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W krainie
ludzi, zwierz¹t i bogów
Zofia Pi³asiewicz

lipcu 2003 r., wraz z czterema kajakarzami z Augustowskiego Towarzystwa Kajakowego oraz trzema
przyjació³mi – kajakarzami z Grodna
– wyruszy³am na miesiêczn¹ wyprawê na rzeki
Issyk-Sug, Chamsarê i Du¿y Jenisej w Tuwie.

W

Kolej¹ i GAZ-em
Szeœæ i pó³ tysi¹ca kilometrów pokonanych
rosyjsk¹ kolej¹ koñczy siê dla nas w nadbajkalskiej miejscowoœci Sliudianka. Krótko witamy
siê z najg³êbszym jeziorem œwiata, stanowi¹cym 20% zasobów s³odkiej wody na œwiecie,
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Krain¹ ludzi, zwierz¹t i bogów
nazwa³ Ferdynand Antoni
Ossendowski na pocz¹tku XX
wieku Urianchajski Kraj – obecnie Tuwê. Jego wspomnienia,
wydane pod tytu³em „Przez kraj
ludzi, zwierz¹t i bogów” stanowi¹ jedn¹ z najpoczytniejszych
ksi¹¿ek przygodowych pocz¹tków ubieg³ego wieku, fascynuj¹c¹ opisami tajgi i mro¿¹cych
krew w ¿y³ach przygód.
i ruszamy w dalsz¹ w drogê. Wynajêtym samochodem jedziemy do miejscowoœci Mondy na
granicy rosyjsko-mongolskiej, sk¹d usi³ujemy
przedostaæ siê dalej na zachód.
Wynajêtym GAZ-em 66 pokonujemy kolejne
250 km. Widoki z odkrytej paki samochodu zapieraj¹ dech w piersiach: dolina Irkutu, góry,
prze³êcz, potem dolina syberyjskiej Oki, masyw
Munku-Sardyk, najwy¿szej góry w Sajanach
Wschodnich (3941 m n.p.m.), dolina Tissy – lewego dop³ywu Oki, na koniec Senczy, równie¿
dop³ywu Oki.

Nasz kierowca, Buriat z Mond, zatrzymuje siê
przy ka¿dym œwiêtym miejscu zwi¹zanym z tradycjami i wierzeniami miejscowej ludnoœci. Zwyczaj wymaga pokropienia dooko³a siebie mlekiem i wódk¹, zostawienia grosza lub papierosów.
W ten sposób zapewnia siê przychylnoœæ Ducha
Wielkich Gór – Burchana.
Po 11 godzinach jazdy jesteœmy pokryci co
najmniej centymetrow¹ warstw¹ kurzu, który
skrzypi w zêbach, oczach... Dalej samochód nie
pojedzie. Przed nami Wielkie B³ota. Zanurzony
po osie, zardzewia³y wrak samochodu, skutecznie odstrasza naszych kierowców.

Dalej ju¿ tylko piechot¹
Musimy przebrn¹æ do Prze³êczy D¿ojgan Daban i dalej, w dó³, do rzeki. D¿ojgan Daban stanowi granicê miêdzy dzia³ami wodnymi syberyjskiej Oki i Jeniseju. My musimy przedostaæ siê
na drug¹ stronê prze³êczy. Droga piechot¹ do
prze³êczy zajmuje nam 3 dni. Przez góry, tajgê,
rzeki i potoki, czasem bardzo wartkie, pokonywane w bród. Od czasu do czasu dostrzegamy
sympatyczne burunduki – gryzonie z rodziny wiewiórkowatych, bardzo ciekawskie i zwinne.
Na plecach niesiemy ca³y ekwipunek: ¿ywnoœæ, katamarany, na których bêdziemy p³yn¹æ,
namioty. W sumie oko³o 35 kg na mê¿czyznê
i 25 kg na kobietê, czyli na mnie. Du¿o. Napotkane myœliwskie „zimowe”, w którym mo¿emy
siê trochê wysuszyæ i przespaæ na drewnianej
powale, to dla nas prawie jak Hotel Hilton.

