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zaklęte rewiry

wenezuela
w górę rio cunucunuma wbrew pozorom są jeszcze białe plamy na mapie 
świata. Jedna z nich to wenezuelski stan amazonas, na granicy z kolumbią 
i Brazylią, porośnięty dziewiczą selwą, zamknięty dla białych przez wojskowy 
reżim. nikt się nie spodziewał, że będzie łatwo 
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gęstych zarośli wodo-
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i partii jest, by nikt nie widział, co kryje 
zielona gęstwina stanu amazonas. pierwszy 
to niestety tak naprawdę tylko wymówka: 
dziewicza i niespotykana nigdzie indziej 
przyroda pełna jest endemitów i niezna-
nych człowiekowi gatunków. nie bądźmy 
jednak naiwni. to nie troska o amazoński 
ekosystem sprawia, że nie wolno tu wpły-
wać obcemu. podstawowym powodem są 
ukrywane tutaj obozy rewolucyjnych bojó-
wek kolumbijskich opozycjonistów. chávez, 
widząc, co dzieje się za granicą, gdzie wła-
dza stawia na rozwój i wolny rynek, gdzie 
kraj o mianie „najniebezpieczniejszego 
państwa na świecie” powoli przeistacza się 
w kraj bezpieczny i zamożny, robi wszystko, 

zmierzcha się – szepcze 
carlos, kierując naszą łódź w stronę po-
rośniętego groźną puszczą brzegu. „widzę. 
ale przecież tutaj nie mamy nawet gdzie 
przybić”, przekonuję. Jednak mój przewod-
nik nie ustępuje: „w nocy na orinoko są 
duchy. nie ma mowy, abyśmy płynęli dalej”. 
mnie martwi co innego. w górnym odcinku 
orinoko noc to pora szmuglowania prochów 
przez kartele narkotykowe i wzmożonej 
aktywności kolumbijskich bojówek rewolu-
cjonistycznych. a wokół nas cały czas pływa 
ta cholerna anakonda... 
dwa dni temu opuściliśmy miejscowość 
puerto ayacucho – ostatnią, do której 

prowadzi jakakolwiek droga. dalej już tylko 
rzeką. za nami pozostała wizja wygodnego 
łóżka, dobrego jedzenia, ale przede wszyst-
kim umiarkowanego poczucia bezpieczeń-
stwa i złudzenia, że cokolwiek zależy od 
nas samych. opuszczając puerto ayacu-
cho, napisaliśmy najbliższym w polsce: 
„kochani, udało się! mam je! po tygodniu 
starań i oczekiwania dostałem pozwolenia 
od wenezuelskiej armii na eksplorację dzie-
wiczego amazonas. przez najbliższe dwa 
tygodnie nie będzie ze mną kontaktu. Jutro 
wypływamy w górę orinoko! Będę uwa-
żał”. teraz, gdy wraz z carlosem siedzimy 
w czółnie na dzikich falach bystrej orinoko, 
mam jednak coraz głębsze przekonanie, że 
od nas nie zależy już praktycznie nic.

misja duida. południowa wenezuela. ta-
jemniczy region amazonas. tutaj rozpoczy-
na się nasza kilkunastodniowa ekspedycja 
w nieznane, w białą plamę na amazońskiej 

} pora odpływu na rzece orinoko

} Łódź typu piroga – jedyny środek komunikacji dla indian piaroa

} port w samariapo – ostatnie miejsce 
w dżungli, do którego można dojechać 
samochodem

by ukrócić prawicowe zapędy Bogoty. stąd 
decyzja o wspieraniu znanych z krwawych 
zamachów i terrorystycznych porwań grup 
kolumbijskiej opozycji, którym amazonas 
gwarantuje kapitalną kryjówkę, nieoficjal-
ny azyl, ułatwia dostarczanie broni i ropy. 
o sprawie dowiedziałem się od wenezuel-
skiego generała, który w ramach protestu 
wystąpił z armii. Jego wersję potwierdzali 
następnie mieszkańcy puerto ayacucho 
oraz sami indianie.
są jeszcze trzy powody skrywania odmę-
tów górnego orinoko w tajemnicy: kartele 
narkotykowe (w graniczącym z kolumbią 
i Brazylią dzikim regionie czują się zupełnie 
bezkarnie), rozlokowane tutaj kopalnie złota 
eksploatowane w zupełnej tajemnicy przed 
społeczeństwem – całość zysku przeznaczo-
na jest na rzecz władzy, czyli na utrzymanie 
reżimu – i wreszcie indiańskie plemiona, 
które według krążących w puerto ayacucho 
pogłosek, nie są nazbyt przyjaźnie nasta-
wione do białoskórych przybyszów.

