si nie pieszy, bo po co?
Tak jak ten sło w kraterze Ngorongoro, który
z filozoficznym spokojem patrzy na mkn ce samochody, trzymaj c w tr bie d bło słodkiej
trawy.

Hipopotam i truskawki
– Czy yczy pani sobie wi cej kawy? – zapytał lokaj w turbanie, a ja poczułam si jak Alicja
w Krainie Czarów podczas zwariowanego podwieczorku.
Siedziałam przy stole nakrytym nie nobiałym obrusem. W krzakach nieopodal błyszczały
czujne oczy hieny, która ledziła ka dy mój ruch,
nie zwracaj c uwagi na stado w druj cych koczkodanów. Dookoła we wszystkich kierunkach
jak okiem si gn ć rozci gała si płaska, bezkresna równina. Nie bez powodu nadano jej nazw
Serengeti, pochodz c od słowa siringet, co
w j zyku Masajów oznacza „ziemi bez ko ca”.
Na tej gigantycznej sawannie pas si spokojnie
zebry, słonie, bawoły i yrafy, w druj gu ce 21

