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OD AUTORA

[Pisząc pod wpływem lektury], kładziemy swój podpis pod sy-
gnaturą czyjegoś tekstu, jego jednostkowością, pozwalając mu za-
istnieć w zmienionej postaci, przedłużając mu życie, choć jedno-
cześnie kładąc kres dotychczasowemu istnieniu (…).

Mówiąc o [cudzych] tekstach, zarażam się nimi, chcę się zarazić, 
wpuścić w siebie odrobinę obcości […] wówczas jednak trudno 
marzyć o własnym języku, o doskonale czystym idiomie wypro-
wadzonym wyłącznie z własnego doświadczenia, z własnych za-
sobów (…).

Szczęśliwy, kto nie interpretuje, lecz wie, kto mówi wyłącznie 
własnym głosem (…), kto pisze, kim jest naprawdę. Ach, jak 
ja mu zazdroszczę.

   Michał Paweł Markowski, 

Mam pełną świadomość, że tworzenie takiego jak ten zbioru cu-
dzych myśli, to jest „twórczość z pełną asekuracją”, bo „gdy się 
tworzy naprawdę, stoi się z myślą twarzą w twarz” (Anna Kamień-
ska*). Mogę też powiedzieć, za autorem motta, Michałem Pawłem 
Markowskim, iż „mnożę cytaty […] gromadzę przypisy, bo nie wiem, 
gdzie leży prawda, i nie potrafi ę mówić własnym głosem”. Ale też nie 

* Anna Kamieńska, Notatnik 1973-179, „W drodze”, Poznań 1987; podkreśl. moje A. M.
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chcę przy tym „zagłuszyć imienia własnego, tego drugiego imienia, 
które prześwituje przez [każdy przytaczany] tekst ”*. 

Jeśli miałbym dalej wskazywać powody, dla których gromadziłem, 
a potem zebrałem razem tak różnorodne formalnie i intelektual-
nie teksty, powiedziałbym, że dzięki nim, na wiele różnych sposo-
bów, wieloma głosami mogłem wypowiedzieć, czym są dla mnie 
góry i czym jest dla mnie alpinizm. Nie: „czym jest alpinizm”, bo na 
tak postawione pytanie nie znam odpowiedzi**. Nie sądzę, by znał 
ją ktokolwiek; choć może najbliżej esencjalnej prawdy była mądra 
pani profesor fi lozofi i z mojej Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie, która o uprawianiu tej formy aktywności wobec gór 
– aktywności fi zycznej przecież – napisała, iż jest to swego rodzaju 
„philosophia activa” ***, pewien sposób fi lozofowania wyrażającego 
się w działaniu, a więc – w naszym przypadku – jakby cielesno-ru-
chowa forma ekspresji refl eksyjnej postawy wobec gór, czy, jak już 
ktoś kiedyś powiedział: „miłości do gór przy pomocy rąk”. 

* * *

Poznawcza wartość aforyzmów i sentencji jest oceniana przez kry-
tyków tak krańcowo odmiennie, iż lektura ich wypowiedzi na ten 
temat, jeśli się nie ma własnego poglądu, może wzbudzić pewien 
„poznawczy niepokój”. Czytamy więc – na przykład – opinię nie 
byle kogo, bo samego Franciszka de la Rochefoucauld, że „ce-
chą wielkich umysłów jest wyrazić wiele w kilku słowach”. Uzna-
wano, że „aforyzm jest małym domkiem z szerokim widokiem” 
(P. N. Kossmann), że „jest to uniwersum w kropli wody” (Martin 
Kessel). Napisano też, że „aforyzm jest jak morska latarnia: choć 
tylko błyska – drogę wskazuje. Nie bałwanom oczywiście” (Wła-

* Michał Paweł Markowski, Eseje o pisaniu i czytaniu. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2001; 
podkreśl. moje A. M.
** Mówię tu znów słowami Michała Pawła Markowskiego, który, podobnie jak ja tutaj o alpini-
zmie, pisał o literaturze (we wstępie do przywoływanego tu zbioru Eseje o pisaniu i czytaniu). 
*** Maria Zowisło, Modernizm jako tło fi lozofi czne taternictwa polskiego, w: M. Orlewicz-Musiał, 
R. Wasztyl (red.) Przeszłość polskiej kultury fi zycznej, „Zeszyty Naukowe” nr 89, Wyd. specjal-
ne, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 2004, s. 285.
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dysław Grzeszczyk). Wyrażano też inne poglądy, które, choć zu-
pełnie przeciwne, także mogą wydawać nam się słuszne. Na 
przykład: „Aforyzm? To niebieski ptak myśli” (Roman Gazelski); 
„ceni się aforyzm m.in. dlatego, że zawiera pół prawdy – to jest już 
bardzo wysoki procent” (Gabriel Laub); „aforyzm to myśl, któ-
rej możemy uwierzyć tylko na słowo” (Jerzy Karecki); „ogólność 
[aforyzmów] sprawia, że prawda wyparowuje [z nich] zbyt szybko 
razem z dowcipem, który jest substancją najmniej trwałą w dzie-
dzinie myśli” (Anna Kamieńska). 

