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Podróż 62
Afryka, Afryka.... marzenie
z dzieciństwa. Bo kto nie pamięta wierszyka „Bambo” Juliana
Tuwima? Kto z nas nie ściskał
w ręku kredki, by pokolorować
pierwszą żyrafę, słonia czy lwa?
Potem były bajki, książki z obowiązkową serią o Tomku Wilmowskim Szklarskich, lektura
„W pustyni i w puszczy” i wreszcie godziny spędzone na wpatrywaniu się w błękitny ekran, na
którym Tony Halik, Elżbieta Dzikowska, Ryszard Badowski hipnotyzowali nas reportażami z podróży na krańce świata. Mija czas,
a my wciąż głęboko w sercu czujemy, że ta odległa, dzika i tajemnicza Afryka nas wzywa. Czujemy,
że choć raz w życiu powinniśmy
wyruszyć na Czarny Ląd. Przekroczyć Równik i poczuć zrównanie
dnia i nocy. Głęboko odetchnąć
ciepłym powietrzem i godzinami patrzeć na bezkresne równiny.
Spojrzeć na majestatyczne żyrafy,
spokojnie obrywające wysoko zawieszone listki kolczastych akacji. Stada słoni, pokonujące rozległe sawanny. Lwy wylegujące
się w cieniu ciernistych krzewów.
Pękate szare Baobaby wyrastające z czerwonej ziemi. Wyciągnąć
rękę do nagich dzieciaków bawiących się kawałkiem patyka i kilko-

Wspólny taniec

ma kamykami. Podnieść wysoko
głowę, aby podziwiać ośnieżony
wierzchołek Kilimandżaro. Ale
kiedy nadchodzi ten dzień i podróż jest w naszym zasięgu, zaczynamy – sami przed sobą – piętrzyć
problemy. Bo niebezpiecznie,
drogo, bo bród, smród i choroby.
Gdzieś nasz bajkowy ląd z dzieciństwa zamienia się w zakurzony, chaotyczny świat przykryty
grubą zasłoną odmienności i niezrozumienia.
Jednak kiedy robimy ten krok
i stajemy na Czarnym Lądzie,
przedrzemy się przez współczesną i chaotyczną Afrykę, zobaczymy obrazy z dzieciństwa. Magiczne miejsca pełne zwierząt,
cudownych krajobrazów i ludzi
wyjętych wprost z naszych dziecięcych wyobrażeń.

Po kilku dniach podróży po Kenii jesteśmy na granicy Parku Narodowego Amboseli. To najczęściej odwiedzany Park Narodowy
Kenii. Popularność zawdzięcza
przede wszystkim potężnemu masywowi Kilimandżaro, najwyższej
górze Afryki (5895 m n.p.m.), dominującej od południa nad rozległą sawanną. Park zajmuje
powierzchnię blisko 400 km² i niemal w całości leży na rozległej otwartej równinie, stąd prawdopodobieństwo zobaczenia większych
ssaków, głównie słoni i drapieżników jest spore. Jednak nie zwierzęta, ale ludzie zawładnęli nasze
serca. Kilkanaście kilometrów od
naszego campingu, natrafiliśmy
na miejsce, które śmiało można
uznać za kwintesencję Czarnej
Afryki – wioskę Masajów.

Zatrzymujemy busa na rozległej równinie, na której majaczy
kilka karłowatych drzew. W oddali podłużna sterta kolczastych
krzewów, z której to w naszym
kierunki idzie kilku kolorowo
ubranych Masajów. Po chwili witają nas i od razu przechodzą do
negocjacji. Masajowie bez wątpienia potrafią się sprzedać. Można by powiedzieć, że opanowali
sztukę autopromocji do perfekcji.
Co z tego, że są jednym z najmniej
licznych plemion Kenii (stanowią
jedynie około 2% społeczeństwa),
jeśli jednocześnie są najbardziej
rozpoznawalni. Mówisz – mieszkańcy Kenii, a pierwsze twoje skojarzenie to Masajowie. Ale
być w Afryce i nie widzieć Masajów – to nie może się zdarzyć. Tak
więc negocjujemy ze starszyzną

