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Tam, gdzie kondor wielki szybuje w podmu-

chach lodowatego wiatru nad oœnie¿onymi

szczytami Cordillery Apolobamby, bierze swój

pocz¹tek rzeka wielu zagadek – Rio Madidi.

Tam, gdzie jej wody niczym jedwabna apasz-

ka zsuwaj¹ siê po pokrytych coraz gêstsz¹

d¿ungl¹ andyjskich stokach, ci¹gle ¿ywa jest

legenda z³otego miasta zwanego Paititi. Tam

mia³o siê schroniæ tajemnicze plemiê bia³ych

Indian, tam ukrywaæ siê ma enigmatyczny

ma³polud znad Madidi, tam... 

Dwie ró¿ne rzeki – dwa ró¿ne œwiaty
Kiedy dziesi¹tego dnia po piêciuset kilometrach wios³owania w dó³

Beni docieram do ujœcia Rio Madidi, mogê wreszcie rozpocz¹æ w³a-

œciwy etap mojej tegorocznej eskapady – wêdrówkê ku Ÿród³om tej ta-

jemniczej rzeki. Opuszczaj¹c Beni i wp³ywaj¹c na Madidi ¿egnam siê

ze œwiatem wielkiej, otwartej przestrzeni wody i ci¹gn¹cych siê set-

kami metrów piaszczystych ³ach, zza których majaczy tylko w oddali

d¿ungla, ¿egnam siê ze œwiatem, który zd¹¿y³em ju¿ dobrze poznaæ,

by zag³êbiæ siê jak najdalej w œwiat nie do koñca jeszcze poznany – kra-

inê pokolorowanej farbkami natury gdzieœ w odleg³ych Andach w¹-

skiej wstêgi, wij¹cej siê poœrodku bezkresnej, zielonej d¿ungli. Ona to,

kilometr po kilometrze, coraz ciaœniej opasuje rzekê i dominuj¹c wy-

sokimi drzewami nad w¹skim biegiem Madidi obwieszcza wszem

i wobec, ¿e jest tu jedyn¹ w³adczyni¹. Rzeka jednak ci¹gle siê odgra-

¿a. Jej nurt to istne pobojowisko us³ane martwymi drzewami. Czêœæ

z nich wystaje ponad wodê niczym stercz¹ce w piachu pustyni, wy-

suszone na s³oñcu koœci – te s¹ niegroŸne. Tych niebezpiecznych nie

widaæ, tak jak nie s³ychaæ pocisku, który nas dosiêga. Najgorsze s¹ ko-

nary z ostrymi jak ig³a i d³ugo niebutwiej¹cymi kolcami. Im mo¿e ulec

nawet najodporniejszy materia³ poszycia. Gdy rozpêdzony, niesiony

pr¹dem Rio Beni wpadam w ramiona Madidi, ta zdaje siê szeptaæ mi

do ucha: nie oddam ci siê ³atwo, jeœli w ogóle. Szepcze te¿ d¿ungla

wokó³ mnie, lecz by zrozumieæ, o czym mi opowiada, bêdê jeszcze mu-

sia³ siê sporo nauczyæ. Rozpoczyna siê wielka przygoda, której fina³

trudno przewidzieæ. 

Maravi z piek³a rodem
Na pierwszym noclegu nad Madidi ustalam nowy rozk³ad dnia. Zde-

terminowany jest on w du¿ej mierze meszkami, zwanymi lokalnie ma-

ravi, których s¹ tutaj miliony. Staj¹ siê one moim najwiêkszym nie-

szczêœciem, przy którym zupe³nie zapominam o komarach, wrogiem,

który sprawia, ¿e ten tropikalny raj staje siê czêsto piek³em. S¹ aktyw-

ne od wschodu do zachodu s³oñca nie daj¹c chwili wytchnienia i tylko

silny wiatr lub bardzo zimny dzieñ sprawiaj¹, ¿e maravi znikaj¹. Pomi-

mo upa³u i duchoty, nawet w kajaku ubrany jestem zwykle w d³ugie

spodnie, skarpetki, bezrêkawnik, mam w pogotowiu koszulê z d³u-

gim rêkawem i coœ na g³owie. Bezrêkawnik jest du¿¹ ulg¹ i potwierdza,

¿e maravi nie przepadaj¹ za poruszaj¹cymi siê obiektami; wystarczy,

W górê rzeki...
Piotr Opacian

W zimny dzieñ bez maravi mogê pozwoliæ sobie na sesjê foto.
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¿e na chwilê przestanê wios³owaæ i na moich ra-