* * *

Niniejszy zbiór nie jest antologią cytatów z literatury górskiej i śro-
dowiskowego piśmiennictwa wspinaczkowego, nie jest systema-
tycznym wyborem fragmentów z tekstów reprezentatywnych 
dla tego piśmiennictwa, to znaczy, że nie jest wyborem dokonanym 
wedle zobiektywizowanych kryteriów. Dobór i selekcja prezen-
towanych tutaj myśli, refl eksji i obrazów, to efekt prywatnej lektu-
ry, forma ekspresji osobistych poglądów na wspinanie i wyraz su-
biektywnych sposobów przeżywania gór. Naturalną konsekwencją 
tego jest fakt, że zarówno obszary przywoływanej literatury górskiej 
i wspinaczkowej, jak i treści idei i poglądów prezentowanych tutaj 
poprzez cudze teksty, są w sposób nieunikniony wyznaczane (czy 
raczej ograniczane!) literackimi upodobaniami oraz intelektualnymi 
i światopoglądowymi horyzontami ich kolekcjonera. Są także – za-
pewne – w jakimś stopniu zdeterminowane jego przynależnością po-
koleniową (epoka aktywności wspinaczkowej – lata 70.) i środowi-
skową (krakowski Klub Wysokogórski). Owe wybory mogą być też, 
jak się wydaje, zdeformowane jego akademicką praktyką nauczyciel-
ską i wychowawczą, co mogło skutkować nadmierną skłonnością do 
mędrkowania z jednej strony i do moralizowania – z drugiej.

* * *

Materiał prezentowany w książce zacząłem gromadzić wiele lat 
temu. Zrazu był to domowy notatnik z lektur, taki sekretny „scena-
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riusz do kontemplacji”, pisany z myślą o podpieraniu i łataniu wła-
snej wątłej erudycji, a nie o fi nale edytorskim. Zatem fragmenty z li-
teratury pięknej, dokumentalnej i „stosowanej”, dzieł naukowych, 
tekstów publicystycznych, niekiedy także wypowiedzi ustnych tra-
fi ały do zeszytu w wyniku bardziej emocjonalnego (sentymentalne-
go), niż jakiegoś skonceptualizowanego (zobiektywizowanego) my-
ślenia o górach i wspinaniu. I w wyniku takiego myślenia były też 
– niestety! – redagowane. Niestety, bo z tego faktu wynika pewna 
nietypowa cecha formalna zbioru. Z fi lologicznego punktu widze-
nia jest ona – podobno – zbrodnią edytorską nie do wybaczenia. 
Tak ją określił redaktor „Wierchów” Wiesław A. Wójcik, mój wielki 
autorytet w sprawach górskich i wydawniczych. „Zbrodnia” ta za-
tem wymaga szczególnie starannego usprawiedliwienia. Polega ona 
na tym, że liczne zawarte w tym zbiorze teksty to nie są przytoczenia 
ściśle dosłowne. Po prostu: w dążeniu do nadawania wybranym 
urywkom jak najbardziej zwięzłej, sentencjonalno-aforystycznej 
formy, niektóre źródłowe narracje, te nieco rozwodnione czy roz-
wlekłe, a zawierające w sobie, jak w zawiesinie, rozproszone krysz-
tałki interesujących myśli, trafnych skojarzeń, pięknych obrazów czy 
celnych spostrzeżeń, były skracane lub nawet, o zgrozo, korygowa-
ne stylistycznie. Jakoś nie mam z tego powodu wielkiego poczucia 
winy w swoim polonistycznym sumieniu, ponieważ od początku za-
biegom tym towarzyszyła intencja wydobycia i ekspozycji tego, 
co w owych wypowiedziach wydawało się ich istotowym cen-
trum znaczeniowym, a więc w efekcie – wzmacnianie i wyostrza-
nie ich ekspresji przez kondensację formy. Przede wszystkim jednak 
dlatego, że w procederze tym zawsze na pierwszym miejscu była 
dbałość – pod odpowiedzialnością moralną – o zachowanie sensu 
danej wypowiedzi, nadanego jej przez autora. 

