
Prze�Grać,�aBy�Wy�Grać

Wio�sną 1974�ro�ku�Pol�ski�zwią�zek�al�pi�ni�zmu�otrzy�mał�pi�smo�z sek�cji�al�pi�ni�-
stycz�nej�klu�bu�„Miech�nat”�wtasz�ken�cie,�w któ�rym�Wa�dim�el�czi�bie�kow,�pre�zes
sek�cji,�za�pra�szał�gru�pę�pol�skich�al�pi�ni�stów�do wspól�ne�go�zdo�by�wa�nia,�la�tem�te�-
go�ro�ku,�dwóch�szczy�tów�w Pa�mi�rze:�Pi�ku�kom�mu�ni�zma�(7495m�– naj�wyż�sze�-
go�szczy�tu�zSrr)�oraz�Pi�ku�eu�ge�nii�kor�że�niew�skiej�(7105�m).

na tę�wy�pra�wę�wy�je�cha�ło�nas�sied�mio�ro:�ewa�czar�niec�ka�-Mar�czak�z War�-
sza�wy,�da�nu�ta�Gel�l�ner�-Wach�z ka�to�wic,�ja�nusz�Onysz�kie�wicz�i krzysz�tof�zdzi�-
to�wiec�ki�zWar�sza�wy,�ja�nusz�Mącz�ka�z kra�ko�wa,�ro�man�Be�bak�zWro�cła�wia�i ja.
z uz�bec�ki�mi�uczest�ni�ka�mi�wy�pra�wy�spo�tka�li�śmy�się 10�lip�ca�w tasz�ken�cie.

dodżir�gi�ta�lu�– punk�tu�star�to�we�go�nie�mal�wszyst�kich�wy�praw�w re�jon�Pi�ku
kom�mu�ni�zma�– przy�by�li�śmy�z nie�wiel�kim�opóź�nie�niem,�spo�wo�do�wa�nym�awa�-
rią�sa�mo�cho�du.�Po pa�ru�dniach�wy�cze�ki�wa�nia�na po�go�dę 18�lip�ca�przy�le�cie�li�śmy
he�li�kop�te�rem�do ba�zy�na lo�dow�cu�Mo�skwi�na.�Ba�za,�za�ło�żo�na�wcze�śniej�przez
uz�be�ków,�le�ży�na wy�so�ko�ści�oko�ło 3900�me�trów.�Lo�do�wiec�w po�bli�żu�ba�zy�jest
twar�dy,�bez�szcze�lin,�przy�kry�ty�płasz�czem�ka�mie�ni.�je�ste�śmy�mię�dzy�naj�wyż�szy�-
mi�szczy�ta�mi�Pa�mi�ru.�czu�ję�się�osa�czo�na�ty�mi�wiel�ki�mi,�po�nad 3000-me�tro�wy�-
mi�urwi�ska�mi,�za�my�ka�ją�cy�mi�nas�ni�czym�w pu�łap�ce.�Po raz�pierw�szy�od�czu�wam
coś�w ro�dza�ju�klau�stro�fo�bii.�chcę�uciec�z ba�zy�wy�żej,�na szczy�ty.�Gó�ry�za�gra�dza�-
ją�dro�gę,�prze�szka�dza�ją.�nie�lu�bię�ich.�Od�pła�cą�mi�za to�póź�niej.

