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     Dzikie andyjskie ostępy. 
Rozległe łąki. Srogie turnie. 
Huczące lodowce. 
W Cordillera Huayhuash rytm 
życia wyznacza przyroda

ZDJĘCIA I TEKST  Stefan Czerniecki

Nad szczytem Sarapo (6127 m n.p.m.) przebijają się 
pierwsze prześwity porannego brzasku. Robi się 
coraz widniej. Na tyle, że można już rozpoznać 

kształt pierzastych haczyków pozawieszanych na niebie. 
To cirrusy zwiastujące nadchodzący front. Ubiegłej nocy 
zlewały się w bezkształtną masę nadającą i tak już srogie-
mu krajobrazowi atmosferę grozy. Teraz wspaniale uzu-
pełniają cudny pejzaż Cordillery. Łagodny wiaterek syste-
matycznie budzi przybój na Laguna Sarapococha. Sielską 
atmosferę górskiego poranka burzy jedynie jakiś ciemny 
przedmiot. To o niego ustawicznie rozbijają się kolejne fa-
le, wypychając go coraz bardziej ku brzegowi. W pewnym 
momencie na morenie pojawiają się przypadkowi świad-
kowie. To lokalni pasterze. Ich także interesuje ten bez-
kształtny cień. Przyglądają się coraz dokładniej. 

– Antonio, co to?
– Nie mam pojęcia...
– Głaz jaki, czy...?
– Nie, nie... Chociaż może? Nietypowy jakiś.
– Ty... To ciało... Trup chyba...
Jest sierpień 2002 r. Peru. Cordillera Huayhuash.

Kilka soles za ochronę życia

Jedno z najpiękniejszych andyjskich pasm. Jednocze-
śnie jedno z najbardziej niebezpiecznych. I to bynaj-
mniej nie z powodu groźnych ekspozycji czy śmierciono-
śnych lawin. Cordillera Huayhuash to jedno z nielicznych 

Te przykryte 
trawiastą 
strzechą 

kamienne chaty 
z powodzeniem 

mogłyby 
być atrakcją 
turystyczną 
w słynnym, 
odległym 

o 550 kilometrów 
stąd Machu 
Picchu. Z tą 
różnicą, że 

domy Inków 
od dawna są 

niezamieszkane. 
A tutaj ludzie żyją 

nadal. Niejako 
na marginesie 

świata. W jednej 
z najbardziej 
srogich partii 

Andów.

SAMOTNOŚĆ PO GÓRALSKU 
W HUAYHUASH

<
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< – Sadzimy liście koki 
– na twarzy starszego 
z górali pojawia się 
szczerbaty uśmiech

górskich pasm, które swą sławę zawdzięcza również 
bandytom. Wspomniane ciało należało do amerykań-
skiego turysty, który wspólnie z przyjaciółką postano-
wił zrobić ośmiodniowy trekking po Huayhuash. Za-
mordowano obojga. Ciało dziewczyny znaleziono w po-
bliżu lodowca Yantaruri, którego jęzor wpada również 
do Lago Sarapococha. Przyczyną zamachu najprawdopo-
dobniej był rabunek. Sprawcy do dziś nie zostali ujęci. 
Kim mogli być? Wszystko wskazuje na to, że to ta sama 
grupa, która już wcześniej zabiła w Huayhuash kilkana-
ście osób. Rok 2002 nie był bowiem pierwszym, w któ-
rym znaleziono tutaj trupa. Co gorsza, nie był również 
ostatnim… Dwa lata później rabusie zasztyletowali ko-
lejną dwójkę turystów. Również obcokrajowców samot-
nie eksplorujących góry. Jak świadczą policyjne kroniki, 
znacznie więcej osób zostało w tym czasie okrutnie 
ograbionych. Sława przepięknej Cordillery Huayhuash 
zyskiwała coraz ciemniejszy odcień. Odcień posępnego 
i śmiertelnego zagrożenia.