Dolina D¿ojgan
Wspinamy siê na 2000 m n.p.m. na prze³êcz.
Widoki wspania³e, ale kapryœne Sajany si¹pi¹ deszczem. Mo¿e ktoœ w³aœnie zrywa „z³oty korzeñ”...
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Buriaci i Tuwimcy wierz¹, ¿e zerwanie tej podobnej do ¿eñ-szenia roœliny wywo³uje deszcz.
Z prze³êczy schodzimy do Doliny D¿ojgan.
Jest to niezwyk³e, magiczne miejsce, pe³ne termalnych i mineralnych Ÿróde³. Jeszcze niedawno musia³a zachodziæ tam gwa³towna wulkaniczna dzia³alnoœæ. Teraz efektem porozumienia
wody i ognia jest oko³o 30 ró¿nych Ÿróde³; od
bardzo zimnych do tych o temperaturze oko³o
40°C. Ich kolory przechodz¹ od ¿ó³tego do niebieskiego. Ka¿de ze Ÿróde³ jest podobno niezwykle skuteczne w leczeniu ró¿nych schorzeñ.
Niektóre goj¹ rany, lecz¹ nerki, alergie, a nawet
choroby stawów.
Zarówno Buriaci, jak i Tuwimcy chêtnie korzystaj¹ z tych dobrodziejstw natury. Obie nacje uwa¿aj¹ Dolinê D¿ojgan, le¿¹c¹ na styku Buriacji i Tuwy, za œwiête miejsce. Napotkani przez
nas w dolinie Tuwimcy przez 10 dni podró¿owali konno, ¿eby dotrzeæ do doliny. Spotkani
tam Buriaci, z okolic znanych nam ju¿ Wielkich
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B³ot, potrzebowali na to 4 dni, równie¿ konno.
Bior¹c pod uwagê, ¿e my idziemy pieszo – czas
mamy nienajgorszy. K¹piele w Ÿród³ach przywracaj¹ nam si³y oraz ³agodz¹ liczne obtarcia.
Nawi¹zujemy kontakty z Buriatami i Tuwimcami, którzy przybyli tu do œwiêtych Ÿróde³. S¹
to ludzie surowi, ale bardzo pogodni, ciekawi
œwiata, otwarci, tylko tak bardzo ró¿ni od Europejczyków w pojmowaniu umów, czasu, odleg³oœci... Tajga jest ich ¿ywicielk¹, a ich ¿ycie wyznacza rytm natury i surowe warunki tej ziemi.
Nas traktuj¹ przyjaŸnie, z du¿¹ ciekawoœci¹.
Jesteœmy w ich dolinie goœæmi. Zwyczaj nakazuje pozostawienie po sobie „gospodarzom”
czegoœ u¿ytecznego. Pozbywamy siê wiêc kilku
b³ystek do ryb, s³odziku do herbaty. W zamian
dostajemy „górê” mas³a z kobylego mleka.
Jeszcze tylko wst¹¿eczka (za³aa) wotywna zawieszona Barchanowi na drzewie i po¿egnalne
zdjêcia. Schodzimy w dó³, w kierunku rzeki Issyk-Sug – dop³ywu „naszej” Chamsary.

