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BIULETYN WIELKIEJ ENCYKLOPEDII GÓR I ALPINIZMU

OD REDAKCJI
W numerze, tradycyjnie już, przypominamy kilka rocznic, jak na przykład ta, bardzo szacowna, pierwszego
wejścia na Lodowy Szczyt. Wspominamy również pierwsze wejście na Gasherbrum I z okazji jego 60 rocznicy
oraz wybitną drogę The Nose na El Capitanie z tego samego powodu. Czytelników zainteresowanych tematyką
tatrzańską na pewno ucieszy kolejny artykuł Tomasza Boruckiego; tym razem będzie o „zobrazowaniu Tatr na
dwóch osiemnastowiecznych mapach”. Piotr Paćkowski napisał o Johnie Harlinie II, legendarnym alpiniście,
który „stał się symbolem całego pokolenia”, a Krzysztof Baran o „Taterniczku”. W Suplemencie, jak zwykle,
przedstawiamy kolejnych Wegantów i zamieszczamy kilka uzupełnień haseł opublikowanych w tomach VI
i VII WEGA. W dziale kolekcji jest o Śląsku.
Biuletyn jest publikacją niekomercyjną, związaną z Wielką Encyklopedią Gór i Alpinizmu. Staramy się docierać do twórców ilustracji czy fotografii, prezentowanych na jego łamach, zawsze podajemy nazwiska autorów,
jeśli tylko je znamy. W innych przypadkach robimy wszystko, oczywiście, aby ustalić ich nazwiska, choć nie
zawsze się to udaje. Prosimy o pomoc w tych sprawach.
Na koniec liczymy na to, że w ostatni weekend września (tzn. 29-30.09.2018) będzie piękna pogoda i znów
spotkamy się w Skałkach Rzędkowickich, aby porozmawiać o drogach i górach, pośpiewać przy ognisku, zrobić kilka zdjęć, w sobotę w samo południe to najważniejsze – nasz portret zbiorowy.
Wszystkie numery biuletynu WEGA zawsze można „ściągnąć” ze strony www.stapis.com.pl
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RZECZY WIELKIE I MAŁE W ALPINIZMIE
175 rocznica zdobycia Lodowego Szczytu
(WEGA t. III, str. 473)
Około 31 sierpnia 1843 na Lodowy Szczyt weszli John Ball (WEGA t. VI, s.51), Wilhelm Richter, „węgierski
pejzażysta” i górale. Było to pierwsze wejście turystyczne na ten szczyt; wcześniej mieli go odwiedzać górale. Ich
droga (WHP 2722) była podobno od dawna znana koziarzom. Prowadziła prawdopodobnie z Doliny Jaworowej
przez Sobkowy Żleb i górny odcinek Sobkowej Grani. Nieco inaczej interpretuje to wejście w swoim przewodniku Arno Puškáš. Mianowicie jako drogę Sobkowym Żlebem (APV–122) na Lodową Szczerbinę(?) i dalej,
obchodząc po wschodniej stronie południową grań (APV–110), na Lodowy Szczyt.
Końcowy odcinek tej drogi jest nieco trudny (I), byłyby to więc największe trudności, jakie zostały pokonane
podczas wejść szczytowych w Tatrach do tego czasu. Dodać należy, że w wyprawie tej uczestniczyli jeszcze Carl
Richter i pewien „filolog z Polski”, którzy jednak na sam wierzchołek nie weszli.
Już 6 października 1845 roku Eduard Blásy (WEGA t.VI, s.93) oraz przewodnicy Johann Breuer senior i Jakob
Lux dokonali 2. wejścia na Lodowy Szczyt. Weszli na wierzchołek nową drogą (WHP 2718), południową granią
(zapewne również częściowo ją obchodząc) od Lodowej Przełęczy przez Lodową Kopę. Na tej eksponowanej,
nieco trudnej (I) drodze, też podobno od dawna znanej koziarzom, nagromadzenie trudności jest większe niż
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na drodze pierwszego wejścia. Tak więc zdobycie Lodowego Szczytu, który
w przewodniku Reyemhola opisany został jako niedostępny, spowodowało jednoznacznie podniesienie stopnia trudności pokonywanych dróg tatrzańskich
na nowy, wyższy, taternicki (nieco trudne – I) poziom. Zresztą w następnych
latach wejście na Lodowy Szczyt (na który nie prowadzi żadna zupełnie łatwa
droga) uchodziło, w przeciwieństwie do bardzo już powszechnych wejść na
Łomnicę czy Krywań, za naprawdę trudne i dostępne tylko dla prawdziwych
górskich turystów. Niestety, nie udało się dotrzeć do opisów tego wejścia.
Najwcześniejsze wejścia na Lodowy Szczyt (wg Witolda H. Paryskiego)
1. wejście: 31.08.1843 John Ball, Wilhelm Richter, „węgierski pejzażysta”
oraz górale.
2. wejście: 6.10.1845 Eduard Blásy z przewodnikami Johannem Breuerem seniorem i Jakobem Luxem.
3. wejście: 14.08.1855 Zygmunt Bośniacki, Wojciech Grzegorzek z przewodnikami zakopiańskimi.
J. Ball
4. wejście: 17.09.1867 Józef Stolarczyk oraz przewodnicy: Wojciech Gąsienica
Kościelny, Wojciech Ślimak, Szymon Tatar starszy i Jędrzej Wala starszy.
5. wejście: 1868 Edward Królikowski i przewodnik Jędrzej Wala starszy.
6. wejście: 1868 Stanisław Librowski i przewodnik Jędrzej Wala starszy.
7. wejście: 1868 austriaccy topografowie wojskowi z przewodnikami.
8. wejście: 21.08.1870 Franciszek Paszkowski, Leon Paszkowski z przewodnikiem Maciejem Sieczką.
9. wejście: 18.08.1873 Adam Asnyk, Franciszek Bylicki, Walery Eljasz-Radzikowski, Antoni Krechowiecki, Leopold Świerz oraz przewodnicy: Jan Gronikowski i Jędrzej Wala starszy.
10. wejście: 12.08.1875 Ludwik Chałubiński, Tytus Chałubiński z towarzyszami
oraz przewodnikami zakopiańskimi.
11. wejście: (Alfons?) Parczewski z towarzyszami oraz przewodnikami
zakopiańskimi.
12. wejście: 21.08.1876 Ferenc Dénes i tragarz Greisiger.
13. wejście: 2.08.1877 Eugeniusz Janota z towarzyszami i przewodnikami
zakopiańskimi.
14. wejście: 16.08.1877 Anton Döller i towarzysze.
15. wejście: 1878 Schopf, Soszmann i towarzysz oraz przew. Samuel Horvay.
E. Blásy
16. wejście: 15.07.1879 Ludwik Chałubiński, Tytus Chałubiński z towarzyszami
i przewodnikami zakopiańskimi.
17. wejście: 7.09.1879 Jan Gwalbert Pawlikowski oraz przewodnicy: Józef Gąsienica Fronek i Maciej Sieczka.
18. wejście: 12.09.1879 Emil Dorn, Rudolf Mordzejewski z przewodnikiem (K?) Kirnerem.
19. wejście: 4.10.1879 Ferenc Dénes, Ad. Kurovszky.
20. wejście: 21.08.1880 Tytus Chałubiński, Bronisław Dembowski, Henryk Hoyer senior, A. Sawicki oraz
przewodnicy: J. Jarząbek, Bartłomiej Obrochta, J. (Jędrzej lub Józef) Pęksa, Szczepan Roj, Wojciech Roj,
Sz. Ślimak, Szymon Tatar starszy i Jędrzej Wala młodszy.
1. wejście zimowe: 28.12.1891 Theodor Wundt i przewodnik Jakob Horvay.
Wilhelm Richter opisał pierwsze wejście na Lodowy Szczyt w książce Wanderungen in Ungarn und unter seinen
Bewohner, wydanej w 1844 roku w Berlinie. Dalej zamieszczone są strony tej książki z opisem 1. wejścia.
Na końcu opublikowany w „Pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego” z 1876 roku list Johna Balla, wysłany z gratulacjami dla Towarzystwa Tatrzańskiego, w którym wspomina on swoje wejście na Lodowy Szczyt w 1845 roku.
Jan Kiełkowski
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60 rocznica pierwszego wejścia na Gasherbrum I
(WEGA, t. II, str. 254)
Właśnie niedawno minęła 60 rocznica 1. wejścia na Gasherbrum I w Karakorum. Szczyt zdobyli amerykańscy
alpiniści w lipcu 1958 roku. Wyprawą kierował Nicholas Clinch (WEGA t. VI, str. 156), a w jej skład wchodzili: Richard Irvin, Andrew John Kauffman, Thomas McCormac, Thomas O. Nevison, Gilbert Roberts, Peter
K. Schoening i Robert L. Swift.
Wejścia dokonano z Abruzzi Glacier zachodnią flanką przez pd.-zachodnie żebro Urdok I i Upper Zbwa
Glacier na główny wierzchołek. 5.07.1958 stanęli na nim Andrew Kauffman (WEGA t. VI, str. 391) i Peter
K. Schoening (WEGA t. VI, s. 687). W moim przewodniku Eastern Baltoro Mustagh (wydanym w języku angielskim w 2005 roku) droga tego wejścia opisana jest następująco:

