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W gó rach Abisynii
Tydzień z wielkimi małpami, średniowiecznymi 

zamkami i klasztorami, całe dnie spotkań z mnicha-

mi, podglądania codziennego życia mieszkańców 

Wyżyny Abisyńskiej, spacerów po miastach Etiopii 

i po klifach gór Semien – tak wyglądała nasza druga 

fotowyprawa. 
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ziesięć startów i tyleż lądowań 

zaliczyliśmy w trakcie fotowy-

prawy do Etiopii, z czego znacz-

ną część przy przelotach miej-

scowych. Najdłuższe odcinki 

(trasę Frankfurt – Addis Abeba) przelecieli-

śmy w obie strony Dreamlinerem linii Ethio-

pian akurat wtedy, gdy w Polsce zaczynała 

się histeria na punkcie tego samolotu. Po-

dróżowaliśmy też autobusami po lokalnych 

drogach (co ułatwiło nam zrozumienie, dla-

czego na większych dystansach korzystamy 

z samolotów), a chodziliśmy pieszo w miej-

scach, gdzie górskie kozice dostają zawro-

tów głowy. Ale nie podróżowanie było na-

szym celem, tylko fotografowanie. 

Podziemne klasztory  
i medytujący mnisi

Zaraz po wylądowaniu w Etiopii przesiedli-

śmy się w kolejny samolot i uciekliśmy ze 

stolicy do Lalibeli – bardziej wioski niż mia-

steczka, jednak z bardzo szacowną tradycją. 

Główną atrakcją są tutaj niezwykłe klaszto-

ry, które – zgodnie z miejscową legendą – 

zostały zbudowane przez anioły. Nikt nie 

oczekuje po aniołach kompetencji budow-

lanych, więc klasztory są zupełnie niezwy-

kłe – wykute w skale. Dachy klasztorów są 

na poziomie gruntu, a same budowle znaj-

dują się w wydrążonej dziurze o głębokości 

kilkunastu metrów. Fotografuje się taką ar-

chitekturę zupełnie nietypowo, bo całkiem 

niezależnie od pory dnia dolne części bu-

dynków są w cieniu. Za to można to zrobić 

z nietypowej perspektywy, bo z góry. Foto-

grafowaliśmy je też wewnątrz – Etiopia jest 

rajem dla człowieka z aparatem, bo nie ma 

najmniejszych problemów, żeby rozstawiać 

statyw praktycznie wszędzie, XIV-wiecz-

nych budowli sakralnych nie wyłączając.

Równie bezproblemowe było portreto-

wanie – nie tylko „cywilnych” mieszkań-

ców, ale też mnichów. Właściwie to łatwe 

było zwłaszcza portretowanie mnichów. Za 

niewysoką opłatę w miejscowej walucie po-

zowali oni fachowo przez kilka minut, po-

zwalając bez pośpiechu budować kadry. 

Niektórzy z nich wykazywali spory talent 

aktorski (lub sporą wprawę w roli mode-

li), przybierając kolejno różne medytacyj-

ne pozy i pełne głębokiego namysłu miny. 

A wszystko to na tle wykutych w kamie-

niu, kilkusetletnich budowli. Pod wzglę-

dem swobody w fotografowaniu tubylców 

Etiopia była znacznie łatwiejszym krajem 

niż cel naszej ubiegłorocznej fotowypra-

wy, czyli Maroko. Korzystaliśmy z tego ra-

dośnie. 

Hello, candy!

Inaczej niż w krajach arabskich, tutaj nie 

można narzekać na natrętność sprzedaw-

ców. Owszem, zachęcali i zapraszali, ale nie 

byli nachalni ani uciążliwi. Ten brak ofen-

sywnego marketingu nadrabiały z zapa-

sem dzieci. Maluchy od ledwo chodzących 

po nastolatki bezbłędnie wykrywały tury-

stów i bezlitośnie ich ścigały. Wystarczyło, 

by nasz autobus zatrzymał się na chwilę na 

pustej drodze wśród pól, by znikąd zbiegło 

się stadko maluchów, domagając się prezen-

tów. Sławek Adamczak, który organizował 

fotowyprawę i był naszym przewodnikiem, 

uprzedził nas, żeby nie dawać dzieciom pie-

niędzy (bo demoralizują), a zamiast tego roz-

dawać np. długopisy, jako prezenty przydat-

ne w edukacji. Długopisy, cukierki, zabawki, 

a nawet butelki wody – wszystko było pre-

zentem pożądanym przez małych Etiopczy-

ków. Okrzyki: „Hello, candy!” witały nas 

w każdej wiosce, a żegnano nas, krzycząc: 

„Mister, pen!”. 

Dzieciakom trudno odmówić talentów 

negocjacyjnych – chętnie towarzyszyły, pró-

bowały nawiązać konwersację i pozowały do 

zdjęć, co chwila domagając się prezentów. 

Spora część z nich całkiem sprawnie posłu-

giwała się angielskim, wykorzystując zna-

jomość tego języka do naciągania na kupno 
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w pobliskim sklepiku podręcznika do nauki 

języka Szekspira. Niewątpliwie okazji do fo-

tografowania miejscowych dzieciaków nie 

brakowało, kwestią negocjacji była tylko 

cena płacona małym modelom. 