Małym dzieciom
wybijano przedni ząb,
by przez to miejsce w razie
choroby wlać mleko
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cenę za wstęp do wioski – o dziwo
po angielsku.
Masajska wioska to zazwyczaj
wielki okrąg domów ulepionych
z gliny, popiołu i krowiego łajna
ugniecionego z dodatkiem moczu. Woda jest zbyt cenna. Za
ogrodzeniem z ciernistych krzewów miejsce dla krów które są
najcenniejszym dobrem tego
wojowniczego plemienia i fundamentem ich tożsamości. To
właśnie liczba tych zwierząt jest
wyznacznikiem masajskiej zamożności. Można powiedzieć,
że do podstawowych zadań dorosłego mężczyzny należy liczenie sztuk bydła. Według wierzeń
Masajów Bóg podarował im całe
bydło świata i właśnie dlatego np.
wykradanie bydła sąsiadom jest
usprawiedliwione. Nagle, delikatny gest w stronę współplemieńców – w domyśle zapłacili – i wokół nas pokazało się kilka pięknie
ubranych kobiet i ciekawskich
dzieciaków. Kilka zdjęć i zostajemy zaproszeni do jednej z lepianek. Ilość „domów” zwanych
Manyatt, wskazuje na ilość żon
Masaja, bo każda ma swój własny. Mocno pochylając się wchodzimy do środka, do którego prowadzi tylko jedno wejście. Nasze
oczy przez kilka sekund próbują przeniknąć obezwładniającą
ciemność. Małe szpary pomiędzy
dachem, a ścianami nie są w stanie dostarczyć wystarczającej ilości światła. W centralnym punkcie pierwszego pomieszczenia,
umieszczone jest palenisko. Kilka okopconych garnków, plastikowy kubek, bezładnie rzucony
na klepisko – to wszystko. Dalej
wnęka, gdzie znajduje się pleciona z patyków platforma, pełniącej
rolę łóżka. W nocy śpi tutaj mężczyzna, reszta gniecie się na podłodze. Co prawda jest tutaj znacznie chłodniej niż na zewnątrz, ale
zaduch jest trudny do zniesienia,
tak więc dom szybko wypluwa nas
na zewnątrz. Z ulgą przyjmujemy wyprostowaną pozycję homo
sapiens. Niestety, poza chatą nie

Buty z opon motocyklowych

Tradycyjny sposób rozpalania ognia

Ze względów higienicznych
masajskie kobiety golą głowy

jest lepiej. Ze względu na nieprawdopodobne ilości much, które wciskają się do ust, nosa i uszu,
pobyt tutaj staje się prawdziwą
udręką. Z niesmakiem, ale i podziwem przyglądamy się dzieciakom, które zupełnie nie reagują
na plagi much obsiadających ich
twarze i ciała. Próbujemy ignorować czarne, bzyczące bestie, wsłuchując się w głos wodza.
Koczownicze plemiona zawsze
to, co mają najcenniejsze noszą
na sobie. Masajowie to dobitny
tego przykład. Szarobure domy
mają się nijak do barwnych strojów i mnogości ozdób. Mężczyźni noszą czerwone lub purpurowe tuniki w kratę lub rzadziej
w pasy. Tak naprawdę jest to masajski koc zwany shuka. Masajowie okrywają się dwoma lub nawet trzema sztukami. Kobiety
noszą się równie kolorowo, choć
te upodobały sobie kolor niebieski. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn zobaczymy ogromną liczbę ozdób. Mali chłopcy w wieku
około 2-3 lat mają wypalany na
obu policzkach znak odróżniający ich od innych plemion. Ozdabiają sobie także małżowiny uszne, poprzez nacięcie rozciągają je,
by włożyć w nie kolce, kamienie,
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patyki czy kły zwierząt. Czy Masajowie noszą jakiekolwiek obuwie? Otóż tak, są to indukutuki
lub akala, czyli sandały z motocyklowych opon. Niestety nie mieliśmy naszych do zamiany – bo tylko wymiana wchodziła w grę.
Teraz, chcemy czy nie – pokaz rozpalania ognia przy użyciu suszonych krowich „placków”
i dwóch tartych o siebie patyków.
Po kilku minutach pocierania
z radością powitaliśmy pierwszy
dymek – i wcale nie z podziwu dla
ich umiejętności, ale dym przegonił uciążliwe muchy.
W latach 70. sytuacja Masajów
nie wyglądała za ciekawie. Rząd
kładł nacisk na ochronę parków
narodowych, przyrody oraz dzikich zwierząt. Coraz więcej ziemi
podlegało ochronie, dlatego też
zaczęły się wysiedlenia wojowniczego plemienia. W odwecie za
politykę wysiedleńczą, Masajowie zaczęli masowo zabijać dzikie zwierzęta, zwłaszcza lwy, słonie i nosorożce. W związku z tym
w latach 80-tych zmieniono stra-

tegię. Pozwolono Masajom zamieszkiwać tereny parków narodowych, jednak w zamian za to
nie mogli już dłużej polować na
dzikie zwierzęta. Zgodzono się
także na pobieranie przez Masajów opłat od turystów za zwiedzanie ich wiosek i sprzedaż tradycyjnych wyrobów, dzięki czemu
obecnie można na własne oczy
zobaczyć, jak mieszkają i żyją.
Masajowie to dumny koczowniczy lud, który jako jedyny w Kenii
nie musi posiadać żadnych dokumentów i może swobodnie przemieszczać się i wypasać bydło nawet w parkach narodowych, gdzie
ze względów bezpieczeństwa, turystom i przewodnikom, zakazane jest wysiadanie z samochodów.
Mamy ochotę tutaj pozostać,
ale nie możemy się opędzić od
tych natrętnych owadów. Z radością przyjmujemy zaproszenie
na pokaz tańców na obrzeżach
wioski. Ten taniec – symbol Afryki – znają chyba wszyscy. Pulsująco-rytmiczne podskoki z włóczniami w ręku w rytm mrucząco-gardłowych dźwięków hipnotyzują i nas. Włączamy się do tańca,
niestety z kuriozalnym skutkiem
ku radości Masajów.
Pozostawiamy za sobą ekscytujący świat dumnych i wolnych wojowników. Czy biednych?
W naszym mniemaniu tak. Choć
rzadko kto z nas ma krowy.
tekst, zdjęcia
Ireneusz Wołek
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