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Herbata, czyli walka 
na ļmierą i Ŋycie

– To jest bajka – pomyWlałam, wygl>daj>c 
przez okno. – A moce to tylko sen? 

UszczypnCłam siC. Wstałam z łócka. W błC-
kitnym Wwicie widać było mgły unosz>ce siC nad 
jeziorem, wzgórza, drzewa i cienie kład>ce siC na 
nich pastelowymi barwami. Jezioro było pełne 
nieba, choć równie dobrze mocna by powiedzieć, 
ce niebo wpadło do jeziora i było pełne wody. 
Chciałabym znaleać łódkC i wypłyn>ć na jego 
Wrodek, wiosłować przez Wwietlist> mgłC i…

Poruszyłam nosem. Do pokoju wpadł osza-
łamiaj>cy zapach Wwieco parzonej kawy. Czym 
prCdzej umyłam siC, ubrałam i ruszyłam na jej 
poszukiwanie. 

Sri Lanka 1 bywa pieszczotliwie nazywana 
Perł> Oceanu Indyjskiego, a ja znajdowałam siC 

1  Patrz rozdział Od Autorki na koMcu ksi>cki
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właWnie w samym Wrodku tej perły, czyli na wzgó-
rzach w centralnej prowincji. Przed przyjazdem 
miałam oczywiWcie pewne wyobracenie o tym jak 
wygl>da plantacja. Znałam z filmów i fotografii 
widoki zielonych tarasowych pól, ci>gn>cych siC 
ac po horyzont, upstrzonych małymi kolorowymi 
figurkami Hindusek w sari. Kiedy jednak po raz 
pierwszy zobaczyłam plantacjC herbaty z bliska, 
byłam zdumiona.

Sri Lanka to niewielka wyspa na Oceanie In-
dyjskim, na mapie wygl>da jak łza kapi>ca z Indii. 
KiedyW nazywano j> Cejlonem, ale poniewac była 
to nazwa nadana przez Portugalczyków, a przejC-
ta potem przez nastCpnego okupanta, czyli Wielk> 
BrytaniC, nie kojarzyła siC tubylcom zbyt dobrze. 
Tym bardziej, ce oryginalna nazwa wyspy posia-
da dług> i szlachetn> historiC, i znaleać j> mocna 
w najsłynniejszym poemacie hinduskim „Ramay-
ana”, opowiadaj>cym o przygodach ksiCcia Ramy. 
To on właWnie podczas jednej z bitew toczonych ze 
złym demonem Ravan> zdobył jego fortecC o na-
zwie Lanka. Lanka w sanskrycie oznacza „wyspC”, 
a dodane do Lanki trzy litery Sri oznaczaj> jej do-
stojn> godnoWć i szlachetnoWć.

Wyspa słynie na cały Wwiat z cejloMskiej her-
baty, ale historia tego bogactwa zaczyna siC na 
plantacji cynamonu.

W XVI wieku portugalskim ceglarzom uda-
ło siC sprowadzić sadzonki cynamonu na Cejlon. 
Było to wielkie przedsiCwziCcie, poniewac wcze-
Wniej uprawa tej aromatycznej przyprawy była 
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prawie całkowicie kontrolowana przez Arabów. 
Plantacje szybko siC przyjCły i dawały dobre plo-
ny. Niestety na pocz>tku XIX wieku załamał siC 
cynamonowy rynek i trzeba było szukać innych 
aródeł dochodu. Wtedy juc na wyspie rz>dzili 
Anglicy. KtoW wpadł na genialny pomysł, ce ła-
godny klimat wzgórz, tropikalne słoMce i odpo-
wiednia iloWć cejloMskiego deszczu tworz> do-
skonałe warunki do uprawiania kawy. 

WyciCto sto tysiCcy hektarów puszczy, ceby 
zrobić miejsce dla masowo przybywaj>cych in-
westorów. Ceny w Europie były wysokie, a moda 
na picie kawy rosła tak szybko, ce trudno było 
nad>cyć z dostarczaniem Wwiecych ziaren. Z biz-
nesowego punktu widzenia była to idealna sytu-
acja. Dlatego na Cejlonie rozpoczCła siC gor>czka 
kawy. Plony były fantastyczne. W 1860 roku ta 
niewielka wyspa stała siC najwiCkszym produ-
centem kawy na Wwiecie. Zyski plantatorów były 
kosmiczne. Wkrótce jednak okazało siC, ce rów-
nie ogromna była ich chciwoWć.