Ba�za�jest�tyl�ko�dla�nas.�nie�tak,�jak�ba�za�na lo�dow�cu�For�tam�bek,�od za�chod�-
niej�stro�ny�Pi�ku�kom�mu�ni�zma.�tam�jed�na�gru�pa�przy�jeż�dża,�dru�ga�wy�jeż�dża,
na�ukow�cy�pro�wa�dzą�sta�le�ba�da�nia�nad fi�zjo�lo�gią�zwie�rząt.�z bia�ły�mi�mysz�ka�mi
i świn�ka�mi�mor�ski�mi�w ple�ca�kach�kur�su�ją�mię�dzy�ba�zą�a Wiel�kim�Pa�mir�skim
Pla�te�au�(6000�m).�je�ste�śmy�z da�la�od te�go�wi�ru.
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Wa�dim�el�czi�bie�kow�jest�kie�row�ni�kiem�ca�łej�wy�pra�wy,�ja�nusz�Onysz�kie�wicz
–�gru�py�pol�skiej,�a ja�– ze�spo�łu�ko�bie�ce�go.�Mi�mo�obie�cy�wa�nej�wcze�śniej�peł�nej
sa�mo�dziel�no�ści�ze�spo�łu�pol�skie�go�te�raz�Wa�dim�nie�bar�dzo�się�na to�zga�dza.
Wspól�nie�z ja�nu�szem�mu�si�my�wy�kłó�cać�się�o na�sze�pra�wa.�na�si�chłop�cy�chcie�li
wejść�no�wą�dro�gą�lub�po�wtó�rzyć�ja�kąś�bar�dzo�trud�ną�tra�sę�na Pik�kom�mu�ni�-
zma,�my�na�to�miast�za�mie�rza�ły�śmy�wejść�kla�sycz�ny�mi�dro�ga�mi�na oba�szczy�ty.

Wa�dim�dla�swej�licz�nej�gru�py�ma�wła�sne�pla�ny.�naj�waż�niej�szy�z nich�to�przej�-
ście�gra�nią�od Pi�ku�kom�mu�ni�zma�do Pi�ku�eu�ge�nii�kor�że�niew�skiej.�to�przej�ście
za�mie�rzał�zgło�sić�do al�pi�ni�stycz�nych�mi�strzostw�kra�ju.�Fe�de�ra�cja�al�pi�ni�zmu
zSrr�co�ro�ku�oce�nia�do�ko�na�ne�przej�ścia�– czy�to�wspi�nacz�ko�we,�czy�wy�so�ko�-
ścio�we�– i naj�lep�szym�przy�zna�je�pierw�szeń�stwo.�Wa�dim�chciał�je�zdo�być.�dla�te�-
go�wo�lał�nie�de�kon�cen�tro�wać�się�opie�ką�nad Po�la�ka�mi,�do któ�rej�– ja�ko�go�spo-
darz�– czuł�się�zo�bo�wią�za�ny.�O ze�spo�le�ko�bie�cym�nie�chciał�na�wet�sły�szeć,�wy�my�-
ślał�róż�ne�pre�tek�sty,�by�wy�mi�gać�się�od wy�ra�że�nia�zgo�dy.�twier�dził,�że�bę�dąc
w skła�dzie�eki�py�ra�dziec�kiej,�pod�le�ga�my�ich�prze�pi�som,�a wspi�nać�się�w ze�spo�le
trzy�oso�bo�wym�na szczyt�sied�mio�ty�sięcz�ny�we�dług�tych�prze�pi�sów�nie�lzia.

nasz�plan�zo�stał�ura�to�wa�ny�dzię�ki�„Śnież�nej�Pan�te�rze”,�któ�ra�przy�le�cia�ła
do ba�zy�he�li�kop�te�rem.�By�ła�to�ra�dziec�ka�al�pi�nist�ka,�któ�ra�we�szła�na wszyst�kie
czte�ry�sied�mio�ty�sięcz�ni�ki�Pa�mi�ru.�za ta�kie�osią�gnię�cie�otrzy�mu�je�się�od�zna�cze�-
nie�Śnież�nyj�Bars.�Gdy�by�nie�jej�po�par�cie,�pew�nie�by�śmy�po�kor�nie�po�ma�sze�ro�wa�-
ły�do gó�ry�w wiel�kiej,�uz�bec�ko�-pol�skiej�gru�pie.

