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W�ladys�law Midowicz

Saga Czarnohory

“Gdy świeży lísc okryje bór
i Czarnohora ściemnieje ...”

[J. Korzeniowski
“Karpaccy Górale”]

Wznosi siȩ poszczerbionym wa�lem ponad źródliskami Prutu
i dop�lywami Czarnego Czeremoszu. Z jej zachodnich stoków
wyp�lywa Cisa, da̧ża̧c w g�la̧b s�lonecznych Wȩgier.

Przez minione wieki niewiele dzia�lo siȩ w tych górach oddzie-
laja̧cych Huculszczyznȩ od Zakarpacia. Na ich niegdyś galicyjs-
kim przedpolu zwanym Beskidem Huculskim i Po�loninami Hry-
niawskimi kolȩdnicy zachodzili daleko w unickie świa̧tki Bożego
Narodzenia, później świȩcono wodȩ w przerȩblach (świȩto Jor-
danu), a z wiosna̧ watahowie wyruszali ze stadami na wysokie
po�loniny. Jeżdżono na okoliczne jarmarki, także do Kut i Koso-
wa, a nawet do odleg�lej Ko�lomyi, o której śpiewano “Ko�lomyja
ne pomyja, Ko�lomyja misto...” i ska̧d urobi�la siȩ nazwa tak
lubianych na Huculszczyźnie ko�lomyjek:

Tam szum Prutu, Czeremoszu
Hucu�lom przygrywa,
a ochocza ko�lomyjka
do tańca porywa.
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Starzy ludzie wspominali zbója Dowbosza i chyba z owych
czasów pozosta�ly po prababkach piȩkne naszyjniki z wielkich
korali, wyjmowane z kowanych skrzyń w uroczyste świȩta i we-
sela.
Z biegiem lat pozanika�ly sezonowe karawany ormiańskie z

Kut i szlacheckie z Podkarpacia, da̧ża̧ce do źróde�l mineralnych
w utopionym wśród lasów Burkucie. Wszȩdzie handlowali czym
siȩ da�lo Żydzi, a jak rodzynki rozsiane z rzadka w cieście, ży-
li tam Polacy, g�lównie jako leśniczowie Fundacji Skarbkowskiej,
inżynierowie buduja̧cy linie kolejowe, mosty i drogi, a także nie-
liczni poczmistrze i aptekarze.
W latach siedemdziesia̧tych minionego wieku, gdy powsta-

�lo Towarzystwo Tatrzańskie z siedziba̧ w Krakowie, pierwszy
odzew da�ly miasta Stanis�lawów i Ko�lomyja, tworza̧c miejscowe
oddzia�ly. Oddzia�l w Ko�lomyi, który przyja̧�l nazwȩ “Czarnoho-
rski”, wytyczy�l pierwszy znakowany szlak turystyczny w kraju,
wioda̧cy z Żabiego, przez Krasny �Luh i Kostrzycȩ, na Howerlȩ.
Znakami by�ly drewniane strza�lki pomalowane na czerwono, któ-
rych wiȩkszość znik�la w nieca�ly rok. Wtedy uparci ko�lomyjanie
przeznakowali ca�ly szlak paskami czerwonej farby; dopiero po
kilku latach (w 1887 r.), zacza̧�l ich sposobem malować ścieżki
w Tatrach Wydzia�l Towarzystwa Tatrzańskiego.
Oddzia�l Czarnohorski T.T. by�l wielce czynna̧ instytucja̧,

której przez 27 lat przewodniczy�l Konstanty Siwicki. Jeden
z jego dzia�laczy, Henryk Hoffbauer, napisa�l i wyda�l pierwszy
przewodnik po Czarnohorze i jej otoczeniu, a także znakowa�l
dalsze szlaki. Organizowano wystawy rzeźbiarzy i garncarzy z
Huculszczyzny, zajȩto siȩ uszlachetnieniem rasy koników hucul-
skich i nawet, rzecz rzadka na owe czasy, rozpoczȩto wydawanie
rocznika “Turysta”.
Zbliża�ly siȩ pierwsze pomruki wojny światowej. Carska Ros-

ja chcia�la siȩ przedrzeć przez Karpaty i odcia̧ć Wȩgry i Dalmacjȩ
od Austrii. Już po pierwszych starciach duża honwedzka grupa
os�lonowa Kővetsa zaczȩ�la wycofywać siȩ z Podola ku Bukowinie
i Karpatom Marmaroskim. Odcinka od Prze�lȩczy Przys�lopiec-
kiej nad Bukowina̧ po Gorgany, a wiȩc i Czarnohory, broni�l
gen. Pflanzer–Baltin, maja̧c do dyspozycji zaledwie 2 bataliony
piechoty, 4 baterie artylerii górskiej i kilka spieszonych szwad-
ronów kawalerii, oraz II Brygadȩ Legionów. By�ly to 2–gi i 3–ci



Saga Czarnohory 5

Pu�lk Piechoty Legionów, które wraz z dyonem artylerii górs-
kiej oraz szwadronem kawalerii przepȩdzi�ly jednostki kozackie
wdzieraja̧ce siȩ na wȩgierskie zaplecze (komitat marmaroski),
po czym przesz�ly do Ma�lopolski droga̧ zbudowana̧ pospiesznie
przez Prze�lȩcz Legionów (Pantyr),1 odbijaja̧c Rafaj�lowa̧ i Zielo-
na̧. Czȩść pod dowództwem kapitana Hallera, pozosta�la w tych
miejscowościach a wiȩkszość dowodzona przez genera�la Trzas-
kȩ–Durskiego przesz�la górami do Żabiego, staczaja̧c w okolicy
kilka bitew z Rosjanami i odcia̧żaja̧c front czarnohorski. W dal-
szym cia̧gu walk oczyszczono czȩść Bukowiny i posuniȩto siȩ aż
ku Dniestrowi. Z pocza̧tkiem marca obie grupy legionowe, po
stoczeniu ponad 60 bitew i potyczek, spotka�ly siȩ w Ko�lomyi.

Góruja̧cy �lańcuch czarnohorski stanowi�l zawiasy karpackie-
go frontu. Wiod�ly nań, z wȩgierskiego Bogdanu i Ruskiej Pola-
ny, zmontowane pośpiesznie wojskowe wycia̧gi linowe, którymi
podcia̧gano do umocnień grzbietowych zaopatrzenie. Poprze-
czne umocnienia wiod�ly także od zwornika Stajek w g�lównym
grzbiecie, w dolinȩ Czeremosza, ska̧d ku wschodowi na Po�loniny
Hryniawskie, uniemożliwiaja̧c przedarcie siȩ nieprzyjaciela doli-
na̧ tej rzeki do nȩdznej drogi ko�lowej wioda̧cej z Ruskiej Polany
przez prze�lȩcz Kopilasz. Drogȩ, która̧ wspomagaja̧ce jednost-
ki niemieckie przebudowywa�ly pospiesznie i przed�luży�ly przez
prze�lȩcz Watonarkȩ do doliny Bia�lego Czeremosza, zwa̧c ja̧ pó-
źniej Wojenna̧ Droga̧ Mackenzena.

Carskie wojska armii Brusi�lowa posuwa�ly siȩ w 1914 roku
dość szybko przez Ma�lopolskȩ, atakuja̧c równocześnie przej́scia
karpackie, wymacuja̧c punkty najmniejszego oporu. Na czar-
nohorskim odcinku próby te dozna�ly zdecydowanego zahamo-
wania i Rosjanie ponosili duże straty. Roje piechoty atakuja̧ce
stromymi ponadleśnymi stokami by�ly koszone ogniem ciȩżkich
karabinów maszynowych z umocnionych schronów przygrzbie-
towych i zwornikowych. Żo�lnierz rosyjski zalega�l na stokach
d�lugimi godzinami, buduja̧c os�lony z g�lazów i zazwyczaj ciȩżko
odmrażaja̧c nogi w coraz niższej temperaturze stycznia i lutego
1915 roku. Udane pocza̧tkowo ataki dolinami Pohorylca i Dze-
mbroni na stoki g�lównego grzbietu oraz pod uj́scie potoku Szy-
beny odrzucono po zajad�lych walkach z dużymi stratami. Na

1Patrz artyku�l Prze�lȩcz Legionów. . . , str. 104
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rozleg�lych zboczach Pop Iwana, jak i gdzie indziej, pozosta�ly po
nich maleńkie cmentarzyki wśród ska�lek i rozsiane setki �lusek
z wystrzelonej przez rosyjskie “pulemioty” amunicji. Podob-
nie udaremniono próbȩ przedarcia siȩ od zachodu ku Jasini, co
grozi�lo oskrzydleniem Czarnohory.
Wreszcie austriacko–niemiecka ofensywa spod Gorlic zwinȩ-

�la ca�ly front, odrzucaja̧c armiȩ Brusi�lowa aż pod dawna̧ granicȩ
na Zbruczu. Straty po obu stronach by�ly ogromne, dochodza̧c
�la̧cznie do 3 milionów ludzi. Odcinek czarnohorski czuwa�l pod
bronia̧ do września 1915 roku, po czym opuszczono go, pozosta-
wiaja̧c jednostki wartownicze w niektórych punktach. Obsadzo-
no znowu te góry w sierpniu 1916 roku, gdy ruszy�la powtórna
ofensywa Brusi�lowa i Leczyckiego, która jednak utknȩ�la w za-
ciȩtych walkach na Po�loninach Hryniawskich i w Gorganach, a
latem 1917 roku zosta�la zawrócona z powrotem na wschód.
Od lata 1917 roku Czarnohorȩ zaleg�la cisza. Wojna domo-

wa polsko–ukraińska ominȩ�la ja̧ w zupe�lności, jak i wojna pol-
sko–radziecka zakończona w 1920 roku i tylko pocia̧g pancerny
“Gromobój” patrolowa�l przez jakís czas dolinȩ Prutu od Dela-
tyna po Prze�lȩcz Woroniecka̧.
II Rzeczpospolita obsadzi�la swa̧ dawna̧ granicȩ wschodnio-

karpacka̧ aż po masyw Hnatasi na pograniczu rumuńskiej już
Bukowiny oraz po Bia�ly Czeremosz. Odbudowano osiedla znisz-
czone przez wojnȩ górska̧, a w 1925 roku otwarto wiȩksze schro-
nisko PTT na Zaroślaku pod Howerla̧, bo stare i nieduże spali-
�lo siȩ podczas wojny światowej. Odnowiono dawne znakowane
szlaki, a konwencja turystyczna z Czechos�lowacja̧ umożliwi�la
przechodzenie przez Czarnohorȩ na Ruś Zakarpacka̧. W obsza-
rze źródliskowym Prutu ponownie dzia�la�la stacja botaniczna na
Pożyżewskiej, a nies�lawnej pamiȩci “Oleartȩ”, fabryczkȩ olejku
niszcza̧ca̧ ogromne po�lacie kosodrzewiny, znios�la żywio�lowa po-
wódź w roku 1924.
U pocza̧tku lat trzydziestych warszawski AZS ukończy�l bu-

dowȩ niedużego schroniska pod prze�lȩcza̧ miȩdzy Smotrcem i
zwornikiem 1815 m w g�lównej grani. Dolina̧ potoku Pohorylec
na jucznych konikach huculskich wynoszono do schroniska żyw-
ność i opa�l. Gospodarzem w tym nieco egzotycznym miejscu by�l
Ludwik Ziemblic z Zachodniej Ma�lopolski, który sypia�l tam w
mroźne zimy pod wielka̧ baranica̧, a kuchniȩ prowadzi�la przys-
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tojna Wasy�lyna. Schronisko to nie by�lo �latwym w prowadzeniu,
bo od najbliższego lekarza dzieli�lo je prawie 50 kilometrów, a od
stacji kolejowej (Ko�lomyja) kilometrów 120. Dochodzi�lo siȩ do
niego z Foreszczenki, gdzie dociera�la ciuchcia leśna z Worochty,
wielogodzinnym trawersem wzd�luż górnej granicy lasu popod
szczyty Maryszeskiej, Brebieniesku�la i Munczela, albo też g�ló-
wna̧ grania̧ Czarnohory, na której miejscami stercza�ly jeszcze
dawne zasieki wojenne, a tu i ówdzie powalone resztki krzyży
na zapad�lych żo�lnierskich mogi�lkach.
I tak przemija�ly lata miȩdzywojenne. Grzbietami Czarno-

hory przewala�ly siȩ wiatry i zamiecie, a do urwistych kot�lów
spada�ly zima̧ lawiny. Doko�la wznosi�ly siȩ góry Zakarpacia i
Rumunii, a ku pó�lnocy falowa�la g�lówna grań karpacka zamk-
niȩta u widnokrȩgu wynios�lym stożkiem Howerli.
W roku 1935 pojawi�la siȩ na szczycie Popa Iwana (zwa-

nym niegdyś Czarna̧ Hora̧) wiȩksza grupa ludzi, z których jeden
wskazuja̧c wynios�lość szczytowa̧, oświadczy�l: “Tu stanie obse-
rwatorium!”. By�l to genera�l Leon Berbecki, przewodnicza̧cy
Ligi Obrony Powietrznej Państwa, któremu astronomowie wa-
rszawscy zdo�lali wmówić, że rozwój astronawigacji zadecyduje
w przysz�lości o wynikach wojny.
Budowano to kosztowne obserwatorium przez trzy lata, wy-

daja̧c okra̧g�ly milion przedwojennych z�lotych na piȩciopoziomo-
wy budynek wraz z wyposażeniem. Zelektryfikowany w ca�lości,
schodzi�l dolnymi kondygnacjami pod ziemiȩ i by�l podejrzewany
przez Hucu�lów, jak i niektórych turystów o różne tajemnicze
cele i zadania. Co kilka godzin obserwatorium porozumiewa�lo
siȩ w�lasnym radiotelefonem z druga̧ stacja̧ w Stanis�lawowie, na-
daja̧c zakodowane depesze meteorologiczne i inne. Kilkunastu
ludzi za�logi, w tym 3 kobiety i piȩcioletni Jacek, syn autora ar-
tyku�lu, ży�lo na wysokości ponad 2 tysia̧ce metrów. Wiȩkszość z
nich pracowa�la także noca̧, gdy w chmurach i naremnych wiat-
rach zapala�l siȩ na tarasie obserwacyjnym silny reflektor, by u�la-
twić powracaja̧cym patrolom doj́scie do budynku. Natomiast w
s�lonecznej pogodzie chȩtnie drzema�lo siȩ po obiedzie na szero-
kich parapetach potrójnych okien, szczególnie po nocnej pracy.
Z przeszklonej sali instrumentalnej na górnym piȩtrze ro-

zpościera�l siȩ chyba najpiȩkniejszy widok w ca�lym kraju. Od
Marmaroszy i Rodny, przez zalane s�loneczna̧ mżawa̧ niże Buko-
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winy, Beskid Huculski i szczyty Czarnohory, ku pasmom górs-
kim Rusi Zakarpackiej z tajemniczym Dumeniem na czele. Oce-
ni�l to wszystko s�lynny zdobywca narciarski Karpat Wschodnich,
siwieja̧cy profesor fizyki, Zygmunt Klemensiewicz, który przy-
bywszy do obserwatorium w styczniu 1939 roku, oprowadzo-
ny po jego urza̧dzeniach, oświadczy�l z niejakim westchnieniem:
“Wierzyć siȩ nie chce, patrza̧c na ten ”pa�lac na Czarnohorze“
drwia̧cy sobie z każdej niepogody, że w latach m�lodości marz-
lísmy w burzach śniegowych na tym niemal alpejskim wygwiz-
dowie jak przys�lowiowe psy.”
Druga wojna światowa dosz�la Czarnohory bezg�lośnie. Zni-

k�lo z obiektu paru pracowników powo�lanych imiennie, a w ko-
rytarzach i radiostacji zapali�ly siȩ niebieskie żarówki. Przez
ca�ly czas nie pojawi�l siȩ nad tymi górami ani jeden samolot –
swój czy obcy. W trzeciej dekadzie września kierownik obser-
watorium [autor artyku�lu – przyp. red.] ewakuowa�l specjalny
sprzȩt i asystentów na wȩgierska̧ stronȩ, niszcza̧c tylko radiote-
lefon (istnia�la już linia napowietrzna do Żabiego) i zabieraja̧c na
jucznych koniach kilka walizek oraz wyniki badań naukowych.
Ma�ly Jacek szed�l w deszczu za końmi, niosa̧c ukochanego misia.
Po kilku godzinach w klauzie Balzatul u po�ludniowego pod-

nóża Czarnohory Wȩgrzy powitali ich jak braci. Nastȩpnego ra-
na kierownik wrȩczy�l klucze od obserwatorium powracaja̧cemu
Czarnemu Jurze i pożegna�l go serdecznie mówia̧c: “Wyp�lacisz
tam na górze Hucu�lów od koni workami cukru, a resztȩ zapa-
sów zimowych zabierzesz sobie. Dajȩ ci upoważnienie na písmie
do zastrzelenia każdego, kto by usi�lowa�l rabować czy podpalać
obserwatorium przed nadej́sciem radzieckiej jednostki okupacy-
jnej. Wywiesisz na wieży czerwona̧ flagȩ, aby rezuny z Żabiego
zdawa�ly sobie sprawȩ, z kim w razie czego bȩda̧ mia�ly później
do czynienia”.
Na Czarnohorȩ opuści�la siȩ d�luga noc wojenna. W kilka-

naście lat później obserwatorium, widocznie już niepotrzebne,
zosta�lo w ca�lości opróżnione z wyposażenia i opuszczone. Pozo-
sta�ly mury i wieża, bez dachów miedzianych, strasza̧c czeluś-
ciami okien. Górne biegi Czeremoszów zalega pustka. Może
pilnuja̧ jej tysia̧ce poleg�lych w pierwszej wojnie. Saga Czarno-
hory wydaje siȩ trwać dalej.
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Przez Ba�ltagu�l na Hnatasiȩ1

Latem 1934 roku wyruszy�lem z Ojcem Stanis�lawem oraz
trójka̧ przyjació�l na siedmiodniowa̧ wycieczkȩ ze schroniska PTT
“Zaroślak”, po�lożonego pod Howerla̧, do najdalszego na po�lud-
niowym wschodzie zaka̧tka Rzeczypospolitej, do źróde�l Czere-
moszu i szczytu Hnatasia. Ca�ly prowiant niós�l konik huculski
prowadzony przez sympatycznego Hucu�la o imieniu Dmytro.
Już podczas pierwszego zetkniȩcia z Karpatami Wschodnimi

w 1931 roku powsta�l niejasny projekt tej wycieczki. Wyszed-
�lszy wtedy na Howerlȩ, najwyższy, wznosza̧cy siȩ na 2057 m,
szczyt Karpat Wschodnich, by�lem oszo�lomiony ogromem prze-
strzeni widocznej, a przede wszystkim niezliczona̧ ilościa̧ szczy-
tów, pasm górskich i dolin. W porównaniu z nimi jakże ma�le
wyda�ly siȩ teraz Beskidy [Zachodnie – przyp. red.]. Urok potȩ-
gowa�la zupe�lna nieznajomość terenu.
Paru siedza̧cych obok lwowskich studentów objaśnia�lo egzo-

tyczne nazwy szczytów. Szczególnie pocia̧gaja̧co wygla̧da�l jakís
ogromny masyw górski daleko na po�ludniu góruja̧cy ponad ca�la̧
Rusia̧ Zakarpacka̧. Mimo przymglenia widać by�lo jakby jakieś
olbrzymie żebra skalne czy granie rozchodza̧ce siȩ ku pó�lnocy.
–To Pop Iwan Marmaroski na granicy Czechos�lowacji i Ru-

munii – objaśniali lwowiacy.
Imponuja̧cy kszta�lt góry i jej egzotyczna nazwa utknȩ�ly mi

w pamiȩci i nie dawa�ly spokoju. W Spó�ldzielni Inwalidzkiej

1Trasȩ wycieczki przedstawiono na mapie zamieszczonej na ss.60-61
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w Warszawie można by�lo kupić mapy szczegó�lowe tak zwane
“sztabówki” ca�lego obszaru Polski i krajów przyleg�lych. Naby-
�lem wiȩc komplet austriackich map 1:75 000 obejmuja̧cych Cza-
rnohorȩ, Góry Czywczyńskie i Ruś Zakarpacka̧ (w Czechos�lo-
wacji). Dosta�lem nieco niezbyt jasnych informacji o szlaku na
Hnatasiȩ.
Minȩ�ly trzy lata.
Ze schroniska na Zaroślaku wychodzimy w szarzeja̧cej cie-

mności przedświtu. Schodzimy na drożynȩ prowadza̧ca̧ przez
wspania�ly bór pokrywaja̧cy pó�lnocne zbocza Bresku�lu i Pożyże-
wskiej, aby dotrzeć do Stacji Botanicznej na Po�loninie Pożyże-
wskiej (ok. 1500 m), należa̧cej do Akademii Rolniczej w Dubla-
nach. Gospodarzy tam Dr Kozij, znawca traw górskich i pionier
ich racjonalnej uprawy na pastwiskach. Mieszka tam trójka na-
szych przyjació�l – Wanda, Majka i Stasiek – z którymi mamy
ísć. Las w mroku jeszcze milczy, miȩdzy konarami brodatymi
od porostów kryje siȩ resztka nocy. Kryszta�lowe zimne powie-
trze zachȩca do marszu. Miejscami droga idzie pod ska�lami
bogato poros�lymi różnym drobiazgiem roślinnym. Nic nie ma̧ci
dostojnej ciszy.
Las przerzedza siȩ wreszcie i niżej drogi prześwieca wśród

drzew drewniany domek Stacji. Teraz już w pia̧tkȩ ruszamy
droga̧ wśród po�lonin. Trawiastym kot�lem zaczynamy paruset-
metrowe podej́scie na prze�lȩcz miȩdzy szczytami Pożyżewskiej
i Bresku�la, aby przej́sć na po�ludniowe stoki Czarnohory. Pie-
rwsze promienie wschodza̧cego s�lońca doganiaja̧ nas w marszu
i świat staje siȩ nagle uroczy. �La̧ki zaczynaja̧ grać barwami
kwiatów, przeróżnych traw i porostów. Czȩść zboczy jest ogro-
dzona p�lotkami przed wypasem. To poletka doświadczalne Dr
Kozija. Bajecznie barwny dywan kończy siȩ w górze mocnym,
niebieskim kolorem nieba.
Przypomina mi siȩ taki sam poranek sprzed 3 lat. Szed�lem

wtedy sam na spotkanie z lwowiakami poznanymi na Howerli, a
mianowicie na godz. 5 rano na szczyt Pożyżewskiej. Obie stro-
ny okaza�ly siȩ punktualne na tȩ niecodzienna̧ randkȩ. Pamiȩtam
jak przyjemna by�la dla mnie chwila, gdy na grani na tle nieba
ujrza�lem dwie sylwetki zbliżaja̧ce siȩ do umówionego szczytu.
Ale wróćmy do roku 1934.
Koniec podej́scia i prze�lȩcz. Wzrok dotychczas oparty o tra-
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wnik tuż przed soba̧, wypatruja̧cy piȩkno maleńkich roślinek
wysokogórskich nagle traci oparcie i tonie w nieskończonej prze-
strzeni. Przed nami ca�la Ruś Podkarpacka, w prawo i w lewo
�lańcuch szczytów Czarnohory siȩgaja̧cy 2000 m. A na samym
horyzoncie w zamglonym powietrzu On we w�lasnej osobie –
“nasz” Pop Iwan Marmaroski.
Ale droga do niego daleka, bo dzís idziemy po�ludniowa̧ stro-

na̧ grzbietu Czarnohory na zachód aż do doliny Cisy. Wspania�la
widokowo trasa. Wygodna droga idzie poziomo na przeciȩtnej
wysokości ok. 1500 m z zupe�lnie otwartym widokiem na po-
�ludnie. Droga, jak wiele innych w tych górach, to pozosta�lość
Wojny Światowej. W latach 1914–15 ca�le Karpaty Wschodnie
by�ly widownia̧ ciȩżkich walk. Rosjanie przeszli tȩdy na Wȩgry,
a potem byli znów wypierani z powrotem do Galicji. Obie stro-
ny budowa�ly drogi dla dowozu zaopatrzenia na liniȩ bojowa̧.
W ten sposób Gorgany i Czarnohora uzyska�ly jedyna̧ w swoim
rodzaju sieć drogowa̧. Drogi jezdne wspinaja̧ siȩ na najbardziej
nieprawdopodobne miejsca. W terenie wysokogórskim nierzad-
ko sa̧ kute w skale. Przez m�laki leśne zbudowano osobliwe drogi
z okra̧glaków drzewnych po�lożonych na belach wspartych z ko-
lei wysoko nad ziemia̧ na palach. Idzie siȩ jak po moście. Po
dwudziestu paru latach przegni�le okra̧glaki czȩsto zapadaja̧ siȩ
pod stopa̧ ludzka̧ lub uginaja̧ siȩ jak klawisze. Urozmaica to
wȩdrówkȩ.
Z naszej drogi graniowej mamy coraz to nowe widoki. U stóp

naszych olbrzymie �la̧ki górskie. Jak z samolotu widać maleńkie
postacie olbrzymich byków. Dalej znów staje pasterskie – zbio-
rowisko szop i p�lotków drewnianych. Naoko�lo ciemnozielona
plama lísci szczawiu plenia̧cych siȩ na przenawożonym terenie –
istna plaga pastwisk. Ciszȩ przerywa, ale jej nie zak�lóca, dźwiȩk
trembity. W oddali niewidoczny pasterz daje has�lo do zej́scia
stad. G�lȩboki, przecia̧g�ly dźwiȩk trembity, rozchodzi siȩ �lagod-
nie. Melodia dziwnie pasuje do �lagodnych kszta�ltów i dalekiej
przestrzeni Karpat Wschodnich tak, jak ostra muzyka podhala-
ńska do ostrych turni Tatr.
Gdzie indziej znów inna scena. Wśród po�lonin niteczka dro-

gi – na niej karawana paru koników objuczonych besagami i
berbenyciami. Na koniku Hucu�l w kożuchu, spod którego wy-
staja̧ bia�le rȩkawy koszuli. Obok bajecznie czerwona plamka
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odbija od zieleni – to spódnica Hucu�lki. Dawny świat żyje tu
bez zmian.
Omijamy do�lem szczyt Howerli, u stóp której ĺsni parȩ mi-

niaturowych stawków. Mijamy też niewiele niższego (2020 m)
spiczastego Pietrosa, na którego szczycie znajduje siȩ niewido-
czny dla niepowo�lanych – wiruja̧cy zamek diabelski. Diabe�l
usi�lowa�l tam zwabić samego Dobosza. W zamku tym odbywaja̧
karȩ źli królowie i ksia̧żȩta, tańcza̧c przez ca�la̧ wieczność w takt
czarciej muzyki.2

D�lugie po�ludniowe ramiȩ Pietrosa zmusza do dalekiego obe-
j́scia wcia̧ż ta̧ sama̧ droga̧. Po miniȩciu zakrȩtu widzimy ca�la̧
dalsza̧ drogȩ aż do prze�lȩczy w grzbiecie g�lównym, ska̧d już zej-
dziemy w dolinȩ Cisy. I oto ze Staśkiem postanawiamy ísć dalej
z zamkniȩtymi oczami parȩ kilometrów, aż do prze�lȩczy. Maj-
ka podejmuje siȩ nas prowadzić za rȩkȩ. I zaczyna siȩ zabawa.
Pocza̧tkowo potykamy siȩ czȩsto o liczne kamienie. Stopniowo
nabieramy wprawy unosza̧c stopy wysoko. Mijaja̧ kilometry.
Zupe�lnie nie zdajemy sobie sprawy, gdzie jesteśmy. Jakaś mi-
jaja̧ca nas wycieczka ze zdumieniem patrzy na dwóch ślepców,
ida̧cych przez góry. Jednostajne wznoszenie siȩ drogi nie poz-
wala siȩ zorientować, jak daleko do tej prze�lȩczy.
–Już!– wo�la Majka.
Nagle otwartymi oczyma widzȩ nowy urzekaja̧cy widok. Do-

lina Cisy. Zamiast po�lonin i kosówki – stoki gȩsto porośniȩte
lasami lísciastymi. Zaokra̧glone korony drzew nadaja̧ �lagodny
charakter stokom. Stada baranków w dole i �lagodne świat�lo
zachodza̧cego s�lońca dope�lniaja̧ ca�lości idyllicznego obrazu ze
starego sztychu.
Przez stromy skalisty stok prowadzi droga kuta w skale.

Niebawem dochodzimy do czeskiego schroniska, którego wygla̧d
zewnȩtrzny razi przyzwyczajenia estetyczne polskiego turysty.
Równo obciosany kwadratowy piȩtrowy budynek bez smaku.
Wewna̧trz jadalnia piȩkna, z rogami na ścianach. Natomiast
w sypialni dziwne zjawisko: p�laty świeżego tynku odchodza̧ od
ściany wysadzane przez zielone pȩdy kie�lkuja̧cych ziaren. Rano
o świcie spostrzegam na schodach dziwnego ptaka bez g�lowy i
na jednej nodze. Dowiadujȩ siȩ, że jest to m�lody orze�l znalezio-

2Stanis�law Vincenz, Na wysokiej Po�loninie.
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ny na stokach Świdowca. Zamierzaja̧ go wypuścić gdy dorośnie.
Śpia̧c chowa on g�lowȩ w nastroszone pióra karku, a jedna̧ nogȩ
podkurcza i chowa. Po przebudzeniu króla ptaków podziwiam
jego wspania�ly profil, naprawdȩ “orli”. Linia dzioba i uk�lad cie-
mnych piór nad oczami tworza̧ harmonijna̧ choć dzika̧ i surowa̧
ca�lość. Siadam ze szkicownikiem i rysujȩ o�lówkiem jego g�lowȩ
[wszystkie rysunki z wȩdrówki sp�lonȩ�ly w Powstaniu Warszaws-
kim – przyp. red.].
Lekko schodzimy wygodna̧ droga̧ wśród mieszanych lasów.

Po drodze napotykamy typowy wschodniokarpacki sza�las ok-
ra̧g�ly. Od bardzo niskiej, naoko�lo biegna̧cej ściany wznosza̧ siȩ
koncentrycznie i dachówkowato u�lożone deski spotykaja̧c siȩ wo-
kó�l ma�lego otworu s�luża̧cego do wypuszczania dymu z ogniska.
Nad tym otworem ma�ly daszek od deszczu niczym sygnaturka.
Po drodze mijamy pyszne bukowe lasy aż wreszcie la̧dujemy

wśród kwiecistych �la̧k we wsi Kwasy. Nazwa pochodzi od źróde�l
mineralnych. Rych�lo poznajemy smak tutejszych wód w żydo-
wskiej gospodzie, gdzie dostajemy dobry obiad i zapijamy woda̧
mineralna̧ przyniesiona̧ ze źród�la. Karczmarka ostrzega przed
nadużyciem tej wody, ponoć silnie dzia�laja̧cej na żo�la̧dek.
Ruszamy pocia̧giem na po�ludnie z zamiarem zanocowania

u stóp d�lugiej grani zachodniej Pop Iwana Marmaroskiego. Po
dojechaniu i zej́sciu na peron dowiadujemy siȩ z przerażeniem,
że tu ani schroniska, ani zajazdu, ani żadnego noclegu nie ma!
Wiȩc siadać z powrotem! A pocia̧g już rusza, czeski konduktor
zgorszony wsiadaniem w biegu krzyczy, zawiadowca stacji krzy-
czy, pasażerowie zdziwieni wychylaja̧ g�lowy przez okna, ale my
już szczȩśliwie jedziemy.
Wysiadamy na stacji Trebuszany. Pytamy o nocleg. Czesi

informuja̧ nas, że jest schronisko KČST3 równocześnie cia̧gnie
nas dos�lownie za rȩkȩ stara Żydówka – w�laścicielka zajazdu. My
twardo idziemy do schroniska. Na miejscu jednak okazuje siȩ
bardzo ciasne i nie można nic dostać do jedzenia. Wiȩc z po-
wrotem do zajazdu. Żydówka wita nas serdecznie ze �lzami w
oczach, wprowadza do ogromnych rozmiarów komnaty, w której
stoja̧ olbrzymie �loża, nakryte równie olbrzymimi pierzynami i
poduchami. Na kolacjȩ dostajemy gȩś pieczona̧ i wreszcie zasy-

3Klub Československych Turystow
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piamy syci komfortu.
Po równie pysznym śniadaniu ruszamy wreszcie do naszego

celu. Miȩdzy olbrzymimi odnogami Popa Iwana p�lynie potok
Bela ż�lobia̧c przesz�lo 10–kilometrowa̧ g�lȩboka̧ dolinȩ – chcemy
nia̧ dotrzeć aż pod szczyt i nocować w schronisku KČST, gdzieś
pod szczytem. Idziemy wzd�luż potoku podziwiaja̧c bogata̧ roś-
linność, wyraźnie odbijaja̧ca̧ siȩ od tego, co siȩ widzi na pó�lnoc-
nej stronie Karpat. Tam świerk, dużo cienia, przyjemny ch�lód,
tu – drzewa lísciaste, kwiaty i s�lońce, s�lońce gora̧ce. Roje piȩk-
nych motyli.
Na polanie spotykamy oryginalne dzie�lo staroświeckiej sztu-

ki ciesielskiej – kilkusetmetrowy akwedukt drewniany, doprowa-
dzaja̧cy wodȩ do obracania ko�la wodnego poruszaja̧cego tartak.
Koryto z desek w miarȩ spadku doliny dźwiga siȩ coraz wy-
żej nad ziemiȩ na drewnianej konstrukcji, aby zakończyć siȩ na
wysokości dachu tartaku. Wielka budowla w tym dzikim pust-
kowiu wygla̧da niesamowicie.
Dalej na stromych stokach nowy objaw techniki prymityw-

nej – drewniane koryta z mocnych bel biegna̧ce wprost w dó�l,
najstromiej jak można. Korytami tymi spuszcza siȩ zima̧ ściȩte
drzewa. Tam gdzie pochylenie jest ma�le – polewa siȩ koryta
woda̧ i tworzy siȩ lodowa rynna.
W pewnym miejscu, niespodziewanie na środku doliny wyra-

sta stumetrowa skalista góra opadaja̧ca ku nam pionowa̧ ściana̧.
Na ścianie tej krzewi siȩ ca�ly ogród botaniczny – kwiaty, krzaki,
drzewa – wszystko ledwo siȩ trzyma, ale rośnie.
Dolina zwȩża siȩ, wszȩdzie już panuje las świerkowy. Zaczy-

namy podej́scie na szczyt bardzo stromym stokiem leśnym –
ledwo widoczna̧ percia̧. Obok nas strzelaja̧ w górȩ kilkudziesiȩ-
ciometrowe prościutkie pnie świerków. Stoja̧c wysoko nad nimi
możemy ocenić ogromna̧ ich wysokość. Gdy już pokonalísmy
najbardziej mȩcza̧ca̧ stromiznȩ, zaczynaja̧ siȩ urocze polanki.
Na jednej z nich dogania nas m�lody cz�lowiek, ubrany po pas-
tersku, ale bardzo schludnie. Grzecznie siȩ wita i objaśnia, iż
posiada sza�las pasterski pod szczytem Popa Iwana, gdzie nocu-
ja̧ turyści. W to nam graj! Idziemy wiȩc już razem dowiaduja̧c
siȩ szczegó�lów o naszym gospodarzu. Jest nauczycielem szko�ly
powszechnej z jȩzykiem ukraińskim. Nazywa siȩ Iwan Rozni-
czuk. Pokazuje fotografiȩ z uroczystości szkolnej – na ścianie
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skrzyżowane chora̧giewki: czechos�lowacka (państwowa) i ukrai-
ńska (narodowa). Jest to jeden z objawów ograniczonej zreszta̧
autonomii, jaka̧ posiada Ruś Zakarpacka.
Po drodze Iwan wprowadza nas do okra̧g�lego sza�lasu paste-

rzy. Na środku pod otworem w dachu niewielkie obmurowane
podwyższenie. Pali siȩ na nim ognisko, nad którym wisi kocio�l.
Naoko�lo, również na wzniesieniu, leże. Siedzi na nich ca�la pas-
terska rodzina. Dorośli w �lachmanach, dzieci pó�lnagie. Wśród
starszych jeden umys�lowo chory. Zaduch i bród.
Z ulga̧ wychodzimy i wspinamy siȩ wyżej i wyżej. Wresz-

cie kar�lowaty las siȩ kończy i wychodzimy na ogromna̧ po�loni-
nȩ podszczytowa̧. Nad nia̧ wznosi siȩ stromy, trawiasty szczyt
parusetmetrowym stożkiem. Na pó�lnoc grań Popa Iwana Mar-
maroskiego (1940 m) �la̧czy siȩ ze stromym szczytem Pietrosza
(1784 m). W niecce miȩdzy nimi tuż poniżej grani – niski po-
d�lużny sza�las. Gospodarz prezentuje nam skromna̧, drewniana̧
tabliczkȩ z napisem “Hotel Blecha (1500 m)”. Pytamy o zna-
czenie. A no, blecha po czesku znaczy pch�la. W sza�lasie jest
dużo pche�l. Masz tobie!
Ale miejsce jest tak urocze, że nic nas nie odstraszy. Proszȩ

sobie wyobrazić kwiecista̧ �la̧czkȩ, parȩ prostych stolików i �law,
niedaleko źróde�lko i budynek “hotelu” z nieociosanych bierwion.
I rzecz najważniejsza – widok olbrzymi.
Paru turystów nie ma̧ci nastroju. Wieczorem zasiadamy w

sza�lasie przy ognisku rzucaja̧cym piȩkne świat�lo na ściany. Gos-
podarz wycia̧ga skrzypce i gra piȩkny hymn s�lowacki. Na ścianie
drewnianej wyryty ukraiński tryzub.4 Któż to rzeźbi�l? Gospo-
darz mówi tajemniczo:
– Różni ludzie tu przychodza̧ i wycinaja̧ na ścianach.
Ale urok muzyki skrzypiec i urok miejsca rozmarza nas i

przegania myśli o polityce. K�ladziemy siȩ spać pod ścianami
na sianie, na podwyższeniu. Ognisko grzeje w nogi, ale stopnio-
wo przygasa. Świat�lo ogniska staje siȩ ciemno czerwone. Przez
otwór w dachu migoca̧ gwiazdy.
Przed zaśniȩciem trochȩ prozy. Pch�ly zaczynaja̧ dzia�lać.