Nicholas Clinch
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Peter K. Schoening
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Zestawienie najwcześniejszych wejść na Gasherbrum I
MAIN PEAK: Próby wejścia: 26.07.1934 Hans Ertl, Andre Roch do 6200 m; 24.06.1936 Pierre Allein,
Jean Leininger do 6800 m.
1.wejście: 5.07.1958 Andrew Kauffman, Peter K. Schoening.
2.w. 10.08.1975 Peter Habeler, Reinhold Messner.
3.w. 11.07.1975 Robert Schauer, Hans Schell, Herbert Zefferer.
4.w. 8.07.1977 Andrej Stremfelj, Nejc Zaplotnik.
[możliwe 5.w. 9.07.1977 Drago Bregar(†)].
5.w. 15.07.1980 Maurice Barrard, Georges Narbaud.
6.w. 3.08.1981 Hideaki Azuma, Kozo Shimotori.
7.w. 22.07.1982 Michael Dacher, Siegfried Hupfauer, Günter Sturm.
8.w. (1.w. kobiece): 27.07.1982 Mohammad Ali, Jean-Pierre Ollagnier, Sylvain Saudan, Daniel Semblanet,
Marie Jose Valencot.
9.w. 23.06.1983 Erhard Loretan, Marcel Ruedi.
10.w. 24.06.1983 Pierre Morand, Jean-Claude Sonnenwyl (i M. Spicher?).
11.w. 23.07.1983 Jerzy Kukuczka, Wojciech Kurtyka
12.w. 22.08.1983 Victor Arnal, Ignacio Cinto, Javier Escartin, Jeronimo Lopez, Lorenzo Ortas, Antonio Ubieto.
Inne polskie wejścia:
2.polskie w. (1.wejście w zespole kobiecym): 16.07.1990 Ewa Pankiewicz, Wanda Rutkiewicz.
3.p.w.: 15.07.1995 Jacek Berbeka, Krzysztof Wielicki i towarzysze.
4.p.w.: 17.07.1997 Józef Goździk, Ryszard Pawłowski, Piotr Pustelnik.
5.p.w.: 06.2008 Piotr Morawski i Słowak Peter Hamor.
Przebieg wyprawy i wejścia opisał N. Clinch w książce A walk in the sky (Seattle 1982); opisano je również
m.in. w „La Montagne” 1959, nr 22, s.39-45 (A.J. Kauffman, La conquête du Hidden Peak), w „Himalayan
Journal” 1958, s.46-54(T. McCormack, The Ascent of Gasherbrum I) oraz w „American Alpine Journal” 1959,
s.165-172 (K. Schoening, Ascent of Hidden Peak). Dalej strony z artykułów Kauffmana i Schoeninga.
Jan Kiełkowski
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60 rocznica pierwszego przejścia The Nose na El Capitanie (WEGA t. IV, str. 205 i 532)
12.11.1958 Warren J. Harding (WEGA t.VI, s.315), Wayne P. Merry i George Whitemore weszli na wierzchołek
El Capitana po pierwszym przejściu wysokiego na 1000 m południwego kantu (The Nose) tej góry. Przejście,
a raczej jednak zdobywanie tej drogi, w którym brali udział jeszcze inni wspinacze, trwało 18 miesięcy, w tym
47 dni wspinaczki. Zainteresowanym wspinaniem nie trzeba przedstawiać ani El Capitana, ani tej drogi, więc
tylko dla przypomnienia zamieszczamy relację z tego przejścia W. J. Hardinga w „American Alpine Journal”
1959, s. 184-189 (El Capitan).
Chętnie sporządzilibyśmy pełną listę wczesnych przejść, a także polskich przejść tej drogi. Może ktoś zechce
coś takiego przygotować lub przynajmniej pomóc w zebraniu potrzebnych wiadomości, zwłaszcza o polskich
przejściach The Nose?
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El Capitan z kantem (w profilu) The Nose na obrazie A. Bierstadta
Niektóre przejścia drogi The Nose
1960 2. przejście The Nose (tylko 7 dni): Joe Flitchen, Tom Frost, Chuck Pratt, Royal Robbins.
1969 ?. przejście (1. przejście solo): Tom Bauman.
1975 ?. przejście (1. p. jednodniowe): Jim Bridwell, John Long
i Billy Westbay.
1990 przejście dróg The Nose i Salathe (łańcuchówka?): Peter Croft
Dave Schulz.
1992 ?. przejście: Peter Croft i Dave Schulz.
1993 ?. przejście (w 4 godz. 22 min.): Peter Croft i Hans Florine.
1993 1. przejście „klasyczne”: Lynn Hill i Brooke Sandahl.
1993 ?. przejście łańcuchówki The Nose + Lurking Fear + The West
Face (w 23 godz.): Hans Florine, Steve Schneider.
1998 ?. przejście (2.p. „klasyczne”): Scott Bruke
2005 ?. przejście: łańcuchówka The Nose + Freerider: Tommy Caldwell i Beth Rodden(f)
2018 ?. przejście szybkie (2 godz, 10 min. i 15 sek.): Alex Honnold,
Tommy Caldwell.
1. polskie przejście drogi: 1980 Tadeusz Karolczak, Janusz Majer,
Ryszard Pawłowski.
			
Malgorzata i Jan Kiełkowscy

Warren J. Harding
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MIĘDZY NAMI WEGANTAMI
John Harlin – Amerykanin w Alpach
22 marca 1966 roku Amerykanin John Harlin zginął na direttissimie Eigeru. Rozpoczęła się legenda alpinisty,
który stał się symbolem całego pokolenia. 20 lat po inwazji normandzkiej Amerykanie wylądowali w Alpach,
przywożąc nowy sprzęt, nową technikę ścianową, lecz przede wszystkim nową filozofię alpinizmu. Szefem tej
nowej fali był John Harlin junior. Urodził się 30 czerwca w Kansas City. Tam też ukończył szkołę średnią i zaczął studiować sztuki piękne na uniwersytecie w Standford. Pragnął zostać stylistą haute couture.
Zatrudnił się nawet jako stażysta u Balmaina i Diora w Paryżu, lecz szybko stwierdził, że to nie jest zawód dla
niego. W 1955 poślubił Marilyn i cztery lata później został ojcem (Johnny i Andrea). Zaszczepiony prawdopodobnie przez ojca, który był pilotem w Panamie, wirus latania przyniósł efekty – Harlin trafił na 5 lat do US Air
Force, zrobił licencję pilota i z najlepszym wynikiem ukończył szkołę Top Gun. Miał więc prawo do wybrania
swojej przyszłej bazy. W 1957 służył w bazie NATO w Hahn i później w Bernkastel. Ten wybór nie był przypadkiem – Harlin chciał być w pobliżu Alp.
W 1963 opuścił lotnictwo i osiedlił się w Leysin w Alpach Szwajcarskich, po drugiej stronie Chamonix,
pracując tam jako profesor wychowania fizycznego w amerykańskim college. Dwa lata później założył szkołę
wspinaczkową: International School of Modern Mountaineering.
Harlin zaczął się wspinać w 1952 roku w uniwersyteckim klubie wspinaczkowym w Standford. Pierwsze
alpinistyczne kroki stawiał w USA i Kanadzie. W 1955 przeszedł północną ścianę Matterhornu – tak w każdym
razie podawał. Jednak Matterhorn „według
Harlina” to jeden z pierwszych [raczej jeden z wielu, przyp. red.] przypadków górskiej mitomanii w historii alpinizmu. O tym
fałszywym przejściu pisze James R. Ullman
w biografii Amerykanina Straight up. Fakty potwierdza też John Harlin III w książce
Eiger obsession, poświęconej ojcu. W 1955
roku John Harlin był debiutantem. Wybrał
się na północną ścianę Matterhornu, lecz
podczas wspinaczki zespół zabłądził w ścianie i w końcu pokonał tylko drogę normalną.
John Harlin III pisze:
„Epizod z Matterhornem i pobyt w Paryżu – te sprawy prześladowały mojego ojca.
Fiasko na Matterhornie stało się przejściem
północnej ściany. I więcej, wizyta u Diora
i Balmaina urosła do stażu zawodowego”.
[…] „Ojciec wierzył absolutnie w powodzenie każdego przedsięwzięcia. Porażka
nie wchodziła w rachubę”.
Według Hastona Harlin uprawiał wspinaczkę z taką samą euforią jak latanie.
Amerykański alpinista potwierdził tę opinię
kilka lat później: „...alpinizm i lot samolotem, niebo jest dla mnie czymś więcej niż
tylko terenem gry, to esencja mojego życia”.
W 1961 roku Harlin wspinał się w Chamonix z Garrym Hemmingiem, dla którego był
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to pierwszy sezon alpejski. Amerykanie przeszli wówczas tylko Bonattiego na Grand Capucin, gdyż pogoda
była kapryśna. W rok później podobnie: zespół wycofał się z dróg Walkera i Bonattiego na Dru. Harlin wrócił
do Szwajcarii, gdzie przeszedł z Konradem Kirschem Drogę Klasyczną na Eigerze. W tym samym czasie Hemming z Robbinsem inaugurował Directe Americaine.
W 1963 roku konkretyzuje się dawny Hemmingowsko-Harlinowski plan: południowa ściana Aiguille
du Fou, przyciągająca od 1952 roku najlepszych wspinaczy. W pierwszej, czerwcowej próbie uczestniczyli Harlin i Kirsch. W lipcu ścianę zaatakowała nowa, wzmocniona ekipa: Tom Frost,Steward Fulton, Harlin
i Hemming. Alpiniści wycofali się trzykrotnie ze szczeliny diagonalnej ze względu na praktycznie nieistniejącą
asekurację. 25 lipca ta sama ekipa weszła w drogę, kończąc ją następnego dnia. W Chamonix rozpoczyna się
amerykańska legenda i lokalna zazdrość.

