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1. Urugwaj 
 
Cała podróż miała raczej szalony charakter, bo jak można pokryć tak olbrzymi kontynent 
w osiem dni? Ale cóż, choć czasu nie było dosyć, skoro nigdy w tamtych okolicach nie 
byłem, więc spróbujmy! 
 
Podróż zaczęła się od Urugwaju, dokąd dolecieliśmy z Kalifornii via Dallas i Saõ Paulo. 
Kraj ten ma dość zadziwiającą historię, to znaczy zadziwiające jest w tej historii, że 
Urugwaj ostał się jako niepodległe państwo. Terytoria te były na styku kolonizacji 
hiszpańskiej i portugalskiej, więc oba te mocarstwa rościły sobie do nich prawa. Gdy zaś 
imperia kolonialne się rozpadły, ich miejsce zajęły Argentyna i Brazylia. Bez mała cała 
pierwsza połowa 19. wieku to cykl wojen w kwadracie: Urugwaj – Paragwaj – Brazylia – 
Argentyna. Równolegle zaś wojny te wspierał inny kwadrat: Hiszpania – Portugalia – 
Francja – Wielka Brytania. Nie podejmę się ich streścić. Grunt, że lokalny dowódca o 
nazwisku José Gervasio Artigas doprowadził w r. 1828 do ustanowienia niepodległego 
państwa i obronił je, za co mu wdzięczna ludność wystawiła na głównym placu stolicy, 
Plaza de Independencia, nieco ponadwymiarowy konny pomnik. 
 
Nazwa Montevideo, nadana przez Hiszpanów, brzmi tak ładnie, że zawsze chciałem je 
zobaczyć. Nie pamiętam już gdzie wyczytałem, ze Urugwaj miał aspiracje stania się 
Szwajcarią Ameryki Łacińskiej, a Montevideo jej Genewą. Zaiste, w architekturze, 
zwłaszcza z okresu między obiema wojnami światowymi, można te ambicje prześledzić, 
choć jak na całym kontynencie pompatyczność brała górę nad dobrym gustem. Niestety po 
międzywojennym okresie prosperity nastały dla kraju gorsze czasy. Monokulturowość 
ekonomii (hodowla bydła i eksport mięsa, podobnie jak w sąsiedniej Argentynie) 
doprowadziła do jej załamania, choć nie tak dramatycznego jak u sąsiada. Eksperymenty 
z demokracją skończyły sie ekstremizmem lewackim (tupamaros) wspomaganym przez 
Kubę i pokój miłujący ZSRR, serią przewrotów wojskowych i rządami generałów, które 
krajowi na zdrowie nie wyszły (czy znacie kraj, któremu wyszły?). W 1984 kolejna junta 
za przykładem Argentyny, choć bez przegranej wojny, dała sobie spokój i ustąpiła władzy. 
Nastąpiła seria rządów cywilnych. O lokalnej grubej kresce świadczy wybór w 2009 r. José 
Mujici na prezydenta. Mujica był jednym z przywódców tupamaros i spędził 15 lat w 
więzieniach, w tym dłuższy czas samotnie w jamie wykopanej w ziemi.  
 
W 2022 wydaje się, że demokracja w Urugwaju działa. Choć kraj ma multum problemów, 
ekonomicznych i społecznych, nie ma w nim takich nierówności jak u sąsiadów. W 
rezultacie po ulicach Montevideo można chodzić bez strachu. Jednocześnie jednak miasto 
jest, co tu dużo mówić, zapyziałe. Budowle z okresu świetności sprzed 80-100 lat się 
rozpadają. Chodniki nierówne, można sobie wybić zęby jeśli się nie uważa. Wszędzie 
niesprzątane psie odchody. Promenada nadmorska, tak reklamowana, jest również w 
stadium zaniedbania. Budynki nie są odnawiane i malowane. Balustrady zardzewiałe. 
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Wiele z nich ma okna zabite deskami. Słynna Rio de la Plata ma brunatny kolor wody i nie 
wiem, kto o zdrowych zmysłach chce do tej wody wchodzić. Nie tak to sobie wyobrażałem. 
 
Dwie i pół godziny autobusem na zachód / północny zachód od Montevideo znajduje się 
natomiast Colonia del Sacramento. Miejscowość ta, w przeciwieństwie do Montevideo, 
zostala założona przez Portugalczyków i do dziś zachowała charakter kolonialny. Nigdy 
byśmy tam nie pojechali, gdyby nie fakt, ze z Colonii odpływają promy do Buenos Aires. 
A tak spędziliśmy tam kilka godzin i zjedliśmy lunch, bardzo zadowoleni z tej wizyty. 
Odpoczynek dla oka po Montevideo. 
 