Zgodnie z instrukcja̧ gospodarza – z�lapane rzucamy w ognis-
ko. Rozlega siȩ suchy trzask – pch�la pȩka. Pozostali goście

4God�lo niepodleg�lego państwa ukraińskiego
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czynia̧ podobnie i tak wśród huku pȩkaja̧cych pche�l usypiamy
w czerwonym pó�lmroku.
Budzimy siȩ przed świtem. W ciemnym sza�lasie świeca̧ jesz-

cze resztki ogniska. Przez otwór w dachu nieskazitelnie niebies-
kie niebo nabiera barwy. Wtem coś b�lyska tam w górze! Widzȩ
bardzo wysoko kra̧ża̧cego or�la. Przy obrocie pióra jego skrzyde�l
chwilami odbijaja̧ promienie wschodza̧cego s�lońca, a wtedy ptak
pali siȩ srebrem. Rano jeszcze lepiej oceniamy walory widokowe
�la̧czki ko�lo Hotelu “Blecha”. W s�lońcu wzrok siȩga daleko na
po�ludniowyzachód, gdzieś w stronȩ Wȩgier. W oddali odcina
siȩ sylwetka jakiej́s góry o szczycie p�laskim jak stó�l.
Ruszamy pierwszy raz bez żadnego obcia̧żenia na szczyt

Popa Iwana Marmaroskiego. Przed nami 400 m różnicy wyso-
kości. Nastȩpnie zamierzamy zwiedzić skalista̧ grań sa̧siedniego
Żerbana (1795 m), wygla̧daja̧ca̧ dość interesuja̧co. Gdy wycho-
dzimy na pó�lnocna̧ grań Popa Iwana, nagle widzimy pod stopa-
mi urwista̧ ścianȩ skalna̧ i g�lȩboki kocio�l obramowany ta̧ grania̧
oraz samym szczytem. Posuwamy siȩ stromo w górȩ maja̧c po
prawej stronie �la̧ki gȩsto przetykane krzakami rododendronów
a po lewej urwisko. Za zakrȩtem grani w lewo wychodzimy pod
triangu�l szczytowy.
Pierwsze wrażenie to lekkość. Dziȩki wielkiej różnicy wyso-

kości wzglȩdnej ponad dolinami, wszȩdzie naoko�lo g�lȩboko pod
nami powietrze. Pe�lna panoramiczność widoku i brak bardzo
wysokich gór w pobliżu pozwala dojrzeć dziesia̧tki szczytów. Na
pó�lnocy góry graniczne z Polska̧, na zachód niższe pasma scho-
dza̧ce ku Wȩgrom, na po�ludniowyzachód brama doliny Cisy, na
po�ludnie mnóstwo pasm w Rumunii. Ale najciekawsze sa̧ dwie
góry wznosza̧ce siȩ nagle z p�laskowyżu. Jedna, to stromy sto-
żek skalisty Farcaul (1961 m), a obok zaraz oryginalny grzebień
skalny sk�ladaja̧cy siȩ z szeregu turni stopniowo i równomiernie
maleja̧cych ku wschodowi. Od pó�lnocy turnie te tworza̧ skalna̧
ścianȩ. To Mihailecul (1926 m).
W wiele lat potem dowiedzia�lem siȩ, że na oba te szczyty

pierwsi weszli na nartach w roku 1911 bracia Smoluchowscy,
Marian – światowej s�lawy fizyk i Tadeusz – pionier narciarstwa
(sprowadzi�l narty do Polski w 1894 r.).
Jak na zimowe warunki nielada to by�la wyprawa. Cel wycie-

czki oddalony 40 kilometrów od stacji kolejowej. Marian Smo-
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luchowski pisze:

. . .Co tu widzimy przechodzi wszelkie nasze ocze-
kiwania! Sceneria istnie alpejska.(. . . ) Zmȩczenie
jeszcze ma�lo odczuwamy, pomimo że tego dnia prze-
bylísmy już różnicȩ wysokości 1800 m i to w ciȩżkim
rynsztunku zimowych wypraw.

Noc mieli spȩdzić w leśniczówce, która wed�lug mapy mia�la znaj-
dować siȩ w najbliższej dolinie. Po piȩknym zjeździe osia̧gneli
dolinȩ, lecz leśniczówki ani śladu! Prymitywna droga i zerwa-
ny most świadczy�l, że dolina by�la zupe�lnie opustosza�la. Dziura
pod wystaja̧ca̧ ska�la̧ musia�la zasta̧pić leśniczówkȩ. O spaniu
mowy nie by�lo,

. . . bo ch�lód i niewygodna pozycja skurczonych
cz�lonków na to nie pozwala�ly.

Napotkane poprzednio ślady niedźwiedzia nakazywa�ly ostroż-
ność; browningi musia�ly być w pogotowiu.

. . .Zadowoleni jednak bylísmy z naszego schroni-
ska, zw�laszcza gdy oprócz jednostajnego szumu poto-
ku niebawem s�lyszeć siȩ da�l szmer kapia̧cych kropel
deszczu.5

Podziwiajmy jednak dalej panoramȩ z Popa Iwana. Na
wschód wyróżnia siȩ pojedyncza sylwetka szczytu Stoh
(1655 m), na którym spotykaja̧ siȩ granice trzech państw: Pol-
ski, Rumunii i Czechos�lowacji. A jeszcze dalej za Stohem ma�lo
znane Góry Czywczyńskie stanowia̧ce granicȩ polsko–rumuńs-
ka̧. I gdzieś najdalej Hnatasia, ostatni graniczny szczyt nad
źród�lami Czeremoszów. Tam nas cia̧gnie!
Ciszȩ szczytowa̧ przerywa pojawienie siȩ trojga czeskich tu-

rystów, ubranych w zgrabne szorty zamiast powszechnie uży-
wanych pumpów. By�la to wtedy zupe�lna nowość w turystyce.
Krótkie przywitanie i oni ruszaja̧ na Stoh. To byli jedyni tury-
ści spotkani tego dnia. Czas ísć. Zawsze siȩ nam zdaje, że za
ma�lo jest czasu na szczycie.

5Armin Teske, Marian Smoluchowski. Życie i twórczość. PWN 1955
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Dużo poniżej nas widnieja̧ ska�lki Żerbana. Wybieramy dro-
gȩ po rumuńskim zboczu. Spod szczytu Pop Iwan opada bardzo
stroma̧, bujna̧, kwiecista̧ �la̧ka̧ na po�ludnie. Postanawiamy zje-
chać “rychlikiem” (po czesku pocia̧g pośpieszny). K�ladziemy siȩ
bokiem na stoku i zaczynamy siȩ tulgać – ca�la pia̧tka – coraz
prȩdzej, coraz prȩdzej. Trawa miȩkka, można śmia�lo. W g�lowie
siȩ krȩci. Na wysokości prze�lȩczy robimy stacjȩ. Teraz trawer-
sujemy zbocze na zachód.
Stado owiec z m�lodym pastuchem. Cieszymy siȩ, że wreszcie

mamy przed soba̧ Rumuna i zagadujemy do niego spodziewa-
ja̧c siȩ us�lyszeć egzotyczne s�lowa. Ku naszemu rozczarowaniu
ch�lopak odpowiada lakonicznym pytaniem:
– Majete tabaku?.
– Ot i Rumun z Ko�lomyi.
Podchodzimy już do grani Żerbana. Groźne z daleka ska�lki

okazuja̧ siȩ pojedynczymi g�lazami, wśród których wije siȩ ście-
żka. Mimo to grań Żerbana jest �ladna i urozmaicona różnymi
formami skalnymi. Mnóstwo okruchów krystalicznych świeci na
ścieżce. Sa̧ to tzw. “brylanty marmaroskie” – krystaliczna od-
miana wȩglanu wapnia. Zbieramy je pilnie na pamia̧tkȩ. Ze
szczytu piȩkny widok na dolinȩ Cisy. Na pó�lnoc nad granica̧
lasu widać dobrze schronisko KČST i grupȩ czeskich kartogra-
fów z tyczkami. Ale my wolimy nasz Hotel “Blecha”, też dobrze
sta̧d widoczny. Wracamy doń trawersuja̧c stromy zachodni stok
Pop Iwana wśród ogromnych kȩp trawy.
Przy obiedzie na �la̧czce wzrok mój pada na strzȩp porzu-

conej czeskiej gazety. Intryguje mnie tytu�l skromnej notatki:
Povoden take v Krakove. Z treści wynika, że na Podkarpaciu
polskim jest wielka powódź6 i ciekawa wiadomość, że: zalana
jest obec Tarnov i Mościce. A wiȩc nasze mieszkanie pod woda̧!
Chwila namys�lu. Skoro już zalane, to nic nie pomożemy. Wiȩc
zgodnie z planem zostaniemy tu do jutra.
Przed snem jeszcze spacerek w stronȩ pó�lnocna̧ – pod Pie-

trosza. Pod jego szczytem prze�lȩcz trawiasta i dalej ogromne
pastwisko. A na naszej drodze olbrzymi rogaty byk. Zbliżamy
siȩ. On patrzy podejrzanie na nas i ani chce ruszyć. Zatrzymu-
jemy siȩ przezornie, z szacunkiem oceniaja̧c jego wielkie i ostre

6rok 1934
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rogi. On patrzy wcia̧ż na nas. Nikt siȩ nie rusza. Wtem ku na-
szemu przestrachowi, wysuwa siȩ naprzód Wanda i idzie śmia�lo
dalej. Byk wtedy odwraca siȩ i odchodzi – ogólne westchnie-
nie ulgi. Ufff! Tak zosta�la przez Wandȩ zdobyta prze�lȩcz pod
Pietroszem, niewa̧tpliwie najniebezpieczniejszy odcinek naszej
drogi. Ryzyko by�lo niema�le i wiedzielísmy dobrze, że zdarza�ly
siȩ napady wschodniokarpackich byków na turystów.

Druga noc w sza�lasie i rano wymarsz w dwóch grupach. Sta-
siek i Majka ida̧ na pó�lnoc, aby wyj́sć wprost na Pożyżewska̧.
Ojciec, Wanda i ja wracamy do Trebuszan, aby stamta̧d jechać
do Jasini, s�lynnej ze strojów huculskich.

W Jasini niedzielny ruch. Mnóstwo turystów czeskich na-
daje ton w restauracji. Kupujemy wspania�la̧ zapaskȩ huculs-
ka̧, przetykana̧ srebrem. Wracamy dalej koleja̧ przez Worochtȩ.
Omijamy w ten sposób burzȩ, która �lapie Majkȩ i Staśka na
grani Czarnohory. Wśród piorunów dotarli szczȩśliwie na Poży-
żewska̧. W Worochcie kupujemy 5–litrowy garnek emaliowany
i zapasy na tydzień – na Hnatasiȩ. I do fryzjera ogolić siȩ na
zapas.

* * *

Z Worochty na Zaroślak podjeżdża�lo siȩ leśna̧ wa̧skotoro-
wa̧ kolejka̧, która mia�la urozmaicony sk�lad wagoników. By�ly
wiȩc lory na zwózkȩ drewna, wielka drewniana klatka do wo-
żenia owiec (dowcipni mówili, że dla niedźwiedzi), i wreszcie
dla pasażerów, malutki wagonik bez ścian – tylko �laweczki pod
daszkiem. Wdycha�lo siȩ po drodze wspania�le leśne powietrze,
o ile nie zalatywa�l aromatyczny dymek z przeraźliwie kopca̧cej
ciuchci. Oprócz nielicznych przystanków, pocia̧g zatrzymywa�l
siȩ również, gdy na torze pas�lo siȩ stado owiec. Maszynista
wysiada�l i cierpliwie, �lagodnie przegania�l je z toru.

Po noclegu na Zaroślaku ruszamy przed świtem leśna̧ droga̧
na Pożyżewska̧ na zbiórkȩ. Jak przed trzema laty las pogra̧żo-
ny w cieniu i ciszy. Tylko tym razem piekielnie ciȩżkie plecaki
z zapasami żywności. Pocieszamy siȩ myśla̧ o koniku huculs-
kim. I rzeczywíscie oczekuje nas już, wraz z reszta̧ towarzyst-
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wa. Ruszamy teraz już lekko “droga̧ pod reglami”. Nastȩpnie
skrȩcamy leśna̧ droga̧ na po�ludnie.
W kotle pod Koz�lami zaczȩ�lo siȩ podej́scie. Zaraz po prze-

kroczeniu górnej granicy lasu znaleźlísmy siȩ w trawiasto–ska-
listym pustkowiu w bia�lym mleku gȩstej mg�ly. Droga szybko
siȩ zatraci�la przechodza̧c w niewyraźne perci pasterskie. Zim-
ny wiatr z deszczykiem uderzy�l nieprzyjemnie. Nasza szóstka
“trzyma�la siȩ kupy”, gdyż postać towarzysza oddalona o 20 m
znika�la we mgle.
Taki by�l pocza̧tek ośmiodniowej wycieczki do źróde�l Czere-

moszu i szczytu Hnatasia. Celem pierwszego dnia by�lo przej́scie
grzbietu Czarnohory od prze�lȩczy przed Koz�lami do Pop Iwana
(2022 m). Musimy trafić koniecznie na prze�lȩcz pod Turku�lem,
gdyż pamiȩtam, że na prawo od niej jest odcinek skalisty, przez
który nie przedostanie siȩ nasz siódmy towarzysz. A jest to bar-
dzo ważny towarzysz – konik huculski, niosa̧cy w besagach nasze
plecaki z prowiantem na ca�le 8 dni, w cia̧gu których bȩdziemy
przebywać w pustkowiach bez możliwości zaopatrzenia.
Koniki te by�ly czȩsto używane przez wycieczki w Karpaty

Wschodnie, gdzie trzeba by�lo mieć w�lasny prowiant na wiele
dni. Znam przypadek bardzo sprytnego wykorzystania takie-
go konika. Mój górski przyjaciel Tadeusz Bayer opowiada�l, że
wyruszaja̧c z Huculszczyzny grzbietem Karpat na zachód kupili
tanio od Hucu�la konika, który ca�ly czas niós�l prowiant i rzeczy.
Doszed�lszy w końcu do Cieszyna sprzedali go za dobra̧ cenȩ z
zarobkiem. A żywienie konia w drodze nic nie kosztowa�lo bo,
pas�l siȩ na �la̧kach górskich.
Celuja̧c przy pomocy mapy i kompasu posuwamy siȩ ca�lkiem

na ślepo po coraz stromszym zboczu. W chwili przejaśnienia
ukazuje siȩ na chwilȩ u stóp naszych Niesamowite Jeziorko bla-
do odbijaja̧ce zamglone niebo. Cel poszukiwań zoologicznych
badaczy z Pożyżewskiej. Maleńkie oczko b�lyszcza̧ce wśród sza-
rozielonego jednostajnego otoczenia stanowi mi�ly punkt oparcia
dla wzroku po godzinnym wyślepianiu we mgle.
Wreszcie z ulga̧ osia̧gamy prze�lȩcz we w�laściwym miejscu.

Teraz konik ma już otwarta̧ drogȩ przez rozleg�le po�loniny szczy-
towe Czarnohory. Przed nami na przestrzeni kilkunastu kilome-
trów d�lugi �lańcuch szczytów o wysokościach dochodza̧cych do
2000 m. Szczyty na ogó�l �lagodnie zaokra̧glone, stoki zaś dość
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strome, miejscami nawet obrywy skalne. Grań Czarnohory s�ly-
nie ze wspania�lych widoków, zw�laszcza na po�ludniowa̧ stronȩ.
Przyjmujemy to wszystko na wiarȩ, bo dzís jest mg�la i deszcz,
daja̧ce siȩ jeszcze bardziej we znaki na grani, gdzie porza̧dnie
wieje.

Z pocza̧tku jeszcze coś niecoś widać. Z lewej majaczy we
mgle grań Koz�lów, odchodza̧ca na pó�lnoc śmia�lymi turniczka-
mi. Przypomina mi siȩ samotna wȩdrówka przez Koz�ly w 1932
roku. Po g�lȩboko wciȩtej prze�la̧czce najwyższa turniczka, wcho-
dzȩ na nia̧ dość stroma̧ ścianka̧ – w dole widać jeszcze szereg
fantastycznych igie�l skalnych. Dalsza grań, to na przemian ska�l-
ki i kosówka. Wreszcie przeszkoda – grań opada nagle bardzo
stroma̧ i g�ladka̧ ścianka̧. Ale od czegóż wspania�la kosówka zwie-
szaja̧ca d�lugie ga�lȩzie. Wieszam siȩ na nich, dyndam chwilȩ i
skaczȩ w dó�l. Wreszcie grań kończy siȩ nagle i opada na wszy-
stkie strony bardzo stromymi zboczami, szczelnie porośniȩtymi
olbrzymia̧ kosówka̧. Perci ani śladu. Wiȩc chwytam za czubki
dwóch ga�lȩzi i zsuwam na dó�l po kosówkach. Ten sposób oka-
zuje siȩ ca�lkiem wygodny. Wiȩc powtarzam skok po skoku i
stosunkowo szybko la̧dujȩ na dnie doliny rozżarzonej w s�lońcu
jak piec.

Ale czas powrócić do zimnej deszczowej rzeczywistości ro-
ku 1934. Ida̧c g�lównym grzbietem mijamy stercza̧cy wyżej od
nas szczyt Gutin Tomnatyka (2016 m). Gdybyśmy mieli czas
wej́sć na jego szczyt, ujrzelibyśmy z lewej strony ogromny ko-
cio�l skalny, g�lȩboki na setki metrów. Na jednej jego ścianie
widnieja̧ ogromne czarne nacieki. Ska̧d siȩ one wziȩ�ly? Otóż
dawno temu, a może i dawniej schroni�l siȩ tu uciekaja̧cy przed
prześladowaniem swych panów olbrzym Ho�lowacz. Gdy sobie
rozpamiȩtywa�l swoja̧ krzywdȩ, zjawi�l siȩ sam Diabe�l i ja̧�l go ku-
sić. S�lucha�l dobrotliwy Ho�lowacz cierpliwie, ale gdy Diabe�l nie
ustawa�l, porwa�l go gniew szalony. Schwyci�l ska�lȩ wielka̧ w swe
mocarne d�lonie i jak nie praśnie w Diab�la. Ze zmiażdżonego
cielska pola�la siȩ obficie czarna krew diabelska. I dotychczas
trwa na ska�lach.7

Idziemy dalej. Mg�ly zas�loni�ly wszystko. Zbliżamy siȩ do
najwyższego wzniesienia w środkowej Czarnohorze, do szczytu

7Stanis�law Vincenz, Na wysokiej Po�loninie.
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Brebeniesku�l (2037 m). Ponieważ wznosi siȩ znacznie ponad
otaczaja̧ce prze�lȩcze, wiȩc omijamy go trawersem. Trudna orie-
ntacja we mgle na ślepo w olbrzymim trawiastym zboczu. Moż-
na zupe�lnie zej́sć z grani na po�ludniowe stoki. Jakoś trafiamy
na prze�lȩcz i znów jednostajna wȩdrówka; szczyty, prze�lȩcze –
we mgle wszystko jednakowe.
Pamiȩtam ten śmieszny obrazek. Mielísmy wtedy wszyscy

peleryny w�lasnego kroju – dość krótkie. Przez mg�lȩ widać by�lo
tylko sylwetki: spiczasty kaptur, potem szeroka peleryna i d�lu-
gie, d�lugie nogi. Piȩć zakapturzonych postaci wycia̧gniȩtych w
d�lugi sznur, potem konik też okryty p�lótnem nieprzemakalnym,
wreszcie Hucu�l w kapeluszu. Wszystko stonowane przez mg�lȩ –
szare postaci na tle bezbarwnej szarawej jasności. W uszach bȩ-
bnia̧ nieustannie kropelki deszczu uderzaja̧ce o kaptury. Wiatr
gwiżdże cicho, jednostajnie. I tak ca�ly dzień bez zmian.
Zbliża siȩ pora obiadu, a tu wszȩdzie dmucha i leje na grani.

Wreszcie majacza̧ jakieś ska�lki i o dziwo wnȩka pod nimi czȩś-
ciowo obmurowana g�lazami, chyba pozosta�lość I wojny. Wprost
komfortowa jadalnia. Dymia̧ kuchenki, a serca siȩ krzepia̧.
I znów wȩdrówka na ślepo. W jednym punkcie zwrotnym

grani chwila nieuwagi i już b�la̧dzimy schodza̧c na boczna̧ grań.
Ale wreszcie kończa̧ siȩ prze�lȩcze i zaczyna siȩ d�lugie podcho-
dzenie do góry. Przed nami kulminacyjny punkt dnia – szczyt
Pop Iwana (2022 m). W zupe�lnej mgle zbliżamy siȩ do szczytu i
nagle widzimy ma�la̧ wieżyczkȩ triangulacyjna̧. Za nia̧ grań gwa-
�ltownie opada w dó�l. Pogoda deszczowa i wicher nie pozwala-
ja̧cy na tradycyjna̧, tak mi�la̧ sercu, “Gipfelstunde”. Marzniemy
szybko w bezruchu – trzeba schodzić. Ale jak?
Oczywíscie problem nie dla nas, ale dla konika huculskie-

go. Mamy zej́sć do Szybenego. O ile droga grania̧ by�la w sam
raz dla konika, o tyle teraz jest nad czym siȩ zastanowić. Na
pó�lnoc od szczytu stok opada nagle: parȩ ska�lek, a pod nimi
przestrzeń wype�lniona mg�la̧. Jednak bliższe oglȩdziny wykazu-
ja̧, że po ominiȩciu ska�lek stok jest wprawdzie bardzo stromy,
ale jednak trawiasty. Najtrudniejsze miejsce jest pod samym
szczytem.
Dmytro, w�laściciel konika, klnie żeśmy wyprowadzili na ta-

kie bezdroża, że koń nogi po�lamie. Wiȩc potulnie wyjmujemy z
besagów ca�ly nasz bagaż, �ladujemy na plecy i schodzimy pierwsi
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wyszukuja̧c naj�latwiejsza̧ drogȩ. Dmytro pomalutku sprowadza
konika, który okaza�l siȩ bardzo zrȩczny i bez wypadku zszed�l na
�latwiejszy w dole stok. Im dalej w dó�l, tym rzadsza mg�la i wiȩ-
cej świat�la – ods�laniaja̧ siȩ ogromne po�loniny, a na ich krańcu
zabudowania pasterskie. Okazuje siȩ, że jest i kuchnia, i stry-
szek z sianem. Zamiast wiȩc schodzić do Szybenego, zostajemy
na nocleg. Nareszcie można siȩ wysuszyć po ca�lodniowym laniu
i ugotować porza̧dna̧ kolacjȩ na prawdziwym piecu.
Nazajutrz wita nas piȩkny s�loneczny ranek – nagroda za

wczorajsza̧ wytrwa�lość. Schodzimy do jeziora Szybeny i tam
ogla̧damy pierwsza̧ klauzȩ na naszym szlaku.
Klauza to specyficzny twór starej techniki leśnej we Wschod-

nich Karpatach, z czasów gdy nie by�lo dróg ani kolejek leśnych.
Umożliwia ona sp�lawianie drewna na p�lytkich, górskich rzekach.
Jest to podwójna ściana drewniana wype�lniona wewna̧trz ka-
mieniami i odpowiednio uszczelniona. Postawiona w poprzek
koryta potoku górskiego powoduje jego spiȩtrzenie i utworze-
nie sztucznego jeziora. Posiada ona dwa otwory, jeden dolny
– przechodza̧cy tamȩ na wylot, zamykany na potȩżna̧ zasuwȩ
drewniana̧. Drugi – górny na wierzchu tamy stanowi szerokie
wrota nieco poniżej najwyższego stanu wody (patrz rysunek).
Klauza dzia�la periodycznie. Nape�lnianie woda̧ trwa wiele

dni, zależnie od pogody, to jest suszy czy deszczu. Tymczasem
zwozi siȩ końmi pnie drzew przeznaczone do transportu wodne-
go. Gdy już woda jest dostatecznie spiȩtrzona, buduje siȩ na
niej tratwy, zwane darabami. Gdy zaś osia̧gnie poziom powyżej
górnego otworu, odmyka siȩ go, a flisacy zwani tu kiermanycza-
mi ustawiaja̧ daraby tak, aby sp�lywaja̧ca woda porwa�la je w ten
otwór. Poniżej jest �lagodnie pochylone koryto, którym daraby
sp�lywaja̧ na dno potoku. Równocześnie odmyka siȩ stopniowo
dolny otwór, co powoduje wydatne podniesienie poziomu wo-
dy i gwa�ltowny pra̧d niosa̧cy szybko daraby. Trwa to aż do
ca�lkowitego wyczerpania jeziora. Wystarcza to, aby daraby do-
tar�ly daleko na g�lȩbsze wody rzek. Zawód kiermanycza wyma-
ga wielkiej zrȩczności, si�ly i odwagi. Trzeba bowiem kierować
ogromna̧ masa̧ drewna, pȩdza̧ca̧ z wielka̧ szybkościa̧ wśród sto-
sunkowo wa̧skich i skalistych brzegów. Śmierć grozi dos�lownie
na każdym zakrȩcie. W razie rozbicia daraby trudno o ratunek
wśród wód pȩdza̧cych ogromne pnie pomiȩdzy g�lazami. Toteż
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nie brano wtedy turystów na daraby inaczej, jak tylko za zez-
woleniem dyrekcji lasów, po z�lożeniu pisemnego oświadczenia,
że siȩ jedzie na w�lasne ryzyko. Flisacy robia̧ wtedy platformȩ
dla gości, nie zalewana̧ przez fale. Ale w razie rozbicia nie ma
innego ratunku jak skakać w biegu na brzeg, jeśli jest dość blisko
oczywíscie.
Klauza Szybeny utworzy�la malownicze jezioro, do którego

dotyka bezpośrednio stromy, zalesiony stok górski, daja̧c piȩkne
odbicie świerków w wodzie.
Za wioska̧ Szybeny spotykamy żo�lnierza polskiej Straży Gra-

nicznej, jedynego napotkanego w cia̧gu ośmiodniowej wȩdrówki
na granicy czechos�lowackiej i rumuńskiej. Sprawdzi�l legityma-
cje PTT opatrzone konwencyjna̧ wiza̧ czechos�lowacka̧.
Od potoku Szybeny polska w�ladza nie urzȩduje, mimo iż te-

rytorium nasze siȩga o dwa dni drogi, wbite ostrym klinem w
g�la̧b Rumunii. Sama granica nie jest strzeżona, a tylko dostȩp
do doliny Czarnego Czeremoszu.
W czasie spoczynku obiadowego Dmytro puści�l konika na

�la̧kȩ. A ten ni z tego, ni z owego obróci�l siȩ w dó�l doliny i ru-
szy�l z kopyta. Widocznie w kierunku domu. Zmartwielísmy, a
Dmytro z wielkim trudem go dogoni�l. Odta̧d nie puszcza�l go
wiȩcej wolno.
Teraz celem naszym jest Burkut, owe legendarne uzdrowis-

ko, czynne w XIX wieku. Obecnie zapomniane w puszczy ka-
rpackiej. Zbliżaja̧c siȩ do niego napotkalísmy pierwsze źród�lo
mineralne. Na stromym stoku nad droga̧ rzuca�ly siȩ w oczy du-
że jaskrawobra̧zowe nacieki, po których sa̧czy�la siȩ woda. Wody
te sa̧ silnie żelaziste, ponadto zawieraja̧ kwas wȩglowy i nieco
siarkowodoru. Ten ostatni z pocza̧tku nam nie smakuje, ale po
jednym dniu przyzwyczajamy siȩ i mamy ochotȩ wcia̧ż pić te
wody.
Sam Burkut zupe�lnie podupad�ly. Parȩ domków gajowego

i maleńkie, niezagospodarowane schronisko PTT. Ale grunt, że
można siȩ przespać i coś ugotować. Dowiadujemy siȩ, że owszem
jest tu zdrój, z którego można pić. Zdrój okazuje siȩ miniaturo-
wa̧ drewniana̧ altanka̧ os�laniaja̧ca̧ ma�le, obmurowane wg�lȩbienie
w ziemi. W środku tryska źróde�lko cennej wody, która odp�lywa
do pobliskiego Czeremoszu.
A woko�lo bór ciemny i pustkowie. Wieczorem w schronisku



26 Kazimierz Hempel

spotykamy paru turystów, którzy udzielaja̧ nam bardzo cennych
informacji o dalszej drodze. Że za klauza̧ �Lostuń znajduje siȩ
domek, w którym mieszka ekspedycja geologiczna, że za szczy-
tem Hnatasi znajduje siȩ strażnica rumuńska, w której można
przenocować, że na drodze do Hnatasi znajduja̧ siȩ olbrzymie
pola kosówki, w których można zab�la̧dzić. Pokazuja̧ nam na
swej mapie austriackiej 1:75 000 w�laściwy szlak u końca doliny.
Ponieważ moja mapa kończy siȩ za Burkutem, wiȩc skwapliwie
kalkujȩ przez bibu�lkȩ interesuja̧cy nas odcinek mapy, pomijaja̧c
z konieczności szczegó�ly. Skutki przysz�ly później.
Trzeci dzień, to niekończa̧cy siȩ marsz wzd�luż Czarnego Cze-

remoszu, niezliczone przechodzenie przez mosty nad hucza̧cym
potokiem. Tu i ówdzie przycia̧ga wzrok zbocze skalne ods�loniȩ-
te w obrywach nad rzeka̧. A w górȩ po obu stronach zbocza,
szczelnie pokryte wspania�lymi lasami. Zbocza tak strome, że
na ogó�l nie widać nad nimi szczytów. Nigdzie ani budynku, ani
cz�lowieka. Czasem tylko ptak jakís poszybuje nad lasem.
Po po�ludniu dochodzimy do klauzy �Lostuń. Duże jezioro od-

bija wspania�le ob�loki zachodza̧ce na s�lońce. Spotykamy tu dzi-
wna̧ karawanȩ przyby�la̧ z gór. Koniki objuczone berbenyciami
czyli drewnianymi beczu�lkami s�luża̧cymi zwykle do transportu
serów, z których Huculi wysypuja̧ starannie jakieś dziwne ka-
mienie i �laduja̧ je na daraby stoja̧ce na jeziorze. Uprzejmie wita
siȩ z nami starszy Hucu�l w wytartym kożychu i czapie futrzanej.
Z twarzy jego przebija jakaś szlachetność i powaga. Objaśnia
nam, że sa̧ to rudy manganu, odkryte przez prof. Tokarskie-
go ze Lwowa. Surowiec jest sp�lawiany na darabach daleko na
pó�lnoc, prze�ladowywany na kolej i w której́s hucie przerabiany
tytu�lem próby.
Stary wraca w górȩ doliny do sza�lasu drwali i pasterzy. Idzie-

my razem prowadza̧c interesuja̧ca̧ rozmowȩ. Dochodzimy do ni-
skiego okra̧g�lego sza�lasu. W środku na kamieniach ognisko, na
oko�lo na pryczach siedza̧ umorusane ch�lopy. Witaja̧ nas gości-
nnie, prosza̧ siadać, czȩstuja̧ żentyca̧. Z godzinȩ odpoczywamy
u nich w mi�lym nastroju.
Ale pora w drogȩ, trzeba na noc doj́sć do chaty geologów

u stóp góry Ba�ltagu�l. Gdy docieramy tam, prof. Tokarski goś-
cinnie przyjmuje nas na noc. Wprawdzie �lóżek gościnnych nie
ma, ale jest miejsce i sienniki na pod�lodze w jadalni. W tym
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pustkowiu cenne schronienie. Zreszta̧ nie tylko dla nas. Scho-
dza̧ z gór na noc przedziwne typy – z puszkami botanicznymi,
z siatkami na motyle, z klateczkami zawieraja̧cymi jakieś niez-
wyk�le myszy leśne, ze s�loikami, zielnikami. To pracownicy nau-
kowi wys�lani przez Polska̧ Akademiȩ Umiejȩtności w Krakowie
dla badania tego najdalszego zaka̧tka Rzeczypospolitej, kryja̧-
cego jeszcze wiele niespodzianek przyrodniczych. Kolacja przy
wspólnym stole schodzi weso�lo. Uczeni chwala̧ siȩ zdobyczami
dnia. Prof. Tokarski jako gospodarz stwarza weso�ly, koleżeński
nastrój.
Po kolacji niespodzianka. Ognisko – ale jakie! Na �la̧ce w

środku doliny rośnie stos. Nie ga�la̧zki tam pada�ly, ale ca�le świe-
rki. Dwóch ludzi nios�lo taki świerk. Bogate lasy – starczy. A
jak buchna̧�l ogień, to jakby siȩ ca�la chata pali�la. Wśród ciem-
nej nocy ca�la polana zajaśnia�la. Na pierwszym planie świeca̧
figurki ludzkie rzucaja̧c d�lugie cienie. Dalej zabarwiaja̧ siȩ czer-
wono pnie drzew na skraju lasu dooko�la polany. A dalej ciemny
las zaledwie siȩ oddziela od gwiaździstego nieba. Chwytamy siȩ
wszyscy za rȩce i tworzymy olbrzymi pierścień wiruja̧cy ze śpie-
wem naoko�lo ognia. A nowe świerki wcia̧ż wala̧ siȩ w ognisko
wzbijaja̧c tumany iskier.
Nazajutrz podziȩkowawszy za gościnȩ ruszamy wcześnie.

Przed nami już bliski cel – Hnatasia. Dolina zmienia swój cha-
rakter. Przez lasy coraz czȩściej widać okoliczne szczyty gór
Czywczyńskich, potok coraz p�lytszy, mosty zmieniaja̧ siȩ w wa̧-
skie k�ladki dla pieszych, dno doliny rozszerza siȩ i otwiera widok
na górne piȩtro porośniȩte kar�lowatym lasem i kosówka̧. Jasno
tu, s�lonecznie, kwiecisto. Po parodniowej wȩdrówce dnem doli-
ny Czeremoszu kontrast ogromny. Lecz cóż to? Na �la̧kach dna
doliny leży coś ogromnego, co pod s�lońce przypomina czarny
szkielet przedpotopowego potwora. Wystaja̧ w górȩ gigantycz-
ne żebra. Okazuje siȩ, że to umar�la klauza, opuszczona przed
dziesia̧tkami lat. Olbrzymie bale d�lugo jeszcze bȩda̧ świadczy�ly
o pracy poprzedniego pokolenia.
A w dali na po�ludniu widać już ca�ly ods�loniȩty grzbiet Gór

Czywczyńskich, stanowia̧cy granicȩ z Rumunia̧. A na nim prze-
dziwna grupa skalna. Ni to ruiny zamczyska z wieżami, ni to
olbrzymi kopiec termitów. To szczyt Komanowej (1734 m).
Tak mówia̧ geografowie. Ale lud lepiej zna prawdȩ Wiercho-
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winy Huculskiej. Ów kopiec to skamienia�la baba Jewdocha.
Z chytrości chcia�la ona paść swe owce na po�loninie znacznie
wcześniej, niż to jest we zwyczaju. Na próżno odradzali jej lu-
dzie – Zmarzniesz! Tam na górze jeszcze zimno!. Nie bojȩ siȩ
– odpar�la – w�lożȩ dwanaście kożuchów. I nie pomog�ly kożuchy.
Zamarz�la tam i stoi na Komanowej po dzís dzień, zaklȩta w
kamień, co każdy, kto mi nie wierzy, może sam sprawdzić.

Dalsz droga wyda�la siȩ zupe�lnie prosta – wzd�luż potoku na
grzbiet g�lówny. Tymczasem dalszy bieg potoku porasta las nie-
wysoki, ale bardzo gȩsty uniemożliwiaja̧cy orientacjȩ w terenie.
W pewnym miejscu potok rozwidla siȩ na dwa mniejsze i z mo-
jej źle przerysowanej mapy oraz rad otrzymanych od turysty w
Burkucie wynika, że należy ísć wzd�luż lewego potoku. Posuwa-
my siȩ nim w ga̧szczu poszycia coraz stromiej do góry. Żadnego
śladu perci. Konik z trudem przebija siȩ przez krzaki. Nam
też nielekko idzie. I do tego gora̧co. Wśród niepewności prze-
bijamy siȩ ciȩżko w górȩ. Wreszcie pochylenie stoku maleje,
wiȩcej drzew iglastych i okrzyk radości – przed nami olbrzymia
�lagodna po�lonina. Nareszcie można siȩ zorientować w terenie.
Nie�latwo nam to przychodzi, bo grzbiet po�loniny ma inny kie-
runek niż powinien mieć wed�lug mapy i kompasu. Komanowa
wcale siȩ nie przybliży�la, tkwi gdzieś bardzo daleko, a powinna
być blisko. Na grzbiecie ani śladu s�lupków granicznych. Gdzież
wiȩc jesteśmy?

