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Nie ma chyba nikogo, kto nie chciałby chociaż raz odwiedzić Nepalu – państwa u podnóża

Himalajów. Kraj ten jak magnes przyciąga każdego roku rzesze turystów z całego świata.

Mekką dla wspinaczy jest oczywiście Katmandu – stolica państwa – skąd można dostać się

samolotem na lotnisko w Lukla, jedno z najbardziej niebezpiecznych na świecie, będące bazą

wypadową na Mount Everest. Wiele osób przyjeżdża także do Pokhary, ponieważ stamtąd

można wyruszyć na wielotygodniowe trekkingi wokół masywu Annapurny. Czy zatem

„zwykły zjadacz chleba” może zadowolić się jedynie obserwowaniem najwyższych gór świata

z daleka? Wbrew pozorom Nepal to nie tylko wspaniałe, majestatyczne góry. To mieszanka

klimatów, krajobrazów, twarzy ludzkich, a także smaków. Przekonują się o tym głównie ci,

którzy nie wychodzą w wysokie góry.

odczas podróży autobusem z Indii do Nepalu
wyobrażałem sobie, że oto przekroczę magiczną
granicę i z terenu płaskiego jak stół wyrosną mi

góry. Nic z tego. Do Belahiya dotarłem w nocy, więc
poza niezwykłym zgiełkiem, jaki zastałem na tym jed-
nym z najbardziej obleganych przejść granicznych, nic
więcej nie udało mi się zaobserwować. Formalności
wizowo-paszportowe trwały około godziny. Dodat-
kowo, przy wjeździe do Nepalu trzeba było przesunąć
zegarki do przodu o 15 minut. Ten zabieg mógł wyda-
wać się śmieszny, jednak miejscowi podchodzili do niego
z powagą. Zmiana czasu to wyraz odrębności od dwóch
wielkich sąsiadów, z którymi graniczy Nepal. Miesz-
kańcy są dumni z tego, że jako jedyni na świecie żyją
w strefie czasowej GMT +5:45. Podczas przekraczania
granicy przybyło mi 57 lat. Nagle znalazłem się w 2067 ro-
ku. Taka oficjalna data obowiązywała pod Himalajami.
Kalendarz nazywa się Vikram Samvat. Ustanowiony
został przez indyjskiego cesarza Vikramadityę po jego
zwycięstwie nad Sakami w 56 roku p.n.e. Jest to ka-
lendarz księżycowy oparty na starożytnej tradycji
hinduistycznej. Stąd ta różnica.
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Noc spędziłem niedaleko granicy,
w miasteczku o bardzo długiej
i skomplikowanej nazwie – Siddhar-
thanagar. Miejscowy hotel nie wy-
różniał się niczym, poza jednym.
Nigdzie nie znalazłem ostrzeżeń,
że nie można pić wody z kranu.
W recepcji rozwiano moje wątpli-
wości. Otóż Nepal ma własny system
wodociągów, który nie ciągnie się
przez granicę. Nepalczycy z mias-
teczka podłączeni są już do wody
sprowadzanej z gór. Dlatego w re-
cepcji hotelowej z dumą oznajmiono
mi, że można używać wody z kranu
do gotowania, mycia zębów itd.,
czego w Indiach absolutnie nie na-
leży robić.

Rano przed śniadaniem wyjrzałem
na ulicę. Było około godziny ósmej.
Prawie nikogo nie zauważyłem na
zasnutej lekką mgłą uliczce. Gór też
nie było widać. Znajdowałem się
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w miejscu, gdzie jeszcze rozciągała
się równina. To była część rozległej
Niziny Gangesu. Panował przej-
mujący chłód. W te strony świata
zazwyczaj jeździ się między paździer-
nikiem a kwietniem. U nas panuje
wówczas zima lub ewentualnie „plu-
cha przejściowa”. Pod Himalajami
w dzień temperatura wynosi około
20 stopni, w najchłodniejszych mie-
siącach (styczniu i lutym) kilka kresek
mniej, jednak wyłącznie na słońcu,
którego w tych dniach nie brakuje.
Wieczorem temperatura szybko
spada. Dygotałem lekko z zimna.
Naprzeciwko zauważyłem coś w ro-
dzaju szałasu. Trochę drewnianych
podpór, dach z płachty albo jakiegoś
filcu zawieszony tak, że pewnie
mógłbym stać w środku wyprosto-
wany. Nagle w szałasie zaczęto się
krzątać. Rozpalono ogień pod pie-
cem. Po chwili nad wykrojoną
w dachu dziurą pojawiła się smużka

