2

WO£ANIE

Nr. 19 (23)
Kraków, maj 1998

3

WO£ANIE

SPIS TRECI:
1. Nepal - raj dla ³azików
2. Cztery recenzje absolutnie retro
Andrzej S³ota
3. Górami pisane
Józef Tischner

str. 4

str. 23

Opracowanie: Polskie Towarzystwo Tatrzañskie, Oddzia³ w Krakowie,
Cz³onek wspieraj¹cy TOPR. Adres dla Korespondencji: Andrzej
S³ota, 30 -150 Kraków, Armii Krajowej 83/131. Telefony: 638-01-54,
0602 62-53-03, E mail: krakow @ domkorkowy.com.pl.
Lokal: Dom Kultury Podgórze ul. Krasickiego 18/20. Dy¿ury Towarzystwa
odbywaj¹ siê co dwa tygodnie we wtorki, w godzinach 18 -19.30.
Redaktor: Andrzej S³ota, zespó³ redakcyjny: Barbara Morawska-Nowak,
Maciej Mischke.
Wp³aty na rzecz Towarzystwa mog¹ byæ dokonywane na rachunek:
PTT, Zarz¹d G³ówny, PKO I/O Kraków nr. 10202892-162809-270-1-111
PTT, Oddzia³ Kraków, PKO I/O Kraków nr. 10202892-162942-270-1-111

PL ISSN 0660-8679
Do druku oddano 14 maja 1998

Biuletyn szkoleniowy
dla cz³onków Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego
i cz³onków wspieraj¹cych TOPR

str. 13

Od maja 1987 roku ukaza³y siê 23 zeszyty WO£ANIA

Emblemat na ok³adce rysowa³a Zofia Nowak
Sk³ad komputerowy: Andrzej S³ota

4

NEPAL - raj dla ³azików

Je¿eli istnieje gdzie na wiecie niebo dla ludzi gór - to odpowiednikiem górskiego raju jest Nepal. Nepal s³ynie z najwy¿szych
gór wiata - to wszyscy wiemy. Ich omiotysiêczne szczyty tworz¹ Koronê Himalajów - marzenie wielu alpinistów. Himalaizm
to nie jest zjedzenie bu³ki z mas³em. Tu poprzeczka podniesiona
jest bardzo wysoko.
- Tylko dla or³ów - tak by to mo¿na uj¹æ w trzech s³owach.
Najbardziej rozpowszechnion¹ w latach siedemdziesi¹tych
form¹ zwiedzania tej górskiej Mekki jak¹ mo¿na bez w¹tpienia
nazwaæ Nepal jest trekking. Trekking to jak wiemy forma górskiego wêdrowania po licznych górskich trasach, podczas których mo¿na odwiedziæ bazê pod jednym, z himalajskich
olbrzymów, lub korzystaj¹c z okrê¿nej trasy przejæ na w³asnych nogach kilka dolin i rozkoszowaæ siê wspania³ymi widokami jakich w Nepalu wiele.
Trekking sta³ siê dla wielu krajowców ród³em wysokich dochodów. Dawni tragarze z epoki eksploracji dziewiczych, himalajskich szczytów utworzyli sieæ tanich hotelików. Nie trzeba na
górsk¹ wêdrówkê zabieraæ namiotów. Wystarczy piwór i mena¿ka. Nepalska gocinnoæ i serdecznoæ ujmuje wszystkich.
Dbaj¹c o interesy spe³nia siê ró¿ne wyszukane nieraz zachcianki,
by przyci¹gn¹æ turystów z ca³ego wiata.
Wyobramy sobie, ¿e na trasie staje przed nami kolejna prze³êcz, siêgaj¹ca 5000 metrów npm. Takich miejsc w Nepalu jest
pe³no. Idziemy pod górê, krok za krokiem. Piêæ tysiêcy metrów to
nie w kij dmucha³! Tu trzeba mieæ nogi ze stali i p³uca jak miechy.
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Uci¹¿liwe podejcie wyciska z nas litry potu, mimo
¿e to jest zwyk³a, górska cie¿ka. Nepal le¿y w pobli¿u
podzwrotnikowej strefy klimatycznej - co jak pó³nocne wybrze¿e Afryki. rednia temperatura na pewno jest
wy¿sza ni¿ u nas w Polsce. Dziêki ukszta³towania terenu, podczas ca³ej wêdrówki, trwaj¹cej oko³o 20 dni
poznajesz wszystkie strefy ziemi i wszystko co z tym
zwi¹zane.
Od subtropikalnej d¿ungli pe³nej wê¿y, paj¹ków i pijawek, poprzez tarasowato po³o¿one na stokach wzgórz
uprawne pola, strefê umiarkowan¹ charakteryzuj¹c¹
siê wspania³ymi, górskimi lasami, a¿ po pustynne rejony wysokogórskie, pe³ne skalnego rumoszu, za którym
ju¿ tylko lodowiec koñcz¹cy, a w³aciwie rozpoczynaj¹cy siê pod himalajskimi olbrzymami.

