Księżycowy pejzaż Mono Lake
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Po długiej drodze przez szarobrunatne, wulkaniczne ciągnące się setki mil pasmo
łańcuchów górskich Sierra Nevada, z wyschniętą roślinnością wdzierającą się w
kamienną przestrzeń otaczającą horyzont, zatraca się zachwyt nad potęgą natury,
przerastającą człowieka swoim ogromem. Zmęczony skalistą monotonią
krajobrazu wzrok, pragnie choć na chwilę zatrzymać się w jakiejkolwiek
życiodajnej oazie. Gdy więc nagle zza gór wyłania się srebrzysta, o kapryśnych
kształtach, księżycowa sceneria Mono Lake, wydawać się to może nierealną
fatamorganą.
Mark Twain, pisarz, dziennikarz, poszukiwacz złota i podróżnik, który dotarł do
najbardziej dzikich zakątków Ameryki, nazwał to ukryte wśród pustynnej
przestrzeni jezioro, Morzem Martwym Kalifornii. Rzeczywiście, zasolenie
jeziora jest prawie tak duże, jak Morza Martwego z terenu Izraela i Jordanii.
Jednak nie tylko zasolenie mogło nasunąć takie skojarzenie. Widok na Mono Lake

przypomina zarówno scenerię z filmów science fiction, miasto przyszłości
wyniszczone cywilizacją, jak i historię planety Ziemia z wyłaniającymi się z wody,
zastygłymi w bezruchu, kamiennymi tworami. Jezioro wraz z wyspą Paoha,
powstałą w wyniku wulkanicznej erupcji sprzed 335 lat, jest jednym z niewielu
miejsc na świecie, tak aktywnych, by utworzyć wokół siebie ogromną przestrzeń
tufowych labiryntów. Tufa powstałe na skutek reakcji chemicznej dużych ilości
wapnia z dwutlenkiem węgla tworzą rozległe, różnorakie kompozycje,
niespotykane formy o wielości kształtów, zmieniające swą kolorystykę w
zależności od pory dnia i pory roku.
Przedzierając się przez biało-złoty skalny gąszcz, pokłóci kolczastą, pastelową
bylicą rosnącą wzdłuż tufowych traktów i wypełniającą wapienny płaskowyż,
gonimy unikatową chwilę, zachowaną potem na fotografii. Wrażenie jest
ogromne. Wydawać by się mogło, że to co widać, to starożytne opuszczone miasto,
ruiny Babilonu, czy przysypanej wulkanicznym popiołem Pompei, kamienne,
mitologiczne posągi, biblijne postacie z Sodomy i Gomory, złote maski ze skarbu
Inków czy indiański totem. Gdzieś w tych kamiennych tworach zamknięty jest
czas, czas natury i czas legend.
Zanim na amerykański kontynent przybyli Europejczycy nad jeziorem Mono żyło
indiańskie plemię zwane Kutsavi. Życie tej małej społeczności ściśle związane
było z biologicznym cyklem jeziora, współgrało z życiem ogromnej ilości
zamieszkującej nabrzeże dzikiego ptactwa, poddawało się prawom natury.
Głównym źródłem pożywienia tej grupki Indian, były bogate w białko i tłuszcz
poczwarki muchy kutsavi. Wielkością przypominały ziarnka ryżu, łatwo można
było je przechowywać i służyły do przygotowywania najrozmaitszych potraw.
Plemię zamieszkiwało te tereny jeszcze w XIX wieku. W 1863 roku zawitał w te
strony pewien znany geolog. Indianie poczęstowali go swoją potrawą. –
Smakowało dobrze – napisał później w swoim dzienniku – Gdyby tylko zapomnieć
o pochodzeniu, byłaby z tego świetna zupa.
Sierpniowa kalifornijska noc, to mnóstwo gwiazd i wielki księżyc, tym większy, że
w podwójnym odbiciu na płaszczyźnie nie skażonego jeszcze cywilizacją jeziora.
Gwiazdozbiory, przerastające ludzką wyobraźnię, od zawsze prowokowały
powstawanie legend. Indianie znad Mono Lake, też snuli swoje opowieści.
Trzej indiańscy myśliwi gonili niedźwiedzia. Niedźwiedź uciekając tak wzbił się w
górę, że dosięgnął nieba. Myśliwi jednak nie zaprzestali pogoni. Strzelali do niego

z indiańskich łuków. Ze zranionego niedźwiedzia kapała krew i stąd jesienią liście
robią się czerwone. Kapał też tłuszcz, dlatego liście jesienią żółkną. Niedźwiedź
zatrzymał się na niebie, a za nim ciągle widać trzech myśliwych.
Dzisiaj nikt już takich legend nie pamięta. Kultura indiańska stała się towarem,
sprzedawanym na każdym rogu ulicy. Nie ma już plemion żyjących zgodnie z
naturalnym cyklem przyrody. Mono Lake żyje jednak swoim życiem. Dzikie
ptactwo budzi się co rano i zanosi swój śpiew pod wulkaniczne góry, skąpane w
czerwieni wschodzącego słońca, a wieże tufowe, zastygłe, nieruchome,
niezmienne, zamykają w sobie tajemnice naszej planety.

