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PODRÓ¯E MA£E I DU¯E

S³oñce jeszcze nie wzesz³o, ale robi siê widno.
Rzeka spowita jest we mgle, któr¹ k³êbi i prze-
gania lekki poranny wiatr. Dziwne, fantastyczne
kszta³ty, raz to pojawiaj¹ siê, raz to znikaj¹
w bia³ej wacie. Jeszcze chwila i czerwone œwia-
t³o wschodzcego s³oñca oœwietli olbrzymy stoj¹-
ce tu od wieków. Ciszê poranka przerywa g³o-
œny chlupot; to spóŸniony tapir w poœpiechu
przep³ywa rzekê, by ukryæ siê w swojej ostoi
i bezpiecznie przeczekaæ dzieñ. £amane ga³êzie,
dwa, trzy gwizdy i znika w g¹szczu przeciwle-
g³ego brzegu. Nagle nad g³ow¹ s³yszê trzepot
skrzyde³ i g³oœny chrapliwy skrzek – ary jak co
dzieñ lec¹ z noclegowiska na ¿erowisko...

Droga
Opuszczamy La Paz. Nasz wehiku³ pnie siê w górê jednym z nielicznych

w Boliwii odcinków drogi asfaltowej prowadz¹cej na prze³êcz La Cum-
bre – bagatela, 4725 m n.p.m. Jest piêkna s³oneczna pogoda, za okna-
mi surowe boliwijskie altiplano, gdzieniegdzie przy drodze ma³e domki
zbudowane z suszonej gliny. Z czego oni ¿yj¹? No w³aœnie, prawie z ni-
czego. Wskakuj¹ do przeje¿d¿aj¹cych autobusów i handluj¹ czym siê da.
S¹ tacy, którzy siê za nas modl¹, potem zbieraj¹ datki. A modlitwa siê
przyda, za prze³êcz¹ i posterunkiem wojskowym nurkujemy z niebotycz-
nych wysokoœci w¹sk¹, szutrow¹ drog¹ w upaln¹ i wilgotn¹ Amazoniê. 

To s³ynna droga œmierci; wije siê niczym w¹¿ stokami przepastnych do-
lin w poszukiwaniu jakiegokolwiek sposobu, by dotrzeæ do ich dna. Na
przestrzeni 70 km opada ponad 3400 m. To niestety jedyna arteria ko-
munikacyjna ³¹cz¹ca La Paz z pó³nocn¹ Boliwi¹ – niestety, bo jest tu przez
to ca³kiem spory ruch. O ile jedna ciê¿arówka mieœci siê na niej doœæ do-
brze, to wymijanie staje siê prawdziwym koszmarem. Dochodzi do kar-
ko³omnych operacji, które polegaj¹ na wycofywaniu jad¹cego z góry po-
jazdu do szerszego miejsca, w którym wyminiêcie jest w ogóle mo¿liwe.
Samochody zje¿d¿aj¹ce z góry poruszaj¹ siê po pasie odstokowym, le-
wym, co ma zwiêkszyæ bezpieczeñstwo. Siedz¹c przy oknie widzê, ¿e opo-
ny znajduj¹ siê czêsto kilka centymetrów od krawêdzi obsypuj¹cej siê
œciany, a potem ju¿ tylko czeluœæ przepaœci. Iwona woli nie patrzeæ. Ca³e
szczêœcie, ¿e tylne ko³a s¹ podwójne, uff... Na tej drodze mia³ miejsce naj-
tragiczniejszy na œwiecie wypadek pojedynczego samochodu. Ciê¿arów-
ka z ponad 100 campesinos wypad³a z drogi, wszyscy zginêli. Przez pewien
czas po tym wypadku wprowadzono tu ruch jednostronny, na przemian
jeden dzieñ w dó³, drugi w górê, krótko potem powrócono jednak do
starego systemu – ruch lewostronny – odstokowy dla zje¿d¿aj¹cych.

Œrodek nocy. Znowu posterunek wojskowy, wysiadamy. Uzbrojeni po
zêby ¿o³nierze wskakuj¹ do autobusu, na jego dach, przeszukuj¹ jego lu-
ki. Szukaj¹ g³ównie narkotyków. O Bo¿e! Nasz kajak. Pytaj¹ co to jest, ka-
¿¹ nam otworzyæ worki, macaj¹, pies obw¹chuje, chwilê debatuj¹, ulga –
daj¹ nam spokój. Wsiadamy i jedziemy dalej, do nastêpnego posterun-
ku wojskowego.

Rurrenabaque
Jeszcze nie œwita. Lubiê te poranki pomimo zmêczenia i niewyspania,

kiedy wysiadam gdzieœ na koñcu œwiata, w „zaspanej”, zagubionej osa-
dzie i nie wiem co ze sob¹ zrobiæ. Powoli krew zaczyna ¿ywiej kr¹¿yæ w ¿y-
³ach, otrz¹sam siê z odrêtwienia, które ogarnia nasze cia³o w czasie d³ugiej,
niewygodnej podró¿y. Organizm budzi siê powoli do ¿ycia, choæ du¿o

Tropikaln¹ rzek¹ w nieznane
Piotr Opacian
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Œwie¿y zapas bananów - nikt tu nie sprzedaje ich na wagê.



szybciej tu, w tropikach, krótki œwit przeradza
siê w pocz¹tek kolejnego upalnego dnia – pierw-
szego dnia naszego sp³ywu.