Jeszcze trochê, jeszcze kilka minut - i ju¿ na górze. A tu szok! Za zakrêtem stoi budka z b³yskawicznym jedzeniem i napojami! Wybierasz co chcesz.
Siadasz zmêczony, zdyszany, s¹czysz zimn¹ coca colê, lub
piwko i patrzysz. Woko³o morze gór, hen a¿ po horyzont. ¯yæ nie
umieraæ! To jest w³anie Nepal. By informacja mia³a rêce i nogi
trzeba by od pocz¹tku.
Nepal to obszarowo niepokany kraj. Nieca³e 150 tys. km2,
rozci¹gaj¹ce siê pomiêdzy 800, a 200 km. To niewiele. Jedn¹
czwart¹ Nepalu zajmuj¹ góry o wysokoci powy¿ej 3000 m npm.
Ludnoæ obliczona jest na ok. 20 mln ludzi. Wiêkszoæ kojarzy
nepalczyków z Szerpami, a tymczasem kraj ten to zbiorowisko
niekiedy ró¿norodnych grup etnicznych, czêsto o innym zupe³nie
pochodzeniu, zwyczajach, wygl¹dzie zewnêtrznym i odrêbnej kulturze.
Ze wzglêdu na po³o¿enie w strefie oddzia³ywania monsunu
wszelkie dzia³ania w sferze turystyki s¹ od tego zjawiska zale¿ne.
Tak jak wszêdzie wielkie deszcze parali¿uj¹ jak¹kolwiek dzia³alnoæ górsk¹ na terenie ca³ego kraju. Pora deszczowa ma pocz¹tek ju¿ w czerwcu i nieomal bez przerwy trwa do po³owy wrzenia.
Dlatego jesieñ jest najlepszym okresem na trekking. Wprawdzie
noce s¹ ch³odniejsze, lecz jesieni¹ pogoda jest najbardziej stabilna, charakteryzuj¹ca siê wspania³¹ przejrzystoci¹ powietrza.
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Zima jak wszêdzie to trudny okres, zw³aszcza w górach takich jak
Himalaje.
W pocz¹tkach marca nastaje wiosna. Temperatura ronie,
powoduj¹c topnienie niegów. Powietrze jest znacznie mniej
przejrzyste, przez co widocznoæ w górach jest s³absza. Mimo
tego marzec to drugi dobry sezon trekkingowy w Nepalu. W maju
natomiast powietrze staje siê ciê¿kie i duszne - znak, ¿e monsun
tu¿ tu¿. W okresie monsunu nawet zwiedzanie Kathmandu staje siê uci¹¿liwe.
Dziêki wietnym warunkom przyrodniczym Nepal od dawna
ci¹ga ca³e rzesze mi³oników przygody z ca³ego wiata. Poza
wietn¹ jak na ten rejon organizacj¹ turystyki ma to równie¿
negatywne skutki. Niestety ogromne zainteresowanie Nepalem
przyczynia siê w du¿ym stopniu do degradacji naturalnego rodowiska i nieodwracalnych zmian w kulturze.
Wielu przebywaj¹c w Nepalu (szczególnie na po³udniu) odwiedza liczne parki narodowe. W parku mo¿na uczestniczyæ w safari, podró¿uj¹c na grzbiecie s³onia, lub w d¿ungli obserwowaæ dzikie
nosoro¿ce, bawo³y, antylopy i inne zwierzêta, ³¹cznie z Tygrysem
Bengalskim i krokodylami w nurtach rzeki.
W zwi¹zku z takim rozmachem turystyki nie ma problemów
z otrzymaniem wizy. Mo¿na tego dokonaæ na granicy nepalskiej, oraz na lotnisku w Kathmandu.
Wiza z prawem jednokrotnego wjazdu kosztuje:
15 dni pobytu - 15 USD.
30 dni pobytu - 25 USD.
Nie jest to wiele, jednak trzeba wzi¹æ pod uwagê ca³oæ kosztów zwi¹zanych z wyjazdem do Nepalu. Natomiast wiza z prawem wielokrotnego przekraczania granicy wa¿na jest przez 60
dni i kosztuje 60 USD. Praktyczniejsze i bezpieczniejsze jest
za³atwienie wszelkich formalnoci wizowych w ambasadzie, jednak z uwagi na to, ¿e w Polsce nie ma ambasady Królestwa
Nepalu trzeba skorzystaæ z zagranicznych placówek dyplomatycznych:
Flinschstrasse 63, Frankfurt am Main 6000, Germany, tel.
(49 69) 40871.
1 Barkhamba Rd, New Delhi 110001 India, tel. (91 332) 9969
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Gdyby zachodzi³a koniecznoæ przed³u¿enia - mo¿na to za³atwiæ w Kathmandu Immigration Office. Wnioski przyjmowane s¹
10.30 - 13.00 - od niedzieli do czwartku i 10.30 - 12.00 w pi¹tki.
Ca³a procedura trwa najwy¿ej dwa dni. W tym samym czasie za³atwia siê Permity, czyli zezwolenia na trekking. Trzeba pamiêtaæ,
¿e ³¹czny czas przebywania w Nepalu nie mo¿e przekraczaæ trzech
miesiêcy w ci¹gu 1 roku kalendarzowego.
Do Nepalu mo¿na dojechaæ kilkoma sposobami. Najtañsza (i
najd³u¿sza, choæ bardzo ciekawa) jest podró¿ l¹dowa; poci¹giem,
lub autobusem. Cena biletu oscyluje w wysokoci 200 USD, lecz
trwa ok. dwóch tygodni.
Tras jest kilka: przez Turcjê, Iran, Pakistan i Indie. Innym wariantem podró¿y l¹dowej jest przejazd przez Rosjê, Kazachstan,
Chiny, Tybet, lub innym wariantem, zbaczaj¹c w Kazachstanie
(A³ma Ata) w kierunku po³udniowym do Kaszgaru, stamt¹d do
Pakistanu przez Karakorum Highway. Potem przez Lahore do Indii i dalej do Nepalu. To najd³u¿sza (zajmie ok. miesi¹ca), doæ
trudna i najdro¿sza trasa l¹dowa - ale za to obfituj¹ca we wszelakie atrakcje.
Przelot samolotem kszta³tuje siê na poziomie ok. 700 USD na
trasie Warszawa - Delhi - Warszawa, z powrotem wa¿nym przez
3 miesi¹ce. Najni¿sze ceny oferuje rumuñski TAROM, lub wêgierski MALEV. Mo¿na te¿ dojechaæ do Frankfurtu, Pary¿a, Londynu, lub Moskwy i stamt¹d dotrzeæ do Kathmandu. Nie trzeba
dodawaæ, ¿e najdro¿szy jest bezporedni przelot na trasie Warszawa - Kathmandu - Warszawa.
Istniej¹ te¿ ró¿ne inne kombinacje podró¿y do Nepalu, lecz
wariantów jest ogromna iloæ, wykraczaj¹c poza ramy niniejszej
informacji.
Poruszanie siê po Nepalu nie stanowi najmniejszego problemu. Warunek jest jeden; dobra znajomoæ angielskiego. Poleca
siê korzystanie z transportu publicznego (autobusy), który nie jest
tak bardzo drogi i wietnie zorganizowany. Wielk¹ atrakcj¹ jest
jazda na dachu takiego autobusu - zapewnione wietne widoki sposób podró¿y godny polecenia (mo¿na fotografowaæ do woli).
Nieco dro¿szy, ale za to szybszy i sprawniejszy dojazd to wynajêcie jeepa, lub taksówki.
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Mo¿na te¿ w Nepalu lataæ lokalnymi liniami lotniczymi - lecz to
podra¿a koszty.
Sieæ hoteli w du¿ych miastach oferuje ró¿norodnoæ us³ug
na doæ przyzwoitym poziomie, lecz na prowincji jakoæ noclegu
mo¿e tych bardziej delikatnych przyprawiæ o zawrót g³owy, choæ
i w takich warunkach mo¿na siê przecie¿ przespaæ.
Podobnie jest z wy¿ywieniem. Gdy w górach trzeba siê bêdzie
ograniczyæ do dañ prostych sk³adaj¹cych siê z ry¿u, dalu (zupysosu z ziaren rolin str¹czkowych) - czyli dalbhatu, ziemniaków,
jajek i miejscowego pieczywa, to w samym Kathmandu, czy Pokharze pe³no jest ró¿nych kafejek, pizzerii, regionalnych restauracyjek oferuj¹cych miejscow¹ kuchniê indyjsk¹, lub nepalsk¹,