Z trudem odczytujemy, że jesteśmy na Palenicy, a Hnatasia
leży o parȩ kilometrów na po�ludnie. Możnaby do niej doj́sć, ale
drogȩ zagradzaja̧ olbrzymie pola kosówki. Palenica s�lynie z naj-
wiȩkszych w Karpatach Wschodnich pól kosówki. Za po�lonina̧
ca�la̧ szerokość grzbietu zagradza zwarty mur kosodrzewiny, wy-
soki na piȩtro. Nieraz s�lyszelísmy ostrzeżenia, że zapuszczanie
siȩ w g�la̧b grozi nie tylko zab�la̧dzeniem, ale że kosówka Palenicy
stanowi wrȩcz pu�lapkȩ. Tylko tamtejsi pasterze znaja̧ nieliczne
przej́scia przez tȩ zaporȩ.

Na szczȩście zjawiaja̧ siȩ i oni z olbrzymim stadem owiec,
które t�lumnie siȩ do nas cisna̧, spodziewaja̧c siȩ soli. Jeden z
pasterzy podejmuje siȩ nas przeprowadzić przez kosówki aż do
Hnatasi. Jest to ogromny drab w osmolonym ubraniu i czar-
nym kapeluszu. Wielka ciemna twarz, grube wargi, ogromne
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oczy nadaja̧ mu groźny wygla̧d. Chyba potomek górskich no-
madów z po�ludnia – Wo�lochów. Postać dziwnie harmonizuje ze
stadem potȩżnych byków nadcia̧gaja̧cych za nim.
Ruszamy. Nasz olbrzym sprowadza nas nieco w dó�l na zbo-

cze w jakieś wa̧skie przerwy pól kosówki. Tracimy zupe�lnie
widoczność. To nie poczciwa kosówka tatrzańska, ponad któ-
ra̧ możesz patrzeć. Konary siȩgaja̧ wysoko ponad nasze g�lowy.
Idzie siȩ jak miȩdzy murami. O przebijaniu siȩ na si�lȩ przez
ten giȩtki ga̧szcz nie ma mowy. Kluczymy wiȩc pos�lusznie za
naszym przewodnikiem. Potem natrafiamy na coś w rodzaju
wg�lȩbienia przecinaja̧cego stok z góry na dó�l. W tym wg�lȩbie-
niu jest wa̧ski korytarz, wolny od kosówki. Idziemy nim w górȩ.
Chwilami korytarz zamienia siȩ prawie w tunel, tak wysoko wy-
buja�ly ga�lȩzie. Idziemy ca�ly czas na ślepo, tyle tylko wiemy, że
wznosimy siȩ do góry. Nareszcie jednak kosówka przerzedza
siȩ i dość nieoczekiwanie stajemy na g�lównym grzbiecie, oszo-
�lomieni dalekim widokiem na po�ludnie – to Rumunia! Wa̧ski
grzbiet wznosi siȩ dalej i kończy niewielkim triangu�lem – to już
Hnatasia (1769 m), o której marzylísmy tyle dni.
Olbrzym otrzymawszy wynagrodzenie pogra̧ża siȩ z powro-

tem w kosówkowy labirynt i znika. Jesteśmy znów sami. Krótki
posi�lek i ruszamy na wymarzony szczyt. Trochȩ g�lazów, podni-
szczony triangu�l, żelazny s�lup z tablica̧ z lanego żelaza. Z jednej
strony tablicy polski orze�l w koronie, z drugiej rumuński lew,
też z korona̧ na g�lowie.
Rozgla̧damy siȩ. Pustka. Bezkresne pola kosówek zalegaja̧

ca�le góry, niżej gȩste lasy. Osiedli ludzkich ani śladu. Przest-
rzeń ogromna. W Rumunii jakaś wielka dolina, której kres ginie
w mgle. Góry jakieś wielkie, nieznane – dziesia̧tki szczytów na
po�ludniu. Zachmurzenie potȩguje wrażenie. Wszystko pogra̧ża
siȩ w jakimś zielono–granatowym kolorze. Powiȩksza to wraże-
nie samotności. Nie mamy mapy, wiȩc tym bardziej tajemnicze
dla nas zostana̧. Jak przyjemnie jest wpatrywać siȩ w nieznane
i bezkresne.
Ale wieczór blisko. Wed�lug informacji ma tu być niedale-

ko strażnica rumuńska, za Hnatasia̧ na miejscu zwanym Faca
Banului. Schodzimy ostro w dó�l wzd�luż granicy po trawias-
tym dywanie. Wkrótce za uskokiem grzbietu ods�lania siȩ parȩ
szop drewnianych. Zbliżamy siȩ i wo�lamy. Ani żywego du-
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cha. Wobec tego podchodzimy do reprezentacyjnego domku z
ob�lamanym ganeczkiem, nad którym wisi drewniana tablica z
bardzo d�lugim napisem. Zapamiȩta�lem tylko s�lowa: “Regimen-
tul Pichetul Graniceri” i “Descartati d’arma”.8 Wchodzimy na
ganek – pusto. Wchodzimy do izby – pusto wszȩdzie, g�lucho
wszȩdzie. Ale oto stojak z paru karabinami. Ha! wiȩc twierdza
w naszych rȩkach, bo za�loga bez broni.

Ale oto i oni. Trzech żo�lnierzy w podniszczonych mundu-
rach, boso, bez broni pȩdzi do strażnicy z wyraźnymi oznaka-
mi niepokoju. Ale my wspania�lomyślnie darowujemy im życie
i przyjaźnie ich witamy, uśmiechaja̧c siȩ jak umiemy najmilej.
Zaczynamy rozmowȩ próbuja̧c po kolei wszystkich znanych nam
jȩzyków. Bezskutecznie. Poczciwi żo�lnierze znaja̧ tylko swój
rumuński, o co zreszta̧ nie można mieć do nich żalu. Wobec
tego idzie w ruch miȩdzynarodowy alfabet na migi. Przechyla-
ja̧c g�lowȩ i zamykaja̧c oczy dajemy do zrozumienia, że chcemy
spać. Rezultat natychmiastowy. Pokazuja̧ nam �lóżka. Potem
przy pomocy menażki i �lyżki objawiamy chȩć gotowania. Pro-
wadza̧ nas do ma�lej szopy z piecykiem i rozpalaja̧ w nim ogień.
Dalsza wspó�lpraca posz�la g�ladko. Dowiedzielísmy siȩ, że “fu-
ka” to znaczy ogień, a “fuma” dym i jeszcze szeregu innych
pożytecznych s�lów.

Ja z Majka̧ jesteśmy kucharzami wyprawy. Poczas gdy w
szopie gotujemy ucztȩ zwyciȩstwa, Stasiek robi nam zdjȩcie
przez otwarte drzwi szopy. Po kolacji jeszcze ma�ly spacerek
kilkadziesia̧t metrów w stronȩ Hnatasi. Tracimy z oczu stra-
żnicȩ i znów stajemy wobec ogromu przestrzeni spotȩgowane-
go ciemnościa̧. Ksiȩżyc nad Rumunia̧ ledwie oświetla chmury.
Wielka dolina wype�lniona mg�la̧ wygla̧da jak jezioro. Czarne ko-
ntury szczytów piȩknie siȩ odcinaja̧ na tle oświetlonych chmur.
Wzrok ginie w dali na po�ludniu. A na pó�lnocy, w Polsce mar-
two – morze lasów czarnych a nad nimi ciemne niebo. Ale oto
coś migoce wysoko w górach – to ognisko pasterzy. Wzrok z
przyjemnościa̧ szuka oparcia w tym jedynym śladzie istnienia
innych ludzi.

U�lożenie siȩ do snu wymaga�lo rozwia̧zania zadania mate-
matycznego, jak rozdzielić 3 �lóżka na 6 osób. Zestawilísmy je

8Pu�lk Straży Granicznej. Roz�laduj broń.
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razem obok i leglísmy pokotem. Konia Dmytro przywia̧za�l do
ganku tuż pod naszym oknem. Bo Rumuni . . . wiadomo . . . .
Gdy my siȩ k�ladziemy, dwóch Rumunów wdziewa buty i p�la-

szcze, biora̧ broń i ruszaja̧ patrolować granicȩ przez ca�la̧ noc.
Ich system ochrony granicy polega na utrzymaniu ma�lych stra-
żnic na grzbiecie górskim i sta�lym patrolowaniu.
Nad ranem alarm – ktoś odwia̧zuje konia z ganku i prowadzi

go. Dmytro pȩdzi ale zaraz wraca uspokojony. To żo�lnierz pop-
rowadzi�l konia na pastwisko, aby siȩ posili�l przed marszem. Po
śniadaniu drugi alarm. Konika nie widać na �la̧ce. Czyżby skra-
dziony? Rumun popȩdzi�l na poszukiwanie i po d�lugim pe�lnym
napiȩcia oczekiwaniu przyprowadzi�l go. Koń sam siȩ zapȩdzi�l
za lepsza̧ trawa̧.
S�loneczna pogoda pozwala na rozejrzenie siȩ w terenie i dro-

dze. U stóp naszych tajemnicze Rozrogi opisane przez Wince-
ntego Pola. Mia�l tam znaleźć w najdalszym ka̧cie g�laz z wy-
karbowanymi literami F.R. co t�lumaczy�l “Finis Reipublice” –
koniec Rzeczypospolitej. Wspominaja̧c ten fakt Stanis�law Vin-
cenz przypomina, że na dawnych mapach i dokumentach, nie
dawniej wszakże niż od 600 lat oznaczano Palenicȩ jako ka̧t
trzech państw: Polski, Wȩgier i Wo�loszczyzny. Darmo W�ladys-
�law Krygowski w swej wȩdrówce do źróde�l Bia�lego Czeremoszu
szuka�l pradawnych s�lupów granicznych. A my już tylko widzi-
my żelazne s�lupki dziela̧ce Polskȩ od Rumunii. Wa̧ska górna
czȩść doliny Bia�lego Czeremoszu oddzielona jest od Czarnego
Czeremoszu grzbietem Palenicy i Pre�lucznego. Granica Polski
sz�la nieco dalej na wschód od Hnatasi i zawraca�la na pó�lnoc
tak, aby dalej biec potokiem Bia�lego Czeremoszu. Gdzieś w
dole, g�lȩboko ukryty w lesie p�lynie ten graniczny potok, a my
mamy do niego dotrzeć i razem z jego biegiem schodzić do Klau-
zy Perka�lab.
Koń już objuczony besagami, my plecakami – wspólna fo-

tografia z Rumunami – i chwila pożegnania. P�lacimy za noc-
leg srebrna̧ piȩcioz�lotówka̧, która zostaje przyjȩta z uznaniem.
Żegnamy siȩ z gościnnymi żo�lnierzami zachowuja̧c sympatyczne
wspomnienie. Ci prości, boso chodza̧cy ludzie zachowali siȩ jak
gospodarze schroniskowi w najlepszym stylu.
Zanurzamy siȩ stopniowo w g�la̧b doliny. Robi siȩ gora̧co na

nas�lonecznionym stoku. Woko�lo pyszne trawy i kwiaty. Trzy-
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mamy siȩ uważnie śladów perci, bo bez niej nie przebrniemy
przez las. Wreszcie z ulga̧ wchodzimy w cień pierwszych drzew.
Bujny dziki las otacza nas gȩstym poszyciem. Prowadzi nas
niezawodna perć. Od czasu do czasu ma�le polanki, zarośniȩte
chwastami prawdziwie tropikalnych rozmiarów. Parno tu i go-
ra̧co jak w piecu. Fotografujȩ Staśka, który bez koszuli przebija
siȩ przez ga̧szcz pokrzyw wystrzelaja̧cych wysoko ponad jego
g�lowȩ.
Wreszcie wśród coraz gȩstszego zadrzewienia widzimy żela-

zny s�lup graniczny. Teraz wyraźniejsza już ścieżka powinna ísć
granica̧. Ale gdzie tam! Wije siȩ ona, zależnie od uk�ladu terenu
raz po jednej, raz po drugiej stronie. Raz widzimy Or�la Bia-
�lego, drugi raz Królewskiego Lwa. Wtedy idziemy z dusza̧ na
ramieniu, bo ścieżka oddala siȩ nieraz o kilkadziesia̧t metrów
od granicy, a my nie mamy dokumentów uprawniaja̧cych do
przekroczenia granicy Jego Królewskiej Mości Karola II. Spo-
tkanie rumuńskiej straży granicznej może kosztować nas dużo,
dużo . . . pieniȩdzy! Ale posuwanie siȩ stale po naszej stronie
wymaga�loby dos�lownie przebijania siȩ przez ga̧szcz na bardzo
stromym stoku. Trudne dla pieszych, niemożliwe dla konia. Na
szczȩście onego czasu nikt poważnie nie pilnowa�l granicy. Od
pożegnania z żo�lnierzami na Faca Banului aż do klauzy Perka-
�lab nie spotkalísmy ca�ly dzień ani jednego cz�lowieka. O z�loty
wieku! O idyllo!
Wtem nowe dziwo. Poprzez drzewa widzimy w dolinie jakieś

gigantyczne rumowisko g�lazów i belek. Z bliska przekonujemy
siȩ, że to ruiny klauzy imienia Arcyksiȩcia Rudolfa (Habsbu-
rga) z czasów Monarchii Austro–Wȩgierskiej. Powyżej klauzy
ca�le dno doliny wype�lnione kamieniami, które niesione pȩdem
wody osiada�ly na dnie sztucznego jeziora. Gdy wype�lni�ly ca�le
dno – klauza przesta�la dzia�lać jako zbiornik i zosta�la opuszczo-
na. Gnija̧ce resztki pogruchotanych belek leża̧, rozsypuja̧c siȩ
w proch. Las powoli, ale konsekwentnie bierze z powrotem w
posiadanie dolinȩ. Aż kiedyś zniknie to dzie�lo ra̧k ludzkich wraz
z pamiȩcia̧ o legendarnym już dla nas Arcyksiȩciu, na którego
chwa�lȩ cesarsko–królewscy leśnicy nazwali czo�lobitnie klauzȩ.
Wreszcie ścieżka zdecydowanie skrȩca na rumuńska̧ stronȩ.

W dole ukazuje siȩ urocze jeziorko zamkniȩte z do�lu ściana̧ dre-
wniana̧. To czynna klauza Perka�lab. Ścieżka idzie po rumuń-
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skiej stronie jeziorka, a kilkadziesia̧t metrów wyżej wśród ska�l
maleńki domeczek. Na jego dachu blaszana chora̧giewka niebie-
sko–żó�lto–czerwona. Rumuńska straż graniczna. Po�lożenie bez
wyj́scia – polski brzeg stromy i niedostȩpny. Jedyne przej́scie
jest po samej klauzie za domkiem straży. Wiȩc szybko, szyb-
ko przemykamy do klauzy. Na szczȩście w strażnicy ani śladu
życia. Wreszcie uff! stoimy po polskiej stronie.
Czas na zas�lużony odpoczynek i rozejrzenie siȩ po dolinie

Bia�lego Czeremoszu. A jest na co popatrzeć. Teraz dopiero mo-
żemy spojrzeć wstecz w górȩ doliny, która̧ schodzilísmy. Widać
ca�ly �lańcuch górski ograniczaja̧cy Perka�lab od wschodu. Bar-
dzo strome stoki porośniȩte lasem aż po szczyt. Jedno zielone
morze graja̧ce barwami w s�lońcu.
Bliżej jeziora teren coraz bardziej skalisty. Lśnia̧ w s�lońcu

bia�le wapienie. Ale dopiero poniżej klauzy zaczyna siȩ króle-
stwo bia�lych ska�l. Dolina zwȩża siȩ gwa�ltownie przechodza̧c
w skalisty wa̧wóz. Po polskiej stronie kilkudziesiȩciometrowe,
miejscami przewieszone urwiska spadaja̧ wprost do potoku two-
rza̧cego jeziorko. Stoja̧c w górze patrzymy prawie pionowo w
g�la̧b czystej wody. Nad ściana̧ wisza̧cy las wspina siȩ coraz wy-
żej. Ściana tworzy ciemna̧ bramȩ, poza która̧ w dole jarzy siȩ
w s�lońcu dolina pe�lna barw – zielonych trawek i bia�lych ska�l,
niebieskiego potoku i ciemnego lasu. Pyszny obraz oprawiony
w jedyna̧ w swoim rodzaju ramȩ.
– Dzień dobry państwu! – s�lyszymy za soba̧ – jak wam posz�lo

na Hnatasi?
Spotkanie przyjació�l w górach jest zawsze mi�le, ale tu na tym

pustkowiu staje siȩ wydarzeniem. Radośnie witamy przyrodni-
ków znanych nam z Pożyżewskiej i Ba�ltagu�lu. Sa̧ ob�ladowani
pude�lkami i s�loikami ze zbiorami. Zapamiȩtali sobie z Ba�ltagu-
�lu, że mamy konfitury (Mama nas zaopatrzy�la) i teraz prosza̧ o
puste s�loiki do swoich owadów. Ogarnia ich rozpacz na wiado-
mość, że s�loiki podarowalísmy rumuńskim żo�lnierzom. S�loików
takich, zwykle bezwartościowych, nie znajdzie siȩ w promieniu
50 km. Zabawny przyczynek do pojȩcia wartości.
Nad rumuńskim grzbietem gór pojawiaja̧ siȩ jakieś olbrzymie

ptaszyska. Ko�luja̧ majestatycznie na nieruchomo rozpostartych
czarnych skrzyd�lach. Mimo wielkiego oddalenia wyczuwa siȩ
ich ogrom. Przyrodnicy objaśniaja̧, że sa̧ to sȩpy siedmiogrodz-
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kie. Niestety, nie zbliżaja̧ siȩ do nas i znikaja̧ za górami budza̧c
tylko marzenia o bezkresnej wȩdrówce przez morze gór.
Do noclegu przy klauzie �Lostuń jeszcze daleko. Trzeba prze-

kroczyć �lańcuch górski oddzielaja̧cy dolinȩ Bia�lego Czeremoszu
od Czarnego. Droga prowadzi przez szczyt Pre�luczny (1541 m),
na którym mamy zobaczyć odkrywki z�lóż rud manganowych,
wykonane przez wyprawȩ geologiczna̧ prof. Tokarskiego. Po
parogodzinnym podej́sciu wychodzimy ponad las i wśród szczy-
towych �la̧k napotykamy jamy w skalnym pod�lożu, a ko�lo nich
sporo ukruszonej rudy. Sa̧ tu dwa gatunki zwia̧zków manganu.
Różowy wȩglan i szaro–czarny tlenek. Wȩglan jest wypalany
na miejscu celem uwolnienia od zbȩdnego obcia̧żenia zwia̧za-
nym dwutlenkiem wȩgla i przeobrażenia w formȩ wzbogacona̧
w mangan, jaka̧ jest tlenek manganu. Zbieram kolekcjȩ pró-
bek dla Gabinetu Mineralogicznego Politechniki Warszawskiej
prowadzonego przez prof. Tadeusza Wojno.
Rozgla̧damy siȩ na po�ludniowywschód. Lasy i po�loniny na

przemian. Wszystko stonowane �lagodnym różowym świat�lem
zachodza̧cego s�lońca. Na po�ludniu sylwetka Hnatasi – symbol
spe�lnionego marzenia. Niżej ukryty miȩdzy grzbietami Perka�lab
– wspania�la dolina zakryta przed światem.
S�lońce zasz�lo. Krajobraz nagle straci�l ciep�ly ton. Wszystko

jest teraz bladozielonkawe. Dalsze grzbiety górskie tona̧ w deli-
katnym jasnoniebieskim kolorze. Zrywa siȩ zimny wiatr. Trzeba
ruszać. Żegnaj Hnatasio! Żegnaj Perka�labie!
Ostatnie spojrzenie w zielono–b�lȩkitna̧ dal i zanurzamy siȩ w

las. W gȩstnieja̧cych ciemnościach docieramy do klauzy �Lostuń,
zamykaja̧c pierścień dwudniowej wȩdrówki.
Prosimy nadzorcȩ Klauzy o nocleg. Nie maja̧c miejsca na ty-

le osób w swym ma�lym domku umieszcza nas na samej klauzie,
w budzie chronia̧cej mechanizm reguluja̧cy zasuwȩ spustowa̧ ta-
my. Uprzedza nas, że dzís w nocy nasta̧pi spuszczenie wody i
daraby odp�lyna̧ w dó�l. Odmawia przyjȩcia nas na daraby, bo
nie mamy zezwolenia dyrekcji lasów.
K�ladziemy siȩ na sianie pod olbrzymia̧ śruba̧ zaworu i naty-

chmiast zasypiamy. Budzi nas niezwyk�ly, g�luchy i jednostajny
huk. Po otwarciu oczu jawi mi siȩ niesamowity widok. Leża̧c
na wznak widzȩ na suficie i ścianach jakieś niezwyk�le cienie – po
suficie krȩci siȩ cień olbrzymiego dra̧ga, a na ścianach przesuwa-
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ja̧ siȩ wcia̧ż sylwetki ludzkie, bez ustanku, bez wytchnienia ida̧,
ida̧, ida̧. Cóż to?! Unoszȩ g�lowȩ. Na pod�lodze stoi lampa naf-
towa, na olbrzymia̧ śrubȩ na�lożony dra̧g, a wsparci na obu jego
końcach jak konie w kieracie, chodza̧ w kó�lko dwa ponure draby
w pomiȩtych kapeluszach. Mijaja̧ minuty, dziesia̧tki minut, a
oni chodza̧ i chodza̧ w milczeniu. Olbrzymia śruba milimetr po
milimetrze idzie do góry cia̧gna̧c zasuwȩ. Ca�le jezioro wali siȩ z
rykiem w dó�l pod nasza̧ pod�loga̧.
Wreszcie ciekawość pokonuje lenistwo i wychodzimy na klau-

zȩ. Noc ksiȩżycowa. Tratwy już poznika�ly z jeziora. Teraz przez
dolny otwór pod “nasza̧” buda̧ wala̧ masy wód, rozbijaja̧c siȩ
zaraz o ska�ly na tysia̧ce rozbryzgów, fontann, miliony kropel. A
wszystko bajkowo ĺsni w ostrym świetle ksiȩżyca. Ca�le �lożysko
Czeremoszu to jedna bia�la kipiel, tym bielsza, że obramowana
czarna̧ ściana̧ lasu. A gdzieś daleko w dole pȩdza̧ daraby pro-
wadzone przez odważnych ludzi. Og�luszaja̧cy huk stopniowo
przycicha, jezioro wyczerpa�lo swa̧ moc.
Nazajutrz gdy do śniadania dostajemy mleko, zwraca nasza̧

uwagȩ jeden porcelanowy kubeczek. Oto kolorowane oblicza
dwóch majestatów: cesarza niemieckiego Wilhelma II i cesarza
austriackiego Franciszka Józefa. Napis “Gott mit uns 1914–
1915”. Okazuje siȩ, że nadzorca klauzy jako c.k. żo�lnierz w
wojnie światowej otrzyma�l to ku podniesieniu ducha. Po d�luż-
szej ceremonii zgadza siȩ odsprzedać nam ten kubek. Mam go
do dzís, mimo iż sta�l w pala̧cym siȩ domu podczas Powstania
Warszawskiego. Barwy tylko poszarza�ly w ogniu, a jakís od�la-
mek wybi�l w nim dziurȩ, �la̧cza̧c dosadnie wspomnienie dwóch
wojen światowych. Widma przesz�lości, tak zmieniaja̧ce siȩ w
formie, a tak podobne w treści. Cóż dalej kubeczku?
I znów dzień ca�ly trwa wȩdrówka niekończa̧ca̧ siȩ dolina̧.

Zbocza leśne pna̧ siȩ coraz wyżej, dolina zwȩża siȩ. Mosty z
powrotem staja̧ siȩ szersze i wygodniejsze. Po prostu ca�ly film
sprzed paru dni krȩci siȩ teraz w odwrotnym kierunku. Od cza-
su do czasu z drzew zrywa siȩ jakís ptak wielki i ciȩżko wala̧c
skrzyd�lami szybuje dalej.
Wreszcie radosny okrzyk na przedzie. Na stoku nad dro-

ga̧ wielki bra̧zowy naciek, po którym sa̧czy siȩ znana nam już
woda. Jakże nam teraz smakuje znowu jej ostry smak. Czu-
jemy siȩ jak starzy kuracjusze Burkutu. Już nas nie razi ślad
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siarkowodoru.
Wiȩc jak co dzień po�ludniowa przerwa obiadowa na piȩknej

polanie. Maszynki spirytusowe �lagodnie sycza̧. Odpoczywamy
wycia̧gniȩci na wspania�lej trawie. Ch�loniemy spokój tej doliny,
jej majestatyczny ogrom. I ciszȩ, której bynajmniej nie zak�ló-
ca nieustanny szum potoku. Dwa dni marszu w jedna̧ stronȩ i
dwa dni z powrotem, a wcia̧ż nowe wrażenia. Za każdym za-
krȩtem rzeki otwieraja̧ siȩ nowe widoki, nowe szczyty w g�lȩbi
doliny. Oba zbocza doliny niby jednakowe, a w bocznym oświet-
leniu graja̧ odmiennie – jak dzień i noc, jak pozytyw i negatyw.
S�loneczne zbocze gra wszystkimi odcieniami zieleni, barwami
kwiatów i skrzyd�lami motyli. Cieniste zaś ukazuje nam ostre
sylwetki czubków świerków na tle rozjarzonych ob�loków, prze-
świty promieni s�lonecznych przez ciemna̧ g�lȩbiȩ lasu. A poza
tym ciemna ściana zieleni tak kontrastowo obramuja̧ca s�lone-
czna̧ dal. W�laśnie ta dal daje urok dolinie Czeremoszu. Jak
przyjemnie jest wiedzieć, że za tym zakrȩtem bynajmniej nie
kończy siȩ droga, jak to czȩsto w Beskidach bywa. Dalej bȩdzie
drugi zakrȩt, a za nim trzeci . . . pia̧ty. Coraz nowa dal pocia̧ga-
ja̧ca wzrok. Taka wȩdrówka dolinna to wspania�ly odpoczynek
po dniach szczytowych.
Znowu Burkut. Schronisko puste. Przez piȩć dni pobytu

nad Czeremoszami jedynymi spotkanymi turystami byli ci na
poprzednim noclegu przed trzema dniami.
Rano okazja. Furka odjeżdża w dó�l. �Ladujemy siȩ, zabie-

raja̧c zapasy wody mineralnej do butelek. Furka dowozi nas
przez Szybeny do uj́scia potoku Bystrec. Zamierzamy wyzy-
skać odpoczynek na furze i jednym dniem marszu wrócić na
Zaroślak. Idziemy teraz w górȩ przez d�lugo rozcia̧gniȩta̧ wieś
Bystrec, dolina̧ biegna̧ca̧ wzd�luż pó�lnocnych zboczy Czarnoho-
ry. W po�ludnie gotujemy obiad w chacie na piecu. Pozwala to
nam na ugotowanie ostatnich zapasów ryżu oraz duszenie uz-
bieranych kurek. Tak siȩ ta̧ uczta̧ objadamy, że d�lugo musimy
wypoczywać, zanim ruszymy. D�lugi, nieustanny wielodniowy
marsz robi swoje.
Późnym popo�ludniem mijamy ostatnie domy i zaczynamy

podej́scie lasem na prze�lȩcz pod Maryszeska̧. Leniwie idziemy
do góry. Wreszcie las karleje, pokazuja̧ siȩ kosówki i wycho-
dzimy na Po�loninȩ Maryszeska̧, po�lożona̧ na bocznym ramie-
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niu, odchodza̧cym od grzbietu Czarnohory. Dziȩki oddaleniu
od grani – wspania�ly punkt widokowy na ca�ly grzbiet Czarno-
hory i pó�lnocne, miejscami urwiste stoki. Zw�laszcza imponuja̧-
co wygla̧da sta̧d Brebeniesku�l (2037 m), najwyższy w tej partii.
Ostatnie promienie s�lońca oświetlaja̧ skalne urwiska. �Lagodne
kopu�ly szczytów różowieja̧ na tle pogodnego nieba, wznosza̧c
siȩ o blisko 500 m nad nami. Harmonia i spokój. Chcia�loby
siȩ tu zostać. Ale na razie jest to niemożliwe. Wprawdzie na
trawie widzimy stosy cegie�l, ale to dopiero zapowiedź budowy
schroniska narciarskiego.
Po�lonina już pogra̧żona jest w cieniu. Przez prze�lȩcz sa̧-

czy siȩ jeszcze ciep�le świat�lo. Jednak gdy stanȩlísmy na niej,
zapada�l już zmrok. Z nowa̧ mapa̧ 1:100 000 w rȩku szukamy
najkrótszej drogi na Zaroślak. Wed�lug mapy biegnie ona po
pó�lnocnym stoku i schodzi wprost na wygodna̧, znana̧ nam dro-
gȩ “pod reglami”, prowadza̧ca̧ na Zaroślak. W rzeczywistości
jednak z prze�lȩczy schodzi tylko droga na pó�lnoc, w dolinȩ, wy-
magaja̧ca d�lugiego obchodzenia stoków gór. Droga wprawdzie
pewna ale to i niesportowo, i pracowicie. A my chcemy prȩdzej
do �lóżka.
Wiȩc szukamy krótkiej drogi z mapy. Mijamy jakís opusz-

czony drewniany dom ze szcza̧tkami maszyn i wychodzimy na
�la̧ki porośniȩte bardzo wysoka̧ trawa̧. Ślad drogi zatraca siȩ, a
ciemności coraz wiȩksze. Za polana̧ ciemny bór. Po ciemku nie
znajdziemy drogi. Wtedy Ojciec rzuca niespodziewany projekt
przyjȩty z entuzjazmem:
– Nocujemy w tej szopie, a rano znajdziemy drogȩ.
Szopa okaza�la siȩ opuszczona̧ fabryczka̧ olejku, który nieg-

dyś destylowano z kosówki. Ta̧ rabunkowa̧ metoda̧ zniszczono
w Karpatach Wschodnich ogromne ilości kosodrzewiny. Rów-
nież wycinano bezkarnie limby daja̧ce cenne drewno. Dzia�lo
siȩ to za c.k. monarchii. Zajȩty przez nas budyneczek nie ma
już pod�lóg i wiȩkszości okien. Wiȩc k�ladziemy na ziemi jakieś
drzwi i na nich bȩdzie twarde pos�lanie. Konia wprowadzamy do
środka. A jeśli niedźwiedź bȩdzie mia�l na niego apetyt? Obmy-
ślamy fortele, jak bȩdziemy go straszyć. A przede wszystkim
barykadujemy okna.
Na środku pocieszaja̧co świeci niebieski p�lomień maszynki

spirytusowej. Nȩdzne resztki spirytusu pozwalaja̧ każdemu na
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�lyk herbaty z resztkami cukru i jakimís okruszynami z dna wo-
reczków. Ta noc by�la planowana już na Zaroślaku.
Wiȩc g�lodno, ch�lodno i twardo. Rozgrzewa nas jedynie emo-

cja na ewentualna̧ wizytȩ misia. Daleko w dole s�lychać odg�losy
stai pasterskich. Noc mija spokojnie.
Rano chȩtnie podrywamy siȩ z madejowych �lóż. Śniadania

nie ma z czego robić. Idziemy siȩ rozgrzać na s�lońcu. Znowu
wchodzimy na myla̧ce �la̧ki, którym Ojciec nada�l nazwȩ “pam-
pasy”, bo trawa po pas. Zaczyna siȩ żmudne tropienie drogi.
Jest! Idziemy nia̧, ale coraz wiȩcej trawy. Ślad drogi zupe�l-
nie zanika. Ale już nie cofniemy siȩ. Na pewno odnajdzie siȩ
w lesie. Tymczasem w lesie nie znajdujemy nic. Przeciwnie,
ga̧szcz utrudnia przej́scie. Wiȩc przebijamy siȩ bez drogi. Las
coraz wyższy. Stok zaczyna nagle opadać coraz stromiej. Zga-
dza siȩ! To już dolina pod Koz�lami. Z górki na pazurki! Stok
bardzo stromy ale możliwy. Teraz jednak buntuje siȩ Dmyt-
ro. Koń nogi po�lamie, zw�laszcza że do�la̧czaja̧ siȩ jeszcze resztki
okopów i przegni�le drewniane bunkry z wojny światowej stano-
wia̧ce wrȩcz pu�lapkȩ. Ponieważ my nie chcemy już zawracać,
umawiamy siȩ, że Hucu�l z koniem wróca̧ na prze�lȩcz i stamta̧d
wygodna̧ droga̧ okólna̧ dotra̧ do Zaroślaka.
Teraz już beztrosko zsuwamy siȩ stromym lasem parȩset me-

trów w dó�l. Przekraczamy potok i wreszcie stoimy na drodze.
A wiȩc jedna̧ noga̧ w domu. Można sobie pozwolić na odpoczy-
nek. Trudy za nami. Zamknȩ�la siȩ pȩtla dróg naszych. Kończy
siȩ przygoda.
Gdy tak sobie siedzimy, nagle cz�lap, cz�lap, droga̧ od Koz�lów

schodzi Dmytro z konikiem i z dumna̧ mina̧. Znalaz�l zej́scie
możliwe dla konia. Wiȩc znów razem posuwamy siȩ wygodna̧
droga̧, mijamy lasy, wychodzimy na Po�loninȩ Pożyżewska̧. Z
dala już widać dach botanicznej chatki, poetycznej, choć jest
siedziba̧ nauki. Tu siȩ zaczȩ�ly wspólne wȩdrówki. I tu nastȩpu-
je rozstanie.
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Agnieszka i Jerzy
Montusiewiczowie

Z wȩdrówki po Beskidach
Wschodnich

Wcia̧ż jeszcze nie mogȩ och�lona̧ć z wrażenia i uwierzyć, że
to, co nierzeczywiste, sta�lo siȩ faktem. By�lem ponownie w Bes-
kidach Wschodnich! Po blisko dziewiȩciu latach znów wȩdro-
wa�lem po tych zachwycaja̧cych górach, prowadza̧c wraz z Lesz-
kiem Palica̧ dziesiȩciosobowa̧ grupȩ kolegów–przewodników ze
Studenckiego Ko�la Przewodników Beskidzkich w Lublinie.

Pierwsze moje spotkanie z Beskidami Wschodnimi mia�lo
miejsce w 1980 roku, gdy jako uczestnik grupy przechodza̧cej
�luk Karpat wȩdrowa�lem Pasmem Lesistym Bieszczadów, grzbie-
tem wododzia�lowym Gorganów, zdobywa�lem szczyty Pietrosa i
Howerli w masywie Czarnohory. Od tamtej pory wcia̧ż wraca-
�lem myśla̧ do tych terenów. Pragna̧�lem gora̧co choć raz jeszcze
znaleźć siȩ tam, spotkać oko w oko z dzikim piȩknem i móc po-
kazać to wszystko kolegom–przewodnikom, dla których Beski-
dy Wschodnie by�ly tylko nieuchwytnym, mglistym marzeniem.
Rok 1989 przyniós�l realizacjȩ owej “idee fixe” i w ten sposób
ośrodek lubelski, do�la̧czaja̧c do warszawskiego, rozpocza̧�l poz-
nawanie i eksploracjȩ tych gór.

Muszȩ zaznaczyć, że nasza wyprawa nie dosz�laby prawdo-
podobnie do skutku, gdyby nie dokonania warszawiaków. To
w�laśnie oni – przemierzaja̧c w 1988 roku grzbiety Świdowca i
Gorganów – udowodnili, że można i warto próbować. Inicjaty-
wa kolegów z Warszawy, a także rzadko spotykana życzliwość
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i chȩć podzielenia siȩ najistotniejszymi – bo aktualnymi – info-
rmacjami, pomog�ly nam w zorganizowaniu i przeprowadzeniu
wyjazdu (serdeczne dziȩki Adamowi Kulewskiemu i Andrzejowi
Wielosze).
Niewa̧tpliwie koncepcjȩ obozu zaczerpnȩlísmy z wyprawy

warszawskiego SKPB, ale szczegó�lowy program zosta�l zmienio-
ny i dostosowany do naszych potrzeb i oczekiwań. Chodzi�lo
przy tym szczególnie o to, by zobaczyć miejsca nowe, wzboga-
caja̧c tym samym wiedzȩ o górach i sp�lacaja̧c – choć w czȩści –
zacia̧gniȩty u innych d�lug.
Trasa planowanej wȩdrówki sk�lada�la siȩ z dwóch czȩści.

Pierwsza̧ z nich stanowi�la ośmiodniowa pȩtla, umożliwiaja̧ca
poznanie po�lonin Świdowca i go�loborzy Gorganów, druga̧ – zaś
czterodniowe przej́scie grzbietem Czarnohory z Jasini do doliny
Czarnego Czeremoszu.

• Trasa 8–dniowa:

Świdowiec: Jasinie – Bliźnica (1883 m) – Tatulska
(1774 m) – Trojaska (1707m) – Tataruka (1710 m)
– prze�l. Okole (1203 m)

Gorgany: prze�l. Okole – Bratkowska Duża (1792 m) –
Durnia (1709 m) – prze�l. Legionów – Taupiszyrka
(1503 m) – po�lonina Bystra – Sywula Ma�la(1815 m)
i Wielka (1836 m) – po�lonina Gaworska – dolina Sa�la-
truka – Rafaj�lowa – dolina Doużyńca – masyw Dobo-
szanki (1752 m) – dolina Zubrynki – masyw Siniaka
i Chomiaka – Tatarów.