SP£YW W PIGU£CE
Trasa
Fragmenty rzek: Issyk-Sug (oko³o 50 km), Chamsara
(oko³o 250 km), Du¿y Jenisej (oko³o 300 km).
Pocz¹tek sp³ywu
Dwa dni drogi z Doliny D¿ojgan, w kierunku rzeki
Issyk-Sug. W zale¿noœci od poziomu wody w rzece
ten odcinek jest albo krótszy, albo d³u¿szy.
Koniec sp³ywu
Sp³yw na w³asnych wios³ach koñczymy w miejscowoœci Yrban na prawym brzegu Du¿ego Jeniseju.
Uwaga: miejscowoœæ le¿y w zatoce i jest lekko odsuniêta od brzegu, trzeba byæ czujnym, bo ³atwo
mo¿na j¹ omin¹æ.
Dalsza droga, przy odrobinie szczêœcia, to sp³yw
bark¹ do Kyzy³u (tak by³o w naszym przypadku). Kolejne mo¿liwoœci to sp³yw stateczkiem „Zaria”, kursuj¹cym dwa razy w tygodniu lub dalej na w³asnych
wios³ach.
Dojazd
My æwiczyliœmy wariant: KuŸnica Bia³ostocka – Grodno – Moskwa – Sliudianka (w sumie 4 doby, 18 godzin kolej¹ transsyberyjsk¹), dalej transport lokalny:
wynajêty samochód do miejscowoœci Mondy na granicy z Mongoli¹ (180 km), gdzie koñczy siê asfalt
i trzeba zmieniæ samochód na bardziej dostosowany
do terenu. W Mondach wynajmujemy GAZ-a 66
z miejscowym Buriatem, a nawet dwoma i pokonujemy kolejne 250 km. Uwaga: warto zarejestrowaæ
swój pobyt w miejscowoœci Orlik w rejonie okiñskim
policji (to jedyna wiêksza w pojêciu syberyjskim
miejscowoœæ na trasie, poza Sliudiank¹). Nigdy nie
wiadomo, kiedy ktoœ za¿¹da takiego potwierdzenia
pobytu.
Cena wynajmu samochodu niewygórowana i mo¿na
siê targowaæ.
Niestety, samochód nie pokonuje ca³ej trasy (w zale¿noœci od stanu gruntu – mniej lub wiêcej) – pozosta³¹
czêœæ trzeba pokonaæ piechot¹. Nam przypad³ doœæ
du¿y odcinek – oko³o 70 km. Gdyby Wielkie B³ota by³y
suchsze, ten odcinek by³by krótszy.
Powrót
Z Kyzy³u (stolicy Tuwy) do Abakanu – autobus lub bus.
Z Abakanu (je¿eli s¹ bilety na poci¹g) do Moskwy. Jeœli
biletów nie ma, polecamy nastêpuj¹cy wariant kolejowy: Abakan – Aczinsk, Aczinsk – Miñsk lub Lwów z pominiêciem Moskwy, b¹dŸ kolej¹ transsyberyjsk¹ do Moskwy i dalej wedle uznania.
Trudnoœci sp³ywu
Issyk-Sug: opisu rzeki nie znaleŸliœmy. P³yn¹c nale¿y
zachowaæ ostro¿noœæ i czujnoœæ. Na odcinku oko³o 50
km dwa progi: pierwszy koniecznie nale¿y obejrzeæ
z brzegu, drugi przep³ynêliœmy z marszu, ale poziom
wody by³ doœæ wysoki i by³o to mo¿liwe.
Kilka zawa³ów z naniesionych przez rzekê drzew
i w zwi¹zku z tym koniecznoœæ przenosek (nam siê
trafi³y dwie).
Issyk-Sug wpada do jeziora Ustiu-Derlig-Cho³ (10
km do przep³yniêcia najczêœciej pod wiatr), po³¹czonego przetok¹ z kolejnym jeziorem – A³dy-Derlig-Cho³ (kolejne 8 km).
Chamsara: rzeka okreœlana jako WW IV. Na trasie
oko³o 7-metrowy wodospad (Chamsarinskij wodopad) – koniecznie obnieœæ, liczne sziwiery z falami
do 1,5 metra ci¹gn¹ce siê czasem kilometrami, 4
progi – ze wzglêdu na wysoki poziom wody przep³ywaliœmy je „z marszu”, ale w innym wypadku konieczne jest ogl¹danie ich z brzegu.
Potrzebne umiejêtnoœci
• Dobra znajomoœæ zasad bezpiecznego p³ywania
na „bia³ej wodzie”.
• Doœwiadczenie w „czytaniu rzeki”.
• Pokora i ostro¿noœæ.
Dodatkowo przy wariancie sp³ywu katamaranem
– umiejêtnoœæ jego zbudowania w warunkach terenowych oraz prowadzenia na wodzie.
Noclegi i jedzenie
¯ywnoœæ przyniesiona na plecach. Rozbijanie namiotów w dowolnym miejscu uznanym za odpowiednie. Rzeki pe³ne ryb, tajga o tej porze (druga
polowa lipca i pierwsza sierpnia) obfituje w roœliny
jadalne: porzeczki, jagody, maliny, cebula, czosnek.
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Myœliwska tropa
Podró¿owanie po Syberii to ci¹g³e zmaganie
siê z pierwotn¹ przyrod¹. To schodzenie wcale nie
jest takie proste. Idziemy kolejne dwa dni i jest to
droga przez tajgê, bagna, krzaki. Komuœ, kto nie
widzia³ tropy, czyli drogi w tajdze, trudno bêdzie
to sobie wyobraziæ. W ka¿dym razie w niczym nie
przypomina to nawet najmniejszej dró¿ki wydeptanej w naszych lasach. Tropa to czasem œlad
konia (wtedy jesteœmy szczêœliwi), czasem jeleni
(mniej), a jeszcze czasem innych zwierz¹t, np.
niedŸwiedzia. Tropa ginie nam mniej wiêcej co
300 metrów. Mamy œwiadomoœæ, ¿e szcz¹tki organiczne zawarte w poszyciu licz¹ oko³o 4000 lat.
To niezwyk³e uczucie st¹paæ po tak pierwotnym
lesie. Tajga siê pod nami zapada, ka¿dy nieuwa¿ny krok grozi co najmniej skrêceniem nogi. Skaczemy z kêpy na kêpê. Upa³, owady, wykroty, bagno. Przy ka¿dym kroku odczuwamy ruch nasz
i pod³o¿a pod nami. Jest to nasza droga „przez
mêkê”. Brniemy w kierunku, wedle którego powinna byæ rzeka. Ju¿ nie chcemy dotrzeæ do Chamsary. Byleby pojawi³ siê Issyk-Sug i mo¿na by³o
z³o¿yæ katamarany. Rzeka jawi siê nam jako archetyp „drogi do szczêœcia”. Po dwóch dniach
jest! Issyk-Sug – nim dop³yniemy do Chamsary.
Sk³adamy katamarany. £¹czenia p³ywaków
montujemy ze œciêtych w tajdze pni modrzewi
o œrednicy oko³o 10 cm, które okorowujemy,
a nastêpnie wi¹¿emy linkami. Zarówno linki, jak
i p³ywaki przynieœliœmy tu na plecach.