ale poza tym s¹ niez³e restauracje meksykañskie, japoñskie, tybetañskie, chiñskie, rosyjskie, izraelskie, w³oskie, szwajcarskie,
puby, kawiarnie, cukiernie itd. itp. Przebywaj¹c wród tak gêstej
sieci gastronomicznej nie da siê umrzeæ z g³odu.
Walut¹ obowi¹zuj¹c¹ w Nepalu jest rupia nepalska. 1 Rs =
100 Paise. 1 USD = 57 Rupii Nepalskich - oficjalnie; 1 USD = 60
Rs - czarny rynek.
Nocleg w Nepalu kszta³tuje siê od 15 Rs (25 centów!) do kilkunastu tysiêcy, gdy korzysta siê z wysokiej klasy hotelu. Przeciêtnie jednak za osoba/noc trzeba zap³aciæ od 50 do 100 Rs.
Jak wszêdzie - im dalej jest od wiêkszych skupisk miejskich tym ceny spadaj¹.
Podobnie z wy¿ywieniem; koszt jednego obiadu w niez³ej knajpce wynosi przec. 80 rupii, a w fast foodach mo¿na najeæ siê
ju¿ za dwadziecia!
Jak wiadomo najwiêksz¹ atrakcj¹ wspinaczkow¹ Nepalu jest
Mount Everest. Najwy¿sza góra wiata co roku ma coraz wiêcej
amatorów. T³um oblegaj¹cy to miejsce doprowadzi³, ¿e atmosfera
podczas przebywania w bazie nie nale¿y do przyjemnych. Na szczêcie innych, równie wysokich gór w Nepalu jest pod dostatkiem.
Aby wspi¹æ siê (wejæ) na jeden ze szczytów uznanych za trekkingowe zespó³ powinien skontaktowaæ siê z Nepalskim Zwi¹zkiem
Wysokogórskim (NMA).
W przypadku wspinaczki himalajskiej trzeba uzyskaæ zezwolenie w Mountaineering Section, Ministry of Tourism, Tripure-
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shwor, Kathmandu; tel. 211 286, 225 870. Trzeba nadmieniæ,
¿e nie na wszystkie himalajskie szczyty mo¿na uzyskaæ zezwolenie. Obowi¹zkowo ka¿da wyprawa winna posiadaæ tzw. oficera
³¹cznikowego, który w pewnym sensie jest porednikiem pomiêdzy leaderem, a rz¹dem nepalskim.
Za wspinanie siê piêciosobowego zespo³u na Mt. Everest drog¹
przez Prze³êcz Po³udniow¹ trzeba uiciæ op³atê w wysokoci ju¿
75 000 USD. Nieco tañsze s¹ inne himalajskie olbrzymy.
Dodatkowo do ka¿dej wyprawy do³¹czyæ mo¿na najwy¿ej dwóch
uczestników za niebagateln¹ kwotê 10 000 USD od osoby.
Poni¿ej ceny za zespo³y do 9 uczestników w rejonie Khumhu
Himal z podaniem op³aty za ka¿dego dodatkowego uczestnika:
- powy¿ej 8000 m - 8000 USD (800 USD);
- 7501-8000 m - 3000 USD (400 USD);
- 7001-7500 m - 2000 USD (300 USD);
- 6501-7000 m - 1500 USD (200 USD);
- poni¿ej 6501 m - 1000 USD (100 USD).
Ka¿da wyprawa zmuszona jest do wp³acenia dodatkowego
depozytu finansowego bêd¹cego gwarancj¹ zabrania ze sob¹
wszelakich mieci po wyprawie i posprz¹tania w bazie, który
w przypadku spe³nienia wymogów jest zwracany. Depozyt ten
wynosi:
4000 USD za Mt. Everest;
3000 USD za pozosta³e szczyty powy¿ej 8000 m;
2000 USD za pozosta³e szczyty.
Oprócz wspinaczek i trekkingu w rejonach wysokogórskich
Nepal oferuje inne atrakcje w postaci raftingu, czyli sp³ywu pontonami w górskich rzekach. Jest to niew¹tpliwie atrakcja, poniewa¿ p³ynie siê wród górskiej scenerii mijaj¹c pod drodze
wspania³e piaszczyste pla¿e zachêcaj¹ce do biwaku. Stosunkowo ciep³a woda w rzekach (w przeciwieñstwie do rejonów lodowcowych) nie jest dokuczliwa w przypadku wywrotki, lub
wypadniêcia za burtê. Trasy raftingowe podzielono na klasy
pod wzglêdem trudnoci.
Podobnie jak trekking - rafting te¿ najlepiej za³atwiaæ z oficjalnym biurem, lub przedstawicielem posiadaj¹cym licencjê. Dziêki
temu mo¿na zawsze mieæ gwarancjê bezpieczeñstwa i unikn¹æ
k³opotów w razie niesprzyjaj¹cych okolicznoci.
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Podobnie jak to jest w przypadku trekkingu najlepszym okresem na skorzystanie z bogactwa nepalskiej bia³ej wody (ang.
white water rafting) jest jesieñ. Nurt rzek bywa bystry, a co za tym
idzie zwiêksza atrakcyjnoæ sp³ywu.
Przeciêtnie koszt udzia³u w zorganizowanym raftingu kszta³tuje siê od 20 do 100 USD (1 osoba/dzieñ). W cenê wliczone jest
wszystko, a wiêc nocleg, wy¿ywienie, specjalistyczny sprzêt, transport, obs³ugê przewodników.
Podczas za³atwiania wszelakich formalnoci, czy to w przypadku wspinaczki, trekkingu, lub raftingu zaleca siê dok³adne przeczytanie umowy, by unikn¹æ nieprzewidzianych niedomówieñ.
Do wyboru mamy m.in. trasy na rzekach:
Karnali
- kombinacja dwudniowego trekkingu i sp³ywu po
jednej z najlepszych rzecznych tras wielkiego kalibru na wiecie;
Trisuli - chyba najpopularniejsze miejsce sp³ywu w Nepalu, sp³awny odcinek po³o¿ony jest niedaleko Kathmandu, a trudnoci oscyluj¹ miêdzy 3 i 4;
Sun Koshi - wspania³y, doæ d³ugi bo a¿ 8-10 dniowy sp³yw
nas¹czony pi¹tkami i dodatkowymi atrakcjami w postaci d¿ungli, zabytkowych hinduistycznych wi¹tyñ, egzotycznych wsi;
Kali Gandaki - kolejny standard, wspania³e, g³êboko wciête w skalne w¹wozy, rzeczne za³omy, piaszczyste pla¿e i kilka
4+ w ci¹gu piêciu dni - to w sam raz na dobry pocz¹tek.
Poza tym mamy do dyspozycji wiele innych tras m.in. na rzekach: Tamur, Marsyandi, Seti, Bhote Kosi.
Poza sp³ywami pontonowymi (raftingiem) mo¿emy oczywicie
uprawiaæ kajakarstwo górskie, tu równie¿ pomocne mog¹ byæ
te same agencje nepalskie. Jest to jednak wy¿sza szko³a jazdy i temat na oddzielny artyku³.
Opracowano na podstawie artyku³u Marka Arcimowicza, który
ukaza³ siê w 38 numerze GÓR w 1997 roku.
Z ostatniej chwili:
W Neue Zûricher Zeitung z dnia 12 lutego 1998 ukaza³a siê
notatka informuj¹ca o zwy¿ce op³at za trekking wokó³ Kangchendzõngi. Dotychczasowe 10 USD podniesione zosta³o do 95
USD za osobê i rozpoczêty tydzieñ. Ponadto rejon na pó³noc od
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Taplejung uznany zosta³ za park narodowy, co powoduje now¹
op³atê 25 SFR za osobê.
Przy wêdrówce przez wewn. Dolpo, Mustahg, Ghurka Himal i rejon Kangchendzõngi obowi¹zuje op³acenie diety oficera ³¹cznikowego w kwocie 5 SFR dziennie wraz kosztami
podró¿y, wy¿ywieniem z Kathmandu i z powrotem, oraz ubezpieczeniem i sprzêtu. Czêsto siê zdarza, ¿e niektórzy oficerowie zabieraj¹ w³asny, kiepski sprzêt, a ¿¹daj¹ za to op³aty od
750 do 1000 SFR. Niespe³nienie ¿¹dañ powoduje zatargi i opónienia, lub nawet przerwania wêdrówki. UIAA w tej sprawie
interweniowa³a w Nepalu, lecz na razie bez odpowiedzi.
Pozostawiamy bez komentarza.