Mi�mo�że�z Wa�di�mem�od cza�su�do cza�su�„dar�li�śmy�ko�ty”,�znaj�do�wa�li�śmy
wspól�ny�ję�zyk�i lu�bi�li�śmy�się.�Wa�dim�to�nie�zwy�kle�barw�na�po�stać�i wiel�ka�in�dy�-
wi�du�al�ność.�z po�cho�dze�nia�Or�mia�nin,�pe�łen�spry�tu,�chy�tro�ści�i dow�ci�pu.�zna�-
ko�mi�cie� przy�sta�wał� do na�szych� wy�obra�żeń� o lu�dziach� Wscho�du.� na je�go
wy�pra�wie�pa�no�wa�ły�nie�mal�że�feu�dal�ne�za�leż�no�ści,�ale�ni�ko�mu�nie�cią�ży�ły,�cho�ciaż
skład�jej�był�wie�lo�na�ro�do�wo�ścio�wy�–uz�be�cy,�kir�gi�zi,�ta�ta�rzy,�ro�sja�nie�i Po�la�cy.
Był�to�skład�bar�dzo�spraw�ny�or�ga�ni�za�cyj�nie,�w któ�rym�wszyst�kie�kół�ka�krę�ci�ły
się�zgod�nie�ze�swo�im�prze�zna�cze�niem.�ale�na więk�szych�wy�so�ko�ściach,�w roz�-
rze�dzo�nym�po�wie�trzu,�z da�la�odWa�di�ma,�kół�ka�krę�ci�ły�się�go�rzej.�do dzia�ła�nia
bo�wiem�po�trzeb�na�by�ła�wła�sna,�sil�na�mo�ty�wa�cja.

Prze�by�wa�nie�w ba�zie�to�przy�jem�ność.�ży�cie�to�czy�ło�się�ure�gu�lo�wa�nym�try�-
bem,�na�wet�po�ry�wspól�nych�po�sił�ków�by�ły�sta�łe.�je�dze�nie�– nie�tyl�ko�z kon�serw;
he�li�kop�ter�za�opa�try�wał�ba�zę�w ziem�nia�ki,�ka�pu�stę,�mar�chew,�ce�bu�lę,�a na�wet

Wan�da�rut�k ie �Wicz�• na jed�nej �L i �nie

108

Rutkiewicz 3.22:Layout 1  5/25/10  11:45 AM  Page 108



w śle�dzie.�Przy�le�cia�ły�też�nim�dwie�ży�we�kro�wy.�na�si�ra�dziec�cy�ko�le�dzy�po�tra�fi�li
wszyst�ko�– za�rżnąć�kro�wę,�po�ćwiar�to�wać,�po�tem�część�mię�sa�prze�cho�wać�w na�-
tu�ral�nej�lo�dów�ce,�szcze�li�nie�lo�dow�ca,�część�zaś�wy�su�szyć�na słoń�cu.�Po�tra�fi�li�też
upo�lo�wać�świ�sta�ka,�zdjąć�z nie�go�fu�ter�ko�i wy�pra�wić�je.�czu�li�śmy�się�przy nich�jak
miesz�czu�chy.�kie�dy�po�pro�szo�no�nas�o po�moc�przy za�rżnię�ciu�dru�giej�kro�wy,�wy�-
bór�padł�na ja�nu�sza�Mącz�kę.�Bio�rąc�nóż�do rę�ki,�miał�w oczach�wy�raz�pa�ni�ki,
w koń�cu�nie�chlub�nie�zrej�te�ro�wał�z miej�sca�kaź�ni.

Świe�że�je�dze�nie�po�zwa�la�unik�nąć�za�bu�rzeń�pra�cy�żo�łąd�ka�i wą�tro�by,�wy�nik�-
łych�z nie�do�bo�ru�tle�nu�i stre�so�wych�sy�tu�acji.�Wpro�wa�dza�też�na�strój�do�mu�i mi�-
łej�co�dzien�no�ści,�kie�dy�to�na wy�so�ko�ści 4000�me�trów�moż�na�zjeść�świe�ży borsz,
czy�li�zu�pę�ja�rzy�no�wą�wzbo�ga�co�ną�mię�sem�i ostry�mi�przy�pra�wa�mi.

