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WO£ANIE
Magazyn dla cz³onków Polskiego Towarzystwa

Tatrzañskiego
i cz³onków wspieraj¹cych TOPR

Dzieje Alpinizmu, czêœæ I
Niniejsza historia alpinizmu napisana zosta³a przez Jerzego Hajdu-
kiewicza przed czterdziestoma laty z bli¿ej nie znanym przeznacze-
niem. Ówczesna redakcja TATERNIKA w Krakowie otrzyma³a ten tekst
z dat¹ 12.02.1957r. Jednak zosta³ on dopiero opublikowany, z uzu-
pe³nionym przez autora zakoñczeniem w INFORMATORZE INSTRU-
KOTORÓW TATERNICTWA 3/1973 wydawanym przez Komisjê Szko-
leniow¹ Zarz¹du G³ównego Klubu Wysokogórskiego w Krakowie. Od
tego czasu minê³y nastêpne 24 lata i nic siê takiego nie ukaza³o.
Myœlê, ¿e osoba Jerzego Hajdukiewicza jest znana szerokim rzeszom mi-
³oœników gór. W latach okupacji, w czasie internowania w Szwajcarii, we-
spó³ z naszym Prezesem Maciejem Mischke za³o¿yli Klub Wysokogórski
Winterthur. Z tego okresu wysokogórskie osi¹gniêcia Jerzego Hajdu-
kiewicza maj¹ najwiêksz¹ wartoœæ, zw³aszcza, ¿e to by³y trudne lata
wojny, a mo¿liwoœci sprzêtowe (w porównaniu z dzisiejszymi „kosmicz-
nymi” technologiami) tr¹ci³y myszk¹ na kilometr. Œmiem twierdziæ, ¿e gdyby
Hajdukiewicz urodzi³by siê nieco póŸniej, zosta³by pierwszym Jurkiem
Kukuczk¹. Jako jedyny dot¹d Polak Jerzy Hajdukiewicz ma na swoim
koncie wejœcia na wszystkie czterotysiêczne szczyty Alp.
Dlatego za „Górami i Alpinizmem” pod redakcj¹ Alka Lwowa, w którym
po raz pierwszy tekst ten siê ukaza³, Wo³anie udostêpnia poni¿szy ma-
teria³, dot¹d znany jedynie instruktorom ogólnopolskiego Klubu Wyso-
kogórskiego.

Horacy Bénédykt de
Saussure (1740 -1799),

inicjator pierwszego wejœcia na
Mont Blanc (4808) w latach

1786 i 1787

rodnymi si³ami. Wojna, pochody
wojsk napastniczych, ucieczki po-
konanych, awanturnicze wypady,
ciekawoœæ naukowa, kontemplacje
religijne i prze¿ycia artystów - oto
przewa¿aj¹ce motywy pierwszego
alpinizmu.

Okres ten zamyka jedna data, jest
ni¹ wejœcie dnia 3 sierpnia 1787 r.
na Mont Blanc (4807 m) Horacego
Benedykta de Saussure, zwiastu-
na nowoczesnego ujêcia alpinizmu,
i data przejœcia przez Alpy Napole-
ona 16 - 21 maja 1800 r. - ostatnie-
go reliktu wojennego alpinizmu.

Od tych dat do daty 29 maja 1953
rozwija siê bujny obraz kszta³towa-
nia siê ideologii górskiej, doskonale-
nia techniki, pog³êbienia naukowych
aspektów z triumfem ducha i tech-
niki ludzkiej w wieloletnim oblê¿eniu
i zdobyciu Mount Everestu. ¯adne
zwyciêstwo ludzkoœci nie by³o tak en-

Historiê alpinizmu trzeba dzieliæ innymi datami i na inne
epoki ni¿ historiê powszechn¹ ludzkoœci. Wp³ywa na to brak
paralelizmu rozwoju kulturalnego, historycznego i kszta³towa-
nia siê stosunku cz³owieka do œwiata gór.

Niemowlêce lata homo sapiens wi¹za³y siê swoimi legendami
i baœniami z tajemnicami œnie¿nych szczytów. Bogowie staro-
¿ytnych religii zstêpowali z gór i z nich rz¹dzili œwiatem. Olimp
Greków, Tieñ-Szañ Mongo³ów, Lulumut Malajów, Rocky Mo-
untains amerykañskich Indian, Golhucan Meksyku, Noah Az-
teków, Alhem - trójwierzcho³kowa góra ryta na monetach
legendarnej Atlantydy i wiele innych, patronowa³o pocz¹tkom

historii. Arka Noego mia³a osi¹œæ na Araracie, a Moj¿esz rze-
komo na górze Synaj otrzyma³ tablice z dziesiêciorgiem przy-
kazañ. Prometeusz za przekazanie cz³owiekowi ognia zosta³
przykuty do ska³ Kaukazu, a brat jego, król mauretañski Atlas,
zaklêty w masyw górski, do koñca œwiata dŸwiga na swych bar-
kach sklepienie nieba.

Ten okres alpinizmu, w którym zainteresowanie siê górami
ma charakter religijny, mo¿na uj¹æ klamr¹ nazwy „legendarne-
go alpinizmu”. Zamyka go pierwsza historyczna postaæ, która
zjawia siê jako zwyciêzca górskich szlaków - jest ni¹ Aleksander
Wielki. Od jego czasów ci¹gnie siê drugi okres, który nazwaæ
mo¿na okresem historycznym. Jest to okres w którym po raz
pierwszy w ró¿nych miejscach kuli ziemskiej odwa¿aj¹ siê lu-
dzie wtargn¹æ na dziewicze dot¹d zbocza i szczyty, parci ró¿no-
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tuzjastycznie powitane w Londynie jak wyczyn pszczelarza z Nowej
Zelandii Hillary’ego i nepalskiego przewodnika Tensinga. Wiado-
moœæ o tym powita³o wycie wszystkich syren fabrycznych, okrêto-
wych, klaksonów aut, zlewaj¹ce siê z hymnami pañstwowymi
orkiestr i biciem dzwonów koœcielnych.

Teraz, kiedy zasadnicze zagadnienia alpinizmu s¹ za nami,
zwróæmy siê do okresu historycznego, kiedy to po raz pierwszy
staje przed cz³owiekiem koniecznoœæ walki i zwyciêŸania przy-
rody górskiej, kiedy rodz¹ siê imponderabilia maj¹ce zwyciê¿yæ
na dalszym jego rozwoju, kiedy kszta³tuje siê nauka, a sztuka
wzbogaca siê now¹ tematyk¹.

Po raz pierwszy zjawia siê w górach Taurus w Azji Mniejszej
rozbita armia grecka, która zwerbowana do pomocy Cyrusowi zo-
sta³a pobita w bitwie pod Kanaks¹ (401 r. p.n.e.), u wrót Babilonu,
przez Artakserksesa. W bitwie tej poleg³ Cyrus i dowódca wojsk
greckich Klearch. Obecny na tej wyprawie w charakterze history-
ka, czy te¿ reportera Ksenofont, obj¹³, ku wielkiemu zdziwieniu
¿o³nierzy, dowództwo i poprowadzi³ 10000 Greków a¿ do Bizan-
cjum, id¹c przez zupe³nie nieznane sobie góry, œnie¿nymi szczyta-
mi siêgaj¹cymi 3500 m. Miêdzy innymi przechodz¹ oni zim¹ przez
Kolat Dagh (3400 m), sk¹d wreszcie mogli zobaczyæ morze. Odwrót
ten, sobie na chwa³ê, opisa³ Ksenofont w „Anabasis”.

W kilkadziesi¹t lat po nim (331 r. p.n.e.) nowa armia grecka
pod¹¿a pod wodz¹ Aleksandra Wielkiego przez prze³êcz Cilicysk¹
do Mezopotamii i Egiptu. W powrotnej drodze, dzia³aj¹c w Persji
przeciw górskim plemieniem na jej pó³nocnej granicy, walczy Alek-
sander w paœmie Elbrusu, osi¹gaj¹c wysokoœci do 4000 m. Na
trasie dalszych podbojów, po przejœciu Amu-Darii i Syr-Darii
trawersuje w warunkach zimowych Hindukusz przez prze³êcz
Chawak (3548 m). Inne grupy wojsk osi¹gaj¹ przypuszczalnie
dalsze prze³êcze siêgaj¹ce 4000 metrów i schodz¹ w okolice dzi-
siejszego Taszkientu. Jedna z bitew rozgrywa siê na zboczach
Karatan w paœmie Tian-Szañ i koñczy siê masow¹ œmierci¹ sa-
mobójcz¹ otoczonych plemion tubylczych. Oko³o 22 000 osób
rzuca siê ze ska³ w przepaœæ. Dalej Aleksander dociera przez Pamir
i Hindukusz do doliny Indusu i ni¹ do Rawalpindi, które dziœ s³u¿y
jako baza dla wypraw w Karakorum i Nanga Parbat. Dla walk w

górach zorganizowa³ Aleksander gwardiê wysokogórsk¹, z³o¿on¹
z 300 Macedoñczyków, zaopatrzonych po raz pierwszy w historii
w liny i haki, rzekomo wynalezione przez Aleksandra. Gwardia ta

pierwsza atakowa³a górskie œciany i ubezpiecza³a przejœcia wojsk,
przy czym jej wyczyny alpinistyczne nie by³y bezinteresowne. Ci
pierwsi profesjonaliœci alpinizmu, za pierwsze wejœcie pobierali
13 talarów.

