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Sherry B. Ortner, autorka antropologicznej książki „Life and D eath on Mt. Everest” 
zauważyła, że w spinaczka w ysokogórska wciąż jeszcze bywa postrzegana jak o  form a 
„kontrkultury” , wymierzonej przeciw  nowoczesności i m ieszczaństwu. „K ontrkultury 
alpinistycznej” , podobnie ja k  całego ruchu kontrkulturow ego, nie można jednak  rozpatryw ać 
jako  hom ogenicznego zjawiska, sform alizowanej struktury.

W  obliczu odnotowywanej w alpinizm ie coraz liczniejszej „obecności” (jak to się dzisiaj 
mówi) przedtem  niezbyt licznie reprezentow anych grup -  kobiet, mniejszości rasowych
1 etnicznych, alpinistów  z małych, biednych lub postkom unistycznych nacji -  m ożna by 
bronić zdania, że w  obecnych czasach stanowi to inną form ę gry kontrkulturow ej. N ie można 
je j wprawdzie przedstaw iać w klasycznym kontrkulturowym  sensie -  antynowoczesnym  
i antym ieszczańskim  -  ten trend podaje jednakże w wątpliwość, im plicite  bądź explicite , inne 
dom inujące m odele tego sportu: męski, biały, zachodni i indyw idualistyczny.1

W edług O rtner tak scharakteryzowany nowy trend „kontrkulturow y” najsilniej przejawia 
się w środowisku polskich him alaistów. Autorka, za G. Childem, przyw ołuje nazwiska: 
W andy Rutkiew icz (kobiety/fem inistki), Jerzego K ukuczki (gwiazdy him alaizm u, człowieka, 
który wziął udział w pierwszych igrzyskach na ośm iotysięcznikach) i W ojciecha Kurtyki 
(starom odnego rom antyka)2. A plikacja term inu „kontrkultura” m a sens jedyn ie wtedy, jeśli, 
wskaże się jak ieś cechy wspólne łączące polskich alpinistów, a do tych -  za A ntoniną 
K łoskow ską -  zaliczyć można: „zasadę pokoleniowej rekrutacji uczestników ” (zbliżony 
wiek) i jaw ną „nieform alność grupy” (tak wym ienionych osób, ja k  i -  w innym planie -  
członków  wypraw wysokogórskich)3. W tezie O rtner największe znaczenie miał „polski 
faktor” , uzasadniający na gruncie historii obserw ow aną u polskich him alaistów 
opozycyjność. D okładniej, z w łaściw ą sobie ironią, przybliżył go w artykule „Polski 
syndrom ” W ojciech Kurtyka.

Polski alpinizm  tradycyjnie wyróżniał się kilkom a tendencjam i, które kształtow ały jego 
rozwój i, ja k  sądzę, szły w parze z  polską m entalnością. N ajw ażniejszą cechą była skłonność 
do dokonań eksploracyjnych, która przejaw iała się w  licznych przejściach na dziewicze 
szczyty i prow adzeniu nowych dróg. Skłonność ta realizow ała tęsknotę za przygodą

' Korzystam z przekładu niemieckiego -  B. Ortner Die Well der Sherpas. Leben und Sterben am Mount Everest. Aus
dem Amerikanischen von Anni Pott, Bergisch Gladbach, Gustav Lübbe Verlag, 2000, s.339. [tłumaczenie własne] 

Ibidem, s.340. Ortner odwołuje się do tekstu Grega Childa Mixted Emotions: Mountaineering Writting, Seattle 
1993, s. 173-174. (Tłumaczenie polskie: G. Child, Mieszane uczucia, przeł. J. Kopacz. Kraków-Londyn, Wyd. 
„AT", 1994).
3 A. Kfoskowska, Socjologia kultury. Warszawa, PWN, 1983, s.546-547. Pod dyskusję można poddać jedynie trzeci 
wymieniony przez Kłoskowską element: „masowe, ale bezpośrednie audytoria”, nie mający racji bytu w alpinizmie.