mionach l¹duj¹ ich dziesi¹tki. Niestety, walcz¹c

mozolnie z pr¹dem w tych warunkach mocno

siê pocê i choæ wokó³ mnie mnóstwo wody, to

na ch³odz¹c¹ k¹piel rzadko siê decydujê. Tra-

c¹c du¿o wody muszê te¿ du¿o piæ, co ozna-

cza dodatkow¹ pracê: filtrowanie. Praca nieste-

ty doœæ statyczna, wykonujê j¹ wiêc w nocy lub

w chwilach determinacji pijê wodê prosto z rzeki. 

Odt¹d bêdê wstawaæ o 5. by do 7., o któ-

rej wschodzi s³oñce, zd¹¿yæ rozpaliæ ognisko,

przygotowaæ poranny posi³ek, zjeœæ, ugotowaæ

posi³ek na ca³y dzieñ, spakowaæ siê i wyp³yn¹æ

œcigany ju¿ przez pierwsze córy piek³a. Dzien-

nie wyznaczam sobie do przep³yniêcia dystans

oko³o dwudziestu kilometrów, co – bior¹c pod

uwagê, ¿e to pod pr¹d, który tylko miejscami

leniwym siê staje – wydaje mi siê za³o¿eniem

doœæ ambitnym. W ci¹gu dnia robiê jedn¹ lub

dwie przerwy na posi³ek, w tym samym cza-

sie suszê namiot. Czasami decydujê siê wyk¹-

paæ, ale wtedy zaczyna siê szaleñczy wyœcig

z maravi. Wycieczki w d¿unglê s¹ przyjemno-

œci¹ – tam nie ma maravi, s¹ tylko komary. Co-

dziennie przed zmrokiem czeka mnie nieprzy-

jemne zadanie: muszê przygotowaæ drewno na

poranne ognisko. Wa¿ne jest to nie tylko dla-

tego, ¿e o 5. rano jest ciemno, ale dlatego, ¿e

noce s¹ bardzo wilgotne i trudno jest po nich

roznieciæ ogieñ. Wieczorem drewno jest bar-

dzo suche, kiedy wiêc por¹bane przykryjê bre-

zentem, rano wystarczy jedna zapa³ka i ogni-

sko jest gotowe. Niestety przed zachodem

maravi s¹ najaktywniejsze, a ja po drewno

muszê najczêœciej p³yn¹æ na przeciwleg³¹ stro-

m¹ skarpê – nad Madidi na ³achach niestety go

nie ma. Taplam siê w b³ocie przynajmniej po ko-

lana – z koniecznoœci w krótkich spodenkach,

a maravi sobie na mnie u¿ywaj¹. Oj, ciskam

wtedy na prawo i lewo nieocenzurowanymi

s³owami najciê¿szego kalibru, ale to jedyny spo-

sób, w który mogê sobie ul¿yæ. Znajomoœæ z ma-

ravi, ku mojej rozpaczy, staje siê za¿y³¹ i weŸ-

miemy ze sob¹ rozbrat dopiero na Beni. 

Kiedy kolor szmaragdowy 
zamienia siê w kawowy

Madidi, tak jak Beni, to tzw. bia³a rzeka, czyli

rzeka, któr¹ barwi na kawowo ilasty mate-

ria³ erodowany w Andach. Madidi jednak po-

trafi zrobiæ to, o czym Beni siê nawet nie œni.