1. Royal Suklaphanta Wildlife Reserve.
2. Royal Chitwan National Park.
3. Langtang National Park.
4. Rara National Park.
5. Samargatha National Park.
6. Koshi Tappu Wildlife Reserve.
7. Royal Bardia National Park.
8. Shey-Phoksundo National Park.
9. Khaptad National Park.
10. Parsa Wildlife Reserve.
11. Annapurna Conservation Area Project.
12. Makalu - Barun National Park and ConservationArea.
13. Royal Dhorpatan Hunting Reserve.
14. Shivapuri Wildlife Watershed Reserve.
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Cztery recenzje absolutnie retro - plus ma³y
dodatek

U schy³ku naszego stulecia turystyka górska, a szczególnie
wysokogórska dosz³y tak daleko (i wysoko), jak naszym dziadom nawet nie ni³o siê. Ka¿dy prawie mo¿e skorzystaæ z ró¿norakiej formy zwiedzania gór i to nawet w najodleglejszych
stronach naszego globu. Wszyscy wiemy o komercyjnych wyprawach na Mt. Everest, gdzie ten kto cieszy siê dobrym zdrowiem, kondycj¹ (i posiada odpowiedni¹ iloæ pieniêdzy) zostanie
wyci¹gniêty przez guidów na sam wierzcho³ek.
Osi¹gniêcia wspó³czesnego alpinizmu, himalaizmu, lub choæby,
klasycznej wspinaczki skalnej na ekstremalnych i nadzwyczaj trudnych cianach, wspomagane sprzêtem o najwy¿szej jakoci, wykonanym wg. kosmicznych technologii wiadcz¹ o tym, ¿e poprzeczka
podnoszona jest coraz wy¿ej i wy¿ej. To co dawniej by³o niemo¿liwe nale¿y dzi do wspinaczkowych standardów.

Dlatego w roku jubileuszu 125 lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego godne polecenia s¹ cztery pozycje
ksi¹¿kowe powsta³e na prze³omie ubieg³ego stulecia, które zapewne przypomn¹ jak to w czasach pionierskich poczynano
sobie w naszych, rodzimych Tatrach, kiedy to przecierano szlaki
i uczono kochaæ góry, tak by w sercu na zawsze pozosta³y.
Odk¹d zaczêto jedziæ w Tatry ranga tej odleg³ej krainy
ros³a z roku na rok. Wielu opisywa³o swój pobyt wzbogacaj¹c
treæ wra¿eniami odniesionymi podczas wycieczek. Zapiski te
szczêliwie przetrwa³y wszelkie zawieruchy wojenne i s¹ kopalni¹ wiedzy o tych zamierzch³ych czasach, kiedy to turystyka
tatrzañska stawia³a swe pierwsze kroki.
Z biegiem lat ludzi w Tatrach przybywa³o coraz to wiêcej.
Zaistnia³a potrzeba informacji o poszczególnych rejonach, tak
aby ka¿dy wiedzia³ co jest tu warte zwiedzenia. Wzorem krajów
alpejskich zaczêto wiêc pisaæ przewodniki tatrzañskie.
Na samym pocz¹tku by³o ich kilka, g³ównie po niemiecku i wêgiersku, lecz pierwszym, pisanym po polsku i to doæ dobrym przewodnikiem by³a praca E. Janoty, zatytu³owana PRZEWODNIK
PO WYCIECZKACH NA BABI¥ GÓRÊ, DO TATR I PIENIN która ukaza³a siê w roku 1860.
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Najlepszymi jednak pozycjami wydawniczymi tych czasów by³y
pocz¹wszy od roku 1870 wydawane i wznawiane prawie co rok
przewodniki Walerego Eljasza, który dodatkowo sam zdobi³ ksi¹¿kê licznymi ilustracjami, co by³o cenne, bowiem fotografia wówczas jeszcze nie wysz³a poza próby laboratoryjne.
Wzorem swych poprzedników Walery Eljasz opisa³ nieznan¹
dla ogó³u dziedzinê zakopiañsk¹ poczynaj¹c od dojazdu, czyli
samej podró¿y w Tatry. Gdy wybudowano odcinek kolei wiod¹cej do Rabki jazdy góralsk¹ furk¹ po wyboistych drogach z Krakowa ju¿ siê skoñczy³y. Na koñcu przewodnika Walery Eljasz
umieci³ szczegó³owy rozk³ad jazdy kolei ¿elaznej z Krakowa do
kilku miejscowoci po³o¿onych na obrze¿ach Tatr - Chabówki,
Nowego S¹cza i ¯ywca, oraz rejonów le¿¹cych po ówczesnej stronie wêgierskiej - Popradu, Liptowskiego Mikulasza i ¯yliny.
Samemu Zakopanemu powiêcono wiele miejsca. Dla przyjezdnych taka informacja by³a bardzo cenna, skoro w tej dziurze za jak¹ Zakopane wtedy uchodzi³o godzili siê mieszkaæ jaki
czas. Informuje siê wiêc przybysza o warunkach i zwyczajach tu
panuj¹cych, jak¿e odmiennych od tych np. w Krakowie, czy innym wiêkszym miecie ówczesnej Galicji i Kongresówki.
Bardzo po¿yteczny jest wykaz cen noclegów i potraw, tak
w zakopiañskich sklepach jak i restauracjach, oraz w schronisku (Morskie Oko), by gocie przybywaj¹cy w Tatry posiadali
odpowiedni zapas gotówki, bez której nic siê nie wskóra. Taksa
doro¿ek te¿ jest bardzo wa¿na z uwagi na to, ¿e dalsze wycieczki
dolinne - czyli do Kocieliskiej i Chocho³owskiej w tych czasach
odbywano koñmi.
Ciekawostk¹ jest przestroga:
[...] do niezbêdnych potrzeb dla ka¿dego gocia nale¿y posiadanie drobnych pieniêdzy, bez których dowiadczyæ
mo¿na biedy w Zakopanem. Za wszystkie dostarczone
wiktua³y i za wszelk¹ us³ugê p³aciæ siê musi gotówk¹
co do centa na rêkê wyliczon¹, bo ¿aden góral ani góralka nie wyda reszty. W sklepach i restauracyjach ka¿¹
d³ugo czekaæ na zdanie reszty, a najczêciej jej nie maj¹,
i albo kredytuj¹, albo zostawiaj¹ banknot na dalsz¹ nale¿ytoæ. [...]