Pierw�sze�go�dnia�w ba�zie�czu�łam�lek�ki�ból�gło�wy�i nie�chęć�do wy�sił�ku�fi�zycz�-
ne�go.�Or�ga�nizm,�mi�mo�że�wcze�śniej�by�łam�dwu�krot�nie�po�wy�żej 7000�me�trów,
nie�przy�sto�so�wał�się�jesz�cze�do na�głych�zmian�wy�so�ko�ści,�nie�na�dą�żał�z ada�pta�cją
do niż�sze�go�ci�śnie�nia.�Mu�siał�mieć�czas,�by�wy�two�rzyć�do�dat�ko�we�czer�wo�ne
krwin�ki,�nie�mal�po�dwo�ić�ich�licz�bę.�jesz�cze�nie�wiem�o tym,�że�mo�ja�akli�ma�ty�-
za�cja�bę�dzie�bar�dzo�utrud�nio�na,�a szyb�kie�wyj�ście�do�góry�mo�że�do�pro�wa�dzić
do ka�ta�stro�fy.�Przy�czy�na?�Mam�sil�ną�ane�mię,�znacz�ny�nie�do�bór�he�mo�glo�bi�ny.
ale�o tym�do�wiem�się�póź�niej.

Mi�mo�złe�go�sa�mo�po�czu�cia�pra�cu�ję�przy roz�sta�wia�niu�na�mio�tu.�ki�lo�fem�wy�-
rą�bu�ję�ka�mie�nie,�ło�pa�tą�czysz�czę�te�ren�z lo�du.�Ma�my�wła�sne�na�mio�ty,�przy�wie�-
zio�ne�z Pol�ski.�dan�ka,�ja�nusz�i ja�śpi�my�w „War�cie 4”,�ewa�i po�zo�sta�ła�trój�ka
chłop�ców�– w du�żym, 8-oso�bo�wym�na�mio�cie.�ewa�uni�ka�ła�osten�ta�cji.�ze�spół
ko�bie�cy�– po�za�dzia�łal�no�ścią�w gó�rach�– w ba�zie�nie�mu�si�prze�by�wać�wy�łącz�nie
ze�so�bą.�Wy�da�je�mi�się,�że�więk�szość�dziew�cząt,�któ�re�po�dej�mo�wa�ły�pró�by�przejść
ko�bie�cych�lub�prze�cho�dzi�ły�dro�gi�w ze�spo�łach�ko�bie�cych,�sta�ra�ła�się�od�jąć�te�mu
cha�rak�ter�osten�ta�cji. i do�brze.�je�ste�śmy�tu�jed�ną�wy�pra�wą,�a więc�nie�wy�od�ręb�niaj�-
my�się�spe�cjal�nie.

Po uzy�ska�niu�zgo�dy�Wa�di�ma�na dzia�łal�ność�ze�spo�łu�ko�bie�ce�go�sta�nę�łam
przed ko�niecz�no�ścią�opra�co�wa�nia�pla�nu�dzia�ła�nia.�do�tych�czas�by�łam�tyl�ko�jed�-
nym�z wy�ko�naw�ców�pla�nów�opra�co�wa�nych�przez�in�nych.�Wy�da�wa�ło�mi�się�to
pro�ste�– roz�ło�żyć�wszyst�kie�wyj�ścia�w cza�sie,�za�pla�no�wać,�gdzie�i w ja�ki�spo�sób
prze�pro�wa�dzić�akli�ma�ty�za�cję,�po�my�śleć�o sprzę�cie�i żyw�no�ści.�Pra�ca�ta�po�szła�mi
gład�ko,�ale�nie�unik�nę�łam�po�tknięć.
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Wy�bra�ły�śmy�Pik�cze�ty�rioch�(oko�ło 6400�m)�ja�ko�cel�akli�ma�ty�za�cyj�ny.�Po�-
tem�wró�ci�my�do ba�zy�na trzy�dnio�wy�od�po�czy�nek.�Po nim�wej�dzie�my�w sty�lu�al�-
pej�skim,�bez�za�kła�da�nia�obo�zów�po�śred�nich,�na Pik�eu�ge�nii�kor�że�niew�skiej.
znów�kil�ka�dni�od�po�czyn�ku�w ba�zie,�nim�zmie�rzy�my�się�z Pi�kiem�kom�mu�ni�-
zma.�ta�ki�był�plan�w ogól�nych�za�ry�sach.