Zespół Harlina przed wejściem w południową ścianę Aiguille du Fou.
Po południowej ścianie Fou Harlin i Hemming rozstali się definitywnie. Ich poprzednie wspinaczki charakteryzowały się kłótniami i karczemnymi awanturami. Tym razem Hemming nie może już dłużej
znosić reklamowych akcji Harlina, który po każdym sukcesie wzywał dziennikarzy. Sytuację zaogniły także
poręczówki, użyte podczas wspinaczki. Na Fou.
W końcu lata Frost i Harlin otwierają drogę lewym filarem Frêney (Hidden pillar) po włoskiej stronie Mont
Blanc. O drodze tej Harlin napisze później: najtrudniejsza wspinaczka na „Małym Kaukazie”: jakość skały,
trudności techniczne, wysokość i dzika sceneria sprawiają, iż jest to przedsięwzięcie na wielką skalę.
Zimą 1964 Amerykanin pokonał północno-zachodnią ścianę Möncha, w towarzystwie Martina Eppa, i wiosną
udał się na zachodnią ścianę Aiguille de Blaitière. Jego partnerem był wówczas Lee Herral. Na kluczowym
wyciągu Harlin zaliczył długi lot i zdecydował się na wycof. W czerwcu, po dwóch dniach wspinaczki, Harlin
i Pierre Mazeaud, jeden z pozostałych przy życiu podczas tragedii na filarze Frâney alpinistów, stanęli na szczycie Blaitiere po przejściu direttissimy. Mazeaud napisze później o Harlinie: ...znałem koncepcję Johna: wspinać
się w linii pionu. Miałem podobne poglądy, wiedziałem, że rozpoczyna się nowa era alpinizmu.
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W sierpniu po kilku nieudanych próbach, w których uczestniczyli między innymi Estcourt, Mazeaud i Sorgato,
Harlin i Robbins, otwierają direttissimę zachodniej ścianie Petit Dru. W końcu sierpnia Baillie, Bonington,
Robertson i Harlin inaugurują nową drogę prawą częścią filara Brouillard, nie dochodząc do szczytu z powodu
gwałtownej burzy. To ostatnia premiera Harlina w masywie Mont Blanc.
W Leysin, gdzie pracował Harlin, środowisko wspinaczkowe skupiało się wokół amerykańskiego college imienia Schillera oraz turystycznego Klubu „Vagabond’’. W 1965 roku Harlin założył tam szkołę wpinaczkową
- ISMM. Nie miała ona przez długi czas statusu legalnego i nie przynosiła zysków, gdyż jej instruktorzy nie
byli przewodnikami; Harlin rekrutował ich spośród najlepszych ówczesnych wspinaczy, między innymi Joe
Taskera i Ericka Jonesa. Po śmierci Harlina szkołą kierowali kolejno: Royal Robbins, Don Whillans, Dougal
Haston i Peter Boardman. Spadkobiercy Harlina przez długie lata zapewniają funkcjonowanie szkoły zgodnie
z duchem jej założyciela, gwarantując wysoki poziom kursów spinaczkowych. W latach siedemdziesiatych
(dyrektor Boardman) ISMM proponował kursantom, między innymi, filar Walkera i zachodnią ścianę Petites
Jorasses. Od śmierci Boardmana i Taskera szkołą kieruje do dzisiaj Patt Littlejohn.
W latach sześćdziesiątych Harlin zaczął interesować się północną ścianą Eigeru. W okresie tym przyciągała
ona amatorów nowych dróg z całego świata. Podczs pierwszego rekonesansu na ścianie Amerykaninowi
towarzyszył jugosławiański (słoweński) alpinista Aleš Kunaver.
W 1964 roku Eiger stał się teatrem zimowej próby. Siegert, Kauschke, Uhner i Bitner po kilku dniach
spędzonych na północnej ścianie wycofali się z drugiego pola lodowego. W lutym na drodze klasycznej Harlin
próbował współpracować z będącym wówczas w Europie Tenzingiem, lecz z powodu złej pogody (i braku
ścianowego doświadczenia Szerpy, według Harlina) zespół wycofał się z drogi. W tym czasie Amerykanin
spotkał w Bostonie Laytona Kora, który był zainteresowany problemem direttissimy. W kilka tygodni później
Harlin w towarzystwie Douga Hastona, spotkanego przy piwie w Nationalu w Chamonix, wyruszył na tajne oględziny ściany. Alpiniści byli zadziwieni ogromem przyszłego przedsięwzięcia. W czerwcu 1965 roku
Amerykanin pojawił się na północnej ścianie
kolejno z Piussim i Sorgato oraz z Bertrandem i Desmaisonem. Ta „mountain killer”
coraz bardziej prześladowała Harlina, który
był przekonany, że najlepszym momentem
na zaatakowanie jej jest zima, ze względu
na mniejsze ryzyko kamiennych lawin. Zimą
1966 plan Harlina był zapięty na ostatni guzik. Zespół stanowili: Haston, specjalista od
lodu, Kor geniusz skały oraz Harlin, mózg
operacji. Chris Bonington koordynował akcję
z Kleine Scheidegg.
Na początku lutego Hermann Geiger, słynny
pilot lodowców, krążył w pobliżu ściany Eigeru, umożliwiając Harlinowi fotografowanie przyszłej drogi metr po metrze. Wybrany
przebieg drogi wydawał się bezpieczny, gdyż
omijał strefę kamiennych lawin.
Larry Ware, były uczeń Harlina i profesor
w Schiller College, powie: Nie można zapominać, że John był inżynierem górskiej logistyki. Potrafił opracować odpowiednią taktykę
i dobrać właściwych ludzi. Jego silny charakter powodował, że inni szli w jego ślady.
20 lutego zespół Harlina wszedł w ścianę.
Jednocześnie pojawiła się konkurencyjna silna ekipa niemiecka. 16 marca Haston i Harlin
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zjechali ze ściany po siedmiodniowym biwakowaniu na Biwaku Śmierci, bez jedzenia i podczas burzy śnieżnej.
Wkrótce rozpoczął się bezlitosny wyścig.
Do 19 marca dwie ekipy wspinły się równoległymi, oddzielonymi o kilka metrów drogami. 20 marca, miesiąc
po wejściu w ścianę, ze względu na złe warunki dwie grupy połączyły się: Layton Kor i Karl Golikow osiągnęli
wreszcie górną część centralnego filara u stóp Pająka. Oficjalnie Harlin nie potwierdził jeszcze unifikacji ekip.
Jorg Lehne czekał z niecierpliwością na decyzję lidera. Ten ostatni obawiał się, iż liczna ekipa niemiecka może
opóźnić tempo wspinaczki, wiedział także, że jego ludzie byli w stanie wygrać ten wyścig. Dawne marzenie
Harlina zaczęło się rozwiewać. 21 marca Harlin i Haston wspięli się po poręczówkach i spędzili noc na Biwaku
Śmierci. Nazajutrz Kor, zwolennik połączenia obu grup, zjechał pod ścianę pomimo powrotu dobrej pogody.
Powody tego odwrotu pozostaną na zawsze zagadką i jedynym mrocznym punktem akcji.
22 marca obciążony sprzętem i zapasami jedzenia Harlin rozpoczął uciążliwe „małpowanie”. Przedostatnią
poręczówkę wymienił poprzedniego dnia Kor na polecenie Boningtona i Vottelera, którzy zauważyli liczne nadtarte liny. Tego dnia Harlin był sam, okropnie sam, podobnie jak podczas wspinaczki na pierwszego. Lecz tym razem ta samotność była nie do zniesienia, gdyż poręczując, alpinista pozbawiony jest tej
liny – pępowiny łączącej go z towarzyszem. Lina, po której wchodził Harlin pękła nagle o godzinie 15, na
wysokości Trawersu Bogów.
Peter Gillman, dziennikarz z „Daily Telegraf”, widział spadającego Harlina, który‚ „szybował z rozpostartymi
ramionami jak anioł”. W ścianie Rolf Rosenzopf zobaczył przelatującą tuż obok sylwetkę. Panika na Kleine
Scheidegg, ktoś spadł: Harlin czy Votteler? Bonington i Kor udają się pod ścianę; „tak potwierdzamy, to John”.
Śmierć Harlina była zrządzeniem losu? Przesądni wspomną z pewnością o feralnej liczbie trzynastu alpinistów
na północnej ścianie i wizytę Harlina, w przedzień wspinaczki, na cmentarzu w Grindelwaldzie podczas pogrzebu Hiltiego von Almena (właściciela hotelu na Kleine Scheidegg). W epoce Harlina pierwsze, siedmiomilimetrowe, nylonowe liny nie były wystarczająco solidne i łatwo niszczyły się na agresywnej skale. Śmierć Harlina była z pewnością konsekwencją nieodpartego przyciągania przez obsesyjny ideał. Przypadek Harlina nie
jest odosobniony; jego śmierć wpisała się do długiej tradycji przeznaczeń słynnych alpinistów, gdzieś między
odejściem Preussa, Kukuczki i Berhaulta. Harlin chciał zmienić swe przeznaczenie. Chciał zginąć na Eigerze?
Trudno wierzyć w te hipotezy, gdyż był on przykładem typowego hedonisty (świadczą o tym także jego liczne
przygody z kobietami.). Co zaś do zemsty Morderczej Ściany: wydaje się, że jest to teoria pocieszenia Hemminga, który nigdy nie pogodził się ze śmiercią przyjaciela.(sam wkrótce potem zmarł w bliżej niewyjaśnionych
okolicznościach. Według ostatnich badań Larry’ego Ware’a nie było to samobójstwo lecz morderstwo).
Kim był John Harlin? Sportowcem wysokiej klasy? (przyjaciele zwali go Blond God i Super John.), bohaterem nowej epoki? Z pewnością kierowała nim ambicja i chęć wygrania za wszelką cenę. Był postacią
kontrowersyjną, wymagającą wiele od współtowarzyszy wspinaczki. Jednocześnie posiadał nieodparty urok
i magnetyzm. Niezaprzeczalny jest fakt, że zapoczątkował nową erę alpinizmu. Po Bonattim i jego heroicznych podbojach Amerykanin stał się prekursorem czysto estetycznych dróg, realizowanych zgodnie z jedyną
logiką: wprost do góry.
Z nielicznych tekstów, które pozostawił po sobie, wynika, że był także romantykiem, marzycielem i poetą,
kimś dla kogo ważniejsze są ideały niż sportowe osiągnięcia, kimś dyskretnym, skromnym i w stosunku do
przyjaciół wyrozumiałym.
Harlin miał kilka niespełnionych marzeń: zbudowanie bazy kosmicznej w Himalajach, pojedynek z pilotem
Miga oraz z asem Luftwaffe, von Richtofenem. Po jednym z lotów patrolowych nad Alpami (na pokładzie Sabre) Harlin użył określenia Kryształowe Góry. Jego ostatnim, niespełnionym marzeniem był Eiger.
								

Piotr Paćkowski

Tłumaczenie własnego artykułu John Harlin- un Américain dans
les Alpes, opublikowanego w „Alpi Rando” (wrzesień 1996).

597

Spotkania Seniorów 2018

Wojciech Kapturkiewicz przesłał nam dwie świetne grupowe fotografie z tradycyjnych tegorocznych
Pierwsze z nich odbyło się 17 maja 2018 w Dolinie Będkowskiej (dawniej było to „Spotkanie Pokutn
Na zdjęciu z Doliny Będkowskiej siedzą na ławie kolejno od lewej: Alicja Bednarz, Jan Słupski, Jan
Stoją za nimi w pierwszym rzędzie, też od lewej: Jacek Hegerle, Krystyna Skowera, Andrzej Popowi
Waldeck-Kurtyka i Wojciech Kapturkiewicz. Z tyłu stoją: Wiesław Stefański, Ewa Kasprzyk, Jacek P
Może wspólnie uda nam się zidentyfikować wszystkie osoby na zdjęciu z Mięguszami na następnych

h „Spotkań Seniorów”.
ników”), drugie zaś 25-27 maja 2018.
Bagsik, Marian Bała, Adam Konior, Barbara Morawska, Roman Śledziewski i Adam Trzaska.
icz, Elżbieta Szumska, Stanisław Kozieł, Ewa Śledziewska, Jerzy Wala, Henryk Skowera, Ewa
Poręba i Andrzej Paulo.
h stronach.

Obraz Tatr na mapach Czakiego i Rizzi-Zannoniego

GÓRY W KULTURZE I NAUCE
Obraz Tatr na mapach Czakiego i Rizzi-Zannoniego
W trzeciej tercji XVIII wieku dokonał się epokowy przełom w kartografii Tatr i Podtatrza. Metoda
perspektywiczna prezentacji rzeźby terenu za pomocą symbolizujących góry kopczyków ustąpiła pola
kartowaniu topograficznemu. Szczytowym nomen omen osiągnięciem kartografii tatrzańskiej w pierwszym okresie jej rozwoju jest obraz Tatr na dwóch mapach ziem Rzeplitej. Ich współtwórcą był kapitan
artylerii Franciszek Florian Czaki. Po raz pierwszy w kartografii przedstawił rzeczywiste detale rzeźby
wysokogórskiej Tatr, a także nazewnictwo geograficzne ich szczytów, dolin oraz jezior i cieków wodnych.
Spróbujmy zanalizować treść tatrzańskich wycinków obu map.
Mapa starostwa spiskiego, sporządzona przez Czakiego w skali około 1: 167 000 (bądź 1: 168 000, 1: 170
000), została wyrytowana i wydana przez Friedricha Hampego w Elblągu około roku 1760 lub 1762, pod dwojakim łacińskim tytułem (ryc. 1). Obejmuje północną część Spisza – komitatu Królestwa Węgier z enklawami
terytorialnymi 16 miast oddanych w zastaw Koronie Polskiej 350 lat wcześniej.

Ryc. 1. Fragment mapy Spisza F. F. Czakiego (ok. 1760 lub 1762) z efektownym kartuszem i wizerunkiem Tatr.
Tytuł w kartuszu (w tłumaczeniu): Karta szczegółowa starostwa spiskiego... Tytuł równoległy: Mapa geograficzna przedstawiająca część Węgier, mianowicie tak zwany Komitat Zips…
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Odkryta i po raz pierwszy opisana przez Jana Jakubowskiego (1926, 1930), mapa ta dopiero po prawie
półwieczu doczekała się analizy historyka kartografii. Jerzy Midzio (1975) określił jej dokładność, podjął też
próbę objaśnienia genezy przedstawionego na niej obrazu Tatr oraz identyfikacji i skorygowania części błędnych
jego zdaniem nazw. Wcześniej jej wycinek tatrzański analizował Józef Szaflarski (1935, 1972). Na jego ustaleniach oparł się Wiesław Siarzewski (2013) w monograficznym, trzecim z serii „Zeszytów Tatrzańskich”, wydawanych przez Tatrzański Park Narodowy pod redakcją Zbigniewa Ładygina. Jednak samej mapie poświęcono
tam zaledwie 5 stron tekstu (z ogółem 55). Mogłoby się zdawać, że opracowano ją już tak dogłębnie, iż nie było
nic więcej do napisania na jej temat.
Okazały masyw Tatr stanowi dominantę mapy w jej lewej górnej (północno-zachodniej) ćwiartce. Wysokie
szczyty Czaki zgrupował w dwóch równoległych szeregach. Pomiędzy nimi umieścił siedem jezior. Stosunki
wysokościowe starał się oddać silnymi przewyższeniami, a stromość stoków i plastykę brył – światłocieniem.
Drugoplanowym szczytom nie przypisał żadnych nazw ani nie nadał swoistych cech umożliwiających
identyfikację. Ich sylwetki są zróżnicowane, lecz czysto fantazyjne. Na pierwszym planie wybija się szereg
„spiskich olbrzymów” w bocznych graniach masywu tatrzańskiego (ryc. 2).