Najg³oœniejsze by³o jednak przejœcie przez Alpy Hannibala w roku
218 p.n.e., i to zarówno jako wielka szaleñcza improwizacja strategicz-
na, nie poparta ¿adnymi wiadomoœciami o terenie i warunkach gór-
skich, jak i ze wzglêdu na ogromne straty ludzkie. Po przejœciu przez
Pireneje ogromna armia, licz¹ca oko³o 100000 ludzi, natrafia na pierw-
sze trudnoœci przechodz¹c Redan, dalej posuwa siê na pó³noc wzd³u¿
Alp Nadmorskich, szukaj¹c dogodnego przejœcia. I zdaje siê, ¿e mimo
pomocy Gallów, ci¹gle rosn¹ce góry i wizja Masywu Mont Blanc zmu-
si³y Numidów i Kartagiñczyków do zaryzykowania przejœcia przez
pierwsz¹ nadaj¹c¹ siê prze³êcz. Czy by³ ni¹ Ma³y Bernard, czy Mont

Droga przez Loibpas zbudowana w 1717 roku
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Cenis, czy któraœ z prze³êczy dalej na po³udnie - oto sprzecza siê po dziœ
dzieñ 150 uczonych. Piêtnaœcie dni trwa przeprawa, jest œrodek wrze-
œnia i du¿e opady œnie¿ne, tak trudne do zniesienia dla tego spódnicz-
kowego, bo nie maj¹cego spodni, wojska, dla s³oni, dla koni
afrykañskich. Tote¿ straty s¹ olbrzymie, zw³aszcza przy zejœciu. Woj-
ska prawdopodobnie dostaj¹ siê na stromy lodowiec, gdzie wiele zwie-
rz¹t i ludzi obsuwa siê ponosz¹c œmieræ, spadaj¹ na nich lawiny i ze
100000 pozostaje przy ¿yciu 2000 piechoty i 6000 jazdy. Przypusz-
czalnie Hannibalowi nieobca jest znajomoœæ prochu, bo Ÿród³a mówi¹
o wysadzeniu ska³ stoj¹cych na przeszkodzie pochodowi. Ale ówcze-
sne czo³gi, g³ówna si³a Hannibala, 37 s³oni, przechodz¹ do doliny Padu.
By³y to pierwsze, ale nie ostatnie s³onie w Alpach.

W jedenaœcie lat póŸniej wyczyn Hannibala powtarza jego bratanek
Hazdrual, spiesz¹c na pomoc rozbitej armii kartagiñskiej.

Po tych raczej z wy¿szych koniecznoœci alpinistach (i to z dziedziny
masowej turystyki) zjawia siê pierwszy sensu stricto turysta. Jest nim
Publiusz Eliusz Hadrian, z zami³owania podró¿nik, filozof, poeta, rzeŸ-
biarz, z zawodu cesarz rzymski. W roku 126 n.e. wychodzi na Etnê
(3279 m), by... podziwiaæ wschód s³oñca.

Nastêpne lata s¹ widowni¹ wielkiego o¿ywienia siê ruchu w Al-
pach i to zarówno przybyszów z pó³nocy, zaludniaj¹cych doliny,
przelewaj¹cych siê na po³udnie, jak i wojsk rzymskich, tocz¹cych
ci¹g³e walki z barbarzyñcami.

Tymczasem o¿ywia siê ruch wysokogórski w Azji. Chiñczycy prze-
kraczaj¹ w 118 r. Pamir. Japoñczycy wchodz¹ w 633 r. na Fud¿ijamê,
Cejloñczycy pielgrzymuj¹ na Adams Peak.

W r. 533 dowódca wojsk cesarza Justyniana I, Belizariusz, prze-
chodzi przez Alpy, Ba³kany, góry Armenii i dzia³a w centralnym Atla-
sie, a bizantyjczyk Zermachus w r. 569 przechodzi jako pierwszy
przez Kaukaz.

Upadek staro¿ytnego œwiata powoduje wielowiekow¹ przerwê
w wielkich i dalekich dzia³aniach wojennych. Historia alpinizmu
ogranicza siê do notowania szlaków karawan kupieckich, przemie-
rzaj¹cych góry we wszystkich kierunkach. W tym czasie, z ciekaw-
szych postaci, Henryk IV pod¹¿a do Canossy w r. 1077 przez Mont
Cenis, a w r. 1385 Piotr II Aragoñski daje siê poznaæ jako wspi-

nacz, zdobywaj¹c Canigou (2728 m) w Pirenejach, i to samotnie,
gdy¿ opuœcili go towarzysze, przera¿eni trudnoœciami wyprawy.

Nadchodzi Odrodzenie, przynosz¹c nowy, twórczy ferment umy-
s³owy i zwracaj¹c uwagê ludzi na otaczaj¹cy ich œwiat. Ciekawoœæ ta
obejmuje tak¿e góry.

Dante w roku 1311 zdobywa w zimie Monte Faterona (1654
m) w Apeninach i Prato al Boglia (1500 m), sk¹d widzi Adriatyk.
Dziœ na szczycie tym stoi schronisko turystyczne im. Dantego.

Jako gibellin, mia³ równie¿ Dante sposobnoœæ witaæ innego gi-
bellina, równie¿ wielkiego turystê, a mianowicie Henryka VII
Luksemburczyka, który na rok przed zdobyciem przez Dante-
go Monte Faterona i Prato al Boglia przechodzi przez Mont Ce-
nis do W³och.

Rysunek pochodzi z czasopisma .Über und Meer.. Nie jest karykatur¹,
choæ dziœ na ni¹ wygl¹da
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Równie¿ i Petrarka, zwany „duchowym ojcem alpinizmu”, osi¹-

ga w Alpach w roku 1336 szczyt Mont Wentoux (1912 m) obok
Vaucluse, co opisuje „Vita Solitaria”, po raz pierwszy w dziejach
ludzkoœci okreœlaj¹c alpinizm jako element kultury.

W tym samym roku Mont Ventoux osi¹ga równie¿ Eneusz
de Piccolomini, znany literat i geograf. Jest to póŸniejszy Pa-
pie¿ Pius II, który otworzy³ poczet papie¿y alpinistów a¿ po
Achillesa Ratti, póŸniejszego Piusa XI.

W 22 lata póŸniej historia notuje pierwszy „trzytysiêcznik”: Rota-
rio d’Asti zdobywa ko³o Mont Cenis szczyt Rocella Melone, o wyso-
koœci 3537 m, a wysokoœci wzglêdnej 3000 m, która to wysokoœæ
przez pewien czas jedna³a mu miano najwy¿szej góry Europy.

Z wielkich ludzi Odrodzenia Dürer i Altdorfer w r. 1498 robi¹
pierwsze rysunki krajobrazu górskiego. Po nich Leonardo da
Vinci daje studium gór i deszczu, widzianego ze szczytu gór-
skiego. Leonardo jest w roku 1511 zdobywc¹ szczytu Monte Bo
(2566 m) w masywie Monte Rosa.

W tym okresie przechodzi równie¿ przez Alpy wielka ar-
mia Franciszka I, króla Francji, licz¹ca 50000 ¿o³nierzy,
15000 kawalerii i wiele furgonów. W epoce Odrodzenia nie
tylko artyœci pojawiaj¹ siê w górach, równie¿ i uczeni zaj-
muj¹ siê rozlicznymi problemami jak topografi¹, zoologi¹,
botanik¹ i meteorologi¹. Przoduje tu grupa szwajcarskich hu-
manistów. Godn¹ uwagi jest dzia³alnoœæ pastora z Zurychu,
Josiasza Simlera, autora pierwszego podrêcznika alpinizmu
pt. „Vallesiae descripto de Alpibus commentarius” (r. 1574).

On pierwszy wprowadza do literatury kij alpejski, raki, ra-
kiety œnie¿ne, okulary. Opisuje niebezpieczeñstwa górskie, la-
winy, lodowce. Wraz ze swym przyjacielem, lekarzem z Zurychu,
Konradem Gessnerem, zdobywc¹ Pilatusa (2132 m) i autorem
ksi¹¿ki „De montis admiratione”, w której autor przyznaje, ¿e
po górach chodzi siê dla nabrania si³ i œwie¿oœci ducha - tworz¹
ze studentów szko³ê alpinistyczn¹, o¿ywion¹ duchem podob-
nym do naszego alpinizmu.

Okres Odrodzenia jest równie¿ okresem zdobyczy górskich
na ca³ym œwiecie. Na wschodzie w r. 1398 Timur przekracza
Hindukusz w drodze na po³udnie. W r. 1533 ksi¹¿ê turkmeñ-

ski Mirza Saidar, przechodzi w Karakorum przez prze³êcz Sa-
sir o wysokoœci 5500 m.

Jezuita Benedykt Goes w roku 1603 przekracza Hindukusz
i zwiedza Pamir. Inni misjonarze docieraj¹ do Kaszmiru i Tybe-
tu przez Himalaje.

Na Zachodzie, w Ameryce Franciseo de Montano na rozkaz
Corteza zdobywa w roku 1523 wulkan Popocatl (5452 m). W mniej
egzotycznych górach su³tan Mohamed I wdziera siê jako pierw-
szy na Olimp, okupuj¹c wejœcie setkami zamarzniêtych towarzy-
szy.

Wiek XVII przynosi w Europie dalsz¹, naukow¹ eksploracjê
gór i nowe zdobycze alpinistyczne. Lekarz zurychski, prof. Jan
Jakub Scheuchzer, w dziewiêciu wielkich wyprawach geogra-
ficznych (lata 1702 - 1711) dokonuje pierwszych pomiarów ba-
rometrycznych i wydaje dzie³o „Itinera algina”. I znowu widzimy
duchownych jako zdobywców: Pastor Miko³aj Sauerhard wraz
z zakonnikami z Davos zdobywa Schesaplana (2972 m) ko³o
Davos i Titlis (3229 m) ko³o Engelbergu. Pastor L. J. Murith zdo-
bywa Mont Velan (3765 m) na wschód od prze³êczy Œw. Bernarda a
pastor J.M. Clernent wychodzi na Dent du Midi (3260 m), zaœ
dwu górali z wioski Fusch wchodzi w r. 1798 na Gross Wiessbach-
horn (3570 m).

