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Sri Lanka to w tłumaczeniu „olśniewający kraj”. Wymieniona już dwa
tysiące lat temu w sanskryckim eposie Ramajana jako Lanka. Na mapie
wygląda jak łza spływająca z policzka subkontynentu indyjskiego.
Obecnie coraz częściej wybierana przez naszych rodaków jako
kierunek wakacyjnych podróży, Sri Lanka, dawny Cejlon, kojarzy nam
się przede wszystkim z herbatą. Aby poczuć jej zapach i zobaczyć,
w jaki sposób jest zbierana i przerabiana, trzeba zaszyć się w lankijskich
górach. Na pola herbaciane można trafić, jadąc zwykłym autobusem,
pociągiem lub elektrycznym tuk-tukiem. W trakcie podróży zobaczymy przepiękne krajobrazy, zetkniemy się ze zwykłymi ludźmi. Obrazy
te, na równi z herbatą, pozostaną nam głęboko w pamięci.

Kilka słów
o wyspie…
Na Sri Lankę najlepiej wybrać się
między listopadem a marcem.
Wówczas nie powinno padać, tzn.
opady nie są wtedy permanentne.
Wyspa położona jest na styku stref
subtropikalnej i równikowej, także
należy raczej zapomnieć o absolutnie bezdeszczowej aurze. Z taką też
myślą żegnałem pochmurne i zimne
Okęcie pewnego listopadowego
dnia, siedząc w samolocie do Kolombo – stolicy kraju. Wyjazd
w tamte strony późną jesienią lub na
progu zimy ma jeszcze jedną zaletę
natury psychologicznej. Zamiana
odcieni szarości i chłodu na kolorowy
wachlarz z dominującą zielenią oraz
wszechogarniający żar powodują
automatyczną zmianę nastroju.
Po przylocie w mig wstępuje w nas
nadzieja i radość.

kwiatów. Po miłym początku następuje bardziej kłopotliwy moment,
a mianowicie w ciągu kwadransa
całe ubranie przywiezione na sobie
z Europy zaczyna bardzo ściśle przylegać do ciała. Człowiek się „lepi”,
zaczyna odczuwać pragnienie.
Zwykła woda się nie sprawdza, dobry
jest kokos ze słomką sprzedawany
przed halą lub filiżanka herbaty, nie
z torebki, nie z pudełka, ale parzonej
w dziwnej „skarpecie”. Używany do
parzenia susz jest bardzo drobny
i żeby nie przenikał, należy go przyrządzić w szczelnym zamknięciu.
Do jednej trzeciej pojemności filiżanki nalano mi esencję, resztę
stanowiła woda. Piłem ją, jak się
okazało, jak większość tubylców,
tzn. z pokaźną ilością cukru. Od
dawna bowiem hołdowałem poglądowi, że cukier zatrzymuje wodę
w organizmie, co w gorącym klimacie ma niebagatelne znaczenie.

Po wyjściu z hali przylotów od
razu można poczuć zapach powietrza – ciepłego, łagodnego, niosącego
ze sobą aromaty przypraw, lasu,

Żeby dobrze poznać wyspę, potrzeba przynajmniej dwóch tygodni.
Sri Lanka składa się z kilku
wyodrębnionych części. Najgęściej