na�si�ko�le�dzy�w ce�lach�akli�ma�ty�za�cyj�nych�wy�bra�li�wej�ście�na Pik�Wo�ro�bio�wa
(5718�m)�i mie�li�scho�dzić�na na�szą�stro�nę�Pi�ku�cze�ty�rioch.

za�ję�ta�przy�go�to�wa�niem�wej�ścia�akli�ma�ty�za�cyj�ne�go,�zba�ga�te�li�zo�wa�łam�jed�ną
spra�wę�– jak�po�dejść�pod Pik�cze�ty�rioch?�Po�nie�waż�przed na�mi�kur�so�wa�li�na tej
dro�dze�uz�be�cy,�są�dzi�łam,�że�znaj�dzie�my�ich�śla�dy. i po�peł�ni�łam�błąd.�Śla�dów
nie�zna�la�zły�śmy.�Pod�cho�dzi�ły�śmy�od nie�wła�ści�wej�stro�ny�lo�dow�ca,�plą�cząc�się
w se�ra�kach,�po�ko�nu�jąc�trud�ne�usko�ki�i wspi�na�jąc�się�stro�my�mi,�kru�chy�mi�zbo�-
cza�mi.�za�ję�ło�to�ty�le�cza�su,�że�te�go�dnia�nie�uda�ło�się�nam�do�trzeć�na�wet�do pod�-
nó�ży�szczy�tu.

na�stęp�ne�go�dnia�oka�za�ło�się,�że�to�ostat�ni�dzień�po�go�dy.�Stra�ci�ły�śmy�czas
na błą�dze�nie.� We� mgle� i śnie�ży�cy� nie�po�do�bień�stwem� by�ło� wcho�dze�nie
na szczyt.�trud�no,�roz�sta�wi�ły�śmy�na�miot�i po�sta�no�wi�ły�śmy�za�cze�kać�na ko�le�-
gów,�któ�rzy�te�go�dnia�mie�li�scho�dzić�z Pi�ku�Wo�ro�bio�wa.�aby�we�mgle�nie�błą�-
dzi�li�na niezna�nym�lo�dow�cu,�wy�cho�dzi�my�im�na�prze�ciw.�Bez�kom�pa�su,�bo
w prze�ci�wień�stwie�do al�pi�ni�stów�ra�dziec�kich�nie�ma�my�zwy�cza�ju�uży�wa�nia�go.
kie�ru�nek�wy�bie�ra�my�in�tu�icyj�nie.�nie�kie�dy,�na chwi�lę�tyl�ko,�wiatr�roz�gar�nia
mgłę�i wte�dy�mo�że�my�sko�ry�go�wać�dro�gę�po�dej�ścia.�Wresz�cie�usły�sza�ły�śmy�gło�-
sy�ko�le�gów,�ale�do�pie�ro�w od�le�gło�ści�oko�ło 50�me�trów�za�czę�ły�wy�ła�niać�się
z mgły�ich�syl�wet�ki.�Po na�szych�śla�dach�ze�szli�śmy�wszy�scy�ra�zem�do na�mio�tu.
da�lej,�dzię�ki�przy�pad�ko�wo�spo�tka�nej�gru�pie�ro�sjan�wra�ca�ją�cych�z gra�ni,�już
bez�błą�dze�nia�ze�szli�śmy�do ba�zy.

krzysz�tof�czuł�się�bar�dzo�kiep�sko.�Był�prze�zię�bio�ny,�praw�do�po�dob�nie�miał
an�gi�nę.�Scho�dził�bar�dzo�po�wo�li.�Wszy�scy,�z wy�jąt�kiem�Onysz�ka�i mnie,�po�bie�gli
do przo�du.�My�kon�wo�jo�wa�li�śmy�osła�błe�go�krzysz�to�fa.�W ba�zie�ja�nusz�ob�je�chał
„szyb�ko�bie�ga�czy”,�że�nie�za�trosz�czy�li�się�o cho�re�go�ko�le�gę...