Sp³yw – Issyk-Sug i Chamsara
Za nami 70 km (na mapie) pieszej wêdrówki.
Przed nami 250 km rzeki (tak myœlimy). W efek-
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cie okaza³o siê, ¿e po pokonaniu
Chamsary i wp³yniêciu do Jeniseju, trzeba by³o dotrzeæ do oddalonego o kolejne 300 km Kyzy³u, a jedyna droga to droga wodna.
Tymczasem p³yniemy Issyg-Sugiem. Rzeka wita nas pierwszymi
progami i zawa³ami. Wiosn¹ rozpêdzona woda nanosi ca³e olbrzymie drzewa, które w niektórych miejscach tworz¹ nieprzebyte
dla nas zawa³y. Rzeka p³ynie bardzo szybko i jest to dla nas prawdziwa przyjemnoœæ po pieszej „gehennie”. Nawet progi
witamy z radoœci¹. Po 50 km wp³ywamy na jeziora: Ustiu-Derlig-Cho³ i A³dy-Derlig-Cho³, z którego wyp³ywa nasza docelowa Chamsara.
O trudach p³yniêcia przez d³ugie jezioro przy
silnym wietrze w nos i du¿ej fali pisaæ nie bêdê,
ka¿dy mo¿e sobie tê galerê wyobraziæ. W przetokê miedzy jeziorami wp³ywa delt¹ rzeka Dotod. Oko³o 1,5 km w górê rzeki s¹ dwa doœæ du¿e wodospady: jeden 12- i jeden 8-metrowy.
Jeœli ma siê doœæ si³y, ¿eby brn¹æ przez tajgê,
mo¿na je obejrzeæ. My z tej wycieczki rezygnu-