30 osób. Może 40. Tyle ludzi żyje dziś w Cordillera 
Huayhuash. To raptem kilka rodzin. Zajmują się głów-
nie pasterstwem. Właśnie dzięki tej garstce samotni-
ków od niedawna w górach nastał jako taki spokój. Po 
mordzie w 2004 r., przy dalszej bezczynności lokalnych 
władz, górale postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. 
Od tamtej pory pobierają w każdej z mijanych górskich 
osad (liczących kilka kamiennych chat) opłatę od napo-
tkanych turystów. Oficjalnie „za wstęp do parku”. Nie-
oficjalnie „za ochronę”. Dopiszmy jeszcze „…ochronę 
życia”. Dotychczas nie rozpoznano, jakim sposobem 
górale Huayhuash poradzili sobie z watahami zbrod-
niarzy czyhających na bogatych gringos. Nie udowod-
niono także żadnego związku między góralami a owy-
mi mordercami. I najpewniej już nigdy nie dowiemy 
się, kto tak naprawdę stoi za pasmem bezlitosnych za-
bójstw. Najważniejsze, by Cordillera Huayhuash wresz-
cie stała się miejscem kontemplacji prawdziwie gór-
skiego piękna. A także spotkaniem z ludźmi, którzy 
zdają się żyć w ten sam sposób od setek lat. Górali Cor-
dillery Huayhuash.

< Góralskie dzieci 
pomagające matce 
w wypasie bydła. Mimo 
całej biedy ludzi 
z Huayhuash, obserwator 
takich scen, jak ta, 
podświadomie zazdrości 
życia toczonego w rytmie 
pełnej zgodności z naturą

< Yerupaja, czyli 
„El Carnicero (Rzeźnik)”. 
Drugi szczyt Peru. Skąpany 
groźnie w nadchodzącym 
warkoczu chmur burzowych, 
wygląda wprost mistycznie. 
Licząca 1520 metrów 
prawie idealnego pionu 
ściana robi wrażenie 
niedostępnej drogi do nieba. 
Udekorowana śnieżno-
-lodowymi okapami grań 
przypomina kształtem 
ostrze gigantycznego noża. 
Noża rzeźnika

<< Pasterstwo. Główne 
źródło utrzymania górali 
z Huayhuash
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Miejsce, gdzie nawet „papież” brzmi obco

Poruszanie się po górach i dolinach zamieszkanych 
przez ludzi, którzy prawdopodobnie znają tajemnicę 
śmierci tylu turystów, nie jest sprawą prostą. Nie jest 
też łatwo wejść w ich środowisko. To praktycznie nie-
możliwe. Górale z Huayhuash to jedni z najbardziej 
skrytych i nieufnych ludzi, jakich miałem okazję po-
znać. A właściwie widzieć. Bo o bliższym poznaniu nie 
było nawet mowy.

– A skąd ty? – słyszę pytanie od pasterza wracającego 
z wysokogórskich łąk na grzbiecie osła.

– Z Europy? Polska...
– Co!? – góral podnosi głos, a mnie oblewa zimny pot.
– Z Polski. Jan Paweł II. Papież. Papa.
– A idźże mi stąd!
Gdy tylko jeździec oddala się, chwytam schowany 

dotychczas za pazuchą aparat. Góral szybko to spostrze-
ga i momentalnie przyspiesza. Już wiem, że nie będzie 
łatwo.

Zostaję sam. Wokoło dzika górska pustka. Co dalej? 
Gdzie się kierować? Wyjmuję wydrukowaną z Internetu 
mapę. Swoją drogą, fatalnej jakości. Innego wyboru jednak 
nie było. W poszukiwaniu czegoś dokładniejszego przesze-
dłem wzdłuż i wszerz oddalone o jakieś 100 km na półno-
cyn zachód stąd miasteczko Huaraz. Nic. Nigdzie. Owszem, 
tu i ówdzie leżały mapy pobliskiej Cordillery Blanca, słyn-
nej choćby ze zjawiskowej Alpamayo (góry okrzykniętej 
mianem „najpiękniejszej na świecie”). Ale o Blanca niema-
ło można znaleźć także w lokalnych przewodnikach. O Hu-
ayhuash natomiast nie bardzo. Spoglądam na trzymany 
w rękach wydruk. Widać przynajmniej wysokości, na jakiej 
znajduje się przełęcz Pompa oraz niewielka mieścina Lla-
mac, do której szczęśliwie dowiózł mnie rozklekotany auto-
bus. Wspominam, jak nie tak dawno właśnie w Llamac 
z mijanego podwórka wybiegły do mnie roześmiane dzie-
ci. Machały na pożegnanie i pytały o cukierki. Pomny przy-
gód z poprzednich gór Ameryki Południowej, tym razem 