Ryc. 2. Tatry Wysokie i Bielskie z lewobrzeżną częścią dorzecza górnego Popradu na mapie starostwa spiskiego
F. F. Czakiego (ok. 1760 lub 1762).
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Szaflarskiego już na pierwszy rzut oka uderzyła „fantastyczność obrazu Tatr” na mapie Czakiego. Zakłada,
że celowo zdeformował on stosunki topograficzne, dostosowując usytuowanie szczytów, aby widocznie
pomieścić między nimi doliny i jeziora. Zwiększenie pojemności informacyjnej tatrzańskiego wycinka mapy
uzyskał więc kosztem wierności odwzorowania.
Zdaniem Siarzewskiego, daje się zauważyć na mapie Czakiego „pewien wpływ” panoram tatrzańskich
Georga Bucholtza młodszego (1717) oraz Istvána Berzeviczyego (1719). Rysowane znad Wielkiej Łomnicy,
nie ukazały się przed wydaniem jego mapy. Brak śladów, by zapoznał się z którąkolwiek z nich. Jak więc
mogłyby go zainspirować? Szaflarski nie stwierdził żadnych ewentualnych zależności między nimi a powstaniem mapy Czakiego.
Wszyscy badacze, w tym Zofia i Witold H. Paryscy (1995), są zgodni co do tego, że istnieje pewne podobieństwo wyglądu niektórych szczytów na mapie do ich rzeczywistych sylwetek. Szaflarski (1935, 1972), a za nim
Siarzewski (2013), wskazują tylko jeden „łatwy do zidentyfikowania” szczyt – Gierlach (2655 m), „z wyraźnie
zarysowanym Kotłem Gierlachowskim”. Spośród 11 gór opatrzonych nazwami przez Czakiego Szaflarski
dokonał jeszcze tylko trzech pewnych identyfikacji oraz dwóch domniemanych. Rozpoznał też połowę spośród
6 opisanych nazwami stawów, w tym dwa niepewnie. Siarzewski (2013, 2015) pokusił się o zidentyfikowanie
wszystkich stawów, „wśród których znalazło się Morskie Oko” – wbrew jednemu ze wskazań Szaflarskiego.
Obaj pominęli sieć rzeczną, umożliwiającą korelację położenia niektórych obiektów topograficznych.
Czaki zobrazował południowo-wschodnią partię Tatr między źródłowym biegiem Popradu na zachodzie
a Bielskim Potokiem na wschodzie. U źródlisk Popradu w Dolinie Mięguszowieckiej umieścił błędnie nazwę
Doliny Wielickiej Felkergrund. Nie zlokalizował Popradzkiego Stawu, z którego – wedle Jakoba Buchholtza
(1783) – ma wypływać Poprad. Do tego jeziora nie może więc odnosić się nazwa Fisch See – jak chce Siarzewski (2013), powołując się na Matthiasa Bela (1736). Czaki sygnuje nią bezodpływowy staw położony dużo dalej
na wschód, za Gierlachem, we wnętrzu Tatr. Od południa spływają doń dwa potoki. Może to więc być drugie
„Rybie Jezioro” po polskiej stronie, czyli Morskie Oko – również mylnie umiejscowione.
Ryc. 3. Fragment panoramy Tatr Wysokich z okolic Popradu Karla Kolbenheyera (1882)
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Skrajnie błędną jego lokalizację zakłada Siarzewski (2013, 2015), przypuszczając, że jest to staw na najdalszym północno-wschodnim krańcu masywu Tatr, opisany przez Czakiego nazwą Polnische S[ee], czyli „Polskie
Jezioro”. Tak zwano bowiem Morskie Oko od strony węgierskiej. Za taką jego identyfikacją ma też przemawiać
„rysunek na mapie”. Siarzewski nie wskazuje rysunkowych detali, które by o tym świadczyły, a wręcz zaprzecza temu, trafnie zauważając, iż „jezioro to (...) umiejscowiono pośród kilku niezidentyfikowanych szczytów”.
Jedynie położenie sąsiedniego, bezimiennego jeziora przypomina mu Czarny Staw nad Morskim Okiem. Dla
Szaflarskiego (1935, 1972) jest to „prawdopodobnie Pięć Stawów Polskich”.
Obok wymienionych jezior Czaki ulokował w północno-wschodnim zakątku zobrazowanego masywu Tatr
jeszcze dwa stawy: Schwartze S[ee] – czyli Czarny, najprawdopodobniej Jaworowy, a nie Kieżmarski – jak
chce Siarzewski (2013), oraz Gefrorne S[ee], a więc „Zmarzły”. Nie jest to jedno z jezior tej nazwy w Dolinie Białej Wody, jak domniema Siarzewski, lecz zapewne Żabi Staw Jaworowy. Pod tą nazwą wzmiankował
go Wilhelm Richter (1843, 1844) w relacjach ze zdobycia Lodowego Szczytu (2628 m), co stwierdził Józef
Nyka (2016). Szaflarski pisze „o wręcz fantastycznym rozmieszczeniu” stawów, które „jest w tej partii mapy
zupełnie fałszywe”. Mimo to Siarzewski (2015) widzi w niej „najstarszy kartograficzny obraz Morskiego
Oka i jego otoczenia”.
Midzio stwierdził, że z porównania widoku Tatr z okolic miasta Poprad (ryc. 3) z ich wizerunkiem na mapie Czakiego wynika, iż najprawdopodobniej przedstawił on masyw tatrzański w oparciu o jego rzeczywistą
panoramę. Faktycznie południowo-zachodni wycinek obrazu Tatr na mapie wykazuje najwięcej zbieżności
z ich widokiem w naturze.
Zgodnie z realiami topograficznymi, na północ od Stwoły (Stollen) wznosi się na mapie trójwierzchołkowy
Gierlach (2655 m) z zagłębieniem Kotła Gierlachowskiego, który jest nazwotwórczą formacją dla całego masywu od południa. Jego nazwa Kössel Berg u Czakiego, czyli „Kotłowa Góra”, posiada ludowy słowacki odpowiednik Na Kotlu (ryc. 4). Midzio pojmuje ją zbyt wąsko, tylko w odniesieniu do niższego wierzchołka.
Słowacki Kotlový štít to współcześnie Mały Gierlach (2601 m).
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Ryc. 4. Gierlach (2655 m) opisany nazwami Na-kotlu i Gerlsdorfer Kesselspitz oraz Sławkowski Szczyt (2452
m) z Królewskim Nosem (Königsnase) na tle grupy Łomnicy (2632 m) na panoramie z okolic Ważca Carla
Kořistki (1864).
Na zachód od Gierlacha ciągnie się długą, niemal poziomą granią silnie cieniowany masyw. Jego położenie
i trapezoidalna bryła przypominają sąsiednią Kończystą (2535 m). Siarzewski (2013) zgadza się z Szaflarskim,
że ten niezidentyfikowany przez nich szczyt opada „prostopadłą ścianą”. Ukośny szrafunek oddaje jednak
pochyłość zboczy. Nazwa M[ons] Kampel odpowiada górnoniemieckiemu Kampel, Kämpel – pochodnemu od
Kamm w znaczeniu ‘grzebień’ (do włosów), ale też przenośnie „der Kamm eines Gebirges”. Jest więc bliskoznaczna Polskiemu Grzebieniowi (2200 m).
Kopulasta góra po wschodniej stronie Gierlacha nosi miano M[ons] Heischober. Szaflarski poprawia je
dowolnie na Heilschober, dopatrując się „charakterystycznego kształtu” Sławkowskiego Szczytu (2452 m).
Znakomity tatroznawca Józef Nyka skojarzył ten oronim ze spiskoniemieckim dialektyzmem odpowiadającym
ogólnoniemieckiemu Heuschober ‘stóg siana’. Albowiem Georg Buchholtz starszy (1719) właśnie do „kóp
siana” porównywał szczyty Tatr widziane rzekomo spod Łowicza. Nazwa ta byłaby więc analogiczna znaczeniowo do Stohów w Małej Fatrze i w Karpatach Wschodnich.
Masyw Sławkowskiego opada rozległymi zboczami ku Kotlinie Popradzkiej (ryc. 5). Na mapie jest wysmuklony i cofnięty za kulisowo zachodzące granie potężnych sąsiadów – Gierlacha i jeszcze odeń wyższego
dwuwierzchołkowego szczytu. Nosi on nazwę Königs Berg, czyli „Królewska Góra”. Paul Kray (1715) sygnuje
nią na mapie Spisza szczyt Kralowej Holi (1946 m) w Niżnich Tatrach. Midzio suponuje, iż została przeniesiona przez Czakiego. Wschodnie pasmo Niżnich Tatr opisał on nazwą Hola Montes. W grani Sławkowskiego
sterczy zaś Królewski Nos (2272 m), czyli Königs-Nase u Georga Buchholtza starszego (1719, 1774), którą to
nazwę Georg junior (1726) odnosi do Jastrzębiej Turni (2137 m) nad Zielonym Stawem Kieżmarskim. Zdaniem
Nyki, Königs Berg to właśnie Królewski Nos „w brzmieniu ulepszonym do poważnej mapy”. Położenie i wybitność tak zwanego przez Czakiego masywu wskazują jednak na grupę Łomnicy (2632 m).
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Ryc. 5. Panorama Tatr Wysokich z okolic Popradu na pocztówce (1908). Z lewej Kończysta (2535 m) i Gierlach
(2655 m) z Kotłem Gierlachowskim. W centrum masyw Sławkowskiego Szczytu (2452 m). Z prawej grupa
Łomnicy (2632 m).
W dolinie na północ od niej widnieje Grine S[ee], czyli niewątpliwie Zielony Staw Kieżmarski, ale bez
wypływającej z niego Białej Wody Kieżmarskiej. Pod nazwą Białka R[ivus] rzeka ta bierze początek na mapie u podnóży całego tego masywu, co jest ewidentnym błędem kartografa. Nie jedynym zresztą, jak chodzi
o układ sieci rzecznej na przedpolu Tatr i w ich wnętrzu. Znamienny jest zwłaszcza brak granicznej rzeki Białki
i sytuacji terenowej w jej górnym biegu. Przeczy to mniemaniu Szaflarskiego, jakoby Czaki „usiłował oddać
również znane mu zapewne stosunki w polskiej części Tatr”. Jego wiedza o północno-wschodniej stronie Tatr,
i to z drugiej lub trzeciej ręki, sięgała najdalej po Dolinę Jaworową.
Na wschód od grupy Łomnicy wypływają z Tatr dwa potoki, w których widłach wznosi się dużo niższa góra
M[ons] Beller, czyli sądząc z nazwy – jak uważa Szaflarski – jakiś bliżej nieokreślony wierch Tatr Bielskich,
na południowo-wschodnim ich krańcu. Biegiem tych potoków zostały odcięte od nich kopki Steżek (1529 m),
zwanych Steschenberg, i sąsiedniego wzgórza Ochsenberg, czyli „Wołowej Góry”, o wyraźnym związku semantycznym z Bujaczym Wierchem (1946 m). Od południa Steżki opływa na mapie potok Rauschbach. Nazwa
ta w opisie granic z 1733 roku odpowiada Huczawie Bielskiej, podobnie jak u Christiana Genersicha (1807),
co stwierdził Stanisław Eljasz-Radzikowski (1894).
Wschodni z owych potoków wypływa z ciemnego otworu ogromnej jaskini w kilkuwierzchołkowym masywie opatrzonym nazwą w wersji łacińskiej i niemieckiej: M[ons] Porta Ferra Eisenthor, czyli „Góra Żelazne
Wrota”. To dawne określenie Skalnych Wrót (1619 m) w grani Bujaczego Wierchu. Ale wypływ jaskiniowy jest
tam zgoła fantastycznym zjawiskiem, a masyw ten został kolosalnie wyolbrzymiony.
Zza jego grani wyłania się rąbek tafli Białego Stawu Kieżmarskiego (Weisse S[ee]) u podnóża największego
szczytu na północno-wschodnim krańcu Tatr, zwanego M[ons] Schalwand, „z potężną istotnie ścianą” –
stwierdza Szaflarski. Poprawia przy tym nazwę na Schwalwand, jako przekręcone Schwalbenberg – dawne
miano Jagnięcego Szczytu (2229 m). Jednak nie ma on przecież tak wydatnej formacji nazwotwórczej, a Schallwand to – wedle Samuela Webera (1889) – nazwa Głośnej Skały. Szczyt na mapie Czakiego nie odpowiada jej
położeniem i rangą. Kartograf utożsamił więc oba te obiekty, o blisko brzmiących nazwach spiskoniemieckich.
Na wschód od Białego Stawu usadowił Czaki dwa wzgórza: M[ons] Kacwinkel to przeniesiona w Tatry
niemiecka nazwa wsi Kacwin na Zamagurzu Spiskim. Zagadkowy „Kociokąt” może pochodzi od skałki Kotka w Palenicy Lendackiej? Natomiast M[ons] Tokarnia jest łatwo rozpoznawalnym reglem nad Zdziarem,
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co zauważył Midzio. Wypływa spod niej potok zwany Simlergrund (zepsuta spiskoniemiecka nazwa Sibriner
Grund Doliny za Tokarnią), równolegle do cieku Rothgrund. Odpowiadają mu: Rothbach u Georga Buchholtza seniora (1719) i Rothbaumen Grund u juniora (1783), odnoszące się do Doliny Suchego Potoku pod
Skalnymi Wrotami, z reliktowymi borami sosnowo-modrzewiowymi, od których dolina ta wzięła nazwę
(spiskoniemiecki Rothbaum ‘modrzew’).
Skąd tak duże zagęszczenie 10 nazw, i to nawet niewielkich obiektów geograficznych w południowoi północno-wschodniej partii Tatr Bielskich, zobrazowanej jednak nader nieudolnie, w sposób wysoce zafałszowany? Czaki nie znał z autopsji tych terenów, choć należały do Białej Spiskiej, stanowiąc jedną z enklaw
starostwa spiskiego. Zapewne jego urzędnicy nie szczędzili mu pomocy, udostępniając np. opisy granic. Jednak
nie przeprowadził wywiadów w terenie. Wśród jego informatorów nie było żadnego znawcy topografii tej
części Tatr, jak Buchholtzowie czy Berzeviczy, bo na pewno ustrzegłby się tak rażących błędów.
Spośród 21 nazw terenowych i wodnych z Tatr i ich podnóży jedynie 3 nie są niemieckie: polskie Tokarnia
i Białka oraz łacińska Porta Ferra. Szaflarski (1972) postuluje „zbadanie z jakich źródeł korzystał Czaki dla
ustalenia nazewnictwa tatrzańskiego tej mapy”, bo różni się ono niejednokrotnie od znanego z prac badaczy
spiskoniemieckich. Zatem nie czerpał z nich danych nazewniczych. Można jedynie domniemać, że pozyskał je
od niemieckojęzycznych mieszkańców miast zastawu spiskiego i sąsiednich miejscowości u podnóży Tatr, jak
też od urzędników starościńskich, w tym z dokumentów z ich kancelarii i archiwów.
Swą mapę Czaki zadedykował wszak staroście spiskiemu Henrykowi von Brühlowi. U jego brata, koniuszego królewskiego, Jana Maurycego Brühla – wedle supozycji Karola Buczka (1963) – prawdopodobnie
pozostawał na służbie jako kartograf do roku 1755, wykonując zdjęcia terenowe do wielkiej mapy Polski.
W latach 1760–1764 kontynuował prace topograficzne nad taką właśnie mapą u wojewody nowogrodzkiego księcia Józefa Aleksandra Jabłonowskiego. W ramach tych prac sporządził mapy województw koronnych,
a także starostwa spiskiego, którą – jako jedyną – opublikował pod swym nazwiskiem. W 1765 roku przeszedł
na służbę do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zabierając ze sobą 201 map – zapewne w znacznej
mierze swój autorski dorobek. Książę-mecenas zdołał je odzyskać i przekazał do opracowania włoskiemu