W porze suchej, kiedy na wschodnich stokach

Cordillery Apolobamby rzadko pada, Madidi

ma stosunkowo s³aby pr¹d i tak ma³o wody,

¿e niesie wtedy bardzo ma³o osadów i przy-

biera szmaragdowy kolor. Woda nabrana do

mena¿ki jest prawie krystalicznie czysta i picie

jej bez filtrowania wydaje siê naturalne. Na

niektórych odcinkach, ju¿ od jej œrodkowego

biegu, koryto o szerokoœci 30-40 m to ³acha

pokryta 50-60 cm wody i przeciêta dwu-, cza-

sami nawet tylko pó³torametrowym kana³em

o g³êbokoœci jednego do dwóch metrów. W ta-

kich chwilach rzeka uchyla nam r¹bka tajem-

nicy, pozwalaj¹c zajrzeæ do jej wnêtrza. Holu-

j¹c kajak i rozgl¹daj¹c siê woko³o prawie stajê

na p³aszczce rzecznej, zwanej te¿ s³odkowodn¹

(prawdopodobnie: Potamotrygon castexi),

która posiada na koñcu ogona jadowity kolec

i którym, choæ nie stanowi on zagro¿enia dla

¿ycia cz³owieka, mog³a mi zadaæ dotkliwy ból.

Prawie spod mojej stopy wolno odp³ywa daj¹c

siê ponieœæ nurtowi. Innym razem mijam na

wyciagniêcie wios³a parê pó³torametrowych

ryb, których nie jestem w stanie zidentyfiko-

waæ. Ustawione pod pr¹d wolno machaj¹ ogo-

nami, by pozostaæ w tym samym miejscu.

Przep³ywam te¿ nad ¿ó³wiem, prawie go do-

tykaj¹c, bez reakcji z jego strony.

Gdy niebo nad Madidi pokryje siê chmu-

rami mo¿emy byæ pewni, ¿e wysoko w Andach

pada deszcz. Te ulewy, tam w górach, tu na

rzece oznaczaj¹ silniejszy nurt (z³a wiadomoœæ

dla kajakarza p³yn¹cego pod pr¹d), podnie-

sienie siê poziomu wody i zmianê jej koloru.

Madidi staje siê kawowa i okrywa sw¹ toñ nie-

przeniknionym ca³unem. To, ¿e w jej wnêtrzu

têtni ¿ycie, zdradzaj¹ pluski oraz zmarszczki

na powierzchni w kszta³cie strza³ki przesu-

waj¹ce siê z niewiarygodn¹ szybkoœci¹. To kaj-

many przesuwaj¹ce siê jak pociski pod po-

wierzchni¹ oraz olbrzymie grzbiety ryb

przecinaj¹ce tafle wody. P³yn¹c t¹ nieprzenik-

nion¹, ale p³ytk¹ wod¹ wielokrotnie dnem ka-

jaka nap³ywa³em na du¿e stworzenia le¿¹ce

na dnie. Bardzo ciekawa jest reakcja kajmana,
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Termin

05.07-26.08.2005 r.

Trasa

Rio Beni od Rurenabaque do Riberalty – jako spo-

sób na dostanie siê i wydostanie siê z Madidi.

Madidi w górê blisko 450 km i powrót w dó³

rzeki, ³¹cznie oko³o 1800 km.

Trudnoœæ i uci¹¿liwoœæ

G³ównie zwi¹zane z lokalnie silnym pr¹dem i ni-

skim stanem wody (ci¹gniêcie kajaka), du¿¹ ilo-

œci¹ zwalonych do rzeki drzew i maravi.

Noclegi

Najczêœciej na ³achach. Rzadko na przeciwleg³ych

skarpach.

¯ywnoœæ 

G³ównie ry¿ z konserwami i solonym miêsem,

zwanym lokalnie czarki. Du¿e iloœci owoców na

terenach zamieszka³ych. 

Sprzêt

Kajak sk³adany „Harpoon” polskiej firmy Wayland.

Jeden z biwaków nad Madidi.

Wzd³u¿ strugi, œladami zwierz¹t...
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choæ w przypadku du¿ego osobnika mo¿e oka-

zaæ siê raczej traumatycznym doœwiadczeniem.