dymu. Miejscowy po rozpaleniu
ognia spojrzał na mnie, zamachał
przyjaźnie ręką i kiwnął, abym
podszedł. Pomyślałem sobie: „Zoba-
czymy”. Pokazał mi mały metalowy
kubeczek, garść jakiegoś zielska i go-
tujące się już mleko. Po czym wyce-
dził: „Masala, weri gut”. Przyznam,
że zapaliłem się do pomysłu spróbo-
wania herbaty masala prosto „ze
źródła”. Po około trzech minutach
płyn w rondelku przybrał na po-
wierzchni kolor ciemnego karmelu.
Herbatę nalano do małego metalo-
wego kubeczka. Produkt gotowy
przypominał raczej biały serek
zmieszany z dżemem i mlekiem
i miał nieapetyczny kolor. Jednakże,
jeśli powiedziało się a, to trzeba rów-
nież powiedzieć b. Nagle wyprosto-
wałem się, jakby mi ktoś wsadził kij
w plecy. Senność zniknęła w mig.
Świat zawirował mi w oczach.
W żołądku zaś zaczęło mnie palić,
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Herbatę nalano mi do małego metalowego
kubeczka. Produkt gotowy przypominał biały
serek zmieszany z dżemem i mlekiem. Nagle
wyprostowałem się, jakby mi ktoś wsadził kij
w plecy. Senność zniknęła w mig. Świat zawi-
rował mi w oczach. Już mogłem pochwalić
się jednym z nieoczekiwanych odkryć
w postaci nepalskiej masala chai.

ale w przyjemny sposób. Gdy już
lekko ochłonąłem, spróbowałem
podpytać pana, co to za zielenina,
którą wrzucił do mleka w rondelku.
Przypuszczałem, że w niej kryła się
tajemnica mojego szybkiego orzeź-
wienia. Okazało się, że to nie było
„zielsko”, tylko mieszanka różnych
przypraw i ziół. Podstawą były dwie
płaskie łyżeczki drobnej herbaty
liściastej, czyli tzw. popularnych
„fusów”. Do tego pan dodał dwa
goździki i dwa ziarenka anyżku. Na-
stępnie dwie szczypty kardamonu.
Goździki i kardamon odpowiadały
za niezwykły aromat herbaty. Całość
została lekko posypana cynamonem,
a na koniec dodano płaską łyżeczkę
startego imbiru i kuleczkę czarnego
pieprzu. Podejrzewam, że to właśnie
pieprz spowodował to miłe palenie
w żołądku oraz dodał pewną dozę
goryczki do smaku. Nie byłbym
sobą, gdybym nie poprosił o kostkę
cukru. Masala chai z Nepalu jest
jednak tym rodzajem napoju, do
którego cukier nie jest niezbędny.
Podziękowałem i zapłaciłem dwa-
dzieścia rupii nepalskich, czyli około
jednego złotego. Nie minęły jeszcze
24 godziny mojego pobytu w tym
kraju, a już mogłem pochwalić się
jednym z nieoczekiwanych odkryć
w postaci nepalskiej masala chai.