KawC sadzono ciasno, ceby zmieWcić jak naj-
wiCcej krzewów i zebrać z nich potem maksymal-
nie duco owoców. Ziemi nie pozwalono odpoczy-
wać. Po jednych zbiorach natychmiast planowano 
nastCpne. Dla oszczCdnoWci miejsca zrezygnowa-
no takce z obsadzania upraw drzewami kaka-
owymi, bananowcami i bambusami, które rzu-
caj> konieczny cieM. Kawa nie lubi zbyt mocnego 
słoMca i najlepiej siC czuje właWnie w towarzystwie 
drzew, które własnymi liWćmi osłaniaj> j> jak pa-
rasolem. 
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Pewnego dnia na Sri Lance pojawił siC za-
bójczy grzyb. Zaatakował plantacje kawy, z ła-
twoWci> przenosz>c siC coraz dalej w gł>b wyspy. 
Zniszczył nie tylko roWliny. W ci>gu jednego se-
zonu upadły cejloMskie plantacje kawy, a takce 
wielkie nadzieje i przedsiCwziCcia, jakie były 
z nimi zwi>zane. Przeraceni Anglicy bezsilnie 
patrzyli jak razem z zielonymi listkami marnie-
j> tec ich fortuny i perspektywy na przyszłoWć. 
Zwoływano nadzwyczajne narady i zebrania, 
szukano pomocy i lekarza, który potrafiłby ule-
czyć krzewy, ale wyrok był niezmiennie taki 
sam: Hemileia vastatrix, czyli rdza kawowa. 

W tej tragicznej sytuacji plantatorzy mieli na 
tyle poczucia humoru, ce chorobie niszcz>cej ich 
plantacje nadali imiC „niszczycielska Emilka” 
(devastating Emily). A potem prawie wszyscy 
przedsiCbiorcy spakowali walizki i uciekli z po-
wrotem do Anglii. Na wyspie zostało tylko czte-
rystu, o najwiCkszej odwadze i nadziei.

Postanowili odbudować plantacje kawy. Nie 
udało siC. Próbowali zainwestować w chininow-
ce i drzewa kakaowe , ale tec bez skutku. 

Wyspa pogr>cyłaby siC w ciszy i zapomnie-
niu, a wyciCte dcungle na wzgórzach miałyby 
szansC odrosn>ć, gdyby nie to, ce ktoW wpadł na 
kolejny genialny pomysł i w miejscu kawy posa-
dził herbatC. 

Herbata ma w sobie pewien przeracaj>cy 
smutek. Pewnie dlatego, ce od wieków toczy 
z człowiekiem walkC o cycie. Wtedy jeszcze o tym 
jednak nie wiedziałam. 
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Weszłam na łagodne zbocza poroWniCte cu-
downie zielonymi listkami. Z daleka krzewy 
herbaty wygl>daj> bajkowo. Niewielkie, wyda-
j> siC delikatnie obrzucone pachn>cymi liWćmi. 
Z bliska jednak bywaj> okrutne. 

Zasyczałam z bólu, kiedy coW ostrego wbiło 
mi siC w łydkC. W pierwszej chwili pomyWlałam, 
ce to uk>szenie wCca, bo było nagłe i przenikliwe. 
Pochyliłam siC i ze zdumieniem zobaczyłam ostr> 
gał>zkC wbit> w moj> skórC. PrzesunCłam siC da-
lej. Byłam w koMcu na plantacji herbaty i moim 
zadaniem było robienie tego samego, co otaczaj>ce 
mnie kobiety w sari, a nie polowanie na wCce. 

Zerwałam dwa listki i znów poczułam ból. 
Krzak stał nastroszony ostrymi gał>zkami i kiedy 
tylko siC zblicałam, bezlitoWnie ci>ł mnie jak mie-
czem. CofnCłam siC o krok. Co to za dziwna wojna? 
Moce praca na plantacji wymaga specjalistycznej 
wiedzy i doWwiadczenia? Popatrzyłam na kolecan-
ki Hinduski, zwinnie przemieszczaj>ce siC miCdzy 
krzakami. Smukłymi, br>zowymi palcami jednym 
ruchem zrywały dwa jasne listki, potem nastCpne 
i nastCpne, a kiedy uzbierała siC ich garWć, wrzuca-
ły je do koszy zawieszonych na plecach. 

Nie wydawało siC to czynnoWci> zbyt skompli-
kowan>. Ruszyłam wiCc dalej. Prawie natychmiast 
zatrzymały mnie haczykowate wyrostki, które 
wbiły siC w ubranie i uparcie przytrzymywały 
mnie w miejscu. Dziwne… Rozejrzałam siC. 

Jeszcze dziW rano wydawało mi siC, ce plan-
tacja herbaty to przyjazne miejsce poroWniCte po-
cytecznymi krzewami, teraz jednak zaczynałam 
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