Osobnik, na którego siê nap³ynie, zamienia siê

w korkoci¹g, w ten sposób próbuj¹c wydostaæ

siê z opresji. Spotkania te, na szczêœcie z ma-

³ymi osobnikami, powodowa³y tylko za-

chwianie kajaka, wolê jednak nie myœleæ co by

siê sta³o w przypadku osobnika trzy- lub czte-

rometrowego. Mo¿na jednak chyba takich spo-

tkañ unikn¹æ, bo zdarza³y mi siê one tylko

wtedy, gdy p³yn¹³em wieczorem. 

Madidi jak prawdziwa kobieta lubi czêste

zmiany, wiêc kolory swych szat ze szmarag-

dowego na kawowy i z kawowego na szma-

ragdowy niejednokrotnie zmienia. Wahania

poziomu wody temu towarzysz¹ce s¹ ca³kiem

spore i roztropny kajakarz powinien tak¹

ewentualnoœæ zawsze braæ pod uwagê. Pew-

nego pochmurnego i parnego dnia, dzieñ po

zawróceniu (blisko wiêc Andów), kiedy ulewa

z burz¹ by³aby zbawieniem, a spad³o na zie-

miê tylko kilka kropli deszczu, nie mog¹c zna-

leŸæ nic lepszego rozbi³em obóz na ³asze wzno-

sz¹cej siê metr nad poziomem rzeki. Z oddali

s³ychaæ by³o burzê i mo¿na by³o byæ pewnym,

¿e wysoko w Andach szaleje ulewa. Pytaniem

bez odpowiedzi, ale tylko przez kilka godzin

by³o, jak du¿o wody zejdzie z gór i czy zaleje

moj¹ ³achê. Nie pozosta³o mi nic innego, jak

przywi¹zaæ kajak do namiotu i pogr¹¿yæ siê

w tak zwany stan czuwania-drzemania. Do

ewakuacji zmuszony by³em oko³o 1. w nocy.

By³ to najwy¿szy stan wody i najsilniejszy pr¹d

na Madidi w trakcie mojej eskapady – jak do-

brze, ¿e by³ moim sprzymierzeñcem.

„W Campo Brabo musisz 
odwiedziæ Mateo”

Na odcinku 123 kilometrów, od ujœcia do

samotnego gospodarstwa zwanego Campo

Brabo, rozci¹ga siê wzd³u¿ rzeki siedem osad.

Nie wszystkie s¹ widoczne z brzegu. Do naj-

wiêkszej z nich – La Esperanzy – wiedzie przez

rzadki las kilkusetmetrowa œcie¿ka. Gdyby nie

kilka ³odzi przycumowanych do brzegu, mo¿na

by ³atwo przeoczyæ wspinaj¹c¹ siê po skarpie

i gin¹c¹ za jej za³omem œcie¿kê. W La Espe-

ranzie, choæ poza rzek¹ nie ma ona ¿adnego

po³¹czenia z reszt¹ Boliwii, jest szko³a i tele-

fon satelitarny. W niektóre wieczory miesz-

kañcy ogl¹daj¹ wspólnie filmy wideo, mo¿na

porównaæ to do kina objazdowego, pr¹d po-

chodzi z agregatu na ropê. Zagl¹dam tu, by

dowiedzieæ siê wiêcej o jakimœ etnografie, który

zagin¹³ nad górnym Madidi kilka lat temu, a

o którym dowiedzia³em siê od mijanych na

rzece tubylców. – Szczegó³y znaj¹ mieszkañcy

Esperanzy – wszyscy powtarzali.

– Buenos dias – mówiê do starszej kobie-

ty, kiedy dochodzê do pierwszego zabudo-

wania. Zza rogu wygl¹da m³ody mê¿czyzna.

Nazywa siê Pedro Itur, pozdrawia mnie, za-

prasza bym usiad³ pod dachem z palmy i prosi

ow¹ kobietê, by przynios³a mi refresco, czyli

coœ ch³odnego do picia. Zostajê uraczony

ch³odnym, mimo tego, ¿e nie maj¹ tu oczy-

wiœcie lodówek, sokiem z grejpfrutów. Ilekroæ

pijê œwie¿y sok z grejpfrutów tu w d¿ungli,

czujê siê jak w niebie i nie rozumiem, dlacze-

go we wszystkich innych miejscach, gdzie go

pijam, jest taki gorzki... 