We wschodnich Alpach dzia³aj¹ Wiedeñczycy. Profesor J.
Walcher wchodzi w r. 1778 na Ankogel (3263 m) i Bóckste-
in, a lekarz Baltazar Haczuet, Bretoñczyk z pochodzenia,
na Triglav w Alpach Julijskich (2863 m) - w roku 1777,
u¿ywaj¹c haków umocowanych do r¹k... i kolan.

Za zdobyczami idzie w parze twórczoœæ literacka, poœwiê-
cona górom. Albrecht von Haller pisze poemat dydaktyczny
„Die Alpen”, który doczeka³ siê 30-tu wydañ i jest t³umaczony
na francuski, w³oski, angielski i ³acinê.

W roku 1761 ukazuje siê romans mi³osny „Nowa Heloiza” Jana
Jakuba Rousseau, w którym autor przedstawia Alpy jako krainê
piêkna. Mimo, ¿e mi³oœæ Rousseau do Alp by³a jedynie platonicz-
na, polegaj¹ca na spogl¹daniu na olodzone masywy z sielanko-
wych dolin - to jednak ogromnie przyczyni³a siê do zmiany
zapatrywañ na góry, które dotychczas uwa¿ane by³y za wstrêtne
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domostwo smoków, duchów przeklêtych i dziwo¿on. Nastêpstwem
tego by³ fakt, ¿e podró¿e po Szwajcarii wesz³y w II po³owie XVIII
wieku do ¿elaznego repertuaru warstw zamo¿nych i nale¿a³y do

prze³amuje definitywnie trwaj¹cy dot¹d okres zabobonu uci-
sku psychicznego, który obwarowywa³ lodow¹ krainê alpejsk¹.

W³aœciwym promotorem zdobycia najwy¿szego szczytu Euro-
py by³ genewski fizyk, profesor Horacy Benedykt de Saussure.
Wzywa³ on wielokroæ górali z Chamonix aby wyszukali drogê
wiod¹c¹ na szczyt. Wzywa³ i wyznacza³ nagrody pieniê¿ne. I tak
w roku 1784 dwu chamoniardów zdobywa Dóme du Gouter (4331
m) w poszukiwaniu drogi na Mont Blanc. Teraz na widowniê
wystêpuje Jakub Balmat, który samotnie lub z przygodnymi
towarzyszami b³¹kaæ siê bêdzie po rozleg³ych lodowcach i ko-
t³ach firnowych Mt. Blanc w poszukiwaniu drogi na szczyt, po to
by wreszcie dnia 8 sierpnia 1786 roku stan¹æ na kopule Bia³ej
Góry. Balmat dokona³ tego czynu wespó³ z lekarzem wiejskim z
Chamonix, doktorem Michelem Paccardem, przez którego zo-
sta³ wynajêty jako tragarz.

W rok póŸniej Balmat prowadzi na szczyt profesora H. B. de
Saussure z jego, jak na owe czasy, doskonale wyposa¿on¹ ekip¹.
Dwudziestoosobowa wyprawa posiada³a raki, namioty, drabiny do
pokonania szczelin i parasole. Na szczycie i po drodze dokonywano
wielu badañ oraz pomiarów: barometrycznych, meteorologicznych,
geologicznych, botanicznych, optycznych i chemicznych. Rezulta-
ty zosta³y opublikowane w literaturze œwiatowej.

Zdobycie Mont Blanc odbi³o siê szerokim echem na ca³ym
œwiecie i sta³o siê momentem zwrotnym w dziejach alpinizmu,
klamr¹ zamykaj¹c¹ z jednej strony okres historyczny, a otwie-
raj¹c¹ wspania³y okres alpinizmu klasycznego. Dziœ na niewiel-
kim placyku w Chamonix stoi pos¹g, przedstawiaj¹cy dwu
mê¿czyzn spogl¹daj¹cych ku bia³ej kopule Mont Blanc. Jaequ-
es Balmat du Mont Blanc, gdy¿ taki tytu³ otrzyma³ myœliwiec
z Chamonix od króla Sardynii, wskazuje gestem wielkiemu pro-
fesorowi de Saussure ich wspólny cel: najwy¿szy szczyt Europy.

Szybko pobieg³a wiadomoœæ o zdobyciu Mont Blanc do Au-
strii, gdzie ko³a naukowców i przyrodników postawi³y sobie za
cel rozwi¹zanie klasycznych problemów Alp Wschodnich.

Tu wielkim czynem by³o zdobycie najwy¿szego szczytu Wyso-
kich Taurów - Gross Glocknera. Pierwszym, który zaj¹³ siê tym
czo³owym problemem Alp Wschodnich by³ profesor Baltazar Ha-

Wejœcie na Mont Blanc w 1853 roku, litografia J.Browne

dobrego tonu. Bezpoœrednio potem trzy podró¿e Goethego do
Szwajcarii (1775, 1779 i 1797), poemat Byrona „Manfred” i dra-
mat Schillera „Wilhelm Tell” skierowa³y zainteresowanie Europy
na górski œwiat Alp.

Najwa¿niejszym jednak osi¹gniêciem tego stulecia, a zara-
zem jednym z najwiêkszych osi¹gniêæ w historii alpinizmu jest
zdobycie Mont Blanc (4807 m) przez Jacquesa Balmata i dok-
tora Paccarda, lekarza wiejskiego z Chamonix. Wydarzenie to
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cquet. Z podró¿y swych (1779 i 1781 r.) wokó³ szczytu, pozosta-
wi³ dok³adny opis i taktyczne rozwa¿ania mo¿liwoœci zdobycia.

Prze³êcz Œwiêtego Bernarda. W Taurach i Oetztalu wielkich prze-
marszów dokonuj¹ genera³owie Dietrich i Laudon (1797-99 r.).
Lecz mimo zubo¿enia kraju przez wojnê, ju¿ w 1800 r. wracaj¹
Riffenscheid i Hohenwart. Na ich zlecenie bracia Klotz z wio-
ski Heiligenblut, w czasie rekonesansu, docieraj¹ pod szczyt Kle-
inglockner. Dnia 23 lipca ci sami wraz z Hohenwartem osi¹gaj¹
Kleinglockner. Z wolna, krok po kroku rozwi¹zywany jest pro-
blem Grossglockneru. W koñcowej, zdobywczej wyprawie, bie-
rze udzia³ 62 ludzi. Dnia 28.07 na najwy¿szym szczycie Wysokich
Taurów staje pastor Horrasch z Dollach w towarzystwie braci

Rysunek .Glossglockner. wykonany przez Belsazera Haquera w 1779 roku

Oprócz Hacquet’a, zdobyciem Grossglockneru zajmowali siê
S. von Hohenwart i biskup z Gurk - Franz von Salm Riffen-
scheid. Temu ostatniemu nale¿y przypisaæ analogiczne zas³u-
gi, co profesorowi de Saussure w zdobyciu Mont Blanc.

Zdobycie najwy¿szego szczytu Wysokich Taurów zosta³o jed-
nak wybitnie zahamowane przez wojny napoleoñskie. Cieñ Kor-
sykanina pad³ na Alpy. W Szwajcarii Suworow przekracza w
zimowych warunkach Gotthard, oraz dwie inne prze³êcze Pragel
i Panixerpass, aby zostaæ w koñcu pokonanym przez Massenê
na zurychskim przedmieœciu Oerlikon (1779 r.). Na wiosnê 1780
r. przekracza Napoleon z czterdziestotysiêczn¹ armi¹ Wielk¹

Wejœcie z drabin¹ drewnian¹ na
Jungfrau. Rycina pokazuje

pokonywanie szczeliny w lodowcu.
Rys. z 1859 roku

Klotz i dwu miejscowych cieœli.
Reszta pozosta³a w schroniskach
Salmutte i Hohenwarte. Na drugi
dzieñ wyjœcie powtarzaj¹ czterej to-
warzysze Horrascha wraz ze stu-
dentem teologii Valentinem
Stanigiem, póŸniejszym zdobywc¹
wielu szczytów Alp Wsch. - i usta-
wiaj¹ na szczycie ¿elazny krzy¿ wy-
sokoœci dwu s¹¿ni.

Zdobycie Grossglocknera (3798 m)
zosta³o upamiêtnione wybiciem spe-
cjalnej monety. By³ to sukces nie ustê-
puj¹cy, ze wzglêdu na zalodzenie
szczytu i zwi¹zane z tym trudnoœci,
triumfowi Balmata i de Saussure’a na
Mont Blanc. W tym samym mniej wiê-
cej czasie zostaje zdobyty najwy¿szy
szczyt Alp Wschodnich - Ortler (3902
m). Promotorem tego wejœcia by³ au-
striacki arcyksi¹¿ê Johann, który oka-
za³ siê byæ lepszym alpinist¹ ni¿

generalissimusem armii austriackiej. Wejœcia szczytowego dokona³
strzelec kozic Pichler z dwoma towarzyszami z Zillertalu: Klausne-
rem i Leitnerem, przez trudne i strome ska³y tak zwanej „Hintere
Wandl” (27 sierpnia 1804 r.).
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W rok póŸniej pierwszego powtórzenia dokonuj¹ dr Gebhard i pa-

stor Rechenbacher z Pichlerem i dwoma miejscowymi góralami.
Pichler Josele i bracia Klotz w Alpach Wschodnich a Balmat

w Zachodnich s¹ wspania³ymi przyk³adami, jak z prostych górali
i myœliwych kszta³towa³a siê powoli gwardia doskona³ych prze-

gnêli najwy¿sze wzniesienie masywu Tódi - Piz Rusein. Sylwetka tego
alpinisty-badacza jest jedn¹ z najpiêkniejszych w dziejach alpinizmu.
Jego cicha pasja gór, skromnoœæ mimo zas³ug i zdobyczy, oraz g³êbo-
ka równowaga ducha wzbudzaj¹ dziœ - po 150 latach - g³êboki po-
dziw i uznanie.