Jak wystrzeli to wystrzeli. płyniemy już 
trzeci dzień. raz po raz zatrzymywani 
jesteśmy do kolejnych wojskowych kontroli. 
zdążyli nas nawet oskarżyć o szmuglowanie 
złota z tajnej kopalni pod tepui yapacana. 
która to już rewizja w ostatnich dniach? 
który już raz trzeba wyjmować całą zawar-
tość zawilgotniałych plecaków? wszystko 
ze świadomością, że palec na spuście wy-
celowanych w nas karabinów trzymają po 
prostu chłopcy, których umysły przemielił 
czerwony reżim. 
„a jak wystrzeli?”, zadaję nieśmiało pytanie 
jednemu z przeszukujących, co i rusz trąca-
jącego mnie karabinem. „to wystrzeli”. 
po kolejnej kontroli możemy płynąć dalej. 
wokoło nas niewzruszona, jednolita ściana 
lasu, słychać tylko chlupot przepływającej 

? dżungla mruczy 

groźnie, sŁychać świsty 

ptaków, Brzęczenie 

cykad, skrzypienie 

drzew i chlupot 

naszych kaloszy

mapie. stan amazonas to teren w całości 
pokryty szczelną skorupą zielonej połaci 
lasów deszczowych. gringo na tych tere-
nach nie są raczej mile widzianymi gośćmi. 
my jednak postanowiliśmy zdobyć tepui 
duida – jedną z tajemniczych gór stołowych 
otoczonych  puszczą równikową. powo-
dzenie misji wejścia na szczyt od początku 
jawiło się jako – mówiąc delikatnie – wąt-
pliwe. od kilkunastu lat bowiem w region 
górnego orinoko oraz jej prawego dopływu 
rio cunucunuma nie został wpuszczony 
żaden biały.

tajemnice hugo cháveza. walkę o pozwo-
lenie na wpłynięcie w egzotyczny, zakazany 
rewir zacząłem jeszcze przed przyjazdem do 
wenezueli. sprawę skierowałem nawet do 
polskiego konsulatu w caracas. na nic się 
to jednak zdało. wciąż spotykałem się z od-
mową. kolejne pisma wracały z wojskową 
adnotacją „no”. ewentualnie nie powra-
cały w ogóle. w takiej sytuacji człowiek 
siłą rzeczy zaczyna się zastanawiać, co jest 
właściwie przyczyną tak ścisłego zakazu? co 
sprawia, że amazonas znajduje się pod tak 
restrykcyjną ochroną?
 odpowiedź odkryłem dopiero na miejscu, 
gdy o pozwolenie zacząłem walczyć już 
osobiście w bezpośredniej konfrontacji 
z wojskowymi. ocierając się na każdym kro-
ku o korupcję, w permanentnej atmosferze 
zastraszenia i inwigilacji, rozumiałem coraz 
więcej z zastanej rzeczywistości, smutnych 
realiów kraju pod władzą hugo cháveza.
doliczyłem się przynajmniej pięciu powo-
dów, dla których w interesie prezydenta 
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rzeki i skrzeczące nad naszymi głowami 
papugi. oprócz nas nie ma tu nikogo. do 
najbliższych ludzkich osad jest kilkadziesiąt 
kilometrów. 