Iwona zosta³a nad rzek¹ z naszym ca³ym sprzê-
tem, ja robiê zakupy. W tym ostatnim bastionie
cywilizacji mo¿na dostaæ prawie wszystko. Ku-
pujê rzeczy podstawowe: ry¿, makaron, ziem-
niaki, konserwy miêsne, mleko w proszku; cieszy
nas te¿, ¿e mo¿emy dostaæ takie ³akocie jak ka-
kao, ciastka, cukierki; wytrzymalibyœmy bez nich,
lecz je¿eli s¹, to dlaczego nie kupiæ kilka paczek?

Stosy ekwipunku powoli rosn¹. Iwona patrzy
to na kajak, to na ¿ywnoœæ, która piêtrzy siê
obok kajaka, to na mnie; w jej oczach dostrze-
gam wyraŸne zaniepokojenie, wreszcie decy-
duje siê zadaæ to pytanie: „Czy ten kajak nie za-
tonie pod tym ca³ym obci¹¿eniem?”.

Przyjemne ko³ysanie, cichy chlupot wody, w rê-
kach wios³o i wreszcie wolne plecy. Po szeœciu
dniach tu³aczki jesteœmy tam, gdzie chce byæ ka¿-
dy – u progu wielkiej, niezapomnianej przygody.
Zawsze wtedy odczuwam t¹ sam¹ dzieciêc¹, spon-
taniczn¹ radoœæ, która towarzyszy³a mi, gdy z ksi¹¿-
k¹ W³odzimierza Puchalskiego wêdrowa³em po
naszych polskich Mazurach. Nie wiemy ile do-
k³adnie przed nami kilometrów, prawdopodobnie
oko³o 900. Ile to bêdzie dni? Liczymy siê z maksy-
malnie trzydziestoma. Rzeka w górnym odcinku
powinna doœæ dobrze nieœæ. To wszystko jednak
tylko przewidywania i informacje zas³yszane na
miejscu, bo oczywiœcie ¿adne opisy Rio Beni nie
istniej¹, ale w³aœnie w tym zawiera siê ca³y urok
takich wypraw. Zdani tylko na siebie, praktycznie
ju¿ po dwóch, trzech dniach bez mo¿liwoœci od-
wrotu. To namiastka wyprawy eksploracyjnej,
a któ¿ z nas nie marzy choæ przez chwilê, by staæ

siê odkrywc¹ dawnych cza-
sów? Mo¿e Orellan¹? Prekur-
sorem wszystkich kajakarzy
Ameryki Po³udniowej. 

Pierwszy europejski 
„sp³yw” Amazonk¹ 

Pod koniec roku pañskiego
1541 ekspedycja Gonzalo Pi-
zarro, której celem by³a pierw-
sza w historii sensu stricto eu-
ropejska eksploracja Amazonii
(przewodnim motywem by³o
oczywiœcie z³oto), znalaz³a siê
w powa¿nych opa³ach. Dzia-
³o siê to gdzieœ nad rzek¹ Na-

po, na dzisiejszym pograniczu Ekwadoru i Brazy-
lii. Zmar³o wielu Hiszpanów i towarzysz¹cych im
Indian, wyczerpa³y siê zapasy ¿ywnoœci, upad³o
morale. Nikt nie myœla³ o szukaniu ratunku w po-
wrocie – to by oznacza³o mozoln¹ wspinaczkê
wschodnimi stokami Andów, wysi³ek oceniany
wtedy na ponad si³y ekspedycji. Racjonalnym roz-
wi¹zaniem zdawa³o siê byæ zbudowanie ³odzi
i wys³anie w niej czêœci ludzi w dó³ rzeki w po-
szukiwaniu ¿ywnoœci. Dowódc¹ ³odzi i towarzy-
sz¹cych jej czó³en zosta³ Francisco Orellana, któ-
ry oko³o Bo¿ego Narodzenia wraz z 57 ludŸmi od-
bi³ od brzegu i skierowa³ siê na wschód. Na brze-
gu pozosta³ Pizarro i oko³o 140 g³oduj¹cych, ale
pe³nych nadziei Hiszpanów. Na pró¿no jednak
oczekiwali powrotu Orellany. Francisco znikn¹³ za
zakrêtem rzeki i nigdy nie powróci³. 