życie skupia się na południowo-zachodnim odcinku wybrzeża. Na
nim położona jest stolica kraju,
Kolombo, oraz szereg miast i miasteczek, w tym kurorty turystyczne.
Północ zaś zamieszkana jest w większości przez Tamilów i stanowi
wciąż ziemię do odkrycia – jeszcze
do 2009 roku trwały tam walki między
siłami rządowymi a separatystyczną
partyzantką Tamilskich Tygrysów.
Najbardziej dziki i niedostępny jest
wschód wyspy, czyli odcinek wybrzeża zwrócony w stronę Zatoki
Bengalskiej. W większości jest to
dżungla stanowiąca rezerwaty przyrodnicze. Na koniec wyniesiony
ponad chmury interior. Tam znajdują się najbardziej znane zabytki
– Anuradhapura, twierdza w Sigirii,
kolonialne miasteczko Kandy
z prześlicznym ogrodem botanicznym, Nuwara Eliya, gdzie przez
chwilę poczujemy się jak w Europie,
również pogodowo, a także Równina Hortona wyniesiona prawie
2,5 kilometra ponad poziom oceanu.
W centrum kraju znajdują się też
pola herbaciane.
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Pinnawela.
Znajduje się tu sierociniec dla słoni – Pinnawela
Elephant Orphanage.
W sierocińcu mieszka około
100 słoni, które z różnych
powodów mogą nie radzić
sobie samodzielnie na
wolności. Niektóre są stare,
inne kalekie, a część to
osierocone maluchy. Wśród
słoni można spacerować,
można ich dotykać, karmić
je, obserwować podczas
kąpieli w rzece
Anuradhapura
jest pierwszą historyczną
stolicą Sri Lanki, pełniła tę
rolę przez blisko 1,5 tysiąca
lat, od 380 roku p.n.e.
do swojego upadku na
początku XI wieku, kiedy
stolicę przeniesiono do
Polonnaruwy. Głównym
zabytkiem Anuradhapury
jest olbrzymia dagoba
nazwana przeze mnie
Bąbelkiem

Pinnawela

Anuradhapura

Zdjęcia: Andrzej Jagiełło

Kandy
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Postój tuk-tuków w Kandy.
Jest to jeden z najpopularniejszych
i zarazem jeden z tańszych sposobów na
podróżowanie po Sri Lance. Pojazd osiąga
maksymalną prędkość 50 km/h. Zabiera
maksymalnie trzy osoby, które siadają
wszystkie za kierowcą (sprawdzone na
własnej skórze), a bagaż? Bagaż jakimś
sobie znanym sposobem ląduje na dachu
tuk-tuka i nie przemaka w czasie deszczu.
Kierowcy tuk-tuków to według mnie profesjonaliści najwyższej klasy
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Groty w Dambulli

Co najbardziej
zachwyciło mnie
na Sri Lance?
Na początku wypada mi wspomnieć
o twierdzy w Sigirii. Co prawda
wcześniej widziałem zdjęcia tego
miejsca, ale nie przypuszczałem, że
w rzeczywistości ma ono bardzo
różne oblicza. Na dodatek w dniu,
w którym się tam pojawiłem, zaczęło rzęsiście padać. Wyposażony
w termos z prawdziwą, bardzo mocną i dobrze posłodzoną cejlońską
herbatą, którą mogłem sobie zrobić
w hotelu, wysiadłem z tuk-tuka
przed skałą, która w miarę przybliżania się do jej podstawy robiła coraz większe wrażenie. Szczyt niestety
zakrywała mgła. Minąłem stare
baseny drążone jeszcze prawdopodobnie w IV lub V wieku n.e. Deszcz
spowodował, że na schodach u podstawy zrobił się lekki tłok. Szli ludzie
oraz miejscowe psy karmione
wyłącznie przez odwiedzających.

Groty w Dambulli – kompleks ponad 80 jaskiń wykutych w gigantycznej samotnej skale o obwodzie długości półtora kilometra. W pięciu
największych grotach stworzono buddyjskie świątynie i umieszczono
w nich setki posągów Buddy (w tym 15-metrowej długości posąg
umierającego Buddy), a ściany i sufit ozdobiono freskami i płaskorzeźbami. Świątynie powstały w I wieku p.n.e. i od tego czasu nieustannie
przyciągają tłumy pielgrzymów

Wydrążona w ścianie ścieżka wspinała się gwałtownie w górę. Skała to
pozostałość po zapadłym wulkanie.
Stąd jej kolor – pomarańczowy przechodzący w czerwony i brunatny.
Może dlatego w tłumaczeniu „Sigirija”
znaczy Lwia Skała. Dotarłem na siodło, skąd rozpoczynał się ostatni
etap wspinaczki, niestety na otwartym terenie. Cóż zrobić, wziąłem
łyk herbaty z termosu i ruszyłem
w górę. Szczęśliwie mgła się trochę
przerzedziła i z wierzchołka – 180
metrów ponad ziemią – można było
podziwiać bezkres lasu deszczowego
rozciągającego się po horyzont.
Pomyśleć, że przez 20 lat mieścił się
na skale cały dwór króla Kasapy.