• Trasa 4–dniowa:

Czarnohora: Jasinie – prze�lȩcz Harmanieska – Howerla
(2061 m) – Pop Iwan (2022 m)

Po mȩcza̧cej, trwaja̧cej blisko dwie doby podróży (przez
Przemyśl, Lwów i Ko�lomyjȩ) docieramy wreszcie do Jasini1–
malowniczej wsi karpackiej, po�lożonej w dolinie Czarnej Cisy.
Siȩga ona swymi przysió�lkami stoków trzech różnych grup górs-
kich: Świdowca, Gorganów i Czarnohory, stanowia̧c tym samym

1dawne wȩgierskie Kőrősmező
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doskona�ly punkt pocza̧tkowy dla wȩdrówek. Pozostawiamy tu
czȩść żywności i wyruszamy w góry.
Ob�ladowani prowiantem, który musi wystarczyć na osiem

dni (a trzeba zabrać wszystko, nie licza̧c na możliwość zakupu
czegokolwiek poza chlebem), z trudem dźwigamy ponad trzy-
dziesto kilogramowe plecaki. Nasze dwa “damskie rodzynki”
maja̧ dużo lżejszy bagaż, ale i one nie bez problemów pokonuja̧
rozhuśtany, krzywo wisza̧cy linowy mostek, który spotykamy na
trasie.
Poda̧żaja̧c w górȩ, mijamy wspania�la̧ XVIII–to wieczna̧ cer-

kiew huculska̧ z kostnica̧–wieża̧ i przyleg�lym do niej cmenta-
rzem, odnajdujemy p�laj opisany przez Adama Kulewskiego w
Gościńcu (nr 1 z 1989 roku) i powoli zdobywamy wysokość.
Z każdym krokiem dostrzegamy coś nowego. Mg�ly nad dolina̧
rozwiewaja̧ siȩ, widzimy już w oddali grzbiety Gorganów i Czar-
nohory. Mijamy pojedyncze gospodarstwa huculskie lokowane
tak, by z jednego nie by�lo widać sa̧siednich.
Nie sa̧ to co prawda s�lynne grażdy, budowane w kszta�lcie

czworoboku i świadcza̧ce o zamożności mieszkańców, lecz skro-
mne, kryte gontem chaty. A jednak patrza̧c na nie, nie mogȩ
oprzeć siȩ wrażeniu p�lyna̧cej stamta̧d si�ly. Zastanawiam siȩ,
ile trudu i samozaparcia wymaga�lo życie w takich warunkach.
Jak wielkie musia�lo być da̧żenie tutejszego ludu do utrzymania
autonomii i intymności, jak silna chȩć “bycia na swoim” i samo-
dzielnego zmagania siȩ z przyroda̧, by każdy – miast jednoczyć
siȩ i grupować w tak trudnych warunkach – szuka�l dla swego
domu miejsca odleg�lego i samotnego.
Zastanawiaja̧c siȩ nad tym, mijam ostatnie zabudowania,

odleg�le o 1.5 godz. marszu od centrum miejscowości, leża̧ce na
wysokości szczytu Bukowinki (1165 m). Sta̧d rozcia̧ga siȩ wspa-
nia�la panorama gór. W kierunku pó�lnocnowschodnim dostrze-
gamy d�lugi grzbiet Siniaka i Chomiaka, na pó�lnocy widać ma-
syw Steryszory. Gdy spojrzeć na po�ludniowy wschód, zachwyca
Czarnohora z wybitnymi kulminacjami Pietrosa (2020 m), Piet-
rosula (1855 m) i Howerli (2061 m) oraz charakterystyczny Sze-
sul (1726 m), leża̧cy w grzbiecie schodza̧cym �lagodnie do doliny
Czarnej Cisy. W zasiȩgu wzroku jest również cel naszej pierw-
szej wȩdrówki – podwójny wierzcho�lek Bliźnicy wraz z kot�lami
polodowcowymi.
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Dość już tych zachwytów, ruszajmy dalej, bo droga mozol-
na, a czas ucieka. Po przej́sciu oko�lo 12 km i pokonaniu 600 m
podej́sć mijamy turystyczna̧ bazȩ Dragobrat. Spotykamy tu sa-
mochód ciȩżarowy, transportuja̧cy m�lodzież w dó�l doliny Śwido-
wca. Uparcie pna̧c siȩ w górȩ, podziwiamy wspania�le starodrze-
wy świerkowe, wkraczamy w teren podmok�ly obficie porośniȩty
we�lnianka̧ i ... “pierwsze straty w ludziach”. Ka̧piel jednej z
uczestniczek w “borowince” kończy siȩ wprawdzie szczȩśliwie,
ale o wygla̧dzie poszkodowanej lepiej nie wspominać. Dociera-
my do g�lównej drogi grzbietowej i ... wreszcie biwak. Niezapom-
niane przeżycie w tych wielkich górach. Pod stopami po�lonina,
tuż obok źrod�lo potoku, gdzieniegdzie ja�lowce i skarla�le świerki,
a ponad g�lowa̧ Bliźnica. Kto raz przeży�l noc przy ognisku w
takim miejscu, ten nigdy jej nie zapomni.

Świdowiec jest zjawiskiem wspania�lym. Powiesz: to tylko
po�loniny. Tak, ale jakie ogromne. Swa̧ wielkościa̧ przyt�lacza-
ja̧ zupe�lnie. G�lówny grzbiet cia̧gna̧cy siȩ od Jasini do Brustur
ma d�lugość blisko 40 km i rzadko kiedy opada poniżej 1600 m
n.p.m. Od strony po�ludniowej dochodza̧ do niego trzydziesto-
kilometrowe p�lajki (boczne grzbiety) nosza̧ce nazwy: Bliźnicki,
H�lasku�lowy, Stajkowy i Apecki. Przewyższenie – licza̧c od do-
liny Czarnej Cisy na wysokości Jasini – wynosi ponad 1200 m.
Dodatkowym urozmaiceniem krajobrazu sa̧ kot�ly polodowcowe,
o stromych, porośniȩtych ja�lowcem i olsza̧ kosa̧ ścianach, a ta-
kże wyp�laszczenia moren dennych i po�lyskuja̧ce gdzieniegdzie
lustra jeziorek (najwiȩksze znajduje siȩ pod Todiaska̧, w kotle
Gereżeskim). Ca�lości obrazu dope�lnia wcia̧ż żywe pasterstwo.
�Latwo nawia̧żesz rozmowȩ z “czobanem” prowadza̧cym kierdel
owiec czy stado byd�la. Doznasz wspania�lego uczucia, gdy pa-
sterz zagra na fujarce prosta̧ melodiȩ, a góry odpowiedza̧ mu
muzyka̧. Nie musisz obawiać siȩ psów pasterskich, sa̧ wyja̧tko-
wo spokojne i przyjazne. Jesteś bezpieczny i szczȩśliwy wśród
prostych ludzi i wspania�lej przyrody.

Nowy dzień przynosi nowe wrażenia. Zdobywamy oba wierz-
cho�lki Bliźnicy (1883 m, 1878 m), podziwiaja̧c skalno–trawiaste
urwiska kot�la Dragobrackiego i Trufanieckiego. Przez Dragob-
rat (1726 m) schodzimy na siod�lo (1553 m), by nastȩpnie, po
strawersowaniu Stoha (1707 m) dotrzeć do krawȩdzi najwiȩk-
szego świdowieckiego kot�la Kraczunieskiego o 500–metrowych
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ścianach i 3–kilometrowej rozpiȩtości górnych krawȩdzi. Poda̧-
żaja̧c p�lajem przechodzimy poniżej Tatulskiej (1774 m), Woro-
żeska (1735 m), Szerokiego Wirtupu (1766 m) i wchodzimy na
Trojaskȩ (1707 m). Pod szczytem Tataruki (1710 m) znajduje-
my dobre miejsce biwakowe na trawiastym tarasie.
Kolejny ranek to niestety pożegnanie ze Świdowcem. Przez

Tatarukȩ i Po�loninȩ Ryptȩ schodzimy stromo w dó�l do prze�lȩczy
Okole (1203 m). Tu zaczynaja̧ siȩ Gorgany – najrozleglejsza i
chyba najtrudniejsza grupa Beskidów Wschodnich, rozcia̧gaja-
ca siȩ od Prze�lȩczy Wyszkowskiej (933 m) na zachodzie aż po
Prze�lȩcz Jab�lonicka̧ (930 m) na wschodzie. D�lugość pasma w
linii prostej wynosi oko�lo 60 km, a jego szerokość waha siȩ od 30
do 35 km. Tuż za prze�lȩcza̧ spotykamy grupȩ dorodnych limb.
To pierwszy namacalny dowód, że jesteśmy w Gorganach – gó-
rach bȩda̧cych światem niepowtarzalnym i jedynym w swoim
rodzaju. Światem pe�lnym kosówki i kamiennych go�loborzy (go-
rganów). Napotkasz tu ostoje limby i niedostȩpne szczyty, po-
rośniȩte w dolnych partiach prastarym lasem, ale także urocze
polany zwane po�loninami. Przystaniesz zaskoczony s�lysza̧c na-
g�ly tȩtent kopyt i dostrzegaja̧c stado koni, wybiegaja̧ce w�laśnie
z lasu. Zach�lyśniesz siȩ wolnościa̧.
Świata tego nie da siȩ opisać. Dla polskiego turysty pozos-

taje wcia̧ż nieznana̧ kraina̧. Dopiero wtedy, gdy sam przeżyjesz
chwile zmagań z górami, w�lasna̧ s�labościa̧ i natura̧, pojmiesz,
co znaczy być w Gorganach. By to zrozumieć, trzeba prze-
wȩdrować je z 30–kilogramowym plecakiem w spiekocie s�lońca,
czȩsto bez wody (na go�loborzu jej nie ma, a potoki p�lyna̧ g�lȩbo-
ko w dolinach), doświadczyć przedzierania siȩ przez kosówkȩ,
gdy sia̧pi deszcz, a nogi ślizgaja̧ siȩ nieustannie po mokrych
konarach i obrośniȩtych mchem kamieniach. By poja̧ć te góry,
na w�lasnej skórze doświadczyć trzeba codziennego pokonywania
przewyższeń rzȩdu 1000 m w trudnym terenie, czȩsto bez ścież-
ki, po b�lotnistej mazi czy korytem potoku, czynia̧c to wszystko
ze świadomościa̧, że ubytków żywności nie da siȩ �latwo uzupe-
�lnić. Tu świȩtościa̧ jest p�laj, droga czy istnieja̧ca ścieżka. Bez
niej stajesz siȩ bezradny wobec setek hektarów kosodrzewiny i
kilometrów go�loborzy. W Gorganach szybko uczysz siȩ pokory
wobec si�l natury i tego co ona stworzy�la.
Zatrzymalísmy siȩ, zamyślili . . . . Ruszajmy jednak dalej.
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Z prze�lȩczy Okole droga wiedzie na Bratkowska̧ Duża̧ (1792 m).
Pocza̧tkowo wspinamy siȩ wyraźna̧ ścieżka̧. Gdy niknie gdzieś w
gȩstwinie – zmuszeni jesteśmy chaszczować. W końcu dociera-
my do wygodnego p�laju prowadza̧cego z doliny Czarnej Cisy. Na
szczyt wchodzimy bez ścieżki, trawiastymi stokami. Odnajduje-
my tu stary s�lupek graniczny, polsko–czechos�lowacki. Znajomy
motyw towarzyszyć nam bȩdzie przez kilka nastȩpnych dni, w
czasie wȩdrówki dawna̧ ścieżka̧ graniczna̧. Żegnamy Bratkow-
ska̧ i trawersuja̧c Gropȩ (1763 m) rozpoczynamy podej́scie na
Durniȩ (1709 m).

Po drodze mijamy pozosta�lości dawnej linii umocnień – tran-
szeje i okopy z okresu I wojny światowej. W pobliżu nich pa-
sa̧ siȩ swobodnie dwa stada wspania�lych koni. Na szczycie ze
zdziwieniem odkrywamy tablicȩ, poświȩcona̧ kobiecie, porwa-
nej przez lawinȩ w marcu tego roku. Chwila zadumy nad losem
ludzkim.

Odpoczywamy, podziwiamy wspania�la̧ panoramȩ, by w koń-
cu rozpocza̧ć zej́scie stroma̧ “ścianka̧” w kierunku prze�lȩczy
Pantyrskiej (1065 m).2 Stanowi ona najprawdopodobniej naj-
niższy punkt w grzbiecie wododzia�lowym Gorganów. Nie dziwi
wiȩc, że jest niesamowicie podmok�la i nie nadaje siȩ zupe�lnie
do przeprowadzenia przez nia̧ drogi. Podobnie ocenili sytuacjȩ
oficerowie Legionów w 1915 roku, podejmuja̧c decyzjȩ o popro-
wadzeniu traktu przez Rogodze Wlk. Zbliża siȩ wieczór i czas
na spoczynek. Biwakujemy na ma�lej polance w mrocznym lesie.

S�lońce budzi nas wcześnie. Pantyr (1229 m) niedaleko, wiȩc
w dobrych humorach wyruszamy, by po kilkunastu minutach
osia̧gna̧ć szczyt. Wspaniale zachowany s�lupek graniczny z pols-
kim or�lem po jednej, a czechos�lowackim lwem po drugiej stronie
stanowi świetny obiekt dla fotografów. Nie zatrzymuje nas je-
dnak na d�lugo, bo niepokój i wzruszenie ponaglaja̧ do dalszego
marszu. Wydaje siȩ, że Prze�lȩcz Legionów jest tuż, tuż, jeszcze
chwila i znajdziemy siȩ w tym historycznym miejscu. Tymcza-
sem droga d�luży siȩ niemi�losiernie, wraz z nia̧ mozolnie wzno-
simy siȩ i opadamy. Wreszcie dotarlísmy. Rozleg�la, kwitna̧ca
�la̧ka, pachna̧ca w pe�lnym s�lońcu. Na środku ziemno–kamienny
kopiec, krzyż i tablica ze znanym Polakom czterowierszem:

2patrz artyku�l pt.”Prze�lȩcz Legionów, . . .
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M�lodzieży polska, patrz na ten krzyż
Legiony Polskie dźwignȩ�ly go wzwyż
Przechodza̧c góry, lasy i wa�ly
Do Ciebie Polsko i dla Twej chwa�ly

Brak tylko starego świerka rosna̧cego u podstawy kopca, ktoś
wycia̧�l go niedawno, pozostawiaja̧c jedynie fragment pnia (po-
dobno świerk by�l już suchy). Stoimy wzruszeni. Każdy marzy�l,

by dotrzeć tutaj. Świadomość, że siȩ uda�lo – onieśmiela. Za
nami w zadziwieniu przystanȩ�ly konie, nie przyzwyczajone wi-
dać do spotkań z gośćmi w tym zaka̧tku, zaskoczone obecnościa̧
“intruzów”.

Og�laszamy d�luższy postój. Spożywamy posi�lek, fotografu-
jemy. Z żalem opuszczamy to miejsce, gdy trzeba ruszyć da-
lej. Przed nami piȩtrzy siȩ 10–kilometrowy grzbiet Taupiszyrki
(1503 m). W miarȩ zdobywania wysokości wychodzimy ponad
granicȩ lasu, wkraczaja̧c w pas kosodrzewiny, limb i kamieni.
Korzystamy wprawdzie z dawnej drogi granicznej, ale przez 50
lat kosówka rozros�la siȩ, wy�loży�la na trakt, zmuszaja̧c nas tym
samym do nieustannej walki z ga�lȩziami. Na grani wspania�la
widoczność, ale panoramȩ ogla̧dać można dopiero po wdrapa-
niu siȩ na s�lupek graniczny. Korzystaja̧c z tego “postumentu”
podziwiamy podwójny szczyt Sywuli (1815 m, 1836 m), Boja-
ryn (1679) z groźnym go�loborzem, masyw Doboszanki (1754
m), a także Gorgan, Popadiȩ, Durniȩ . . . . Zej́scie z Taupiszy-
rki to “droga przez mȩkȩ”. Kosówka czepia siȩ wszystkiego,
smaga po twarzy, zatrzymuje plecak. Wszyscy – choć oblepie-
ni żywica̧, poobijani, zmȩczeni i wściekli, b�logos�lawia̧ jednak
pogodȩ. Strach pomyśleć, jak wygla̧dalibyśmy po przej́sciu tej
trasy w czasie deszczu. Każdy marzy już o rozbiciu namiotu i
odpoczynku, ale gdzie tam! Przed nami kilka potȩżnych wie-
rzcho�lków, które musimy pokonać zanim dotrzemy na Po�loninȩ
Bystra̧. Droga nies�lychanie mȩcza̧ca, co chwilȩ spadamy stro-
mo w dó�l, by za moment mozolnie odrabiać utracona̧ wysokość.
Pod wieczór zmȩczeni docieramy na miejsce.

Po�lonina Bystra jest wspania�lym “polem” biwakowym i wy-
padowym. Tu w�laśnie bierze swój pocza̧tek Bystrzyca So�lotwi-
ńska. Rozleg�la polana nad strumieniem zachȩca do pozostania
na d�lużej. To pierwsze miejsce w Gorganach, w którym spo-
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tykamy turystów. Wȩdruja̧ podobnie jak my: w grupach lub
ca�lymi rodzinami, zaopatrzeni w sprzȩt biwakowy. Sa̧ serdeczni
i gościnni, chȩtnie nawia̧zuja̧ rozmowȩ. Polana jest domem dla
wszystkich. Dla kierdli owiec z ich wo�lczarzami, dla biegaja̧cych
swobodnie stad koni i dla nas – turystów.
Rano wyruszamy w kierunku Sywuli. Ścieżka wygodna i do-

brze przedeptana prowadzi obok ruin dawnego polskiego schro-
niska. Wspinamy siȩ powoli, “na lekko”, a wiȩc bez zmȩczenia.
Najwyższy wierzcho�lek Gorganów (Sywula Wlk.) okazuje siȩ
być �latwy technicznie, a widok ze szczytu – wspania�ly. Jak
okiem siȩgna̧ć, wszȩdzie góry. Widzimy trasȩ ca�lej naszej wȩd-
rówki: tej, która już za nami, ale również tej, która jeszcze nas
czeka. Na wierzcho�lku siedzimy d�lugo, usi�luja̧c utrwalić w pa-
miȩci obraz uroczej krainy. W 1980 roku, gdy wȩdrowa�lem po
Gorganach po raz pierwszy, nie dane mi by�lo zobaczyć choćby
jednej “górki”, ze wzglȩdu na fatalna̧ pogodȩ, mg�ly i nieustannie
padaja̧ce deszcze. Tym wiȩksza̧ radościa̧ jest dla mnie dzisiejszy
dzień – dar losu.
Pe�lni wrażeń szybko schodzimy do obozowiska. Tutaj spoży-

wamy krótki posi�lek, zwijamy namioty – po czym, korzystaja̧c z
wygodnego p�laju, ruszamy w kierunku Rafaj�lowej. Droga pro-
wadzi skrajem wielkiego urwiska zwanego tu Piek�lem. Podob-
ne, choć mniej efektowne, spotykamy nieco dalej – na Heczurze.
Mijamy Po�loniny Korotkańska̧ i Gaworska̧, by pod wieczór do-
trzeć na grzbiet Kruk�leczki. W grupie pojawia siȩ wyczuwalne
podniecenie. Jutro, po raz pierwszy od kilku dni, opuścimy gó-
ry i zejdziemy do Rafaj�lowej. Nikt z nas nie wie, jak zostaniemy
potraktowani przez miejscowa̧ ludność.
Zej́scie dolina̧ Sa�latruka jest mozolne i ma�lo efektowne.

Wȩdrujemy przez tereny, gdzie nieprawid�lowo prowadzony wy-
ra̧b lasów spowodowa�l ca�lkowita̧ dewastacjȩ środowiska. Jakże
przygnȩbiaja̧co dzia�la widok dróg, rozjeżdżonych ga̧sienicami i
ko�lami ciȩżkich maszyn do zrywki, wszechobecna b�lotnista maź,
sterty ga�lȩzi i pniaków czy odór gnija̧cego igliwia.
W Rafaj�lowej przystajemy tylko na chwilȩ, by obejrzeć hucu-

lska̧ cerkiew. Jest odnowiona i świeżo pomalowana, teren wokó�l
starannie uporza̧dkowano. Ca�lość robi wrażenie użytkowanego
obiektu sakralnego. Mamy ochotȩ na świeży chleb, ale przed
drzwiami sklepu k�lȩbi siȩ t�lum. Nie warto marnować czasu.
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Tym bardziej, że w plecakach mamy pod dostatkiem żywności
na dalsze dni. D�lugo idziemy wiejska̧ droga̧ w skwarze po�ludnia.
Wieś wygla̧da jak wyludniona. Być może wiȩkszość jej miesz-
kańców o tej porze pracuje w polu lub oczekuje pod sklepem
na dostawȩ towaru. Od czasu do czasu mija nas, prowadza̧c
jazgotliwa̧ maszynȩ pamiȩtaja̧ca̧ czasy II wojny światowej, mo-
tocyklista z he�lmofonem dziarsko wsadzonym na g�lowȩ.

U wylotu wsi spotykamy szlaban (na szczȩście otwarty).
Mijamy go szybko, by po chwili skrȩcić w dolinȩ. Jej górne
partie �la̧cza̧ siȩ z Po�lonina̧ Poleńska̧. To jedyna rozsa̧dna droga
dotarcia do masywu Doboszanki. Pocza̧tkowo poda̧żamy ścież-
ka̧, przechodza̧c z jednego brzegu potoku na drugi. Gdy droga
zmienia kierunek – trawersuja̧c stok, musimy z niej zrezygno-
wać. Zaczyna siȩ mozolna i ciȩżka wspinaczka bez ścieżki, po
stromym stoku, w dzikim lesie. Mamy jednak trochȩ szczȩścia,
bo po godzinie tej “mordȩgi” odnajdujemy wa̧ski trakt prowa-
dza̧cy na po�loninȩ. Teraz już szybko docieramy do celu. Na
polanie stoi jeszcze stary sza�las. Jest i ma�ly boczny grzbiecik –
jedyne p�laskie miejsce pozwalaja̧ce na rozbicie namiotów. Od
strony pó�lnocnej góruje nad po�lonina̧ strome go�loborze Wyżnich
Ska�lek (1579 m), rzucaja̧c o zachodzie groźne cienie na obozowi-
sko. Zmȩczeni, siedza̧c przy ognisku w oczekiwaniu “wyżerki”,
s�lyszymy nagle dziwny odg�los. I oto na polanȩ wbiega stado ko-
ni. Zauważy�ly nas, stanȩ�ly jak wryte, obserwuja̧c pilnie. My też
jesteśmy zaskoczeni. Po chwili obie strony dochodza̧ do siebie i
podejmuja̧ pierwsze próby porozumienia. Pod wieczór przyjaźń
zostaje przypieczȩtowana. Konie interesuja̧ siȩ bardzo naszym
pożywieniem, pozuja̧ do zdjȩć, pozwalaja̧ nawet na poufa�lości:
g�laskanie i chwytanie za grzywy. W tej sytuacji szybko rodzi siȩ
koncepcja użycia ich jako zwierza̧t jucznych. Niestety z braku
odpowiedniego sprzȩtu ten wspania�ly pomys�l upada.

Nastȩpny dzień rozpoczyna seriȩ niespodziewanych zmagań
z Beskidami Wschodnimi. Dotychczasowe przej́scia okaza�ly siȩ
być tylko preludium. Już do końca naszego pobytu zmusze-
ni bȩdziemy prowadzić walkȩ z górami nie tylko o zdobywanie
szczytów, ale przede wszystkim o szczȩśliwe wyrwanie siȩ z ich
kleszczowego uścisku. Odczujemy na w�lasnej skórze, że tylko
najmocniejsi moga̧ mierzyć siȩ z ta̧ potȩga̧, przed która̧ zawsze
trzeba czuć respekt.
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P�laj napotkany na Po�loninie Poleńskiej prowadzi nas w rejon
Steryszorki (1567 m). Tu jednak “rozmydla siȩ” w wiele rów-
noleg�lych ścieżek. Zmuszeni do wȩdrówki przez dziki las, po
kamieniach porośniȩtych mchami, trawami i paprociami, poty-
kaja̧c siȩ i próbuja̧c nieustannie odnaleźć w�laściwa̧ drogȩ, do-
cieramy w końcu na siode�lko (oko�lo 1450 m). Tu kończa̧ siȩ
wszystkie ścieżki. Przed nami setki hektarów kosodrzewiny na
pobliskim Pikunie (1627 m). Konsternacja – nie wiadomo co
robić dalej. Jedynym rozwia̧zaniem umożliwiaja̧cym przegla̧d
sytuacji, wydaje siȩ być wej́scie na ros�la̧ limbȩ. Muszȩ to uczy-
nić, by zdecydować o wyborze wariantu doj́scia na Doboszankȩ.
Ostatecznie rozpoczynamy trawersowanie Pikuna po stronie po-
�ludniowej. W morderczej wȩdrówce po bardzo stromym stoku
(gdzie paprocie siȩgaja̧ ramion), kamienie obrośniȩte mchem i
trawa̧, przeplecione korzeniami limb i świerków nieustannie ut-
rudniaja̧ w�laściwe stawianie nóg. Idziemy poniżej granicy ko-
sodrzewiny, wznosza̧c siȩ nieznacznie. W końcu jednak drogȩ
zastȩpuje nam �lan kosówki. Musimy zej́sć stromo w dó�l, gdzie
prześwituje jȩzyk go�loborza. To jedyna szansa szybkiego wej-
ścia na g�lówny grzbiet. Po osuwaja̧cym siȩ piargu wchodzimy
powoli, ale sukces wydaje siȩ bliski. Niestety, z grzbietu nadal
nie widać g�lównego wierzcho�lka. Wszyscy sa̧ bardzo zmȩczeni,
upa�l daje siȩ we znaki, a wody w bidonach coraz mniej (nigdzie
nie można jej znaleźć).

Ruszamy dalej, ida̧c ma�lymi polankami, na których nogi za-
padaja̧ siȩ w mchu aż po �lydki, piargiem – osuwaja̧cym siȩ spod
stóp przy każdym niemal kroku, chaszczujemy przez kosówkȩ.
Docieramy w końcu na wierzcho�lek sa̧siaduja̧cy z Doboszanka̧.
Widok niespotykany. Dooko�la morze kamieni i żadnej ścieżki.
Czeka nas pó�ltorakilometrowy marsz go�loborzem – najpierw le-
kko w dó�l, potem mozolnie na szczyt. Wreszcie – docieramy.
Pogoda zaczyna siȩ psuć, wyraźnie s�lychać odg�losy nadcia̧gaja̧-
cej burzy. Odpoczynek na szczycie ograniczamy do minimum.
Przed nami nowy problem – jak szybko i bezpiecznie zej́sć w
dolinȩ. Decydujemy siȩ na trawers go�loborzem po stronie po�lu-
dniowej. Omijaja̧c wyspy kosodrzewiny z trudem schodzimy na
trawiasty wierzcho�lek 1530 m. Stok miejscami bardzo stromy,
nogi zjeżdżaja̧ wraz z kamieniami, plecaki dociskaja̧ niemi�losie-
rnie. W końcu docieramy szczȩśliwie. Najgorsze za nami. Dalej
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schodzimy stroma̧ ścieżka̧ w dó�l do doliny Zubrynki. Jeszcze
tylko rzut oka na masyw Siniaka i obawa, czy jutro damy ra-
dȩ (wygla̧da zupe�lnie jak Doboszanka). W dolinie, u wylotu
ścieżki, napotykamy obozowisko turystów. Pozdrawiamy ich
serdecznie, ale idziemy dalej, by dotrzeć bliżej Siniaka. Ściga
nas burza, trzeba wiȩc podja̧ć szybka̧ decyzjȩ o miejscu na bi-
wak. Namioty rozbijamy w ostatniej chwili, przy padaja̧cym już
deszczu, w bocznej dolince wyp�lywaja̧cej spod Ma�lego Gorganu
(1601 m).
Ca�la̧ noc leje, w dolinie mg�la i fatalna widoczność. Rano wie-

my już, że wej́scie na Siniak bȩdzie niemożliwe. Decydujemy siȩ
na strawersowanie masywu po stronie pó�lnocnej. Szeroka̧ dro-
ga̧, w strasznej duchocie, mijaja̧c zagubiony sza�las pasterski na
skraju lasu, docieramy na grzbiecik pod Ma�lym Gorganem. Tu
znajdujemy dogodna̧ ścieżkȩ trawersowa̧, biegna̧ca̧ wśród �lanów
kosówki, a dalej przez dziewiczy gorgański las. Niestety, w pe-
wnym momencie ścieżka niknie gdzieś w gȩstwinie i znów musi-
my chaszczować. To najtrudniejsze chwile naszej wyprawy, gdy
z ciȩżkimi “worami” trzeba przedzierać siȩ przez nieprzyjazny
las albo go�loborze z kosówka̧. Wreszcie, zmȩczeni odnajdujemy
w�laściwa̧ drogȩ prowadza̧ca̧ na Chomiaków – rozleg�la̧ prze�lȩcz
miȩdzy Siniakiem (1666 m) i Chomiakiem (1540 m). Umordo-
wani i kompletnie przemoczeni (ca�ly dzień pada�lo) schodzimy
do doliny potoku Wersyniak. U jej wylotu rozbijamy namioty.
Pod wieczór pogoda ustala siȩ, jest pochmurno, ale nie pada.
To jakaś nadzieja na jutro.
Rano szybkim marszem przez dolinȩ Prutca Jab�lonickiego

docieramy na stacjȩ kolejowa̧ w Tatarowie. Po drodze mijamy
liczne namioty nad woda̧ i na polach biwakowych. Jeszcze tyl-
ko chwila zachwytu przy huculskiej cerkwi – i już siedzimy w
pocia̧gu wioza̧cym nas ponownie do Jasini.
W Jasini krótki postój. Odbieramy zdeponowana̧ żywność,

wykupujemy w sklepie ca�ly zapas chleba. Zaopatrujemy siȩ ró-
wnież w s�lodycze, dżemy i soki, po czym ruszamy w Czarnohorȩ.
Czarnohora to najwyższe pasmo górskie w Beskidach i jedy-

ne przekraczaja̧ce swa̧ wysokościa̧ 2000 m na obszarze od Tatr
po Alpy Rodniańskie. Cia̧gnie siȩ ono od doliny Czarnej Cisy
na zachodzie po dolinȩ Bia�lej Cisy na po�ludniu i dolinȩ Czarne-
go Czeremoszu na wschodzie, granicza̧c od pó�lnocy z Beskidem
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Huculskim. Pasmo to charakteryzuje siȩ znacznymi przewyż-
szeniami, ponad dolinȩ Czarnej Cisy wznosi siȩ na wysokość
prawie 1400 m. Grzbiet w�laściwy posiada lekko pofa�ldowana̧
liniȩ. Pó�lnocne stoki Czarnohory obfituja̧ w kot�ly polodowco-
we. Lasy dochodza̧ do wysokości oko�lo 1400 m, poniżej cia̧gnie
siȩ pasmo po�lonin. Rzadko spotkać tu można kosodrzewinȩ czy
kar�lowate świerki.
Powoli wspinamy siȩ na grzbiet �Lopusznej, by nastȩp-

nie – korzystaja̧c ze starej drogi myśliwskiej biegna̧cej dok-
�ladnie po jednej poziomicy – trawersować Szesȩ (1560 m) i

Pietrosula (1855 m). Ścieżka bardzo atrakcyjna, niedawno od-
nowiona, spotykamy kilkadziesia̧t nowych mostków i k�ladek wy-
konanych z d�lugich, poprzecinanych wzd�luż bali. Trasa prowa-
dzi przez m�lodnik, stary las, czasami przez mokrad�la. Trawer-
suje strome stoki, przecina jary. Niekiedy wychodzi na polany,
gdzie stoja̧ jeszcze stare sza�lasy. Jedyna̧ jej wada̧ jest to, że bie-
gnie stosunkowo nisko (oko�lo 1050 m). Wszystkie “wywijasy”
wyd�lużaja̧ oczywíscie odcinek do przebycia. Wreszcie dociera-
my do Kolonczeskiego P�laju i osia̧gamy wysokość 1300 m. Nie
da siȩ ukryć, że uczestnicy maja̧ już dość. Plecaki znowu ciȩż-
kie, a w nogach ponad 600 m podej́sć i 23 km przebytej drogi.
Biwakujemy w lesie na ma�lym wyp�laszczeniu. Wieczorem –
przykra niespodzianka. Ktoś kra̧ży wokó�l obozowiska strzelaja̧c
z korkowca czy innej broni. Jesteśmy zdezorientowani i zde-
nerwowani. Nie widzimy “napastnika”, a odg�losy wystrza�lów
spotȩgowane przez echo niepokoja̧. Dopiero padaja̧cy deszcz
zmusza “rewolwerowca” do oddalenia siȩ w nieznanym kierun-
ku. Zapada b�loga cisza, przerywana tylko nieustannym szumem
spadaja̧cych kropel. Leje ca�la̧ noc.
Ranek wstaje mglisty, ale bez opadów. Wyruszamy wiȩc w

kierunku wymarzonej Howerli. Trawersuja̧c Pietrosa (2020 m)
wychodzimy na Prze�lȩcz Harmanieska̧. Sta̧d znanym mi już
p�lajem, poda̧żamy w kierunku masywu “Królowej Beskidów”
i wkraczamy w obszar Czarnohorskiego Parku Narodowego.
Opuszczamy p�laj prowadza̧cy na Po�loninȩ Breskulska̧ i pna̧c
siȩ w górȩ na wysokość oko�lo 1800 m odnajdujemy ścieżkȩ
wychodza̧ca̧ na g�lówny grzbiet. Na prze�lȩczy pod szczytem
jesteśmy późno. Tymczasem pogoda za�lamuje siȩ zupe�lnie.
Pozostawiamy plecaki i w strugach deszczu wspinamy siȩ na
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Howerlȩ (2061 m) – najwyższy szczyt Beskidów Wschodnich.
Na p�laskim wierzcho�lku stajemy o szóstej po po�ludniu. Powinna
być radość, bo oto marzenie wielu spe�lni�lo siȩ. Nie ma jednak
czasu na sentymenty. Kilka pamia̧tkowych zdjȩć, przymoco-
wanie polskiego proporczyka (jako dowodu naszej obecności),
“horka” czekolada i szybko zbiegamy w dó�l.
Dalsze plany “wziȩ�ly w �leb”. Deszcz, mg�la i wzmagaja̧cy siȩ

ch�lodny wiatr uniemożliwiaja̧ dalszy marsz grzbietem czarnoho-
rskim. Biwakujemy pod szczytem na wysokości s�lupka nr 39/2.
Mamy k�lopoty z rozstawieniem “Haliczy”. Wreszcie udaje nam
siȩ rozbić tropiki, podczepiaja̧c później w�laściwe namioty. Wodȩ
na herbatȩ �lapiemy w zag�lȩbieniach tropików. Teraz naprawdȩ
przydaja̧ siȩ prymusy. Zmȩczeni, zziȩbniȩci i mokrzy k�ladziemy
siȩ spać z nadzieja̧, że może pogoda popuści. Ca�la̧ noc wiatr
wali w tropiki, nieomal wbija nas w trawȩ, deszcz wzmaga siȩ
z każda̧ chwila̧. Rano znacznie spada temperatura. Pada de-
szcz ze śniegiem. Już wiemy, że nie ma innego wyj́scia – tylko
odwrót. Szybkie śniadanie w namiotach, pakowanie plecaków,
zwijanie obozowiska i ruszamy w dó�l. Zanim os�loni�l nas grzbiet,
rȩce zgrabia�ly zupe�lnie, a wiatr odebra�l resztkȩ si�l do dzia�lania.
Odszukujemy znajoma̧ ścieżkȩ i brodza̧c po kostki w wodzie
szybko schodzimy do Prze�lȩczy Harmanieskiej. Na otwartych,
niczym nie os�loniȩtych przestrzeniach wiatr targa nami jak cho-
ra̧giewkami. Po kilku godzinach docieramy do osiedla sza�lasów
pasterskich pod Pietrosem. Po kostki w b�locie i gnojowicy pod-
chodzimy do jednej z góralek. Po chwili rozmowy gospodyni
zgadza siȩ na udostȩpnienie nam opuszczonego sza�lasu. To pra-
wdziwe b�logos�lawieństwo dla grupy. Wprawdzie schronienie ma
niewielkie rozmiary, ale jest suche, z paleniskiem, sto�lem i pry-
czami. Ścia̧gamy drzewo, ra̧biemy je pożyczona̧ potȩżna̧ siekiera̧
i rozpalamy ogień. Gotujemy, suszymy rzeczy, a przy okazji czu-
jemy siȩ kompletnie uwȩdzeni. Wieczorem mamy nieoczekiwana̧
wizytȩ. Zjawia siȩ strażnik Parku z dubeltówka̧ na ramieniu.
Napiȩcie szybko mija, bo gość jest życzliwy i zainteresowany
naszym losem.
Rano, wypoczȩci i wysuszeni, oddaja̧c góralkom resztȩ nie-

potrzebnego nam jedzenia, opuszczamy sza�las. Jeszcze tylko
rzut oka na Howerlȩ, która zechcia�la �laskawie na moment wy-
�lonić siȩ z chmur, kilka zdjȩć i wracamy do Jasini. Tym razem
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schodzimy dolina̧ �Lopusznej, bo to droga nowa, a poza tym
krótsza i �latwiejsza.
Wiemy już – to koniec naszej wȩdrówki. Trochȩ żal, że po-

goda pokrzyżowa�la plany i Czarnohora obroni�la siȩ przed na-
mi. Jest jednak i powód do radości, bo przecież pokonalísmy
Howerlȩ. Mamy nadziejȩ, że nastȩpnym razem uda siȩ zobaczyć
wiȩcej. Przecież wszystko jeszcze przed nami.
Wracamy pocia̧giem do Ko�lomyi, spokojnie obserwuja̧c

przez okno (zawsze zamkniȩte na zimȩ) mijane wiadukty, tu-
nele, domy, cerkwie. Podziwiamy prze�lom Prutu, dolinki i uk-
wiecone polany. I tylko szkoda, że tak szybko minȩ�lo 12 dni
wȩdrówki po górach tajemniczych i nieznanych.