W roku 1811 kroniki alpejskie notuj¹ zwyciêstwo osi¹gniête przez
cz³owieka na nowym szczycie czterotysiêcznym. Wspó³twórcy póŸ-
niejszego „Meyerowskiego Atlasu Szwajcarii” bracia Johan i Hiro-

wodników alpejskich, którzy wnie-
œli swój olbrzymi wk³ad w póŸniej-
sze zdobywanie Alp.

Oprócz kap³ana Staniga, zanotowaæ
nale¿y jeszcze jednego duchownego,
który, odrzucaj¹c rzekome cele nauko-
we uparcie wêdrowa³ po górach. By³
nim Peter Carl Thurwieser. W latach
1820 - 1850 stan¹³ on jako pierwszy
na przesz³o siedemdziesiêciu szczy-
tach Alp Wschodnich. Historia upa-
miêtni³a jego imiê, nazywaj¹c mianem
Thurwieserspitze piêkn¹ firnow¹ pira-
midê w grupie Ortleru, o któr¹ toczono
ciê¿kie boje w czasie pierwszej wojny
œwiatowej.

Rozwój alpinizmu w Szwajcarii
zosta³, bodaj¿e jeszcze wiêcej ni¿ w
Austrii, zahamowany przez wojny
napoleoñskie. Na prze³omie XVIII i XIX
wieku spotykamy tu w³aœciwie jedyne-
go alpinistê wielkiego formatu. Jest nim

Henriette d.Angeville pierwsza
kobieta na Mont Blanc (4808) w
1838 roku.
Ma na sobie d³ugie spodnie i na
wierzchu d³ug¹ sukniê. Damy
tak¿e w górach musia³y zostaæ
kobietami
Placidus a Spescha, mnich z klasztoru Distentis w kantonie Grau-
biinden. Od prostego juhasa doszed³ on do poziomu prawdziwego, wiel-
kiego uczonego. Jego wyprawy wysokogórskie obejmuj¹ okres od 1788
do 1824 roku. W roku 1806 staje on jako pierwszy na szczycie Gufer-
hornu (3393 m). Nie danym mu jednak by³o dopi¹æ swego najwiêksze-
go celu. Podczas ostatniej ze swych licznych prób zdobycia Tódi (3620
m), siedemdziesiêcioletni ju¿ ojciec Placidus a Spescha musia³ zrezy-
gnowaæ z wejœcia na szczyt ju¿ na prze³¹czce, nazwanej póŸniej Porta
da Spescha, gdy tymczasem dwaj towarzysz¹cy mu strzelcy kozic osi¹-

Fotograf górski z po³owy XIX
wieku ze swym, jak¿e poka.nym

i ogromnym sprzêtem

nymus Meyer wchodz¹ od strony
Wallis i przez siod³o Rottalsattel na
Jungfrau (4166 m), prowadzeni przez
dwu strzelców kozic. Oni te¿ jako
pierwsi zaatakowali najwy¿szy szczyt
Berneñskiego Oberlandu: Finsteraar-
horn (4275 m). By³ to rok 1812. Nie-
pogoda zmusi³a braci Meyer oraz ich
dwu synów do odwrotu. W cztery ty-
godnie póŸniej m³ody dr. Rudolf Mey-
er przewodzi nastêpnej, tym razem
powodzeniem uwieñczonej próbie.
Trzej koziarze-przewodnicy zatknêli
sztandar zwyciêstwa na szczycie, gdy
tymczasem wyczerpany dr Rudolf
Meyer oczekiwa³ z czwartym przewod-
nikiem na prze³êczy na ich powrót,
200 m  poni¿ej.

Lata nastêpne nie przynosz¹ - poza
zdobyciem zermattskiego Breithornu
(4171 m) i kilkoma œmia³ymi rekonen-
sami masywu Monte Rosa - ¿adnych
wiêkszych osi¹gniêæ. Z obowi¹zku kronikarskiego zanotowaæ nale-
¿y jednak dzia³alnoœæ szwajcarskiego przyrodnika i glacjologa, ja-
kim by³ Franz Joseph Hugi. Prace jego wydatnie przyczyni³y siê
do upowszechnienia wiedzy o Berneñskim Oberlandzie, krainie
œniegu, lodu i dziesiêciu szczytów czterotysiêcznych.

Dopiero dziesiêciolecie 1840 - 1850 przynosi w Alpach Zachodnich
nowy, gwa³towny rozwój alpinizmu. Badania szwajcarskich glacjolo-
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gów tego autoramentu co Louis Agazzia, bracia Dellfus, Escher von
der Linth, Eduard Deser, Karl i Adolf Vogt, a tak¿e dzia³alnoœæ tury-
styczna Gottlieba Studera i Melchiora Urlicha przygotowuj¹ glebê,
w któr¹ alpinizm móg³ zapuœciæ silne korzenie. Ju¿ pocz¹tek tego
dziesiêciolecia przynosi wielkie zwyciêstwo: Giovanni Gnifetti, mnich
z Allagna, osi¹ga jeden z najwy¿szych wierzcho³ków masywu Monte
Rosa, Signalkuppe (4561 m), zwany równie¿ Punta Gnifetti Niezwy-
kle intensywn¹ dzia³alnoœæ rozwija topograf Johann Coaz w grupie
Bernina, wchodz¹c na cztery najwa¿niejsze szczyty z najwy¿szym Piz
Bernina (4055 m) na czele.

Równie¿ w Alpach Wschodnich, znajdujemy w roku 1840 ludzi to-
ruj¹cych alpinizmowi nowe drogi. Wiedeñczyk dr Anton von Ruth-
ner, póŸniejszy za³o¿yciel Alpenvereinu, zdobywa - w 23 lata po nieudanej
próbie arcyksiêcia Johanna - Grossvenediger (3660 m), staj¹c na szczy-
cie 3 wrzeœnia 1841 r. wraz z 25-cioma towarzyszami.

Czynem, który niejako wyprzedza wspó³czesnoœæ sw¹ œmia³oœci¹
jest zdobycie Kónigsspitze (3857 m), piêknego, lodowego szczytu w
grupie Ortleru. Autorem tego przedsiêwziêcia by³ Bawarczyk, Stephan
Steinberger (24 sierpnia 1854). W ci¹gu swej dziesiêcioletniej dzia³al-
noœci wszed³ Steinberger na przesz³o 400 szczytów. Wiele z nich zdo-
by³ w zimie. By³ on pierwszym wielkim przedstawicielem alpinizmu
bezprzewodnikowego i pod tym wzglêdem reprezentowa³ kierunek ra-
dykalny.

Po roku 1850 rozpoczyna siê gwa³towny rozwój alpinizmu na tere-
nie Alp Wschodnich i Dolomitów. Spójrzmy na dzia³alnoœæ Wiedeñ-
czyka J. A. Spechta: 1857 Wildspitze, 1861 Weisskugel, 1864 Grosser
Riffler, 1865 Piz Buin (wraz ze Szwajcarem Weilenmannem), 1869
Parasierspitze, 1874 Patteriel. Spechtowi w jego wyprawach towa-
rzyszy³ strzelec kozic Franz Póll, jeden z najlepszych ówczesnych
przewodników.

O ile w pierwszej po³owie XIX wieku dzia³alnoœæ odkrywcza by³a
domen¹ narodów alpejskich, to ju¿ w pierwszych latach po 1850 r.
pojawiaj¹ siê na arenie alpinizmu Anglicy, zadziwiaj¹c sw¹ zdecydo-
wan¹ postaw¹ o sportowym zabarwieniu. W zwyciêskim pochodzie
przez wszystkie znaczniejsze grupy Alp Wschodnich i przez Dolomity
w latach 1854-1865, przoduj¹: John Ball, Francis Fox Tuckett, H.
E. Buxton, D. W. FreshBeld, H. Walker i inni. Nie umniejszaj¹c ich

zas³ug, nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e u ich boku stali najlepsi ówcze-
œni przewodnicy w Szwajcarii. Wraz z pojawieniem siê Anglików w
Alpach Wschodnich rozpoczyna siê wspania³y okres zdobywczy. I tu
widaæ pewne zró¿nicowanie kierunków: o ile Anglicy, czy tacy ludzie
jak Specht i Ruthner, dzia³ali dorywczo w ró¿nych grupach gór-
skich, to wœród alpinistów Austrii i Niemiec pojawiaj¹ siê pionierzy,
których naczeln¹ dewiz¹ jest gruntowna eksploracja œciœle okreœlo-
nych grup. Jednym z nich jest m³ody Wiedeñczyk Julius Payer, póŸ-
niejszy badacz polarny, odkrywca Ziemi Franciszka Józefa. W osobie
Franza Pinggery znalaz³ on wiernego towarzysza i œwietnego prze-
wodnika. Dwójka ta dokona³a w grupach górskich jak Adamello, Pre-

Herman von Berth (1845-1876).
W Alpach dokona³ wielu

samotnych wej.æ w latach 1869-
1880. W nastêpnym stuleciu

uczniem i na.ladowc¹ jego stylu by³
Guido Lamme

sanelle i Ortler dwudziestu pierw-
szych wejœæ szczytowych. Kroniki al-
pejskie notuj¹ niesamowit¹ ich
przygodê w czasie trawersowania gra-
ni ³¹cz¹cej Punta di San Matteo z Piz
Tresoro. Mimo szerokich nawisów tej
œnie¿nej grani, Payer i Pinggera szli
nie zwi¹zani(!), w ma³ym odstêpie.W
pewnym momencie nast¹pi³o ode-
rwanie siê nawisu i obaj zlecieli lo-
dow¹ flank¹ 800 stóp w dó³, na
lodowiec Formo. Upadek ten mimo
bardzo du¿ej wysokoœci, zakoñczy³
siê niezwykle szczêœliwie: ran¹ uda
u Pinggery, zadan¹ przez kolce ra-
ków, oraz ogólnymi pot³uczeniami u
Payera. Zawziêtoœæ wziê³a jednak
górê. Mimo wstrz¹su, natychmiast
zaatakowali Piz Tresero od lodowca
Forme i w 4 godziny po katastrofie
stanêli na szczycie.

