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FOTOREPORTAŻ

 Stefan Czerniecki

Kulturowy 
spektakl mamony
Naprawdę nazywa się Antonio. Tak wołają na 

niego jednak wyłącznie w domu. Dla mnie 
ma być Urumą. „Bo brzmi bardziej indiań-

sko” – wyjaśnia szybko. A że jest de facto Indianinem 
z zawodu, musi dbać o każdy szczegół. W żyłach An-
tonio płynie krew Indian plemienia Uru. Plemienia 
dziś już praktycznie zapomnianego i chyba nieistnie-
jącego. Bo to, co robi dziś Antonio, jeden z ostatnich 
przedstawicieli Uru, trudno nazwać życiem zgodnym 
z tradycją praprzodków.

Co dzień rano ten sam zestaw czynności. Modne 
dżinsy wędrują do szafy. Zastępują je tradycyjne, ba-
wełniane spodnie. To samo z adidasami. Prawdziwy 
Indianin Uru chodzi przecież boso. Szybki rzut oka na 
komórkę. „Szybko. Już po szóstej!” – pogania domow-
ników. Żona zaplata warkocze. Przygotowuje trans-
port koców, które własnoręcznie tkała cały wczorajszy 
wieczór. Wszystkie równie kolorowe. Córki krzątają 
się po kuchni, przygotowując jedzenie na cały dzisiej-

szy dzień. Obojętny na to wszystko czteroletni Alex 
zajęty jest natomiast swoim plastikowym pistoletem. 
Siódma rano. Cała rodzina udaje się do portu w Pu-
no. Motorówka już czeka. Odpalamy silnik. Rutyna. 
Proza życia codziennego. Po 40 minutach są w swoim 
drugim domu – ofi cjalnie jedynym. Ofi cjalnie, czyli 
według wersji dla turystów. Wyspa Uros.

Totora, czyli całe życie

Puno to pierwsza większa miejscowość, na którą 
natkniemy się, wjeżdżając do Peru od strony Boli-
wii. Sławę zawdzięcza pobliskiemu Titicaca. Prze-
piękne ciemnoniebieskie jezioro to najwyżej poło-
żony żeglowny zbiornik na świecie. To tutaj naro-
dził się Inka. To tutaj znalazły podwodne 
schronienie skarby wielkiego imperium. To tutaj 
wykształciła się jedna z najbardziej fascynujących 
kultur świata. Świat Indian z trzcinowych wysp je-
ziora Titicaca. 

Prawdziwych Indian Uru 
pozostało tak niewielu, 
że dziś naprawdę trudno 
rozpoznać, kto jest 
faktycznym potomkiem 
dzielnych praprzodków

> Wysepki Uros. Wydaje się, 
że czas zatrzymał się tutaj 

w miejscu. Pozory...

>> Podczas spektaklu 
odgrywanego przed 

turystami każdy z Indian ma 
określoną rolę

> Trzcina totora. To wokół 
niej kręci się życie 

na wyspach Uros
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„Witam, nazywam się Uruma i jestem wodzem tej 
wyspy” – Antonio deklamuje z pamięci wyuczoną re-
gułkę. Tę samą od lat. Wszystko po to, aby setki tury-
stów płynących codziennie na wyspy Uros poczuli się 
tak, jak obiecują im to przewodniki. W nich Titicaca 
wciąż jawi się jako miejsce oderwane od świata. 
Gdzie Indianie nadal żyją na pływających wyspach. 
A na białego człowieka patrzy się jak na rzecz zjawi-
skową. Faktycznie. Tak kiedyś było. Dawno temu.

„Wyprowadziliśmy się z naszej wyspy pięć lat te-
mu” – przyznaje się Antonio w przypływie szczerości, 
gdy jesteśmy sam na sam. „Nie dawaliśmy już rady. 
Ile można jeść trzcinę i udawać, że wszystko jest 
w porządku? No, ile?”. Przez wieki tutejsza społecz-
ność żyła w zupełnej izolacji. Mieszkanie na wyspie 
jeziora, w którym urodził się pierwszy Inka, wydawa-
ło im się nobilitacją. Nie trzeba było płacić podatku 
państwu (zresztą, do dziś nie trzeba). W dodatku 
można było odizolować się od zaborczego plemienia 

Wyspy Uros na jeziorze Titicaca odwiedza 
dziennie ponad 2 tysiące turystów. 