Andrzej Wielocha

Sprawozdanie z wycieczki
w Gorgany i Czarnohorȩ

odbytej w sierpniu 1989 roku

Komisja Wydawnicza SKPB zorganizowa�la w okresie od 14
do 29 sierpnia 1989 roku wycieczkȩ turystyczno-krajoznawcza̧
w Gorgany i Czarnohorȩ. Kierownikiem wycieczki by�l Adam
Kulewski, uczestnikami Irena Charysz, Roman Werdon, Piotr
Michnol, Piotr Janko, Józef Wróblewski, Pawe�l Luboński, Ju-
liusz Marsza�lek, Zygmunt Rykiert, Mariusz Birski i autor ni-
niejszego sprawozdania. Zaopatrzeni w sprzȩt biwakowy, prze-
dwojenne mapy WIG 1:100 000 (tzw. setki), kopiȩ przewodnika
Ga̧siorowskiego oraz wikt na ca�le dwa tygodnie wyruszylísmy
pocia̧giem do Przemyśla. Granicȩ przejechalísmy autobusem
relacji Przemyśl – Lwów. Ze Lwowa zaś nocnym pocia̧giem z
przesiadka̧ w Ko�lomyi dotarlísmy do Tatarowa.

dzień 1 15.08.1989

Do Tatarowa przyjeżdżamy oko�lo godziny 9 rano. Stylowa,
mocno jednak zaniedbana stacja kolejowa staje siȩ w krótkim
czasie naszym magazynem, bowiem przepakowujemy żywność.
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Tu na dworcu zostawimy 2/3 zapasów w depozycie na druga̧
czȩść naszej wȩdrówki. Depozyt zajmuje znaczna̧ czȩść dworco-
wej kasy biletowej, ale wyrozumia�la pani kasjerka zdaje siȩ tego
nie zauważać. Nasze plecaki natomiast zdecydowanie straci�ly
na wadze. W trakcie przepakowania robimy krótki przegla̧d
okolicy. W centrum Tatarowa, a w�laściwie Kremenców, bo tak
brzmi oficjalna nazwa miejscowości (Tatarów to obecnie tylko
stacja kolejowa) odnajdujemy malownicza̧ cerkiewkȩ i kilka wi-
lli, pozosta�lość przedwojennego letniska. Zadbana, kryta gon-
tem cerkiewka wraz ze stoja̧ca̧ obok dzwonnica̧ i otaczaja̧cym je
cmentarzem tworzy bardzo malownicza̧ ca�lość.
Wreszcie koniec przepakowań – ruszamy. Idziemy droga̧ w

kierunku na Jab�lonów. Przekraczamy wiadukt nad torami ko-
lejowymi, które wzd�luż Prutu biegna̧ dalej do Worochty. Za
zabudowaniami nadleśnictwa, już w dolinie Prutca Jab�lonickie-
go, odnajdujemy odchodza̧cy w prawo od szosy, stromym tra-
wersem w górȩ, stary p�laj (oznaczony na WIG-owskiej setce –
“Mikuliczyn”). P�lajem tym, kilkoma d�lugimi zakosami wycho-
dzimy na grzbiet Baszczynki. Tu pozostawiamy go i ruszamy
wprost grzbietem. Zanikaja̧ca̧ co chwila ścieżynka̧, miejscami w
gȩstym lesie, miejscami po pojawiaja̧cym siȩ coraz czȩściej gor-
ganie, docieramy wreszcie na szczyt Hrebli (1256 m). Po dwóch
nocach spȩdzonych w pocia̧gach zmȩczenie daje siȩ mocno we
znaki. Jednak świadomość, że wszystkie problemy sa̧ już za na-
mi, i że wreszcie jesteśmy w górach, dodaje si�l. D�lugi wa̧ski,
grzbiet Hrebli nie oferuje zbyt rozleg�lych widoków, daje jednak
oryginalny wgla̧d w przewijaja̧ce siȩ u jej podnóża doliny Prutu
i Żeńca. W wielu miejscach grzbiet porastaja̧ grupy m�lodych
limb.
Idziemy dalej w kierunku widocznego przed nami jak na d�lo-

ni stożka Chomiaka (1540 m). Na szczyt jednak nie wchodzimy.
Tuż poniżej granicy lasu, na skraju po�loniny Baranie spotykamy
podchodza̧ca̧ z lewej strony z doliny potoku Weregimskiego dro-
gȩ, która trawersuja̧c kopu�lȩ szczytowa̧ Chomiaka wyprowadza
nas na Po�loninȩ Chomiaków. Zajmuje ona rozleg�le siod�lo miȩ-
dzy Chomiakiem a Siniakiem. Porośniȩta wysoka̧, niespasiona̧
trawa̧, jest wymarzonym miejscem na biwak. Spotykamy tu bi-
wakuja̧cych turystów ukraińskich z Tarnopola i Czerniowców.
Studenci z Uniwersytetu Czerniowieckiego wȩdruja̧ podobna̧ do
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naszej trasa̧, maja̧ zamiar miȩdzy innymi przej́sć grzbiet Cza-
rnohory od Howerli po Pop Iwana. Rozmawiamy o sytuacji
na Ukrainie i o sprawach polsko–ukraińskich. Na pożegnanie
przypinaja̧ mi do plecaka znaczek swojego klubu i żó�ltoniebie-
ska̧ wsta̧żkȩ. Życzymy im powodzenia w bliższych i dalszych
planach.

Na po�ludnie od po�loniny Chomiaków odnajdujemy oddzie-
lona̧ od niej wa̧skim pasem lasu polanȩ z fundamentami przed-
wojennego schroniska PTT. Nosi�lo ono imiȩ Mieczys�lawa Or�lo-
wicza.

dzień 2 16.08.1989

Rano szybki wypad na szczyt Chomiaka i ruszamy w dal-
sza̧ drogȩ. Najpierw marsz po kolana w trawie przez ca�la̧ d�lu-
gość po�loniny Chomiaków. Na jej skraju wchodzimy w piȩkny
smrekowy las, by przez dwie niewielkie kulminacje wyj́sć ponad
jego granicȩ w królestwo kosówki i gorganu. Grzbiet Siniaka,
rozleg�ly i p�laski, z bliska w niczym nie przypomina znanej z
przedwojennych pocztówek strzelistej piramidy. Gdyby nie nie-
wielki triangul, trudno by�loby odnaleźć w�laściwy wierzcho�lek
Siniaka (1666 m), ukryty pomiȩdzy ogromnymi polami kosówki
i porytego transzejami gorganu. Widok rozleg�ly, jednak ma�la
przejrzystość powietrza ogranicza go do najbliższego otoczenia.
Na pó�lnocnywschód rozleg�ly wa�l Jawornika, na zachód imponu-
ja̧ca grupa Doboszanki, na po�ludniu za �lagodnymi grzbietami
Douhej i P�loski rysuje siȩ dominuja̧cy nad nimi grzbiet Czarnej
Po�loniny. Na po�ludniowym zachodzie majacza̧ w dali wierzcho-
�lki Pietrosa i Howerli.

Grzbiet Siniaka w kierunku zachodnim opada na niewielka̧
prze�lȩcz, by ponownie wystrzelić w górȩ idealna̧ piramida̧ Ma�le-
go Gorganu (1600 m). Jego stoki opadaja̧ce na wszystkie strony
pod jednakowym, bardzo ostrym ka̧tem, pokryte sa̧ w ca�lości
ruchomymi g�lazami gorganu. Nic wiȩc dziwnego, że u niektó-
rych z nas pojawi�la siȩ wa̧tpliwość, czy z tego da siȩ w ogóle
zej́sć. Jednak siȩ da�lo. Mocno spoceni, z powykrȩcanymi w ko-
stkach nogami docieramy jednak szczȩśliwie na Babiny Pohar
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(1451 m). Tu w pobliżu stai pasterskiej robimy odpoczynek.

Z Babinego Poharu przed wojna̧ schodzi�l szlak wprost w do-
linȩ Zubrynki. Niestety nie udaje siȩ nam go odnaleźć. Idziemy
wiȩc dalej grzbietem w kierunku na Po�lomy, szukaja̧c po dro-
dze możliwości zej́scia w dolinȩ Zubrynki. Grzbiet z pocza̧tku
opada stromo, by nastȩpnie przybrać postać po�logiego �luku,
urozmaiconego malowniczymi polanami, porośniȩtymi siȩgaja̧-
cymi wyżej pasa z�lotymi trawami. Stara porȩba staje siȩ dobra̧
okazja̧ do zej́scia w dolinȩ. Jej wnȩtrze kryje jednak niebez-
pieczna̧ zasadzkȩ w postaci wielkiej obfitości dojrza�lych malin.
Opóźnia to znakomicie tempo naszego marszu. W końcu jed-
nak docieramy do biegna̧cej dnem doliny gruntowej drogi, mniej
wiȩcej w tym rejonie, gdzie przed wojna̧ sta�lo schronisko. Teraz
tam stoja̧ jakieś zabudowania, pierwotnie przeznaczone dla lu-
dzi, obecnie straszliwie zdewastowane pe�lnia̧ rolȩ obór dla byd�la.
Mijamy odchodza̧ca̧ w prawo drogȩ na Po�loninȩ Niżna̧. Po do-
biegaja̧cych stamta̧d dźwiȩkach dzwonków owczych i szczekaniu
psów, domyślamy siȩ istnienia stai. Zaczyna zapadać zmierzch,
idziemy wiȩc jeszcze kawa�lek w górȩ doliny i zak�ladamy biwak.
Rozbijaja̧c namioty zastanawiamy siȩ, czy p�lyna̧cy obok potok
to jeszcze Zubrynka, czy już Doużyniec.

dzień 3 17.08.1989

Dzisiaj nie zwijamy biwaku. Idziemy na Doboszankȩ bez
plecaków, zostawiaja̧c w obozie dyżurnych. Wybieramy wariant
wej́scia najpewniejszy, to znaczy zgodny z przebiegiem przed-
wojennego szlaku czerwonego. Z doliny Zubrynki podchodzimy
droga̧ na Po�loninȩ Niżna̧. Szybko przekonujemy siȩ, że to, co
wczoraj wziȩlísmy za stajȩ, jest obdrapanym barakowozem oto-
czonym wianuszkiem skleconych z najprzeróżniejszych odpad-
ków prymitywnych obórek, chlewików i kurników. Porównanie
tego, co zobaczylísmy, ze staja̧ pasterska̧ by�loby niewa̧tpliwie
obraza̧ dla tej ostatniej. Po�lonina Niżna w dużej czȩści wyko-
rzystywana jest na �la̧ki kośne – carynki, pooddzielane od siebie
p�lotami. Pokonujemy wiȩc liczne prze�lazy i zastawy z dra̧gów.
Wa̧ski pas lasu oddziela po�loninȩ od ogromnej porȩby, zaros�lej







60 Andrzej Wielocha

maliniakiem, oczywíscie pe�lnym malin. Dzisiaj nie ma jednak
czasu na obżarstwo, zostawiamy wiȩc porȩbȩ tym, którzy siȩ nie
śpiesza̧ i wchodzimy w �ladny smrekowy las, z kolei pe�len jagód.
Si�la z�lego na jednego! W końcu jednak wychodzimy na polanȩ,
która wieńczy kulminacjȩ 1530 m. Widać sta̧d doskonale górna̧
granicȩ lasu i dalsza̧ nasza̧ drogȩ na góruja̧cy wprost nad na-
mi wa�l Doboszanki. Ca�la polanka, okolona brodatymi smreka-
mi, pe�lna jest różnokolorowych kwiatów i by�laby wymarzonym
wprost miejscem na biwak, gdyby nie zupe�lny brak wody.
Z prze�lȩczy wyraźna̧ ścieżka̧ pośród kosodrzewiny zaczyna-

my podej́scie. Kosówka szybko siȩ jednak kończy i przed nami
wyrasta stroma ściana gorganu. Ścieżka idzie w prawo �lagod-
nym wyprofilowanym w stoku trawersem. Jest to bez wa̧tpienia
fragment przedwojennego szlaku. Jednak po kilkuset metrach
trawers ginie w rozleg�lej wyspie kosówki, a my rozpoczynamy
żmudna̧ wspinaczkȩ po gorganie wprost do góry.
Grzbiet Doboszanki miejscami wa̧ski, miejscami rozdzielony

na dwa równoleg�le grzbiety g�lȩboka̧ rozpadlina̧, pokryty jest li-
cznymi pozosta�lościami okopów z I wojny. Na mniej wiȩcej pó�l
kilometra przed g�lównym wierzcho�lkiem, na pó�lnocnym, bardzo
stromym stoku widać rozleg�le osuwisko, odcinaja̧ce siȩ jaśnie-
jszym kolorem od szarozielonego morza gorganu. Ze szczytu
Doboszanki (1764 m) wspania�la dookólna panorama. Mimo
pewnego zamglenia widać kilka kolejnych planów. Na po�ludniu
Douha z P�loska̧, za nimi Czarna Po�lonina z kulminacja̧ Stery-
szory, a horyzont zamyka grzbiet Świdowca z Bliźnica̧. Na lewo
od nich widać wyraźnie sylwetki Pietrosa i Howerli. Na wscho-
dzie doskonale prezentuje siȩ grupa Siniaka i Chomiaka z ostra̧
piramida̧ Ma�lego Gorganu na pierwszym planie. Ku pó�lnocy
dziesia̧tki zalesionych grzbietów i dolin opadaja̧cych w dolinȩ
Zielenicy, pokrytych gȩsto liszajami porȩb i jakichś bliżej nie
określonych robót inżynieryjnych. Na zachodzie wreszcie nad
Medweżykiem, Poleńskim i Kozim Gorganem rysuje siȩ grupa
Sywuli (1836 m), najwyższego szczytu Gorganów.
Z g�lównego wierzcho�lka grzbiet Doboszanki opada stromo

na g�lȩboka̧ prze�lȩcz, by nastȩpnie wspia̧ć siȩ ponownie na wy-
sokość 1737 m w kulminacji Medweżyka. Otwiera siȩ z niego
pe�lny wgla̧d w zachodnia̧ czȩść masywu Doboszanki, na Pikun
(1657 m), Steryszorkȩ (1569 m), Poleński (1694 m), Klewki i
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Kozi Gorgan (1617 m). Bezmiar kamieni i kosodrzewiny bez
śladu drogi, czy chociażby ścieżki. W dole widać zarośniȩta̧ w
dużej czȩści Po�loninȩ Wyżna̧, przez która̧ mamy zamiar zej́sć
z powrotem w dolinȩ Doużyńca. Nie uwzglȩdnilísmy jednak w
naszych planach jednego elementu, mianowicie kosówki. Przez
pierwsze dwieście metrów udaje nam siȩ odnajdywać jeszcze
jakieś ślady ścieżki, później jest już tylko zbity ga̧szcz kosów-
ki zamykaja̧cej siȩ wysoko ponad naszymi g�lowami. Po trzech
kwadransach spoceni, podrapani i oblepieni żywica̧ docieramy
wreszcie na prze�lȩcz. Tu jednak za�lamujemy siȩ. Perspektywa
dalszego darcia siȩ przez ga̧szcz kosodrzewiny, tym razem pod
górȩ na Wierch Wyżny (1634 m), nie nȩci nawet najbardziej
zawziȩtych. Rezygnujemy wiȩc z utrzymania planowanego kie-
runku marszu i wybieramy rozwia̧zanie najprostsze: najkrótsza̧
droga̧ w dó�l. Czȩściowo sta̧paja̧c po konarach, czȩściowo siȩ ich
czepiaja̧c opuszczamy siȩ do najbliższego jaru. Wyj́scie z kosó-
wkowej dżungli wszyscy witamy z niek�lamana̧ ulga̧. Teraz już
malowniczym, pe�lnym progów skalnych jarem Doużyńca wra-
camy na biwak.

dzień 4 18.08.1989

Dzisiaj wyruszamy na po�ludnie. Niewysoki grzbiet Po�lo-
mów przekraczamy w rejonie koty 1262 m i opuszczamy siȩ na
prze�lȩcz 1154 m zwana̧ Krzyżówka̧ lub Sto�lem. Stoi na niej dre-
wniany budynek schroniska (turistskij prijut), na pierwszy rzut
oka w nienajlepszej kondycji. Najprawdopodobniej bez sta�lego
gospodarza, a przynajmniej takie sprawiaja̧cy wrażenie. Krza̧-
taja̧cy siȩ wokó�l niego ludzie wygla̧daja̧ raczej na wczasowiczów
niż turystów. Obok schroniska biegnie droga gruntowa z Rafaj-
�lowej w dolinȩ Prutca Jab�lonickiego. Przekraczamy ja̧ i mijamy
schronisko bez zatrzymywania. Jakoś nie pali nam siȩ do kon-
taktów z czynnikami oficjalnymi.

Pogoda dopisuje nam nadal, chwilami jest nawet za gora̧co.
Niebo czyste, ale widoczność niestety nienajlepsza. Podcho-
dzimy na Douha̧. Najpierw lasem, później stromym zboczem
po�loniny osia̧gamy jej wierzcho�lek (1355 m) w rejonie starego
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s�lupka granicznego nr 20. Ca�ly grzbiet Douhej i P�loski to rozle-
g�la po�lonina, na której prowadzona jest także obecnie intensy-
wna gospodarka pasterska. Stad jednak już nie ma, o wypasie
świadcza̧ jedynie usytuowane na samym grzbiecie liczne obory
i koszary. Ca�ly grzbiet oferuje szereg doskona�lych miejsc biwa-
kowych z obfita̧ woda̧ i wspania�lymi widokami na Doboszankȩ,
Czarna̧ Po�loninȩ i grupȩ Sywuli.

Z Douhej ponownie w dó�l. Zbiegamy na �leb, na szyjȩ w
dolinȩ Doużyny. W wydanym w 1987 roku w Moskwie atlasie
“Ukraińskie Karpaty” w dolinie tej zaznaczono niebieska̧ pla-
mka̧ ”wodochraniliszcze” Dowżina. Mamy nadziejȩ, że jest to
istnieja̧ca do dzisiaj klauza. Niestety spotyka nas srogi zawód.
Zapora jest rozbita, teren zalewu zarośniȩty leszczyna̧, wokó�l
rozjeżdżone niemi�losiernie drogi, a w potoku zamiast wody mȩ-
tna bryja. Trwa intensywna eksploatacja zasobów leśnych, ale
już wspó�lczesnymi metodami. Koryto potoku Beskid zamienio-
no dos�lownie w grzȩzawisko. Staramy siȩ jak najszybciej uciec
z tego morza b�lota, ale nie jest to takie proste. Podchodzimy na
Steryszorȩ droga̧, która̧ wcześniej przejecha�ly cia̧gniki do zryw-
ki drewna. Ca�le szczȩście, że dawno nie pada�lo. Grzȩźniemy w
glinie tylko po kostki, strach pomyśleć, co by by�lo po deszczu.

Biwak zak�ladamy na grzbiecie Czarnej Po�loniny pomiȩdzy
Czarnym Groniem i Steryszora̧. W ukośnych promieniach za-
chodza̧cego s�lońca piȩtrzy siȩ na po�ludniu imponuja̧cy wa�l Świ-
dowca. Najmniej zmȩczeni robia̧ jeszcze wieczorem wypad na
szczyt Steryszory, reszta zostawia go sobie na rano. Biwak świe-
tny, tylko . . . zjadaja̧ nas żywcem maleńkie muszki, tak ma�le, że
przez moskitierȩ namiotu przechoda̧ bez trudu.

dzień 5 19.08.1989

Rano mg�la. Ci co nie poszli wieczorem na Steryszorȩ, już nie
pójda̧ – nie ma po co. W kiepskich nastrojach, pogryzieni przez
muszki zaczynamy schodzenie. Czarny Groń (1486 m) trawersu-
jemy p�lajem od po�ludnia, na Poharskim natomiast wkraczamy
w ca�le “miasteczko” sza�lasów, budek i chlewików. Stara osa-
da pasterska. Niektóre sza�lasy maja̧ bardzo ciekawa̧, archaiczna̧
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konstrukcjȩ, ale wszystkie sa̧ niestety mocno nadgryzione zȩbem
czasu. Używane nadal, najwyraźniej nie sa̧ jednak konserwowa-
ne. Robimy dziesia̧tki zdjȩć i wychwalamy wspania�le mleko,
którym czȩstuja̧ nas gospodarze sza�lasów. Miȩdzy sza�lasami
pasa̧ siȩ bardzo fotogeniczne i wytworne kozy.
Stromym p�lajem, poprowadzonym krótkimi zakosami w le-

sie, zbiegamy do przysió�lka Czarna Cisa (dawniej Pod Poha-
rskim) u uj́scia Doużyny do Czarnej Cisy. W samym środku
przysió�lka ma�ly wiejski sklepik, a w nim chleb, konserwy rybne,
soki. Spod sklepu zdezelowany autobus zabiera nas do Jasini,
gdzie na skwerku pod pomnikiem Lenina robimy sobie drugie
śniadanie z zakupionych w sklepiku produktów.
Po po�ludniu – jedni autobusem inni pocia̧giem jedziemy do

Tatarowa zamykaja̧c w ten sposób pȩtlȩ pierwszej, gorgańskiej
czȩści naszej trasy. Odbieramy depozyt i tatarowski dworzec
ponownie przekszta�lca siȩ w wystawȩ wszelkiego dobra. Nasze
zapasy budza̧ niek�lamane zainteresowanie przechodniów i ocze-
kuja̧cych na pocia̧g pasażerów. Rzeczywíscie, rozk�ladany na in-
dywidualne porcje transportowych przydzia�lów nasz prowiant
może wygla̧dać dla kogoś niezorientowanego jak bazarowy stra-
gan. Sta̧d pewnie pytania zadawane nam co chwila – czy to na
sprzedaż? Sprzedać nie sprzedamy, ale jest to dobra okazja do
nawia̧zania rozmów. Starsi ludzie świetnie mówia̧ po polsku,
wspominaja̧ przedwojenne czasy, polskich letników i wcale nie
sa̧ zdziwieni nasza̧ obecnościa̧.
Wieczorem wyruszamy na wschód w Beskidy Huculskie.

Przechodzimy przez most na Prucie i obok przedwojennego Poli-
cyjnego Domu Zdrowia (obecnie Dom Wczasowy Ministerstwa
SprawWewnȩtrznych) zaczynamy dolina̧ Tatarowczyka podcho-
dzić na Jahodyn (1217 m). Niestety w po�lowie doliny droga siȩ
kończy i mamy do wyboru albo podchodzić dalej stromym, pe-
�lnym śliskich kamieni jarem potoku, albo na “krechȩ” wyj́sć
wprost do góry na grzbiet. Wybieramy wariant drugi i w zapa-
daja̧cym zmierzchu wspinamy siȩ przesyconym wilgocia̧ lasem,
czȩsto gȩsto pomagaja̧c sobie rȩkami i mocno dysza̧c pod ciȩżki-
mi jak diabli plecakami. Już po zmroku zak�ladamy na grzbiecie
biwak.
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dzień 6 20.08.1989

Ca�ly dzień zajmuje nam wȩdrówka kolejnymi po�loninami bli-
sko dwudziestokilometrowego grzbietu Leśniowa, od Jahodyna
po Hordje. Wygodnym p�lajem, trawersuja̧cym co wybitniejsze
kulminacje, przemierzamy rozleg�le po�loniny: Leśniów, Kunik-
�lywa, Oseredok, Czertyj, Winesenyj, Czarny Pohar, Szczewka i
Bukowinka. Cóż za bogactwo nazw. Prawdziwy raj dla bada-
czy toponimów. Wszystkie kulminacje tego grzbietu ozdobione
sa̧ wysokimi, drewnianymi krzyżami. Na niektórych wierzcho�l-
kach stoja̧ nawet dwa albo trzy. Na WIG-owskich mapach za-
znaczonych jest na tym grzbiecie wiele krzyży, ale obecnie od-
najdujemy ich znacznie wiȩcej. Oprócz wysokich, drewnianych,
pozbawionych jakichkolwiek inskrypcji, spotykamy kilka krzyży
betonowych opatrzonych napisami i ozdobami. Sa̧ wśród nich
krzyże stawiane jeszcze przed wojna̧, ale także te z ostatnich
lat. Jeden upamiȩtnia czyja̧ś śmierć od pioruna, inny śmierć z
ra̧k sa̧siada, jeszcze inny zwyczajnie chwali Boga zaopatrzony
w modlitwȩ “Ojcze Nasz”. Huculi zaś przesiedli siȩ najwyraź-
niej z koni na motory. Kilkakrotnie widzimy zmotoryzowanych
“watahów” pȩdza̧cych po po�loninach.

Ca�ly grzbiet jest z pewnościa̧ bardzo widokowy, ale my mimo
�ladnej pogody widzimy niewiele. Zamglenie powietrza powodu-
je, że bardziej siȩ domyślamy niż dostrzegamy cokolwiek poza
najbliższym planem. Za Bukowinka̧ (1257 m) grzbiet zaczyna
siȩ podnosić. Przechodzimy Syho�lkȩ (1327 m ) i Hordje Dob-
rokijewskie (1353 m). Po po�ludniu pogoda siȩ psuje i zaczyna
kropić deszcz. Rezygnujemy wiȩc z wej́scia na Hordje (1479 m).
Przed jego zalesionym trabantem (1416 m) skrȩcamy w prawo
w drogȩ wojenna̧ biegna̧ca̧ z Kosmacza do Worochty. Droga
zbudowana w czasie I wojny światowej, choć w kilku miejscach
mocno zniszczona, używana jest jednak nadal, o czym świadcza̧
ca�lkiem świeże ślady kó�l ciȩżkich samochodów. Droga szerokim
�lukiem obchodzi od wschodu Hordje, a nastȩpnie przez prze�lȩcz
K�lynie wychodzi na stoki Kity�lowej (1431 m), by po obej́sciu jej
od pó�lnocy i wschodu wyprowadzić na siod�lo Gawory (1244 m).
Tuż przed wej́sciem na prze�lȩcz, na skraju niewielkiej polany, po
prawej stronie drogi stoi prosty drewniany krzyż. Poniżej niego
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w wysokiej trawie dwa niewielkie wzgórki. Spotkany na prze�lȩ-
czy przewodnik z pobliskiego schroniska Jawor nad Ardżeluża̧
twierdzi�l z ca�lym przekonaniem, że pod tym krzyżem leża̧ po-
lscy legionísci. Nie jest to wykluczone, nigdzie jednak na ten
temat nie uda�lo mi siȩ znależć żadnych informacji.

Z biwaku, który zak�ladamy na grzbiecie Kity�lówki w rejonie
punktu wysokościowego 1281 m, widać w promieniach zacho-
dza̧cego s�lońca grzbiet Czarnohory.

dzień 7 21.08.1989

Wierzcho�lek Kity�lówki (1383 m), który trawersujemy od po-
�ludniowego zachodu, obdarowa�l nas obficie s�lodkimi jagodami.
A dalej niezawodny jak zwykle p�laj wyprowadzi�l stokami Kop-
ca (1349 m) na rozleg�le polany przysió�lka Krywopole, a nimi na
prze�lȩcz Granica (916 m). Przez nia̧ prowadzi dość ruchliwa, as-
faltowa szosa, która̧ miȩdzy innymi kursuja̧ autobusy z Żabiego
(Werchowiny) do Worochty. Oko�lo pó�l kilometra poniżej prze-
�lȩczy, w kierunku Ilci znajduje siȩ przystanek autobusowy Kry-
wopole. Przy szosie kilka zagród, kilka domków letniskowych.
Wiȩkszość zagród rozrzucona po okolicznych stokach. Domki
drewniane, schludne, czȩsto z oszklonymi, kolorowymi weran-
dami. Dachy wyja̧tkowo już tylko kryte gontem czy dranica̧,
najczȩściej jednak blacha̧ z koronkowymi, wyciȩtymi w niej oz-
dobami gzymsów i rynien, a także wyt�loczonymi w blasze zdo-
bieniami szczytów. Z takimi samymi zdobieniami spotka�lem siȩ
już na rumuńskiej Bukowinie. Odnoszȩ wrażenie, że tak tam jak
i tu, ilość blaszanych ozdób jest miara̧ zamożności w�laściciela,
a zatem obowia̧zuja̧cym kanonem piȩkna. Nam przypomina to
trochȩ ... wystrój trumien, tym wiȩksza̧ wiȩc radość sprawia
każda starodawna zagroda.

Taka̧ w�laśnie zagrodȩ, jakby żywcem przeniesiona̧ z ubieg-
�lego stulecia odnaleźlísmy w przysió�lku Bukowień, po drodze
na Kostrzycȩ. W centrum sta�l obszerny, kryty gontem dom
z ozdobnym gankiem. Obok, prostopadle do niego mniejszy,
kryty dranicami. Jego frontowa̧ ścianȩ os�lania�l oparty na ko-
lumienkach, wysuniȩty okap dachu, tworza̧c w ten sposób ro-
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dzaj d�lugiego ganku. By�l to, jak sa̧dzȩ, stary dom pe�lnia̧cy
obecnie, po wybudowaniu wiȩkszego, rolȩ obórki i sk�ladziku.
Zagrodȩ uzupe�lnia�l spichlerzyk z piwniczka̧ oraz rodzaj oszalo-
wanego ze wszystkich stron brogu i pasieka z piȩknymi, starymi
ulami. Ca�le gospodarstwo otacza�ly worynie (czy jak u Vince-
nza – worynia), rodzaj specyficznego dla Huculszczyzny p�lotu,
oddzielaja̧ce od siebie poszczególne partie �la̧k, zależnie od ich
przeznaczenia. Ale jakie to by�ly worynie!? Tym, które spotyka-
lísmy już wcześniej, zawsze czegoś brakowa�lo – a to poprzeczki
by�ly nie takie, a to wia̧zane u szczytu by�ly zwyk�lym drutem.
Te zaś mia�ly wszystko na swoim miejscu: poprzeczki by�ly z �lu-
panych po d�lugości bali, a wia̧zane by�ly wiklinowa̧ plecionka̧.
Ca�la zagroda sprawia�la wrażenie dobrze utrzymanego skanse-
nu. O tym, że nie jest to muzeum, przekonalísmy siȩ jednak
bardzo szybko, popijaja̧c wyniesione przez gościnna̧ gospodyniȩ
mleko. Gospodarz zaś, gdy dowiedzia�l siȩ, że jesteśmy z Polski,
zapyta�l zaraz, czy nie mamy ze soba̧ przypadkiem ... d�lugiej
kosy. Tu d�luga kosa jest nieosia̧galna, a koszenie krótka̧ to dwa
razy wiȩcej roboty. Na dowód tego pokaza�l nam swoja̧ kosȩ,
z która̧ szed�l w�laśnie na �la̧kȩ. Jej ostrze by�lo znitowane do-
mowym sposobem z dwóch krótszych. Rozstaja̧c siȩ z mi�lymi
gospodarzami przyrzeklísmy sobie, że nastȩpnym razem bierze-
my po jednej kosie do plecaków. Nie wiem jednak, czy dziadek
pamiȩtaja̧cy przedwojenne polskie kosy nie rozczarowa�lby siȩ
przykro wspó�lczesnymi wyrobami. Z ta̧ jakościa̧ polskich kos to
musia�la być prawda, bo pamiȩtam, że kiedy by�lem w Karpatach
Marmaroskich to tamtejsi Ukraińcy z Ruskiej Polany też pytali
mnie o kosy z Polski.

Idziemy dalej, to brodza̧c po kolana w kwiecistych �la̧kach, to
depcza̧c po elastycznym dywanie świeżo skoszonej trawy. S�lońce
praży niemi�losiernie, a powietrze przesycone zapachami skoszo-
nych �la̧k zdaje siȩ stać w miejscu. Coś najwyraźniej “wisi w
powietrzu”. Odka̧d przekroczylísmy prze�lȩcz w Krywopolu, je-
steśmy już jakby nie by�lo w Czarnohorze, a to przecież góry
s�lyna̧ce ze zmiennej pogody. Zatrzymujemy siȩ na skraju la-
su i zapalamy ognisko – czas na przegryzkȩ. W tym samym
momencie dochodza̧ do nas pierwsze pomruki burzy, a zaraz
potem spadaja̧ grube krople deszczu. Chowamy siȩ pod smre-
ki, a deszcz po chwili zamienia siȩ w grad tak intensywny, że
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stoja̧ce przy ognisku menażki w mig wype�lniaja̧ siȩ po brzegi
gradowymi kulkami. Niektóre z nich maja̧ wielkość go�lȩbiego
jaja. Ścieżka b�lyskawicznie zamienia siȩ w rwa̧cy potok, a w
lesie robi siȩ bia�lo. Smreki i parasole os�laniaja̧ wprawdzie przed
bolesnymi uderzeniami gradu, ale nie przed woda̧. Miny mamy
raczej niespecjalne, tym bardziej, że to “bombardowanie” wca-
le nie ma zamiaru siȩ szybko skończyć. Wreszcie, po godzinie z
ok�ladem grad ustaje, a deszcz traci zdecydowanie na intensyw-
ności. Zmarzniȩci, zgrabia�lymi rȩkami rozpalamy jednak jakoś
ognisko, a gora̧ca herbata przywraca optymizm. Oko�lo pia̧tej
po po�ludniu przez chmury przebijaja̧ siȩ pierwsze promienie s�lo-
ńca, zaczynamy wiȩc podej́scie pod Kostrzycȩ. Czarnohora da�la
nam pierwsze ostrzeżenie, aż strach pomyśleć co by by�lo, gdyby
taka burza z�lapa�la nas gdzieś na grzbiecie.

Sprawdza siȩ przys�lowie, że nie ma tego z�lego co by na dobre
nie wysz�lo, Kostrzyca (Kostrycz 1586 m) nagradza nas wspa-
nia�lym widokiem. Po gradowej burzy powietrze ma bowiem
krystaliczna̧ przejrzystość. Z porytego okopami szczytu widzi-
my jak na d�loni ca�ly grzbiet Czarnohory, od którego oddziela
nas tylko Maryszeska i dolina Bystrca. Na zachodzie widać Gor-
gany z grupami Siniaka, Doboszanki i Sywuli. Na pó�lnocy zaś
ca�le mnóstwo gór – to Beskidy Huculskie z Hordjami i �Lysina̧
Kosmacka̧. My jednak najd�lużej spogla̧damy na grzbiet Czar-
nohory. Uczymy siȩ nazw szczytów i dolin, porównujemy widok
z panorama̧ zamieszczona̧ w przewodniku Ga̧siorowskiego1. Z
niema�lym zdumieniem ale co tu dużo ukrywać, i pewna̧ saty-
sfakcja̧ znajdujemy na niej b�lȩdy. Mianowicie nie ma tam w
ogóle Pop Iwana dominuja̧cego we wschodniej czȩści grzbietu
Czarnohory. Inna sprawa, że Ga̧siorowskiemu by�lo trudniej go
zlokalizować ponieważ kiedy rysowa�l swoja̧ panoramȩ szczytu
Pop Iwana nie wieńczy�la charakterystyczna sylwetka obserwa-
torium. Teraz widoczne na szczycie jego ruiny nie pozwalaja̧
mieć żadnych wa̧tpliwości.

