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 PODRÓŻE

Tekst i zdjęcia: 
Stefan Czerniecki

Ciemne. Smutne. Ponure. Groźne. 
Z czterdziestoma zamordowanymi 
w każdym tygodniu. Ukryte  
w cieniu niebezpiecznych dzielnic 
nędzy i pokrytych gęstymi 
chmurami wzgórz. Tęskniące za 
przeszłością. Za czasami sprzed 
reżimu Hugo Cháveza. Caracas. 
Miasto zmierzające ku nicości.

To była sobota. Luiz, jak co tydzień, je-
chał odwiedzić przyjaciółkę mieszkającą 
na wybrzeżu. Ta sama droga co zwykle. 
Dwupasmowa, kręta. Zręcznie omijająca 
okoliczne wzgórza porośnięte groźnie 
wyglądającymi barrios, dzielnicami bie-
dy, odpowiednikami brazylijskich faveli. 
Do celu pozostawało jakieś 5 km, gdy 
zauważył machającego z prośbą o po-
moc mężczyznę. Obok stał oparty na le-

warku stary, zdezelowany ford. „No, tak. 
Facet nie umie poradzić sobie nawet 
z prostą wymianą koła, ech…” – pomy-
ślał Luiz i zatrzymał auto. Niestety. To 
był błąd. I jednocześnie ostatnia podróż 
dwudziestolatka w życiu. 

Zza forda momentalnie wybiega trzech 
zamaskowanych mężczyzn. Spanikowa-
ny Luiz próbuje ponownie włączyć silnik. 
Za późno. Napastnicy są szybsi. Wyjmu-
ją pistolety. Głuche echo kilku strzałów. 
Matka Luiza zobaczy jego ciało dopiero 
za kilka dni. Znajdzie je przypadkowy 
przechodzień. Bez samochodu. Bez 
świadków. Bez szans na znalezienie 
sprawców. Podobnie jak w wypadku po-
zostałych morderstw w Caracas – naj-
niebezpieczniejszego obok Rio de Jane-
iro miasta Ameryki Południowej.

Morderstw takich jak choćby to 
sprzed dwóch dni, gdy znaleziono ciała 
dwóch taksówkarzy. To nowy proceder. 
Bandyci zajęli się nim zaledwie kilka 
miesięcy temu. Wcześniej notowano 
raczej rabunki w sklepach, piekarniach, 
salonach piękności. Teraz zorientowano 
się, że taksówkarze wożą ze sobą pie-
niądze. A tutaj – w kraju komunistycz-
nego reżimu wojskowego – nie ma ich 
już praktycznie nikt. Ludzie żyją w co-
raz większym strachu. I biedzie. W skle-
pach zaczyna brakować mleka. Przy-
najmniej raz w tygodniu dochodzi do 
awarii wodociągów. A w wyniku rabun-
ków na ulicach Caracas ginie według 
statystyk 40 osób tygodniowo.

– To był raj do życia. Z dobrą pracą. 
Fantastycznym klimatem. Uśmiechnię-
tymi ludźmi – rozmarza się Anne, Bry-
tyjka, która wyemigrowała do Wenezu-
eli dobre 50 lat temu. – Dziś Caracas 
jest nie do poznania. Proszę spojrzeć na 

to miasto. Kraty w oknach. Wyludnione 
ulice po zmroku. Dzisiejsze Caracas ja-
wi się niczym umarła wioska. Miasto 
widmo. I ten psychiczny paraliż, prze-
świadczenie, że nic nie da się zrobić. 
Jedyna nadzieja w przyszłorocznych 
wyborach. Ale jeśli reżim przetrzyma 
i to… – Anne zawiesza głos.

Widok białego w tutejszym metrze 
wzbudza widoczną konsternację. I zdzi-
wienie. „Po co tu przybył? Czego szu-
ka?”. Faktycznie, miasto jest jednym 
z najbrzydszych na kontynencie. Odra-
pane blokowiska. Socjalistyczna zabu-
dowa. Smętne barwy. A wszystko oto-
czone dzielnicami biedy rozlokowanymi 
wokół, na wzgórzach. Najczęściej po-
krytych gęstymi chmurami. Jedynie po 
zmroku pojedyncze, słabe światełka 
mieszkalnych pudełeczek barrios two-
rzą pejzaż, nad którym można się po-
chylić. Wówczas Caracas przypomina 
gigantyczne mrowisko. Z niby-mrówka-
mi niosącymi na grzbiecie ledwo świe-
cące ziarenka.

Caracas – jak i całej Wenezueli – le-
piej nie zwiedzać z zawieszonym na 
szyi aparatem. To jakby podpisać na 
siebie wyrok. Zresztą hotelarze już 
praktycznie nie mają komu dawać po-
dobnych rad. Rokrocznie do kraju przy-
jeżdża coraz mniej turystów. Histo-
ryczne centrum miasta z Plaza Bolivar 
jest zapełnione wyłącznie przez Wene-
zuelczyków. I to też tylko do godz. 18. 
Po zmroku Caracas tonie w ciemno-
ściach i przeraźliwie złowrogiej ciszy. 
Słychać jedynie przewalające się po 
ulicach śmieci. Czasem pojedyncze 
krzyki. Najpewniej wojskowych. W dzi-
siejszych czasach w Caracas tylko oni 
mogą czuć się bezpiecznie. 

Najnowsza książka 
Stefana Czernieckiego 

„Dalej oD BUenoS” 
do kupienia 

w Księgarni Gazety Polskiej
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MiaSTo STraCHU

W reżimowym systemie Hugo Cháveza każdy kombinuje jak umie. Byle przeżyć

Przeraźliwa cisza nocnego Caracas dobitnie 
świadczy o wiszącym zagrożeniu. Zaryglowane 

drzwi, zakratowane okna. Wyludnione ulice. 
Najniebezpieczniejsze miasto kontynentu.

Uczciwy taksówkarz w Caracas 
to bezcenny skarb. Inny wywiezie nas 
poza miasto i okradnie. W najlepszym 

wypadku po prostu oszuka

Sabana Grande – pozornie kolorowy butik. W rzeczywistości ulica z czołówki policyjnych 
statystyk – jedno z miejsc o największej liczbie rozbojów z bronią w ręku