Ryc. 6. Tatry na mapie Polski J. A. Jabłonowskiego i G. A. Rizzi-Zannoniego (1772).
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kartografowi. Na ich podstawie Giovanni Antonio Rizzi-Zannoni wykonał w skali około 1: 692 000 i wydał
w 1772 roku, firmując własnym tylko nazwiskiem, 24-arkuszową mapę całej Rzeplitej pt. Carte de la Pologne
divisée par provinces et palatinats et subdivisée par district construite d’après d’arpentages [etc.]. Kapitan
Czaki był więc jej faktycznym współtwórcą. Złożyły się na nią w pomniejszonej skali jego rękopiśmienne
mapy województw, za wyjątkiem wcześniej wydanej karty Spisza.
Notabene, nie jest znana jej rękopiśmienna wersja, jak to błędnie sugeruje Siarzewski (2013). Słowacki
historyk kartografii Ľubomír Viliam Prikryl (1977, 1982) omyłkowo zilustrował opis mapy Czakiego nowszą
mapą całego Spisza, wykonaną inną metodą po roku 1772 (figuruje na niej napis Regnum Gallicia, co dowodnie
świadczy, że powstała po pierwszym rozbiorze Polski).
Na 17. arkuszu mapy Jabłonowskiego i Rizzi-Zannoniego, zatytułowanym: KARTA GRANIC POLSKI,
WĘGIER, Y NIEMIEC, ZAWERAIĄCA WOIEWODZTWO KRAKOWSKIE, STAROSTWO SPIZKIE [etc.],
przedstawiony został cały łańcuch Tatr (ryc. 6). Jego wschodnią część, po źródłowy bieg Popradu, czyli Tatry
Bielskie oraz partię Tatr Wysokich z najwyższymi szczytami zredukowano do zaledwie kilku mniej wybitnych,
wysmuklonych, spiczastych kopczyków, z czterema jeziorami, bez ani jednej nazwy geograficznej. Kopczykowanie w tej części Tatr jest niemal identyczne, jak na przeróbce mapy Spisza Paula Kraya (1715) z dzieła
Hungariae antiquae et novae prodromus Matthiasa Bela (1723). Jest to uderzająco ubogi obraz w stosunku
do tatrzańskiego wycinka mapy Czakiego, której Jabłonowski i Rizzi-Zannoni nie mogli przecież nie znać.
Nie użyli jej jako podkładu kartograficznego, ani nie wciągnęli żadnego elementu jej treści. W odróżnieniu od
reszty jego map, do których rościł sobie prawa książę-mecenas, ukazała się bowiem pod nazwiskiem Czakiego.
W efekcie Rizzi-Zannoni zobrazował szczegółowo tylko Tatry Liptowskie, w dodatku z rażąco błędnym
umiejscowieniem najwyższego ich szczytu – Krywania (2494 m). Jego masyw, wyobrażony w postaci wybitnego dwuwierzchołkowego kopca, włoski kartograf lekką ręką przeniósł był bowiem ku północy, w obręb
granic Polski, nad wieś zwaną Zakopany (sic!), na wschód od fikcyjnego wielkiego jeziora, z którego wypływa
źródłowy ciek Białego Dunajca.

Fot. 7. Cichy Wierch (1979 m) i Krzyżne (2039 m) w Kopach Liptowskich nad Doliną Koprową z górującym
nad nią Krywaniem (2494 m). Fot. Tomasz Borucki
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Fot. 8. Tomanowa Polska (1977 m) i Liptowska (1840 m) z Jaworową Doliną. Fot. Tomasz Borucki
Ten wielce charakterystyczny lapsus kartograficzny został powielony w opisie podróży Stanisława Staszica
w jego Dzienniku, wydanym i opracowanym przez Czesława Leśniewskiego (1931). Stanowi koronny dowód
na fałszerstwo części składających się nań zeszytów „tatrzańskich” (o czym pisałem szerzej w Materiałach
z sympozjum pt. Miejsce i znaczenie gór w twórczości Stanisława Staszica, odbytym w Krakowie w 2005 roku).
Znamienne, iż kładąc na polskim terytorium nazwę Kryvan, Rizzi-Zannoni postawił przy niej skrót H. węgierskiego terminu topograficznego Hegy ‘góra’. Rozwinął go tylko w jednej nazwie tatrzańskiej – jedynej w języku węgierskim: Nagy Hegy, czyli „Wielka Góra”, rozciągniętej na grzbiecie granicznym między Spiszem
a Liptowem. Byłaby to więc Grań Baszt. Inicjał H. figuruje przy 13 (spośród ogółem 16) nazwach tatrzańskich
na mapie Jabłonowskiego i Rizzi-Zannoniego, w tym także dwóch szczytów na granicy polsko-węgierskiej.
Twórca tego wycinka mapy czerpał więc dane topograficzne tylko ze strony węgierskiej.
Nietrudno zidentyfikować ich źródło piśmiennicze. Taki zestaw nazw geograficznych zawiera bowiem opis Tatr
Liptowskich w II tomie dzieła Notitia Hungariae novae historico geographica, węgiersko-słowackiego polihistora
Matthiasa Bela (1736). Wymienia on poszczególne szczyty i masywy tatrzańskie w porządku z zachodu ku wschodowi, opatrując krótkimi komentarzami. Porównajmy je z nazwami figurującymi na mapie, posiłkując się przekładem
tekstu źródłowego i identyfikacjami opisanych w nim obiektów autorstwa Szaflarskiego (1972).
U zbiegu granic Polski oraz węgierskich komitatów Spisza i Liptowa, nad źródliskami Wagu, między Krywaniem a granią Nagy Hegy umiejscowiono Kryvanik H[egy]. Bel (1736) wzmiankuje „Krywan Minor (Mały),
który zdrobniale nazywają Krywanik”, co Szaflarski trafnie odnosi do Krótkiej (2375 m) w grupie Krywania.
Na zachód od górnego biegu Wagu ciągnie się grzbiet Ticka H[egy], czyli zepsuta literówką Ticha z dzieła
Bela, utożsamiana przez Szaflarskiego nazbyt wąsko z Cichym Wierchem (1979 m) w Kopach Liptowskich
(fot. 7). Na mapie wysunięto ją za daleko na południe. Z kolei trójwierzchołkowa Jawor H[egy] odpowiada
górze Jaworowe (Mons ulmorum) u Bela, którą Szaflarski kojarzy z Jaworowymi Skałkami (1657 m) nad Jaworowym Żlebem w Czerwonych Wierchach, a przede wszystkim z Jaworową Doliną pod Tomanową Liptowską
(1840 m) w Cichej Dolinie (fot. 8).