Namioty rozbijamy wysoko na ramieniu Kostrzycy z cudo-
wnym widokiem na zachodza̧ce za Wielka̧ Koźmieska̧ s�lońce.
D�lugo siedzimy przy ognisku wpatruja̧c siȩ w horyzont graja̧-

1Henryk Ga̧siorowski, Przewodnik po Beskidach Wschodnich, t.2 Pasmo Czar-
nohory, str. 96: Schematyczny rys linji ...
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cy ca�la̧ gama̧ fioletów, na których tle dominuje czarny stożek
Howerli.

dzień 8 22.08.1989

Mi�lo jest obudzić siȩ ze świadomościa̧, że po rozpiȩciu na-
miotu ujrzy siȩ panoramȩ Czarnohory, tym bardziej, że z Kos-
trzycy jest ona podobno najpiȩkniejsza. Przed wyruszeniem w
dalsza̧ drogȩ rozgla̧damy siȩ w poszukiwaniu śladów harcerskie-
go schroniska “Pod Kostrzyca̧”. Brakuje nam jednak jego dok-
�ladnej lokalizacji na mapie i w tej sytuacji poszukiwania kończa̧
siȩ fiaskiem. Dopiero później dowiedzielísmy siȩ, że by�lo ono
po�lożone dużo bardziej na wschód od miejsca naszego biwaku,
gdzieś w rejonie wierzcho�lka 1513 m.
Dzisiejsza nasza droga wiedzie grzbietem �la̧cza̧cym Kostrzy-

cȩ z Maryszeska̧. Znajduje siȩ w nim kilka niewybitnych kulmi-
nacji siȩgaja̧cych ok. 1350 m wysokości, oddzielonych od siebie
p�lytkim prze�lȩczami. Trasa, wioda̧ca zalesionymi grzbietami,
zapowiadaja̧ca siȩ niezbyt ciekawie, przyjemnie nas rozczaro-
wa�la dostarczaja̧c z licznych polan bajkowych wprost widoków
na górne piȩtro doliny Bystrca. Marysz (1345 m) trawersuje-
my od po�ludnia i zaczynamy podej́scie na Maryszeska̧. Okazuje
siȩ, że stary p�laj wyprowadzaja̧cy ponad granicȩ lasu i dalej na
szczyt, nieużywany, zarós�l ca�lkowicie. Idziemy wiȩc w lewo ście-
żka̧ biegna̧ca̧ mniej wiȩcej po poziomicy ponad dolina̧ Bystrca.
Trawersuje ona Maryszeska̧ wychodza̧c na jej po�ludniowe stoki,
wprost na ruiny schroniska Karpackiego Towarzystwa Narciarzy
“Pod Maryszeska̧”.
Punktualnie o godzinie trzeciej po po�ludniu nadcia̧ga bu-

rza i zaczyna padać deszcz. Wprawdzie tym razem bez gradu,
ale wystarczy, żeby nadwa̧tlić nasza̧ motywacjȩ do dalszej wȩ-
drówki. Jednog�lośnie postanawiamy go przeczekać, co nam siȩ
zreszta̧ udaje, ale jest to pyrrusowe zwyciȩstwo, bo kiedy deszcz
przestaje padać, jest już tak późno, że dalszy marsz nie ma se-
nsu. Nocujemy wiȩc pod Maryszeska̧, tuż obok romantycznych
ruin schroniska z wznosza̧cym siȩ wprost przed nami masywem
Szpyci (1864 m).
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dzień 9 23.08.1989

Dzień wstaje wilgotny i zamglony, ale na szczȩście nie pada.
Bystreckim P�lajem wychodzimy na prze�lȩcz miȩdzy Maryszeska̧
a Szpyciami, a z niej ma�lo używana̧ ścieżka̧ zaczynamy podcho-
dzić grzbietem na Szpyci. Las siȩ szybko kończy i zaczynamy
kluczyć wśród kosówki mokrej jeszcze po wczorajszym deszczu.
Przeciskaja̧c siȩ pomiȩdzy grubymi jak rȩka konarami, przypo-
minam sobie, jak to Walery Goetel w “Wierchach”2 ciska�l gromy
na spó�lkȩ “Howerla” eksploatuja̧ca̧ olejek kosodrzewinowy na
stokach Maryszeskiej. Ś.p. Profesor mia�lby dzisiaj satysfakcjȩ –
po dzia�lalności spó�lki ani śladu. Nieprzeniknione �lany kosówki
porastaja̧ stoki Maryszeskiej, Szpyci i Homu�la. Wyrywaja̧c po
raz nie wiem który plecak z elastycznych splotów poczu�lem je-
dnak jakby odrobinȩ sympatii do przedwojennych fabrykantów
terpentyny.

Wierzcho�lek Szpyci (1864 m) zostawiamy po lewej rȩce i
trawersem wychodzimy na rozleg�la̧ prze�lȩcz miȩdzy Szpyciami
a Homu�lem (1786 m). Pomiȩdzy kosodrzewina̧, niższa̧ tu i mniej
gȩsta̧ pojawiaja̧ siȩ coraz czȩściej rozleg�le po�lacie rdzawych traw
nadaja̧cych stokom jesienny koloryt. Na prze�lȩczy krzyżuja̧ siȩ
rowy okopów ze stercza̧cymi z�lowrogo zwojami drutu kolczaste-
go. Z prze�lȩczy podziwiamy oryginalny widok na wyrastaja̧ce w
środku kot�la Dancerzyka, Wielkie i Ma�le Koz�ly oraz na zdomi-
nowane potȩżnym masywem Turku�la (1932 m) otoczenie Jeziora
Niesamowitego – celu naszej dzisiejszej wȩdrówki. Od d�luższego
już czasu zanosi siȩ na burzȩ. Jej odleg�le pomruki dobiegaja̧ce
do nas coraz to z innej strony chca̧c nie chca̧c przywo�luja̧ na
pamiȩć przedwczorajsze gradobicie. Wzmacnia to niewa̧tpliwie
argumenty tych, którzy proponuja̧, abyśmy do Jeziora Niesamo-
witego dotarli obchodza̧c Wielkie i Ma�le Koz�ly od do�lu dolina̧
Dancerzyka. Bardziej jednak od burzy na grzbiecie odstrasza-
ja̧ nas zwarte �lany kosówki szczelnie wype�lniaja̧ce górne piȩtro
doliny Dancerzyka. Wracamy wiȩc na grzbiet Szpyci i idziemy
nim do zwornika w grzbiecie g�lównym (1935 m). Po drodze po-
dziwiamy Szpycie (Szpice), wypreparowane przez wiatry i wodȩ

2Wierchy r. X, 1932, str. 143–146



70 Andrzej Wielocha

w piaskowcu magurskim oryginalne formy skalne, wisza̧ce jak
dekoracje teatralne nad kot�lem Gadżyny.

Na rozleg�la̧ po�loninȩ grzbietu g�lównego wychodzimy przy
s�lupku granicznym nr 30, wracaja̧c w ten sposób na stara̧ gra-
nicȩ polsko-czechos�lowacka̧, spotkana̧ już raz na trasie naszej
wycieczki na Po�loninie Douhej. Po trzech kwadransach docie-
ramy na prze�lȩcz pod Turku�lem. Schodzimy z niej jednak na
stronȩ po�ludniowa̧, ponieważ wydaje nam siȩ ona bardziej nada-
ja̧ca̧ siȩ na kameralny biwak niż okolica Jeziora Niesamowitego.
Jak zwykle o trzeciej po po�ludniu zaczyna padać. W tej sytua-
cji planowany popo�ludniowy wypad bez plecaków na Howerlȩ
odk�ladamy na nastȩpny dzień. Tuż przed zachodem s�lońca po-
�ludniowy niebosk�lon rozjaśnia siȩ, chmury ustȩpuja̧ i nad dolina̧
Bia�lej Cisy ukazuje siȩ zȩbaty �lańcuch Karpat Marmaroskich z
Farkaulem (1961 m), Mihaileculem (Mihailekiem 1920 m) i Pop
Iwanem Marmaroskim (1940 m).

dzień 10 24.08.1989

Wstajemy przed świtem i bez śniadania wyruszamy na Ho-
werlȩ. Deszcz wprawdzie nie pada, ale za to gȩsta mg�la spowi�la
szczelnie wszystko. Idziemy ścísle grzbietem od s�lupka do s�lu-
pka. Dwukrotne próby trawersowania wierzcho�lków (Turku�la
i Dancerza) kończa̧ siȩ b�la̧dzeniem po omacku i koniecznościa̧
powrotu na grzbiet. Klnȩ w duchu nieprzychylny los, ponieważ
mojemu pierwszemu wej́sciu na Howerlȩ w 1980 roku towarzy-
szy�la identyczna aura. Wtedy ze szczytu nie widzielísmy nic.

Jednak za Bresku�lem (1911 m) mg�ly zaczynaja̧ pȩkać pod
naporem wiatru i szczyt Howerli (2058 m) wita nas s�lońcem.
Stoimy na najwyższym wierzcho�lku Beskidów, marzenia sta�ly
siȩ faktem. Dla każdego z uczestników naszej wyprawy jest to
wydarzenie wyja̧tkowe, swoiste świȩto. Toteż z pocza̧tku ka-
żdy przeżywa je po swojemu i dopiero po pewnym czasie za-
czynamy rozmawiać, dzielić siȩ spostrzeżeniami i zwyczajnie siȩ
cieszyć. Nie oby�lo siȩ oczywíscie bez obowia̧zkowego w takich
wypadkach ceremonia�lu zdjȩcia strażackiego. Widok ogranicza
k�lȩbia̧ce siȩ w dole, po pó�lnocnej stronie, morze chmur, na po�lu-
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dnie jednak wzrok biegnie daleko ponad zalana̧ s�lońcem dolinȩ
Bia�lej Cisy. Sa̧siedni Pietrosz (2020 m) zwieszaja̧cy swoja̧ urwi-
sta̧ ścianȩ nad Prze�lȩcza̧ Harmanieska̧ co chwila przes�lania swe
czo�lo postrzȩpionymi chmurami.
Przebiegam wzrokiem po�loninȩ Breskulska̧ w poszukiwaniu

schroniska. W roku 1980 na pewno tam by�lo. Jak dzís pamiȩ-
tam, jak maszeruja̧c przez Po�loninȩ Harmanieska̧ spogla̧dalísmy
z niepokojem w jego kierunku, zastanawiaja̧c siȩ czy nie wyjdzie
z niego ktoś i nie zapyta nas, ska̧d siȩ tu wziȩlísmy. Teraz nie
mogȩ go odnaleźć, może go już nie ma? Jest natomiast dosko-
nale widoczny kompleks turystyczny na Po�loninie Pożyżewskiej,
Zaroślaka niestety nie widać.
Wiatr, który rozwia�l mg�ly, zaczyna siȩ wzmagać i pȩdzi

przez grzbiet coraz to nowe strzȩpy mgie�l czy chmur. Wracamy
na miejsce biwaku jakby granica̧ dwóch światów. Po prawej
rȩce mamy pe�lne s�lońca i ciep�la rozkwiecone po�loniny, po le-
wej morze mgie�l, chmur i wiatrów. Wypad na Howerlȩ zaja̧�l
nam blisko piȩć godzin, toteż śniadanie zjadamy dzisiaj w po-
�ludnie, by zaraz potem zwina̧ć biwak i ruszyć dalej grzbietem
Czarnohory na po�ludniowy wschód.
Czarnohora przyt�loczy�la nas swym ogromem. Szlísmy godzi-

nami wydaja̧cym siȩ nie mieć końca grzbietem poprzez Rebra
(2001 m), Brebeniesku�l (2037 m), Munczel (1999 m), Dzem-
broniȩ (1880 m), jedne wierzcho�lki zdobywaja̧c, inne trawer-
suja̧c wygodnym p�lajem. Otwiera�ly siȩ pod naszymi nogami
rozleg�le kot�ly Gadżyny, Kizich U�lohów, Dzembroni. Pod Gutin
Tomnatykiem po�lyskiwa�lo w s�lońcu czarnosrebrzyste jeziorko,
otoczone z trzech stron stromymi stokami polodowcowego kot-
�la. Dźwiȩcza�ly w uszach nazwy mijanych bocznych grzbietów:
Kiedrowaty, Pohory�lka, Rozszybenyk. Ze wszystkich zdobywa-
nych po drodze wierzcho�lków widzielísmy wyznaczaja̧cy kieru-
nek naszego marszu potȩżny masyw Popa Iwana, zwieńczony
charakterystyczna̧ sylweta̧ ruin obserwatorium.
Grzbiet na ca�lej d�lugości poryty jest niezliczonymi, czȩścio-

wo już zabliźnionymi liszajami okopów, z których tu i ówdzie
wystaja̧ jeszcze zwoje zardzewia�lego drutu kolczastego. Jak na
siedemdziesiȩciolatka z ok�ladem jest on jeszcze ca�lkiem krzepki
i wystarcza chwila nieuwagi, by zostawić na nim fragment noga-
wki. Na szczycie Brebeniesku�la odnaleźlísmy wyraźnie czytelne
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ca�le linie obronne, transzeje, stanowiska dowodzenia, bunkry.

Przy s�lupku granicznym nr 18 wieńcza̧cym zwornik grzbietu
Smotrca (1896 m) uznajemy, że wchodzenie po ciemku na Popa
Iwana nie ma sensu, i że musimy zostawić go sobie na jutro.
Ostatnie promienie s�lońca towarzysza̧ naszemu zej́sciu w dolinȩ
Pohorylca, gdzie na stokach Smotrca, przy ruinach schroniska
Sekcji Narciarskiej AZS Warszawa rozbijamy namioty. Wiatr,
który wia�l ca�ly dzień z nies�labna̧ca̧ si�la̧, również w nocy szarpie
tropikami namiotów, ale niebo jest wspaniale rozgwieżdżone.

dzień 11 25.08.1989

Okolica, gdzie schodza̧ siȩ grzbiety Smotrca i Pop Iwana,
nosi wiele mówia̧ca̧ nazwȩ – Pohane Misce. Przekonalísmy siȩ
wkrótce, że to nie sa̧ puste s�lowa.

Kiedy rano zaczynamy podej́scie na Pop Iwana (2022 m)
wiatr jest tak silny, że wrȩcz utrudnia oddychanie. Pochyle-
ni w kierunku nacieraja̧cego wiatru staramy siȩ utrzymać na
grzbiecie równowagȩ. Dobrze, że schowane w kosówce pleca-
ki zosta�ly na dole, bez nich �latwiej walczyć z wiatrem. Krok
za krokiem zbliżamy siȩ do ruin obserwatorium piȩtrza̧cych siȩ
na szczycie niczym jakieś ponure, średniowieczne zamczysko.
Wreszcie jest s�lupek nr 16 i daja̧cy os�lonȩ przed wiatrem mur
obserwatorium. Rozbiegamy siȩ po ruinie zagla̧daja̧c do wszy-
stkich ka̧tów. Mury sa̧ bardzo dobrze zachowane, zaś klatka
schodowa umożliwia wej́scie na piȩtro i na dach. W jednym
z pomieszczeń prawego skrzyd�la zachowa�l siȩ drewniany strop,
niestety mocno już przegni�ly i wybrzuszony. W wieży teles-
kopu zachowa�ly siȩ jakieś żeliwne elementy jego konstrukcji.
Wszȩdzie walaja̧ siȩ popȩkane grzejniki i rury kanalizacyjne. Z
pozbawionych tynku ścian odpada p�latami materia�l izolacyjny.
Ten obraz totalnego zniszczenia i destrukcji przywodzi mi na
pamiȩć, brzmia̧ce tu jak kiepski żart, wspomnienia kierownika
obserwatorium W�ladys�lawa Midowicza. Opuszczaja̧c 17 wrześ-
nia 1939 roku obserwatorium zostawi�l on otwarty na oścież sejf
po to, żeby ci, którzy przyjda̧ tu później, nie musieli go rozbijać,
aby dowiedzieć siȩ, że jest pusty.
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P�laskorzeźbȩ stylizowanego or�la zdobia̧ca̧ wej́scie do obser-
watorium przecinaja̧ g�lȩbokie ślady po pociskach. Dzís już nikt
nie odgadnie, jakiej armii żo�lnierz je wystrzeli�l – radzieckiej,
wȩgierskiej czy niemieckiej, a może podziemnej, ukraińskiej?
Robimy oczywíscie ca�la̧ masȩ zdjȩć. Niestety zamglone po-

wietrze, mimo s�lonecznej pogody, ogranicza rozleg�lość pano-
ramy. Na po�ludniu widać jednak majacza̧ca̧ ponad obniże-
niem Prze�lȩczy Szybeńskiej zgrabna̧ piramidȩ Stohu (1653 m).
W 1982 roku stoja̧c na jego szczycie wpatrywa�lem siȩ w maja-
cza̧ce na Pop Iwanie obserwatorium i bardzo, bardzo chcia�lem
stana̧ć kiedyś pod jego murami. Nawet szalone marzenia siȩ
czasem spe�lniaja̧.
Poganiani huraganowymi podmuchami wiatru zbiegamy z

Pop Iwana do plecaków ukrytych w pobliżu ruin schroniska
AZS. W dolinie ciep�lo i wiatr nie taki silny. Toteż tylko czȩść z
nas decyduje siȩ wrócić na grzbiet i wȩdrować dalej przez Smo-
trec (1896 m), pozostali ida̧ dolina̧ na prze�lȩcz pod Stajkami.
Dolina Pohorylca wyda�la mi siȩ rajem na ziemi. Być może

dlatego, że po zdobyciu Popa Iwana zasadniczy cel wycieczki
zosta�l spe�lniony i ogarnȩ�lo mnie pewne odprȩżenie, a nawet ro-
zleniwienie. W każdym razie mia�lem – i chyba nie tylko ja –
ogromna̧ ochotȩ zostać nad Pohorylcem kilka dni i poszwendać
siȩ bez celu po polanach pe�lnych kwiatów, zapachów i s�lońca.
Na prze�lȩczy pod Stajkami spotykamy schodza̧cych ze Smo-

trca kolegów, jednak dalsza nasza droga nie wygla̧da najlepiej.
Kosówka zwar�la szeregi i szykuje siȩ najwyraźniej do walnej
z nami rozprawy. Po d�lugim studiowaniu pozycji przeciwnika
odnajdujemy w jego szeregach pewne s�labsze miejsca i na nich
koncentrujemy swoja̧ uwagȩ. Ledwie widoczna̧ ścieżka̧ próbuje-
my wyj́sć na pó�lnocne ramiȩ niższego wierzcho�lka Stajek (1732
m). Manewr przynosi sukces. Kosówka jest tu mniejsza, dziȩ-
ki czemu dość szybko osia̧gamy wysokość i trawersuja̧c partie
szczytowe od pó�lnocy wychodzimy na prze�lȩcz pod w�laściwy,
potrójny szczyt Stajek (1745 m). Okaza�lo siȩ jednak, że tu w�la-
śnie, na prze�lȩczy ukryte do tej pory przed nami zgromadzi�ly
siȩ g�lówne si�ly wroga.
Żadnej taryfy ulgowej, ani śladu ścieżki, a w dodatku kosó-

wka porasta kilka linii okopów gȩsto przeplatanych zasiekami z
drutu kolczastego. Utrzymuja̧c siȩ w konwencji, można by rzec,
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że trup pada�l gȩsto i nikt nie dawa�l pardonu. Jakoś w końcu
ledwie żywi wgramolilísmy siȩ na skalisty szczyt Stajek po to
tylko, żeby – uciekaja̧c przed zmierzchem – szybko z nich zbiec
na rozleg�le polany na ich wschodnim stoku. Namioty rozbijamy
już po ciemku.

dzień 12 26.08.1989

Dzień wstaje pochmurny i zamglony. Lasem schodzimy na
prze�lȩcz, a z niej zaczynamy podchodzić na Skoruszny (1551
m). Najpierw stromo wprost w górȩ, później w prawo, �lagodnie
nabieraja̧cym wysokości, d�lugim, leśnym trawersem. Grzbiet
Skorusznego osia̧gamy daleko na po�ludniowy wschód od g�lów-
nego wierzcho�lka, na rozleg�lej po�loninie w rejonie kulminacji
1331 m. Po�lonina jest wypasana, jednak stad ani pasterzy nie
spotykamy. P�laj przewija siȩ wreszcie przez grzbiet i wchodza̧c
ponownie w las zaczyna opadać do Ze�lenego. Po kilku minutach
wychodzimy na szeroka̧, stromo opadaja̧ca̧ w dolinȩ porȩbȩ, z
której szczytu otwiera siȩ nam rozleg�ly widok na dolinȩ Czarne-
go Czeremoszu, rozrzucone w niej przysió�lki Ze�lenego, a także
na stoki wznosza̧cej siȩ po przeciwnej stronie doliny Skupowej,
celu naszej dzisiejszej wȩdrówki. Zaczyna kropić drobny desz-
czyk. Jednak porȩba pe�lna jest dojrza�lych malin, a m�lodniki w
dolnych partiach stoku obfituja̧ w rydze, toteż zej́scie do Ze�le-
nego zajmuje nam wiȩcej czasu, niżby to wynika�lo z mapy.

Docieramy jednak wreszcie do wsi, prosto pod wiejski sklep,
w którym oczywíscie robimy zakupy. Kupujemy jakieś ciastka,
soki, które od razu wypijamy, oraz coś co siȩ nazywa�lo kisielem,
a co – jak siȩ później okaza�lo – wcale nim nie by�lo. Krza̧tanina
naszej grupki pod sklepem wzbudzi�la niestety zainteresowanie
miejscowego milicjanta, który po krótkiej wymianie zdań oświa-
dczy�l nam, że znajdujemy siȩ w ścis�lej strefie nadgranicznej, i że
powinnísmy posiadać na to specjalne zezwolenie. Skoro takiego
nie mamy, musimy udać siȩ z nim na posterunek. Zabrzmia�lo to
dość groźnie i urzȩdowo. Poszlísmy wiȩc przez wieś konwojowa-
ni przez milicjanta i odprowadzani ukradkowymi spojrzeniami
mieszkańców. Minȩlísmy po lewej stronie cerkiew i po jakichś
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500 m stanȩlísmy przed niewielkim drewnianym, stylizowanym
na “sztukȩ huculska̧” budyneczkiem. Jak siȩ okaza�lo pe�lni�l on
rolȩ posterunku, którego za�logȩ stanowi�l “nasz” milicjant. Roz-
�lożylísmy siȩ obozem w przestronnej sieni posterunku pe�lnia̧cej
jednocześnie rolȩ przystanku autobusowego, a pan posterunko-
wy podja̧�l trud porozumienia siȩ z prze�lożonymi w rejonie, to
znaczy w Żabiem–S�lupejce (obecnie Werchowina), w celu usta-
lenia, co z nami pocza̧ć. Ponieważ porozumienie telefoniczne
z rejonem okaza�lo siȩ sprawa̧ skomplikowana̧ i czasoch�lonna̧, z
nudów zaczȩlísmy siȩ rozgla̧dać po okolicy. Szybko znaleźlísmy
piekarniȩ, a w niej świeżutki, jeszcze gora̧cy chleb.
Mieszkańcy Ze�lenego, z daleka omijaja̧cy posterunek, pytali

nas sciszaja̧c g�los – “A czego ten siandar od was chce?”. Sia-
ndar zaś okaza�l siȩ zupe�lnie sympatyczny. Problemy �la̧cznoś-
ciowe wprawi�ly go w zak�lopotanie. Odnieślísmy wrażenie, że
ża�luje coraz bardziej tego, że nas pod tym sklepem zauważy�l.
Najwyrażniej napyta�l sobie biedy i teraz nie wie, co z tym fa-
ntem pocza̧ć. Wystawi�l nam na zewna̧trz posterunkowy stó�l,
a do chleba i smalcu zaserwowa�l nam s�lużbowy (?) czosnek.
Wreszcie �la̧czność zosta�la nawia̧zana i zapad�ly decyzje. Dla ka-
żdego z winnych naruszenia strefy – to znaczy z nas – zosta�l
spisany osobny protokó�l zawieraja̧cy, oprócz ca�lej masy najdzi-
wniejszych informacji (np. zawód i wysokość zarobków), także
w�lasnorȩcznie napisane oświadczenie, że naruszenie by�lo nieś-
wiadome i wynika�lo z naszej niewiedzy.
Teraz zosta�l już tylko problem, jak nas ze strefy nadgranicz-

nej usuna̧ć. Granica ścis�lej strefy przebiega gdzieś miȩdzy Dze-
mbronia̧ a Bystrcem, a najbliższy autobus do Żabiego i Koso-
wa mia�l przyjechać dopiero za cztery godziny. Siandarowi nie
bardzo siȩ uśmiecha�la perspektywa pilnowania nas do późnego
wieczora. Nasza nieśmia�la propozycja, że może pójdziemy pie-
chota̧ przez Skupowa̧ (takie by�ly nasze pierwotne plany), spo-
tka�la siȩ z uprzejmym ale zdecydowanym odporem. Pozosta�lo
wiȩc czekać na okazjȩ. Pojawi�la siȩ ona dość szybko w pos-
taci pojazdu przypominaja̧cego trochȩ ”Osinobus“, a jada̧cego
do Ilci. Ku obopólnej radości rozstalísmy siȩ wiȩc z ze�leneńskim
siandarem, na pożegnanie obdarowuja̧c siȩ wzajemnie drobnymi
pamia̧tkami.
Jazda prze�lomem Czarnego Czeremoszu szutrowa̧, miejsca-
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mi bardzo wa̧ska̧ i eksponowana̧ droga̧ przysporzy�la nam wiele
emocji i satysfakcji z oryginalnych widoków. Żal tylko, że nie
mielísmy wiȩcej czasu na jego dok�ladne zwiedzenie.

Wysiad�lszy w Ilci z naszej “okazji”, odwiedzilísmy przede
wszystkim ogromna̧, drewniana̧ cerkiew, zbudowana̧ w tak zwa-
nym “stylu narodowym”. W przestronnym wnȩtrzu, ozdobio-
nym dziesia̧tkami haftowanych ruczników i liżników k�lu�l znaj-
duja̧cy siȩ w centrum ikonostasu, migaja̧cy na przemian czer-
wonym i niebieskim świat�lem neon g�losza̧cy chwa�lȩ Chrystusa.
Na przycerkiewnym cmentarzu zwracaja̧ uwagȩ stoliki usytuo-
wane przy każdej prawie mogile. Świadcza̧ one o żywej tradycji
spożywania rytualnych posi�lków nad grobem bliskich.

Późna godzina przypomnia�la nam o konieczności szukania
noclegu. Przeszlísmy wiȩc przez wisza̧cy mostek na Czarnym
Czeremoszu i po godzinnym podej́sciu przez �la̧ki i pola dotarli-
śmy do skraju lasu ponad ostatnimi zagrodami przysió�lka “Pod
Krȩta̧”. �Ladny widok na kotlinȩ Ilci i malowniczo rozrzucone
po stokach zagrody jej przysió�lków zdecydowa�ly o wyborze tego
miejsca na biwak.

dzień 13 27.08.1989

Na pó�lnocy, nad wype�lniona̧ porannymi mg�lami kotlina̧ Ilci
unosi�ly siȩ ob�le wierzcho�lki Beskidów Huculskich – Poharów,
Wipczynki i Bia�lej Koby�ly. Na zachodzie zaś, na lewo od wido-
cznej w perspektywicznym skrócie Kotrzycy, Howerla sta�la na
straży czarnohorskiego �lańcucha. Wczorajszy deszcz oczyści�l
widocznie powietrze, bo przejrzystość jego by�la wrȩcz dosko-
na�la mimo zalegaja̧cych doliny mgie�l. Huculskie zagrody wy-
nurza�ly siȩ z nich niczym jakieś archaiczne, baśniowe wyspy z
zaczarowanego oceanu.

Piotrek i Zygmunt schodza̧ dzisiaj na dó�l, spotkamy siȩ z
nimi dopiero za dwa dni. My natomiast zaczynamy podej́scie
na Krȩta̧ (Krynta̧ 1351 m). Zupe�lnie dobra droga kończy nam
siȩ – można by rzec – już tradycyjnie w najmniej spodziewanym
miejscu i nie zostaje nam nic innego jak zrobienie “diretissimy”
Krȩtej. Pot zalewa oczy, ga�lȩzie czepiaja̧ siȩ plecaków, a za
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ko�lnierz sypie siȩ igliwie, przyklejaja̧c siȩ natychmiast do mok-
rych pleców. Co tu dużo mówić, w wybieraniu najstromszych i
najbardziej zakrzaczonych stoków Adam jest niezasta̧piony. W
końcu gramolimy siȩ na grzbiet, las kończy siȩ nagle i . . . ca�le
zmȩczenie, z�lość oraz nieuzasadnione pretensje przechodza̧ jak
rȩka̧ odja̧�l. Oczom naszym ukazuje siȩ panorama, o jakiej marzy
każdy górski turysta. W krystalicznie czystym powietrzu, ska̧-
pane w s�lońcu rozpostar�ly siȩ przed nami dziesia̧tki pasm i set-
ki wierzcho�lków. Panorama z góra̧ stukilometrowej rozpiȩtości.
Od Gorganów z Siniakiem, Doboszanka̧ i Sywula̧, poprzez maje-
statyczna̧ Czarnohorȩ widoczna̧ w najdrobniejszych szczegó�lach
i rozleg�le, tajemnicze Hryniawy z Baba̧ Ludowa̧ (1586 m), aż po
Góry Marmaroskie z Czywczynem, Budyjowska̧, Kopilaszem i
. . . Góry Rodniańskie z Pietrosulem i Ineulem. Stalísmy onie-
miali przed tym trudnym do ogarniȩcia bogactwem, ch�lona̧c je
w milczeniu. Taka panorama trafia siȩ raz na wiele lat. Robimy
oczywíscie dziesia̧tki zdjȩć, k�lócimy siȩ o identyfikacje poszcze-
gólnych szczytów i z tego wszystkiego zapominamy o up�lywie
czasu. Dopiero kiedy zaczynaja̧ pojawiać siȩ chmury i widocz-
ność zaczyna siȩ psuć, przypominamy sobie o dalszej drodze.

Z Krȩtej schodzimy p�lajem do przysió�lka Za Magura̧. Ze
świata gór przenosimy siȩ nagle do świata ludzi, ale ludzi górs-
kich, do serca Huculszczyzny. Grzbiety, grzbieciki i kopy wype-
�lniaja̧ce ca�la̧ przestrzeń od znajduja̧cych siȩ za naszymi plecami
stoków Krȩtej aż po majacza̧cy w oddali ciemny masyw Synyci,
pokryte sa̧ niezliczona̧ ilościa̧ zagród. Tak w�laśnie, nie przysió�l-
ków, nie osiedli, ale zagród. Każda z nich jest inna, ale każda
jest swoistym, zamkniȩtym kosmosem odseparowanym od re-
szty świata. Samowystarczalna̧ ca�lościa̧, warownia̧ ukrywaja̧ca̧
ludzka̧ siedzibȩ za kilkoma pierścieniami p�lotów, bramek, roz�lo-
gów, prze�lazów i czego tam jeszcze. Nawet brogi pe�lne świeżego
siana odgradzaja̧ siȩ od otoczenia dookolnym p�lotem.

Idziemy droga̧ pomiȩdzy p�lotami, w których tradycyjna kon-
strukcja woryni pobrzmiewa już tylko jak dalekie echo. Mijamy
kolejne zagrody. Wszystkie, i te ma�le, biedne, i te duże, bogate
odwrócone sa̧ do drogi ty�lem, plecami. Kryja̧ swoja̧ intymność
przed niepowo�lanym okiem. Rozgla̧damy siȩ za prawdziwa̧ hu-
culska̧ grażda̧, taka̧, której niezapomniany obraz wymalowa�l na
kartach “Wysokiej Po�loniny” Stanis�law Vincenz. Wreszcie, chy-
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ba jest! Wysoki, szary od starości, czterospadowy dach kryty
dranicami. Okapy siȩgaja̧ce prawie do samej ziemi tak, że ścian
spod niego prawie nie widać. W bok pod ka̧tem prostym od-
chodza̧ mniejsze daszki. Niecierpliwie rozbieramy roz�logi, pod-
chodzimy bliżej, otwieramy furtkȩ i . . . rozczarowanie. To tylko
pó�l grażdy z podwórzem zamkniȩtym z dwóch stron. Chata
piȩkna, wiekowa, ale liczylísmy na wiȩcej. Gospodyni widza̧c
nasze zawiedzione miny t�lumaczy nam, że prawdziwa̧ grażdȩ
znajdziemy wyżej, tam w kȩpie starych dȩbów.
I rzeczywíscie ta jest na miarȩ vincenzowskiego opisu. Ogro-

mna, zwrócona do wewna̧trz jak stary cz�lowiek zapatrzony w
przesz�lość. Dopiero tym, którzy przekrocza̧ zwieńczona̧ dasz-
kiem bramȩ, ukazuje swe prawdziwe, ciep�le oblicze z ciemnob-
ra̧zowych, wiekowych bali. Wygla̧da na to, że nikt już w niej
nie mieszka. Wnȩtrza obórek i sk�ladzików spowite tajemniczym
pó�lmrokiem sa̧ puste. Ciekawe jaki bȩdzie dalszy los tej grażdy,
może trafi do skansenu?
Pod wieczór z grzbietu Magury (1057 m) ogla̧damy ca�ly ten

świat huculski z jaka̧ś cicha̧ radościa̧, ale i smutkiem zarazem.
Ca�lymi latami czytaja̧c o Huculszczyźnie budowalísmy w wyob-
raźni jej obraz na miarȩ tamtych czasów, minionych bezpowro-
tnie. Teraz dotykamy jej, smakujemy i porównujemy. Nie jest
taka jak tamta, bo być nie może. Jest inna, ale jest. Sta̧d radość
i żal zarazem. Patrzymy w dó�l na Krasnoi�lȩ, Czarna̧ Riczkȩ i
hen na majacza̧ce na stokach Skupowej – Ho�lowy. Ws�luchujemy
siȩ w odg�losy niespiesznej krza̧taniny. Nagle dobiega do naszych
uszu g�los trembity. Ża�losny ale i pogodny zarazem, przykuwa-
ja̧cy uwagȩ jak daleki pomruk gromu, powoduja̧cy skurcz serca.
Dźwiȩk trwaja̧cy nie d�lużej niż mgnienie oka, a zapadaja̧cy g�lȩ-
boko w świadomość, poruszaja̧cy do g�lȩbi. Tak p�lacze trembita
tylko nad grobem, tak gra tylko w ostatnia̧ drogȩ Hucu�lowi.
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dzień 14 28.08.1989

Na biwak roz�lożony na skraju niewielkiego zagajnika przy-
chodza̧ rano krowy, a za nimi stara Hucu�lka z fajka̧ w ustach.
Śmieja̧c siȩ do nas pokazuje żó�lte zȩby, dwa ostatnie zreszta̧.
Dzisiaj w Ilci jest odpust czyli chram – “Persza Bohorodyca”.
Kiedyś to on by�l w S�lupejce ale teraz tam już nie ma cerkwi,
wiȩc niejako zastȩpczo robiony jest w Ilci. W demokratycz-
nym g�losowaniu decydujemy, że nie idziemy na chram, lecz da-
lej przez Synycie do Krzyworówni. Prawdȩ mówia̧c do dzisiaj
nie wiem dlaczego wówczas tak, a nie inaczej zadecydowalís-
my. Zdjȩcia zrobione przez naszych kolegów na chramie w Ilci
świadcza̧ niezbicie o tym, że zrobilísmy g�lupio.
Na Synycie (1166 m) docieramy bez k�lopotów, po dwugodzi-

nnym marszu pośród zagród huculskich i krótkim ale stromym
podej́sciu stokiem porośniȩtym lasem i leszczynowymi zaroś-
lami. Na szczycie poszukiwanie Doboszowych Komór szybko
zostaje zarzucone na rzecz malinowej uczty.
Do Krzyworówni schodzimy przez Himskie. Wysoko na wa̧-

skim grzbiecie rozleg�le polany ze skoszona̧ trawa̧ i przycupniȩte
w najmniej spodziewanych miejscach, jakby zawieszone nad p�ly-
na̧cym 500 m niżej Czarnym Czeremoszem, archaiczne zagrody.
Prowadza̧ do nich tylko wa̧skie ścieżynki wspinaja̧ce siȩ mozo-
lnie stromym zboczem. Wszystko na to wskazuje, że sa̧ przez
kogoś zamieszkiwane. Nasze domys�ly potwierdzaja̧ siȩ wkrótce.
Zbiegaja̧c w dolinȩ spotykamy drapia̧cego siȩ pod górȩ starusz-
ka, a po chwili doganiamy ubrana̧ w kolorowy strój huculski,
ida̧ca̧ do cerkwi babciȩ.
Cerkiew w Krzyworówni stoi na swoim miejscu, tyle że szcze-

lnie pokryta nowa̧ blacha̧. Niestety do środka nie udaje nam siȩ
dostać ze wzglȩdu na brak klucza, ale za to ucinamy sobie cie-
kawa̧ pogawȩdkȩ z mieszkaja̧cymi obok cerkwi ksiȩżmi. Jeden
z nich starszy, chyba na rodzaju emerytury czy raczej dożywo-
cia, pamiȩtaja̧cy dobrze czasy przedwojenne stwierdzi�l w pewnej
chwili, bez najmniejszego zażenowania, że przed wojna̧ to on by�l
grekokatolikiem, po wojnie zaś kazali mu być prawos�lawnym, to
i jest – przecież to jeden Bóg i jedna wiara. W jego ustach by�lo
to takie proste i oczywiste, takie naturalne, że aż mnie zatka�lo.
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Ma̧drość prostych ludzi potrafi wznieść siȩ ponad każda̧, nawet
najwymyślniejsza̧ intrygȩ w�ladzy.
Równie wielka̧ rewelacjȩ mia�l dla nas m�lodszy ksia̧dz, bȩda̧-

cy w Krzyworówni najwyraźniej gościem. Otóż, gdy dowiedzia�l
siȩ, że jesteśmy Polakami, pogratulowa�l nam ... nowego i to
opozycyjnego premiera! Gdy wyjeżdżalísmy z Polski Kiszczak
dopiero zaczyna�l formować gabinet, a tu nowy i w dodatku z
”Solidarności“!? Kto, ska̧d, w jaki sposób? Zasypujemy ksiȩ-
dza pytaniami. Niestety, wie tylko tyle, że z ”Solidarności“,
nazwiska nie zapamiȩta�l. Ale! Zaraz, która to godzina? Osie-
mnasta! Poczekajcie! Ksia̧dz znikna̧�l w g�lȩbi domu i po chwili
wybieg�l z ogromnym, tranzystorowym radiem. Kilka ruchów
potencjometrem i . . . s�luchamy po rosyjsku wiadomości Radia
”Swoboda“.
W takich w�laśnie okolicznościach – bȩda̧cych swoistym zna-

kiem czasów, w których żyjemy – dowiedzielísmy siȩ, że premie-
rem zosta�l Tadeusz Mazowiecki.
Czas pożegnać siȩ z Huculszczyzna̧. Jeszcze tylko przejazd

rozklekotanym autobusem dolinami Waratynu i Rybnicy, poś-
pieszne zwiedzanie Kosowa i do domu. Mamy nadziejȩ, że to
nie ostatnie nasze spotkanie z tymi wspania�lymi górami, chcemy
powrócić tu koniecznie za rok.