oraz:
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[...] Na przewoników trzeba uwa¿aæ, aby nie byli pijani, bo
wtedy niebezpieczn¹ mo¿e siê staæ przejazdka przez
Pieniny... [...]1

No có¿ - górale lud biedny i na dudki ³akomy w turystyce
upatrywa³ podniesienie stopy ¿yciowej, przepuszczaj¹c jednak
w karczmie zarobione pieni¹dze.
Polecenia godny jest rozdzia³ zatytu³owany SPOSÓB ZWIEDZANIA GÓR, w którym przedstawiono organizacjê wycieczek, pocz¹wszy od ekwipunku, z daleka tr¹c¹cy niesamowit¹ myszk¹,
a skoñczywszy na zasadach poruszania siê po tatrzañskich cie¿kach. W tych latach istnia³a jeszcze moda na chodzenie z góralem,
dlatego kolejny rozdzia³ informuje kandydata na turystê o zasadach wynajmu przewodnika odpowiedniej klasy. Ich lista, z podaniem wieku znajduje siê na koñcu rozdzia³u.
W samych opisach poszczególnych wycieczek wyczuwa siê
osobiste odczucia autora, który sam bêd¹c malarzem-pejza¿yst¹ s³owami przekazuje piêkno krajobrazu Tatr.
ILUSTROWANY PRZEWODNIK DO TATR I PIENIN PRZEZ
WALEREGO ELJASZA Z 28 ILUSTRACJAMI, 2 PLANAMI I
MAP¥ TATR mo¿na poleciæ ka¿demu, któremu dzieje turystyki tatrzañskiej nie s¹ obce.
Pozycj¹ bardziej specjalistyczn¹ jest PRZEWODNIK PO
TATRACH autorstwa Janusza Chmielowskiego wydany w roku
1907 we Lwowie. Czêæ wstêpna, ogólna, ma podobny charakter
co przewodnik Walerego Eljasza, lecz mo¿na zauwa¿yæ ró¿nice
w podejciu do ekwipunku. Eljasz sugeruje by na wycieczki w Tatry
braæ star¹, ju¿ niepotrzebn¹ odzie¿, ale ju¿ Chmielowski preferuje
ubrania i inny sprzêt turystyczny, który nabyæ mo¿na w sklepach
firm zajmuj¹cych siê handlem tego typu rzeczami, na czele których
stoi firma Mitzi Langer z Wiednia. Tu nowoci¹ jest opis (te¿
szczegó³owy) sprzêtu fotograficznego, który w górach zd¹¿y³ ju¿
zadomowiæ siê na dobre.
Poza szczegó³owym przedstawieniem Zakopanego nowoci¹
s¹ informacje o miecinach po wêgierskiej stronie, z których zorientowaæ siê mo¿na gdzie, jak (i za ile) mo¿na spêdziæ czas po
po³udniowej stronie Tatr. Wiele spraw zwi¹zanych z ruchem turystycznym reguluje Towarzystwo Tatrzañskie, istniej¹ce ju¿ 33
lata, posiadaj¹ce liczn¹ rzeszê przewodników, których lista,
1

dotyczy opisów wycieczek do Pienin, umieszczonych na koñcu przewodnika
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z podzia³em na klasy i adresem zamieszkania zamieszczona
jest w ksi¹¿ce.
Rewelacyjnym jest rozdzia³ Hygiena a taternictwo, którego
autorem jest dr. Kazimierz Panek. Z niego to dowiadujemy siê
o wielu ówczesnych aspektach tatrzañskiej turystyki w zakresie wp³ywu warunków atmosferycznych i klimatu na organizm
cz³owieka, w³¹cznie z podaniem przeciwwskazañ i wskazówek,
aby unikn¹æ niepo¿¹danych skutków. Poruszono nawet sposób racjonalnego od¿ywiania siê.
Temat ten jest nowatorski jak na owe czasy. Jak do tej pory
- w tak fachowym pojêciu nie opisano relacji cz³owiek - góry.
Tym samym wart przeczytania.
Oczywicie najwa¿niejsz¹ czêci¹ przewodnika Janusza
Chmielowskiego s¹ dok³adne i szczegó³owe opisy wycieczek. Ich
zakres jest szeroki, bo obejmuje wycieczki dolinami, czyli zwyk³e przechadzki, a koñczy stricte taternickimi wyprawami na
najmielsze i najwy¿sze tatrzañskie olbrzymy. Mimo, ¿e up³ynê³o ju¿ wiele lat, z opisów tych mo¿na korzystaæ i dzisiaj.
Ze wzglêdu na wysoki poziom opracowania przewodnik ów rozpocz¹³ now¹ epokê w przewodnikowej literaturze tatrzañskiej.
Znane wszystkim WuHaPy, czyli taternickie przewodniki Witolda Henryka Paryskiego, które w latach 1947 - 1988 ukaza³y siê
w ³¹cznej iloci 25 tomów s¹ w³anie wzorowane na Przewodniku
Po Tatrach Janusza Chmielowskiego z roku 1907.
Kolejn¹ pozycj¹ wydawnicz¹ godn¹ polecenia to ksi¹¿ka, która jakby spina klamr¹ czêæ wstêpn¹ tak przewodnika Walerego
Eljasza, jak i Chmielowskiego. Mo¿na j¹ nazwaæ podrêcznikiem
taternictwa, taternictwa kiedy to zaczêto w Tatry chodziæ samodzielnie, czyli ju¿ bez przewodnika.
ZASADY TATERNICTWA, bo taki nosi tytu³ - napisa³ Zygmunt Klemensiewicz, osoba wielce zas³u¿ona dla tatrzañskiej
turystyki wysokogórskiej - pioniera w tej dziedzinie. Ksi¹¿kê wydano nak³adem Sekcyi Turystycznej Towarzystwa Tatrzañskiego w roku 1913 we Lwowie.
Niech nikogo nie zmyli sam tytu³. Trzeba bowiem wiedzieæ, ¿e
okrelenie taternik mia³o ró¿ne znaczenia na przestrzeni dziejów eksploracji Tatr. W epoce doktora Cha³ubiñskiego mianem
tym okrelano wszystkich, którzy szli w Tatry z myl¹ odwie-
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dzenia, czyli po prostu odbycia wycieczki. Znamy z literatury
wspomnienia z tych gromadnych wypraw, kiedy liczba ich uczestników siêga³a kilkadziesi¹t osób.
W latach Klemensiewicza nazwê taternik zawê¿ono do kogo,
kto nie zadowala siê wycieczkami po dolinach i ³atwych cie¿kach, lecz szuka wra¿eñ w najwy¿szych partiach Tatr, tam gdzie
czêsto pokonaæ trzeba doæ trudny teren. Nie jest to jeszcze epoka taternictwa sportowego, która na dobre rozwinê³a siê dopiero w okresie II Rzeczypospolitej po 1918 roku, dlatego ksi¹¿kê
sw¹ Klemensiewicz pisa³ z myl¹ o klasycznym turycie wysokogórskim, ale takim, który posiada umiejêtnoæ korzystania ze
sprzêtu ubezpieczaj¹cego. Klemensiewicz sugerowa³ wycieczki
sk³adaj¹ce siê z kilku zaledwie osób co wi¹za³o siê z noszeniem
ca³ego wyposa¿enia ze sob¹.
Ju¿ na samym prawie pocz¹tku w rozdziale III mo¿na dowiedzieæ siê o wyposa¿eniu taternika. Ubiór np. jest bardzo szczegó³owo opisany w rozbiciu na poszczególne czêci garderoby (dos³ownie od stóp do g³owy) z podaniem rodzajów ówczesnych
materia³ów z jakich winny byæ wykonane.
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lowy, a do twarzy trzeba zabraæ maæ lodowocow¹, o³owiow¹,
lub cynkow¹.
[...] Noszenie osobnego m³otka do wbijania haków wydaje
mi siê zbyteczne; wystarcza do tego pierwszy lepszy
kamieñ, dostarczony w razie potrzeby na linie przez
towarzysza [...]

