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Góry są taką bezludną, nierealną planetą, które przeżywa się jak 
książkę i które opuszcza się w momencie, gdy zamyka się jej okładki.

Victor Saunders, Nieuchwytne szczyty
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Z przyjemnością oddaję w Twoje ręce, Drogi Czytelniku, 
książkę Potęga gór. Mam nadzieję, że będzie ona miłym 
dodatkiem do zbiorów każdego wielbiciela literatury 

górskiej. Pozycja ta jest owocem mojej ogromnej pasji, opartej 
na wieloletnim doświadczeniu przewodnickim oraz znajomości 
tekstów autorstwa ludzi gór. Na pierwszy rzut oka może się wy-
dawać, że zgromadziłem po prostu głębokie i efektowne myśli, 
wynotowane z wielu książek i artykułów. Jeśli jednak uważniej 
wczytasz się w treść tego zbioru, zauważysz, że przede wszyst-
kim mnóstwo tu emocji – często skrajnych, intensywnych, ja-
kich doświadczają osoby przebywające w górach, niekoniecznie 
tych najwyższych. Począwszy od zachwytu nad pięknem gór aż 
po te, które towarzyszą poznaniu surowości i niebezpieczeństw 
tego magicznego świata. Smutek i radość, rozpacz i euforia, 
strach i poczucie panowania nad nim to tylko niektóre z nich.
Pewnym udogodnieniem pomagającym trafnie odczytać zawar-
te w publikacji emocje i myśli jest ich podział na poszczególne 
rozdziały. Uszeregowałem je tak, aby jak najlepiej wyekspono-
wać moc i grozę pięknego świata gór. 
To już czwarty wybór cytatów z literatury górskiej, którego je-
stem autorem. Mam przeświadczenie, że jest najlepszy zarów-
no pod względem treściowym, redakcyjnym, jak i edytorskim. 
Ciekawym wzbogaceniem tej publikacji i pewnego rodzaju no-
wością jest zamieszczenie w książce portretów autorów wybra-
nych myśli. Mam wrażenie, że w ten sposób ich przekaz będzie 
jeszcze bardziej wyrazisty, a książka, która jest w założeniu po-
czątkiem nowej serii CYTATY GÓR , zyska nowy wymiar swe-
go rodzaju „katalogu” wybitnych osobistości sceny górskiej i ich 
światopoglądu.
Z dużą satysfakcją zapraszam do spojrzenia na pasję górską 
oczami legend wertykalnego świata. Życzę miłej lektury,

Krzysztof Mikucki
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Przede mną wznosi się góra, o której marzyłem przez wiele 
lat. Teraz przybrała realne kształty. Z młodzieńczych mrzo-
nek i męskich fascynacji, ze snów i pragnień, stała się rzeczy-
wistością. Mam ją wreszcie przed oczyma: olbrzymią, wspa-
niałą, wyzywającą. Wznosi się w niebo na zawrotną wysokość 
– śmigła piramida skrzesanych skał, opancerzonych lodem 
i pokrytych odwieczną bielą śniegów. Nieme wyzwanie rzuco-
ne zgromadzonym tutaj ludziom. A jednym z nich jestem ja. 
Jakże niepozorni  jesteśmy na jej obliczu, karły zaledwie na jej 
monumentalnym tle.

Tadeusz Piotrowski, K2 1986. Im memoriam

Początki mojego alpinizmu były bardzo romantyczne. Góry 
były moim domem, tutaj czułem się bezpiecznie i tylko tutaj 
czułem się również panem sytuacji. W dolinach […] musiałem 
robić rzeczy, których oczekiwali i żądali ode mnie inni ludzie, 
ale góry były równie nieograniczone jak moje marzenia. Jedy-
nym ograniczeniem było moje ciało.

Nejc Zaplotnik w: B. McDonald, Alpejscy wojownicy

Ludzie marzą i sięgają po swoje marzenia. I dobrze, bo dzięki 
temu możemy stać się lepsi. Na tej planecie trzeba być sobą, by 
nie rozpłynąć się w „zbiorowej nieświadomości”. Zawsze sta-
rałem się trzymać z dala od ogólnego toru.

Denis Urubko, Czekan porucznika
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Góry kształtują  bardzo silną więź między wspinającymi się 
partnerami, uczą solidarności. Ale przy wyższym stopniu umie-
jętności występuje pewne zobojętnienie na los partnera i nie-
bezpieczeństwo. Stajemy się trochę zadufani we własne siły 
i wierzymy, że każdy z tych dobrych da sobie radę. Niebezpie-
czeństwo chcemy pokonać wspólnie, ale zostawiamy każdemu 
jakby pewną sferę indywidualnie na przeżywanie go. Bo każdy 
trochę potrzebuje – samotności w działaniu, przeżywaniu, zda-
wania egzaminu górskiego tylko przed sobą.