i romantyzmem. Druga cecha, to niespotykane w tej m ierze u innych narodowości 
upodobanie do wspomnianego już  alpinizmu zimowego. Ta Sztuka C ierpienia w czystej 
formie daw ała upust pewnym wartościom, wpajanym Polakom  od pokoleń, takim jak  
dzielność i wytrwałość. W reszcie trzecia cecha wiąże się z odw iecznym  polskim  
indywidualizm em .4

N ajw ybitniejszym  polskim  him alaistą byl Jerzy K ukuczka5. U niego też w pełni 
przejaw iał się opisany przez Kurtykę „polski syndrom ” albo, innymi słowy, dostrzeżona 
przez O rtner „kontrkulturowość” . K ukuczka w ybierał najczęściej ekstrem alne drogi, czasem 
pokonyw ał je  sam, nierzadko w szczególnie trudnych warunkach atm osferycznych. 
W krótkim  czasie, bo w ciągu zaledw ie 8 lat, w szedł na wszystkie ośm iotysięczniki (dwa 
z nich zdobył dwukrotnie). W ytyczył przy tym 10 nowych szlaków, m iał za sobą 4 wejścia 
zim owe. N igdy nie używał tlenu -  należało to do jeg o  stylu, podobnie ja k  w spinanie bez 
zainteresow ania i asysty m ediów6. Pozostaw ił kilka książek, na szczególną uwagę zasługują 
dwie: tekst interlokucyjny „N a szczytach św iata”7, przygotow any we w spółpracy z dzien-
nikarzem Tom aszem  M alanowskim , który przeprow adził cykl rozm ów z him alaislą i opra-
cował zgrom adzony m ateriał, oraz autobiografia Jerzego Kukuczki „M ój pionow y świat, 
czyli 14x8000 m etrów ”8. Jurorzy Konkursu im. A rkadego Fiedlera docenili je j „nie-
pow tarzalność, św ieżość, autentyzm i m iędzynarodow ą nośność”5 i przyznali w 1996 roku 
wyróżnienie specjalne w postaci statuetki Bursztynowego M otyla.

Celem  niniejszego szkicu będzie, z  jednej strony, tropienie znam ion warunkowanej 
zew nętrznie, bo sytuacją geopolityczną Polski, „kontrkulturow ości” w narracjach 
autobiograficznych najwybitniejszego polskiego him alaisty. Po drugie, interesować mnie 
będzie inne stricte literaturoznawcze zagadnienie: sposoby, w jak ie  K ukuczka
sprzeniew ierza się wzorom  klasycznej narracji, pozwalające mu, być może bezwiednie, 
zaakcentow ać sw oją odrębność, inność także w uprawianej przez niego twórczości literackiej 
czy precyzyjniej: piśmiennictwie. „Kontrkulturowość” w tym drugim  wypadku w iązałaby się 
z odnotow aną przez Kłoskow ską „silną ekspresją postaw ” 10.

Pierw szą książkę, sygnow aną nazwiskiem Kukuczki, „N a szczytach św iata” , za-
klasyfikowałam  jako  tekst interlokucyjny. Celem  rozmowy, prowadzonej przez Tom asza