A było to tak… W V wieku n.e.
na tych terenach żyli dwaj bracia
– Magellan i Kasapa. Zgodnie z tradycją starszy, Magellan, powinien
objąć tron po swoim ojcu. Lecz
ambitny Kasapa postanowił do tego
nie dopuścić, podstępnie mordując
ojca. Magellan zaś z garstką zwolenników uciekł do Indii. Przez cały
okres sprawowania władzy Kasapa
bał się zemsty brata. Obawiał się tak
bardzo, że postanowił przenieść się
na szczyt skały i wybudować tam pałac
z całym zapleczem aprowizacyjnym
w postaci basenów oraz wykutych
w skałach zbiorników na wodę. Podobno dwór mógł żyć bez kontaktu
ze światem zewnętrznym nawet pięć lat.
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Twierdza Sigirija

gniazdo przy jednym ze zbiorników.
Dyskretnie się wycofałem, a wraz ze
mną sporo innych. Wiatr się wzmagał,
deszcz także, zatem cały przemoczony
po 20 minutach dotarłem do miasteczka handlowego pod skałą. Czas
na orzeźwiający łyk herbaty.

Zdjęcia: Andrzej Jagiełło

Twierdza Sigirija, widok
z górnej części

Magellan wrócił po 18 latach na czele
potężnej armii. Kasapa nie chciał
wierzyć, że brat stał się silniejszy. Lata
izolacji sprawiły, że żył w przeświadczeniu, że jest najlepszy, najpotężniejszy
i najmądrzejszy. Dlatego przyjął walną
bitwę z przeciwnikiem, w której zginął
lub, jak głosi inna wersja, popełnił
samobójstwo, ponieważ nie mógł
uwierzyć, że został pokonany.
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Stojąc na szczycie, zastanawiałem
się, jak można było przeżyć tyle lat
bez jakiejkolwiek komunikacji ze
światem zewnętrznym. Nie mogłem
pojąć też, gdzie ci wszyscy ludzie
mogli się pomieścić. W dali majaczył biały posąg Buddy. Otaczała nas
mgła. Większa liczba zwiedzających,
wiatr i wilgotność bardzo rozzłościły
miejscowe osy, które zbudowały

Aby zobaczyć zielone pola herbaty,
trzeba przejechać przez miasteczko
Kandy. Można, a nawet trzeba zatrzymać się nad jeziorem w starym
angielskim hotelu z secesyjnymi
windami. Kandy ma osobliwych
mieszkańców. Idąc wzdłuż jeziora
o takiej samej nazwie jak miasto,
natknąłem się w trawie na 60-centymetrową czarną plamę, która pokazała
pazury i długi gadzi jęzor. Był to waran bengalski. Zdjęcie jedno, drugie,
trzecie, aby go tylko nie spłoszyć, nie
wiadomo, czy będzie jeszcze okazja
fotografowania takiego zwierza. 20
metrów dalej zobaczyłem osobnika
dwa razy większego. Na zanurzonym
w wodzie suchym konarze siedziało
takich pięć, dzieląc kłodę do spółki
z żółwiami. Waran bengalski to
mniejszy krewniak słynnego jaszczura
z Komodo. Cóż za majestat w poruszaniu się! Znamienne, że żaden
z szanowanych przewodników
o tych zwierzętach nie wspomniał.
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Waran bengalski
nad jeziorem Kandy

Część targowa Kandy jest godna polecenia. Kto bowiem nie przepada za
herbatą sypaną i nie ma czasu na jej
parzenie, może tu nabyć dobrą
w moim przekonaniu herbatę
w torebkach firmy Ceylonta. Opakowanie w charakterystycznym
jasnozielonym kolorze.