Nie może być wątpliwości, że sam proceder wyłuskiwania z szer-
szej narracji „treściowego jądra” – oddzielanie wybranego frag-
mentu od jego słownego otoczenia, w które jest on zawsze wro-
śnięty rozlicznymi korzeniami i korzonkami znaczeń – powoduje, 
że choć, jak powiada Markowski, „przedłużamy mu życie, pozwa-
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lając zaistnieć w zmienionej postaci”, to jednak „kładziemy kres 
jego dotychczasowemu istnieniu”. Poetka Anna Kamieńska po-
wiedziała o wszelkiego rodzaju sentencjach i „złotych myślach” 
(mając też na uwadze swoje wiersze), iż powstają one przez elimi-
nację nadmiaru czy natłoku słów i myśli, a osiągając tą drogą jakąś 
ostateczną krystalizację, pozostają jednak – o to wszystko, co zo-
stało odjęte – uboższe. Coś za coś. 

Jako przykład procesu rozwiązywania tego rodzaju dylematów 
chcę w dużym skrócie przedstawić pełną rozterek i wahań pra-
cę nad jednym z tekstów zamieszczonych w niniejszym zbiorze. 
Będzie to fragment wypowiedzi poety Jerzego Harasymowicza 
w wywiadzie udzielonym „Wiadomościom Kulturalnym” w 1996 
roku. Napisałem: „przykład rozwiązywania”, a nie „rozwiązania” 
– wątpliwości bowiem pozostały. Do dziś. Celowo wybrałem casus 
z dość głęboką – w porównaniu z innymi tego rodzaju operacjami 
– ingerencją w tekst źródłowy. Oto ów fragment: 

„Dziadek stawał się dla mnie kimś coraz bardziej ważnym. Czu-
łem, że w jego Karpatach leży jakiś mój skarb. Skarb krwi. Ma-
tecznik. Jeszcze lepiej powiedzieć: mój dom to połonina, dom nad 
chmurami”. 

„Karpaty (góry) – mój dom nad chmurami”. Piękny obraz. I pełno 
w nim znaczeń dotykających tych wartości gór, które mają w na-
szym ich przeżywaniu wymiar, chciałoby się powiedzieć patetycz-
nie – egzystencjalny.

 „Dom”, to przecież rzeczywistość nadzwyczajna – przestrzeń za-
korzenienia nie tylko rodzinnego, też kulturowego, społecznego; 
punkt oparcia i odniesienia, miejsce prywatne, do którego wracamy, 
za którym tęsknimy, w którym czujemy się bezpieczni, w którym 
jesteśmy u siebie. A jeśli mamy ten swój dom „nad chmurami” 
– to jest to także nasze miejsce „ponad”: ponad światem, po-
nad prozą codzienności: „bocianie gniazdo”, azyl, „miasto uciecz-
ki”, Arkadia. (Obraz gór jako „domu nad chmurami” urzekł także 
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Leszka Żulińskiego, autora cytowanego wywiadu z Harasymowi-
czem – wywiad nosi właśnie ten tytuł: Dom nad chmurami). Zatem, 
w takim razie, to jest chyba to – biorę ten „dom nad chmurami”.

Skreślam zatem połączone ze sobą treściowo i składniowo po-
czątkowe zdania, w których narrator mówi o przemianie swoich 
uczuć do dziadka i o rozbudzaniu się poczucia więzi rodowych. 
Wydawało mi się początkowo (jak się okaże – niesłusznie), że te 
zdania nie mają silniejszego związku z centralnym znaczeniowo 
fragmentem wypowiedzi o „domu nad chmurami”. Ponadto, se-
kwencja o dziadku – myślałem – zdaje się należeć znaczeniowo 
bardziej do poprzedzającego ją, ściśle autobiografi cznego frag-
mentu wywiadu. Otrzymuję więc zwięzłą myśl-obraz:

„Mój dom to połonina, dom nad chmurami”. 

 Ale zaraz, chwileczkę. W wyciętym fragmencie narracji Harasy-
mowicza (pamiętamy: autora pięknego wiersza, zaczynającego się 
od słów „W górach jest wszystko, co kocham…”) jest przecież 
wyznanie „góry – mój skarb” („skarb krwi”), wzbogacające se-
mantyczny wymiar obrazu „domu nad chmurami” o treść emo-
cjonalną. I jest jeszcze fi gura poetycka „góry – matecznik”, któ-
ra pogłębia przenośnię „góry – dom”. Bo matecznik to nie tylko 
miejsce macierzyste, rodzinne, to, z którego, jak z matki, jeste-
śmy; matecznik to także miejsce trudno dostępne, odosobnione 
(w puszczy); a jeszcze w innym znaczeniu – miejsce specjalne, naj-
ważniejsze (w ulu komórka dla matki pszczół). Nie, z obrazu gór-
skarbu-matecznika nie można rezygnować. 

Teraz jednak powstaje problem: „skarb krwi” w wypowiedzi Harasy-
mowicza aktywizuje tylko jedno z wymienionych znaczeń „matecz-
nika”: matecznika jako „miejsca macierzystego”, a to jego znaczenie 
nie tłumaczy się bez odwołania się do poczucia więzi z przodkami. 
Zatem zdanie ewokujące postać dziadka musiałoby zostać?