Po pe³nej dramatycznych momentów ¿egludze
(czytaj sp³ywie) Orellana dop³yn¹³ 26.08.1542 r.
do Atlantyku, bêd¹c pierwszym Europejczykiem,
który przep³yn¹³ ca³¹ „Amazonkê”. Ekspedycja
mia³a swojego kronikarza – Gaspara de Carvajala,
który spisa³ jej koleje w dziele zatytu³owanym „Rio
de las Amazonas”, czyli „Rzeka Amazonek”. Te
mityczne wojowniczki z obciêt¹ piersi¹, by móc
lepiej w³adaæ ³ukiem, mia³y zamieszkiwaæ, wed³ug
s³ów napotykanych plemion, brzegi Amazonki.
Nigdy jednak ¿adnemu Europejczykowi nie uda-
³o siê ich spotkaæ. Schowa³y siê chyba ju¿ na za-
wsze w najdzikszych zak¹tkach Amazonii, pozo-
sta³a tylko legenda. A Pizarro? Zdo³a³ wróciæ do
Quito pokonuj¹c wschodnie stoki Andów. 

Nieœ nas rzeko w nieznane
Beni pod Rurre rozlewa siê szeroko sprawia-

j¹c wra¿enie jeziora z du¿¹ wysp¹ w centrum.
Wybieramy lew¹ odno-
gê i powoli op³ywamy
wyspê. Po po³¹czeniu
swoich wód Beni przy-
pomina sobie, ¿e jesz-
cze niedawno by³a dzi-
k¹ górsk¹ rzek¹. Prze-
p³ywamy kolejne by-
strza, jest na nich tak
p³ytko, ¿e od czasu do
czasu przycieramy
dnem o kamienie. B³y-
skawicznie zmieniamy
siê z poci¹gu towaro-
wego w ekspresowy.
Zostawiamy za sob¹
ostatnie wzgórza. Gó-

ry na horyzoncie bêdzie widaæ jeszcze kilka dni,
ale to ju¿ prawdziwa Amazonia. 

Rzeka, mocno meandruj¹c, podcina jeden brzeg
tworz¹c wysokie skarpy i buduje rozleg³e ³achy
na przeciwleg³ym brzegu. Z jednej strony d¿un-
gla wali siê wprost do rzeki, z drugiej oddziela j¹
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NAJCZÊŒCIEJ ZADAWANE PYTANIA
• Gdzie to dok³adnie jest?

W pó³nocnej Boliwii. Odcinek Rio Beni od Rurre-
nabaque do Riberalty licz¹cy oko³o 900 km.

• Jakim kajakiem?
Sk³adakiem Amazon rodzimej firmy Wayland.

• Dlaczego sk³adakiem?
Jest najwygodniejszy, najtañszy i najmniej podat-
ny na zniszczenie w transporcie. Najczêœciej uda-
je siê go transportowaæ bez dodatkowych op³at.

• Czy kajak sk³adany nie jest za s³aby?
Wbrew pozorom nie. Dok³adna analiza i porów-
nanie z kajakiem skorupowym to jednak temat
na osobny artyku³. Warto siêgn¹æ do miesiêczni-
ka „Poznaj Œwiat”, nr 4/2004, str. 83.

• Ile to kosztuje?
Najdro¿szy jest bilet lotniczy do Ameryki Po³u-
dniowej. Im wiêc wyprawa d³u¿sza, tym tañsza
w porównaniu do p³ywania w Europie.

• Czy rzeki Amazonii s¹ trudne?
Nie, ale zalecane jest doœwiadczenie wyprawo-
we. Braæ pod uwagê trzeba równie¿ wystêpowa-
nie progów i wodospadów w œrodku ca³kowicie
nizinnego biegu rzeki i trudne zadanie przeno-
szenia ca³ego sprzêtu przez nadrzeczne zaroœla.
Opisany odcinek pozbawiony jest progów, ale
wystêpuje du¿a iloœæ zwalisk drzew w korycie,
cechy bardzo charakterystycznej dla dop³ywów
Amazonki.

• Kiedy p³yn¹æ?
Najlepiej w porze suchej. Rzeka jest bezpieczniej-
sza, ods³oniête piaszczyste ³achy staj¹ siê dosko-
na³ym miejscem na obozy, zwierzêta wychodz¹
z d¿ungli do rzeki jako jedynego wodopoju
– mo¿na wiêc du¿o wiêcej zobaczyæ, mniej jest
komarów i jeszcze kilka innych powodów.

• Co jeœæ?
To, co siê uda zapakowaæ do kajaka. W wiêkszo-
œci osad portowych mo¿na dostaæ prawie
wszystko. 

• Sk¹d braæ wodê?
Z rzeki oczywiœcie, bo sk¹d? Wodê trzeba natu-
ralnie filtrowaæ, by nie wróciæ z powa¿n¹ choro-
b¹, tropikalne rzeki nios¹ bowiem du¿e iloœci mi-
kroorganizmów. Polecam artyku³ „Filtry do wody”
w WIOŒLE nr 1/2 2002.

• Jak walczyæ z chorobami?
Poza podstawowymi szczepieniami trzeba ko-
niecznie zaszczepiæ siê przeciw ¿ó³tej febrze
i przyjmowaæ œrodki profilaktyczne na malariê,
przed, w trakcie i po wyjeŸdzie. 