Do Fride Louisa, uczestnika poszukiwañ Larsa

Hafsjkolda, Pedro Itur prowadzi mnie okrê¿n¹

drog¹ pokazuj¹c ca³¹ wioskê. – Tutaj jest sporo

naprawdê ³adnych dziewcz¹t – mówi, gdy mi-

jamy szko³ê i uœmiecha siê do mnie znacz¹co.

– Zapewne – przytakujê szczerze, bo te indiañ-

skie rysy m³odych dziewcz¹t bardzo mi siê po-

dobaj¹. Kiedy tutejsze kobiety siê starzej¹ szyb-

ko trac¹ urodê, ale m³ode chicas s¹ naprawdê

atrakcyjne. Przed domem Fride Louisa zbiera siê

spora grupka mieszkañców Esperanzy, by przy-

s³uchaæ siê naszej rozmowie i dorzuciæ od czasu

do czasu swoje trzy grosze. Lars by³ biologiem

z wykszta³cenia i etnografem z zami³owania.

Pracowa³ w Boliwii dla Conservation Interna-

tional, a tak¿e dla CARE. Bardzo interesowa³ siê

przekazami o indiañskim plemieniu, które wy-

cofa³o siê na niedostêpne tereny górnego Ma-

didi i unika kontaktu z cywilizacj¹. Wed³ug jed-

nej legendy ma to byæ plemiê nieustraszonych

kobiet-wojowniczek (czy¿by kontynuacja mitu

o Amazonkach?), wed³ug innej biali Indianie.

Nad górnym Madidi ma tak¿e znajdowaæ siê le-

gendarne z³ote miasto – Paititi (El Dorado). In-

formacje te nie tylko przekazywane s¹ z po-

kolenia na pokolenie, ale mo¿na je te¿ znaleŸæ

w kronikach znajduj¹cych siê w Ixiamas – osa-

dzie za³o¿onej ju¿ w siedemnastym wieku.

Lars odby³ wiele wypraw na te tereny, czêsto
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samotnych, by te zagadki rozwi¹zaæ, niestety z ostatniej nie powróci³.

Poszukiwania koordynowane przez norweski konsulat nie da³y ¿ad-

nych rezultatów.

Madidi, dawniej zwana Nagimi, i jej dorzecze to obszar ci¹gle jesz-

cze nie do koñca poznany. Wiele obszarów d¿ungli, po³o¿onych z dala

od rzeki, nie zosta³o jeszcze przetartych przez bia³ego cz³owieka. Nawet

sama rzeka i jej dop³ywy nie wygl¹daj¹ tak samo na ró¿nych mapach.

Ró¿nice te wcale nie dotycz¹ tylko szczegó³ów, ale ogólnego zarysu

biegu samej rzeki. Mimo powszechnego dostêpu do zdjêæ satelitar-

nych, obszar górnego Madidi ci¹gle nie mo¿e siê doczekaæ map to-

pograficznych z prawdziwego zdarzenia. St¹d wynika zapewne ta do-

wolnoœæ biegu rzeki na mapach ogólnych. Na tak dzikich terenach

ca³kiem mo¿liwe jest ukrywanie siê jakiejœ grupy plemiennej Indian,

która chce unikn¹æ kontaktu z cywilizacj¹. Wed³ug zajmuj¹cych siê tym

problemem badaczy panuje przekonanie, ¿e to od³am Toromonów. 

Gdy po d³ugich rozwa¿aniach na temat losu Larsa opuszczam osadê,

odprowadzaj¹cy mnie Pedro mówi na po¿egnanie: – Ostatnim punk-

tem osadniczym nad Madidi jest Campo Brabo, gdzie mieszka Amery-

kanin Mathew Nichols z rodzin¹, musisz go odwiedziæ. – Tak, s³ysza-

³em ju¿ o nim – odpowiadam – i na pewno siê u niego zatrzymam. –

Za Campo Brabo nie ma ju¿ ¿adnych osad, tylko setki kilometrów dzie-

wiczej d¿ungli – dodaje Pedro, znaj¹c moje plany. – Uwa¿aj! Oczywi-

œcie ludzie tam p³ywaj¹, wiêc natkniesz siê na œlady po obozowiskach,

ale o tej porze roku nie mo¿esz liczyæ na ¿adn¹ pomoc.

