Wyjście z Edenu

Świat i ludzie
SPOŁECZEŃSTWO

Czytając, zastanów się, jaka misja
przyświeca dziennikarzowi
w czasie jego wyprawy.
Co sądzisz o takiej inicjatywie?

W 2013 roku dziennikarz Paul Salopek wyruszył
w długą wędrówkę. Idzie śladem pierwszych ludzi,
którzy migrowali z Afryki. Ta niezwykła podróż, zwana
„Wyjściem z Edenu”, może mu zająć nawet 10 lat.
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Wielka Dolina Ryftowa, Etiopia,
31 stycznia 2013 roku

Po czym poznać, z jakim człowiekiem masz
do czynienia? Spójrz na jego buty. Buty świadczą o stylu, a nawet o zawodzie wykonywanym
przez osobę, która je nosi. To było dziwne doświadczenie iść przez tereny, gdzie istoty ludzkie
– miliony kobiet, mężczyzn i dzieci – wsuwają
stopy w identyczne obuwie każdego ranka. Tanie plastikowe sandały. Tu modę dyktuje bieda.

READ IT

to believe it!

Millions of Ethiopians wear the same style
of shoe, made from plastic.
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Podczas swojej podróży Salopek zrobi miliony
kroków, więc obuwie jest dla niego ważne. W Etiopii nie ma pod tym względem wielkiego wyboru.

Powierzchnia Wielkiej Doliny Ryftowej pokryta jest śladami stóp utworzonych w kurzu
przez miliony takich plastikowych butów.
Te ślady wcale nie są identyczne – bo choć buty
to produkcja masowa, ludzie, którzy je noszą,
różnią się od siebie. Ktoś ciągnie lewą piętę
po ziemi. Ktoś inny niszczy podeszwę prawego
buta, nadeptując na niedopałek.
Pewnego dnia nasz przewodnik przykląkł
na szlaku, badając niezliczone odciski stóp.
Wskazał na jeden odcisk sandała i oświadczył „La’ad Howeni będzie czekał na nas
w Dalifagi”. I tak było.
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Bractwo w sandałach

Mniej więcej 60 tysięcy
lat temu ludzie zaczęli
migrować z Afryki
do pozostałych zakątków
świata, aż dotarli
do koniuszka Ameryki
Południowej około 10 tysięcy
lat temu. Podróżujący
pieszo Salopek podąża ich
śladem. Doszedł już do Azji.
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Lodówka Awada

Umlajj, Arabia Saudyjska,
30 października 2013 roku
Salopek i jego przewodnicy muszą
nieść wszystko, czego potrzebują
podczas długich odcinków wyprawy.
Najważniejsze to zabrać wodę
na pustynię. Tylko jak ją schłodzić?

Gdy jedni z pierwszych przedstawicieli gatunku homo sapiens, czyli człowieka rozumnego,
zwanego też człowiekiem współczesnym,
wyszli z Afryki na Półwysep Arabski, morza
w tym obszarze były płytsze, a wzgórza – bardziej zielone. Nie wiemy, co przeżyli ci wędrowcy. Ale z całą pewnością musieli nieść wodę.
Woda jest ciężka. Potrzeba wiele siły
i samozaparcia, aby przenieść wystarczającą
ilość wody na dużą odległość. Czego pierwsi
wędrowcy używali jako pojemników? Nikt
tego nie wie. Menażek lub wiader z naturalnych materiałów? A może nieśli wodę
w gurbie, czyli worku wykonanym z koziej
skóry? Awad Omran, sudański poganiacz
wielbłądów, ma swój sposób na to, aby
w podróży nie zabrako mu wody. I to zimnej!
Omran potrzebuje 20 minut, aby
skonstruować termos do chłodzenia wody.
34

National Geographic Odkrywca

Do zrobienia przenośnej lodówki na wodę
wystarczą: konopny worek na ryż, karton,
plastikowy sznurek, nóż, igła, plastikowa
butelka na wodę.

Jest on wykonany wyłącznie z materiałów
wtórnych – śmieci porzuconych wokół farmy.
Omran owija kartonem dużą butelkę wody.
Kartonowy pakunek zawija w kawałek
konopnego worka, w którym przechowywany
był kiedyś ryż. Robi długi uchwyt ze sznurka.
Lodówka Awada przeznaczona do
chłodzenia wody działa na prostej zasadzie
parowania. Po zmoczeniu i powieszeniu
całej konstrukcji na siodle wielbłąda
wilgotna izolacja z kartonu chłodzi naszą
wodę do picia o kilka stopni. Nieustannie
uzupełniamy wodę w tym „urządzeniu”.
Listopad 2018
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Instrukcja obsługi muła
W pobliżu Siverek, w Turcji,
11 grudnia 2014 roku

Salopek rzadko podróżuje sam. Zwykle towarzyszy mu miejscowy przewodnik i jedno lub
dwa zwierzęta juczne, które pomagają nieść
zapasy. Tu Salopek opisuje muła, który towarzyszył mu w czasie podróży przez Turcję.