610

Obraz Tatr na mapach Czakiego i Rizzi-Zannoniego
Dalej ku zachodowi, nad Kokawą i Pribyliną ciągnie się poszarpaną granią Bistro H[egy], a na północ od
niej, przy granicy z Polską wznosi się H[egy] Krizno. Obie nazwy są identyczne jak u Bela. Szaflarski objaśnia
je jako – odpowiednio: najwyższy szczyt Tatr Zachodnich Bystra (2248 m) oraz Krzyżne (2039 m) w Kopach
Liptowskich (fot. 7). Ich usytuowanie na mapie jest więc częściowo błędne.
O pierwszym z tych szczytów Bel pisze, że „obfituje w rudy miedzi z żyłami złota” (co zostało zaznaczone odpowiednimi sygnaturami na mapie), a ponadto „oddzielony jest od góry Repa rozgałęziającą się doliną”, która
to góra „słynie z drogi do Polski”. Nie zostało to oddane na mapie. Repa H[egy] jest na niej wysunięta najdalej
ku północy, aż nad wieś Czarny Dunajec, gdzie zaznaczono fikcyjny początek rzeki tej nazwy. Z opisu Bela
Szaflarski wywnioskował, że to „najprawdopodobniej grupa Starorobociańskiego Wierchu (2176 m)”, choć
Ropa (1416 m) jest zachodnim ramieniem Trzydniowiańskiego Wierchu (1765 m). Na mapie uwzględniono
jedynie wzmiankowane przez Bela graniczne położenie góry Repa i umiejscowionej mylnie na południe od
niej, nad Witowem, góry Tomanova H[egy], czyli Tomanowej Polskiej (1977 m).
Zupełnie błędnie, bo na północny zachód od wymienionych gór, całkowicie po stronie orawskiej ciągnie się grań ku Trstenie, zwana Koprava H[egy]. Bel wzmiankuje o niej: „Koprawa Welka nadzwyczajnej
wysokości, którą (...) skały czynią straszną”. Wedle Szaflarskiego, to „niewątpliwie” najwyższy szczyt Kop
Liptowskich – Wielka Kopa Koprowa (2052 m). Identyfikacja mylna. Z całą pewnością chodzi bowiem
o zerwy północno-zachodniej flanki Krywania (2494 m) nad dolnym odcinkiem Doliny Koprowej (fot. 7),
o największej deniwelacji w Tatrach.
W zachodniej partii masywu Tatr dominuje szereg strzelistych szczytów opatrzonych nazwą Rohatsch – w takiej samej transkrypcji, jak u Bela. Tak tłumaczy on jej etymologię: „jakby rogaty. Góra Jamnicka wyróżniająca
się trzema szczytami, jakby tylomaż rogami”. Są to rzecz jasna Rohacze – Ostry (2084 m) i Płaczliwy (2126 m),
wraz z Trzema Kopami (fot. 9), które noszą do dziś ludową słowacką nazwę Tri Roháče, Smrecké Roháče – jak
podaje Jozef Čajka (1997). Szaflarski wziął je za grupę Wołowca (2064 m) – aż po Jarząbczy Wierch (2137 m).
Na południe od Rohaczy wznosi się potężny masyw Barańca (2184 m) nad wsią Żar. Na mapie figuruje na
nim hydronim Oko Morske. Tak oto nazwa ta pojawiła się po raz pierwszy w kartografii tatrzańskiej. Siarzewski
(2015) dopatrzył się na mapie Rizzi-Zannoniego obrazu Morskiego Oka w Tatrach Wysokich. Trzeba jednak
wiedzieć, że w rozdziale o górze Stjt osobny akapit poświęcił Bel (1736) jeziorom: „Tutaj sąsiednie góry mają

Fot. 9. Rohacze – Ostry (2084 m) i Płaczliwy (2126 m) oraz Trzy Kopy, zwane przez Liptaków Tri Roháče bądź
też Smrecké Roháče. Fot. Tomasz Borucki
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stawy, które lud nazywa Morske Oko, to jest Oculum maris, ponieważ wierzy, że przez ukryte kanały łączą się
z morzem”. Zdaniem Szaflarskiego (1972), „mowa zapewne o Rohackich Stawach na północnej stronie Tatr
Zachodnich, z których największy nosi do dziś ludową nazwę Orawskiego Morskiego Oka”. Bel opisuje jednak
południową stronę Tatr, chodzi więc o Jamnickie i Raczkowe Plesa (fot. 10). Taką ludową nazwę tych ostatnich poświadcza Ludwik Zejszner (1851, 1852), pisząc o „jeziorze czyli plessie (po sławacku) Morskie Oko
zwanym”. Leży ono w dolinie pod Szczytem Starorobociańskim (2176 m), którego dawna nazwa Szczyt – jak
podaje Nyka (1994) – była notowana od 1766 roku.
Pobliskie, znacznie niższe wzniesienie opisano na mapie nazwą Styt H[egy] i oznaczono sygnaturą złotego kruszcu. Pisze o nim Bel: „Stjt lub Scutum, nazwę otrzymał od kształtu, powyżej wioski Żar położony. Są i tutaj ślady
wydobycia złota”. Szaflarski odnosi tę wzmiankę nazbyt szeroko do „obszernej masy” Smrekowca (1527 m), Kečki
(1530 m) i Rázsochy (1947 m), albowiem także drugi passus u Bela dotyczy tej „góry Liptowskiej Stjt, którą
Szmreczká nazywają”. Jego dalece przybliżoną identyfikację uściślił skrupulatny badacz i świetny znawca toponimii Tatr Liptowskich Jozef Čajka (1997): to wciąż żywa ludowa nazwa słowacka Štýt, Štít, Do Štítu lesistego
zbocza nad potokiem Smrečianka, między dolinką Lučivník w masywie Rázsochy, u wylotu Doliny Żarskiej.
Dalej na zachodzie, wznosi się góra zwana na mapie tak, jak u Bela – Luzno H[egy]. Z jego opisu Szaflarski wykoncypował, że to Banówka (2178 m). Masyw Tatr Zachodnich kończą od zachodu, zgodnie
z rzeczywistością, dwa szczyty: Syvy H[egy], czyli Siwy Wierch (1805 m), wzmiankowany przez Bela jako
„Szczyt Sywy albo Mons Griseus”, oraz położona na południe od niego, nad Kwaczanami, niższa H[egy] Helicza, czyli Holica (1340 m) (fot. 11).
Tatrzański wycinek 17. arkusza mapy Polski Jabłonowskiego i Rizzi-Zannoniego stanowi dopełnienie wizerunku wschodniej partii Tatr z mapy starostwa spiskiego Czakiego, którego prace złożyły się również na
to największe dzieło kartografii przedrozbiorowej Rzeplitej. Zbierał on dane topograficzne w terenie, także
w drodze wywiadu. Rizzi-Zannoni opracował mapę Polski, kompilując i generalizując materiały kartograficzne

Fot. 10. Raczkowe Plesa – słowackie „Morskie Oka” w Tatrach Liptowskich. Fot. Tomasz Borucki
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Obraz Tatr na mapach Czakiego i Rizzi-Zannoniego

Fot. 11. Siwy Wierch (1805 m) i Holica (1340 m) znad Wielkiego Borowego. Fot. Tomasz Borucki
innych autorów, w tym m.in. Czakiego. Nie wciągnął jednak treści jego mapy Spisza, lecz wykorzystał zapewne
rękopiśmienną kartę województwa krakowskiego. Pomimo zmniejszenia skali zdołał „upakować” spory zasób
informacji topograficznych z dzieła Bela (1736), odnoszących się do Tatr Liptowskich. Niestety, spowodowało
to tak znaczne zdeformowanie obrazu południowej, jak też północnej strony Tatr, że ich wizerunek na Carte
de la Pologne... nie przedstawia większej wartości poznawczej. Stał się nawet źródłem błędu topograficznego
demaskującego fałszerstwo części Dziennika Staszica.
Oprócz górzystości i lesistości terenu, naniesiono na obu mapach hydrografię, sieć dróg, granice polityczne
i administracyjne, osiedla kilku kategorii, jak również złoża rud żelaza i miedzi bądź innych kruszców, które
oznaczono symbolami alchemicznymi odpowiednich metali.
Na mapie Spisza Czaki zastosował dwujęzyczną siatkę nazewniczą, podając nazwy miejscowe i terenowe
w języku niemieckim, a po części też polskim, z łacińskimi określeniami (Mons, Rivus) bądź synonimami (Porta
Ferra). Midzio dziwi się brakowi u niego węgierskiej nomenklatury geograficznej, zwłaszcza, że wywodził się
z węgierskiego rodu Csákych. Została ona implementowana na mapie Polski Jabłonowskiego i Rizzi-Zannoniego
zarówno w warstwie ojkonimów, jak również toponimów, którym w Tatrach Liptowskich przydano skrót H. (Hegy).
Na koniec jeszcze pro domo sua nazewnicza ciekawostka spoza Tatr. Otóż na owej mapie widnieje wioska
zwana Ropka. Nie jest to bynajmniej zdrobnienie od gorlickiej Ropy, lecz zapis gwarowej formy nazwy Rabka
mej rodzinnej miejscowości. W dzieciństwie słyszałem taką właśnie jej wymowę u dziadka i dziś jeszcze słyszę
u starszych górali zwroty: do Ropki, w Ropce, przez Ropke, przed Ropkom – jak słyszał przed niespełna 250 laty
kartograf zbierający nazwy miejscowe, które znalazły się na Carte de la Pologne...
Tomasz Borucki
					
					
					

Autor składa serdeczne podziękowania Józefowi Nyce za szybką
i niezawodną pomoc w rozszyfrowaniu nazwy Heischober,
tudzież za zwrócenie uwagi na artykuł Jerzego Midzio (1975).

Źródła ilustracji archiwalnych: 1, 2, 5 – ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie; 3 i 4 – ze zbiorów
Marka Maludy; 6 – ze zbiorów University College of London, School of Slavonic and East European Studies.
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55 rocznica „Taterniczka”
(WEGA t. I, str. 467)
W kwietniu 1963 roku nazwę wydawanego od czasu do czasu biuletynu Krakowskiego Klubu Wysokogórskiego zmieniono na „Taterniczekˮ. Od tego wydarzenia minie w tym roku 55 lat. Dla pewnego, nieco
zaawansowanego już w latach, pokolenia był „Taterniczek” publikacją ważną, dla niektórych wręcz kultową.
W sumie w okresie 1963 – 1991 ukazało się 39 numerów tego czasopisma, które w tymże 1991 roku zostało
przekształcone w ukazujące się do dzisiaj „Góry”. Poprosiliśmy Krzysztofa Barana o przygotowanie dla biuletynu jakiegoś jubileuszowego artykułu, przypominającego i podsumowującego historię „Taterniczka”. Krzysztof, wprawdzie pełen dobrej wiary, ale zajęty sprawami bardziej doczesnymi, wciąż nie może znaleźć na to
czasu, więc kompromisowo przypominamy historyczny artykuł, zamieszczony w 25 numerze tego periodyku,
licząc na to, że jednak jego autor dopisze nam końcówkę tej historii, którą opublikujemy w jednym z następnych
numerów biuletynu. Większość osób z nią związanych ma swoje hasła osobowe w WEGA.