4 W. Kurtyka, Polski syndrom  [w:] Wielkie wspinaczki. Osobiste relacje najwybitniejszych ludzi gór, pod red. 
Ch. Boningtona, Bielsko-Biała. Pascal, 1995, s.200.
5 Por. Climbing. The Complete Reference, Compiled by Greg Child, New York, Facts On File, Inc., 1995, s. 128: W. 
Unsworth, Encyclopaedia o f Mountaineering, London -  Sydney -  Auckland, Hodder&Stoughton, 1992, s. 195; R. 
Frison-Roche , S. Jouty, A History o f Mountain Climbing, Paris -  New York, Flammarion, 1996, s. 306 (Kukuczka 
został zaliczony do grona 50 największych alpinistów); W górach wysokich. Kompendium polskich wypraw  
wysokogórskich, pod red. K. Saysse-Tobiczyka, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1985, s. 214-222.
fl Wspominał o tym wszystkim Walter Bonatti w epitafium, zamieszczonym we włoskim i niemieckim wydaniu Na 
szczytach świata W. Bonatti, Fiir Jurek, [in:] J. Kukuczka, Im vierzehnten Himmel. W ettlauf im Himalaya, 
Übersetzung aus dem Italienischen: L. Eppelsheim, München, Verlag J. Berg, 1990, s.7-9 . Bonatti potwierdza 
w nim „kontrkulturowość” działalności Kukuczki, któremu mimo wielu obiektywnych przeciwności udało się 
osiągnąć szczyty mistrzostwa. W latach 80. wielu alpinistów odeszło od tradycyjnych celów i środków, przyczynił 
się do tego niewątpliwie postęp techniczny. Kukuczka w sposób niezależny od siebie, wymuszony względami 
finansowymi ntusial zrezygnować z wielu udoskonaleń i środków pomocniczych. Bonatti podkreśla, że Kukuczka 
uprawiał „czysty” alpinizm, grał fair, przestrzegał pewnych reguł gry, do końca zachował niezależność.
7 T. Malanowski, Wstęp, [w:] i. Kukuczka, Na szczytach świata. Spisał i opracował T. Malanowski, Katowice, 
KAW. 1990.
4 J. Kukuczka, Mój pionowy świat, czyli 14 x  8000 metrów, Londyn-Krakdw, Wyd. „A T ’. 1995. Redaktorami tej 
książki byli: A. Marcisz i A. Matuszyk. Ukazała się również wersja albumowa Mojego pionowego świata. Książki 
Kukuczki tłumaczone były na wieie języków, m.in. angielski, francuski, niemiecki i włoski. Por. też J. Kukuczka, 
Góry stworzyły mnie na nowo, [w:] A. Metelska, Szukanie puenty życia. (Rozmowa z Jerzym Kukuczką), Kościan, 
Aga, 1991 i J. Kukuczka, Ostatnia ściana, Katowice, Komplet, 1999.
’ Protokół z I Ogólnopolskiego Konkursu im. Arkadego Fiedlera na najlepszą polską książkę 1995 r. o tematyce 
podróżniczej i krajoznawczej dostępny w archiwum Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Ibidem, s.547.



M alanowskiego, było zdobycie danych um ożliwiających rzetelną rekonstrukcję następstwa 
czasow ego oraz sekwencji zdarzeń, niekiedy traum atycznych przeżyć, składających się na 
kolejne etapy wysokogórskiej wspinaczki. W tekście tym, znacznie wyraziściej niż w  innych 
realizacjach literatury alpinistycznej, na pierw szy plan wysuwa się „w idow iskow ość” . 
Kwestię tę  w  odniesieniu do tego typu tekstów  podniosła A nna Łebkow ska: „Partnerzy 
dialogu doskonale zdają  sobie sprawę z  tego, że nie rozm aw iają „napraw dę”, że ich 
spotkanie je s t jedynie grą, spektaklem  odgrywanym na oczach odbiorcy.” "  Roman Zimand 
w  tekstach preparow anych, pod względem edytorskim  zbliżających się do dialogu 
literackiego (ze względu na wyróżnienie pytań, odpow iedzi, ripost) dostrzega! sztuczność12. 
W  praktyce edytorskiej redaktor książki staje się cyzelatorem , dbającym  o charakterystyczne 
dla literatury naddanie językow e (uszlachetnianie, korektę). N ie bez znaczenia je s t także 
spraw na narracja. Tom asz M alanowski w e „W stępie” do książki „N a szczytach św iata” 
uprzedzał czytelników:

„K ukuczka nie je s t człowiekiem  skłonnym do zwierzeń. Jest może naw et najgorszym  
gaw ędziarzem  w śród him alaistów, ale him alaistą za to takim , że dorów nać prawie mu nie 
sposób.[...j N ie je s t łatw o nam ówić go na zw ierzenia, [...] W yczuw a się w  nim opór. 
W opowieści tej, mającej form ę rozm owy stawiane pytania z  reguły ustalają tylko pewien 
porządek narracji [pokreśl, m oje -  M .O .]. N iektóre skłaniają w praw dzie Kukuczkę do 
podniesienia przyłbicy, ale w iele je s t pytań takich, które się w książce nie znalazły, 
poniew aż nie doczekały się odpow iedzi.” 13