Po pierwsze: muł to nie osioł. Moim zdaniem
osioł to członek rodziny koni, mający bardzo
niskie mniemanie o sobie. To małe skromne
stworzenie z długimi uszami. Muły powstają,
gdy skrzyżujemy osły z końmi. Muł to coś
zupełnie innego niż osioł. Kto nazywa muła
osłem, sam się prosi o kłopoty.
Są muły samce i muły samice. Są muły
pracujące na plantacjach bawełny i muły

z plantacji trzciny cukrowej. Są nawet muły
pracujące w kopalniach. Wszystkie one mają
jedną wspólną cechę – nie uznają imion.
Na przykład nasza biała mulica była inaczej
nazywana przez każdego z moich współtowarzyszy podróży przez Turcję. Jeden przewodnik, z sobie tylko znanych powodów, nazywał
ją Barbarą. Drugi mówił do niej „Promyczku”,
a jeszcze inny twierdził, że to „Kochanie”.
Ja najbardziej lubię mówić do niej Kirkatir
– to tureckie imię znaczące „szary muł”. Ale tak
naprawdę nasza mulica nie reaguje na żadne
imiona nadawane jej przez ludzi. Nie przychodzi na wołanie ani na gwizdanie. Przychodzi,
kiedy ma ochotę. A to nie zdarza się często.
Kirkatir robi to, co chce, i dokładnie wtedy,
kiedy chce. Podąża przed siebie we własnym
tempie, niosąc na grzbiecie nasze zapasy.
I za to jesteśmy jej bardzo wdzięczni.

READ IT

to believe it!

A farmer carries almost 45
kilograms of hay to his house
about 3.2 kilometres away.
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W pobliżu Khurramabadu, w Pakistanie,
2 stycznia 2018 roku

Muł Paula Salopka co prawda nie jest najposłuszniejszym stworzeniem na świecie,
ale pomaga podróżnikowi, niosąc dużą część jego bagażu podczas wędrówki po Turcji.
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Podczas swojej podróży Salopek spotyka wielu
ludzi zajmujących się swoimi codziennymi obowiązkami. Tu, w Pakistanie, poznał rolników
zbierających i noszących siano.

Pasmo gór, które oddziela północny Afganistan od Pakistanu, to zimna pustynia. Opadów
atmosferycznych jest tu bardzo mało. Pomimo
grubych lodowców i pokrywy śnieżnej wznoszące się w niebo szczyty są spieczone słońcem.
Pod koniec lata woda z roztopionych lodowców
spływa w dół, zmywając z powierzchni ziemi
wioski, drogi i górną warstwę gleby.
Ludzie, dla których ta niegościnna kraina
jest domem – wielu z nich to rolnicy – przygotowują się na nadejście jesieni. Co roku ich
pastwiska wysychają i przybierają kolory złota
i miedzi. Wówczas wieśniacy zbierają dzikie
siano. Możesz zobaczyć, jak szybko idą, aby

skrócić czas potrzebny na przeniesienie ciężkiego ładunku. Dźwigając ogromne sterty siana,
wyglądają jak ludzie-mrówki.
Rehman Ali i Bibi Pari są już starzy. Ich
synowie dorośli i przeprowadzili się do miast.
Ale oni pozostali i samodzielnie uprawiają skaliste pola na zboczach gór. Pari, żona Rehmana,
sięga mi do połowy ramienia. Jej imię znaczy
„wróżka”. Ledwo mogę udźwignąć jej ładunek,
ale ona z łatwością zarzuca go na plecy. „Dziękuję wam, bracia”, mówi, odwdzięczając nam
się za to, że po prostu obserwujemy jej pracę.

SŁOWNICZEK

migrować – przemieszać się do nowych miejsc
osiedlenia

homo sapiens – „człowiek rozumny”, gatunek
ssaków z rodziny człowiekowatych, do których
zalicza się człowieka żyjącego współcześnie
parowanie – zmiana stanu skupienia substancji
z ciekłego na gazowy
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