za�sta�na�wia�łam�się�nad tym�wie�le�ra�zy.�jak�to�się�dzie�je,�że�w gó�rach,�gdzie
każ�de�go�al�pi�ni�stę�obo�wią�zu�je�pe�wien�ko�deks�etycz�ny,�zda�rza�ją�się�jed�nak�sy�tu�acje
z nim�nie�zgod�ne,�ta�kie�na przy�kład,�jak�po�zo�sta�wie�nie�osła�bio�ne�go�part�ne�ra?
Mo�że�to�dla�te�go,�że�przy�wy�kli�śmy�do nie�bez�pie�czeń�stwa�i do te�go,�że�sa�mi�mu�-

110

Wan�da�rut�k ie �Wicz�• na jed�nej �L i �nie

Rutkiewicz 3.22:Layout 1  5/25/10  11:45 AM  Page 110



si�my�się�z nim�upo�rać.�nie�tyl�ko�ja,�ale�mój�part�ner�rów�nież.�nie�za�wsze�do�strze�-
ga�my,�w któ�rym�mo�men�cie�na�sza�po�moc�jest�na�praw�dę�po�trzeb�na.�nie�raz�zwle�-
ka�my,� by� nie� in�ge�ro�wać� w czy�jeś� prze�ży�cia,� dać� mu� moż�li�wość� sa�tys�fak�cji
sa�mo�dziel�ne�go�po�ko�na�nia�trud�no�ści�i nie�bez�pie�czeństw.

je�den�z naj�lep�szych�ope�ra�to�rów�gór�skich,�an�glik�Leo�dic�kin�son,�obok�al�pi�-
ni�zmu�zaj�mu�ją�cy�się�lot�niar�stwem,�nar�ciar�stwem,�nur�ko�wa�niem,�upra�wia�ją�cy
pra�wie�wszyst�kie�nie�bez�piecz�ne�spor�ty,�na�krę�cił�film�z zi�mo�we�go�przej�ścia�pół�-
noc�nej�ścia�ny�Mat�ter�hor�nu.�jest�tam�sce�na,�któ�ra�szcze�gól�nie�utkwi�ła�mi�w pa�mię�-
ci�– trój�ka�al�pi�ni�stów�pod�cho�dzi�pod ścia�nę,�czwar�ty,�Leo,�fil�mu�je.

znam�ten�te�ren�– bar�dzo�stro�me�po�dej�ście,�nie�bez�piecz�ne,�na�ra�żo�ne�na la�-
wi�ny.�Sa�ma�w tym�miej�scu�spa�dłam�zma�łą�la�win�ką�śnież�ną.�Przy�po�mnie�nie�włas�-
nych�prze�żyć� znaj�du�ję�w ko�lej�nych� ka�drach� fil�mu.� je�den� z pod�cho�dzą�cych,
ogar�nię�ty�ol�brzy�mią�la�wi�ną�py�ło�wą,�osu�wa�się�wraz�z nią.�Wi�dać�wy�raź�nie,�jak�go
ko�tłu�je.�je�go�part�ne�rzy�przy�sta�nę�li�i pa�trzą�w dół.�Leo�nie�prze�ry�wa�fil�mo�wa�nia.
zmie�cio�ny�la�wi�ną�al�pi�ni�sta�w koń�cu�za�trzy�mu�je�się.�usi�łu�je�wstać,�wsta�je,�otrze�-
pu�je�się,�spraw�dza,�czy�nic�mu�się�nie�sta�ło.�Pod�no�si�cze�kan�i ma�cha�nim�w kie�-
run�ku� tych�na gó�rze�– wszyst�ko�w po�rząd�ku!�uspo�ko�je�ni� ru�sza�ją�da�lej,�nie
cze�ka�jąc,�aż�part�ner�doj�dzie�do nich.�nie�zwa�ża�ją�na fakt,�że�ten�uspo�ka�ja�ją�cy�gest
jest�być�mo�że�po�zor�ny,�a ich�to�wa�rzysz�mo�że�się�znaj�do�wać�w sta�nie�szo�ku,�w któ�-
rym�nie�czu�je�się,�na przy�kład,�bó�lu�zła�ma�nej�no�gi,�i pró�bu�je�się�wspi�nać�da�lej.