Zdjęcia:  
 
https://photos.app.goo.gl/oKKxUCqjsTVRvFPFA 
 
 

2. Buenos Aires 
 
Udawaliśmy się tam z niejakimi obawami, uprzedzeni opowieściami osób nam znajomych, 
z których więcej niż jedna padły ofiarami kradzieży czy napadów. W szczególności, córka 
Gejszy, która mieszkała tam pół roku w ramach programu study abroad, została 
pozbawiona torebki i iPhone’a pod groźbą pistoletu. Jej chłopakowi zaś, aspirującemu do 
kariery w futbolu, konkurencja połamała nogi. Psychoza strachu jak najbardziej istnieje i 
chyba nie bez powodu. Argentyna jest krajem o olbrzymich nierównościach społecznych i 
majątkowych, a to się przekłada na przestępczość. 
 
Najpierw jednak wsiedliśmy na prom-katamaran w Colonia del Sacramento w Urugwaju, 
który w ciągu godziny dowiózł nas do Buenos Aires. Znalezienie taksówki nie było proste, 
więc wynajęliśmy jakiś podejrzany pojazd, którego kierowczyni (kierownica?) nie za 
bardzo wiedziała, jak się obsługuje ręczną skrzynię biegów. Co skrzyżowanie, to gasł jej 
silnik, ale w końcu nas do hotelu dowiozła. Hotel zaś był w dzielnicy Recoleta, która 
uchodzi za najlepszą w całym mieście. No więc jeśli się nie wychodzi z tej dzielnicy, to 
Buenos Aires robi bardzo dobre wrażenie, zwłaszcza w porównaniu z zapyziałym 
Montevideo. Piękne i czyste ulice (psie kupy są natychmiast sprzątane, a chodniki równe i 
codziennie myte), zamożne sklepy, dobre restauracje, imponująca architektura. W Teatro 
Colón wystawiali akurat Toskę, ale rolę tytułową śpiewała Anna Netrebko, nie będąca 
nigdy moją faworytą, a jeszcze mniej od wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Dałem 
sobie spokój, zwłaszcza że Gejsza oznajmiła, że po odcierpieniu wraz z Orfeuszem tragedii 
Eurydyki ma chwilowo dosyć opery i związanych z nią krwawych dramatów. 
 
Główną atrakcją Recolety jest jej słynny cmentarz, w stylu włoskim, gdzie groby szybują 
w górę i stają się małymi pałacami. Niemal połowa nazwisk na tych grobach jest włoska. 
Poza nimi i hiszpańskimi bardzo mało innych (kilka niemieckich, greckich i ormiańskich), 
bo choć Argentyna jest krajem emigrantów, to niewielu z nich było stać na grób na 
Recolecie. Na pewno nie było na taki stać Eichmanna, który z konieczności musiał żyć 
skromnie pod przybranym nazwiskiem gdzieś na przedmieściach. I dobrze, bo w końcu 
grobu nie ma. Miałem taką scenę w jednej z restauracji, gdzie przy sąsiednim stoliku 

https://photos.app.goo.gl/oKKxUCqjsTVRvFPFA
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zasiadło bardzo głośne niemieckie towarzystwo, chyba lokalne, bo dwujęzyczne. 
Wzmacniając wolumen mojego na ogół cichego głosu do maksimum zacząłem więc 
opowiadać Gejszy historię porwania i osądzenia Eichmanna. Jakoś tak dziwnie na mnie 
popatrzyli i wyraźnie się uciszyli. Wracając zaś do cmentarza na Recolecie, najczęściej 
odwiedzanym jest grobowiec rodziny Duarte, w którym pochowana jest Eva Duarte-Perón. 
Sam grobowiec niczym się nie wyróźnia spośród innych, ale są na nim zdjęcia i świeże 
kwiaty. Ewidentnie kult Evity dalej funkcjonuje. 
 