Dżelady

Największym hitem oprócz półpodziem-

nych klasztorów były bez wątpienia dżela-

dy, czyli małpy podobne do pawianów, któ-

re występują wyłącznie w Etiopii i są nie 

dość, że wyjątkowo urocze, to jeszcze łatwe 

w fotografowaniu. Boją się wyłącznie miej-

scowych dzieci, natomiast nie przejmują się 

turystami. Udało nam się zbliżyć do nich na 

niespełna metr, choć fotografowaliśmy je 

też z większego dystansu. Co istotne, spo-

tkanie z dżeladami to nie jednorazowe wy-

darzenie i niepowtarzalna okazja – przez 

dwa dni, które spędziliśmy w górach Se-

mien, oglądaliśmy dżelady w południe, 

dżelady o poranku, dżelady wieczorem – 

pojedyncze, w stadzie, bawiące się, jedzące, 

w ruchu i statyczne.
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W naturalnym środowisku robiliśmy też 

zdjęcia koziorożcom abisyńskim, kaniom, 

krukom grubodziobym. Wilki etiopskie 

i lamparty się nie pojawiły. 

Mieliśmy za to spontaniczną sesję z sę-

pami na... śmietnisku. Przejeżdżaliśmy koło 

niego w drodze do wodospadów, gdy na wi-

dok stada olbrzymich ptaszysk uczestnicy fo-

towyprawy zażądali zatrzymania autobusu 

i natychmiastowej sesji fotograFcznej. No to 

zatrzymaliśmy się i fotografowaliśmy: dwa 

gatunki sępów i marabuty – siedzące na gałę-

ziach, spacerujące, latające. Pół godziny z pta-

szyskami, a później w drogę nad wodospad.

3500 metrów n.p.m.

Dwa dni spędziliśmy w Parku Narodowym 

Semien, czyli na wysokości sięgającej 3500 

metrów n.p.m. Tam też mieliśmy dwa nocle-

gi: jeden w luksusowym Semien Lodge, 

a drugi w obozowisku Chennek, co 

oznaczało namioty, śpiwory i... 

piękne krajobrazy za każdym 

razem, gdy wystawiało się 

głowę z namiotu. No i dżela-

dy wieczorem i o świcie na 

krawędzi urwiska rozciąga-

jącego się kilkadziesiąt me-

trów od obozu.

Dodatkową atrakcją wizyty w górach Se-

mien byli obowiązkowo przydzieleni nam 

rangerzy – trzech bardzo cywilnie ubranych 

Etiopczyków, uzbrojonych w karabiny. Teo-

retycznie mieli chronić nas przed lampar-

tami (które tam można spotkać tak 

łatwo, jak u nas rysia), ale w prak-

tyce świetnie sprawdzili się 

jako modele – zawsze w po-

bliżu, zawsze chętni do po-

zowania i mimo problemów 

w komunikacji (mówili tyl-

ko po amharsku) – zawsze 

pomocni.
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Cała fotowyprawa była na „wysokim po-

ziomie” – zaczynaliśmy od prawie 2000 me-

trów nad poziomem morza, a po krótkiej akli-

matyzacji pojechaliśmy wyżej.

Żadnych katastrof, tylko frajda

Udało nam się uniknąć większych proble-

mów, choć byliśmy przygotowani na prze-

szkody. Nasz przewodnik Sławek Adamczak 

uprzedził nas o możliwych zagrożeniach 

zdrowotnych i zalecanych szczepieniach, 

a także przestrzegł przed możliwymi proble-

mami z prądem i wszechobecnym pyłem. Na 

szczęście żaden kataklizm nie nastąpił, na-

wet pyłu nie było zbyt dużo, a i to tylko nad 

jeziorem Tana. Dwie lekko skręcone kost-

ki i dwie przejściowe niestrawności to naj-

poważniejsze wypadki. Owszem, w drodze 

powrotnej zaginęły wszystkie bagaże, ale 

w ciągu kilku dni się odnalazły. Pod wzglę-

dem organizacyjnym nie mieliśmy żadnych 

zastrzeżeń do biura podróży Horyzonty, któ-

re było partnerem turystycznym przy organi-

zacji tej fotowyprawy. 

Przez 9 dni (wliczając doloty) kilkuna-

stu maniaków fotograVi z aparatami szalało 

po najbardziej atrakcyjnych miejscach cen-

tralnej i północnej Etiopii. Zwiedzaliśmy, 

ale przede wszystkim fotografowaliśmy: 

średniowieczne pałace i klasztory, życie co-

dzienne w miastach i na etiopskiej prowincji, 

dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowi-

sku, górskie krajobrazy, wreszcie Etiopczy-

ków. W tempie fotograVcznym, a więc znacz-

nie wolniejszym niż typowo turystyczny 

pęd, poznawaliśmy kraj będący kolebką jed-

nej z najstarszych cywilizacji, wśród dysku-

sji o robieniu zdjęć, na bieżąco rozwiązując 

problemy techniczne i wyjaśniając trudniej-

sze kwestie związane z rejestrowaniem obra-

zu i konVguracją aparatu.
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