Wiele miejsca autor powiêca organizacji i przeprowadzeniu
wycieczek, tak aby dostosowaæ mo¿liwoci i tempo do ka¿dego
z uczestników wyprawy. Co jest najwa¿niejsze to to, ¿e proponuje wycieczki wielodniowe, z noclegiem w górach jako te które
dostarczaj¹ najwiêcej wra¿eñ. Uwa¿a, ¿e wycieczki jednodniowe (!) z Zakopanego poch³aniaj¹ wiele energii i czasu podczas
przejcia dolinami.2
Z rozdzia³u Zasady ¿ycia wycieczkowego mo¿na dowiedzieæ siê
jak np. kwaterowano w schroniskach i kolebach, ba - jak od¿ywiano siê w czasie wycieczek. S¹dz¹c po liczbie wiktua³ów zabieranych na wyprawê ka¿dy z uczestników musia³ mieæ dobrze
wypchany plecak - przepraszam - rukzak.
[...] Niektórzy zabieraj¹ kostki bulionów i zup. Z nich najlepiej i najtaniej ucisza g³ód zupa grochowa, któr¹ siê zwykle taternik, w pierwszych latach ¿ywota turystycznego,
przy ka¿dej sposobnoci posila, póki mu zupe³nie nie
zbrzydnie...
... Jaja dadz¹ siê braæ surowe w robionych na ten cel ³uskach aluminiowych. Dadz¹ siê piæ na surowo, gotowaæ,
lub sma¿yæ w rozmaity sposób. W po³¹czeniu z wêdlinami nietrudno z nich stwarzaæ przedziwne frykasy...
... Ulubiony napój taterników - herbata - gasi dobrze pragnienie, pobudza apetyt i podnieca nieco nerwy...
... Na niadanie najlepiej piæ czekoladê, kakao, lub kawê
z du¿¹ iloci¹ mleka. [...]

Króluje we³na na kurtkê o kroju tzw. angielskim, sportowym,
która winna posiadaæ szczelnie zapinane rêkawy, oraz ogromn¹ iloæ kieszeni na poszczególne elementy wyposa¿enia.

Sentyment budz¹ opisy p³aszczy i peleryn przeciwdeszczowych, wykonanych z jedwabiu i batystów o nazwach handlowych Gloria, Alpina, batyst Mosetiga i innych. Jako novum
w tym przedmiocie autor proponuje ubiory dla pañ.
Wyposa¿enie, które Klemensiewicz nazwa³ uzbrojeniem - podobnie jak u Eljasza Radzikowskiego i Chmielowskiego tr¹ci
myszk¹ na kilometr. Co krok czytelnik styka siê ze starym sprzêtem turystycznym, gdy stalowe haki by³y nowoci¹, a manilowa
lina przêdziona szczytem marzeñ wielu.
Rozczula i budzi umiech fragment o worku turystycznym,
czyli rukzaku, bo czytamy w przypisach:
[...] Powsta³a w ostatnich czasach nazwa plecak jest obrzydliwym dziwol¹giem bez ¿adnego uzasadnienia[...]

Podobnie jest przy opisie sprzêtu, bo najlepszy jest nó¿ szwajcarski . Do smarowania nóg natomiast trzeba wzi¹æ ³ój salicy-

Z tym podobnymi pere³kami czytelnik styka siê co krok
podczas lektury.
Klemensiewicz uczy pokonywania terenu i korzystania ze sprzêtu, czyli zasad asekuracji, zwraca uwagê na niebezpieczeñstwa
natury ogólnej, jak i przestrzega przed tym, by samemu nie spowodowaæ zagro¿enia. Wiele miejsca powiêca zjazdom przy potemat tatrzañskich wycieczek wielodniowych poruszano na ³amach Wo³ania ju¿
wczeniej. Zob. Wo³anie Nr. 15/94

2
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mocy liny w miesznych jak na dzisiejsze czasy kluczach zjazdowych.
Jako pierwszy, opisuje wycieczki zimowe, które s¹ niezwykle
trudne do bezpiecznego przeprowadzenia i jak do tej pory zdarza³y siê sporadycznie, choæby z powodu zagro¿enia lawinowego. I jest oczywicie mowa o lawinach, które jak zawsze zbiera³y
obfite ¿niwo. Z tekstu wynika, ¿e sam autor zajmowa³ siê ich
badaniami i przyznaæ trzeba, ¿e jak na owe lata temat o lawinach jest wyczerpuj¹cy.
£za siê w oku krêci, gdy w rozdziale Plan wycieczki i jego
przeprowadzenie czytamy o samodzielnoci:
[...] Najpe³niejszym objawem tej samodzielnoci jest wyszukiwanie nowych dróg. Niestety w Tatrach iloæ powa¿nych problemów zmala³a prawie do zera, tak ¿e
dzisiejszy taternik nie ma ju¿ sposobnoci do rozwiniêcia siê w tym kierunku [...].

Bo¿e! Co by powiedzia³ Klemensiewicz dzi, gdy ka¿d¹ ambitn¹ tatrzañsk¹ cianê przecinaj¹ prawie ¿e dziesi¹tki nowych dróg
o trudnociach o jakich dawniej nawet nie mylano.
Jak¿e aktualne s¹ uwagi w rozdziale o kulturze i etyce taternictwa. Jak ula³ pasuj¹ do czasów wspó³czesnych! Cytujê
dos³ownie:
[...] Obok tych ludzi, którzy zagra¿aj¹ Tatrom w imiê przemys³u3 istnieje jednak¿e ca³a masa innych szkodników, którzy niemniej dzielnie przyczyniaj¹ siê do zag³ady charakteru
gór. S¹ nimi sami turyci. Jedni z braku kultury, inni z nierozwagi i lenistwa a imiê ich - legion. wiadcz¹ o tem na
szczytach i prze³êczach, na brzegach jezior i w otoczeniu
schronisk masy papierów najrozmaitszej wielkoci i barwy,
butelki, s³omianki, puszki z konserw i inne odpadki. A owe
g³one próbowanie echa, przeci¹g³e o hej! lub te¿ nawet
strza³y o¿ywiaj¹ce martwotê ciszy górskiej. Czy¿ ma³o jest
takich, którzy znalaz³szy siê na miejscu wzniesionem staczaj¹ z niego kamienie, lub w radosnem upojeniu zrzucaj¹
wypró¿nione butelki na g³owy przechodz¹cych poni¿ej. Inny
znów rodzaj to sentymentalni niszczyciele szarotek, krokusów i innych górskich rolin, wyrywanych z korzeniami. Przy
mowa tu chyba o zniszczeniach zwi¹zanych z zagospodarowywaniem Tatr, oraz
eksploatacj¹ surowców mineralnych i drewna