• Czy du¿e zwierzêta s¹ groŸne?
Do ataków jaguara na cz³owieka raczej nie docho-
dzi. Jeœli zdarzy³oby siê nam spotkaæ jaguara,
w ¿adnym wypadku nie wolno uciekaæ. Trzeba
sprawiaæ wra¿enie pewnego siebie, manifestowaæ
swoj¹ si³ê (ale nie agresywnoœæ) przez pokrzyki-
wania, machanie rêkoma i przedmiotami, itp. Kaj-
many na Beni s¹ ma³e i nieliczne, to raczej one siê
boj¹ ni¿ na odwrót. 

• Jak wybraæ rzekê? 
Podstawa to analiza dobrej mapy. Lepiej wybieraæ
mniejsze rzeki, s¹ ciekawsze i mniej spenetrowane
przez cywilizacjê. Zgodnie z czasem jakim dysponu-
jemy, szukamy dwóch punktów na rzece, do któ-
rych mo¿na dotrzeæ œrodkiem transportu publiczne-
go – to znacznie obni¿a koszty. W przypadku rzek
wiêkszych i sp³ywów oko³o tysi¹ca kilometrów za-
wsze siê coœ takiego znajdzie. W przypadku rzek
mniejszych trzeba wynaj¹æ mu³y i dotrzeæ do ob-
szarów Ÿród³owych przedzieraj¹c siê przez d¿unglê.
Oczywiœcie wa¿ne jest przestudiowanie wszelkiej
literatury o danym regionie. 

Dno rzeki zas³ane jest wydartymi d¿ungli drzewami.
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Niemi œwiadkowie wodnej potêgi œwiêc¹cej triumf w porze deszczowej.
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od niej czasem ponad kilometrowa sukcesja –
piaszczyste i muliste ³achy przechodz¹ w coraz
gêstsze zaroœla.

Po kilku godzinach rozbijamy nasz pierwszy
obóz. Wszêdzie na ³achach mnóstwo naniesio-
nego przez wysoki stan wody drzewa. Jest po-
ra sucha, pada rzadko, mamy wiêc niekoñcz¹-
cy siê zapas paliwa do ogniska. Rano nasi pierw-
si goœcie. Dwóch siedmio-, mo¿e oœmioletnich
Indian przyp³ynê³o d³ubank¹ z przeciwleg³ego
brzegu, gdzie ma obóz ich rodzina. Podejmuje-
my ich czekolad¹. Z zainteresowaniem rozgl¹-
daj¹ siê po naszym obo-
zie. Na wszelki wypadek
mamy na wszystko bacz-
ne oko, ale dobrze patrzy
urwisom z oczu. Doko-
nujê krótkiej prezentacji
GPS-a, no ale nie wiem
czy coœ zrozumieli.

Rzeki Amazonii
Wielu z nas s³ysza³o

o s³ynnym spotkaniu
wód – The Meeting of
the Waters, jak popularnie nazywa siê to miej-
sce w jêzyku angielskim, do którego dochodzi
dziesiêæ kilometrów od Manaus. Czarne wody
Rio Negro wlewaj¹ siê do bia³ej Rio Solimoes
(nazwa Amazonki przed ujœciem Negro). Przez
wiele kilometrów wody bia³e i czarne p³yn¹ obok
siebie tworz¹c niewiarygodnie ostry kontrast,
który najlepiej jest widoczny z lotu ptaka. Zdjê-
cia tego zjawiska mo¿na znaleŸæ w ka¿dym pro-

spekcie reklamuj¹cym
Amazoniê, co jest zrozu-
mia³e, widok wart jest nie-
jednej fotografii. 

Miejsc takich, choæ oczy-
wiœcie mniej spektakular-
nych, jest wiêcej. Rzeki
o bia³ych wodach (ich ko-
lor to bardziej jasna kawa
z mlekiem) sp³ywaj¹ g³ów-
nie z Andów. Silnie erodu-
j¹c m³ode góry nios¹ du¿e
iloœci materia³u gliniastego,
a ich neutralny b¹dŸ alka-
liczny odczyn tworzy wiêk-
sze bogactwo biologiczne
rzeki. Równie¿ kompleks

d¿ungli w strefie przejœciowej miêdzy rzek¹ a sel-
w¹, nazywany varzea, cechuje siê wiêksz¹ ró¿-
norodnoœci¹ roœlinn¹ i zwierzêc¹ ni¿ w przy-
padku rzek czarnych.

Rzeki czarne sp³ywaj¹ g³ównie ze starych
geologicznie p³askowy¿y Gujany. Nie nios¹
grubszego materia³u sedymentacyjnego i po-
siadaj¹ odczyn kwaœny. Oczywiœcie s¹ przez to
du¿o ubo¿sze biologicznie. Kompleks d¿ungli
w strefie przejœciowej miêdzy rzek¹ a selw¹,
nazywany igapo, równie¿ cechuje siê mniejsz¹
ró¿norodnoœci¹ roœlinn¹ i zwierzêc¹.

Nasza Beni to poran-
na jasna kawa z mle-
kiem.