Alpy Oetztalskie znajduj¹ swego odkrywcê w osobie pastora Fran-
za Senna, który w towarzystwie doskona³ych przewodników tyrolskich,
jak Gabriel i Joseph Spechten-Hauserowie, Cyprian Granbichler i
Alois Eunemeser wchodzi na wszystkie wa¿niejsze szczyty tej grupy,
przy czym w wielu wypadkach jako zdobywca.
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W Alpach Zillertalskich dzia³alnoœæ pioniersk¹ po Thurwie-

serze i Tuckettcie przejmuj¹ Paul Grohmann, Monachijczyk Karl
Hofman i Pra¿anin Johann Stadl. Najwiêkszym sukcesem Pau-
la Grohmanna jest jednak pierwsze wejœcie na najpotê¿niejszy
szczyt Dolomitów i w ogóle Alp Wschodnich - Langkofel (3178
m). W dziejach zdobywania Dolomitów, Grohmann zapisa³ siê
jako odkrywca pierwszej rangi, o stylu i inicjatywie dotychczas
niespotykanej. Jego dzia³alnoœæ w latach 1862-1870 w takich

woju alpinizmu jest powstawanie w tym czasie transalpejskich linii kole-
jowych, otwieraj¹cych dla szerokich rzesz nowe zupe³nie mo¿liwoœci.

Nie sposób jest wymieniæ wszystkie osi¹gniêcia tego m³odego okresu
sportowego, którego jak¿e bujny rozwój za³amany zosta³ dopiero przez
I wojnê œwiatow¹. Z koniecznoœci musimy postêpowaæ wybiórczo,
cytuj¹c jedynie osi¹gniêcia najcenniejsze, stanowi¹ce kamienie milo-
we na drodze rozwoju alpinizmu.

I tak w roku 1876 „najsilniejszy cz³owiek Wiednia” Alfred von
Pallavicini przechodzi lodow¹ „rynnê Pallaviciniego” na Gross-
glocknerze. Towarzysz¹ mu trzej przewodnicy z Heiligenblut:
Baiierle, Kramser i Tribusser. Prowadz¹cy bez przerwy Tribus-
ser wyr¹ba³ wówczas 2500 stopni w lodzie. Do dziœ dnia droga
ta jest jednym z najpiêkniejszych klasycznych wejœæ w Wysokich

grupach górskich jak Marmo-
lata, Pala, Sella, góry Ampez-
zañskie i Sextnerskie by³a
wrêcz bezprzyk³adna.

Odpowiednikiem Grohman-
na jest w Alpach wapiennych
(Karwendel) Herman von
Berth, wspinacz o olbrzymiej
dynamice i nie mniejszych za-
s³ugach.

Ogólnie rzec bior¹c, okres pio-
nierski w Alpach Wsch. zakoñczy³
siê w latach siedemdziesi¹tych ubie-
g³ego stulecia. Poszczególne grupy
górskie by³y ju¿ dostatecznie pozna-
ne, a wszystkie wa¿niejsze szczyty
zdobyte. W konsekwencji tego fak-
tu zaczê³y siê wy³aniaæ nowe pro-
blemy cechuj¹ce nowoczesny
alpinizm sportowy. Nie chodzi³o ju¿
o samo wejœcie na szczyt, gdy¿
szczytów niezdobytych zabrak³o,
lecz o wyczyn sportowy sam w so-

W podrêczniku A. Ffendericha:
.Der Alpinist. z 1911 roku
pokazane jest osadzanie haka przy
pomocy kamienia
bie, o przezwyciê¿enie trudnoœci technicznych. Zaczêto atakowaæ dzie-
wicze dot¹d œciany i granie, kominy i uskoki. Drugim problemem by³o
œwiadome rezygnowanie z pomocy przewodnika. Z dwu tych zagadnieñ
bezsprzecznie dominuj¹cym jest pierwsze, gdy¿, jak wiemy i dzisiaj zawo-
dowi przewodnicy wiod¹ na najtrudniejsze drogi alpejskie, bior¹c równie¿
udzia³ niepoœledni w zdobywaniu Himalajów. Nie bez znaczenia dla roz-

Rysunek z ksi¹¿ki E.
Zsigmondy.ego Die
Gafahren der Alpen

(wyd. 1911)

Taurach. Pallavicini zgin¹³ 10 lat póŸniej przy
próbie przejœcia Glocknerwand, razem z A. Gro-
melinem i przewodnikami tej klasy co Rang-
gentiner i Rubescier.

Najlepszy ówczesny przewodnik Johann Grill,
zwany Kederbacher, z Berchtesgaden, zdobywa
jedn¹ z najwiêkszych œcian alpejskich, wschod-
ni¹ Watzmana, licz¹c¹ - przesz³o 1800 m. Tu-
ryst¹, którego wiód³ Kederbacher, by³ Otto
Sehuck. Jeszcze dziœ czêstokroæ cytuje siê w Al-
pach s³awne powiedzenie Kederbachera: „naj-
wa¿niejszym jest, aby wiedzieæ, gdzie znajduje
siê szczyt”, - jako dowód i¿ orientacja w górach
jest zagadnieniem pierwszorzêdnym. Nawet obec-
nie, gdy œcianê pokrywa ca³a siatka dróg i wa-
riantów, a Hermann Buhl przeszed³ j¹ samotnie
i do tego w noc sylwestrow¹, „wschodnia Wat-
zmana” nale¿y do powa¿niejszych przedsiêwziêæ
i poch³ania rokrocznie liczne ofiary.

W Dolomitach pada w roku 1870 dum-
ny szczyt Cimone della Pala (J. R. Whitwell
z przewodnikiem Santo Siorapaesem) a mit
niedostêpnoœci Croda da Lago rozwiewaj¹ Ro-
land Eótvós i przewodnik Michel Innerko-
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fler. W Alpach Julijskich, dotychczas prawie nietkniêtych, olbrzy-
miej pracy pionierskiej dokonuje po roku 1880 dr Julius Kugy, nie-
przeœcigniony klasyk literatury alpejskiej.

Spoœród czo³owych alpinistów, neguj¹cych z zasady pomoc prze-
wodnika, wybija siê wspania³a trojka: Ludwig  Purtscheller, Emil i
Otto Zsigmondy. Purtscheller z zawodu nauczyciel gimnastyki,
by³ prawdziwym tytanem gór. Zna³ z w³asnego doœwiadczenia pra-
wie wszystkie grupy Alp Wschodnich i Zachodnich, stan¹³ na 1700
szczytach, z czego na 40-tu czterotysiêcznikach. W roku 1889 zdo-

przecina linê. Na pomoc przybywa Purtscheller i poprzez potrzaska-
ny i niebezpieczny lodowiec znosi na plecach do St. Christophe cia³o
przyjaciela. Dr. Emilowi Zsigmondy zawdziêczamy klasyczn¹ dziœ
ksi¹¿kê „Die Gefahren der Alpen”.

Œmieræ Zsigmondy’ego by³a ciê¿kim ciosem dla wyznawców alpi-
nizmu bezprzewodnikowego i podzieli³a ich na dwa obozy. Sytuacjê
opanowa³ na szczêœcie Eugen Guido Lammer, wskazuj¹c w swych
pismach i w ksi¹¿ce „Jungborn” drogi i cele samodzielnemu alpi-

Emil Zsigmondy (1861-1865),
zdobywca wielu dróg i szczytów w
Dolomitach, grupie Orters,
Adamello i Dachstein

by³ wraz z Hansem Meyerem, Ki-
limand¿aro (6010 m), a w 1891 r.
bra³ udzia³ w wyprawie kauka-
skiej. Oprócz ksi¹¿ki „Über Fels
und Firn” wyda³ oœmiotomowy
przewodnik po Alpach Wschod-
nich.

Bracia Zsigmondy rozpoczêli
sw¹ karierê - podobnie jak Purt-
scheller - bardzo wczeœnie, zdoby-
waj¹c Feldkopf, szczyt nazwany
póŸniej Zsigmondyspitze. Czasem
sami, innym razem w trójkê z Purt-
schellerem, przemierzaj¹ zwyciê-
sko grupy Ortler, Adamello,
Silvretta, Wysokie Taury, Dolomi-
ty, Alpy Stubai i Zillertal. Zdobyw-

szy konieczne doœwiadczenie, zmieniaj¹ swe dotychczasowe pole dzia-
³ania na Alpy Zachodnie, gdzie dokonuj¹ w trójkê pierwszego bezprze-
wodnikowego trawersowania Matterhornu i takiego¿ pierwszego
przejœcia, 3000 m wysokiej wschodniej œciany Monte Rosa. Nie opar-
³a im siê wschodnia œciana Bietschhornu w Oberlandzie Berneñ-
skim, œciana, któr¹ na pró¿no atakowa³ takiej klasy przewodnik jak
Aleksander Burgener. W nastêpnym roku (1885) trójka ta dokonuje
pierwszego trawersowania Meije w Delfinacie, zdobywaj¹c przy tym
dziewiczy do tej pory wierzcho³ek wschodni. W 10 dni póŸniej Emil
i Otto wraz z K. Schulzem atakuj¹ niezdobyt¹ po³udniow¹ œcianê
Meije. W kruszyŸnie górnej partii œciany odpada Emil. Spadaj¹cy g³az

Hans Dülfer (zgin¹³ w bitwie
pod Arras w 1915 roku).

Zobywca wielu skalnych dróg

nizmowi. Lammer, o którym mówio-
no, ¿e posiada zamaszysty czekan i rów-
nie ostre pióro, dowodzi³ czynem i
artyku³ami, i¿ samodzielnoœæ daje ol-
brzymi¹ g³êbiê prze¿yæ i kolosaln¹ sa-
tysfakcjê - jakiej nigdy osi¹gn¹æ siê nie
da pod troskliw¹ opiek¹ przewodnika

Równoczeœnie z Lammerem dzia³a
dzieciêco m³ody Georg Winkler. Ten
gimnazjalista przebywa samotnie naj-
trudniejsze wówczas drogi w grupie
Wilder Kaiser i w Dolomitach. W roku
1886 zdobywa samotnie Cima delia
Madonna, a w rok póŸniej wschodni¹
z trzech turni Vajolet zwan¹ obecnie Win-
klerturm. Winkler ginie na zachodniej

œcianie Weisshornu (4511 m), w grupie Wallis, zniesiony lawin¹
(16.08.1888 r.).