Teresa Franiek

Świat opryszków
w literaturze polskiego romantyzmu

Jednym z hase�l romantyzmu by�lo odwo�lywanie siȩ do folklo-
ru. Pisarze i poeci czerpali pomys�ly do swojej twórczości z pieśni
ludowych, podań i legend. Powstawa�ly utwory literackie wzoru-
ja̧ce siȩ na ustnych przekazach, opiewaja̧ce bohaterów ludowych,
którymi czȩsto sa̧ “szlachetni” rozbójnicy. Badacze Huculszczy-
zny starali siȩ rozpoznać zjawisko opryszkostwa. Różne by�ly ich
zdania i opinie na temat przyczyn wystȩpowania i samej isto-
ty tego zjawiska. Józef Dzierzkowski w szkicu pt. “Opryszki”,
uważa�l, że “Hucu�l (. . . ) porzuca swa̧ chatȩ i idzie w góry, by tam
sobie wolno żyć i bujać bez żadnej przeszkody”, ponieważ życie
jest zbyt “ograniczone zewsza̧d przepisami”.1 August Bielows-
ki wschodniokarpackie opryszkostwo uważa�l za “najdotkliwsza̧
klȩskȩ Pokucia”.2 Wincenty Pol nazwa�l je “wybrykiem spo�lecz-
nym”, którego przyczyna̧ jest ubóstwo oraz niski poziom życia
umys�lowego i cywilizacyjnego mieszkańców gór.3

1Józef Dzierzkowski,Opryszki, [w:] PRZYJACIEL DOMOWY, Lwów 1861 nr 1,
s. 2
2August Bielowski, Pokucie, [w:] CZAS. Dodatek Miesiȩczny, Kraków 1857

t.VI, s. 703
3Wincenty Pol, Z Niskiego i Szerokiego Beskidu, [w:] Obrazy z życia i natury,

ser. II, [w:] Dzie�la (. . . ) wierszem i proza̧, Lwów 1876
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Wśród ludu tradycja szlachetnego i odważnego zbójnika, po-
magaja̧cego biednym i bȩda̧cego surowym sȩdzia̧ dla z�lych i bo-
gatych by�la bardzo żywa. Lud śpiewa�l pieśni o rycerskich op-
ryszkach, które by�ly natchnieniem dla wielu pisarzy i poetów
romantyków, by�ly zród�lem powstania dzie�l literackich.

Za pierwszy utwór w polskim romantyźmie poświȩcony te-
matyce zbójnickiej uważany jest wiersz Jana Nepomucena Ka-
mińskiego pt. “Cia̧gna̧ chmury, a śród chmur pragnie deszczu
kania”. Wiersz Kamińskiego to jak gdyby hymn górali – oprysz-
ków. W górach, które sa̧ dla nich ojczyzna̧, czuja̧ siȩ prawdziwie
wolni.

W czarnej puszczy naszych gór
Wolna buja �lania.
Buja �lania, buja koń,
Hej, opryszki, bijmy w d�loń.4

Jest także nawo�lywanie do pój́scia “na zbój”. Gdy tylko rozpo-
czyna siȩ wiosna, gdy stopnieja̧ śniegi, zbieraja̧ siȩ m�lodzi gó-
rale, aby przez ca�le lato, do nastȩpnej zimy uprawiać zbójeckie
rzemios�lo.

Już rozwina̧�l brodȩ Stryj
Nabijmy siekierki,
Weźmy w mańkut ważny kij,
Niech sypie iskierki,
Imiȩ nasze ochrzci�l strach,
Dadza̧ grosze pop i Lach.5

“Czarni ch�lopcy” wiedza̧, że za ich zbójeckie życie spotka
ich kara śmierci. Ale nie boja̧ siȩ jej. Odważnych nie przeraża
szubienica:

Niechaj tchórzów straszy kó�l,
Straszy szubienica:
Psem opryszek, co by czu�l,
Gdzie jaka różnica.6

4Eugeniusz Brocki, Opryszki w Karpatach. Powieść z podań gminnych, [w:] Ha-
liczanin, Lwów 1830 t. II, s. 81
5tamże s.81
6tamże s.82
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W tej “pieśni opryszków” autor podkreśla takie cechy cha-
rakterystyczne dla tych leśnych bohaterów jak: mȩstwo, umi-
�lowanie życia chociażby krótkiego, ale na wolności i pogarda
śmierci.

Pierwszym utworem w literaturze polskiej poświȩconym je-
dnemu z najs�lawniejszych zbójników huculskich Oleksie Dobo-
szowi jest powiastka Eugeniusza Brockiego pt. “Opryszki w
Karpatach”. Jej podtytu�l brzmi: “Powieść z podań gminnych,
zdarzenie oko�lo roku 1680”. Czy rzeczywíscie postać Dobosza
stworzona przez Brockiego podobna jest do watażki huculskiego
z pieśni ludowych i podań gminnych?

Wed�lug wierzeń ludowych Dobosz przychodzi na świat w
niezwyk�lych okolicznościach. Jedno z podań ruskich g�losi, że
Dobosz nie urodzi�l siȩ normalnie, lecz zosta�l wyjȩty z �lona ma-
rtwej kobiety. Dobosz w podaniach ludowych uważany jest za
najsilniejszego z wszystkich Hucu�lów.

Jedna z legend, dotycza̧ca źród�la jego si�ly, mówi o tym,
jak pewnego razu podczas ulewy O�leksa ida̧c ciemnym borem
zauważy�l diab�la, umykaja̧cego przed gromami ciskanymi przez
Boga. Ów “didek” w diablej z�lości pokaza�l Stwórcy jȩzyk. O�le-
ksa strzeli�l do diab�la i w ten sposób pomści�l zniewagȩ Boga.
W nagrodȩ Anio�l obdarowa�l go wielka̧ si�la̧, pozwalaja̧ca̧ mu wy-
rywać drzewa z korzeniami.

Inna legenda mówi, że w nagrodȩ za bohaterski czyn zabicia
diab�la, Oleksie wyros�ly trzy z�lote w�losy. Jak d�lugo bȩdzie je
posiada�l , może czuć siȩ bezpieczny. Zgubi�la go kobieta, jego
“lubaska” (by�la nia̧ żona Wasyla Dzwinki z Kosmacza). Po pi-
janemu wyzna�l jej tajemnicȩ swego powodzenie. Gdy zasna̧�l,
Dzwinczycha wyrwa�la mu z g�lowy z�lote w�losy. O�leksa straci�l
swoja̧ ma̧drość i si�lȩ. Wasyl poleci�l odlać srebrna̧ kulȩ, nad któ-
ra̧ dwunastu popów odprawi�lo dwanaście mszy w cerkwi. Od
tej kuli zgina̧�l O�leksa.

A oto ocena historycznego Dobosza przedstawiona przez
prof. Juliana Celewicza:

Swoja̧ odwaga̧ w napadach, śmia�lościa̧ w obronie,
swoja̧ dzikościa̧ i junactwem, które �lagodzi�la wrodzo-
na mu prostota i dobroduszność, pozyska�l on sobie
szeroka̧ s�lawȩ na ca�la̧ Huculszczyznȩ. Energiczny,
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przedsiȩbiorczy i rzutki watażka stawa�l siȩ z jednej
strony ulubieńcem podgórskiego ludu, który widzia�l
w nim najdzielniejszego z junaków, a z drugiej stro-
ny by�l on postrachem Żydów, kupców i bogatych eko-
nomów.7

Dobosz w pieśniach ludu to śmia�ly wódz opryszków. Mści�l
w�lasne krzywdy i krzywdy braci Hucu�lów. Kara�l z�lych i nieu-
czciwych, a opiekowa�l siȩ i pomaga�l biednym i krzywdzonym.
Za to w�laśnie kocha�l go lud. Nie zna�l chwil s�labości czy żalu.
Nigdy siȩ nie waha�l i zawsze by�l pewny tego co czyni�l.
Zupe�lnie odmienny charakter cechuje Dobosza przedstawio-

nego w utworze Brockiego. Jest tu cz�lowiekiem godnym litości
i poża�lowania. Zostaje zdradzony przez ksiȩdza Harasyma, któ-
remu oddawa�l czȩść zdobywanych �lupów w nadziei, że kiedyś
bȩdzie móg�l poślubić jego córkȩ Kolmȩ. Ksia̧dz Harasym nasy-
�la na niego żo�lnierzy, a sam zabieraja̧c ze soba̧ Kolmȩ wyjeżdża.
Rozpacz oszukanego opryszka zmienia siȩ we wściek�lość. Od
tej chwili Dobosz morduje, pali, grabi. Ale nie zapomina o
swoim nieszczȩściu. Nie odnajduje spokoju. Drȩcza̧ go wyrzuty
sumienia. Przypominaja̧ mu siȩ “popalone wsie, poniszczone
dwory, pomordowane ofiary nieub�laganej wściek�lości”.8 Z bó-
lem wspomina szczȩśliwa̧ i czysta̧ m�lodość, która sta�la siȩ tak
odleg�la. Cia̧ży na nim świadomość zmarnowanego życia, świa-
domość pope�lnionych przez niego zbrodni.

Ach czem by�lem, a czem jestem! Gdzież usz�ly
niewinne lata mojej m�lodości? Gdziekolwiek spoj-
rzȩ, wszȩdzie zniszczenie, którego ja sprawca̧ – zem-
sta̧ tylko oddycham, zemsta̧ nieub�lagana̧ ludzie mnie
siȩ wyrzekli, przyjaciel zdradzi�l, kochanka opuści�la
a ja jeszcze żyjȩ, żyjȩ, abym przewodzi�l tej dzikiej
t�luszczy. . . 9

Watażka wspomina Kolmȩ, która̧ wcia̧ż jeszcze kocha, i o
której nie może zapomnieć. Autor przedstawia go jako postać
melancholijna̧ i sentymentalna̧.

7Julian Celewicz, O Oleksie Dowboszu, jego poprzednikach i nastȩpcach, Kraków
s.10
8E. Brocki op.cit. s.79
9tamże s. 79
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Dobosz ma w swojej drużynie przyjaciela. Jest nim G�lu-
szek. Watażka opowiada mu o sobie. Nie wie, że wybra�l sobie
za powiernika żo�lnierza z wojsk Lubomirskiego – pu�lkownika
Przy�luskiego, który zosta�l opryszkiem po to, aby poznać ich
kryjówki i zdradzić je. Ale nie zrobi�l tego. Zosta�l prawdziwym
przyjacielem Dobosza. Przebywaja̧c wśród opryszków, odnalaz�l
w nich cechy, które wzbudzi�ly w nim szacunek.

Sa̧ to ludzie bezprzyk�ladnej odwagi, dzicz sroga,
zuchwa�la, ale dzielna, każdy z nich by�lby bohaterem,
gdyby w szlachetnej sprawie walczy�l. Śmierć nie jest
niczem dla nich, gdy nieprzyjaciel ginie z nimi, prze-
k�ladaja̧ nawet śmierć nad gnuśne życie, i wola̧ ra-
czej twarda̧ murawȩ niżeli miȩkkie �loże nieczynno-
ści. (. . . ) gina̧ oni weso�lo, bez najmniejszego żalu.
Panuja̧ i miȩdzy nimi uczucia, jakieby i nas zdobyć
mog�ly.10

W 1840 roku w III tomie “Starych gawȩd i obrazów” Kazi-
mierza W�ladys�lawa Wójcickiego zostaje wydana opowieść pod
tytu�lem: “Dobosz. Obraz historyczny z podań i pieśni ludu.”
Utwór sk�lada siȩ z dziesiȩciu rozdzia�lów, które wia̧że postać
bohatera. Każdy z tych rozdzia�lów opowiada o jednym wyda-
rzeniu z życia Dobosza. Watażka posiada pewne cechy opry-
szkowskiego bohatera pieśni i podań ludowych: jest odważny
i śmia�ly, uważany za niezwyciȩżonego. Autor opisuje miȩdzy
innymi jak Dobosz z jednym tylko towarzyszem pokona�l dwu-
dziestu czterech Ormian. Już samo jego nazwisko zastraszy�lo
ich i bez oporu oddali mu wszystkie pienia̧dze. Cieszyli siȩ, gdy
puści�l ich wolno. Dobosz z utworu Wójcickiego bardziej jednak
przypomina opryszka z dokumentów historycznych, traktuja̧-
cych go jak pospolitego zbójcȩ i rabusia, który “mia�l na sumie-
niu co najmniej kilka okrutnych mordów pope�lnionych zwykle
dla dokonania zemsty”11 niż Dobosza wyidealizowanego w pie-
śniach.
Drugi utwór Wójcickiego zwia̧zany z tematem opryszkow-

skim to opowiadanie pt. “Hucu�ly”. Jest ono poświȩcone pó-
źniejszemu watażce opryszków – G�lonce, który by�l “śmia�ly i

10tamże s. 88
11Zdzis�law Pisecki, Byli ch�lopcy, byli . . . , Kraków 1933 s.75
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odważny (. . . ) si�ly olbrzymiej, �lama�l szyny żelazne i podkowy,
rwa�l powrozy, a do tej si�ly �la̧czy�l odwagȩ zuchwa�la̧”.12 Zgina̧�l
z ra̧k dwóch m�lodych hajduków – Iwana i Py�lypa, którzy sku-
szeni nagroda̧ obiecana̧ za zabicie G�lonki, postanowili zg�ladzić
nieuchwytnego dota̧d wodza opryszków. Miejsce przebywania
G�lonki zdradzi�l zmuszony do tego jego brat, mieszkaja̧cy we
wsi. G�lonka uwierzy�l Iwanowi i Py�lypowi udaja̧cym przyjació�l,
którzy chca̧ przyja̧ć siȩ do jego bandy. Gdy watażka zasna̧�l,
strzelili do niego. Przed śmiercia̧ G�lonka rzuci�l przekleństwo na
swoich morderców, które wkrótce siȩ spe�lni�lo. Iwan i Py�lyp w
nied�lugim czasie zginȩli.
Obok utworów prozatorskich o tematyce opryszkowskiej, po-

wsta�ly również utwory poetyckie. Sa̧ nimi: “Dobosz. Pieśń
huculska z gór karpackich w okolicy Mikuliczyna” i “Roman.
Powieść huculska” – Karola Antoniewicza, “Dobosz” – Augus-
ta Bielowskiego, oraz “Trzy kuku�lki” – Lucjana Siemieńskiego.
“Dobosz” Antoniewicza rozpoczyna siȩ przybyciem bandy

opryszków do domu kochanki Dobosza, żony Stefana Dźwinki.
Watażka nie zostaje wpuszczony, wiȩc próbuje wy�lamać drzwi.
Jednak nie udaje mu siȩ to. Trafia go kula wymierzona przez
Stefana Dźwinkȩ. Śmiertelnie ranny Dobosz domaga siȩ od swo-
ich towarzyszy, aby mu przysiȩgli, że pomszcza̧ jego śmierć.
Chce umrzeć i być pochowanym na po�loninach.
Drugi utwór Antoniewicza dotyczy innego już opryszka –

Romana. Autor, podobnie jak Dobosza, ukazuje go w ostat-
nich chwilach jego życia. Roman jest ranny. Wysy�la jednego
ze swoich towarzyszy po matkȩ, ojca i kochankȩ, aby przynieśli
wody, która ulży mu w cierpieniu. Nie doczeka�l siȩ jednak po-
ciechy czy wspó�lczucia od swoich rodziców. Im chodzi�lo tylko o
z�loto syna. Czu�la̧ i bezinteresowna̧ okaza�la siȩ tylko dziewczy-
na. Kolejne spotkania umieraja̧cego Romana z matka̧, ojcem i
kochanka̧, przeplatane sa̧ śpiewem opryszków. Ich pieśni wy-
rażaja̧ olbrzymia̧ mi�lość do gór i przekonanie, że należa̧ one do
najpiȩkniejszych czȩści świata.

Hej kto nie zna naszych gór
Tȩskny z życiem wiedzie bój,

12K. W. Wójcicki, Hucu�ly, [w:] Stare gawȩdy i obrazy. Warszawa 1840
t. II, s. 231
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Tam w dolinie pe�lno chmur,
Tu na górach świat�la zdrój.13

Zachwyt rzeka̧ Prut i przywia̧zanie Hucu�lów do niej wyra-
żone sa̧ w nastȩpnych strofach pieśni:

Piȩkne wody po dolinie
Piȩkne zdroje w po�loninie,
Lecz nad inne milej dzwonia̧
Prutu fale górska̧ pieśnia̧,
Gdy nad niemi chmury gonia̧
Gdy je w brzegach ska�ly ścieśnia̧.14

“Czarni ch�lopcy” kochali wolność i swobodȩ, a ich pe�lniȩ
można by�lo odczuć tylko w górach i na po�loninach, tylko tam
można by�lo odnaleźć szczȩście.

Tam od wschoda do zachoda
Jak świat wielka wam gospoda,
Jasna wolna i przejrzysta,
Niekie�lznany wiatr tam śwista,
Nieścigniony wiatr tam hula:
Ni was szabla, ani kula,
Ani brudna mogi�l córa,
Nie tknie ziemia, nie tknie chmura.15

Najwybitniejszym utworem literackim okresu romantyzmu
zwia̧zanym z opryszkostwem jest niewa̧tpliwie dramat Józefa
Korzeniowskiego pt. “Karpaccy górale.” W latach dwudzie-
stych i trzydziestych XIX wieku grupie opryszków huculskich
przewodzi�l Antoszko Pankewycz – Rewizorczuk. Przyczyna̧ te-
go, że zosta�l opryszkiem, by�la jego dezercja z wojska. Podobnie
i Antoś Rewizorczuk w dramacie Korzeniowskiego zosta�l zbó-
jnikiem, ponieważ nie móg�l d�lużej, z dala od rodzinnych gór
nosić bia�lego munduru i karabinu w wojsku austriackim. Tym

13Karol Antoniewicz, Roman. Powieść huculska, [w:] Różne poezye . . . wyd. ks.
Jan Badeni, Kraków 1896 s. 149
14tamże s. 151
15August Bielowski,Dobosz, [w:] Dumki, A. Bielowski i L. Siemieński, Praga 1838
s. 31-32
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bardziej, iż wiedzia�l, że nies�lusznie je nosi. By�l przecież jedy-
nakiem i prawo chroni�lo go przed wojskiem. Prawo tak, ale
byli ludzie, którzy zmieniali je w zależności od swoich w�lasnych
upodobań. Przedstawiciel w�ladzy – Prokop, który zazdrości�l
Antosiowi tego, że wszyscy go kochaja̧, że cieszy siȩ sympatia̧
wśród ludu, oczerniaja̧c Rewizorczuka, sta�l siȩ przyczyna̧ jego
tragedii. Antoś, aby móc siȩ zemścić, uciek�l z wojska. Dezercja
to fakt, który �la̧czy go z historycznym Antoszkiem Pankewy-
czem – Rewizorczukiem. Nie zgadzaja̧ siȩ jednak ich charakte-
ry. Historyczny Antoszko na końcu swojej opryszkowskiej karie-
ry dopuści�l siȩ zdrady swoich towarzyszy. Jego bandȩ próbowa�l
zniszczyć mandatariusz Hrdliczka. D�lugo mu siȩ to nie udawa�lo.
Hrdliczka proponowa�l Rewizorczukowi, aby siȩ podda�l, wtedy
bȩdzie mu wymierzona �lagodniejsza kara. Proponowa�l mu tak-
że, aby przysta�l do jego hajduków. Nie zgadza�l siȩ Antoszko na
te propozycje mandatariusza, ale w końcu dopuści�l siȩ hanieb-
nej zdrady. Wprowadzi�l swoich towarzyszy w zastawiona̧ przez
mandatariusza pu�lapkȩ. Grupa opryszków zosta�la schwytana i
uśmiercona. Sam Antoszko opuści�l Huculszczyznȩ i osiad�l na
Wȩgrzech.

Niewiele wspólnego posiada bohater “Karpackich górali” z
historycznym Antoszkiem Rewizorczukiem. Józef Korzeniowski
stworzy�l nowego, w�lasnego bohatera. Zafascynowany Huculsz-
czyzna̧ i jej ludem, a równocześnie wspó�lczuja̧cy jego trudnemu
życiu, wyposaży�l przedstawiciela tego ludu w najlepsze cechy
fizyczne i moralne. Korzeniowski nie potȩpia opryszkostwa, ale
stara siȩ wyt�lumaczyć jego przyczyny, które tkwia̧ w okrutnym
obchodzeniu siȩ z mieszkańcami Gór Pokuckich przez ludzi uwa-
żaja̧cych siȩ za przedstawicieli w�ladzy.

Józef Korzeniowski w dramacie przedstawia szereg epizodów
z życia opryszków. Określa miejsce, w którym spȩdzaja̧ noc:

Miejsce dzikie wśród ska�l i lasów,
Na ściȩtym pniu pali siȩ ogień.16

O radościach i smutkach opryszkowskiego życia można do-
wiedzieć siȩ z rozmowy, która̧ prowadza̧ “czarni ch�lopcy”. Jeden
z nich mówi:

16Józef Korzeniowski, Karpaccy górale, Wyd. 3 Wroc�law 1969 s. 70
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Śnieg bia�ly – i Niemiec bia�ly; ja ich równo niena-
widzȩ Po śniegu bia�lym Niemiec bia�ly śladem pójdzie
za nami i jak niedźwiedzi nas wytropi.17

Inny powiada:

Dzís z czarka̧ w rȩku, jutro obejmiesz �ladna̧ Hu-
cu�lkȩ, a pojutrze sznurek ciebie obejmie.18

I oczywíscie o rozkoszy p�lyna̧cej z niemal absolutnej wolno-
ści:

Tu możesz pozwolić duszy pohulać. Nikt ci tu nie
powie to rób, a tego nie rób, to można, a tego nie
można, to sa̧siedzkie, a to pańskie.19

Charakterystyka życia opryszków zawarta jest także w pio-
sence “Hej, bracia opryszki”, która̧ śpiewa jeden z towarzyszy
Antosia Rewizorczuka. Porami roku sprzyjaja̧cymi zbójowaniu
sa̧ miesia̧ce wiosenne i letnie. Opryszkowie sa̧ bezpieczni i �latwo
znajduja̧ schronienie w lasach, gdy na ziemi jest zielono. Najgo-
rsza jest zima. Gospoda̧ dla nich sa̧ ska�ly, a dom ich tam “gdzie
góry i bory, gdzie jary i jamy”. Nad g�lowa̧ maja̧ tylko niebo
pokryte gwiazdami. W pienia̧dze zaopatruja̧ siȩ grabia̧c boga-
tych podróżnych. Odzież maja̧ z żydowskich sklepów, a żywia̧
siȩ na po�loninach. Wiedza̧, że za wolne zbójeckie życie czeka ich
śmierć. Ale to dopiero na końcu, jeszcze nie teraz. Dzís chca̧ siȩ
cieszyć wolnym życiem. To wezwanie do używania życia, które
dla nich nie bȩdzie d�lugie i nawo�lywanie do radości, wyrażone
jest w ostatniej zwrotce:

Weselmyż siȩ bracia, dopóki możemy!
Nied�lugo pozwola̧ nam żyć.
Gdy śniegi nas zdradza̧, na sznurku zaśniemy
Ni śpiewać nie bȩdziem, ni pić.20

17tamże s. 72
18tamże s. 72
19tamże s. 72
20tamże s. 71
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Obok opryszków – bohaterów, którzy nigdy nie pope�lnili
zbȩdnej grabieży czy morderstwa, sa̧ i zwykli rabusie, którzy
nadużywaja̧ wolności, kieruja̧ siȩ samowola̧. Uważaja̧ oni:

Tu wszystko moje, co mogȩ wydrzeć˙
Mam pe�lne kieszenie – biorȩ ma�lo, mam puste –
biorȩ wszystko i basta.21

Jest to dowód na to, że autor prawdziwie, zgodnie z rzeczy-
wistościa̧, chcia�l przedstawić zjawisko opryszkostwa. I niewa̧t-
pliwie cel ten osia̧gna̧�l. Charakterystyka opryszków ukazanych
przez Józefa Korzeniowskiego zgadza siȩ z ta̧, która̧ daje prof.
Julian Celewicz:

Byli to opryszki, oczajdusze bez dachu, dla któ-
rych nie by�lo innego wyj́scia, jak szubienica, lub ży-
cie dzikie, rozbójnicze, o którym pieśń ludowa mówi:
”na kameny spaty, z torby chlibom żyty, z ska�ly wodu
pyty“.22

Innym utworem z okresu romantyzmu, który zawiera frag-
ment poświȩcony opryszkostwu, jest reportaż literacki M. Ro-
manowskiego z wycieczki poety w okolice Czarnohory, zatytu-
�lowany: “Kilka dni w górach Pokucia”. Romanowski przyta-
cza opowiadanie przewodnika Hucu�la o opryszku Kondralczu-
ku, który: “wielkiego dozna�l nieszczȩścia i strasznego dopuści�l
siȩ grzechu”. Opowieści tej wys�luchuje nad jego grobem usy-
panym z ga�lȩzi. Dowiaduje siȩ, że każdy kto obok niego prze-
chodzi, rzuca suche drwa. Gdy siȩ ich dużo nazbiera – spala siȩ
je. Ludzie wierza̧, że w tym ogniu oczyszcza siȩ z grzechu nie-
szczȩśliwa dusza Kondralczuka. Hucu�l opowiedzia�l nastȩpnie
historiȩ jego życia. By�l on lubianym m�lodzieńcem. Pokocha�l
dziewczynȩ, której by�lo na imiȩ Marta. Jednak w czasie jego
nieobecności wydano ja̧ za syna kuckiego wójta. Gdy Kond-
ralczuk wróci�l, trwa�lo jeszcze wesele. Zdradzony Hucu�l wzia̧�l
w nim udzia�l. Tańczy�l nawet z Marta̧. Później opuści�l wieś
i zosta�l opryszkiem. Powróci�l, aby zemścić siȩ na niewiernej

21tamże s. 73
22J. Celewicz op.cit. s. 2



Świat opryszków . . . 91

dziewczynie. Zabi�l ja̧, a jej serce spali�l, star�l na proch i wypi�l z
wódka̧. Na końcu sam pope�lni�l samobójstwo. By�l to przyk�lad
tego, jak gwa�ltownym i niepohamowanym może być zaślepiony
pragnieniem zemsty Hucu�l.
W 1861 roku w “Przyjacielu Domowym” wydanym we Lwo-

wie opublikowany zosta�l artyku�l Józefa Dzierzkowskiego pt.
“Opryszki”. Jego wartość literacka oceniana jest raczej nisko.
Bardziej jest on dokumentem historycznym. Sk�lada siȩ z piȩ-
ciu opowieści, anegdot o huculskich zbójnikach. Jedna z nich
to opowieść o niezwyk�lej mi�lości herszta opryszków do piȩknej,
m�lodej mȩżatki, kuracjuszki. Watażka ukazany jest jako szla-
chetny pan gór. Nie jest postrachem, lecz obrońca̧ i opiekunem
kuracjuszy “wód burkuckich”. Zapewnia im bezpieczeństwo:

Przyjechalíscie tu w nasze śliczne góry dla zdro-
wia, jesteście w nich bezpieczni, jakby w w�lasnym
domu. Hucu�ly rozumieja̧ grzeczność. Rȩczy wam
za to Watach Opryszków, i ci moi ludzie, którzy za
moim rozkazem pilnować was bȩda̧ jakby braci na-
szych.23

Gdy nasta̧pi�l czas rozstania, watażka wrȩczy�l piȩknej mȩża-
tce bukiet górskich kwiatów. Nie przyniós�l on jej jednak szczȩ-
ścia. Wkrótce owdowia�la. Po paru latach ona sama znalaz�la
siȩ na cmentarzu. Przed śmiercia̧ zasuszony bukiecik podaro-
wa�la swojej ma�lej córeczce. Ale i jej nie przyniós�l on szczȩścia.
Umar�la w szesnastym roku życia.
Inna anegdota opowiada o kacie Górskim, który wiesza�l op-

ryszków. Zosta�l kiedyś przez nich schwytany. Nie zabili go
jednak, gdyż doszli do wniosku, że on tylko wype�lnia rozkazy.
Po nim bȩdzie ktoś inny, który z pewnościa̧ “nie bȩdzie tak le-
kko i zgrabnie wieszać jak on”. Lepiej niech on nadal wype�lnia
swoja̧ powinność.
Inna opowieść dotyczy pewnego ska̧pego kupca ormiańskie-

go. Napadniȩty przez zbójników, zniós�l okrutne tortury, ale nie
zdradzi�l, gdzie ma ukryte pienia̧dze.
Ostatnie opowiadanie poświȩcone jest Czarnemu Iwanowi,

którego zabi�l rodzony brat Semen za to, że spotka�l siȩ z je-
go piȩkna̧ Ma�lanka̧. Na motywie tego samego wydarzenia

23J.Dzierzkowski op. cit. s. 4
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J. Dzierzkowski opar�l już wcześniej swoja̧ opowieść pt.“Dwaj
bliźniȩta”.
Szkic Dzierzkowskiego pt. “Opryszki” nie by�l arcydzie�lem.

Na pewno nie wniós�l też wiele nowego do literatury o tema-
tyce opryszkowskiej. Ale jest on jeszcze jednym dowodem na
to, że temat ten w okresie romantyzmu cieszy�l siȩ popularno-
ścia̧. Opryszków już wtedy nie by�lo, ale pamiȩć o nich by�la
wcia̧ż żywa wśród ludu. Wincenty Pol uważa, że nie można
zjawiska opryszkostwa traktować tylko jako historiȩ. Nie zmie-
ni�l siȩ przecież tak bardzo charakter tego ludu, uważaja̧cego
kiedyś, że:

. . . każdy Hucu�l musi być choć kilka miesiȩcy lub
kilka lat opryszkiem, boby go żadna dziewczyna nie
kocha�la i nie mia�lby poważania we wsi, gdy już jako
gazda na ojcowíznie swojej poważnie osiȩdzie.24

I nie można zarȩczyć za to – pisze gdzie indziej Pol:

. . . żeby siȩ bandy opryszków nie powtórzy�ly jut-
ro – tak żywa̧ jest tradycja rozboju w ca�lym ludzie,
że tylko w tych wybrykach spo�lecznych upatruje on
dzielność swego rodu! 25

O tym, że rzadko można by�lo spotkać Hucu�la, który w m�lo-
dości nie szed�lby “w opryszki”, pisze także A. Bielowski. Mówi
również o stosunku do opryszkowania wspó�lczesnych temu zja-
wisku Hucu�lów.

Okazywali oni zawsze szczególny jakís pocia̧g do
rozbojów, w których ponieka̧d nie zbrodniȩ boskimi i
ludzkimi prawami potȩpiona̧, ale raczej jakoby rodzaj
jakiej́s chluby i odznaczania siȩ upatrywali.26

Inne zdanie na ten temat przedstawia K. W. Wójcicki. Nie
tylko, że nie wysuwa on przypuszczenia, aby mog�ly powrócić
czasy opryszków, ale uważa nawet, że być może wiele podań o
opryszkach pójdzie w niepamiȩć i:

24Wincenty Pol, Z Czarnego Lasu i Czarnej Góry, [w:] Obrazy z życia i natury.
ser. II t. II s. 387
25Wincenty Pol, Z Niskiego i Szerokiego Beskidu, s. 160
26A.Bielowski op. cit. s. 706
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. . . przebrzmi bez pamiȩci, a sama nazwa tych sy-
nów ska�l i śniegów, mieszkańców lasów bukowych i
ciemnych świerków przep�lynie z tej ziemi po falach
Prutu i zaledwie może w jakim s�lowniku zachowana
zostanie.27

Jego przewidywania nie spe�lni�ly siȩ. Nie uleg�ly zapomnieniu
pieśni, podania, opowieści i legendy o “ch�lopcach zza buka”. Do
ich popularyzacji przyczyni�la siȩ literatura, nie tylko okresu ro-
mantyzmu. Także później spotkać można autorów, którzy pisali
o opryszkach. Wymienić tu należy: Mariȩ Bartusówna̧, W�lo-
dzimierza Zagórskiego, Juliusza Turczyńskiego, Józefa Rogosza,
Ernesta �Lunińskiego czy wreszcie Stanis�lawa Vincenza.

Powyższy tekst zosta�l wyg�loszony przez autorkȩ na jesieni 1988 roku w Krasi-
czynie w trakcie Przegla̧du Kultury Ziem Górskich ”DRZEWIEJ“ organizowanego
przez Studenckie Ko�lo Przewodników Beskidzkich z Katowic.

27K. W. Wójcicki op. cit. s. 242



Henryk Ga̧siorowski

Nowe wschodniokarpackie arkusze
wojskowej mapy Polski 1:100 000

W XI roczniku Wierchów (z 1933 roku) na stronie 257 Henryk Ga̧siorowski za-
mieści�l recenzje wschodniokarpackich arkuszy wojskowej ”Mapy Polski“ 1:100 000:
”Burkut“ i ”Stanis�lawów“. Poniżej zamieszczamy recenzje arkuszy wydanych w
1933 roku i później, pochodza̧ce bez wa̧tpienia również spod pióra majora Henryka
Ga̧siorowskiego. Jednak ca�lkowitej pewności mieć nie możemy, ponieważ trafi�ly do
nas w formie niepodpisanych, bardzo kiepskich kopii maszynopisu, opatrzonych nie-
wyraźna̧ piecza̧tka̧, na której da�lo siȩ odcyfrować jedynie s�lowo Grudzia̧dz. Mimo
usilnych starań nie uda�lo nam siȩ ustalić ani ska̧d siȩ u nas owe kopie wziȩ�ly, ani czy
by�ly już gdzieś publikowane. Uznalísmy jednak, że sa̧ na tyle ciekawe i pouczaja̧ce, a
jednocześnie pokazuja̧ce jak krytycznie i szczegó�lowo oceniano przed osiemdziesiȩciu
laty niedościg�ly dla dzisiejszej kartografi, ówczesny wytwór Wojskowego Instytutu
Geograficznego, że należy je koniecznie wydobyć z niepamiȩci i udostȩpnić wspó�l-
czesnemu czytelnikowi.

Tekst przytaczamy w pisowni orygina�lu z niewielkimi tylko zmianami.

Redakcja

Ilość ich wzros�la w ostatnich 2 latach tak znacznie, że teren
dwu najbardziej turystycznie interesuja̧cych dzia�lów Beskidów
Wschodnich, t.j. Beskid Czarnohorski i Gorgany zosta�l już nie-
mal w ca�lości objȩty. Nie marzylísmy nawet, by mog�lo to stać
siȩ w tak krótkim czasie i dlatego ca�ly polski świat turystyczny
z PTT na czele żywi duża̧ wdziȩczność dla Wojskowego Instytu-
tu Geograficznego, a w szczególności dla jego by�lego szefa Pana
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Pu�lkownika Zieleniewskiego, gdyż jego to zapa�l i entuzjazm dla
wschodniokarpackiej turystyki odegra�l w tem niemal epokowem
dziele, g�lówna̧ rolȩ.
Tem samem wysuwany przez nas swego czasu (zob. Wierchy,

1931 s. 205) postulat odnośnie wydania polskich górskich map
turystycznych doczeka�l siȩ najpomyślniejszego zrealizowania w
sposób zaoszczȩdzaja̧cy PTT p�lonnych trudów i wydatków na
niefortunne próby wydawania takowych map we w�lasnym zak-
resie dzia�lania.
Ogólnie rzecz biora̧c, wszystkie omawiane arkusze zosta�ly

wykonane technika̧ najbardziej nowoczesna̧, w 5 – 6 kolorach z
uwzglȩdnieniem ca�lego dorobku turystycznego, a co nas w nim
najwiȩcej obchodzi, znakowanych farba̧ szlaków turystycznych.
Z duża̧ satysfakcja̧ i tu zaznaczamy, że tem samem doczeka�l siȩ
realizacji i ten nasz postulat, wysuniȩty we Wierchach w wy-
żej cytowanem miejscu przy sposobności omawiania pierwszych
wschodniokarpackich arkuszy wojskowej mapy Polski.
Oprócz tej, bija̧cej w oczy nowości zwracamy uwagȩ na rzecz

równie nowa̧, mianowicie na zamieszczanie na szerokim margi-
nesie każdego arkusza zwiȩz�lego lecz niezwykle treściwego klu-
cza znaków konwencjonalnych, a to również zgodnie z naszym
postulatem, wyrażonym przy sposobności omawiania map Gea
we Wierchach 1928 s. 210. W legendȩ taka̧ zosta�ly jednak zao-
patrzone jedynie arkusze wydane w ostatnim czasie (Nadwórna,
Rafaj�lowa, Porohy i Skole).
Przechodzimy do poszczególnych arkuszów, zaczynaja̧c od

po�ludniowego wschodu:
Arkusz HRYNIAWA (dawny austryacki ”Szipot Kamerale“)

obejmuje w swej polskiej, zaledwie jednej szóstej czȩści, najda-
lszy po�ludniowo–wschodni cypel Rzeczypospolitej, oblany zew-
sza̧d morzem rumuńskiem. Dziȩki tej doskona�lej pracy polskiej
zyskali Rumuni tym arkuszem wzorowo opracowana̧ mapȩ ta-
mtejszych swoich okolic. Na podkreślenie zas�luguje wierna tu-
bylczej toponomastyce nomenklatura, usuwaja̧ca zupe�lnie b�lȩ-
dy mapy austriackiej. Ma�lym b�lȩdem, podpadaja̧cym tak pod
polskie, jak i ruskie ucho, jest nazwa Poticzka na oznaczenie
prawobocznego dop�lywu Probijny, zwanego Poticzok po polsku
Potoczek, uchodza̧cego do niej obok szko�ly w Hryniawie. Jak-
kolwiek objekty topograficzne zosta�ly w zupe�lnie dostatecznej
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mierze wniesione na mapȩ, to jednak w tym tak odludnym te-
renie poża̧danem by�loby w nowem wydaniu uwzglȩdnić kilka-
naście chat sezonowych w Hostowcach, mapa bowiem podaje
tam tylko staje pasterskie, a także stale zamieszkane domostwo
na Jaworowej za Pnewiem z uwagi choćby na jego najwyższe
na ziemiach polskich po�lożenie. Wskazanem by�loby również oz-
naczyć na mapie grupȩ ska�l zwanych Baba na Palenicy, gdyż
sa̧ nie tylko obiektem, godnym zwiedzania, lecz stanowia̧ też
doskonale ze wszystkich dookolnych wierchów widoczny punkt
orjentacyjny. Znajduje siȩ ona miȩdzy s�lupkiem granicznym 51
a p.w. 1758. Wreszcie poża̧danem by�loby umieścić na mapie
nazwȩ ”Wȩgierszczyzna“, wymawiana̧ przez tubylców w dok�la-
dnem brzmieniu polskiem na oznaczenie po�loniny na pó�lnoc od
s�lupka granicznego 52.