tym�ra�zem�rze�czy�wi�ście�wszyst�ko�oka�za�ło�się�w po�rząd�ku.�ale�ana�li�zu�jąc�za�-
cho�wa�nie�dwój�ki�al�pi�ni�stów,�moż�na�przy�pu�ścić,�że�nie�by�ło�ono�spo�wo�do�wa�ne
obo�jęt�no�ścią.�to�ra�czej,�jak�już�wspo�mnia�łam,�nie�chęć�do in�ge�ren�cji�w czy�jeś
prze�ży�cia,�w pra�wo�do prze�żyć�nie�bez�piecz�nych,�w pra�wo�do ry�zy�ka�i stra�chu.
Po�moc�po�win�na�być�udzie�lo�na�tyl�ko�wów�czas,�gdy�ktoś�o nią�pro�si,�al�bo�kie�dy
wy�raź�nie�wi�dać,�że�jest�po�trzeb�na.

ten�me�cha�nizm�ob�ser�wo�wa�łam�bar�dzo�czę�sto�w gó�rach�i wie�rzę,�że�nie�jest�to
ego�izm�ani�obo�jęt�ność�na los�dru�gie�go�czło�wie�ka.�Gó�ry�kształ�tu�ją�bar�dzo�sil�ną
więź�mię�dzy�wspi�na�ją�cy�mi�się�part�ne�ra�mi,�uczą�so�li�dar�no�ści.�ale�przy wyż�szym
stop�niu�umie�jęt�no�ści�wy�stę�pu�je�pew�ne�zo�bo�jęt�nie�nie�na los�part�ne�ra�i nie�bez�-
pie�czeń�stwo.�Sta�je�my�się�tro�chę�za�du�fa�ni�we�wła�sne�si�ły�i wie�rzy�my,�że�każ�dy
z tych�do�brych�da�so�bie�ra�dę.�nie�bez�pie�czeń�stwo�chce�my�po�ko�ny�wać�wspól�nie,
ale�zo�sta�wia�my�każ�de�mu�jak�by�pew�ną�stre�fę�in�dy�wi�du�al�ną�na prze�ży�wa�nie�go.
Bo�każ�dy�te�go�tro�chę�po�trze�bu�je�– sa�mot�no�ści�w dzia�ła�niu�i prze�ży�wa�niu,�zda�-
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wa�nia�eg�za�mi�nu�gór�skie�go�tyl�ko�przed so�bą.�naj�ła�twiej�przy�cho�dzi�to�na wy�pra�-
wach.�W du�żym,�kil�ku�na�sto�oso�bo�wym�ze�spo�le�nie�spo�sób�my�śleć�o każ�dym
uczest�ni�ku�wy�pra�wy,�nie�spo�sób�in�te�re�so�wać�się�po�czy�na�nia�mi�każ�de�go�z nich.
Ogra�ni�cza�my�się�do kil�ku�osób,�któ�re�lu�bi�my.�nie�wszy�scy�znaj�dą�się�w krę�gu�za�-
in�te�re�so�wa�nia,�a i my�mo�że�my�zna�leźć�się�po�za�uwa�gą�in�nych.�Wów�czas�ła�two
prze�ga�pić�mo�ment,�kie�dy�je�den�dru�gie�mu�po�wi�nien�przyjść�z po�mo�cą.