Cztery dni po tragicznej œmierci Winklera-samotnika, ginie na Mon-
te Cristallo jeden z najlepszych wówczas przewodników dolomitowych
- Michael Innerkotler. Rok 1874 przynosi jego pierwszy wielki suk-
ces, jakim by³ Zwölfer, potem zdobywa on Elfer i Einser, Cima Ovest
di Lavaredo, Croda da Lago i na koniec Cima Piccola di Lavaredo
(1881 r.).

Wspó³czeœni tym dwóm wspinaczom byli Oscar Schuster, który
w latach 1889-1903 stan¹³ bez przewodnika na 700 szczytach Alp
Wschodnich i Zachodnich, a tak¿e w Kaukazie mia³ œwietne wyniki
oraz pierwszy meteorolog na Zugspitze - Josef Enzensperger. Rów-
noczeœnie (1895 r.) Hermal Delago (lnnshruck) zdobywa zachod-
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ni¹ turniê Vajolet (Delagoturm), a œwietny zespó³ wiedeñski H. Pfannl
i T. Maischberger przechodzi 1000 m wysok¹ pó³nocn¹ œcian¹
Hochtor (1896 r.), Hans Barth i Eduard Pichl trawersuj¹ jako pierwsi
trzy turnie Vajolet (1889 r.).

W tym samym roku Karl Berger i Otto Ampterer zdobywaj¹ Gu-
glia di Brenta - najœmielsz¹ iglicê skaln¹ Alp Wschodnich. Rok 1901
przynosi nowe, kolejne zwyciêstwo, którym jest pierwsze przejœcie po-
tê¿nej po³udniowej œciany Marmolata (Beatrice Tomasson z prze-
wodnikiem Bettega). W rok póŸniej Georg i Kurt Leuchs dokonuj¹
„wyprostowania” tej drogi. Pada problem za problemem. To, co wczo-
raj uchodzi³o za rekord, za górn¹ granicê mo¿liwoœci ludzkich, ju¿ na
drugi dzieñ zostaje przewy¿szone przez inne osi¹gniêcia. Rok 1908:
Paul Preuss, samotnik i zdecydowany przeciwnik sztucznych u³a-
twieñ, który w swym wykazie przejœæ mia³ 1200 szczytów alpejskich -
zdobywa zachodni¹ œcianê Totenkirchl (Wilder Kaiser) do drugiego
tarasu. W grupie Karwendel bracia Guido i Max Mayer z w³oskimi
przewodnikami Angelo Dibona i Luigi Rizzi przechodz¹ Laliderer-
wand, przy zastosowaniu wielu sztucznych u³atwieñ. W roku 1912
pianista Hans Dülfer zdobywa z najlepszym wspinaczem tych cza-
sów, botanikiem Paulem Prêussem, oraz W. Schaarschmidtem,
skaln¹ g³adziznê wschodniej œciany Fleischbank. W rok póŸniej Dülfer
i Willy von Redwitz pokonuj¹ wreszcie, atakowan¹ uprzednio przez
Preussa zachodni¹ œcianê Totenkirchl. Hans Dülfer ginie w 1915 r.
w bitwie pod Arras.

Jerzy Hajdukiewicz

Dokoñczenie - w Wo³aniu listopadowym 2001

Góry i doliny po nowemu

 […]Góry - miejsce mistyczne, przepojone tajemnic¹ odkrywa-

n¹ na nowo na ka¿dym zakrêcie. Miejsce odpoczynku cia³a
i ducha.
To tu, w górach p³uca zniszczone wyziewami cywilizacji
otrzymuj¹ potê¿n¹ dawkê œwie¿ego, o¿ywczego powietrza.
To tu, w górach - oczy znu¿one szaroœci¹ murów miejskich
delektuj¹ siê bezkresnoœci¹ górskiego pejza¿u.
To tu, w górach uszy zmêczone ha³asem miasta odpoczywa-
j¹ w ciszy przerywanej z rzadka krzykiem ptaków czy szu-
mem liœci.
To tu, w górach cz³owiek sterany, zagoniony i zestresowany
odzyskuje si³y do dalszego ¿ycia.
To tu, w górach jesteœ w œwiecie wolnym od zmartwieñ,
gdzie up³ywaj¹cy czas wyznacza jedynie s³oñce wêdruj¹ce

po niebie […].

Wkroczyliœmy w XXI wiek. To ju¿ trzecie tysi¹clecie. Dlatego
w œwiecie gór ju¿ prawie wszystko zosta³o poznane. Tylko
nieliczne egzotyczne miejsca s¹ tu i ówdzie jeszcze bia³¹ plam¹
w szeroko rozumianej „turystyce”. Na pocz¹tku ubieg³ego
stulecia poznawanie krain górskich by³o motorem by iœæ w te
góry - piêkne i niezdobyte, tê urodê przekazywaæ innym, którzy
byli byæ mo¿e s³abi by nara¿aæ siê na trudy i niewygody, bo
jak wiemy wtedy œwiat gór by³ trudno przystêpny dla
przeciêtnego cz³owieka.

Teraz to ju¿ nie jest ta dawna turystyka. Dziœ to wielki
turystyczny biznes. A wiadomo - biznes nie zna litoœci. Prawa
ekonomii s¹ twarde. Wszystko po to, ¿eby jedni zarobili na drugich.
St¹d siê bior¹ doœæ wygórowane op³aty trekkingowe i horrendalne
ceny w Himalajach za wejœcia alpinistyczne. I choæ dla wielu z nas
œwiat siê otworzy³ i choæ „dusza chcia³aby do raju” - nie ka¿dy
jest w stanie wybraæ siê na tak¹ górsk¹, egzotyczn¹ wyprawê w
dalekie kraje. A i problemów z tym jest coraz wiêcej. Najgorzej stoi
ochrona œrodowiska, bo du¿a liczba ludzi wi¹¿e siê z du¿¹ liczb¹
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pozostawianych œmieci i odpadków. Wygl¹da na to, ¿e Ÿle siê sta³o,
i¿ z biegiem lat cz³owiek zbyt szeroko udostêpni³ góry dla ogó³u.

Spora czêœæ dzisiejszych bywalców górskich krain to po
prostu ludzie zamo¿ni. To, czego sami nie dokonaj¹ - wykonuj¹
za nich biura turystyczne. Nosz¹ im ciê¿kie plecaki, organizuj¹
noclegi, podstawiaj¹ pod nos ró¿ne regionalne smako³yki, wo¿¹
jeepami, kolejkami górskimi, a wszystko to przy czo³obitnych
uk³onach, bo za ka¿dym dniem wp³ywa do kasy pokaŸna suma
dolarów. Wielu z uczestników trekkingów ma o górach doœæ
nik³e pojêcie, ale - staæ ich. Staæ ich na to wszystko i tym
stwierdzeniem zamyka siê ca³y pogl¹d na wspó³czesn¹, œwiatow¹
turystykê - w tym wysokogórsk¹.

Pieni¹dze i jeszcze raz pieni¹dze. No có¿ - wiêkszoœci z nas -
tym nieco biedniejszym zostaj¹ rodzime góry, do których te¿
(jakby siê zdawa³o) nie jest a¿ tak blisko. Jeszcze pamiêtamy
dawne górskie wyrypy, które we wspomnieniach zostaj¹ przecie¿
do koñca ¿ycia. Ale i tu s¹ zmiany. Choæ góry takie jak dawniej
- ca³a ta turystyczna otoczka trochê jakby odmienna. Ludzie
wprawdzie ci sami, tylko w nowych czasach. Ciê¿ko dziœ wyrwaæ
siê z domowych pieleszy, zostawiæ ca³y ten domowo-miejski
kram i przez chwilê zapomnieæ o k³opotach i uci¹¿liwoœciach
wielkiego miasta. My krakowianie i tak mamy szczêœcie, ¿e do
Tatr mamy zaledwie 100 km, a po drodze? Beskidy, Gorce,
Pieniny. Nic tylko wybieraæ!

Kiedyœ wystarczy³o iœæ na dworzec, wsi¹œæ do poci¹gu, czy
te¿ autobusu i ju¿ pêdzi³o siê w najbli¿sze góry. Taki stan rzeczy
by³ jeszcze kilkanaœcie lat temu. Czasy by³y inne. Choæ biedne
i ogólnie w szarym kolorze, to w³aœnie wyjazd w góry dostarcza³
powiewu wolnoœci. Œrednie pokolenie chyba nie têskni za tym
okresem, gdy na pó³kach by³a tylko herbata i ocet, a wszystko
trzeba by³o zdobywaæ korzystaj¹c z uk³adów, lub przy braku
ich - staæ w kilkugodzinnych (jeœli nie kilkudniowych) kolejkach.
Ale pamiêta te¿, ¿e wówczas mo¿na by³o ³atwiej i czêœciej
zdobyæ siê na wyjazd w góry. Pewna (choæ ma³a) stabilnoœæ
bytu pozwala³a urwaæ siê nawet na kilkudniow¹ górsk¹
wyprawê i to nie tylko w weekend. Ka¿dy powrót „do nêdzy
¿ywota” traktowano jako przerwê w tych górskich woja¿y.
Wracaj¹c do domu ju¿ cz³owiek snu³ plany co do kolejnego

wyjazdu. A i szef w pracy by³ przychylny - chêtniej udziela³
urlopu, bo chyba zdawa³ sobie sprawê, ¿e cz³owiek syty wra¿eñ
- lepiej pracuje.