3

tej sposobnoci wspomnieæ jeszcze mo¿na o rozwielmo¿nionym szczególnie w niemieckich górach, a niestety do nas siê
wkradaj¹cym zwyczaju spacerowania po najbardziej uczêszczanych okolicach w stroju wiêcej ni¿ dekoldowanym. We
wszystkich tych wypadkach ma taternik szerokie pole do pracy, a to w ten sposób, ¿e zacz¹wszy od siebie i swoich towarzyszy bêdzie siê stara³ wypleniæ wspomniane tu obrzydliwe
nawyczki.
Cz³owiek jest dla przyrody górskiej zawsze
niepo¿¹danym intruzem, powinien siê wiêc
tak zachowywaæ, aby go jaknajmniej by³o
znaæ. [...]
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Nic dodaæ - nic uj¹æ. Jak by powiedzieli górale - scyro prowda.
Tê wspania³¹ ksi¹¿kê, jak¹ s¹ ZASADY TATERNICTWA zamyka bardzo dok³adny rozdzia³ o fotografowaniu, z którego
wynika, ¿e wówczas ju¿ wielk¹ wagê przywi¹zywano do górskiej, fotografii artystycznej. Szczegó³owy opis aparatów, sposoby ich ustawiania, segregowanie klisz i tym podobne zabiegi
s¹ cennymi informacjami dla tych, którzy paraj¹ siê fotografi¹
i interesuj¹ histori¹ tej dziedziny sztuki.
Zupe³nie inn¹ postaæ ma ALMANACH TATRZAÑSKI 1894
- 1895. Ju¿ na wstêpie autorzy zaznaczaj¹, ¿e uzupe³nienia
Pamiêtnik wydawany przez Towarzystwo Tatrzañskie i podobnie jak Pamiêtnik jest rocznikiem.
Niewiele w nim jest o turystyce, a nie ma nic o taternictwie.
Za to ksi¹¿ka zawiera sporo informacji o samym Zakopanem
widzianym jako uzdrowisko. Osobliwoci¹ jest spis wszystkich
domów z numerami; hipotetycznym i kolejnym, które to z kolei
umieszczone s¹ na do³¹czonym planie Zakopanego. Ponadto w
pocz¹tkowej czêci almanachu znajduje siê szczegó³owa taryfa
dla woniców i dla przewodników Towarzystwa Tatrzañskiego
wraz z adresem zamieszkania ka¿dego z nich. Jest te¿ wzmianka o ¯eñskim Zak³adzie Wychowawczym hr. jenera³owej Zamoyskiej, Szkole Koronkarskiej i Szkole Dla Przemys³u Drzewnego.
Najwiêcej miejsca w czêci informacyjnej powiêcono Zak³adowi Dra Chramca. Kto choæ raz zetkn¹³ siê z histori¹ Zakopanego wie zapewne, ¿e dr Chramiec popierany przez Cha³ubiñskiego
za³o¿y³ zak³ad sanatoryjny, zajmuj¹cy siê leczeniem chorych. Opis
zak³adu, wraz z rozk³adem dnia jest najciekawszy z ca³ej ksi¹¿ki,
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bo mo¿na z niego dowiedzieæ siê o sposobach leczenia, polegaj¹cym g³ównie na racjonalnym od¿ywianiu i ruchu, poprzez przebywanie na wie¿ym, górskim powietrzu, które samo leczy.
O tym powietrzu mo¿na przeczytaæ te¿ ¿e:
[...] Owo¿ pod tym wzglêdem trudno, aby inny punkt klimatyczny w Europie móg³ wytrzymaæ spó³zawodnictwo z tatrzañskim powietrzem, Zakopanego. W okolicy dworu tatrzañskiego (kasyno) przypada 1030 bakteryj na
jeden metr szecienny powietrza, a na Chramcówkach (w zak³adzie dra Chramca - przyp. red.) - 125 bakteryj. Gdy siê
zwa¿y, ¿e zawartoæ 6000 bakteryj na metr szecienny w
miastach uwa¿ana bywa za odpowiadaj¹c¹ wymogom zdrowotnym, to powietrze zakopiañskie uwa¿aæ nale¿y za idealnie czyste, Stacye klimatyczne w Alpach i na Riwierze
posiada³y równie¿ te warunki, ale przez gêste uczêszczanie
chorych w ci¹gu lat kilkudziesiêciu zosta³y ju¿ zaka¿one w
takim stopniu, w jakim Zakopane i za sto lat nie bêdzie [...]

Temat zwi¹zany z Zakopanem jako uzdrowiskiem
wyczerpuje obszerny rozdzia³ napisany przez dra
W³adys³awa Florkiewicza zatytu³owany ZAKOPANE
JAKO STACYA KLIMATYCZNA NA PODHALU TA-