Skoro już o Perónie, to nie sposób się nie zadumać nad upadkiem Argentyny w ciągu 
ostatnich, powiedzmy, 80 lat. W początkach 20. wieku aż do lat międzywojennych 
Argentyna miała dochód na głowę mieszkańca stawiający ją (według różnych źródeł) na 
drugim-czwartym miejscu na świecie. II Wojnę Światową mądrze przetrwała jako kraj 
neutralny, choć sympatie były tam wyraźnie pronazistowskie. Po wojnie (niektórzy 
twierdzą, że już od Wielkiego Kryzysu) zaczął się jednak upadek, początkowo powolny. 
Jej ekonomia bowiem była niemal monokulturowa: hodowla bydła i eksport mięsa oraz w 
mniejszym stopniu innych produktów rolniczych. W nowej rzeczywistości to już nie 
gwarantowało dobrobytu, Argentyna zaś zupełnie przespała industrializację. W tym 
momencie na scenie politycznej pojawił się pewien pułkownik o wielkich ambicjach 
politycznych, zwał się Juan Perón, w towarzystwie charyzmatycznej żony Evy. Jego ruch 
polityczny można z powodzeniem nazwać MAGA, czyli: Make Argentina Great Again. 
Oczywiście Perón, jak z reguły populiści, nigdy nie spełnił oczekiwań, natomiast z dużym 
powodzeniem zepsuł i skorumpował argentyńską demokrację wtrącając przy tym kraj w 
spiralę inflacji i upadku finansowego, która trwa do dzisiaj. Argentyna dalej tkwi w tym 
samym chocholim tańcu: na dziś inflacja wynosi 70% w skali rocznej. W skali mikro, 
turyście nieco dziwne się wydaje, że ceny produktów wywieszone na półkach okazują się 
50% wyższe przy kasie – po prostu nikomu się już nie chce ich wymieniać. Do obecności 
czarnego rynku wymiany walut akurat jesteśmy z naszym polskim doświadczeniem 
przyzwyczajeni – różnica między 170 pesos za dolara oficjalnie, a 280 na czarno nie jest 
aż tak wielka (choć pomysleć, że w r. 2000 jedno peso było warte jednego dolara!). Ale 
ogólnie kurs dolara jest opóźniony wobec inflacji, więc nawet na czarno Argentyna tanim 
krajem nie jest. Taki mały przykład: znaczek na kartkę pocztową kosztuje 3 dolary na 
czarno, a 5 dolarów (!) oficjalnie. Gdy usłyszałem na poczcie idącą w tysiące sumę w pesos 
za pięć znaczków i ją sobie przeliczyłem, pomyślałem, że się przesłyszałem, choć mój 
hiszpański ogólnie okazał się nie tak zły. 
 
W skali makro, polityka peronistów ironicznie zaowocowała olbrzymim wzrostem 
nierówności społecznych i majątkowych. Ironicznie, bo choć polityka ta była nominalnie 
populistyczna, to jak zwykle bywa z populistami, był to parawan. Chodziło o dorwanie się 
do władzy i utrzymanie przy niej. Widać to dzisiaj i w innych krajach, np. w skrajnym 
przypadku Wenezueli, a w łagodniejszej (na razie) wersji również w pewnym pięknym 
kraju nad Wisłą. Rezultatem jest niebywała zamożność górnej półki częściowo widoczna 
w Recolecie (częściowo, bo ci naprawdę bogaci boją się wychodzić na ulice*) i 
powszechna bieda nieco dalej od niej. Odbiciem tego samego fenomenu jest skala 
przestępczości. Ale, co ciekawe, w niczym to nie szkodzi kultowi samego Peróna i Evity i 
popularności stworzonego przez nich ruchu politycznego. Suweren dalej głosuje (jeśli 
może, bo przez dekady rządów wojskowych nie mógł) na ich następców, obecnie 
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nazywających się Kirchner. Wyjścia z tej spirali jak na razie nie widać. Zepsuć demokrację 
i ekonomię jest całkiem łatwo. Naprawić jedno i drugie – dużo trudniej.  
 
Zdjęcia: 
 
https://photos.app.goo.gl/RthM4U8vRGb1vE2f8 
 
*) Dwa objawy: 
 
- Wszechobecność „Uber Eats” i podobnych usług; 
- Niemal równie powszechne zatrudnianie „dog walkers”. 
 

3. Iguaçu 
 
Iguaçu (pisane też jako Iguasu, Iguassu albo Iguazu, zależnie od języka albo potrzeb) nie 
potrzebuje reklamy, ani też moich westchnień czy uniesień. Wystarczy powiedzieć, że jest 
to taka Niagara x 10, bo o ile Niagara składa się z dwóch wodospadów, Iguaçu ma ich 
niezliczoną liczbę, począwszy od majestatycznego Gargante del Diablo, podobnego 
kształtem to Wodospadu Podkowy na Niagarze, do całkiem wąziutkich i bezimiennych. 
Poza tym otoczenie Iguaçu jest nieskończenie bardziej atrakcyjne – subtropikalny las 
deszczowy, jedyny który się ostał na tych terenach. 
 
