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V
 
raj poznať históriu znamená pochopiť súčasnosť a predpo-
kladať budúcnosť. A tak ani v tomto roku sme nenechali 
nič na náhodu a načreli sme hlboko i vážne do tatranskej 

minulosti. Spoločne so starými haviarmi sme sa túlali v útrobách tat-
ranských kopcov a dobývali nerasty. Putujúc po Tatrách v prvých ro-
koch 20. storočia spolu s Jaroslavom Haškom prežívame imaginárne 
príhody. Pozeráme tiež na dávne Tatry zachytené na plátnach ob-
razov zabudnutého maliara Władysława Ostrowského a zakompo-
nované do hudby Jána Móryho, hoteliera z Nového Štrbského Plesa. 

Vychádzame na turistické chodníky prechádzajúce úbočím Ta-
tier. Prejdeme ich od západu na východ po červeno značenej sloven-
skej Tatranskej magistrále a potom kráčame poľským úpätím Tatier 
od Doliny Chocholowskiej po Morské oko. A keď sa už rozhodnete 
vybrať sa na túru do Tatier vedzte, že počasie je tu vrtkavé, že nie-
ktoré z turistických chodníkov sú preplnené a že je lepšie vybrať sa 
opačným smerom. Už to odnedávna dovolí aj dvojsmerný chodník 
v Priečnom sedle. A ak sa nebudete priveľmi ponáhľať, možno zba-
dáte, že ružovej farby vrbovky úzkolistej je už menej a že spev vtác-
tva, roznášajúceho semienka stromov, je stále rovnako intenzívny.

A ešte prosba: ako suvenír z Tatier si nenoste turistickú značku, 
inému by mohla v núdzi chýbať. Radšej si odneste pokoj v duši tre-
bárs i potom, čo sa po túre usadíte pod „svätým stromom“. Možno 
sa na potulkách stretneme i osobne. Tak dovidenia!

A
 
by poznać historię, należy podobno dostrzegać teraź-
niejszość i przewidywać przyszłość. A zatem i w tym 
roku nic nie pozostawiliśmy przypadkowi – sięgamy 

głęboko i rzetelnie w tatrzańską przeszłość. Wspólnie z dawnymi 
górnikami penetrujemy wnętrza masywów i wydobywamy rudę. 
Razem z Jarosławem Haškiem przeżywamy wyimaginowane przy-
gody podczas wędrówek po górach pierwszych lat XX w. Patrzymy 
też na dawne Tatry – uchwycone na płótnach zapomnianego mala-
rza Władysława Ostrowskiego i zapisane w muzyce Jána Móryego, 
hotelarza z Nowego Szczyrbskiego Jeziora. 

Wychodzimy na szlaki turystyczne biegnące zboczami gór. Idzie-
my z zachodu na wschód po czerwono znakowanej słowackiej Ta-
trzańskiej Magistrali, by potem przemierzyć polskie podnóża gór od 
Doliny Chochołowskiej po Morskie Oko. Tym, którzy zdecydowali 
się na wycieczkę w Tatry, przypominamy: pogoda jest tu kapryśna, 
a część szlaków – zatłoczona, więc czasem lepiej wybrać inną drogę. 
Od niedawna pozwala na to np. dwukierunkowy szlak przez Czer-
woną Ławkę. Jeśli nie będziemy się zbytnio spieszyć, może zauważy-
my, że ubyło różowego koloru wierzbówki kiprzycy, ale śpiew ptac-
twa roznoszącego nasionka drzew jest wciąż jednakowo intensywny.

I jeszcze prośba: nie zabierajcie z Tatr znaków turystycznych na 
pamiątkę, bo komuś w niebezpieczeństwie może ich zabraknąć. Za-
bierzcie ze sobą raczej spokój duszy – znajdziecie go, gdy po wyciecz-
ce usiądziecie pod „świętym drzewem”. 

Niewykluczone, że podczas wędrówek spotkamy się osobiście. 
Do widzenia więc!

LENKA BURDOVÁ
ZBIGNIEW ŁADYGIN
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