Dziœ w tym aspekcie wiele siê zmieni³o. Rynek pracy jaki jest
ka¿dy widzi. Dziœ siê pracuje o wiele wydajniej, ale te¿ o wiele za
d³ugo. Niewielu ma ów klasyczny, 8-godzinny dzieñ pracy i woln¹
sobotê. Wiêkszoœæ z nas do domu wraca póŸnym popo³udniem,
lub nawet wieczorem, przemêczona nat³okiem s³u¿bowych zadañ.
Ka¿dy pilnuje etatu, bo wie i zdaje sobie sprawê, ¿e w ka¿dej chwili
mo¿e go dotkn¹æ redukcja zatrudnienia. Strach utraty pracy jest
wiêkszy. Za³o¿enie w³asnej firmy te¿ jest pe³ne trwogi. Ma³e,
rodzinne przedsiêbiorstwa by jakoœ prze¿yæ i zabezpieczyæ byt te¿
pracuj¹ „na okr¹g³o”.

Dlatego góry œwiêc¹ pustkami. I to nie tylko na obszarze
rezerwatów. Pustki w schroniskach w okresach od poniedzia³ku

do pi¹tku. Spora czêœæ osób zarz¹dzaj¹cych schroniskiem to
zapaleñcy, kochaj¹cy górskie krainy, integruj¹cy siê z miejscem,
któremu s³u¿¹. Tylko coraz trudniej z tego wy¿yæ. To jest dla
nich te¿ miejsce pracy i Ÿród³o dochodów.

Coraz rzadziej spotkaæ mo¿na dziœ wêdrowca, który
przemieszcza siê od schroniska do schroniska, nosz¹cego ze sob¹
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ca³y ten biwakowy majdan, czyli wszystko co potrzebne w górach.
Jeszcze nie tak dawno mówi³o siê, ¿e w góry bierze siê; albo pêkaty
plecak, albo pêkaty portfel. Pêkaty plecak œwiadczy³, ¿e idziemy
w dzikie ostêpy, gdzie cywilizacji i cz³owieka nie uœwiadczysz,
gdzie zdany jesteœ wy³¹cznie na samego siebie. Sam sobie sterem
i okrêtem.

Pêkaty plecak œwiadczy³ te¿, ¿e ten kto go dŸwiga idzie
zmagaæ siê z górsk¹ przygod¹ „sam na sam”. Tu niebo jest
dachem, a bezdro¿a same wiod¹.

Dziêki takim ludziom ukazywa³y potem siê drukiem
niesamowite górskie wspomnienia. Pachnia³y deszczem, który
wtedy pada³, zadymk¹ i powalaj¹c¹ z nóg wichur¹, pachnia³y
wiatrem i spiekot¹, pachnia³y górsk¹, siêgaj¹c¹ nieba ³¹k¹, która
k³ad³a siê pod stopami. Te jak¿e piêkne wspomnienia zape³nia³y
potem pó³ki niejednej domowej biblioteczki górskiej. Z nich to
m³odzi uczyli siê gór naœladuj¹c mistrza, który w s³owa
wspomnieñ wplót³ swe serce i t¹ wielk¹ mi³oœæ do gór.

Tatry - nasze najpiêkniejsze góry œwiec¹ pustkami poza
sezonem, mimo i¿ w okresie wakacji pêkaj¹ w szwach. Nawet
we wrzeœniu liczba sprzedanych biletów przy bramce na Polanie
Palenica oscyluje w oko³o liczby 3000 osób. Tylko jak donosz¹
sonda¿e spora wiêkszoœæ z nich to ludzie, którzy w tych
miejscach s¹ jedynie pierwszy, lub co najwy¿ej drugi raz w ¿yciu.

Wiêkszoœæ z nas zadaje sobie pytanie; Kiedy wreszcie
bêdziemy mogli swobodnie dysponowaæ swym czasem? Czy to
bêdzie tak, ¿e dopiero cz³owiek na emeryturze bêdzie zupe³nie
wolny i niezale¿ny? Tylko czy wtedy poradzi sobie w górach, bo
choæ duchem  m³ody - cia³o jego mo¿e nie podo³aæ na górskiej
œcie¿ce. Ale b¹dŸmy dobrej myœli. Góry by³y, s¹ i bêd¹. Mimo
zakazów i utrudnieñ dnia codziennego œwi¹tynia górska zawsze
bêdzie dla nas sta³a otworem.

Andrzej S³ota

Górami pisane:
Kazimierz Tetmajer - Na Skalnym Podhalu

Pudrasowego Kuby zmartwychwstanie, albo jak siê
diabe³ jak wesz na grzebieniu postawi³.

Pudrasów Kuba telo ino, ¿e by³ prawdziwy Pudras, bo czy
by³ prawdziwy Pudras, tego nie wie nikt. Pisa³ siê Kohut, a wo³ali
go Pudrasowym Kub¹, a to bez to: Spotka³ raz pleban Kubê, co
im siê dosyæ rzadko trafia³o, bo ta Kuba czego innego przódziej
pilnowa³, jako ksiêdza, i chcia³ se z Kub¹ co nieco przegwarzyæ,
jako to zwyczajnie dusz pasterz, ¿eby wiedzia³ jakich ma
parafian. Kuba piêknie ksiêdza pozdrówka³, bo to by³ grzeczny
ch³op i swe pokiel siê nie napi³, do rzecy. Pochwali³ ksi¹dz Pana
Boga, Kuba samo to, i pyta siê go pleban:

– Kuba, je ktos ciê te¿ stworzy³?
A Kuba niewiele myœlêcy: Pudras.
– Có¿ ty gadasz?! - mówi ksi¹dz – Nie wiész  to ¿e Pan Bóg

ludzi stwarza?
– Oj jegomoœæ, wiécie - powiada Pudras - to bé³o tak: S³a moja

matka niebozycka do LudŸmirza na odpust i za Guba³owskiém
zastompi³ jej wilk. Ale scyñœcie, niedaleko bé³ krziz - hybaj matka
nañ. Wilk se cupi pod krzize, a matka na krzize siedzi. A juz bé³a
wydana. Jak siedzi tak siedzi, a wilk ta tys cupi i cupi. Méœli: Déj ta
przecie jak nie œlezies, to zlecis - to se ino siedŸ. Ja tam casu mam
doœæ, to se haw zackam. Ale co siê nie zrobi³o: idzie od S³odycków
Pudras, co prawie wte za leœnicego bé³ w zakopiañskik lasach, a flinte
ma bez ramie. E! - wilkowi siê casu urwa³o. Zabra³ siê - nie ceka³ nic.
A matka niebozycka tys ta z krziza œleŸli - no i do dziewieñci miesiêcy
ja juz bé³ gotowy.

– No to co? - powiada ksi¹dz – To ciê i tak Pan Bóg stworzy³.
– Ze dyæ, jegomoœæ, jako kcecie, kie ta bé³ krziz, to ta kajsi

niedaleko musia³ byæ i Pan Bóg - mówi Pudras.
I Pudrasowym Kub¹ by³ ten Kuba od Kohutów do koñca.
Ch³op to by³ œwiecny, ino ¿e pi³. A kiedy siê napi³ nijakiego

pomierkowania nie zna³.
Szed³ raz ze swoim krewnym, Wojtkiem Kobylakiem z Cichego

sk¹dsi z dalsa, z Wêgier, gdzie przy drzewie robi³, bo to by³ sytkarz
nad syækich, i wst¹pili kêsi na Orawie do karczmy. Pij¹, Kuba se
wse przyœpiwuje, jako to on mia³ zwyczaj, kiedy pi³:
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Napij siê gorzo³ki jak mos turok jaki,
jak nie mas turoka, napij sie z potoka!

I gwarz¹ ta o tym i o owym. Od gwary do gwary powiada mu
Wojtek:

– To stajanko pola pod lase wysy m³yna po cioce, to sucy
mnie, a nie tobie.

A tam Kuba zaraz od œmierci ciotki ora³ i sia³.
Zaczerwieni³ siê Kuba od z³oœci i powiada mu: Coz  plecies?

Dy to moje, bo mi ta w destamencie ciotka zapisali.
– Twoje, boœ se wzion, ale ta w destamencie inacy sta³o.
A Wojtek ta by³ zawsze taki syso³a i syso³a, ale trafi³ Ÿle; bo

na tak¹ zaprzekê Kuba, jak siedzia³ za sto³em, gruch go w ³eb
flaszk¹, a flaszka by³a kanciata, do tego pe³na; uderzy³ w skroñ i
zabi³. A pijany strasznie by³; Kiedy ju¿ Wojtek lecia³ z ³awy, jeszcze
mu r¹banic¹ poprawi³ w ciemiê, a¿ krew na poœród karczmy œk³a
z g³owy. Zwali³ Wojtek stó³ na ziem lec¹cy bez ducha, a Kuba
dopiero postrzóg, co nie zrobi³. Jak skoczy, jak za³amie rêce: O
mój Wojtuœ kohany! Cok ci tés zrobié³! Cok tys zrobié³! O
niescêsno ta wódka! Niescêsno je tys!

Lamenci, a ¯yd co go prawie za szynkwasem nie by³o, kiedy
to siê sta³o, ha³as us³ysza³ i diabli go z komory wywiedli. Kuba,
jak by³ pijany, jak krzyknie: Kiz by to diabli byli, ajby byli, co
by siê krzeœcijañska krew oŸliwa³a, a pogañska nie? £ap za
r¹banicê, hip do ¯yda, ¯yd we drzwi, ale nie zd¹¿y³; u progu
go Kuba zar¹ba³. I jak siê rozjad³: zabi³ ¯ydówkê i troje
bachorów ¿ydowskich, zr¹ba³ cysto piéknie sto³y, ³awy, ³ó¿ka,
powala³ piece, dobrze œcian nie rozniós³. Bo Kuba by³ ch³op
nies³aby. I wywyrton siê z tego popod karczm¹ i zamgla³.