Taterniczka portret własny
„Dawno, dawno temu zaczął się ukazywać Taterniczek… Było to może przed
dwudziestu, a może przed dwu-dziestu kilku laty – w każdym razie tak dawno, że nawet Redakcja nie pamięta”. Tymi słowy zaczynał się Wstępniaczek
numeru 23 naszego pisemka, które po pięcioletniej przerwie znowu trafiło do
rąk Czytelników w czerwcu 1980 r. Nie było w tych słowach wiele przesady
– „Taterniczek” wszak rozpoczynał swój żywot, kiedy gros obecnego zespołu
redakcyjnego nie wiedziało jeszcze w ogóle, że istnieje coś takiego jak taternictwo. Nie mniej jednak w tak uroczystej chwili, jaką jest oddanie do druku
25 numeru, poczuliśmy się zobowiązani do poszperania w na-szych archiwach i przedstawienia jakiegoś solidniejszego – niż wcześniejszy cytat – przedstawienia historii pisma.
Oficjalnie żywot pisemka, które przybrało później nazwę „Taterniczek”,
rozpoczął się l0 lutego l959 roku – z tą datą ukazał się bowiem pierwszy numer
organu Koła Krakowskiego Klubu Wysokogórskiego, zatytułowany „Jednodniówka”. Pomysł jego wydawania rzucił kilka miesięcy wcześniej ówczesny prezes Koła Roman Łazarski – „Generał”. „Jednodniówka” prezentowała
się bardzo skromnie – 14 stron prymitywnie powielonego maszynopisu formatu A4 bez okładki. Treść numeru też nie przedstawiała się imponująco.
Chociaż zajmowano się problemami tyczącymi całego polskiego środowiska
wspinaczkowego, to przeważały oczywiście sprawy z krakowskiego podwórka – sprawozdania z działalności członków Koła, bujdałki itp.
W kwietniu 1959 r. pojawiła się kolejna „Jednodniówka”, a zaraz po niej
trzeci numer pisma, już jako „Biuletyn Koła Krakowskiego KW”. Pod tą
nazwą pismo wychodziło do listopada 1961 roku, z tym że Nr 10 ze względu
na wymagania cenzury zatytułowano „Kroniką”. W ciągu tego okresu wydano 12 numerów „Biuletynu” – 6 w 1959 r., 4 w 1960 i 2 w 1961. Do numeru
ósmego profil „Biuletynu” był bardzo zbliżony do pierwszej „Jednodniówki”.
Objętość, format, technika druku pozostawały właściwie bez żadnych zmian.
Powoli natomiast ewoluowała strona merytoryczna pisma. Treść stawała się
z czasem coraz różnorodniejsza. Do tradycyjnych sprawozdań i omówień
dokonań wspinaczkowych przybywało coraz więcej bujdałek, artykułów dyskusyjnych czy wręcz ideologicznych. Pojawiało się też coraz więcej ironii i humoru, które będą towarzyszyły pismu po dzień dzisiejszy.
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Zmiany te spowodowały niewątpliwy wzrost wartości „Biuletynu”, którego nr 8 nosi już dosyć widoczne
znamiona taternickiego pisma, o wyraźnie ukształtowanym profilu, kontynuowanym później przez ‚Taterniczka”. Redakcja nigdy nie ujawniła swoich nazwisk, tym bardziej więc trzeba przypomnieć je teraz. Niewątpliwie
główną siłą sprawczą pisma, niejako redaktorem naczelnym był Marek Jarecki. Oprócz niego zespół tworzyli
jego żona Jolanta /obecnie mieszkają w Kanadzie i aktywnie wspinają się w tamtejszych górach/, Ewa i Roman
Śledziewscy oraz Jerzy Potocki. Natomiast wśród nazwisk autorów piszących w „Biuletynie” są Jarecki, Roman Łazarski, Śledziewski, Stanisław Urbański, Stanisław Biel, Jan Długosz czy Wacław Nowyk.
W listopadzie 1961 r. wydawanie „Biuletynu” zostaje zawieszone. Jego kolejny, już 13 numer ukazuje się
dopiero po półtorarocznej przerwie w maju l963 roku, Charakterem swym nie różni się zbyt wiele od numerów
poprzednich, których jest niewątpliwą kontynuacją. Szata zewnętrzna jest jednak trochę bogatsza – numer
posiada okładkę z wylepioną na 1 stronie fotografią autorstwa Mariana Bały (jego zdjęcia będą potem zdobić
tytułowe strony nieomal wszystkich „Taterniczków”).
Numer przygotował trzyosobowy zespół : Ewa Śledziewska, Jerzy Potocki i Stanisław Urbański. Motywując
przyczyny wznowienia wydawania pisma redakcja wskazywała na fatalny tryb ukazywania się „Taternika”,
który w tym czasie wychodził bardzo nieregularnie i z reguły z bardzo dużym opóźnieniem, co powodowało
niedoinformowanie środowiska. Dlatego też redakcja pragnęła, aby krakowskie pisemko informowało na
bieżąco o wszystkim, co się działo i robiło w taternickim światku. Jednocześnie w 13 numerze „Biuletynu”
ogłoszony został konkurs na nazwę pisma, o czym wcześniej pisze Ewa Śledziewska, a kolejny numer pojawił
się już pod nową nazwą, jako „Taterniczek” 2.
Można śmiało przyznać, że w dużym stopniu udało się redakcji wypełnić stawiane przed sobą zadania,
a lata 1963–1966 to niewątpliwie „złoty okres” pisma. „Taterniczek” poważnie uzupełniał przeżywającego
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wtedy chude lata swego starszego brata. Z tego też względu w treści przeważała głównie sprawozdawczość,
obejmująca z reguły wszystkie najważniejsze wydarzenia w polskim alpinizmie. Stale pojawiały się takie rubryki, jak Kronika Towarzyska, Książki, Kronika, Rozmowy Taterniczka , O Tych Którzy Odeszli czy wreszcie
Nowe Drogi, do których załączano duże ozalidowe wkładki ze schematami nowych dróg na najciekawszych
ścianach tatrzańskich. W tym czasie ukazało się 10 numerów, w 1963 trzy, w 1964 cztery, w 1965 jeden podwójny, a w 1966 jeden.
Szata graficzna znacznie się poprawiła. Numer był zawsze starannie oprawiony, na okładce zdjęcie, druk
znacznie lepszy niż w ostatnich latach, chociaż dalej na nie¬najlepszym poziomie. Format A4 nie uległ zmianie, ale objętość wzrosła do ok. 25, a czasem i więcej. „Taterniczek” jednak nigdy nie pretendował do roli
super poważnego pisma, a sama redakcja we wstępniaku do Jubileuszowego 10 numeru stwierdziła, że robienie
pisma jest dla niej zabawą zastępującą „…bale maskowe albo zgoła robienie babek w piasku…”. Nie jest natomiast „…misją dziejową czy państwowotwórczym działaniem…”.
Naczelnym był teraz Jerzy Potocki, a do zespołu redakcyjnego do łączyli z czasem Paulina Banachiewicz, Alicja Bednarz i Marian Bała. W tym okresie do „Taterniczka” pisywali najczęściej Potocki, Urbański,
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Śledziewska, Lucjan Saduś, Andrzej Heinrich, Ryszard Rodziński, Eugeniusz Chrobak, Maciej Kozłowski,
Andrzej Mróz, Henri Agresti, Wojciech Stonawski. Spotyka się też nazwiska Michała Jagiełły, Andrzeja Paczkowskiego, Józefa Nyki czy nawet obecnego prezesa Związku Literatów Polskich Jana Józefa Szczepańskiego,
Pismo było wręcz rozchwytywane, czego chyba dużą zasługi był fakt, że jego nakład nigdy nie przekraczał
100 egzemplarzy. Miało czytelników także i poza granicami naszego kraju, a w czerwcu 1964 otrzymało nawet
kartkę z pozdrowieniami od samego Waltera Bonattiego!
Wspominany wcześniej jubileuszowy 10 numer z czerwca 1966 r. był zarazem ostatnim redagowanym przez
J. Potockiego. Następny ukazał się w rok później, w czerwcu 1967 i był już niestety poświęcony pamięci Jurka
oraz przebiegowi i wynikom IV Polskiej Wyprawy w Hindukusz, podczas której na stokach Noszaka zginął
właśnie Potocki. Tragiczna śmierć redaktora naczelnego oraz fakt, iż od 1966 roku „Taternik” znowu zaczął
wychodzić regularnie sprawiły, że zmieniły się nieco profil 1 zadania pisma. Najlepiej zilustrują je fragmenty artykułu pt. Honor i tradycja, który znalazł się na wstępie 12 numeru. Pisze się tam m.in., że „…Taternik
stał się pismem aktualnym i wydawanie naszego małego pisemka może się wobec tego mijać z celem… Aby
zachować sens naszego istnienia będziemy musieli dbać o specyfikę artykułów i koloryt lokalny, utrzymując
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konsekwentnie styl pół żartem – pół serio. Wiele spraw, dosyć istotnych dla środowiska taternickiego, o których
się plotkuje, nie da się po prostu zmieścić w oficjalnym organie, jakim jest Taternik. A Taterniczek może sobie
pisać swoje kroniki towarzyskie…”.
Numer ten ukazał się w czerwcu 1967 r. i od tego momentu, aż do 1975 roku, tj. do ukazania się numeru 22, pismo prowadzi Ewa Śledziewska. Z czasem skład redakcji nieco powiększył się, najpierw o Teresę
Gablankowską i Andrzeja Skrzyńskiego, a potem Witolda Sasa-Nowosielskiego. Profil pisma był jak najbardziej zgodny z tym, co przedstawiała redakcja w 12 numerze. W miarę upływu czasu i pojawiania się coraz
to nowych pokoleń taternickich zmieniał się także krąg autorów, z reguły ze środowiska krakowskiego. Byli
wśród nich m.in. Andrzej Pawlik, Janusz Mączka, Henryk Bednarek, W. Sas-Nowosielski, Andrzej Tarnawski,
Leszek Zabdyr czy Ryszard Kozioł. Strona graficzna i nakład pozostawały bez zmian, Jedyną innowacją były
rysunki Wicia Nowosielskiego, wlepiane na 3 stronę okładki niektórych numerów,
W roku 1967 ukazały się 2 numery, tak samo w 1968 i 1969. Natomiast w następnych latach pojawia
się tylko 1 numer rocznie. Niestety z czasem członkowie redakcji, jak i autorzy, udzielali się na rzecz pisma coraz rzadziej, a nowych kadr jakoś nie było widać. Naczelna, już wtedy pani docent Uniwersytetu
Jagiellońskiego, miała coraz mniej czasu na to, by samej robić pismo, a zresztą siłą rzeczy jej kontakt ze
środowiskiem był nie tak intensywny jak dawniej. Po wydaniu numeru 22 ciągle zabierała się do numeru
następnego, ale zawsze na przeszkodzie stawały jakieś sprawy, które w danym momencie okazywały się
ważniejsze od „Taterniczka”. I tak przez 5 lat.
Sprawy ruszyły z miejsca dopiero z początkiem 1980 r., kiedy to prezes KW-Kraków Leszek Dumnicki
zaproponował niżej podpisanemu wydawanie klubowego biuletynu. Ponieważ „Taterniczek”, jako „Aperiodyk,
który ukazuje się kiedy chce” mógł się pojawić po najdłuższej nawet przerwie, postanowiliśmy wspólnie, z Ewą
i Wieśkiem Burzyńskim wznowić jego wydawanie. I tak w czerwcu 1980 r. kolejny, już 23 numer „Taterniczka” ujrzał światło dzienne, w lutym 1981 nr 24, a teraz numer 25. Zapoczątkowany został zatem czwarty okres
w historii pisma. Jak długo będzie trwał i jaka będzie jego ocena – pokaże dopiero przyszłość. My ze swej
strony możemy jedynie zapewnić naszych Czytelników, że bardzo chcielibyśmy, aby na numer 50 nie musieli
czekać tyle lat, ile na numer 25.
Krzysztof Baran
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Ang Tharkay (t. VI, str. 28), uzupełnienie
Pracował dla wyprawy na Kamet w 1955 roku, podczas której wszedł na
wierzchołek tego szczytu. Po wycofaniu się z działalności wysokogórskiej prowadził farmę w Nepalu, potem otworzył agencję trekkingową.
W 1962 znów wyruszył w góry jako sirdar indyjskiej ekspedycji na
Mount Everest, podczas której wszedł na Przełęcz Południową. Był
pierwszym tragarzem wysokogórskim, który napisał książkę – Mémoires
d‘un Sherpa. Przetłumaczona na język angielski, ukazała się w 2016 pod
tytułem Sherpa: The Memoir of Ang Tharkay. MKi
Bryła, Wojciech (30.02.1964 Kraków – ), polski wspinacz skałkowy
i taternik. Zaczął się wspinać w 1979 roku. W Tatrach m.in. poprowadził
trudną nową drogę na Raptawickiej Turni (Szalone Pomysły) oraz
uczestniczył w 1. przejściu „klasycznym”, czyli bez pomocy hakówki,
Rysy Drzewusa na Raptawickiej Grani. W 1984 roku dokonał 1. przejścia
„klasycznego” Drogi Pająków na Kazalnicy Mięguszowieckiej. Na tej
ścianie przeszedł też m.in. bez pomocy haków Symfonię Klasyczną.
W latach 1982–1987 do niego należał rekord szybkości (2 godz.)
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przejścia Filara Kazalnicy. Wspinał się w Dolomitach, gdzie uczestniczył w 2. przejściu „klasycznym” drogi
Via della Liberta na pd. ścianie Marmolady. Startował w zawodach wspinaczkowych, zajmując kilka razy miejsce drugie lub trzecie. JKi
Lit.: M. Kopacki, Miejsce pokolenia wspinaczkowego „Nowa Fala”…,
Kraków 1998, s.30.
Gołkowski, Mariusz (27.04.1963 Kraków – ) polski wspinacz skałkowy i taternik, geograf, absolwent Wydziału Geografii Uniwersytetu
Jagielońskiego w Krakowie, prowadzi szkołe wspinaczkową. Zaczął się
wspinać w 1980 roku. W skałach Jury dokonał m.in. 1.przejścia z górną
asekuracją Superdirettissimy Sokolicy, a na Zakrzówku 1.przejść z dolną
asekuracją Prawych Nitów (RP) i Zacięcia Freney (AF). Dokonał także
szeregu innych 1.przejść trudnych dróg, przeważnie z górną asekuracją,
jak Środek Lipczyńskiej w Dol. Będkowskiej czy Mandala Życia na Wielkiej Cimie w Podzamczu. W Tatrach ma na koncie m.in. 1.przejścia bez
techniki hakowej Drogi Łapińskiego na Mnichu, oraz w ten sam sposób
przeszedł drogi Ufo na Kazalnicy Mięguszowieckiej i Drogę Wachowicza na Mnichu. Wspinał się też w Dolomitach, gdzie m.in. przeszedł bez
techniki hakowej Drogę Philippa i Flamma na Civetcie. JKi
Lit.: M. Kopacki, Miejsce pokolenia wspinaczkowego „Nowa Fala”…,
Kraków 1998, s. 33.

