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To nie żadna wymyślona posTać, to ja. Dolina Roztoki tonęła już 
w cieniu. Po słonecznym dniu, jak to w marcu, przyszedł mróz. Ścieżka zamieniła się w rzekę 
lodu. Chwila nieuwagi... Rycząc z bólu i ze wściekłości dotarłem z rozpędu do Wodogrzmotów 
i – coraz bardziej utykając – ruszyłem w stronę Palenicy. Marzenia o trudniejszych zjazdach 
oraz podszyte pychą przekonanie, że przełamałem kolejną barierę w swojej spóźnionej edukacji 
narciarskiej. To wszystko musiałem porzucić, zanim jeszcze wsiadłem do samochodu. 
Początek kwietnia, piękna wiosna. Ludwik poszedł na swoją tatrzańską Haute Route.  
Start ze Smokowca, zjazd Królewskim Żlebem, wyjście na Rohatkę, zjazd do Kaczej,  

Pusta Ławka, Dolina Ciężka, wyjście przez Wagę na Rysy,  
zjazd do Morskiego Oka. Wszystko w jeden dzień.  
A ja, kulawy dziadek, pokuśtykałem z półtorarocznym 
wnukiem Stasiem w wózeczku w stronę Gubałówki.  
Nie wytrzymałem na asfalcie. Zwiodła mnie piękna polana, 
już bez śniegu, z krótką trawą. Ruszyłem w dół po wertepach, 
sycząc z bólu przy każdym nieostrożnym kroku. Wózek nie 
chciał jechać, Stasiu uciekał. Ja nie mogłem go dogonić,  
on wywracał się na stromych miedzach. Na szczęście  
nie płakał, tylko śmiał się przy każdym upadku.  
Dużo przestrzeni, zaśnieżone Tatry w tle.  
Zmierzałem do celu, jeszcze o tym nie wiedząc. 
Na dole pod lasem zagroda góralska przypadkowo ominięta 
przez nurt czasu. Na tej zasadzie jak górski potok opływa 
kamienistą wysepkę z jakimś drzewkiem walczącym 
o przetrwanie. Ani śladu blachy, pustaka czy eternitu.  
Chałupa i szopa w formie absolutnie czystej.  
Zapach owczych odchodów i ślady raciczek zbiegające się 

u wrót stajni. Stary sad rosochatych jabłonek, czarnych, jeszcze bezlistnych, na tle zieleniejącej 
się już trawy. Obok domu ogromne drzewo, proste, grube, jak maszt gigantycznego żaglowca. 
Stary buk liczący wieleset lat. Przez oka mgnienie poczułem się dopuszczony do tajemnicy 
czasu i chyba czegoś więcej... 
Nie doświadczyłbym tego, gdyby nie wcześniejsza przykra przygoda. Nie zrobiłem  
żadnych fotografii, nie będę tam wracał. Zachowam w pamięci miejsce, dzień i chwilę.
Wiosenne „Tatry” pękają w szwach od różnych artykułów, zdjęć, informacji i przemyśleń,  
ale gdybym miał w nich tylko jedną rzecz zareklamować, wskazałbym na przejmujący tekst 
Anki Król, młodej zakopiańskiej taterniczki zmagającej się ze straszną chorobą.  
Tekst pisany przez długie cztery lata, wbrew fizycznym ograniczeniom.
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czekając na lato

Misja C
 

hyba na każdego przychodzi taka chwila, kiedy 

myśli: chodzisz po tym świecie już ładnych parę 

lat, na grzbiecie nosisz bagaż doświadczeń. 

Albo przeciwnie: wchodzisz w życie i właśnie przeżyłeś 

pierwszy wstrząs, zauroczenie, olśnienie, odkryłeś w sobie 

emocje, jakich nigdy wcześniej nie doświadczyłeś.  

Łapiesz za pióro...

Mój przyjaciel Peter Holúbek, chyba o tym nie wiedząc, 

od czasu do czasu dostarcza mi powodów do wzruszeń. 

Czasem obdarowuje mnie bowiem książkami, które zapadają 

mi głęboko w duszę, które są źródłem inspiracji, do których 

w rozmaity sposób powracam. Bodaj pierwszą był album 

Martina Martinčeka, wybitnego słowackiego fotografika. 

Zatytułowany vrchári, pokazywał Liptowską Tepliczkę  

sprzed kilkudziesięciu lat. W Tepliczce byłem później, 

a wrażenia, jakie na mnie wywarła, próbowałem pokazać 

Państwu przed kilku laty w jednym z felietonów.  

Zaglądam tam, gdy tylko mogę...

Tym razem Peter wręczył mi książkę formatu i grubości 

zeszytu. Na okładce czarno-białe zdjęcie z wnętrza jaskini. 

Tytuł odpowiedni: Po stopách temnoty – Tropami ciemności. 

W środku dedykacja. – W Polsce są tylko trzy egzemplarze – 

powiedział mi później. 

„Według mnie – pisze Peter w przedmowie – każdy  

na ten świat przyszedł z konkretną misją. Lżejsze życie  

chyba ma właśnie ten, kto odkrył powód, dlaczego istnieje. 

Tak sobie myślę, że znalazłem się tu właśnie po to, by się tułać 

po jaskiniach. Kiedy z perspektywy czasu dokonuję bilansu, 

to wychodzi, że miały one wpływ na całe życie. I na przyjaciół, 

i na wybór żony – towarzyszki życia, i na pracę, i mieszkanie 

w Liptowskim Mikulaszu, oczywiście na choroby, i wszystko 

inne, co mnie spotkało, o czym nie wspominam – i to dobre, 

i też to gorsze...”. 

Retrospektywny pamiętnik Petera pochłonąłem,  

nie odrywając wzroku od tekstu. W jego wspomnieniach 

znajdowałem swoje emocje, swoich przyjaciół i obrazy 

z mojego życia – choć dzieli nas i różnica wieku, i miejsce, 

i okoliczności. Tak, jakbym tam był, zjeżdżał z nim do nowo 

odkrytych studni, czuł wraz z nim powiew nieznanego 

z niedostępnej szczeliny, pił tuzemský rum i śpiewał – każdy 

w swoim języku – niekoniecznie poprawne piosenki.

A z jaką misją Ty znalazłeś się na tym świecie? I Ty, i Ty…?

Czy znajdziesz cel tego lata?

ZBIGNIEW ŁADyGIN
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