„Jerika. Łaka! Jerika...”. kolejnych kilka-
naście dni spędzamy w ciągłym napięciu: 
w obawie przed czającymi się w ciemnej 
toni orinoko kajmanami, przed piraniami, 
przed królową tutejszych wód – anakondą. 
przed kolejną wojskową kontrolą, przed 
nakazem zawrócenia w połowie drogi z pu-
stymi rękami. śpimy, a raczej próbujemy 
przetrwać noce, w hamakach obwieszonych 
moskitierami. wytchnienie daje nam kilku-
dniowa wizyta u indian z plemienia yekua-
na. „o kedji a akha? Jerika. Łaka! Jerika...”, 
mówi do mnie w niezrozumiałym 
języku młodziutka dziewczyna, 
mieszkanka wioski, skubiąc 
jednocześnie moje 
łydki, by sprawdzić 
długość rosnących tam 
włosków. po chwili 
siada na progu chaty 
szamana i porównuje 
je ze swoimi. zaraz 
wokół mnie pojawia 

się gromadka roześmianych indiańskich 
brzdąców. moja czarnooka ulubienica jest 
coraz odważniejsza. podnosi mi nawet 
koszulkę, by zobaczyć na własne oczy, jak 
wygląda blada, nieskalana słońcem skóra 
przybysza. dzieci nie udają się z dorosły-
mi do miast, by sprzedawać indiańskie 
rękodzieła, jestem więc prawdopodobnie 
pierwszym jej kontaktem z rasą kaukaską. 

Ventiquattro za karę. życie pośród indian 
przynosi nam wiele wrażeń. potrzeba 
wiele czasu, by poznać choćby część ich 
zwyczajów, wierzeń, sposobów postrze-
gania rzeczywistości. nie wszystko udaje 
nam się zrozumieć, nie do wszystkiego 
możemy się przyzwyczaić. „dziś mamy czas 

na rozmowę”, oznajmia mi ajato, sympa-
tyczny trzydziestolatek, u którego 

goszczę. „ale jak to? wszyscy 
pozostali poszli polować”, 

dziwię się. „Ja też do nich 
dołączę. ale nie dziś…”. 
„a kiedy”, pytam, nie 

} tepui autana, jeden ze słynnych wenezuelskich płaskowyży o pionowych ścianach

} puszcza, zarośla i stojąca woda są idealnym środowiskiem dla anakondy

dając za wygraną. „Jak zdejmę zły urok, 
tłumaczy mi ajato”. „wczoraj chybiłem 
z dmuchawki do małpy. teraz muszę dać 
się ugryźć ventiquattro”. Ventiquattro to 
tutejsze gigantyczne mrówki. „wierzymy, że 
tylko ukąszenie ventiquattro może zdjąć ze 
mnie zły urok”.
„ale skąd wiesz, że jesteś pod jego działa-
niem?”, drążę temat. „tłumaczę ci prze-
cież, że nie trafiłem małpy…”. wiem już, 
że w takich sytuacjach nie ma co dociekać 
dalej. wygodnie rozciągam się w kolorowym 
hamaku, który wisi przed lepianką. z niego 
roztacza się kapitalny widok na pobliski 
tepui yapacana. gdzieś w oddali słychać 
pobudzający wyobraźnię szmer potoku. 
to ten sam strumyk, który zasila w wodę 
niedaleki wodospad. widziałem go wczoraj. 
schowany pośród gęstych zarośli wyglądał 
jak z baśni o piotrusiu panie. dla takich 
chwil w nibylandii warto podróżować.

na szczyt duida. ale selwa to nie tylko 
malownicze wodospady i szum rzeki 
słyszalny z indiańskiego hamaku. zielona, 
duszna, pełna pełzających paskudztw, 
z prawie stuprocentową wilgotnością, dzika 
i nieprzyjazna – taka właśnie jest dżungla. 

? zielona ściana oceanu selwy Jest na tyle szczelna, że idący z nami 

przewodnik musi karczować niewielki tunel, którym posuwamy się daleJ

przeloty
do wenezueli dosyć tanio dolecimy hi-
szpańskimi liniami air europa. wszyst-
kie samoloty lądują pod caracas. stąd do 
puerto ayacucho czekają nas jeszcze 2 
doby przemieszczania się autobusami.

noclegi
w selwie najprościej spać w hamaku. 
z obowiązkową moskitierą (o średnicy 
oczek nie większej jak 1 mm!). warto 
wyposażyć się także w nieprzemakal-
ną płachtę, którą rozwiesimy ponad 
naszymi głowami. w dżungli często 
pada. pamiętajmy o antykomaro-
wych specyfikach!