Środkiem rzeki Iguaçu biegnie granica państwowa, są więc dwa parki narodowe, jeden po 
każdej stronie granicy i podobnie dwa lotniska. Przylecieliśmy z Buenos Aires na lotnisko 
argentyńskie i zamieszkaliśmy niedaleko miasteczka. Teren wodospadów argentyńskich 
nie jest duży, a można się też po nim poruszać kolejką. Kolejka ta ma dwa przystanki: 
najpierw początek dwóch szlaków pieszych, jeden na górnym poziomie rzeki, drugi na 
dolnym. Drugi przystanek to początek szlaku widokowego na Garganta del Diablo. 
Zastanowiło nas nieco, że większość turystów wysiadła na pierwszym przystanku, ale my 
chcieliśmy przede wszystkim zobaczyć Diabelską Gardziel, więc zostaliśmy w wagonie. 
W rezultacie figę zobaczyliśmy, bo szlak był zamknięty, o czym nikt nie był łaskaw nas 
poinformować. Wróciliśmy więc jak niepyszni tym samym pociągiem do pierwszego 
przystanku, ale 45 minut szlag trafił, a czas tam jest cenny. 
 
Frustracja nasza minęła na górnym szlaku pieszym, bo widoki z niego są niebywałe. Na 
dolny się nie zdecydowałem, bo zejście jest strome, a moje kolana takie sobie, więc 
wysłałem w delegację Gejszę, sam kontemplując piękne widoki z puszką piwa w ręku. 
Wróciła równie zachwycona szlakiem dolnym, co górnym. I tak nam uplynął pierwszy z 
dwóch dni wizyty. 
 
Drugiego dnia przekroczyliśmy granicę do Brazylii. Tamtejszy park narodowy to dużo 
większa operacja niż argentyński. Niestety, oznacza to również dużo większe tłumy. 
Brama wejściowa jest oddalona o kilka kilometrów od pierwszych atrakcji. Odległość tę 
pokonuje się bardzo często kursującymi autobusami. W sumie transport i cała operacja są 
tam bardzo dobrze zorganizowane. 
 

https://photos.app.goo.gl/RthM4U8vRGb1vE2f8
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Wysiedliśmy  na pierwszym przystanku, aby udać się na „safari” (jak tę turę reklamują), 
które obejmuje również rejs po rzece w stronę wodospadów. Najpierw wsiada się do 
wagoników jak u Disneya i jedzie przez dżunglę w kierunku rzeki. Wszystko z dobrymi 
objaśnieniami przewodnika. Potem pieszy szlak schodzący mniej więcej do połowy klifu, 
a na koniec funikular zjeżdżający do poziomu rzeki. Tam wsiada się na łódkę, z tym, że 
można sobie zażyczyć rejs „mokry” albo „suchy”. Mając w planach tego samego dnia lot 
do Saõ Paulo nie mieliśmy ochoty dać się przemoczyć, więc wybraliśmy opcję suchą. Jak 
się miało okazać, byliśmy jedynymi, bo wszyscy inni byli albo ubrani w kostiumy 
kapielowe, albo przeciwnie, szczelnie okutani w kombinezony wodoszczelne. W nagrodę 
odbyliśmy rejs prywatny, jako jedyni turyści na łódce. A widoki były zapierające dech. 
 
Drugi przystanek autobusu to szlak pieszy, jedyny po stronie brazylijskiej. Szlak ten 
prowadzi początkowo górnym poziomem rzeki, oferując wspaniałe widoki wodospadów 
argentyńskich, ale dalej zniża się niemal do poziomu dolnego, aby dać dobrą perspektywę 
na Diabelską Gardziel ze specjalnego pomostu. Niestety, tłumy tam są już nieludzkie, więc 
dałem sobie spokój. I tak mam niezłe zdjęcia: 
 
https://photos.app.goo.gl/fin4TJGwukzw6ScV9 
 
 

4. Saõ Paulo 
 
Największe miasto w Brazylii, największe miasto w Ameryce Łacińskiej, największe 
miasto na pólkuli południowej, czwarte największe miasto na świecie. Oczekiwania nie 
były więc wysokie i nie mogę powiedzieć, abym się w czym rozczarował. W drugą stronę 
również nie, to znaczy nie znalazłem tam niczego, na czym możnaby oko zawiesić. 
Kilometry za kilometrami brzydkiej niskiej zabudowy, przetykanej grupami równie 
paskudnych wysokościowców. Na obrzeżach miasta pierwszy raz na żywo zobaczyłem 
złej sławy favele. Chyba nie istnieje tam nic, co możnaby określić nazwą centrum.  
 