jemy. P³yniemy dalej przez A³dy-Derlig-Cho³ wypatruj¹c Chamsary.
Chamsara to szybka, silna rzeka. Ma oko³o
70 m szerokoœci i oko³o 3 m g³êbokoœci. Tajga
widziana z perspektywy rzeki jest zachwycaj¹ca. Bywa lasem jasnym i ciep³ym, modrzewiowo-sosnowym, czasem podmok³ym i ponurym.
Najpiêkniejszym i najbardziej niezwyk³ym drzewem wschodniosyberyjskiej tajgi jest limba syberyjska, zwana przez miejscowych cedrem. Nazwê tê nadali jej Kozacy – pierwsi odkrywcy tych
ziem. Szeroka, puszysta korona, masywny,
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jasnobr¹zowy pieñ, balsamiczny zapach i majestatyczny wygl¹d. To najcenniejsze drzewo tajgi.
W du¿ych szyszkach znajduj¹ siê jadalne nasiona zwane orzeszkami cedrowymi. Smak i wartoœæ od¿ywcz¹ orzeszków doceniaj¹ liczne zwierzêta i ludzie. Urodzaj nasion reguluje rytm ¿ycia
niemal wszystkich mieszkañców tajgi. Zarówno
orzeszki, jak i ¿ywica maj¹ w³aœciwoœci lecznicze,
podobnie jak ¿ywica prastarych modrzewi.
P³yn¹c, dwukrotnie spotykamy niedŸwiedzie.
S¹ bardzo zainteresowane dziwnymi obiektami
na wodzie, wytê¿aj¹ swoje krótkowzroczne oczy,

¿eby nas lepiej obejrzeæ. Na rzece czujemy siê
bezpiecznie. Co pewien czas przep³ywamy przez
spalone obszary tajgi – widok wrêcz upiorny.
Chamsara po pierwszych 30 km wita nas hukiem wodospadu, który oczywiœcie obnosimy.
Jest to potê¿ny, o wysokoœci 7 metrów zlew
wody przegrodzony poœrodku olbrzymim g³azem. Za nim 400 metrów kanionu i spienionej
bia³ej wody.
Chamsara jest rzek¹ pe³n¹ ryb. £owimy lipienie (hariusy), syberyjsk¹ odmianê pstr¹ga zwan¹
lenonkiem oraz króla syberyjskich rzek – ³ososia
syberyjskiego – tajmienia. Nasz tajmieñ z³owiony
przez Marka ma „jedynie” trochê powy¿ej 5 kg. To
tajmieniowe dziecko. Doros³e ryby dorastaj¹ do 30
kg. £owienie ryb jest tutaj czyst¹ przyjemnoœci¹.
Niemal ka¿de zarzucenie wêdki przysparza
ryb, które urozmaicaj¹ nasz¹ dietê. Przyrz¹dzamy je na ró¿ne sposoby. Jemy równie¿ owoce
tajgi: dzikie porzeczki (czarne i czerwone), maliny, ró¿nego asortymentu jagody, a tak¿e dzik¹ cebulê i czosnek.
Na trasie sp³ywu mijamy szczególn¹ tuwimsk¹
osadê: Czazy³ar. Szczególn¹ dlatego, ¿e jest tam
sklep. Zaopatrzenie co prawda s³abe – towary
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przywozi siê w³aœciwie zim¹,
kiedy zamarzniêta rzeka staje
siê drog¹ dojazdow¹ – ale jeœli
mamy czas, to gospodyni sklepu upiecze nam chleb.
10 km za osad¹ pojawiaj¹
siê pierwsze progi. Ka¿dy
z nich ma swoj¹ nazwê: Krug³yj, Kucyj, Riaboj. Wysoki poziom wody sprawi³, ¿e wszystkie progi przep³ywamy
z marszu, bez specjalnego rozeznania. Dziêki temu p³yniemy doœæ szybko, wyhamowuj¹c tylko na odcinkach „ciszy”
– rozlewiskach, gdzie woda wyraŸnie zwalnia.
Najbardziej cieszymy siê z ci¹gn¹cych siê czasem kilometrami sziwier. Co prawda jesteœmy
ochlapani dokumentnie, buja jak na morzu,
a modrzewiowy stela¿ wydaje dziwne dŸwiêki,
ale za to jaka frajda.
Po 250 km Chamsara wpada do Jeniseju.