Arkusz JASIENIÓW GÓRNY (dawny austryacki ”Mareni-
czeni“) posiada te same zalety, co arkusz Hryniawa. Uzupe�lnić
go jedynie w przysz�lości należa�loby wniesieniem nazw: przede-
wszystkim wielkiej, wpadaja̧cej w oko nazwy ŻABIE na ozna-
czenie w�laściwego ośrodka tej wielkiej gminy; znaleźć siȩ ona po-
winna na zachód od nazwy S�lupejka tuż przy marginesie arku-
sza; nastȩpnie nazw: �Lużki na oznaczenie najwiȩkszego dop�ly-
wu Rożna Wielkiego, Surdok na oznaczenie prze�lomu Czarnego
Czeremoszu na jego zakrȩcie poniżej Jasieniowa Górnego, Buko-
winka na oznaczenie p.w. 826 na pó�lnoc od nadleśnictwa Hry-
niawa, Berdo na oznaczenie p.w. 1071 naprzeciw uj́scia Probijny
(po rumuńskiej stronie) oraz znaku wskazuja̧cego po�lożenie ska�l
na Pisanym Kamieniu punkt trangulacyjny 1222. Dalej nale-
ża�loby pozmieniać nazwy: Czerwny p.w. 821 na górnym brze-
gu mapy (po�ludnik 24) na Czer�leny, Himskie na Ilemski (b�la̧d
mapy austryackiej), Gosemena nad Berwinkowa̧ na Gosemen.
Budza̧ też wa̧tpliwości nazwy dop�lywów Czarnego Czeremoszu
w Jasieniowie Górnym, a to: Rosiszny (winno być Suchy) i
Wiwsyk (winno być Czornyj). Wreszcie na zachód od Krzy-
worówni nie Bereźnica wpada do Tarnoczki lecz Tarnoczka do
Bereźnicy.

Arkusz MIKULICZYN. Jest to nowe doskona�le przerobie-
nie dawnego, powszechnie przez turystów wschodniokarpackich
używanego arkusza austryackiej mapy 1:75 000 ”Körösmezö und
Mikuliczyn“. Zdumiewa przy mniejszej podzia�lce polskiej mapy
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nieporównanie wiȩksza jej przejrzystość przy nieporównanie też
wiȩkszej ilości nazw i szczegó�lów topograficznych. Sta�lo siȩ to
w dużej mierze dziȩki zarzuceniu niepotrzebnego a nies�lychanie
mozolnego kreskowania. Plastyczność mapy podtrzymano w zu-
pe�lnie dostatecznej mierze przez gȩsta̧ sieć warstwic oraz przez
utrzymanie ciemniejszego tonu za pomoca̧ farby fioletowej po�lu-
dniowo–zachodnich stoków gór, oświetlonych od strony pó�lnoc-
nego wschodu. W nomenklaturze znik�ly wszystkie b�lȩdy mapy
austryackiej, powprowadzano mnóstwo nazw nowych, jak rów-
nież masȩ nowych szczegó�lów topograficznych, odddaja̧c wier-
nie obecny obraz terenu. Mapȩ musi siȩ uznać za aktualna̧ po
ostatni moment z ca�lem tego s�lowa znaczeniu.

Zrozumia�lem też jest, że przy wzorowej dok�ladności mapy
powkrada�ly siȩ pewne b�lȩdy i przeoczenia. Przede wszystkiem
w zakresie szczegó�lów topograficznych: powszechnie znany wo-
dospad Kapliwiec miȩdzy Jamna̧ a Mikuliczynem umieszczono u
uj́scia do Prutu potoku Pysznego zamiast u uj́scia potoku Kap-
liwca 1 km poniżej; razi b�lȩdne rozmieszczenie nazw Berezów
Średni i Wyżny. Zabudowania Berezowa Średniego trzymaja̧ siȩ
niemal wy�la̧cznie gościńca Jab�lonów – Deletyn, tam też winna
być nazwa Średni, a nie w g�lȩbi doliny Lungi, gdzie znajduje siȩ
duży przysió�lek Berezowa Wyżniego, Di�lnycia, na mapie w ogó-
le nie nazwany. Nazwać też należa�loby znany, drugi przysió�lek
Berezowa Wyżniego, �Lazy, po�lożony wzd�luż drogi z Berezowa
Wyżnego do Tekuczy. Nazwa przysió�lka Kosmacza, Zawojela,
zamieszczona dwukrotnie zbyt drobnym drukiem na peryferjach
jego obszaru prowadzi również do dezorjentacji. Winna być je-
dnorazowo wiȩkszym kalibrem druku (co najmniej tej miary, co
napis Polanica Czemegowska) rozcia̧gniȩta̧ przez ca�la̧ szerokość
doskonale zreszta̧ wrysowanej sieci domostw tego przysió�lka w
dolinie Stawnika.

Nazwȩ Kitu�lowa (winno być Kity�lowa) należa�loby przenieść
na miejsce w�laściwe, to jest na oznaczenie znanego w turys-
tyce pod ta̧ nazwa̧ punktu wysokościowego 1431. Skreślić też
należa�loby nazwȩ K�lynie zamieszczona̧ niew�laściwie na po�lud-
niowyzachód tego szczytu. Wystarczy nazwa K�lynie zamiesz-
czona w dobrem miejscu pod Hordjem. Brak p�laju, prowadza̧-
cego z po�loniny �Lazek pó�lnocno-wschodniemi stokami Sinieczki
w kierunku Gnypiwskiej Klewy mniej wiȩcej wzd�luż warstwicy
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1340. Niezgodne z faktycznym stanem jest usytuowanie schro-
niska PTT w Worochcie. Znajduje siȩ ono bezpośrednio przy
dolnym wiadukcie nad Prutem, a nie 3/4 km dalej w dó�l Prutu.
Zamiast napisu ”Pod Po�lomami“ na po�ludnie od Doboszanki
praktyczniej by�loby oznaczyć miejsce samych Po�lomów, to jest
dać napis ”Po�lomy“ przy polanie miȩdzy punktami wysokościo-
wymi 1306 i 1257 m. Przy p�laju z Kosmacza do Zawojeli brak
oznaczenia ska�l, znajduja̧cych siȩ powyżej szko�ly.
W nomenklaturze razi nazwa Jasina na oznaczenie wiel-

kiej wsi czechos�lowackiej z drugiej strony prze�lȩczy Jab�lonickiej.
Jeśli wychodzi siȩ z za�lożenia uwzglȩdniania na mapie urzȩdo-
wych nazw miejscowości, to podawanie ich winno mieć miejsce
w zupe�lnie dok�ladnem ich brzmieniu. W tym wypadku nale-
ża�lo dać daszek nad n, albo przytoczyć to brzmienie polskimi
literami, wiȩc w takim wypadku Jasinia. Nie szkodzi�loby jed-
nak wcale bodaj nawiasowe dodanie w�laściwej tubylczej nazwy
”Jasinie“. Pozatem: przysió�lek Jamny nie Bahrowne lecz Bah-
rowiec, potoki w Kosmaczu nie Kosmacz lecz Kosmaczil, nie
Bahnec lecz Banienka, Wierch nad Palenica̧ Czemegowska̧ nie
Pryhodiszcze lecz Pryhodyszcze, nie Pyrczu�l ko�lo Munczela w
paśmie Hordyjskim lecz Pryczó�l.
Zaleca�loby siȩ wreszcie wnieść nazwȩ Ilkowska na oznaczenie

p.w. 1027m miȩdzy Mikuliczynem a Leśniowem, nazwȩ Winese-
nyj dla p.w. 1256m miȩdzy Kunik�lywa̧ a Czarnym Poharem w
paśmie Leśniowa wreszcie nazwȩ Kiczerewa nad potok miȩdzy
Pistynka̧, a Stawnikiem w Kosmaczu.
Arkusz ŻABIE (dawny austryacki ”Bogdán“). Wskaza-

nem by�loby powprowadzać nastȩpuja̧ce uzupe�lnienia i zmiany:
Na pó�lnoc od Żabiego pominiȩty zosta�l dominuja̧cy w tamtej-
szym terenie szczyt ”Kamienisty“ p.w. 1372m austryackiej ma-
py 1:75 000. Znak ”Śl“ przy zbiorniku wody na potoku Wo�low-
ym, dop�lywie górnej Ilci, zamienić na napis Klauza Wo�lowy;
taki sam znak w Krzywopolu zamienić na napis ”Klauza Krzy-
wopole“ z oznaczeniem zbiornika.
Na dziale wód Prutu i Czeremoszu, miȩdzy Kostrzyca̧ a

Maryszem brak oznaczenia ważniejszych wierchów: M�laki, naj-
bliższe wzniesienie na wschód od Marysza (na przjeściu z Woro-
chty do Bystrzca), nastȩpnie Psiarówka p.w. 1362m, wreszcie
Si�la Mikuliczyńska p.w. 1452m dawnej mapy austryackiej. Na
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Czeremoszu brak k�ladek w Dzembroni, Zielonem i Jaworniku.
W tym ostatnim brak też p�laju, wioda̧cego przez ”Katynowaty“
(ma być Ka�lynowaty) na szczyt Ludowca.
Nazwa Zaroślak po�lożona w niew�laściwym miejscu, winna

być tuż na prawo od napisu Howerla. Na granicznym grzbiecie
Karpat, miȩdzy Kukulem a Koźmieska̧ brak przy p.w. 1326m
nazwy Beskidja, zaś p.w. 1295m zwie siȩ nie Krywe Hedje lecz
Krywa Hega. W paśmie Bia�lej Koby�ly p.w. 1301m zwie siȩ nie
Żo�lnierski lecz Wesnar; jedynie p�laj, prowadza̧cy nań z doliny
Kiziej zwie siȩ Żo�lnierskim; tem samem musi odpaść napis Żo�l-
nierski również na drugim potoku źród�lowym Kiziej. W Żabiem
wzd�luż prawego brzegu Czeremoszu nienazwany znaczniejszy
przysió�lek Żabiego, Bahna. Nie ma również napisu Krasny �Luh
na oznaczenie grzbietu miȩdzy Kraśnikiem a Ilcia̧.
Na g�lównym grzbiecie Czarnohory budzi wa̧tpliwość potok

Arendarz, zwie siȩ on Pożyżewski, nastȩpnie nie Dancerz, a
Dancysz, w ślad za czem źród�lowy potok Prutu nie Dance-
rzyk, lecz Dancyszyk, a w nawiasie turkulec, bo i taka naz-
wa jest używana; brak nazwy potoku Homulca; na koz�lach i
wschodnich stokach Szpyć brak sygnatury na oznaczenie s�ly-
nnych ska�l (Szpyciowe ”Kamienni Tyatry“). Źród�lowy potok
Bystrzca zwie siȩ nie Mreje, lecz Gadżyna; nazwa Mreje odno-
si siȩ do najbliższego na wschodzie jej dop�lywku. Nie Poho-
ri�lka, lecz Poharówka wzglȩdnie Pohariwka, nie Rozszybenyk,
lecz Roszybenyk. Napis Wichid na zachód od Waskula niepo-
trzebny, wystarczy napis Wychid (nie Wichid) we w�laściwym
miejscu p.w. 1474m. Po�lonina i potok Redul pod Waskulem
nie istnieja̧ (b�la̧d mapy austryackiej), jedno i drugie znajduje
siȩ dalej na po�ludniu bliżej Stogu na arkuszu Burkut. Poliwny,
a nie Poliwne.
W po�ludniowo–wschodniej czȩści arkusza razi szereg niepo-

trzebnych napisów, oznaczaja̧cych nie nazwy, lecz s�lowa pospo-
lite, jak Obgodze (huculska nazwa bruśnic czyli borówek, jak je
w niektórych okolicach Polski zowia̧), ”Z�la doroha“ – z�la droga
(odnosi siȩ to do doliny Pohorylca, która̧ nie wiedzie w ogóle ża-
dna droga), ”Na tartaku“, ”Urwana“, ”Kotlina“, ”W �Luhu“?,
”U Żyda“. Napisy te wkrad�ly siȩ zapewne wskutek nieporo-
zumienia miȩdzy topografem, a jego informatorami. Sta̧d ko-
nieczna potrzeba w�ladania jȩzykiem tubylców przez topogra-
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fa. Usuna̧ć też należa�loby nazwy Pod Smotrecem (raczej pod
Smotrcem) umieszczona̧ pod Skorusznym i Szurymska (raczej
Szuryńska) na stokach Stajek.
W czȩści czechos�lowackiej uderza nierównomierność w ope-

rowaniu nowa̧ czeska̧ nomenklatura̧. Z jednej strony precyzja w
jej stosowaniu, jak np. Lemsky, Mlaky, Borkutovej Prelug, Vas-
kul, Medveženka, Balcatul z drugiej zaś strony nowa̧ urzȩdowa̧
nazwȩ Bila Tisa umieszcza siȩ zaledwie widocznym druczkiem
nawiasowo pod znacznych rozmiarów dawna̧ wȩgierska̧ Bohdan
(winno chyba być Bogdán, bo to jest jej w�laściwe wȩgierskie
brzmienie).



Józef Ma̧czka

Droga Legionów

O drogo nasza! O “drogo Legionów”
przez krwawe tȩsknot rzucona bezdroże!
Wȩżem ida̧ca wśród śmierci zagonów
w one dalekie za górami zorze,
gdy krzyk siȩ z piersi wyrywa�l jedyny:
“Do polskiej ziemi! Do polskiej krainy!”

(. . . )
Ponad przepastne wieszaja̧c siȩ jary
szlísmy drzew zwartych nieprzebyta̧ gȩstwa̧ . . .
Zna�l trudy nasze odwieczny las stary,
i naszych siekier niestrudzone mȩstwo –
�Lawa̧ siȩ drzewa wali�ly i k�lody
pod juczne mnogich taborów pochody!

Bies tam nad nami w czarne hucza�l noce,
burza̧ nawa�lnic ida̧cy nam w tropy . . .
Pracȩ ra̧k wielu �lama�ly z�le moce,
mosty jesienne zrywa�ly roztopy, –
woda sosnowych pniów zmywa�la dyle,
mierzwi�la ruszty, jak zesch�le badyle . . .
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Co dnia tam końskie mnoży�ly siȩ pad�la,
rych�lo szkieletem żó�ltawym świeca̧ce –
Nad niemi kruków upiorne wahad�la
czarnemi skrzyd�ly w powietrzu drgaja̧ce,
lub ówdzie – wozów po�lamane gnaty –
znaczy�ly drogȩ – tej polskiej krucyaty . . .

(. . . )
Jako lawina – co śniegu kruszyna̧
z gór leca̧c, rośnie w żywio�lu potȩgȩ, –
tak pu�lki nasze ze szczytów w dó�l sp�lyna̧
z pieśnia̧ na ustach – na onych pól wstȩgȩ –
rosna̧c w zapa�lu lot i w ducha moce, –
ów pȩd – co wszelkie zapory druzgoce! . . .

(. . . )
O góro, góro – ileż jeszcze razy
mielísmy ciebie przemierzyć krokami!
Gdy zmienne losów wojennych rozkazy
zawieja̧ gromów hucza�ly nad nami –
gdy na wstecz by�ly pochody zwrócone,
a serca – w tamta̧ zaklȩte wcia̧ż stronȩ!

(. . . )
. . . Zima nadesz�la – i śnieżne zawieje
wiesza�ly bia�le po stokach ca�luny . . .
Od sinych Karpat wiatr mroźny powieje,
i w drzew napiȩte uderza wcia̧ż struny –
Las siȩ nam k�lania wierzchami bia�lemi
i puchy miȩkkie rozściela po ziemi . . .

(. . . )
Na szczycie góry Krzyż stoi wynios�ly –
Golgoty naszej korona cierniowa . . .
Rȩce żo�lnierzy nabożnie go wznios�ly . . .
bagnetem ryte wyczytasz tam s�lowa:
. . . “szlísmy przez góry, przez rzeki i wa�ly
do Ciebie Polsko i dla Twojej chwa�ly!”
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I jest symbolem ten Krzyż – Świȩtej Sprawy,
co wesz�la z nami w te góry i lasy –
szczytowym znakiem wielkiej Czynów nawy,
czynów, – co ponad przestrzenie i czasy,
przez sine morza – i przez Alp krawȩdzie
żywi�ly Polskȩ – i nios�ly ja̧ wszȩdzie! . . .

(. . . )
Pamiȩtam jedna̧ noc . . . Spiesza̧c z rozkazem,
wstrzyma�lem konia na chwilȩ przy szczycie . . .
(Wytchnienia szuka�l cz�lowiek i koń razem –)
Na wyiskrzonym gwiazdami b�lȩkicie
ksiȩżyc tam wstawa�l z za gór – ognia �luna̧, –
i rozp�lomieni�l bia�le śniegów runo! . . .

I Pantyr stana̧�l dumny w swojej krasie! . . .
las go ramiony tȩsknymi ogarnie . . .
widmowe blaski drzewa bra�ly na siȩ,
dalekich szczytów sp�lonȩ�ly latarnie,
a nad ich zrȩbów koronkȩ iglasta̧
w snach siȩ jakoweś czarowa�lo – Miasto!
(. . . )

Piotrków 21.05.1916 r.

Józef Ma̧czka, Starym szlakiem, Kraków 1917



Andrzej Wielocha

Prze�lȩcz Legionów,
Pantyrpass czy Rogodze Wielkie?

Jak to w�laściwie jest z ta̧ Prze�lȩcza̧ Legionów, a ścíslej mó-
wia̧c jak to z nia̧ by�lo? Dzisiaj wprawdzie nikt nie ma wa̧tpliwo-
ści ani co do nazwy ani co do lokalizacji. Nawet na niektórych
mapach radzieckich można spotkać nazwȩ ”Pierewa�l Legionow“.
Widnieje ona w tej wersji także na drogowskazach stoja̧cych
w dolinie P�lajskiej. Ale wystarczy zajrzeć do literatury tak
miȩdzywojennej jak i wspó�lczesnej aby przekonać siȩ, że nie jest
to takie proste ani oczywiste. Czy wiȩc powszechnie wystȩpuja̧-
cy we wspomnieniach z walk II Brygady Legionów - Pantyrpass
to dzisiejsza Prze�lȩcz Legionów? Czy Pantyrpass i Prze�lȩcz Pan-
tyrska to to samo i jak siȩ do tego wszystkiego maja̧ Rogodze
Wielkie?

Żeby rozwik�lać tȩ zagadkȩ trzeba siȩgna̧ć do żróde�l. Za-
cznijmy od map. Jeżeli spojrzymy na austriacka̧ mapȩ w skali
1:200 000 (str. 105) to na grzbiecie g�lównym Karpat pomiȩdzy
Taupiszyrka̧ 1503 m a Durnym (w�laściwie powinno być Durnia̧)
1709 m znajdziemy tylko jedna̧ nazwȩ: Pantyr P. [w domyśle
Pass] umieszczona̧ w miejscu gdzie od grzbietu g�lównego od-
biega boczny grzbiet oddzialaja̧cy dolinȩ Rafaj�lowca od doliny
Durnińca. Miejsce to bez trudu identyfikujemy jako Pantyr
1225 m. W tym też miejscu przebiega przez grzbiet droga z
Turbaczila do Rafaj�lowej. Warto zwrócić uwagȩ, że wed�lug
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tej mapy jest to jedyny szlak komunikacyjny umożliwiaja̧cy
przej́scie grzbietu pomiȩdzy Taupiszyrka̧ a Bratkowska̧.

Popatrzmy teraz dla odmiany na austriacka̧ mapȩ szczegó�lo-
wa̧ w skali 1:75 000 (str. 107). Tu już nazwa wystȩpuje w pe�lnym
brzmieniu: Pantyr Pass, ale umieszczona jest pośrodku miȩdzy
kota̧ 1225 oznaczaja̧ca̧ Pantyr a kota̧ 1065 oznaczaja̧ca̧ naj-
wiȩksze w tym rejonie obniżenie grzbietu granicznego, g�lȩboka̧
prze�lȩcz miȩdzy Pantyrem a Durnia̧. Czego wiȩc nazwa Pantyr
Pass dotyczy - szczytu czy prze�lȩczy?

Przyjȩte jest dość powszechnie t�lumaczenie niemieckiego
Pass polskim s�lowem prze�lȩcz. Czy w takim razie Pantyr Pass
to prze�lȩcz miȩdzy Pantyrem a Durnia̧? Dla pewności zaj-
rzyjmy do s�lownika. Wspólczesne s�lowniki niemiecko-polskie
najczȩsciej tlumacza̧ Pass jako prze�lȩcz, rzadziej jako przej́scie,
ale w s�lowniku z pocza̧tku naszego wieku znalaz�lem t�lumaczenie
bardzo �ladne i jednocześnie zastanawiaja̧ce – przechód. A prze-
chód to przecież niekoniecznie prze�lȩcz.

Popatrzmy jeszcze raz na mapȩ szczegó�lowa̧. Dok�ladnie w
miejscu napisu, pomiȩdzy dwoma cz�lonami nazwy, przewija siȩ
przez grzbiet wspomniana już wcześniej droga a ścíslej mówia̧c
p�laj z doliny Turbaczila do Rafaj�lowej. Może wiȩc nazwa Pantyr
Pass, znacza̧ca tyle co Pantyrski Przechód nie dotyczy prze�lȩczy
ani tym bardziej szczytu a po prostu miejsce, w którym istnieje
wygodne przej́scie przez grzbiet? By�lby to wiȩc termin nie tyle
topograficzny co raczej komunikacyjny.

Przyjȩcie takiego rozwia̧zania wiele spraw wyjaśnia nie t�lu-
maczy jednak ska̧d tak powszechne utożsamianie Pantyrpassu
z Prze�lȩcza̧ Legionow. Literatura przedmiotu nie daje niestety
odpowiedzi na to pytanie. Jak już powiedzielísmy tak w opra-
cowaniach starszych jak i najnowszych istnieje w tej kwestji
”pe�lne matreii pomieszanie“. Bertold Merwin w ”Legionach w
Boju“ pisze:

. . .Na szczycie prze�lȩczy Pantyrskiej, która̧ odta̧d
podrȩczniki historii zwać bȩda̧ ”Droga̧ Legionów“ . . . 1

1Dr. Bertold Merwin, Legiony w Boju 1914. II Brygada w Karpatach, t.I,
Kraków 1935 s. 40
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Zaś autorzy specjalnego wydania ”Przekroju“ z listopada
1988 r., opatrzonego podtytu�lem ”Epopeja bitew polskich
1914-18“ w kilku miejscach pisza̧ po prostu: prze�lȩcz Pantyr.2

We wznowionym niedawno ”Dzienniku z kampanii rosyjskiej“
August Krasicki pisze natomiast tak:

. . .Mijamy szereg fur z żywnościa̧ i jucznych koni
z amunicja̧. Wyjeżdżamy na szczyt góry 1461 m
npm [sic!] jest tu granica miȩdzy Wȩgrami a Ga-
licja̧, wjeżdżam wiȩc na ziemiȩ polska̧! Na szczycie
jest po�lonina, na której wznosi siȩ wysoki krzyż po-
stawiony przez legionistów . . . 3

Pan hrabia nie nazywa owej ”góry“ czy po�loniny z krzyżem,
której wysokość zdecydowanie przeceni�l (jak �latwo zauważyć na
mapie wysokość 1461 m odnosi siȩ do jednego z wierzch�lków
Taupiszyrki), nie ma jednak wa̧tpliwości, że pisze o Prze�lȩczy
Legionów. Natomiast w innym miejscu ”Dziennika“ znajdu-
jemy coś ciekawego:

. . . Po po�ludniu mia�lem polecenie zbadać stan
drogi bocznej do Pantyr-Passu, pojecha�lem . . . 4

I dalej:

. . . Po poludniu pojecha�lem konno z chora̧żymi
Durskim i �Lepkowskim w kierunku Pantyr-Passu . . . 5

Widać z tego wyraźnie, że dla Krasickiego Pantyr Pass i
Prze�lȩcz Legionów to dwa różne miejsca. Dlaczego wiȩc jedni
uczestnicy walk z jesieni 1914 rozróżniaja̧ te nazwy inni zaś je
utożsamiaja̧? Może jakieś świat�lo na ten problem rzuci Henryk
Ga̧siorowski najwiȩkszy autorytet w sprawach wschodniokarpa-
ckiego nazewnictwa. W swoim przewodniku pisze on tak:

2Przekrój. Numer specjalny, 11.11.1988, s.15-16
3August Krasicki, Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914 - 1916, Warszawa 1988,

s. 120
4tamże s. 123
5tamże s. 130
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. . .Utarte identyfikowanie miejsca na g�lównym
grzbiecie Karpat, które droga ta [legionów - przyp.
autora] przeciȩ�la, maja̧cego odwieczna̧ nazwe tubyl-
cza̧ ”Rogodze“ (także ”Rogozy“), z ”prze�lȩcza̧ Pan-
tyrska̧“ polega na niedok�ladności mapy szczegó�lowej
1:75 000, która w ówczesnych wydaniach nie
uwzglȩdnia�la ani nazwy Rogodze ani p�laju przez nie
prowadza̧cego. . . . 6

Zajrzyjmy ponownie do mapy na stronie 107. Zobaczymy
tam na po�lnoc od punktu wysokościowego 1136 m, prawie do-
k�ladnie w tym miejscu gdzie dzís stoi krzyż na Prze�lȩczy Le-
gionów, napis Rogodze. Mapa pochodzi z ca�la̧ pewnościa̧ sprzed
I wojny światowej. Tak wiȩc pan major Ga̧siorowski tylko
czȩściowo ma racjȩ. W tym mianowicie, że na austriackiej ma-
pie przez Rogodze nie prowadzi żadna droga.

Maja̧c zebrane te wszyskie informacje możemy siȩ pokusić
o odtworzenie biegu wydarzeń i rozwia̧zanie zagadki. Sztab
austriacki planuja̧c prze�lamanie frontu ustalonego na g�lównym
grzbiecie Karpat mia�l do dyspozycji tylko takie mapy jak te,
które tu zamieszczamy. Na podstawie ich analizy zadecydowa�l
o ataku i przerzuceniu oddzia�lów przez Pantyr Pass. W trakcie
rozpoznania terenu okaza�lo siȩ, że oprócz Pantyr Passu, czyli
p�laju przechodza̧cego przez g�lówny grzbiet w rejonie szczytu
Pantyr, istnieje nie zaznaczony na mapach, �latwiej dostȩpny i
o ponad 100 m niższy, p�laj prowadza̧cy przez Rogodze. Na
jego bazie wybudowano wiȩc drogȩ zwana̧ później ”Droga̧ Le-
gionów “ i przez Rogodze a nie przez Pantyr Pass ruszy�ly od-
dzia�ly do Rafaj�lowej. Myślȩ, że decyzja o tej zmianie zapad�la
na niższych szczeblach dowodzenia, a ”góra“ si�la̧ bezw�ladności
nadal używa�la w rozkazach nazwy Pantyr Pass. W warunkach
wojennych by�lo to �latwiejsze niż zmienianie map.

Reasumuja̧c, sa̧dzȩ że z duża̧ doza̧ prawdopodobieństwa moż-
na przyja̧ć wersjȩ nastȩpuja̧ca̧: Pantyr Pass to p�laj biegna̧cy
przez grzbiet pod Pantyrem. Prze�lȩcz Pantyrska to nazwa pusta
bȩda̧ca wynikiem nieporozumienia, a prze�lȩcz 1065 m na po�lud-
nie od Pantyra, do której możnaby ja̧ ewentualnie odnieść jako

6Henryk Ga̧siorowski, Przewodnik po Beskidach Wschodnich, t. I, cz. 2, Gorgany,
s. 195
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ca�lkowicie niedostȩpna, w�lasnej nazwy nie posiada�la. Pierwotna
nazwa Prze�lȩczy Legionów brzmia�la Rogodze, czy jak to podaje
mapa WIG 1:100 000 (str. 109) Rogodze Wielkie i tylko tej na-
zwy należa�loby używać chca̧c pozostać w zgodzie z prawda̧.



* * *

TOWARZYSTWO KARPACKIE

Z prawdziwa̧ radościa̧ pragniemy zawiadomić naszych Czy-
telników o zarejestrowaniu przez Sa̧d Wojewódzki w Warszawie
w dniu 10 maja 1990 roku Towarzystwa Karpackiego.
Zapraszamy do wspó�lpracy tych wszystkich, którzy swoje

karpackie zainteresowania traktuja̧ poważnie i chca̧ je w sposób
twórczy w gronie życzliwych osób uprawiać. Tych, którzy czuja̧
siȩ w jakimś stopniu badaczami, a nie konsumentami. Nie
znaczy to oczywíscie, że chcemy zrzeszać samych naukowców.
Ogarniȩci karpacka̧ pasja̧ amatorzy sa̧ równie mile widziani.
Za�lożyliḿy Towarzystwo po to by siȩ wzajemnie inspiro-

wać i pomagać sobie w karpackich dzia�laniach. Wymieniać do-
świadczenia, informować o wynikach badań i obserwacji, wresz-
cie dyskutować, wyjaśniać wa̧tpliwoćci a nawet k�lócić siȩ (byle
twórczo). U�latwiać kontakty ludziom o podobnych zaintere-
sowaniach, tworzenie siȩ grup i zespo�lów wspólnie podejmuja̧-
cych konkretne dzia�lania.
Traktuja̧c Karpaty jako pewien fenomen kulturowo–histo-

ryczny, jako swoisty rdzeń Europy Środkowej chcemy wspólnie
go poznawać, dzia�lać na rzecz zachowania ca�lej jego z�lożoności
i bogactwa przyrodniczego oraz kulturowo–historycznego.
Chcielibyśmy, żeby nasze Towarzystwo sta�lo siȩ rodzajem fo-

rum rzeczowej dyskusji i wymiany pogla̧dów, zderzeń punktów
widzenia, wyaśniania nieporozumień i wymiany wyników badań.
Forum na którym mogliby siȩ spotykać i wspólnie dia�lać ludzie
o różnych pogla̧dach, przedstawiciele różnych narodowości, oby-
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watele różnych państw, wszyscy dla których Karpaty sa̧ przed-
miotem badań czy zainteresowań.
Poniżej zamieszczamy fragment naszego Statutu określaja̧cy

program Towarzystwa.
Redakcja

CELE I FORMY DZIA�LANIA
(wycia̧g ze Statutu)

1. Towarzystwo zrzesza mi�lośników Karpat, niezależnie od
ich narodowości, obywatelstwa i miejsca zamieszkania, dla
których przyroda, kultura i historia Karpat sa̧ przedmio-
tem szczególnego zainteresowania oraz dzia�lalności pozna-
wczej, badawczej, artystycznej, kulturalnej i spo�lecznej.

2. Towarzystwo opiera swoja̧ dzia�lalność na spo�lecznej pracy
swoich cz�lonków.

3. Celem Towarzystwa jest:

(a) wspólne uprawianie karpackich zainteresowań jego
cz�lonków;

(b) prowadzenie, inspirowanie i wspieranie studiów oraz
badań naukowych a także publikowanie i populary-
zowanie ich wyników;

(c) podejmowanie dzia�lań na rzecz ochrony środowiska
naturalnego i kulturowego Karpat;

(d) popularyzowanie wiedzy o Karpatach pojmowanych
jako fenomen kulturowo–historyczny;

(e) popieranie dzia�lań na rzecz zachowania tożsamości
poszczególnych grup etnograficznych i etnicznych za-
mieszkuja̧cych Karpaty;

(f) prze�lamywanie uprzedzeń narodowościowych pop-
rzez badanie i popularyzowanie wk�ladu poszczegó-
lnych grup etnograficznych i narodowości w kszta�l-
towanie obrazu kulturowo–historycznego Karpat;

4. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

(a) dzia�lalność naukowo–badawcza̧;
(b) organizowanie cyklicznych, otwartych spotkań Towa-
rzystwa poświȩconych prezentowaniu efektów jego
dzia�lalności;
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(c) organizowanie sesji naukowych, wyk�ladów i prelekcji
infor muja̧cych o aktualnym stanie badań i popula-
ryzuja̧cych wiedzȩ o Karpatach;

(d) organizowanie wystaw poświȩconych tematyce kar-
packiej;

(e) prowadzenie dzia�lalności wydawniczej;
(f) organizowanie wycieczek i inne fory dzia�lalności tu-
rystyczno–krajoznawczej na terenie Karpat;

(g) utrzymywanie sta�lych kontaktów z ośrodkami nau-
kowymi, muzealnymi, towarzystwami regionalnymi
i turystyczno–krajoznawczymi podejmuja̧cymi tema-
tykȩ karpacka̧ w kraju i za granica̧;

(h) wystȩpowanie do w�ladz państwowych i regionalnych
z wnioskami i opiniami w sprawach dotycza̧cych Kar-
pat;

(i) gromadzenie i opracowywanie materia�lów oraz doku-
mentów dotycza̧cych Karpat;

(j) wspomaganie i popularyzowanie dzia�lań kultywuja̧-
cych folklor i rȩkodzie�lo ludowe, w tym muzeów, izb
folklorystycznych i festiwali, a także ochronȩ zabyt-
ków sztuki karpackiej;

(k) wspomaganie i popularyzowanie idei ochrony przy-
rody, tworzenia rezerwatów przyrodniczych i Parków
Narodowych;
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CZYTAJCIE KSIA̧ŻKI
wydawane przez

Komisjȩ Wydawnicza̧ SKPB
i TOWARZYSTWO
KARPACKIE

W chwili oddawania do druku niniejszego wydawnictwa w sprzedaży
znajdowa�ly siȩ jeszcze nastȩpuja̧ce tytu�ly:

121. 1 Po�loniny ’85 pod red. Andrzeja Wielochy.

135. P�laj II pod red. Andrzeja Wielochy.

141. Materia�ly z sesji krajoznawczej ”Cmentarze z I wojny świa-
towej na Podkarpaciu“. Wysowa 23-25 października 1987 pod
red. Bogdana Mościckiego i �Lucji Wierzyckiej.

142. Magury ’89 pod red. Piotra Szczerbiaka.

143. Roman Frodyma, Cmentarze z okresu I wojny światowej w rejo-
nie Beskidu Niskiego i Pogórza, wyd. II poprawione i uzupe�lnione.

144. Po�loniny ’89 pod red. Jana Jacka Swianiewicza.

145. W�ladys�law Midowicz Życie i sny Tymoteusza Średniaka.

146. Andrzej Potocki Niżej po�lonin.

W najbliższym czasie ukaża̧ siȩ:

148. P�laj 4. Gorgany pod red. Adama Kulewskiego.

149. Magury ’90 pod red. Tomasza Szatrawskiego.

* * *

Nasze publikacje sprzedaja̧ miȩdzy innymi:

• Ksiȩgarnia pod Wierchami w Krakowie, Pl. Wiosny Ludów 8
• Ksiȩgarnia Turystyczna OU PTTK w Gliwicach, ul. Arkońska 8.
• Ksiȩgarnia w Hotelu Saskim w Warszawie, Pl. Bankowy 1.

Sprzedaż wysy�lkowa̧ pojedyńczych egzemplarzy prowadzi Centralna Tu-
rystyczna Ksiȩgarnia Wysy�lkowa PTTK. Oddzia�l Akademicki PTTK, ul.
Westerplatte 5, 31-033 Kraków.

Hurtowa̧2 sprzedaż prowadzi wydawca.

1Numer kolejny wydawnictwa w bibliografii wydawnictw SKPB Warszawa
2za ”hurtowe“ traktujemy zamówienie przynajmniej 20 egz. jednego tytu�lu









Suplement po latach
czyli ilustracje do

Sprawozdania z wycieczki w Gorgany 
i Czarnohorę odbytej w sierpniu 1989 r.

Uczestnicy wycieczki,
od lewej: Roman Werdon, Andrzej Wielocha, Józef Wróblewski, Paweł Luboński, 

Juliusz Marszałek, Piotr Janko, Irena Charysz, Adam Kulewski, Mariusz Birski

Wszystkie zdjęcia (na materiale ORWO) wykonane w 1989 roku



Doboszanka, fot. A. Wielocha

Doboszanka, fot. A. Wielocha
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Doboszanka, fot. A. Wielocha
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Doboszanka, fot. A. Wielocha
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Doboszanka, fot. A. Wielocha
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Pid Poharskim, fot. A. Wielocha

Bacówki na Dołhej, fot. A. Wielocha

6



Zachód słońca nad Howerlą z Kostrzycy, fot. A. Wielocha

Worynia w przysiółku Krywopola pod Kostrzycą, fot. A. Wielocha
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Panorama z Czarnohory z Kryntej, fot. A. Wielocha

8
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