Dzieñ powszedni
Noclegi na ³achach,

suche, bezpieczne – ¿ad-
nego robactwa, bardzo
przypad³y Iwonie do gu-
stu. Zagubiona w bez-
miarze Amazonii, biega
po tych pla¿ach na go-
lasa, opalaj¹c to i owo

niczym na pla¿y dla nudystów. Piach jest wy-
sterylizowany przez pal¹ce po³udniowe s³oñce.
Minipustynie poœrodku jednego z najbogatszych
i najró¿norodniejszych ekosystemów na œwie-
cie. Ch³odno jest tylko o œwicie. Wstajemy wcze-
œnie, by podziwiaæ wschód s³oñca i mg³ê uno-
sz¹c¹ siê nad rzek¹. Potem ognisko i œniadanie,
najczêœciej zupy mleczne. Zwijamy obóz i p³y-
niemy. W po³udnie w s³oñcu robi siê czasami

zbyt gor¹co, by p³yn¹æ da-
lej. Szukamy schronienia
w cieniu. Jemy wtedy
obiad, bardziej ze œwiado-
moœci potrzeby regularne-
go uzupe³niania energii ni¿
z g³odu. Czasami spotyka-
my Indian, którzy w porze
suchej przenosz¹ siê z ³achy
na ³achê poluj¹c i ³owi¹c
ryby, w odró¿nieniu do po-
ry deszczowej prowadz¹c
koczowniczy tryb ¿ycia.
Przep³ywamy te¿ raz po raz
obok wiosek indiañskich,
choæ Indianie nie nosz¹ ju¿
tu ani piór, ani przepasek.
Szkoda. 
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Autor wraca do obozu z krótkiego wypadu na przeciwleg³y brzeg rzeki.
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Obóz na jednej z ³ach z zagubion¹ blondynk¹.

Rzeka i d¿ungla noc¹
nabieraj¹ innych wymiarów.
P³yniemy wolno, bezg³oœnie,

czêsto tylko steruj¹c
pomiêdzy wystaj¹cymi

zwaliskami drzew. D¿ungla
¿yje, co rusz odzywa siê
tajemniczymi g³osami.

Polartec® Aqua Shell®

druga skóra kajakarza
•• oddycha, 
••  odprowadza wilgoć od ciała, skóra jest sucha i ciepła,
••  chroni przed zimnem i wiatrem jak cienki neopren,
••  zapewnia całkowitą swobodę ruchów,
••  nie powoduje podrażnień skóry.

KWARK Katarzyna i Bogusław Nizinkiewicz
ul. Parkowa 12, Załom, 70−896 Szczecin
tel. (91) 43−123−24
e−mail: kwark@kwark.pl
www.kwark.pl

Bielizna z Polartec® Powerstretch®

• utrzymuje komfort termiczny, 
• odprowadza wilgoć od ciała, 
• nawet mokra nie krępuje ruchów, 
• bardzo szybko schnie,
• doskonała pod wodoszczelne kurtki kajakowe.



Gdy zaintryguje nas coœ w otaczaj¹cej d¿un-
gli dokonujemy ma³ych wypadów; ch³oniemy
jej atmosferê. Wypady takie trwaj¹ nawet po-
nad pó³ dnia. Czêsto chodzê sam, bo Iwona nie
zawsze ma ochotê ubieraæ siê w grube spodnie,
koszulê i przedzieraæ siê przez gêste chaszcze;
przydziela sobie wtedy wa¿n¹ funkcjê – pilno-
wanie kajaka. Zag³êbiam siê w zielon¹ gêstwinê
niby to na godzinê i wracam po piêciu lub sze-
œciu. Iwona wita mnie g³êbokim westchnieniem
ulgi, ale zaraz potem nadci¹ga nawa³nica wy-
rzutów. Ma oczywiœcie racjê, lecz jak mo¿na wra-
caæ tylko dlatego, ¿e w³aœnie mija godzina, kie-
dy w tym momencie ma siê ponad g³ow¹ sta-
do wyjców rudych (³ac. Alouatta seniculus, ang.
Red Howler Monkey) uwa¿anych za najwiêksze
ma³py Ameryki Po³udniowej. 

Obóz rozbijamy zawsze tak, by zd¹¿yæ zrobiæ
wszystko przed wieczorn¹ nawa³nic¹ komarów.
Po kolacji, przy ognisku, ubrani w grube spodnie
i koszule siedzimy do zachodu s³oñca. Atak ko-
marów z regu³y zmusza nas do wycofania siê
do namiotu. Czasem po nawa³nicy, która trwa
od oko³o pó³ godziny do godziny, wychodzimy
jeszcze na zewn¹trz, by posiedzieæ przy ogni-
sku. Noce s¹ upalne i d³ugie, nie chce siê nam
tyle spaæ, s³uchamy przyrody i wpatrujemy siê
w po³udniowe niebo. 