Wanda Rutkiewicz w: E. Matuszewska, Uciec jak najwyżej

Praktykowany przeze mnie alpinizm jest owocem zakochania, 
prawdziwej pasji miłosnej i sentymentu względem tego, co 
mnie wzrusza, pozwala szybować myślom i akceptować ryzy-
ko, jakie pociąga za sobą moja miłość.

Simone Moro, Zew lodu 

Jestem człowiekiem bardzo wierzącym. Ta kilkudniowa walka 
z górą dostarczyła mi wielu niezwykłych doznań, które można by na-
zwać wspaniałą głęboką modlitwą. W górach modlitwa jest bardziej 
naturalna, łatwiejsza. Góry potęgują doznania. Widziałem w górach 
ludzi, którzy nigdy nie chodzą do kościoła. A tam się modlili.

Jerzy Kukuczka, Mój pionowy świat

Tam nie było tylko jednego szczytu, było ich kilka […]. Na ścia-
nie zdobywaliśmy nasze osobiste szczyty.

Aleš Kunaver w: B. McDonald, Alpejscy wojownicy

POTĘGA GÓR   |   EMOCJE



W mózgu człowieka zmagazy-
nowane są rzeczy, które ujaw-
niają się tylko w ekstremal-
nych sytuacjach. Wspinaczka 
w Himalajach jest dlatego tak 
ważna, gdyż pozwala na wej-
rzenie w zwykle niedostępne 
rejony naszego umysłu.

Wojciech Kurtyka  w:  
G. Child, Mieszane uczucia
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W trakcie wspinania na trudnych drogach jestem skoncentro-
wany. Tak jakbym wspinał się na żywca i był odcięty od świa-
ta. Trudne wspinanie jest pewną formą medytacji, ponieważ 
całkowicie wyłączasz percepcję czynników zewnętrznych.

Janusz Gołąb, w A. Życzkowski, Jestem absolutnym amatorem

Na dole naturalną reakcją na śmierć jest strach i niepokój oraz 
poszanowanie miejsca spoczynku zmarłego. Tutaj, w górze, 
instynkt samozachowawczy kazał nam przyblokować emo-
cje. Nic już nie można było zmienić, ani pomóc zmarłemu, ani 
zmienić naszych planów.

Wanda Rutkiewicz, Karawana do marzeń

Wysoko w górach jestem wolna, zostawiam za sobą wszelkie 
zobowiązania. Przed nikim nie muszę zdawać sprawy. Wszyst-
kie problemy „te z dołu” znikają i mogę być sobą, w pełni sobą. 
Gdy wchodzę w świat wysokich szczytów, jestem zadowolona, 
zrównoważona, pewna i pełna radości. Podejmuję jasne decy-
zje, dla siebie. Na górze czuję się zupełnie inaczej niż na dole 
w dolinie. Jestem w swoim żywiole. Alpinizm jest po prostu 
moim życiem.

Gerlinde Kaltenbrunner, Cała ja

Piękno gór zagłuszało mój wewnętrzny, pełen wątpliwości 
i strachu głos oraz wypełniało mnie szczęściem. To było moje 
miejsce na ziemi.

Arlene Blum, Annapurna. Góra kobiet
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Główny urok wspinaczki górskiej, to prawdopodobieństwo, że 
w tym samym miejscu może nas ogarnąć zarówno nieoczeki-
wany zachwyt, jak i przerażenie, czy oszołomienie.

Rob Collister w: Wielkie Wspinaczki

Bardzo lubiłem prowadzić, bo wtedy czułem się bardziej niezależ-
ny. Idąc jako pierwszy miałem prawo wyboru drogi, chwytów lub 
szczelin, w które należało wbić hak. Doznawałem tego nieopisa-
nego uczucia, które jest udziałem odkrywców nieznanych lądów 
i zdobywców szczytów. Tylko wtedy czułem prawdziwą radość 
wspinaczki.

Leszek Cichy w: L. Cichy, K. Wielicki, J. Żakowski,  
Rozmowy o Evereście

Kiedy miałem już szczyt na wyciągnięcie ręki, powiedziałem 
chłopakom przez radiotelefon, że za jakieś  15 minut będę na 
wierzchołku. Otoczenie i świadomość, że zaraz osiągnę upra-
gniony szczyt wywołały u mnie niezwykłe emocje, byłem 
szczerze wzruszony. Łzy cisnęły mi się do oczu, gardło miałem 
ściśnięte – postanowiłem wtedy wyłączyć radio, aby załamują-
cy się głos nie zdradził emocji. Nigdy wcześniej, ani nigdy póź-
niej nie czułem tak silnego wzruszenia w górach. 