„Tu znaleŸliœmy nasz dom”
Campo Brabo to tylko jedno gospodarstwo! Zaskoczy³o mnie to, bo

spodziewa³em siê jakiejœ ma³ej wioski. Osiedli³ siê tu Mateo Nichols ze

swoj¹ ¿on¹ Tanj¹ i dziewiêciorgiem dzieci. Obecnie mieszkaj¹ z nimi

Charlotte i Twila – dwie m³ode kobiety z zaprzyjaŸnionej rodziny spod

Ixiamas. Wszyscy g³êboko wierz¹ w Boga. Historia Mateo i jego ro-

dziny jest d³uga i burzliwa. Po latach tu³aczki, w trakcie której naj-

czêœciej by³ daleko od jakiejkolwiek wiary, Mateo odnalaz³ Boga i w³a-

œciwe miejsce dla swojej rodziny. Przeciwny jest jakiejkolwiek przyna-

le¿noœci religijnej. – Tworzenie rozbudowanych hierarchii koœcielnych

to odrzucenie jedynej prawdziwej drogi, któr¹ jest Chrystus – mówi. –

Przepych i bogactwo staj¹ siê g³ównym celem – koñczy. Patrz¹c na

drogê, któr¹ wybra³, trudno mu zarzuciæ ob³udê. 

Od dwóch lat Mateo powoli „urz¹dza siê” w Campo Brabo. Maj¹ ju¿

stado œwiñ, kozy i cieln¹ krowê. Powiêkszaj¹ sukcesywnie plantacjê, na

której uprawiaj¹ banany, fasolê, kukurydzê, ry¿. W przysz³oœci chc¹ te¿

doczekaæ siê w³asnego cukru. – Walka z d¿ungl¹ o ziemiê nie jest ³atwa

– mówi Mateo, wskazuj¹c na w³aœnie mijane wejœcie do gniazda mró-

wek grzybiarek (Acromyrmex sp.) z wyraŸn¹, wydeptan¹ œcie¿k¹ pro-

wadz¹c¹ w g³¹b plantacji. – Teraz s¹ ju¿ bardzo ma³o aktywne, cza-

sami przez kilka dni nie ma po nich œladu – opowiada Mateo. – Chyba

da³y za wygran¹, ale na pocz¹tku ciê³y liœcie wszystkiego, co sadzi-

³em – wspomina. Grzybiarki tn¹ i transportuj¹ do swoich gniazd li-

œcie nie dlatego, by je spo¿ywaæ – ich organizmy nie s¹ w stanie stra-

wiæ celulozy. Liœcie te po prze¿uciu i zmieszaniu ze œlin¹ mrówek

stanowi¹ pokarm dla grzybów hodowanych przez grzybiarki. Dopiero

grzyby stanowi¹ pokarm mrówek. Jak widaæ, hodowla zosta³a wyna-

leziona na d³ugo przed cz³owiekiem.

U Mateo ka¿dy jest mile widzianym goœciem, ale choæ nalegaj¹, ze wzglê-

du na uciekaj¹cy czas mogê spêdziæ z nimi tylko jeden dzieñ – dzieñ po-

wrotu do czasów naszych pradziadów. Wstajemy z brzaskiem, mê¿czyŸ-

ni obchodz¹ gospodarstwo, r¹bi¹ drzewo, rozpalaj¹ w piecu. Kobiety doj¹

kozy i przygotowuj¹ œniadanie. Dzieci zajmuj¹ siê karmieniem zwierz¹t.