Mariusz Gołkowski

Gromek, Piotr (WEGA t. VI, s. 298), uzupełnienia: ur. 18.09.1963 w Krakowie. Wspinał się też w Alpach,
gdzie przeszedł drogę Directe Americaine oraz Filar Bonattiego na Petit Dru. JKi
Lit.: M. Kopacki, Miejsce pokolenia wspinaczkowego
„Nowa Fala”…, Kraków 1998, s. 38
Gronkiewicz-Marcisz, Iwona (WEGA t. VI, s. 298),
uzupełnienie: ur. 28.05.1961 w Krakowie.
Lit.: M. Kopacki, Miejsce pokolenia wspinaczkowego
„Nowa Fala”…, Kraków 1998, s. 42.
Hangshu Peak (WEGA t. II, s. 275), sprostowanie
i uzupełnienie: wysokość szczytu 6515 m. 1.wejście:
1989 Paweł Józefowicz, Darek Załuski. JKi
Lit.: P. Józefowicz, Hagshu 6515 m, „BUKA” 2004 (nr 6).
Józefowicz, Paweł (17.11.1964 Warszawa – 1.04.2018
Warszawa), polski taternik i himalaista, absolwent
wydziału filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, menadżer z zawodu. Latem i zimą wspinał się w Tatrach. W Alpach przeszedł m.in. Deskę Szwajcarską na
Les Courtes w Masywie Mont Blanc, a w Norwegii
wszedł południowym filarem na Mongenjurę. W 1989
roku uczestniczył w pierwszym wejściu na Hangshu
Peak w Himalajach Kishtwaru. JKi
Lit.: P. Józefowicz, Hagshu 6515 m, „BUKA” 2004 (nr 6).

Hangshu Peak

Klimczyk, Tomasz (06.02.1960 Kraków – ), polski taternik i alpinista, z zawodu grafik komputerowy. Zaczął
się wspinać w 1978 roku. W Tatrach dokonał m.in. 1.przejść zimowych takich dróg jak: Komin Pragera (samotnie) na Raptawickiej Turni, Hematytówka (na Raptawickiej Grani) oraz 1.przejść bez techniki hakowej: Szarego
Zacięcia na Raptawickiej Turni i Wariantu Baryły na Mnichu. Na Kazalnicy Mięguszowieckiej przeszedł Drogę
Kiełkowskiego, Filar Kazalnicy i Symfonię Klasyczną. Wspinał się także w Dolomitach, gdzie m.in. przeszedł:
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Drogę Carlessa na Torre di Valgrande, Drogi Cassina oraz Carlessa na Torre Trieste i Filar Tofany di Roses.
W rejonie Mont Blanc przeszedł Filar Bonattiego na Grand Capucin, trzy drogi na Aig. de Blaitiere (Willjamide Dada, Majorette Thatcher i Droga Crooka) i Directe Americaine na Petit Dru. Startował także w zawodach wspinaczkowych. JKi
Lit.: M. Kopacki, Miejsce pokolenia wspinaczkowego „Nowa Fala”…, Kraków 1998, s. 55.
Kosacz, Ryszard (WEGA t.VI, s.419), uzupełnienia: (1950 -). JKi
Lit.: M. Kopacki, Miejsce pokolenia wspinaczkowego „Nowa Fala” …, Kraków 1998, s. 77.
Krupski, Jan (WEGA t. VI, s. 432), uzupełnienie: zmarł 8.03.2018 w Zakopanem. JKi
Szybajew, Siergiej Aleksiejewicz (11.09.1958 Leningrad – ), rosyjski alpinista i wspinacz skalny, trener wspinaczki skalnej (od
1986) i instruktor alpinizmu (od 1990), ratownik górski, działacz
organizacyjny i dziennikarz. W 2004 ukończył kursy podnoszące
kwalifikacje trenerskie na Państwowym Uniwersytecie Kultury Fizycznej i Sportu w Moskwie. Srebrny medalista (1984) i mistrz Leningradu w klasie przejść śnieżno-lodowych. W latach 1978–2008
dokonał przejść około 150 dróg w kategorii trudności od I do VB.
Zajmował się szkoleniem; był m.in. instruktorem w szkole instruktorów alpinizmu w Petersburgu oraz w Centralnej Szkole Instruktorów Federacji Rosyjskiej. Współautor podręcznika Szkoła alpinizma. Naczalnaja podgotowka alpinista (Moskwa, 2003). Naczelny
redaktor almanachu „Biezengi” (2010–2013) i literackiego zbioru Biezengi–50 (2009); autor m.in. czterech tomów serii „Awarii
w alpinizmie” (2015–2018) oraz książki Tajny gor i dolin (2017).
Opublikował około 2000 notatek w prasie oraz w Internecie; założyciel (1998) i redaktor naczelny czasopisma
„EKS. Putieszestwija. Prikliuczenija. Ekstrim”. Członek rzeczywisty Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Intensywnie działał w organizacjach i komisjach Rosyjskiej Federacji Alpinizmu, zajmował się kulturą
górską, m.in. zasiadał w jury Moskiewskiego Międzynarodowego Festiwalu Górskich Filmów „Wertikal”
(1998 – 2011). Laureat licznych nagród i odznaczeń. MKi
Vermessy, Władysław (WEGA t. VI, s. 790), uzupełnienia: ur. 14.01.1959 w Krakowie, + zdjęcie
Lit.: M. Kopacki, Miejsce pokolenia wspinaczkowego „Nowa Fala”…, Kraków 1998, s. 94.
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Z NASZYCH KOLEKCJI
„Śląsk jest śliczny”
Nawiązując do nazwy działającej na facebooku grupy, chcemy tutaj, może nawet cyklicznie, tę tezę unaoczniać.
Tym razem posłużyliśmy się wydaną w 1883 roku (przez Karla Burmanna, w wydawnictwie Otto Spamera)
w Lipsku) książką Bilder aus dem Gebirge und Berglande von Schlesien... Z książki tej, nie odchodząc od
tematu naszego biuletynu, przedstawiamy kilkanaście wybranych rycin, wykonanych na podstawie rysunków
G. Täuberta, przedstawiających (z jednym wyjątkiem) krajobrazy z Sudetów.
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Na kolejnych stronach przedstawiono następujące motywy:
623 Winieta książki
624 Chorzów (Królewska Huta - Königshütte i Huta Laury – Laurahütte)
Schronisko Strzecha Akademicka (Hampelbaude)
625 Śnieżne Kotły (Schneegruben)
Śnieżka (Schneekoppe lub Riesenkoppe)
626 Jelenia Góra (Hirschberg)
Tron Pradziadka (Großvaterstuhl) na Strzelińcu Wielkim (Heuscheuer).
627 Zamek Chojnik (Kynast); zjazd na sankach
Wodospad Łaby
628 Lądek Zdrój (Bad Landeck)
628 Adrszpachskie Skały (Adersbacher Felsen)

LINKI
http://asian-alpine-e-news.com/
http://goryksiazek.pl;
http://lojanci.org/main.php
http://www.angeloelli.it/index.htm
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http://www.kw.warszawa.pl/echa-gor
MCADD-PAHAR | Mountains of Central Asia Digital Data Set by ...
www.albumwypraw.waw.pl
www.goryonline.com;
www.krzysztofbaraniak.com
www.mountainportal.com;
www.mountain.ru
www.nyka.home.pl;
www.taterniczek.com
www.taternik.org
www.ukclimbing.com;
http://pza.org.pl,;
www.stapis.com.pl
www.wspinanie.pl;
www.portalgorski.pl
Na str. 630 grafika wg akwareli E.T. Comptona – wspinaczka na Lyskammie
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