Sp³yw Du¿ym Jenisejem
O ma³y w³os zgubilibyœmy na prawym brzegu
osadê Yrban – miejsce, gdzie planujemy koniec
sp³ywu katamaranami i rozpoczêcie poszukiwania innego œrodka transportu.
Miejscowoœæ odbiega od naszych wyobra¿eñ. Po pierwsze,
nie le¿y nad sam¹ rzek¹ (przecie¿ Jenisej wiosn¹ wylewa)
i nie widaæ jej z poziomu wody. Jedynie zarys jakiegoœ holownika w rozleg³ej zatoce naprowadza nas na œlad osady.
Tymczasem zd¹¿yliœmy sp³yn¹æ
jakieœ 1,5 km w dó³ Jeniseju.
A pod pr¹d tej wielkiej rzeki
p³yn¹æ po prostu siê nie da.
Rozmontowujemy gdzieœ na
brzegu nasze katamarany
i znów pieszo przedzieramy siê
przez tajgê do enigmatycznego Yrbana. Mamy szczêœcie. Nastêpnego dnia,
barka z holownikiem ma p³yn¹æ do Kyzy³u – 300
km w dó³ Du¿ego Jeniseju. Kapitan – Rosjanin
– zabierze nas na pok³ad.

Jenisejem p³yniemy 12 godzin. Ta sama droga pod pr¹d zajmuje barce 4 dni. Barka dowozi latem ropê do Yrbany i po³o¿onego dalej w
górê rzeki Tarachiema. Takie rejsy odbywaj¹ siê
tylko przez 3 miesi¹ce, kiedy Jenisej nie jest skuty lodem i jest odpowiedni poziom wody.
Kapitan jest wirtuozem. Kierowanie bark¹
na Jeniseju to sztuka. Na rzece s¹ liczne meandry, przetoki, progi. Krajobrazy wrêcz niezwyk³e. Przecinamy przecie¿ Sajany – wspania³e, stare góry. Baga¿e mocujemy na
holowniku tak, ¿eby ich na koniec nie zgubiæ,
na progach fala dochodzi do 3 metrów i potrafi zmyæ z pok³adu pozostawione na nim rzeczy. Ta podró¿ po Jeniseju, bêd¹ca w³aœciwie
zakoñczeniem naszej wyprawy – to „deser” zaserwowany nam przez los. Niewiele brakowa³o, a musielibyœmy przep³yn¹æ tê rzekê na katamaranach. Zamiast tego p³awimy siê
w s³oñcu przy wspania³ych widokach rzeki
i gór. Dop³ywamy do Kyzy³u – stolicy Tuwy, le¿¹cej dok³adnie w œrodku Azji.

Na Syberii nie da siê
przewidzieæ wszystkiego.
Bardzo szybko okaza³o siê,
¿e kraina ta nas zaskakuje,
zmusza do dostosowania
swoich pierwotnych planów
do zmieniaj¹cej siê przyrody
i okolicznoœci.
Szukaj¹c drogi powrotnej do Polski, doje¿d¿amy do Abakanu, potem Aczinska, by wreszcie przesi¹œæ siê do poci¹gu relacji Irkuck
– Miñsk. Po trzech dobach jesteœmy w Polsce.
Wra¿enia z tej wyprawy na d³ugo pozostan¹
w naszej pamiêci, a jej klimat bêdzie siê kojarzy³ ze smakiem odkrywania czegoœ nowego,
nieznanego i niezwykle interesuj¹cego. Mam
te¿ nadziejê, ¿e kiedyœ wrócimy do tajgi, by
znów pop³yn¹æ któr¹œ z tych krystalicznych rzek,
tak licznych na Syberii.
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