Kilka dni później znalazłem się
w Pokharze. To jedno z ważniejszych
obok Katmandu miast w Nepalu.
Ma bardzo ładne centrum, w którym
rozlokowały się księgarnie i sklepy
alpinistyczne oraz tanie hotele dla
tych, którzy zatrzymują się tam
przed trekkingami w masywie Anna-
purny. Miło mi się zrobiło, kiedy na
wystawie jednej z księgarni do-
strzegłem duży album zdjęciowy
autorstwa Wandy Rutkiewicz. W in-
nym miejscu znów, kiedy dowie-
dziano się, że jestem z Polski,
usłyszałem: „A? Kukuczka…”. Jak
widać polski alpinizm utrwalił się
w świadomości miejscowych. Zd
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Pokhara to też miejsce, skąd wybrać
się można na ceremonię „zapalania
szczytów”. Trzeba wyruszyć ciemną
nocą, około godziny czwartej, do od-
dalonej o kilkadziesiąt kilometrów
od miasta wioski Sarangkot. Miałem
nadzieję, że w czasie przejazdu uda
mi się zdrzemnąć. Nic z tego, wąska
szutrowa droga, potem zaś duże ka-
mienie i stromy, przedłużający się
podjazd pod górę spowodował, że
nieźle mnie wytrzęsło. Pojawiłem się
na polanie. Ciemno, głucho. Oj,
przydałby się kubek nepalskiej masali.
Tymczasem czekałem na spektakl.
Nie bardzo wiedziałem, czego się
spodziewać. Celowo nie obejrzałem
wcześniej żadnych zdjęć czy filmów
dokumentujących to wydarzenie.
Tuż przed godziną piątą zaczęło się
rozjaśniać. W oddali rysowały się już
kontury szczytów. Po następnej
półgodzinie masyw Annapurny był
już widoczny jak na dłoni. Z okolic
Sarangkot Annapurna wygląda spek-
takularnie. Najwyższym szczytem
w tym rejonie jest Annapurna I o wy-
sokości 8091 metrów n.p.m. Powi-
nien też zostać zapalony jako
pierwszy. Z polany wydaje się, że
pierwsze będą świecić szczyty
położone najbliżej nas. Jednak w rze-
czywistości są to wierzchołki niższe
od głównego średnio o 500 metrów.
Gdzie jest ta Annapurna? Który
szczyt będzie pierwszy? Czy złudze-
nie przerodzi się w rzeczywistość?
Nie, tuż po godzinie szóstej pojawia
się czerwono-pomarańczowe świa-
tełko w miejscu, gdzie chyba nawet
nie ma wierzchołka. Masyw odda-
lony jest ode mnie o około 25 kilo-
metrów. Pokryte śniegiem szczyty
zlewają się czasami w jedno tło.
Pierwsze światełko wskazało, gdzie
znajduje się jeden z najwyższych
szczytów na świecie. Potem zapa-
lają się inne. Po chwili już wszystkie
wierzchołki w masywie świecą.
Wygląda to tak, jakby zapalano
stopniowo olbrzymi kandelabr

Mieszkańcy są dumni z tego, że jako jedyni na
świecie żyją w strefie czasowej GMT +5:45.
Podczas przekraczania granicy przybyło mi
57 lat. Nagle znalazłem się w 2067 roku. Taka
oficjalna data obowiązywała pod Himalajami.
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„Zapalone” szczyty himalajów. od lewej masyw annapurny, w centrum
machapuchra, z prawej masyw manaslu

„Zapalona” annapurna i i annapurna Południowa

Andrzej Jagiełło
Pilot turystyczny

i przewodnik warszawski
www.facebook.com/LatarkawPlecaku

zawieszony w mrocznym pomiesz-
czeniu. Spowija nas aura tajemni-
czości i jednocześnie nadziei. Po
chwili spojrzałem w lewo. Zapalił się
Dhaulagiri, a konkretnie jego
wschodnia płaska ściana.

Następnie skupiłem się na obser-
wacji prawej strony, gdzie właśnie za-
palił się Manaslu, jeden z kolejnych
ośmiotysięczników. Teraz czas na
Machapuchrę. Słynny siedmioty-
sięcznik bez trzech metrów (6997
metrów n.p.m.). Wyrasta w panora-
mie jak szpica wbijająca się w nie-
boskłon. Znawcom Tatr kojarzyć się
będzie przede wszystkim z górą
Mnich lub Kościelcem. Machapu-
chra jest święta dla Nepalu. Obo-
wiązuje państwowy zakaz wspinaczki
i zdobywania tego szczytu. Mimo to
znalazło się wielu śmiałków z Za-
chodu, którzy próbowali obejść
zarządzenia i zbezcześcić to święte
miejsce. Zwykle kończyło się na uru-
chomieniu helikopterów i zdejmo-
waniu delikwentów ze zboczy góry.
Nad majestatycznym i budzącym re-
spekt szczytem regularnie odbywają
są patrole zwiadowcze.

Cała ceremonia „zapalania szczy-
tów” trwa ponad godzinę, światełka
pojawiają się jak za dotknięciem cza-
rodziejskiej różdżki. Kolory „świe-
czek” stają się coraz jaśniejsze,
w miarę jak promienie słońca zde-
rzają się z taflami wiecznego śniegu
i lodu. To wspaniałe i niepowta-
rzalne doświadczenie. Kiedy zrobiło
się jasno, zjadłem prowiant i podzi-
wiając przepiękną himalajską pano-
ramę, powoli kierowałem się w dół
do jednej z dolin, skąd można się
było zabrać autobusem z powrotem
do Pokhary. Zejście było wspaniałe,
ponieważ cały czas przed sobą
miałem ośnieżony fragment Dachu
Świata. Miła niespodzianka czekała
też na samym dole. Wokół przy-
stanku wyrastały dwie sklecone na

szybko budy. Z jednej z nich docho-
dził znajomy zapach goździków
i kardamonu. Czyżby szykowała się
kolejna przygoda z nepalską herbatą
masala?
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