Grejpfruty jakich nigdy przedtem
nie „piliœmy”

Owoce, œwie¿e owoce, gdzie¿ mo¿na je do-
staæ? Nasze przybycie wzbudzi³o spore zaintere-
sowanie. M³ode Indiani¹tka dotykaj¹ tej dziw-
nej, p³óciennej pirogi. Decydujemy bezwzglêd-
nie, ¿e Iwona bêdzie czuwaæ przy kajaku; zosta-
wienie go tu bez opieki by³oby chyba zbyt ryzy-
kowne. Wioska liczy oko³o dziesiêciu, mo¿e piêt-

nastu chat. W towarzystwie
„œwity” Indiani¹tek, które
jednak pozostaj¹ za mn¹
w bezpiecznej odleg³oœci, do-
chodzê do pierwszej chaty.
– Chcemy kupiæ banany i po-
marañcze – mówiê. Odpo-
wiedŸ jest krótka, bez nuty
sympatii: – No hay! Podcho-
dzê do nastêpnej chaty, od-
powiedŸ ta sama. Odnoszê
coraz silniejsze wra¿enie, ¿e
tak w ogóle to chyba nie je-
steœmy tu mile widziani.
Ostatnia chata, o nie, nikt te-
go nie re¿yserowa³: – Bana-
nas, no hay, pero tengo to-
ronjas – mówi mój rozmów-

ca. – Grejpfruty s¹ gorzkie – odpowiadam. Pa-
trzy na mnie z niedowierzaniem. – Popróbuj!
– mówi. Przynosi jeden grejpfrut, obiera z grub-
sza ze skóry i wycina w nim ma³¹ czarkê; naciska
owoc i czarka nape³nia siê sokiem, pijê...

Swoje poletko ma po drugiej stronie rzeki.
Idziemy do ich „przystani”. – Grejpfruty? – pyta
Iwona, z wyrazem niezadowolenia. – Tak – od-
powiadam i dajê jej spróbowaæ. Pije...

Gospodarz znika gdzieœ wysoko w ga³êziach,
nagle s³yszê jego g³os – £ap! W moich rêkach l¹-
duje grejpfrut za grejpfrutem, olbrzymie, ¿ó³te
kule. Koñczymy na trzydziestu, wiêcej nie zmie-
œcimy, jeszcze trzy papaje
i kiœæ bananów. 

Dok¹d siê 
œpieszysz?

Nasz dziewi¹ty dzieñ. Jest
ko³o po³udnia. P³yniemy d³u-
gim, prostym odcinkiem Be-
ni, jakich na szczêœcie tutaj
niewiele – meandruj¹ca rze-
ka jest du¿o ciekawsza. Na
lewym brzegu widzimy
grejpfrutowce, polankê i pry-
mitywny pomost. Skarpa jest
wysoka, nie mo¿emy do-
strzec z rzeki zabudowañ, ale
ca³oœæ wygl¹da jakoœ inaczej
ni¿ zwykle, chyba to miejsce
jest zbyt zadbane. Wychodzimy na brzeg i idzie-
my w kierunku zabudowañ.

Pod zadaszeniem z trzciny, schowany przed
pal¹cymi promieniami s³oñca, buja siê w ha-
maku starszy pan. W miejscu, które mo¿na chy-
ba nazwaæ punktem centralnym zagrody, stoi
drewniany moŸdzierz, w którym rozbija ziarno

leciwa Indianka. Zatrzymujemy siê, mówimy
– Buenos dias! – Pan wstaje z hamaka i pod-
chodzi do nas, uœmiecha siê. Uœmiecha siê rów-
nie¿ owa Indianka. Gestem rêki zaprasza nas do
zwiedzania zagrody. Nieœmia³o pytam czy mogê
zrobiæ kilka zdjêæ. – Naturalnie! – odpowiada.

Czy¿by nas oczekiwali? Czy¿by dziêki niezna-
nym nam si³om, na d³ugo przed nami wiedzieli,
¿e zdecydujemy siê ich odwiedziæ? Czujê siê dziw-
nie. Ten leciwy potomek europejskich osadników
z domieszk¹ indiañskiej krwi emanuje ujmuj¹cym
spokojem i prostot¹. Siadamy pod okapem z trzci-
ny i prowadzimy prost¹ konwersacjê. Nie jestem
jednak przekonany, czy jest ona potrzebna. In-
formacje: co robi, czy ¿yj¹ tu sami, czy du¿o prze-
p³ywa tu „bia³ych” itp. trac¹ jakiekolwiek zna-
czenie w obliczu tego, co przekazuje nam swo-
im zachowaniem, tonem g³osu. 

– Dok¹d siê œpieszysz
Europejczyku – wyczytujê

z jego oczu, kiedy proponuje
nam byœmy rozbili obóz

w jego zagrodzie. – To, co
mo¿esz znaleŸæ tam,

znajdziesz i tu; a jeœli tu tego
nie znajdziesz, nie znajdziesz

i tam.

Na odludnej ³asze, na jednym z zakoli œrod-
kowego biegu Rio Beni, s³abym p³omieniem do-
pala siê ma³e ognisko. Obok le¿y dwoje szczel-
nie odzianych gringos. Spod kapelusza sp³ywa
na piach, niczym kaskada, obfity pukiel blond
w³osów – niezwyk³y tu widok. Nie chc¹ iœæ spaæ,
chc¹ przed³u¿yæ t¹ chwilê w nieskoñczonoœæ.
– Dok¹d siê œpieszysz? – zdaje siê szeptaæ rze-
ka; – Dok¹d siê œpieszysz? – wydaje siê powta-
rzaæ cichym echem d¿ungla. 