Siadamy do œniadania. Na œrodku wielka miska z ry¿em i druga z ryb¹, jest

te¿ dzbanek z wod¹. Przed jedzeniem obowi¹zkowa wspólna modlitwa

i rozmowa z dzieæmi. Po œniadaniu p³yniemy na drug¹ stronê rzeki do nowej

plantacji Mateo. Wieczorem po kolacji dzieci id¹ spaæ, a doroœli rozma-

wiaj¹. Rozmawiaj¹ o Chrystusie, o tym, co jest najwa¿niejsze w ¿yciu i o ta-

jemniczych potworach tego zak¹tka Amazonii. ̄ yæ ma tu ma³polud znad

Madidi – du¿y podobny do cz³owieka stwór, którego widzia³a raz Twila!

¯yæ maj¹ tu olbrzymich rozmiarów kajmany, dla których mój kajak jest dzie-

cinn¹ zabawk¹. ̄ yæ maj¹ tu potwory przypominaj¹ce dinozaury z czasów

mezozoiku. ¯yæ maj¹ tu... Napêdzili mi stracha.

W tajemniczym „ogrodzie”
Nastêpnego ranka zostawiam za sob¹ ostatni punkt cywilizacji na

Madidi – zagrodê Mateo. Jestem podniecony, ale tli siê we mnie p³o-

myk niepewnoœci i obawy. Rzeka i teren przyleg³y do niej nie jest oczy-

wiœcie obszarem, na którym nie stanê³a stopa cz³owieka. Indianie

p³ywaj¹ w górê Madidi – g³ównie po drewno. Dzieje siê to jednak

w porze deszczowej, gdy sp³aw jest mo¿liwy, w porze suchej natomiast

na rzece jest pusto. Rzeczywistoœæ potwierdzi³a te informacje: w cza-
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To tu urz¹dzili sie Nicholsowie.

Typowy odcinek dolnego Madidi.

W opuszczonym obozie San Sim.
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sie mojej 24-dniowej walki na tym odcinku

rzeki minê³y mnie tylko dwie indiañskie ³odzie.

Jednak im dalej od rzeki, tym bardziej dziko

i tutaj na pewno s¹ tereny, których nie spe-

netrowa³ jeszcze bia³y cz³owiek. To gdzieœ tam

w zielonej gêstwinie – a im dalej by³em od

Campo Brabo, tym bardziej ta œwiadomoœæ do

mnie dociera³a – mog¹ znajdowaæ siê roz-

wi¹zania do wszystkich zas³yszanych tajem-

nic. Gdy wieczorem schowany w namiocie sa-

motnie przys³uchiwa³em siê g³osom oddalonej

ode mnie o 10-15 m d¿ungli, gdy zbyt upo-

rczywe odg³osy dochodz¹ce z krawêdzi zaro-

œli wywabia³y mnie z namiotu tylko po to, by

w œwietle latarki zmaterializowaæ siê w nie-

wiele wiêcej mi mówi¹ce wpatrzone we mnie

œlepia, p³omyk niepewnoœci rozpala³ siê gwa³-

townie do du¿ych rozmiarów ogniska. Takie

to by³y noce nad Madidi, noce, których nigdy

nie zapomnê.

Poza tajemnicami, o których jak¿e inaczej

siê myœli przy œwietle lampy elektrycznej z przy-

jacielem u boku, region ten s³ynie z wielkiego

bogactwa i wielkiej ró¿norodnoœci fauny i flory.

Choæ zasiêg króla Amazonii – pumy once (czyli

jaguara) kurczy siê, a liczebnoœæ populacji szyb-

ko spada – zbyt szybko, tu ma siê bardzo do-

brze. ¯aden wszystkowiedz¹cy

indiañski przewodnik nie prowa-

dzi³by mnie do sobie tylko zna-

nego miejsca, bym zobaczy³ ja-

guara, a i tak spotykam go kilka

razy. Brzegi Madidi dos³ownie za-

s³ane s¹ jego œladami. W nocy dwu-

krotnie podchodzi na 10-15 m do

mojego obozu. Ku mojej radoœci

spotykam jaguara tak¿e w bia³y

dzieñ. Ca³kiem inaczej wyobra-

¿a³em sobie takie spotkanie. B¹dŸ

co b¹dŸ to nie lwy widziane na

sawannie w czasie afrykañskiego

safari z terenowego jeepa. Spodziewa³em siê

przelotnego widoku jaguara przemykaj¹cego

wzd³u¿ nadbrze¿nych zaroœli. Kiedy go ujrza-

³em le¿a³ na skraju traw. Pomyœla³em, ¿e za

moment chy³kiem pomknie w stronê zaroœli

i szybko zacz¹³em siê zbli¿aæ w jego kierunku.

