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Od autora

Właściwie nie piszę o wspinaniu, bo jest to szalenie trudne. 
Trudniejsze jest chyba tylko pisanie o pisaniu na temat wspina-
nia…

Główne zagrożenie polega na tym, że w tzw. literaturze gór-
skiej zbyt łatwo popada się albo w nadmierną egzaltację („moje 
odczucia względem jedności z naturą były wprost nie do opisania, 
a zachód słońca wywoływał wspomnienia z nieodległej przecież 
młodości”), albo w zbyt szczegółowe rozważania techniczne w ro-
dzaju „Zabiłem jedynkę i stając w ławach, szukałem rozpaczliwie 
jakiegokolwiek mikrochwytu. Piargi przyzywały mnie bezgło-
śnie”. Nie lubię tego czytać i nie umiem tak o tym pisać.

Czymś, co zawsze ciekawiło mnie w literaturze (lub jak kto 
woli para-literaturze) górskiej, są misterne relacje między partne-
rami lub uczestnikami wyprawy (jak by nie patrzeć cholernymi 
egoistami i indywidualistami) — opisane w maksymalnie prosty 
sposób, czasem jednym, pozornie niewiele znaczącym zdaniem. 
Nie przez przypadek najlepsze teksty górskie nie są związane ze 
sportowymi sukcesami; autorzy koncentrują się wtedy na innych 
elementach wspinania. Według mnie znacznie ważniejszych. 

Opowiadanie Gwiazdy i burza jest dla mnie ważne z dwóch po-
wodów. Po pierwsze odzwierciedla dokładnie moje wspomnie-
nia z tamtego dnia. Chaos, tempo, kamienie, pioruny i obecność 
Maćka na drugim końcu liny. Tak naprawdę tego chaosu było 
jeszcze więcej niż w tekście, a patrząc dziś na zdjęcia z Walke-
ra, nie jestem w stanie zidentyfikować konkretnych miejsc… Do 



tego mroźny biwak (gdzieś tam po drodze spadły moje kalesony, 
czapka i rękawiczki…), fantastyczny zachód słońca i radość na 
szczycie — radość, jakiej nigdy wcześniej, ani później w górach 
nie przeżyłem.

Po drugie, w pewnym sensie Filar Walkera — pomimo popu-
larności jaką się cieszy — był dla mnie najbardziej przełomowym 
momentem w moim podejściu do wspinania. Zawsze piekielnie 
się go bałem (zdecydowałem się na atak dopiero po kilku znacz-
nie poważniejszych wspinaczkach na Alasce), a schodząc po jego 
przejściu na włoską stronę. powiedziałem do Maćka: „Teraz to już 
mógłbym się bez żalu przestać wspinać”. 

I tak trochę jest. Takich „całościowych” emocji nie doznałem 
nigdy później na żadnej z dróg, czasem znacznie trudniejszych. 
Walker był także momentem przełomowym w sensie wiary w sie-
bie — że niby teraz to już można próbować sił na wszystkim.

A samo opowiadanie powstało w mniej więcej 50 minut. Jesz-
cze na etapie życia, kiedy to pracowałem „na etacie za biurkiem”, 
w pewnym momencie odłożyłem kalkulację finansową pozycji, 
którą miałem wydać i — nim się zorientowałem — opowiadanie 
było skończone. Myślę, że gdybym tej wspinaczki tak silnie nie 
przeżył — nie byłoby tego tekstu.
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Gwiazdy i burza…

Środek nocy, łapię urywany oddech. Obok czołówka Maćka 
oświetla szczeliny lodowca: „To chyba tędy!”. Od dłuższego czasu 
nie rozmawiamy, podenerwowanie dopadło nas na dobre. W koń-
cu już za chwilę skonfrontujemy się z mitem. Dla mnie mitem 
największym… Szczegóły przejścia z 1938 roku znałem, zanim 
wiedziałem, co to Johny Walker… Pod pierwszym wyciągiem 
długo walczę z odruchem ucieczki…, a na niebie gwiazdy; chole-
ra, brakuje pretekstu. Ale w końcu — jak nie teraz, to kiedy?

Szarpane myśli przebiegają przez głowę. „…Cassin z towarzy-
szami podchodził pod tę ścianę dokładnie sześćdziesiąt pięć lat 
temu — co do dnia…”, „…w kieszeni schemat rysowany przez 
Półkmiecia i Falco…”, tuż przed wyjazdem przeczytałem infor-
mację o śmierci Jacka Jasińskiego, „…cholera, co za pieprzona mi-
styka — wszystko będzie dobrze!”

A jednak dla mnie ta droga ma wymiar specjalny. Nie wiem, 
czy jest to związane z literaturą, widokiem ściany, czy wieczny-
mi rozmowami na temat „trzeba by na Niego pójść”. „Na Nie-
go…” — już dawno spersonalizowałem sobie ten mit. Znajo-
mi mówili z przekąsem: „Morderca”. Do dziś uśmiecham się na 
wspomnienie opowieści, kiedy to dwójka z nich, po miesiącu sie-
dzenia w Cham, zdecydowała, że… jednak nie pójdą na Walkera. 
Wyjechali sobie zrelaksowani na Montenvers i siedząc wygodnie 
na ławeczce, wznosili ręce w Jego kierunku w geście Kozakiewi-
cza krzycząc: „Nie zabijesz nas. A wiesz dlaczego? Bo nie damy 
Ci szansy…!”.
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Pierwsze wyciągi to szaleńczy wyścig… Skąd ich tu tyle? Świa-
tełka materializują się znikąd. Przewodnik z klientem przebiegają 
po naszej linie; związani, ale na żywca. Chwilę później klient zrzu-
ca „30-calowy telewizor” w miejsce, gdzie jeszcze przed sekundą 
stał Maciek…

„Il soleil, Il soleil” — krzyczy w pewnym momencie jeden 
z nich, gdy pierwsze promienie pojawiają się na ścianie. Jesteśmy 
pod zacięciem Cassina. Pierwsze kamienie. Maciek dostaje w rękę. 
W peletonie (ach, ten brak doświadczenia w Tour de France) zaj-
mujemy nie najlepszą lokatę… Rozpoczyna się szaleńczy wyścig, 
wpinanie w te same przeloty, trzech prowadzących na raz. Jak wy 
tak, to my podobnie; trzeba być twardym, a nie mientkim, nie? 

