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Wyprawy w poszukiwaniu 
osobliwości ginących 
cywilizacji, niezwykłych 
krain i ludzi osiadłych 
w odległych regionach

Z WIZYTĄ U JARAJÓW
Montagnardzi, w tym grupa etniczna Jarai żyją-

ca na pograniczu Wietnamu i Kambodży, to jeden 
z najwrażliwszych politycznie i najczęściej cenzuro-
wanych tematów w Wietnamie. O surowych repre-
sjach, ciągłych konfliktach i łamaniu tam praw czło-
wieka donoszą różne organizacje pozarządowe. 
Nic dziwnego, że rejon Płaskowyżu Centralnego, 
gdzie żyją Jarajowie, był do niedawna praktycznie 
niedostępny dla obcokrajowców i dziennikarzy. 
Przed naszym przyjazdem w 1992 r., na obszarze 
zamkniętym w prowincji Gia Lai ich sytuacja znacz-
nie się pogorszyła i bałem się nawet, że udzielone 
mi wcześniej zezwolenie zostanie odebrane. 

To pochodzące z malajsko-polinezyjskiej grupy 
językowej plemię osiedliło się tutaj przed 2 tys. lat 
i nigdy nie miało poprawnych stosunków z lud-
nością lokalną, która mówi o nim pogardliwie mio, 
dzikusy. Rząd Hanoi prześladuje Jarajów za to, że 
stali po stronie najeźdźcy w „wojnie oporu prze-
ciwko Amerykanom” – jak Wietnamczycy nazy-
wają konflikt między północą a południem kraju. 
Uporczywie dyskryminuje ich za żądania autonomii 
politycznej, społecznej i kulturalnej, ale także z po-
wodu wiary chrześcijańskiej.
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  1.  Jacek Pałkiewicz dotarł do Jarajów 
30 lat temu.

  2.  Jarajowie żyją w izolacji, wyznając 
pierwotną religię kultu przodków.

  3.  Garstka ludzi wydaje się pędzić żywot 
rodem z innych czasów.

  4.  Nieznane szerzej plemię osiedliło się 
tutaj przed 2 tys. lat.

  5.  Myszy polne wylądują na rożnie 
dla gości.

  6. Typowa chatka tego plemienia.
  7.  System matriarchalny zapewnia 

kobietom wysoką pozycję w rodzinie.
  8. Z dala od cywilizacji.
  9.  Wyprawa Pałkiewicza do Jarajów.
10.  Do zagubionego plemienia Pałkiewicz 

dotarł na słoniach.
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