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Tekst i zdjęcia: 
Stefan Czerniecki

D olina Gąsienicowa. Schroni-
skowa chata. Wieczorny pół-
mrok. Większość turystów już 
dawno śpi. Ostatnie objawy 

życia dostrzec można jeszcze tylko w sal-
ce jadalnej. Na parterze. Ale i tutaj ruchy 
krzątających się za ladą członków obsłu-
gi bufetu jakby coraz rzadsze. Wkrótce 
zaryglują wejście i wyłączą ostatnie 
światła. Schronisko zgaśnie. I zaśnie. Nie 
całe jednak. W kącie jadalni przy dwóch 
świeczkach widać cienie kilku postaci. 
Rozmawiają półszeptem. Raz na jakiś 
czas ktoś nie wytrzymuje i podnosi głos.

– Nie no! Za zrobienie tej ściany to 
dałbym sobie nawet palec uciąć!

– Człowieku... Palec? Ja oddałbym ca-
łą rękę! – ripostuje oparta o piec postać.

– Ciii.... Panowie, ludzie śpią – uspo-
kaja pozostałych trzeci głos.

– Taa... Rękę. Za zrobienie tej 
„ósemki”?

– No co? Śmiejesz się? Po co mi ręka, 
skoro byłbym już spełniony w stu pro-
centach?

Atmosfera gęstnieje. Szepty przera-
dzają się w półgłosy, a te w chrapliwe, 
przesiąknięte nutką alkoholu, krzykliwe 
przechwałki. Uważny obserwator tej 
scenki po pewnym czasie zauważy jesz-
cze jedną postać. Nic dotychczas nie-
mówiącą. Siedzącą w pewnej odległości 
od młodych rozmówców. Zajętą przygo-
towywaniem swojej herbaty. 

– A pan, panie Andrzeju? Co pan by 
dał za tę ścianę?

– ...Ja? – odzywa się wreszcie star-
szy brodaty jegomość – Ja... Nic bym za 
nią nie dał.

– ...
– Chłopcy. W życiu jest wiele waż-

niejszych rzeczy niż wspinaczka. Nie 
dorabiajcie do niej wyświechtanych 

teorii. Nie doklejajcie patetycznej ma-
ski. Bawcie się nią. Niech wam spra-
wia przyjemność. A nie – o zgrozo 
– zabiera ręce.

Ta piękna i jakże mądra scenka mia-
ła miejsce wiele lat temu. A człowiek 
mówiący tamte słowa już nie żyje. Na-
zywał się Andrzej Heinrich. Jeden 
z najwspanialszych himalaistów w hi-
storii. Przypominam sobie tę opowie-
dzianą mi przez świadka owej rozmo-
wy scenkę tylekroć, ilekroć spotykam 
się z obrazem współczesnego taternic-
twa. Z każdym rokiem utwierdzam się 
w niechcianym przekonaniu, że góry 
i wspinaczka po turniach stają się nie 
tyle sposobem na kontemplację pięk-
na, ile na popisywanie się i leczenie 
własnych kompleksów. Uwielbiam 
przeglądać pożółkłe zdjęcia taterni-
ków z końca lat 80. Wyruszających 
w góry w niedoskonałym sprzęcie. 
Z czystą pokorą wobec ścian. I praw-

dziwą miłością do gór. Wspinających 
się nie tyle, by pokazać innym, ile so-
bie. Nie tyle, by wpisać w rubryczkę 
magiczne kilka cyfr oznaczających 
skalę trudności zrobionej drogi, ile by 
najzwyczajniej w świecie poprzebywać 
sam na sam z przyrodą. Dziewiczą, bo 
niedostępną zwykłym turystom. Tak, 
jestem staroświecki. Ale... Cóż pora-
dzę. Tęskno mi do tamtego oblicza ta-
ternictwa. Do gór pozbawionych bezna-
dziejnej aury wyścigów. Do intymnej rela-
cji człowieka z naturą. Do pokusy wcho-
dzenia wyżej i wyżej. Nie dla wyścigu. 
Lecz dla namacalnego symbolu życia. 
Codziennego trudu egzystencji. Dla idei. 
Dla Boskiej Ciszy. Pokarmu dla duszy.

Zapraszam dziś Państwa na krótką 
podróż sentymentalną po takich wła-
śnie Tatrach. Po Tatrach Andrzeja Hein-
richa, Andrzeja Zawady, Jerzego Ku-
kuczki, Andrzeja Korsaka, Michała 
Czernieckiego. I wielu innych.

Romantyczna 
więź na linie
W czasach, gdy zadeptuje się je na potęgę. Gdy co roku pojawia się jakaś nowa koncepcja, w jaki sposób zwiększyć w nich ruch turystyczny,  
jak wprowadzić na ścieżki jeszcze więcej ludzi. Gdy coraz częściej szlak staje się rewią mody turystycznej odzieży i nowinek sprzętowych... Gdy... No, dobrze. 
Wystarczy. Wróćmy – choćby na chwilę – do tego, jak było wcześniej. Kiedyś...

SENTyMENTAlNA PODRÓŻ W CzASIE,  
CzylI TATRy kOńCA lAT 80.

Zjazd z Zadniej Baszty Sprzęt taternicki końca lat 80. może dziś wzbudzać jedynie uśmiech politowania

Poezja chwili tatrzańskiego świtu

Michał Czerniecki w trakcie zimowego 
podejścia pod słowacką Ostervę 