TRZAÑSKIEM, w którym przedstawione s¹ osi¹gniêcia Klimatyki po omiu latach jej istnienia.
Poniewa¿ u schy³ku ubieg³ego wieku nauka zrobi³a olbrzymi krok naprzód, kontynuuj¹c dzie³o poznania wiata rozpoczête w okresie Pozytywizmu, w Almanachu Tatrzañskim nie
brak skrótu opisów badañ, które w Tatrach mia³y szczególne
wartoci z uwagi na unikatowy charakter przyrody.
Zakopane w tym okresie sta³o siê równoczenie oaz¹ dla narodowej literatury, dlatego nie brak w almanachu próbek tej¿e.
Nowele, w których m³odopolski styl wyczuwa siê na milê nie s¹
jednak wybitnymi próbkami literatury tego okresu.
Lecz prawdziwym majstersztykiem jest kronika roku ubieg³ego, nie ograniczaj¹ca siê do suchej relacji z minionych wydarzeñ,
a pisana w piêknej, starej polszczynie, pe³nej literackich (oraz
poetyckich) przenoni i alegorii. Stulecie rezurekcji kociuszkowskiej obchodzono w Zakopanem szczególnie hucznie i uroczycie.
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W wiêkszoci prezentowanych pozycji ksi¹¿kowych smaku
dodaj¹ reklamy umieszczone na koñcu, które wiadcz¹ o elegancji ówczesnej mody wydawniczej i sztuki drukarskiej.
Uzupe³nieniem wszystkich czterech omawianych wczeniej
wydawnictw mo¿e byæ maleñka ksi¹¿eczka wydana w 1992 roku
przez Wydawnictwo Sport i Turystyka, a zatytu³owana ZAKOPANE I TATRY NA STARYCH POCZTÓWKACH.
Jak ³atwo siê domyleæ zawiera liczne fotokopie starych widokówek z prywatnych zbiorów. Podejrzewam, ¿e orygina³y nie
s¹ osi¹galne w ¿adnym antykwariacie, lub na podobnej w charakterze gie³dzie ksi¹¿kowej.
Owa ksi¹¿eczka znakomicie ukazuje dawny wygl¹d Tatr i Zakopanego, w którym jak wiemy wiele siê zmieni³o. Nie ma dzi ju¿
starych budynków, tatrzañskich altan i twarzy, które przewijaj¹
siê na zdjêciach. Jakie to szczêcie, ¿e kilku ówczesnych amatorów fotografii taszczy³o w góry ciê¿kie, skrzynkowe aparaty na
niewygodne w u¿yciu klisze szklane. Dziêki ich powiêceniu mo¿na cofn¹æ siê w czasie i zobaczyæ to co odesz³o bezpowrotnie.
Ka¿da recenzja na ogó³ zachêca do lektury. Ale jak tu z tego
wybrn¹æ, skoro wszystkie cztery ksi¹¿ki wydano w dawnych, zamierzch³ych czasach. W latach 1988 - 1990 ukaza³y siê wprawdzie
reprinty tak przewodnika Walerego Eljasza, jak i Janusza Chmielowskiego, ale przyznam szczerze - nie le¿¹ na pó³kach. Najbardziej
dostêpnym jest Almanach Tatrzañski, który choæ wydany (oczywicie w formie reprintu) w roku 1990 jest jeszcze w ksiêgarniach.
Nie pozostaje nic innego jak wszystkim zainteresowanym ¿yczyæ
szczêcia w poszukiwaniach i udanych zakupów.
Natomiast ksi¹¿ka Klemensiewicza jest absolutnym bia³ym
krukiem na rynku antykwarycznym4. Szczególnie polecam j¹ osobom obeznanym z przedwojennym taternictwem. Byæ mo¿e kto
z seniorów pamiêta przygotowania do jakiej tatrzañskiej wyprawy ze swego okresu wczesnom³odzieñczego, któr¹ odby³ w towarzystwie starszych.
By nie ograniczyæ siê wy³¹cznie do czytelni Centralnej Biblioteki Górskiej w Krakowie, przy ul. Jagielloñskiej 6, proponujê
inne rozwi¹zanie. Od wszystkich chêtnych redakcja przyjmie
ostatnia informacja: w ksiêgarni im. T.Staicha w Zakopanem (Dom Turysty) mo¿na
by³o w marcu tego roku kupiæ jedyny egzemplarz za jedyne (!) 200.- z³otych
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zg³oszenia na wykonanie kserokopii z tej wspania³ej ksi¹¿ki, przy
której lekturze mo¿na przenieæ siê w dawne czasy, kiedy to
tatrzañska turystyka uczy³a ludzi gór i odkrywa³a przed nimi
swe skarby.
Adres i kontakt z redakcj¹ podany jest w stopce Wo³ania.
Andrzej S³ota

Górami pisane

Na pocz¹tku wsêdy byli górale,
a dopiero pote porobiyli siê Turcy i Zydzi.
Górole byli tyz piyrsymi filozofami.
Filozof - to jest pedziane po grecku.
Znacy telo co: mêdrol. A to jest pedziane
po grecku dlo niepoznaki. Niby, po co mo
fto wiedzieæ, jak to by³o na poc¹tku?
Ale Grecy to nie byli Grecy, ino górole,
co udawali greka. Bo na poc¹tku nie by³o
Greków, ino wsêdy górole.

Widzielicie wy kiedy pola w Chynym na Orawie, ka teroz
jest granica ze S³owieñskiem? Jest dzi hañ jedna wielgo ³¹ka,
a za ³¹kom las, dopiero zzo lasa widaæ - Tatry. Zy³ przed wiekami mêdrol, co go zwali z grecka Anaksymandrym, a po prowdzie nie by³ to nikt inksy ino sóm:
Stefek £aciok z Chynego
Tyn dopiero pekulowo³! Ludzie gonili za dutkami, harowali
przy sianie, uwijali siê ko³o byd³a, a on - pekulowo³. Wychodzi³ z rana zza cha³upe, patrzo³, jak gm³y ku niebu z ziemi id¹,
wiater od Babiej Góry ku Tatrom ci¹gnie i dziwowo³ siê wiatu.
Fto siê dziwuje ten siê wydziwuje. Stefan £aciok z Chynego
pyto³ sóm siebie: co by³o na poc¹tku? I naloz! Na poc¹tku by³a
pustaæ. Jak by siedzio³ w Chynym, to by tak samo godo³.
Nie wiem cy wiecie co to pustaæ? Pustaæ to jest jakby pó³
nicego. To siê ci¹gnie, ci¹gnie i nie koñcy. Jak te pola miêdzy
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Jab³onkom, a Chynym. Spróguj chyciæ kose i kosiæ. Idzies krok
po kroku i nic ci nie ubywo. Pierwej umres, jak dokosis do
koñca. Pustaæ to jest jakby te wanty w Dolinie Waksmundzkiej w Tatrak. Wanta na wancie, z jednej strony takie bia³awe,
z drugiej cyrniawe, a syækie takie jakiesi lepe i g³uche. Godóm wam - pustaæ, pó³ nicego. Pustaæ - to jest casym i ch³op
dla baby. Kie ch³op babe domierzi, to baba do niego: ty pó³
nicego! Cy z takiego moze powstaæ co dobrego? Moze siê co
urodziæ? Z takiej ch³opskiej pustaci? To dopiero pytanie!
Ale Stefan £aciok z Chynego wiedzio³, ze z pustaci rodzi
siê sama niesprawiedliwoæ. Bo dajmy na to, ze urodzi siê kamieñ. Juz tyn kamieñ przepycho siê i rozpycho, ³okciami robi,
coby inkse kamienie od siê odsun¹æ i samemu ino byæ na tym
wiecie. Abo niech siê narodzi trowa. Juz ta jedna trowa drugóm trowe odpycho, co by jej rosy nie wypiy³a. Niech siê narodzi robocek, na tyn przyk³od paj¹k. Juz tyn paj¹k sieæ zastawio,
coby mucha do sieci wpad³a. Nieg-ze siê narodzi owca. Juz na
tóm owce ceko wilk. Zbojeckie prawo rz¹dzi wiatem. Owca
gryzie trowe, wilk owce, wilka pch³y zrejom, a nad syækimi wisi
pustaæ. wiat stoi zbójeckim prawem.
Pamiêæ o mylach Stefana £acioka z Chynego jest je wse
zywo. Ludziska zabacuj¹ fto pedzio³, ale wiedz¹, co pedzio³.
A nobardziej siedzi im w g³owie ta pustaæ, to pó³ niecego, to
takie nic. Leonowi Korkosemu z £opusnej ukoza³o siê toto
we flasce. Powiem wiêcej: ono wys³o z flaski. Ch³opi przi gorzo³ce medetowali, co by to mia³o byæ, to nic. Leon im
pedzio³: to pó³ litra na dwók.
Myli m¹drych ludzi wiecnie zywe.

wybrano z Historii filozofii po góralsku ks. Józefa Tischnera.