Kamienie po raz drugi. Maciek znowu dostaje w ramię. Mnie 
kamień uderza w klapę plecaka. Jak się później okazało, z telefonu 
Maćka i snickersów nie za wiele zostało. 

Pod „75-metrowym zacięciem” ciasno jak w kolejce WKD. Sta-
nowisko małe, wszyscy chcą do góry. Na moje uprzejme pytanie, 
czy możemy iść pierwsi, słyszę ostre: „Nein!”. Ach ty! — mścisz 
się za Szarika i Janka Kosa. Jego partner, Japończyk, wspina się 
powoli na pierwszych metrach zacięcia — a gdzie miłość do kra-
ju Chopina? Nic to — PR mamy opracowany. Cukiereczek dla 
Niemca, woda dla Włocha, kilka niedbałych tekstów w stylu „co 
to nie my…” i po dwudziestu minutach słyszymy „OK. You go 
first”.

„Ich liebe dich! See you on the top!”
Pogoń za czołówką, „Giro d’Italia” kręci się na nowo. Na biwa-

ku Allaina premia górska w postaci pokruszonego w drobny mak 
snickersa. „Dalej, dalej, widzisz peleton?” Po pewnym czasie łapię 
się na tym, że idę dziesięć metrów na wdechu, a następnie przez 
minutę łapię powietrze, stojąc w miejscu. Chryste, tu miało nie 
być trudności… 

Kamienie po raz kolejny. Maciek rozmasowuje kolano. 
Wreszcie ostrze filara, tu przynajmniej się nie sypie. Jak ci na 

górze daleko… Ze cztery wyciągi…
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Trawers w prawo; zaraz, zaraz, czemu tak zimno…? Jeb!!! Co 
to? K… błyskawice… Co to za szum, czemu tak biało? Grad, 
aha. „Mam auto, chodź tu, w to zacięcie. Tu sypie trochę mniej”. 
Poczekamy godzinkę i pójdziemy dalej. Jest 15.00. Ile to może 
trwać?… Ze dwie godziny? Chyba nie…” „Patrz, a już jesteśmy 
prawie na szczycie”.

Po trzech godzinach ściana jest już ścianą zimową, od pioru-
nów jesteśmy niemalże głusi. „No dobrze, dobrze pokazałeś nam 
już! Możesz przestać… Proszę… Pójdę do kościoła, pójdę…” 
Wysyłam sms-a do Cham z pytaniem o prognozę na następny 
dzień, przychodzi inny, z kraju: „Kochanie, daj znać jak już skoń-
czysz. Synek pozdrawia”. Niech nie wie, ja też nie chcę wiedzieć: 
„Zadzwonię jutro. K”. 

Słyszymy helikopter poniżej — szuka przewodników z klienta-
mi. Pioruny obok, a ci latają… Chyba ich zabrali? Nagle czujemy 
się jakoś tak samotni… 

Po ponad pięciu godzinach grad przestaje walić. „No, przy-
najmniej nie zginiemy z pragnienia”. Mościmy sobie miejsce na 
małej półeczce. Wyciągamy nasze Wunder Waffen — puchó-
weczki Małachowskiego od Pezety. Ajajaj, do rana jakoś doczeka-
my. Gdy rozchodzą się mgły, nad Szamoniowem obserwujemy 
najwspanialszy zachód słońca… „Patrz, patrz, będzie dobrze”. 
Robi nam się jakoś tak cieplej. „Przytul się, brachu!”

Rano kompletnie skostniali rozpoczynamy wspinaczkę po zalo-
dzonej skale — w kleterkach. Teraz jeszcze przewinięcie. O! Wy-
gląda na to, że jeszcze chwila. Po niecałych dwóch godzinach je-
steśmy na szczycie, cieszymy się jak dzieci. Pełna lampa — na 
horyzoncie Matterhorn, z drugiej strony i trochę bliżej Narożny. 
„Tam chyba też kiedyś, nie Maciuś?” A którędy to zejście?

Po kolejnych dziesięciu godzinach jesteśmy na dnie doliny. 
Ostatnie kroki do autobusu, idziemy przez łączkę, na której boskie 
ciała łapią ostatnie promienie słoneczne. Na przystanku mamy wra-
żenie, że wyglądamy naprawdę nieatrakcyjnie — piękne Włoszki 
krzywią się na nasz widok. Jeszcze tylko szczęśliwie złapany stop 
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i o zmierzchu padamy w ramiona Wawy na campingu… I to piw-
ko na sen.

Dzień po naszym przejściu na Walkerze posypał się na tyle 
duży kawałek, że zdjęcia obrywu pojawiły się we francuskiej pra-
sie ogólnokrajowej. Obryw miał miejsce dokładnie nad jednym 
z trawersów… Dzięki, że poczekałeś, Johny. 