Z tego też powodu M alanowski, uwzględniając zapotrzebow anie na inform acje na ogół 
niedostępne, bo funkcjonujące w zamkniętym obiegu subkultury osób uprawiających sporty 
przestrzeni, dołącza często własne kom entarze i staranne przypisy. K ukuczka podejm uje 
w pewnym m om encie kwestię motywacji, pow odów  podejm ow ania ryzyka. Mówi:

O tóż nie wspinam y się na szczyty gór po to, aby to komuś udow adniać. Ja starałem  się 
w ejść na wierzchołek, żeby zaspokoić w łasną ambicję. K ogóż miałbym okłam yw ać? Siebie?

M oże gdyby himalaizm był tylko sportem, gdyby za zdobyw anie gór rozdaw ano tytuły, 
m edale i płacono prem ie pieniężne, wtedy i w ysokogórska w spinaczka przyciągałaby ludzi 
łasych na takie splendory. Ale przecież ci, którzy decydują się m ierzyć z  himalajskimi, 
alpejskim i czy andyjskimi olbrzymami, w większości rob ią  to dla czegoś zupełnie innego.14

W swojej wypowiedzi pom ija fakt, że sam  został uhonorow any -  M iędzynarodow y 
Kom itet O lim pijski, obradujący w 1988 r. w  Calgary przyznał jem u i Reinholdowi 
M essnerowi Srebrny M edal Orderu Olim pijskiego. Bez glosy M alanow skiego, w której 
ujaw nione zostały argum enty M essnera, odmawiającego przyjęcia w yróżnienia, nie 
zgadzającego się na traktow anie him alaizm u jak o  kolejnej olim pijskiej konkurencji15, 
cytow ana w ypow iedź Kukuczki, zaw ierająca jedynie jakąś aluzję do tam tego faktu, mogłyby 
być nie do końca czytelna. Także w  innych m iejscach to, co nie zostało w ypow iedziane 
przez him alaistę, uzupełniają bądź substytuują „obce głosy” : wypow iedzi współuczestników  
wypraw, np. A ndrzeja Zaw ady16, oficjalne dokum enty (np. raport Klubu W ysokogórskiego 
w G liw icach pow ołanego do zbadania okoliczności śm ierci C zoka 1985/86), a  nawet 
fragm enty tekstów  literackich -  opow iadania A dam a Bilczew skiego i prozy Andrzeja 
W ilczkow skiego. Ewenem ent w tego typu publikacjach, przynajm niej w  polskim piśmien-
nictwie, stanow ią suplementy m edyczne dr. Jana Serafina17, dotyczące funkcjonowania

11 A. Łebkowska, Kariera „książki mówionej ", „Dekada Literacka” 1993, nr 6, s. 4.
12 R. Zimand, Rozmowa z ...- dokument czy literatura, [w:] Czzis noniudizacji. Szkice czytane, Londyn. Aneks. 
1989, s. 16.
1T. Malanowski, Wstęp, [w:] J. Kukuczka, Na szczytach świata, op. cit.. s.7.

14 Ibidem, s.74.
15 Ibidem, s.74.
16 Ibidem, s. 110. Pierwodruk w „Taterniku” 1985, nr I .
12 Zob. notka biograficzna. Ibidem, s.35.



organizm u w wysokich górach (np. aklim atyzacji, choroby wysokościowej, halucynacji, 
odm rożeń itp.), dołączane po to, by naukowo wytłum aczyć osobliw e zachow ania w ekstre-
malnych warunkach.