Cejlońskie pola
herbaciane…
Między Kandy a zimną Nuwara
Eliya znajdują się słynne na całym
świecie pola herbaciane. Na wysokości
miejscowości Haputale wkroczyliśmy
na pagórkowaty teren, który pokrywały krzewy herbaty w różnych
odcieniach zieleni. Intensywność
barwy w dużym stopniu zależy od
tego, czy pęd jest młody, czy starszy,
w jaki sposób rośnie. Gdzieniegdzie
widać przerwy w postaci wystających suchych konarów. To miejsca,
gdzie ziemia odpoczywa. Napotkana
starsza kobieta próbowała mi to
wytłumaczyć na migi, odginając
kolejno palce. Zrozumiałem, że za
około osiem lat fragment tego
pola znów będzie nadawał się do
użytku. Później dowiedziałem się, że

Autor na polach herbaty na drodze
z Kandy do Nuwara Eliya

okres przerwy w uprawach może być
znacznie dłuższy i sięgać nawet
30 lat. Kobieta była Tamilką, czyli
reprezentantką mniejszej części społeczeństwa lankijskiego, narodu
zamieszkującego także południe Indii.
Na Sri Lance pośród plantacji herbaty
możemy spotkać prawie wyłącznie
Tamilów. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to praca dla uprzywilejowanych. Rzeczywistość mocno
weryfikuje ten stereotyp. Zbieracze
herbaty są na samym dole drabiny
społecznej. Praca jest marnie płatna,
bardzo ciężka. Dziennie na polu
zbieraczka spędza osiem godzin.
Kobieta przez cały dzień wypełnia
liśćmi worek, który ma zawieszony

na plecach. Musi szczególnie uważać
na małe listki i delikatnie je urywać.
Worek pod koniec dnia może ważyć
nawet 20 kilogramów. To wszystko
trzeba jeszcze przenieść w miejsce
zbioru i transportu do fabryki. Żaden z Syngalezów, stanowiących
większość na wyspie, nie garnie się
do tego zajęcia. Pozostaje ono
wyłącznie dla najuboższych, zwykle
tamilskich kobiet.
Jeszcze 200 lat temu, gdybyśmy
polecali herbatę z Cejlonu, nikt nie
wiedziałby, o czym dyskutujemy.
Herbata na wyspie nie istniała.
Funkcjonowały za to ostatki niezależnej państwowości. W 1815 roku
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Kobieta przez cały dzień wypełnia liśćmi worek, który ma zawieszony na plecach. Worek
pod koniec dnia może ważyć nawet 20 kilogramów. Żaden z Syngalezów, stanowiących
większość na wyspie, nie garnie się do tego
zajęcia. Pozostaje ono wyłącznie dla najuboższych, zwykle tamilskich kobiet.
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Pole herbaty, które „odpoczywa”

Brytyjczycy podbili ostatni niezależny region ze stolicą w Kandy
i tym samym zakończyli proces kolonizacji wyspy rozpoczęty 300 lat
wcześniej przez Portugalczyków
i Holendrów. Cejlon stał się kolonią.
Kilku pomysłowych ludzi pojawiło
się na wyspie i prowadziło eksperymenty z sadzonkami herbaty sprowadzanymi z Chin. Okazało się, że
na odpowiedniej wysokości nad
poziomem morza i przy odpowiedniej
wilgotności powietrza połączonej
z dobrym nasłonecznieniem można
stworzyć idealne warunki dla uprawy
herbaty. Ziemię Królestwa Kandy
można było nabyć prawie za darmo.
Niewielu zdawało sobie sprawę
z wprost niewyobrażalnych możliwości, jakie dawały trudno dostępne
pagórki w środkowej części Sri Lanki.
Jedną z pierwszych osób, które dostrzegły możliwości tego regionu,
był sir Thomas Johnstone Lipton.
Ten Szkot, który posiadał już małe
areały upraw herbaty w Stanach
Zjednoczonych, przybył na Cejlon
w latach osiemdziesiątych XIX wieku
i za bezcen wykupił spory górzysty teren. W 1890 roku był już
posiadaczem głównej bazy produkcji herbaty, którą w sposób masowy
zaczął sprzedawać w Imperium Brytyjskim, a także poza nim. Zrewolucjonizował tym samym herbaciany
rynek, przekształcając to dobro
z luksusowego w powszechnie dostępne. Pomogło mu w tym niewątpliwie uzyskanie w 1895 roku tytułu
Królewskiego Dostawcy Dworu.
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Pola herbaty na drodze z Kandy do Nuwara Eliya