Tam, gdzie poluj¹ jaguary
Dzieñ dwunasty. Dop³ywamy do ujœcia Rio

Madidi, to wiêcej ni¿ jedna trzecia drogi. Rze-
ka zaprasza nas swym wygl¹dem. Wê¿sza ni¿
Beni sprawia wra¿enie dzikszej. Nie mamy za-
miaru siê opieraæ. Dwa, trzy dni na Madidi nad-
robimy na Beni – jesteœmy w dobrej formie.

£acha tu jest bardzo ³adna. Z przeciwleg³ej
skarpy wpada do Madidi ma³y strumyk. 
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Indiañska piêknoœæ. Jej rodzice rozbili obóz 2-3 m od naszego namiotu
– zasypiaj¹c s³yszeliœmy ich oddechy.

Rozbija³a zbo¿e w po³udniowy skwar z zadziwiaj¹c swobod¹.
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Po rekonesansie w d¿ungli odkrywam jezioro,
z którego strumyk wyp³ywa. Nawet w dzieñ jest
tu bardzo g³oœno – czujemy, ¿e jest tu du¿o
zwierzyny. Przybijamy do ³achy. Bo¿e! Ile tu ja-
guarzych tropów. W wielu miejscach je wi-
dzieliœmy, ale nigdy tyle. Zdecydowanie rozbi-
jamy obóz. Namiot stawiamy na skraju zaroœli
i maskujemy trzcin¹. Przed zmierzchem ma-
skujemy siê w zaroœlach jedno zakole w górê
rzeki. Czekamy. Po pewnym czasie na ten sam
brzeg, 100-150 metrów od nas, wychodzi sa-
mica jelenia amerykañskiego (³ac. Mazama ame-
ricana, ang. Red Brocket Deer). Bardzo nerwo-
wo siê rozgl¹da, dochodzi do brzegu rzeki, wra-
ca do skraju zaroœli i tak kilka razy. Wreszcie
z zaroœli wychodzi druga samica i trzy m³ode.
Bardzo ostro¿nie podchodz¹ do rzeki i pij¹, co
chwila podbiegaj¹ do zaroœli. Trwa to mo¿e
piêæ, mo¿e dziesiêæ minut. NajwyraŸniej za-
spokoiwszy pragnienie maszeruj¹ trochê w gó-
rê rzeki, by znikn¹æ w zaroœlach rozpoczynaj¹-
cej siê skarpy.

Budzê siê w œrodku nocy, przez moment nad-
s³uchujê; naprawdê jest! Jakieœ dwadzieœcia me-
trów od namiotu. Budzê Iwonê – boi siê. Ja je-
stem przede wszystkim podniecony, ale nie de-
cydujê siê wyjœæ z namiotu. Trochê kr¹¿y, s³y-
chaæ kocie prychanie, potem wszystko cichnie.

Gdy robi siê jasno ostro¿nie wychodzê z na-
miotu. S¹, œwie¿e œlady jaguara, bardzo du¿e;
to nie by³a tylko nocna wybuja³a wyobraŸnia. 

Przy blasku ksiê¿yca
Dzieñ szesnasty. S³oñce zasz³o dawno temu.

O tej porze roku, na tej szerokoœci geograficznej,
robi siê ciemno oko³o godziny dziewiêtnastej
– doœæ wczeœnie. P³yniemy noc¹. Uwielbiam to
nocne p³ywanie. Z za³o¿onym fartuchem na kok-
pit, odziani w grube bluzy i wysmarowani mug-
g¹ mamy sobie za nic moskity. Te zreszt¹ nie s¹
w nocy takie dokuczliwe. G³ówny szturm przy-
puszczaj¹ przed wschodem i zachodem s³oñca.
Powietrze robi siê wtedy gêste nawet na suchych
³achach, odleg³ych od zaroœli o kilkaset metrów. 

W cieniu skarpy, niewidoczni, obserwujemy
przeciwleg³e ³achy oœwietlone blaskiem ksiê¿yca.
Rzeka mruczy sobie coœ po nosem, przelewaj¹c
swój nurt przez kolejne przeszkody. To mruczenie
jest dla nas ostrze¿eniem, czêsto wpierw s³yszy-
my, potem dopiero widzimy wystaj¹ce na kilka

centymetrów ponad wodê
konary drzew, a na takich
zatorach rzeka znacznie
przyœpiesza i trzeba uwa¿aæ.