Niegdyś zamknięta na świat zewnętrzny 
społeczność Indian zamieszkująca 

słynne, pływające wyspy stała się dziś 
pulsującym syndromem porażki tradycji 

z nowoczesnością. Znakiem czasów, w jakich 
przyszło żyć współczesnym Indianom tego 

pięknego skrawka pogranicza Peru i Boliwii.
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Collas i w spokoju uprawiać małe poletko lub łowić 
ryby. Zaczęli budować pływające wyspy. Wszystkie 
z tego samego budulca. Mieszanki błota i trzciny toto-
ra. Wyspy zachowały się do dziś. Uzupełniane co pół 
roku poprzez dobudowywanie jednej, wierzchniej 
warstwy, gdyż te starsze systematycznie gniją.

Trzcina totora dla Indian z wysp Uros stanowiła 
i wciąż stanowi podstawowy element, od którego 
uzależniony jest praktycznie cały ich los. To z niej pro-
dukują jedzenie, słodycze. Budują wyspę. Stawiają 
chaty. To wreszcie z totora są budowane łodzie – jedy-

ny transport po zimnych wodach jeziora Titicaca. To 
wszystko pozostało. Zmieniło się co innego.

Spektakl dla gringo

Mimo że Antonio z rodziną przeprowadzili się do 
Puno, wyspa pozostała nadal ich głównym miejscem 
życia. Na stały ląd wracają po zmroku. Wtedy, kiedy 
już nie ma szans na przyjazd turystów. Następnego 
dnia o świcie są z powrotem. Około ósmej przypływa-
ją pierwsze grupy turystów. Antonio zaczyna przemo-
wę. Opowiada historię plemienia. Wyjaśnia zasady 
konstrukcji wyspy. Zabiera na przejażdżkę dopiero co 
zbudowaną trzcinową łodzią. W tym czasie jego mat-
ka, żona i córki szykują się do odegrania swoich ról. 
Nastąpi to zaraz po tym, jak skończy przemawiać.

„Gringo! Zapraszam! Chyba nie opuścisz wyspy bez 
pamiątki? Taka okazja może się już nie powtórzyć!” 
– krzyczy do mnie starsza kobieta. To mama Antonio. 
Ubrana w słomkowy kapelusz, spod którego wystają 
dwa czarne warkocze, i długą czerwoną spódnicę także 
bierze udział w swoistym przedstawieniu dla przybyłych 
na jej wyspę. Kobiety w Puno chodzą raczej w czarnych 
melonikach i szeroko rozpostartych spódnicach. Sam 
nie wiem, jak zachować się podczas takiego spektaklu. 
Jako widz nie wypada krytykować. Świadom przyczyn 
takiego stanu rzeczy, jest mi po prostu zwyczajnie żal. Tej 
historii. Tej kultury, która zostaje wyparta przez wszech-
obecny monopol pieniądza. Skoro dotarł nawet tu, na 
koniec świata, trudno wierzyć, że cokolwiek zdoła zaha-
mować ten panoszący się eksterytorializm.

Rybołówstwo to drugi obok 
totora element, dzięki 
któremu wciąż ktoś tu 
mieszka

> Handel z przybywającymi 
na wyspy turystami to dziś 

główne źródło dochodu 
potomków Uru

Kultura mamony i zasady 
rynku skutecznie wypierają 
tradycyjny model życia 
Indian z pływających 
wysp Uros, który coraz 
częściej pozostaje już tylko 
wspomnieniem
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Przetrwają, nie przetrwają…