byłem przygotowany. Uszczupliłem w ten sposób boczne 
kieszenie plecaka wypchane kolorowymi landrynkami. 
Urocze indiańskie uśmiechy okażą się wkrótce ostatnimi, 
z jakimi przyszło mi się spotkać w ciągu najbliższych sze-
ściu dni. Wtedy jednak jeszcze do końca w to nie wierzy-
łem. „Przecież nie ma już miejsc totalnie wyludnionych. 
Skoro są osady, to tam w górach muszę kogoś spotkać” 
– myślałem przekornie. Teraz, pogoniony przez mało sym-
patycznego pasterskiego macho, stojąc w andyjskiej głuszy, 
wbijam bezmyślnie wzrok w strzępek mapy. Pozostała mi 
tylko ona. Zawsze coś.

Prawdziwi twardziele

Po kilku godzinach marszu dostrzegam kamienne 
murki. Nieme świadectwo osadnictwa. Po chwili już nie 
takie nieme. Dochodzi mnie bowiem agresywne ujada-
nie. Z odległych domostw dostrzegam wybiegające 
punkciki. Psy. Mijam strumyk i rozłożone na pobliskim 
brzegu kolorowe szmaty. Najwidoczniej kobiety, które 
przyszły prać rodzinne rzeczy, zrobiły sobie przerwę. 
Szkoda. Być może ich obecność dodałaby mi otuchy. Bo 
póki co nie mam najweselszej miny. Wprawdzie od 
2004 r., kiedy dokonano w tych górach ostatniego mor-
derstwa na białych turystach, minęło siedem lat, jednak 
kłamstwem byłoby stwierdzenie, że moje obawy w tej 
kwestii zupełnie zniknęły.

O dziwo, z kamiennych chat nikt nie wychodzi. A i ja 
nie mam jakoś ochoty podchodzić zbyt blisko. Zresztą, 
warczące nadal psy skutecznie utwierdzają mnie w tej de-
cyzji. Omijam niski murek okalający sześć chat i idę dalej. 
Tak będzie w przypadku większości napotkanych osad. 
Prawdopodobnie każdy mój ruch jest w tej chwili uważ-
nie obserwowany przez kilkanaście par oczu zza kamien-
nych murów. Tutejsi górale nie cenią sobie wizyt obcych. 
Nie warto prowokować.

Co by jednak pisać o tych ludziach, mieszkańcy Cordil-
lera Huayhuash to prawdziwi twardziele. Uprawiający 

     Pejzaże Andów 
Peruwiańskich należą 
do najpiękniejszych na 
kontynencie

> Prawdziwi twardziele 
Huayhuash. Uprawiający 
ziemię na wysokogórskich 
tarasach co dzień zmagają 
się z wyjątkowo surowym 
klimatem tej części Andów

<
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ziemię na wysokogórskich tarasach co dzień zmagają się 
z wyjątkowo surowym klimatem tej części Andów. Ulew-
ne deszcze, temperatura spadająca w wyższych partiach 
nawet do minus 10 stopni, huraganowe wiatry i niełatwa 
w uprawie ziemia – a wszystko to do okiełznania bez naj-
nowszych zdobyczy techniki. W żadnej z górskich wiosek 
Huayhuash nie znajdziemy bieżącej wody, elektryczno-
ści, aluminiowych garnków, o sprzęcie RTV nawet nie 
wspomniawszy. Surowość. Prostota. Rytm dnia wyznacza 
tutaj przyroda.

– A co mi pozostało? – tłumaczy jedna z kobiet, którą 
spostrzegam podczas wyprowadzania kozy. – Mam prze-
nosić się do miasta? Syn bywa, to wiem, co tam się wy-
prawia. Wyląduję na bruku i co mi z tego będzie? Tu 
mam wszystko. Dom, rodzinę… I tę kozę – dodaje po 
chwili namysłu.