Zatrzymaliśmy się w dzielnicy zgrupowanej wokół Avenida Paulista, podobno będącej 
jedną z najlepszych w mieście. Podobno... Wszystko jak w opisie powyżej, może więcej 
wysokościowców należących do banków i korporacji niż niskiej zabudowy i bez faveli. Tu 
i ówdzie zdarzają się relikty przeszłości w postaci budynków z początku 20., a może i 
wcześniejszego wieku. Niektóre w ruinie, inne odremontowane. Ale w sumie niewiele 
poprawiają wrażenie. To nie Buenos Aires, gdzie są „dobre” dzielnice jak Recoleta i gdzie 
można sobie urządzać przyjemne spacery. W Saõ Paulo nie ma po co i nie ma dokąd. 
 
Słaba atrakcyjność miasta koreluje się z nierównościami majątkowymi i społecznymi, 
dużo większymi niż te w Argentynie. Optycznie dzielnica Paulista przypomina centrum 
San Francisco. Bezdomni koczują na ulicach w namiotach albo i bez, grupując się wokół 
skrzyżowań większych ulic oraz w pobliżu stacji metra. Powiedziałbym jednak, że tak 
skrajnych przypadków degrengolady jak w SF nie widać, co przypisuję mniejszej roli 
narkotyków w fenomenie bezdomności. Atmosfera zagrożenia mimo to jest powszechna, 
silniejsza niż w Buenos Aires. Nie widziałem wprawdzie ochroniarzy z bronią maszynową, 
ale ci stojący na warcie mają dziwnie wypchane marynarki. W sumie: miasto można sobie 

https://photos.app.goo.gl/fin4TJGwukzw6ScV9
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jako cel podróży z powodzeniem darować. Podobno Rio de Janeiro jest pod tym względem 
jeszcze gorsze, ale tym razem je ominęliśmy. 
 
Przy tym wszystkim jednak jakoś to miasto-moloch funkcjonuje. Kolei z lotniska do miasta 
pozazdrościć by mogło każde miasto w USA. Metro działa również, takoż autobusy. Z 
usuwaniem śmieci jest już różnie, ale nie najgorzej. Ludzie żyją swoim życiem; niektórzy 
całkiem nieźle, albo lepiej. W churrascarii, do której nas zaproszono, jedzenie i serwis na 
najwyższym poziomie. Wina również. Z ciekawości zamówiłem brazylijski syrah. Nie był 
najgorszy, choć mając za sąsiadów Argentynę i Chile lepiej by scedowali produkcję win 
na nich. Przy wyjściu z restauracji kawalkada samochodów podstawianych przez valetów, 
nie schodzących poniżej marek Mercedes Benz albo Porsche. Te ostatnie w wersji 
hybrydowej, żeby nie było nieporozumień. BMW i Bentley też mile widziane, a co. No i 
tak się w Saõ Paulo żyje na codzień. 
 
Dużo ciekawsza była wycieczka do odległej o ok. 100 km plantacji kawy na 
przedmieściach miasta Campinas. Plantacja ta nazywa się Fazenda Tozen (fazenda to po 
portugalsku hacienda). Została wykupiona w latach 20-tych 20. wieku przez rodzinę 
Iwasaki, założycieli i długoletnich właścicieli japońskiego koncernu Mitsubishi. Skąd ten 
pomysł, nie wiem. Dywersyfikacja? Właścicielem plantacji jest do dziś potomek rodu. 
Wizyta ta była odpoczynkiem dla oka po Saõ Paulo, a również dostarczyła trochę nowych 
informacji, skąd i jak się bierze kawa, którą codziennie pijemy. Sądząc po produkcie, który 
nam tam zaserwowano, smak kawy zależy bardziej od sposóbu wypalania jej, niż od 
pochodzenia. Nie była specjalnie dobra. Włosi jednak górą, niezależnie skąd kawę 
sprowadzają. 
 
Zważywszy kierunki zainteresowań zawodowych Gejszy jeszcze kiedyś do Brazylii 
zawitamy, ale nie powiem, aby był to kraj na czele moich ulubionych. Zobaczymy. 
 
Zdjecia: 
 
https://photos.app.goo.gl/FFr7Jk64ga3ZaLeK6 
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