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Koniec czerwca. Jeszcze płaty śniegu bieleją w zagłębieniach.  
Na grani dwa kruki. Nie mam wątpliwości, że to on i ona. Solidnej budowy, niewiele mniejsze 
od indyków, moszczą się na granitowym głazie wieńczącym szczyt góry. On patrzy z wyższością 
eksperta, jakby co najmniej układał dyrektywę unijną w sprawie ochrony siedlisk gatunku 
corvus corax. Ona przygładza mu nastroszone pióra. Dotykają się dziobami. On się trochę 
irytuje, daj spokój, jakiś człowiek na nas patrzy. Nie chcę im przeszkadzać. Trawersuję 
po skałach z prawej strony. On przekrzywia na bok głowę z wielkim dziobem i groźnie łypie 
w moją stronę żółto-brązowym okiem. Wiem, lepiej żebym już sobie stąd poszedł. 
Pierwsza niedziela sierpnia, wylot Sobkowego Żlebu. Cztery kozice biegną w dół stromym 
zboczem. Elegancja ruchów nieosiągalna dla człowieka. Ale widzę, że jedna nie nadąża 

za pozostałą trójką. Z wysiłkiem przyśpiesza 
na trawiastym upłazie. Tamte czekają. Albo 
przez  przypadek się zatrzymały, albo mają 
jakiś wspólny cel? A może po prostu się lubią 
i chcą być razem. Narażam się moim kolegom 
przyrodnikom, mieszam porządki, ludzki 
i zwierzęcy. Ale to świadomy zabieg, bo te 
dwa światy, natura i kultura, nie są całkiem 
rozdzielne, przenikają się. Czasem są sobie 
bliskie, a czasem bardzo od siebie odległe. 
Wróćmy do żlebu, idziemy nim w górę. 
Ogromne koryto, ukształtowane siłami natury. 
Dołem trawiaste, górą skalno-piarżyste.  
Im wyżej, tym stromsze. Nazwa – jak pisze 
Witold H. Paryski – pochodzi „od imienia 

Sobek (skrót imienia Sebastian) jakiegoś jurgowskiego pasterza czy myśliwego”. Przypisujemy 
kawał odludnej części Tatr jakiemuś człowiekowi, chociaż prawie nic o nim nie wiemy. 
Patrzę z Lodowego na drugą stronę grani. Z fantastycznej panoramy wyłuskuję mało atrakcyjny, 
ciemno-szary prostokąt, schronisko. Wspomnienia i skojarzenia przychodzą same.  
Widzę Mira, jak ustawia wieczorem lampkę naftową na szczycie ceglanych schodów,  
czuję smak piwa po upalnym dniu. 
Skrajnym przykładem patrzenia na świat z ludzkiej perspektywy jest główny temat letnich 
„Tatr”. Piszemy o powodziach na Podtatrzu, traktując je w kategoriach kataklizmu i nieszczęścia. 
A przecież woda wtargnęła tam, gdzie od tysięcy lat raz na jakiś czas się pojawiała.  
Ludzie zbudowali w poprzek jej nurtu różne przeszkody – drogi, domy, mosty.  
Trudno powiedzieć, kto kogo bardziej zaskoczył, natura nas, czy my ją.  
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PieRWSZA STRONA OKłADKi
Biały Dunajec, 30 czerwca 1958 r. 

Nazajutrz po kataklizmie
fot. WłADySłAW WeRNeR,  

ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego

DRUGA STRONA OKłADKi
Miłosna górska (Adenostyles alliariae)  

fot. ZBiGNieW łADyGiN

TRZeCiA STRONA OKłADKi 
Grota Kasprowa. Odpoczynek.  

Druga wyprawa do Jaskini Kasprowej 
Niżniej, zima 1925 r.  

Od lewej: Tadeusz Zwoliński,  
K. Olbrychtowicz, Stefan Zwoliński

fot. TADeUSZ i STeFAN 
ZWOLIńSCy,  

ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego 

CZWARTA STRONA OKłADKi 
Bóbr europejski (Castor fiber)
fot. S. MeyeRS / photoline.pl
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