Karczma by³a obdalno ode wsi, nie naszed³ jakoœ nikt i Kuba
tak le¿a³ do rania na drugi dzieñ.

I kiedy siê zbudzi³, dopiero widzi co sprawi³. Leci naprzódzi
do Wojtka, obacuje do - darmo. Wojtek nie¿ywy. ¯yd - to samo,
i ̄ ydówka, i ̄ ydziêta. Trupy i trupy. Nie doobacowa³ siê nikogo.

Nied³ugo siê namyœla³ Kuba: poszed³ ku lipie, co hañ sta³a,
wyci¹gn¹³ pasek z portek, za³o¿y³ na gard³o i powiesi³ siê.

Dopiero¿ leci diabo³, co ju¿ od dawna na Kubê strzóg³, a ledwie je
rad. Bo to wiecie z takiej duse, co nic nie robi³a za ¿ycia, ino pi³a, a bi³a
siê, a na koniec piêcioro ludzi, choæ ta i ¯ydów w tym œtyrok,
zamordowa³a, bêdzie w piekle by na trzy dni uciecha. Leci on z jednej
strony, ale i janio³ stró¿ Kuby z drugiej. A janio³ Kubê rad widzia³, bo
mu przedtem przez sto lat za jakomsi karê kazali starych bab pilnowaæ

i to mu ino œmierdzia³o, i c³o mu siê przy nich strasznie, a z Kub¹ mia³
ozrywkê. Przy tym Kuba piêknie œpiewa³ i janio³ go rad s³ucha³.

– Je trzysta ci w garle dziœ! - biada janio³. – Je cozeœ ty
porobi³?! Teli naród wyzabijaæ! Ja ci tu jus heba nic nie poradze.
Diabo³ cie wieŸnie.

I stanon se z boku, nieœmia³o, a diabo³ wid³y ryktuje, czeka, tylko
dusza z Kuby wylezie. A ta ju¿ widzia³a, ¿e niepeæ, i dzier¿y siê ta
jeszcze w grzdyce, jako mo¿e, ze strachem wielkim.

No ale có¿ - coraz ciaœniej, musia³a wyjœæ, co siê ju¿ na koñcu jêzyka
trzyma³a, bo j¹ wypycha³o. Ale w te razy idzie Pan Jezus ze œwiêtym
Pietrempaw³em, co w³aœnie wtedy œwiat obchodzili. I spostrzeg³
wisielca, i duchy przy nim, i gwarzy do œwiêtego Pietrapaw³a: Cosi siê
hañ sta³o, pódŸme zajŸreæ. Janio³ widzem, po boku, cosi hañ Ÿle.

Pan Jezus taki wartki, jako kce, w ocymnieniu hañ jus bé³,
a Pieterpawe³ tys ta za nim kieniekie, jako zdola³ dolecia³.

Pyta siê Pan Jezus Co to?
Diabo³ mu siê straœnie piéknie pok³oni³ i gwarzi: Przenajœwiêtsy

Panie - tak i tak.
– No, to jego prawo, diab³owe - mówi Pan Jezus i obróci³ siê

ku Œwiêtemu Pietrowi, i powiada: Skoda duse.
– No juŸci prawda, skoda - powiada œwiêty Pieterpawe³ – ale

co robiæ? Darmo.
Ale janio³, któremu Kuby straœnie luto by³o, pok³oni³ siê zaœ

znowu Panu Jezusowi i powiada: Panie Jezu, królu œwiata! Zabié³
ci Pudrasów Kuba Wojtka Kobylaka z Cichego, ale to wódka
zrobi³a, a wódke zrobi³ diabo³. A co tyk Zydów, to zabi³ tylko od
zalu, ze siê krzeœcijañska, w Twoje przenajœwiêtse Imie krzcona
krew oŸla³a, a pogañska by siê nié mia³a oŸlaæ?. To ino jedno
drugiém wyp³aciæ chcia³.

– Hm - zamyœli³ siê Pan Jezus i patrzy na œwiêtego Pietrapaw³a,
bo mu wierzy³. A œwiêty jako œwiêty, z diab³em nie bêdzie
trzyma³, ino z janio³em. Nie œmie siê nic obezwaæ, ale ta te¿ nie
dokwaluje nic nijako.

Dopiero, kiedy siê go Pan Jezus spyta³: Coz myœlis? - powiada:
Ano mam po prawdzie rzec, to i to, co ten janio³ gwarzi, nie bzdura.

– Hm - kiwie Pan Jezus g³ow¹, a œwiêty Pieterpawe³, kiedy ju¿ widzi,
¿e siê Chrystus Pan namyœla, zaraz dalej: Ze wódke wrodoœ diabo³ zrobi³,
no to wiemy, Panie, Ty i ja; a ze Kuba po pijanoœci o Twoim
przenajœwiêtsym Imieniu myœla³, to nie grzyk, ba cnota.

– No to jakoz bedzie? - gwarzy Pan Jezus. – Darowaæ mu? Nijakim
œwiate - ludzi pomordowa³. A do piek³a daæ mi go zal, bo inacej nie
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jest, ino tyk Zydów pokrony mojego Imienia wybi³. Ale wiem, co
zrobiem. Kuba zmartwykwstanie i be jesce zy³, i dam mu casu
odpokutowaæ, i jako se zas³uzy, tako mu ta na koñcu wyjñdzie.

I trzepnon Pan Jezus w ga³¹Ÿ rêk¹, ga³¹Ÿ siê z³ama³a i Kuba
be³³! Na ziemiê. Pasek popuœci³ i dusza na jêzyku wisi, a Pan
Jezus jej powiada: Duso grzesna, wracaj do cia³a - i dusa zaraz
œuch³a do gard³a, a z gard³a dalej.

Ale na diab³a a¿ poty wysz³y, bo ju¿ dawno kolegom
obiecowa³, ¿e ino patrzeæ, a duszê Kuby do piek³a przyniesie -
a tu wstyd. Jak siê siepnie!

– Ej wierazeœci! - powiada do œwiêtego Pietrapaw³a, bo do Pana
Jezusa nie œmia³. – Wierazeœci! Przepytujem tys bars piéknie
Wasom Niebieskom Osobe, ale ta dusa juz bé³a tak, jak moja, i to
wiera nie³adnie i diab³owi wyrz¹dzaæ! Ja siê haw doœæ ko³o niego
uzaskakowa³, kimek na to przywiód, co zrobié³. Po darmo to sie i
mnie pracowaæ nie fce. A jak mi bedom duse spoprzed nosa braæ,
to nieg se ig pote ten do piek³a nosi, co ig biere! Ja siê tu kazdemu
nie dam z rozumu wywodziæ! Bajto!

I telo by³ napajedzony, ze kie cupnie kopyte, iskry skurzy³.
A œwiêty Pieterpawe³ jak skocy ku niemu! – A ty huncfucie,

opacniaku - krzycy - to ci Pon Jezus za kazdego, Co? To ty nie
wiés, omet³uku jeden, ¿e wola tego, co œwiat Jego! A naucys siê
ty moresu, ty psiakudo, ty bulko wody, ty pó³ nicego!

I trzask go w pysk!
I by³by go jeszcze nie tak wyonacy³, bo siê gwa³towliwie

ozeŸli³, a naremny je, ale Pan Jezus siê ani obejrza³, tylko dalej
szed³, tak i œwiêty Pieterpawe³ musia³ rad nierad za nim iœæ. Tylko
siê jeszcze za siê ogl¹da³, a co siê ogl¹dn¹³, to diab³u piêœæ
pokazi³.

Zostali nad Kub¹ janio³ z diab³em.
– No, toœ przegra³ prawo - pada janio³
– Bajtoæ - mówi diabe³. – Nie bé³a nigda za psa baranina, ino

psina. On ta i tak bedzie mój. Ale ze mie tys ten Pieterpawe³
wycion w pysk! O dwiesta lat nie odpuchnie!

– Dobrze ci tak! - pada janio³. – Nie stawioj siê jak wes na
grzebieniu, kieœ nie ch³op na to.

Parobski wiater diabe³ zrobi³ i do piek³a do Lucypera na skargê
siê poniós³, a janio³ Pudrasowego Kubê skrzesi³ i Kuba ¿y³ pono
jeszcze siedmnaœcie lat kajsi we œwiecie, bo ju¿ do domu nie szed³,
boby go ta byli wójcia i przysiê¿ni wypucowali, i pokutowa³

strasznie, i pono kanysi w klasztorze umar³, i dowutnie do nieba
poszed³.

Jeszcze o Tischnerze
Ksi¹dz Józef Tischner by³ osob¹ wielce zaslu¿on¹ dla gór,

kultury góralskiej i prawdy, której co tu du¿o mówiæ - nie da siê
oszukaæ. Dnia 12 marca 2001 roku obchodzi³by swe 70-te urodziny.
Niestety niedoczeka³ tej okr¹g³ej daty.

W tym to dniu Szko³a Podstawowa Nr. 153 w Bronowicach, dot¹d
bezimienna, przyjê³a Ksiêdza Profesora za swego patrona.

Ju¿ dawno przemyœliwa³em jak dostarczyæ wspomnienie
o ksiêdzu Tichnerze do r¹k kardyna³a Franciszka Macharskiego.
Teraz nadarzy³a siê okazja, bo w tym dniu mszê w kollegiacie
œw. Anny, w intencji Ksiêdza Profesora celebrowa³ sam
metropolita krakowski.

Po skoñczonej mszy jesienny (27) numer Wo³ania, wraz z czytan¹
przez autora, kompaktow¹ wersj¹ „Filozofii Po Góralsku” zosta³
z³o¿ony na rêce ksiêdza kardyna³a.

Jakie¿ by³o moje zdumienie i radoœæ, gdy po kilku dniach na
adres redakcji nadesz³o poczt¹ odrêczne podziêkowanie Franciszka
Macharskiego za materia³y zwi¹zane z Ksiêdzem Profesorem. No
tak - nasze skromne Wo³anie posz³o w godne rêce.

Redaktor