M alanow ski w swych staraniach redakcyjnych podporządkow uje się ram om  kulturo- 
logicznej analizy biograficznej, wyeksplikowanej przez A ntoninę Kłoskowską:

„W  stosunku do w szelkich dokum entów autobiograficznych, niezależnie od sposobów  
ich produkcji, szczególnie je s t wskazane Denzinow skie zalecenie triangulacji. U zupełnienie 
danych autobiograficznych informacjami zaczerpniętym i z  oficjalnych dokum entów  
i św iadectw  innych współczesnych informatorów, jeśli to m ożliwe, stanowi cenne źródło 
dodatkowych danych i kontroli zew nętrznej.” 18

Teksty interlokucyjne, w edług systematyki M. Czerm ińskiej19 i K. M aciąga2” należą do 
obszaru prozy niefikcjonalnej, a ściślej -  literatury dokum entu osobistego. Ranga literatury, 
niejako ex definitione , przysługuje im zatem  w sposób wybiórczy. Badacze wym ieniają 
zaledw ie dwie oznaki literackości. Po pierwsze, „Dyskursowi autobiograficznem u właściwa 
je s t pew na deklaracja intencji ze strony autora opowieści, znana pod nazw ą paktu autobio-
graficznego”21, tożsam a z eksplicytnym założeniem « referencjalności, dokum entarną 
autentycznością przedstaw ianych zdarzeń. Po drugie, pow stający w  jaw nej kooperacji 
autorskiej tekst interlokucyjny podporządkow any je s t m igotliw ej, raczej intuicyjnie 
pojm owanej, „zasadzie strategii tekstu”22. M ożna j ą  utożsam ić z podporządkow aniem  
pewnym umownym „standardom  tekstualności: związkowi logicznem u, spójności,
intencjonalności, akceptowalności, sytuacyjności, intertekstualności, inform acyjności”23. 
N ajbardziej przekonująco reprezentow ana je s t zasada „sytuacyjności” . M alanow ski, przy-
stępując do rekonstrukcji wydarzeń z wyprawy na „Górę D usz” w 1986 roku (w pod-
rozdziale „Sześćdziesiąt dw a dni walki o szczyt”), zapytał Kukuczkę:
- Czy prow adzisz podczas wyprawy zapiski, coś w rodzaju dziennika pokładow ego?
- Zawsze, ale niezbyt regularnie. Również podczas tej ekspedycji notowałem  najważ-

niejsze wydarzenia.
- Zajrzyjm y zatem w diariusz i dowiedzm y się, ja k  przebiegała śnieżna bitwa o M anaslu.24 

W łączenie zapisu diarystycznego je s t elem entem  strategii pisarskiej, służącym
rozszerzeniu horyzontu poznawczego czytelnika. A leksander Główczewski przypom ina:

N ie ulega bowiem wątpliwości, ze „rozm owy z...” są zaw sze „rozm owam i dla” , 
prow adzonym i, a może raczej -  konstruowanym i ze względu na „tego trzeciego” , którego 
założona obecność wpływa znacząco na przebieg dialogu i jeśli weźm ie się pod uwa^ę fakt, 
iż dialog ten podlega ostatecznie zapisaniu -  na późniejsze zmiany redakcyjne tekstu.“

Uwagę dotyczącą „konstruow ania” tekstu można rozszerzyć na inne narracje
autobiograficzne Kukuczki, zw łaszcza zaś na książkę M ój p ionow y świat.

1!i A. Kłoskowską, Kulturologiczna analiza biograficzna, [w:] Metoda biograficzna w socjologii, pod red. 
J. Wiodarka i M. Ziółkowskiego, Warszawa -  Poznań, PWN, 1990, s.181.
Iy M. Czermińska, Wobec tradycji gatunków  [w:] Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, 
Kraków, Universitas, 2000, s.244-245 R. Zimand, autor terminu „teksty inlerlokucyjne” przeciwstawia je  
literaturze dokumentu osobistego. Zob. R. Zimand, Rozmowa z...-dokum ent czy literatura, [w:] Czas normalizxtcji. 
Szkice czwarte, Londyn, Aneks, 1989, s.15.
211 K. Maciąg, W kręgu problematyki „pamiętników mówionych'’, Rzeszów, Wyd. WSP, 2001, s. 13-19 i 181 
(diagram). Praca Maciąga jest pierwszą systematyczną próba uporządkowania chaosu terminologicznego.
21 M. Zaleski, Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej, Warszawa. 1BL, 
1996, S.71.
22 R. Lubas-Bartoszyńska, Między autobiografią a literaturą, Warszawa, PWN, 1993, s. 16
23 Chodzi o standardy na gruncie współczesnej analizy dyskursu wymienione przez E. Rewers, Język i przestrzeń
w postslrukluralistycznej jilozofti kultury, Poznań, UAM, 1996, S.37.
24 J. Kukuczka, Na szczytach..., op. cit., s. 163. Por. fragmenty dziennika -  s. 164-168.