Chociaż dziś przedsiębiorstwo Lipton
posiada główne plantacje we
wschodniej Afryce, warto pamiętać,
że rewolucja herbaciana została zapoczątkowana właśnie na Sri Lance
nie tylko w sensie ekonomicznym,
lecz także w powszechnej świadomości ludzi. Czyż dzisiaj nie wymieniamy
tej wyspy jednym tchem obok Chin,
gdy mówimy o ojczyźnie herbaty?

Fabryka Blue Field – suszarki

A jak właściwie
powstaje cejlońska
herbata?
Na Sri Lance nadal uprawia się herbatę i kraj ten jest wciąż jednym
z czołowych światowych eksporterów
tego surowca. Przeniesienie upraw
przemysłowych w inne części świata
spowodowało paradoksalnie, że gatunki cejlońskie znów uważane są za
dobro z wyższej półki. Zatrzymałem
się przy fabryce herbaty Blue Field.
Podczas zwiedzania wyspy koniecznie
trzeba sprawdzić, jak zrywane przez
tamilskie kobiety zielone listki przekształcają się w brązowe drobinki,
które zaparzone pijemy w ciągu
dnia. Wszedłem na piętro, gdzie zielone liście leżą w olbrzymich koszach
i na leżakach. Najpierw poddawane
są obróbce mającej za cel utratę
wagi. Służą do tego specjalne dmuchawy. W ciągu 12 godzin zielone
listki tracą do połowy swojego ciężaru,
zachodzi też wstępny etap fermentacji.
Po tym zrzucane są piętro niżej do
maszyn rolujących. W czasie trzech

Fabryka Blue Field – wszystkie klasy herbaty.
Od lewej: Golden Tips i Silver Tips
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do sześciu sesji tzw. pierwszego rolowania następuje selekcja najdrobniejszych i najdelikatniejszych listków.
Na tym etapie są one odrzucane od
reszty. Powstaje z nich herbata o jasnym kolorze i niezbyt intensywna.
Ta część, która pozostała w maszynach rolujących, ulega dalszemu
rolowaniu, aż powstaje z tego coś
w rodzaju papki bardzo przypominającej swoim kolorem zmielony
tytoń. Im dłużej liście są rolowane,
tym procesy fermentacji są głębsze
i tym samym wpływa to na kolor
„papki”. Najbardziej znana nam
czarna herbata to listki, które najdłużej poddawano procesowi rolowania.
Zrolowany i przefermentowany
półprodukt przechodzi do etapu suszenia trwającego ok. 20 minut.
W specjalnych maszynach przy temperaturze ok. 140°C papka jest
suszona. Warto podejść do takiej
maszyny, ponieważ to właśnie z niej
wydobywa się intensywny zapach
herbaty. Po suszeniu następuje właściwa segregacja liści, które już
w tym momencie możemy nazwać
suszem.

cejlońskiej. Najbardziej intensywny,
aromatyczny i też najmocniejszy jest
tzw. Dust znajdujący się na końcu
klasyfikacji i będący efektem najdłużej
trwającego procesu obróbki. Dust
powstaje w ciągu 24 godzin. Eksportowany jest głównie do krajów
arabskich, gdzie pija się bardzo mocną
herbatę. Dust jest też moją ulubioną
klasą herbaty, świetnie smakuje
z dużą ilością cukru, nie można wypić
go bez słodkich dodatków.
Fabryka Blue Field położona jest
na zboczu, z którego rozpościera się
fantastyczny widok na całą dolinę
usianą plantacjami herbaty. Jest też
sklep, w którym można nabyć
w ładnych opakowaniach wszystkie
produkty powstające w halach
produkcyjnych (z wyjątkiem herbat
Golden i Silver Tips, które są sprze-