Jedzenie
gdy jesteśmy w cywilizacji, najczęś-
ciej natkniemy się na narodowe danie: 
kurczaka z ryżem. do puszczy zabieramy 
natomiast produkty odporne na wilgoć:  
makaron, ryż, konserwy... 

podróżowanie na miejscu
choć pokusa wielka (litr benzyny w we-
nezueli to koszt ok. 6 groszy), to jednak 
nie polecam wypożyczania samochodu 
i jeżdżenia na własną rękę. niestety 
współczesna wenezuela to kraj licznych 
rozbojów, kradzieży, porwań i morderstw. 
dużo bezpieczniej zaufać lokalnemu 
transportowi publicznemu (na dworcu 
autobusowym swoje kroki kierujmy jed-
nak w stronę tych nieco droższych linii 
– mają lepszą kontrolę pasażerów).

warto wiedzieć
podczas rozmów z wojskowymi war-
to mieć na podorędziu nieco gotówki. 
Łapówki są tu na porządku dziennym. 
płacimy rzecz jasna gotówką, którą 
osobiście przywozimy do wenezueli 
(bankomaty w tym kraju są niedostępne 
dla obcokrajowców).

atrakcje dla wszystkich
Będąc w wenezueli, obowiązkowo wy-
bierzmy się do parku canaima, usytu-
owanego na południowo-zachodnich 
rubieżach kraju. to tutaj zobaczymy 
najwyższe na kontynencie tepui, wśród 
nich także auyan tepui, z którego 
spada najwyższy na świecie wodospad 
salto angel. warto także wybrać się do 
kolorowego miasteczka ciudad Bolivar. 
natomiast spragnieni plażowego raju 
z pewnością nie będą żałować wizyty na 
archipelagu wysp los roques.

zielona ściana oceanu selwy jest na tyle 
szczelna, że idący z nami przewodnik musi 
karczować niewielki tunel, którym posuwa-
my się do przodu. szkoda tylko, że wycina 
go na własny, niezbyt imponujący, wzrost. 
od pewnego czasu idziemy zgarbieni 
w pół, z prawie trzydziestokilogramowymi 
bagażami na plecach. pot leje się strumie-
niami. nie, to już nawet nie jest strumień, to 
wodospad! moja koszulka już w kilka chwil 
po wejściu do lasu nadaje się wyłącznie do 
wyżymania. do mokrej od potu skóry lepi 
się wszelkie tałatajstwo, jakie wokoło nas 
lata. do tego dochodzi także groźny pomruk 
dżungli: świsty ptaków, brzęczenie cykad, 
skrzypienie pni drzew i chlupot naszych 
kaloszy. przed nami kilka godzin bezlitosnej 
wyrypy, siarczystych przekleństw w języku 
ojczystym i nieustającego pytania „ile 
jeszcze”. po pewnym czasie coś się zmienia 

w powietrzu – jest jakby świeżej. typowy 
dla lasu deszczowego zapach błotnistej wil-
goci łagodzi błotnisty zefirek. zdaje się, że 
wychodzimy ponad poziom lasu. widok na 
leżące po drugiej stronie rio cunucunuma 
tepui huachamakari wynagradza wszelkie 
trudy dzisiejszej wędrówki. skalna góra sto-
łowa wznosząca się majestatycznie ponad 
wszechobecną zieloną gęstwinę wprawia 
w osłupienie. w tej chwili jest dodatkowo 
pięknie przyozdobiona białymi chmurami 
kłębiącymi się u jej podnóża. równie niesa-
mowitym widokiem jest powoli ukazująca 
się nam szczytowa partia naszego tepui 
– tepui duida, skalnego giganta – zdecydo-
wanie największego w regionie. przed nami 
ostatnia prosta: atak na szczyt. a potem 
już tylko gigantyczna satysfakcja i szczera 
wdzięczność opatrzności, że nas tu szczęśli-
wie doprowadziła. Jednak się udało, zdoby-

liśmy tepui duida! dziś chyba w końcu będę 
dobrze spał, w zielonym gąszczu amazo-
nas, w zawieszonym pomiędzy drzewami 
hamaku. mamy szczęście – nie leje. nasz 
indiański przewodnik wstaje nad ranem, by 
rozpalić zagasłe ogniska. po chwili płomień 
tli się na nowo. Będzie ciut cieplej. do 
wschodu słońca jeszcze 2 godziny. r

< ogromne mrów-
ki amazonii

} widok z partii szczy-
towej tepui duida - celu 
naszej ekspedycji