Ostry nóż Rzeźnika ku przestrodze

Cordillera Huayhuash to najbardziej dzikie z pasm 
Andów Peruwiańskich. Jeden ze szczytów zdecydowanie 
góruje nad pozostałymi. Górale nadali górze przydomek 
El Carnicero, czyli Rzeźnik. To Yerupaja (6635 m n.p.m.) 
– drugi po Huascaran (6768 m n.p.m.) najwyższy szczyt 
kraju. Groźnie skąpany w nadchodzącym warkoczu 
chmur burzowych wygląda wprost mistycznie. Licząca 
1520 m prawie idealnego pionu ściana robi wrażenie nie-
dostępnej drogi do nieba. Na górze zaś udekorowana 
śnieżno-lodowymi okapami grań przypomina kształtem 
ostrze gigantycznego noża. Noża rzeźnika.

Można by tak patrzeć i patrzeć. Gdyby nie tajemniczy 
punkcik, który dostrzegam na horyzoncie. Punkcik ewi-
dentnie porusza się w moim kierunku. Co, u licha?! Pa-
sterka już dawno poszła. Znowu zostałem sam. Po paru 
chwilach jestem już w stanie rozpoznać kształt postaci. 
To jeździec. „Oho, kolejny” – myślę. Mimowolnie znów 
zaczynam się denerwować. Jeździec jest coraz bliżej. 

– Idziesz w góry? – pyta.

– Tak, na kilkudniowy trekking w Huayhuash.
– Uważaj – rzuca na odchodne, zawracając konia ku 

dołowi.

Na osłodę życia

Słowa te wracają, ilekroć tylko na horyzoncie pojawia 
się jakakolwiek osada. Niepotrzebnie. Nic się nie dzieje. 
Nadal nikt nie wychodzi. Nawet dzieci po cukierki. Ani 
żywego ducha. Dopiero po osiągnięciu przełęczy dostrze-
gam pobliskie pole uprawne. A na nim pracujących 
w pocie czoła górali. Idąc w dół, słyszę zza pleców głuche 
dudnienie. Ktoś biegnie. Pierwsza myśl: „Gonią mnie!”. 
Nic z tych rzeczy. Po chwili dwóch starszych Indian bez 
słowa wymija mnie, by za kilkadziesiąt metrów skręcić 
w kierunku trawiastego fragmentu stoku. Pierwszy wy-
kopuje dłońmi dół. Drugi szuka czegoś w foliowej toreb-
ce. Tym razem nabieram odwagi.

– Buenos días. Można zapytać, co robicie?
– Sadzimy liście koki – tym razem na twarzy starszego 

pojawia się szczerbaty uśmiech.
– Dobra, wrzucaj i pędzimy dalej – pogania go młod-

szy, a po chwili zbiegają niżej.
Liście koki to jedyna z obecnych tutaj używek, na ja-

ką mogą sobie pozwolić górale. Pomagają w adaptacji 
organizmu do dużych wysokości. Uśmierzają głód. 
Wprowadzają umysł w stan rozluźnienia. A przede 
wszystkim są fantastycznie tanią używką, bez której Pe-
ruwiańczyk nie wyobraża sobie dnia. Ale na liściach ko-
ki świat umilaczy Cordillery Huayhuash się kończy. Być 
może dlatego większość z napotykanych górskich osad 
jest już opuszczona. Wizja bardziej wygodnego życia na 
nizinach kusi niezwykle. Nawet jeśli mają to być przed-
mieścia Limy. Pełne tekturowych domków i blaszanych 
dachów. Tam wizje groźnego Rzeźnika roztaczającego 
swój majestat nad zielonymi łąkami seledynowych la-
gun Cordillery Huayhuash pozostają już tylko wspo-
mnieniem. Które nigdy nie wróci.

     Przykryte trawiastą 
strzechą kamienne chaty 
z powodzeniem mogłyby 
robić za atrakcję 
turystyczną w odległym 
550 km stąd  słynnym 
Machu Picchu

<
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