Niektórzy robią jednak wszystko, by oddalić od sie-
bie tę mroczną wizję. Wyspa Taquile. 3 godziny spływu 
łodzią na wschód od wysp Uros. Nikt nie woła. Nie na-
mawia do kupna pamiątek. Cisza. Enklawa spokoju. 
Tutejsi mieszkańcy traktują przybyłych z daleko idącą 
nieufnością. Obawiają się, że i ich spotka los Uru. Pro-
wadzą zatem własną politykę turystyczną w nadziei, 
że wizyty z zewnątrz nie zaburzą ich ładu społecznego 
kształtowanego przez wieki. A trzeba przyznać, że rów-
nowaga społeczna Indian z Taquile ma niezwykle kru-
chy charakter. Żenić mogą się tylko z przedstawiciela-
mi własnego plemienia. Żyją w izolacji. Część miesz-
kańców nigdy nie opuściła wód Titicaca. W sytuacji 
gdy coraz więcej młodych, kuszonych wizją mieszczań-
skiego życia na stałym lądzie, postanawia opuścić wy-
spę, taka polityka przypomina obraz węża zjadającego 
własny ogon. Mieszkańcy nie obawiają się jednak 
przyszłości. „Przetrwaliśmy wieki. Prąd podłączono 
nam 15 lat temu. Bez obaw. Poradzimy sobie” – tłuma-
czy mi spokojnie starszy mężczyzna siedzący na progu 
swego szałasu. Po chwili jakby na potwierdzenie stoic-
kiej pewności, że wszystko jest na dobrej drodze, wy-
puszcza dym z fajki w ustach.

Nie wierzę. Po tym, co zobaczyłem na Uros, trudno 
oprzeć się wizji, że i tutaj za 10 lat powstaną hotele, 
a łodzie będą codziennie dostarczać na brzeg wyspy 
Taquile setki turystów spragnionych „ujrzenia zupeł-
nie innego świata, wciąż dzielnie odpierającego in-
wazję świata mamony”. Po prostu nie wierzę.

Tajemnice Titicaca

Czas wracać do Puno. Łódź ślamazarnie pokonu-
je kolejne fale. Silnik już po raz trzeci dzisiaj odma-
wia współpracy z kapitanem. Stajemy na środku 
wielkiej niebieskiej toni. Patrzę w dół. Woda jeziora 
Titicaca jest zbyt ciemna i zanieczyszczona, aby do-
strzec dno. Inna sprawa, że w tym miejscu dzieli 
mnie od niego około 150 metrów. I pewnie dlatego 
nigdy nie dowiemy się, ile tak naprawdę skarbów 
kryją wody tego tajemniczego zbiornika. „Tajemni-
czość” – to słowo-klucz, gdy mówimy o Titicaca. I ty-
czy się to wielu aspektów z nim związanych. Od 
geologii (do dziś nie ma jednoznacznego stanowi-
ska, jak powstał zbiornik), przez historię (legenda 
o parze kochanków: caballero i indiańskiej księż-
niczce, którzy chcąc ofi arować złoty Słoneczny Dysk 
kapłanom Świątyni Słońca, uciekali przed hiszpań-
skimi żołnierzami, wybierając ostatecznie śmierć 
w mrocznych wodach Titicaca), po archeologię (każ-
dy Inka miał obowiązek przynajmniej raz w życiu 
odbyć pielgrzymkę na Wyspę Słońca na jeziorze Titi-
caca i złożyć stosowną ofi arę – w obliczu najazdu 
konkwistadorów kapłani Świątyni Słońca postano-
wili powierzyć zgromadzone skarby wodom jezio-
ra). Prawdopodobnie żadna z tych zagadek nie zo-
stanie już nigdy rozwiązana. A jedynymi świadkami 
towarzyszącymi tajemnicy na co dzień będą India-
nie odtwarzający przed kolejnymi grupami gringo 
ten sam spektakl.

              

Warkocze przewiązane 
kolorowymi frędzlami. 
Słomkowy kapelusz. 
Kolorowe spódnice. Styl 
Uru na długo pozostaje 
w pamięci odwiedzających 
wyspy

<  Pod względem 
architektonicznym, życie 
na wyspach Uros to 
fenomen. Niewiele jest 
na świecie konstrukcji 
złożonych praktycznie 
z jednego, tego samego 
materiału
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