Na jednej z ³ach widzimy
stado oko³o piêædziesiêciu
marabutów. Du¿e, skulone
ptaszyska tak spêdzaj¹ no-
ce poza okresem lêgowym.
Podp³ywamy bli¿ej, mo¿e
na dwadzieœcia, mo¿e na
trzydzieœci metrów – staj¹
siê wyraŸnie zaniepokojone.
W dzieñ nigdy nie pozwoli-
³yby podejœæ siê na tak¹ od-
leg³oœæ. Nie zrywaj¹ siê jed-
nak do lotu, zaspane zaczy-
naj¹ siê przemieszczaæ
w g³¹b ³achy, daj¹c d³ugie kroki na swoich szczu-
d³owatych nogach. Dalej nie bêdziemy ich nie-
pokoiæ, odp³ywamy. Rzeka wci¹ga nas w swój
wartki nurt i zabiera ze sob¹. Marabuty zostaj¹

daleko w tyle, tak jak i wie-
le innych chwil, które chcie-
libyœmy zatrzymaæ; czas
p³ynie jak wartka rzeka...

Trofeum
Ksiê¿yc schowa³ siê za

drzewa i zrobi³o siê doœæ
ciemno, czas znaleŸæ miej-
sce na nocleg. £acha, na
któr¹ siê decydujemy, le¿y
najwyraŸniej naprzeciw ja-
kichœ zabudowañ – s³yszy-
my ujadanie psa. Nie chce
siê nam jednak p³yn¹æ da-
lej, rozbijamy namiot
i idziemy spaæ. 

Rzeczywiœcie, rano na
przeciwleg³ym brzegu wi-

dzimy dwie chaty. Kiedy Iwona gotuje œniada-
nie, a ja sk³adam namiot, podp³ywa do nas pi-
roga z zaciekawionymi Indianami. Nawi¹zuj¹
z nami rozmowê, s¹ sympatyczni. Poniewa¿
skoñczy³y siê nam owoce, zadajê pytanie: – Czy
macie jakieœ owoce? – Tak, – pada odpowiedŸ,
– pomarañcze. Ile chcecie? Sto, dwieœcie? – Piêæ-
dziesi¹t, tyle wystarczy – odpowiadamy.

Za moment œmigamy w naszych ma³ych sta-
teczkach na drug¹ stronê rzeki, oni w pirodze,
ja w naszym kajaku. Ju¿ na brzegu jeden z In-
dian proponuje pokazaæ mi swoje myœliwskie
trofeum. Idziemy do jego chaty jakieœ sto, mo-
¿e dwieœcie metrów dalej. Przed chat¹, rozci¹-
gniêta na jakiejœ desce, prezentuje siê skóra nie-
dawno upolowanego jaguara. Po chwili wyci¹-
ga z jakiegoœ wywaru jego czaszkê. Nie myœlê
d³ugo. Mo¿e i ja bym upolowa³ jakieœ trofeum?
Pytam czy mogê go sfotografowaæ. Wydaje siê
byæ zadowolony z mojej propozycji i zgadza siê
poczekaæ. Pêdzê do kajaka, p³ynê na drugi brzeg,
chwytam aparat, i z powrotem. Czeka. Robiê
kilka ujêæ i wszyscy szczêœliwi rozstajemy siê.
Szkoda tylko trochê tego jaguara. 

Dios
Rozbici nad Rio Madre de Dios wpadaj¹cej do

Rio Beni, nie mo¿emy uwierzyæ, ¿e to ju¿ koniec.

Naprzeciw widaæ zabudowania Riberalty, jest to
wa¿ny port prze³adunkowy pó³nocnej Boliwii.
Mimo ¿e le¿y nad Beni, prawie ca³y ruch towa-
rowy pochodzi z Madre de Dios. Przep³ywa ona
przez prowincjê Pando, w której uprawia siê du-
¿e iloœci orzeszków brazylijskich. Ob³adowane
barki p³yn¹ do Riberalty, gdzie towar prze³ado-
wywany jest na ciê¿arówki i czerwonymi tropi-
kalnymi drogami transportowany dalej. Mimo,
¿e g³ównym œrodkiem transportu w Amazonii
s¹ rzeki, na Beni nie istnieje wiêkszy transport
towarowy.

S³oñce zachodzi, rzek¹ sunie jakiœ spóŸniony,
prze³adowany bananami stateczek. Przez rzekê
dochodz¹ do nas z Riberalty odg³osy miasta. To
bêdzie nasz pierwszy nocleg od d³u¿szego czasu,
kiedy do snu nie bêdzie nas ko³ysaæ d¿ungla. Ogar-
nia nas smutek. Rozmawiamy, wspominamy chwi-
le, które najsilniej wry³y siê w pamiêæ. Zza rzeki
dobiega g³oœna muzyka. Tropikalne miasto, mar-
twe w po³udnie, teraz dopiero zaczyna ¿yæ. Po-
woli poszczególne tony muzyki zlewaj¹ siê w je-
den dŸwiêk, niczym szum rzeki...   

Autor zainteresowany jest kontaktem z osobami, 
które chcia³yby zorganizowaæ podobne sp³ywy. 
E-mail: pioopa@wp.pl
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Nasz kajak obok najbardziej typowego tu œrodka transportu – d³ubanki,
³odzi wykonanej z jednej k³ody drzewa.

Mimo m³odego wieku dobrze sobie radzi³a z doœæ d³ug¹ przecie¿ ³odzi¹.
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