z krzysz�to�fem,�któ�re�go�lu�bi�my,�tak�się�nie�sta�ło.
Po�dob�na�sy�tu�acja�po�wtó�rzy�ła�się�kil�ka�na�ście�dni�póź�niej.�tym�ra�zem�dan�ka

po�zo�sta�je�z ty�łu�przy zej�ściu�z Pi�ku�kom�mu�ni�zma,�mi�mo�że�na szczyt�pra�wie
wbie�gła.�te�raz�wle�cze�się�ostat�nia.�Pokrzysz�to�fie�moż�na�by�ło�po�znać,�że�jest�cho�-
ry,�oka�zy�wał�to�osten�ta�cyj�nie.�dan�ka�na�to�miast�ma�ło�ko�mu�ni�ku�je�się�z ze�spo�-
łem,�nie�skar�ży�się,�tyl�ko�na roz�le�głym,�fir�no�wym�Wiel�kim�Pla�te�au�po�ru�sza�się
wol�niej�niż�in�ni.�zresz�tą�ci�in�ni�rów�nież�ma�ją�już�dość.

Wszy�scy�są�po ak�cji�na Pi�ku�kom�mu�ni�zma,�pod wra�że�niem�śmier�ci�ewy
i po trans�por�cie�jej�cia�ła�na prze�łęcz�mię�dzy�Pi�kiem�du�szan�be�a Pi�kiem�kom�-
mu�ni�zma,�gdzie�na wy�so�ko�ści�pra�wie 7000�me�trów�zo�sta�ła�po�cho�wa�na.�Są�wy�-
czer�pa�ni� dłu�gim� prze�by�wa�niem� na tej� wy�so�ko�ści,� nad�mier�nym� wy�sił�kiem
fi�zycz�nym,�nie�wy�spa�niem�i nie�je�dze�niem.�je�den�z ko�le�gów�zwich�nął�staw�sko�ko�-
wy.�ze�spół�wła�ści�wie�jest�w roz�syp�ce.

Wresz�cie�ktoś�za�uwa�ża�brak�dan�ki�i cze�ka�na nią.�Gdy�po dłuż�szym�cza�sie
do�cho�dzi,�zo�sta�je�zwy�my�śla�na�– że�nie�idzie�ze�wszyst�ki�mi.�nikt�nie�py�ta,�czy
mo�że�źle�się�czu�je,�czy�nie�na�le�ży�jej�po�móc?�dan�ka�za�ła�mu�je�się.�Pro�si�o ra�dio�-
te�le�fon.�Po�trze�bu�je�opar�cia,�chce�usły�szeć�pa�rę�cie�płych�słów,�chce�roz�ma�wiać
ze�mną.

W tym�cza�sie�je�stem�w ba�zie.�roz�ża�lo�na,�mó�wi�rze�czy,�któ�rych�nie�po�win�na
mó�wić.�Po po�wro�cie�do ba�zy,�a na�wet�póź�niej,�już�w kra�ju,�bę�dzie�to�roz�trzą�sa�ne.
ale�roz�mo�wa�po�mo�gła�jej�ze�brać�się.�dan�ka�zresz�tą�z na�tu�ry�jest�twar�da�i od�por�-
na�na agre�sję.

Wie�le�ra�zy�za�sta�na�wia�łam�się�nad tym�wy�da�rze�niem.�czy�był�to�tyl�ko�epi�zod,
nie�waż�ny�w grun�cie�rze�czy,�wy�ni�kły�z de�te�rio�ra�cji�i wy�czer�pa�nia,�po�czu�cia�za�gro�-
że�nia�w trud�nej�sy�tu�acji,�kie�dy�słow�nic�two�ma�ło�przy�po�mi�na�sa�lo�no�we,�a for�my
zwra�ca�nia�się�do sie�bie�sta�ją�się�agre�syw�niej�sze?�ta�agre�sja�w gó�rach�to�wy�nik�za�-
gro�że�nia,�pod�świa�do�ma�sa�mo�obro�na.�Po�przez�utrzy�ma�nie�się�w ta�kim�na�stro�ju
czło�wiek�czu�je�się�przy�go�to�wa�ny�do zma�gań�z nie�bez�pie�czeń�stwem�al�bo�też�roz�-
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Na dalszą część rozdziału PRZEGRAĆ, ABY WYGRAĆ oraz kolejne 
fragmenty książki zapraszamy za tydzień. 