Jeden z ośrodków ochrony
żółwi. Na południowo-zachodnim wybrzeżu jest kilka takich
obiektów, których głównym
zadaniem jest ochrona kilku
gatunków żółwi morskich
składających jaja na tutejszych
plażach. Można zobaczyć
miejsce, gdzie żółwie jaja dojrzewają sobie w piasku. Są tam
umieszczone specjalne tabliczki
informujące o dacie wyklucia.
Nieopodal znajdują się baseny z małymi, kilkudniowymi
żółwikami. W części basenowej
umieszczane są zwierzęta,
które nie poradziłyby sobie
w naturze. Ośrodkami opiekują
się zazwyczaj „nawróceni” byli
kłusownicy. Po wcześniejszym
umówieniu się można wziąć
udział w wypuszczaniu żółwików do morza

Fabryka Blue Field dzieli go na
osiem różnych klas. Pierwsza to
Golden Tips, najrzadsza i najdroższa.
Z suszu tej klasy uzyskuje się białą
herbatę, aromatyczną, ale mało intensywną. Golden Tips i jej gorszy
odpowiednik Silver Tips to te rodzaje
herbaty, które zostały wydzielone na
etapie pierwszego rolowania, kiedy
odpadły najcieńsze i najbardziej delikatne listki. Silver Tips jest bardzo
popularna w Chinach i w Japonii.
Potem jest klasyczna Green Tea, czyli
znana nam zielona herbata. Następnie
zaś mamy klasy OP i Pekoe. Herbat
tych klas nie można kupić w torebkach.
Kolejne są BOP i BOPF (Broken
Orange Pekoe Feniks). Ta ostatnia
klasa to firmowy produkt Sri Lanki
– najdelikatniejsza odmiana herbaty
Zdjęcie: Andrzej Jagiełło
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dawane na życzenie). Co ciekawe,
nie zauważyłem ciężarówek dowożących liście z pól. A to dlatego, że
zbiory herbaty są prowadzone od
stycznia do maja. W listopadzie
fabryka pracuje „na pół gwizdka”,
przerabiając dziennie maksymalnie
do pięciu tysięcy kilogramów liści.
W sezonie zbiorów fabryka potrafi
przyjąć dziennie nawet dwa razy
więcej. Krzaczek herbaty w czasie
pory suchej potrzebuje ok. 10 dni na
wypuszczenie nowych listków po zerwaniu poprzednich. W porze
deszczowej zajmuje to niecały tydzień. Kilogram herbaty powszechnie
sprzedawanej powstaje z czterech kilogramów liści. Wystarczy zatem
w porze suchej przeprowadzić o jeden
zbiór liści mniej w miesiącu z danego krzaczka, aby produkcja spadła
o kilkadziesiąt procent.

Każda pamiątka przywieziona
z podróży posiada w sobie magiczną
moc w postaci więzi duchowej
z miejscem, z którego pochodzi. Pamiątka uwalnia wspomnienia. Kiedy
biorę do ust herbatę przywiezioną ze
Sri Lanki, czuję tę charakterystyczną,
lekko ostrą woń. Wówczas przed
oczyma rozpościera mi się widok
zielonych herbacianych wzgórz koło
Kandy, buddyjskich sanktuariów,
bezkres sawanny na południowym
wschodzie wyspy zamieszkałej przez
słonie, krokodyle, srebrne lambury
(gatunek małp), mangusty oraz warany.
Cudowny smak wydobywa wspomnienia szalonej jazdy tuk-tukami,
wypuszczania do morza malutkich
żółwików z nadzieją, że kiedyś wrócą na plaże Sri Lanki. Mnie także nie
opuszcza nadzieja, że jeszcze kiedyś
tam zawitam.

Andrzej Jagiełło
Pilot turystyczny
i przewodnik warszawski
www.facebook.com/LatarkawPlecaku

reklama