On jednak nie myœla³ uciekaæ – przeciwnie –

zacz¹³ tak¿e iœæ w moim kierunku. Odleg³oœæ

miêdzy nami zaczê³a siê powoli kurczyæ i gdy

nie prekracza³a ok. 25 m jaguar przysiad³ i za-

cz¹³ siê powoli czo³gaæ w moj¹ stronê. Moja

radoœæ przemieni³a siê w strach i os³upienie.

Zacisn¹³em rêkê na strzelbie i zacz¹³em groŸ-

nie pokrzykiwaæ pamiêtaj¹c rady dawane mi

przez Indian. Kamieñ spad mi z serca, kiedy

wolno podniós³ siê i odszed³ w stronê traw.

Stamt¹d bacznie obserwowa³ jak z ulg¹ po-

woli siê wycofywa³em. 

D¿ungla nad œrodkowym i górnym Madidi

jest jak tajemniczy ogród têtni¹cy ¿yciem, pe³en

zwierz¹t, które spotykam na ka¿dym kroku.

P³yn¹c ws³uchujê siê w jej odg³osy. Powoli uczê

siê rozpoznawaæ zwierzêta po dŸwiêkach, które

wydaj¹. Dzieñ pe³en jest œpiewów ptaków.

Z d¿ungli dochodz¹ odg³osy buszuj¹cych pe-

kari z charakterystycznym poszczêkiwaniem

wydawanym przez uderzanie górnych i dol-

nych k³ów. S³ychaæ odg³osy ró¿norodnych

ma³p, z których najbardziej spektakularny jest

ten wydawany przez stado wyjców rudych.

Tworz¹ chór, który zlewa siê w jeden g³os przy-

pominaj¹cy raczej wycie wiatru lub wielk¹ be-

stiê ni¿ ma³py. Próbujê zbli¿yæ siê do zwierz¹t,

które s³yszê, co stawia mnie czasami w doœæ

niebezpiecznej sytuacji. Nad Madidi mo¿na

spotkaæ w bia³y dzieñ nawet tak typowo nocne

zwierzêta jak tapiry, zwane tu anta. S³ychaæ je

jednak g³ównie w nocy. Wydaj¹ charaktery-

styczny gwizd, którym siê nawo³uj¹. Najak-

tywniejsze s¹ miêdzy 24. a 2. Tubylcy opowia-

dali mi, ¿e jaguary potrafi¹ naœladowaæ te

gwizdy, by zwabiæ antê w pu³apkê. – Ale jak

odró¿niæ gwizd jaguara od gwizdu tapira? –

pyta³em. – Gwizdu nie odró¿nisz, ale jaguar

nie ha³asuje, a anty tak – odpowiadali. Nigdy

jednak nie próbowa³em tego robiæ. 

Mija³ dzieñ za dniem... Ze swoim jedynym

towarzyszem – harpoonem – przemierza³em

kolejne kilometry w górê rzeki. Mija³a noc za

noc¹, które przesypia³em z maczet¹ po lewej

i strzelb¹ po prawej, szczêœliwy, ¿e nie musia-

³em ich u¿yæ przeciw niczemu i nikomu, bo-

wiem kto by³ tam u siebie, a kto intruzem?

Przez te kilka tygodni to by³ mój dom, a gdy

przyszed³ czas powrotu do cywilizacji, ze smut-

kiem sk³ada³em kajak, choæ wiem, ¿e jeszcze

tam powrócê...                                

PODRÓ¯E MA£E I DU¯E

Gromadka m³odych Nicholsów.
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Wayland za pomoc w organizacji wyprawy. 
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