Ryszard Pawłowski w: P. Drożdż, Ryszard Pawłowski.  
40 lat w górach 

Euforia może przejąć nad tobą kontrolę, jeśli jej na to pozwolisz. 
Nie dla mnie były chwile spod znaku „marzenia się spełniają”. 
Jeszcze nie. Nie, dopóki nie zejdę z góry.

Lincoln Hall, Wybraniec. Życie po śmierci na Evereście
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Wszystkie decyzje należy podejmować wyłącznie w sposób ra-
cjonalny, nigdy pod wpływem przeczucia czy impulsu, kiedy 
to pragnienie osiągnięcia sukcesu czy przerost ambicji zaćmie-
wają umysł. Kto dąży do wygranej za wszelką cenę, może zgi-
nąć albo w najlepszym wypadku ledwo ujść z życiem.

Simone Moro, Zew lodu 

Solista musi uświadomić sobie, że ponosi stuprocentową odpo-
wiedzialność. Istnieje „potrafię” i „nie potrafię”, nie ma czegoś 
takiego jak „spróbuję”. Dziewięćdziesiąt osiem procent pewno-
ści oznacza lot w dół.  

Mark Twight, Całuj albo zabij

Kiedy pierwszy raz wspinałam się na lodowiec, czułam się, jak-
bym dotarła do źródła piękna i spokoju – miejsca, do którego 
czułam przynależność. […] W tym czasie góry były dla mnie 
pełne radości i cudów – najlepszym miejscem do poznawania 
ludzi i bycia szczęśliwą. Wspinaczka sprawiała, że czułam się sil-
na i spokojna. Chociaż kilka razy bywało gorąco podczas moich 
pierwszych prób w górach, byłam nieświadoma niebezpieczeń-
stwa, ponieważ moja wiara w dobroć gór była niezachwiana.

Arlene Blum, Annapurna. Góra kobiet

Zdarzyło się, że patrzyłem na największe ze wszystkich gór, wspo-
minając, jak blisko sukcesu byłem i jakim wspaniałym doświad-
czeniem było schodzenie z nich nawet bez zdobycia szczytu.

Lincoln Hall, Wybraniec. Życie po śmierci na Evereście
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W młodości miałem sporo wspinaczkowych wpadek… Teraz 
wiem, że kiedy w górach zdarzają się wypadki, ich przyczyną 
jest błąd człowieka. Podaje się wiele powodów, ale ostatecznie 
wszystko sprowadza się do popełnienia błędu.

Scott Fischer w: J. Krakauer, Wszystko za Everest

Przy wspinaczce płeć nie ma żadnego znaczenia. Oblodzone 
góry są dla wszystkich równie bezlitosne. Widziałam mężczyzn 
płaczących ze strachu i kobiety, które w najbardziej dramatycz-
nych momentach nie poddawały się. 

Wanda Rutkiewicz w: Z. J. Ryn, W drodze do bezgranicznej wolności

Góry mają swoje prawa, pisane pionową linią skał i wiatrem po-
rywistym jak oszalały koń, bezdenną przepaścią szczelin i bły-
skawicami rozdzierającymi niebo jak starą kurtynę. Tym prawom 
człowiek musi się poddać. Musi je uszanować. Musi ich przestrze-
gać. Góry są cierpliwe, niecierpliwy jest człowiek. Chcąc szybciej 
i wyżej wspinać się na szczyty, nie przestrzega praw gór. Gwałci 
je i przekracza. Często z pychą i zarozumialstwem, ignorancją 
i  cynizmem. I w ten sposób wydaje na siebie wyrok.

Jerzy Żuławski w: R. E. Rogowski, Mistyka gór

Na samotne wspinanie mogą sobie pozwolić ci, którzy wiedzą, 
na co ich stać. Przygoda z górami jest zawsze przygodą jednego 
człowieka.  

Wanda Rutkiewicz w: E. Matuszewska, Uciec jak najwyżej



Gdy rozpoczynam wspinaczkę, muszę w stu procentach wie-
rzyć w siebie. Natomiast podczas treningu przeciwnie – trzeba 
być skrajnie samokrytycznym, należy przećwiczyć wszystkie 
możliwe błędy i przeanalizować wszystkie swoje słabości. 

Ueli Steck w: D. von Nayhauß, Rozmowy na szczycie 
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