A. Główczewski, O dialogowych strategiach i taktykach „rozmów  z... ". (Rekonesansj. „Acta Universitatis Nicolai
Copcmici", Filologia Polska XLVII, Nauki Humanistyczno-Społecznc, 1996, z. 305, s. 109.



„T a napisana przed siedm iu laty książka, je s t  jedynym , osobistym  w spom nieniem  Jurka 
z  czasów, kiedy zdobyw ał kolejne ośmiotysięczniki „korony H im alajów ”26 -  można 
przeczytać w  rekom endacji wydawców. Trudno jednak  zgodzić się z  zaproponow aną przez 
nich k lasyfikacją genologiczną. W spom nieniami zw yczajow o określa się „pam iętniki
0 sw obodnej budow ie i najczęściej niew ielkich rozm iarów ”27. W łaściw sze będzie nazwanie 
tekstu Kukuczki autobiografią, tym bardziej, że je j założeniem  je s t -  ja k  imputuje 
G. G usdorf -  „program  zrekonstruow ania jedności pewnej egzystencji na przestrzeni 
czasu”28. W  M oim  pionow ym  św iecie  porządek tekstu w yznaczają relacje  o zdobywaniu 
kolejnych szczytów nowymi drogami:

□  Lhotse, północno-zachodnia ściana, 1979,
□ □ M oun t Everest, południow a ściana, 1980,
□ □M akalu , północno-zachodnia grań, 1981,
□ □ B ro ad  Peak, zachodnią ścianą, 1982,
□ □G asherbrum  II, południowo-wschodnia grań, 1983,
□ □ G asherbrum  I, południow o-zachodnia ściana, 1983,
□ □ B road  Peak, trawersem  poprzez W ierzchołki: Północny i Środkow y, 1984,
□□D haulagiri, zim a 1985,
□ □ C h o  Oyu, południowo-wschodni filar, zim a 1985,
□ □ N anga Parbat, południowo-wschodni filar, 1985,
□ □ L hotse, próba przejścia południowej ściany, 1985,
□ □K angchendzönga, zim a 1986,
□ □ K -2 , południow a ściana, 1986,
□ □ M anaslu , północno-wschodnia ściana, 1986,
□□A nnapurna, pierw sze wejście zim ą północną ścianą, 1987,
□ □ S hisha Pangma, zachodnia grań, 198729.

Jak wynika ze wstępnego rozpoznania -  przeglądu tytułów  rozdziałów , autobiografia 
Kukuczki je s t tworem  selektywnym. H im alaista przedstaw ia w  porządku chronologicznym
1 topograficznym  zwięzłe relacje z  ekspedycji. N arracja podporządkow ana je s t pewnym 
rygorom , co więcej -  kolejne rozdziały budow ane są w edług schem atu. W ażna w  tym 
kontekście je s t  konstatacja Jerzego Trzebińskiego.

„[...] w  ram ach schem atu narracyjnego określona sfera św iata jaw i się człow iekow i jako  
przestrzeń, w  której dzieją  się szczególnego rodzaju historie, a m ianow icie historie 
polegające na tym, że typow e dla tej sfery postaci, m ające określone intencje, napotykają na 
specyficzne, pow tarzające się problem y, a otoczenie i ich w łasne cechy -  tworząc warunki 
radzenia sobie z nimi -  p rzesądzają o szansach ich przezw yciężania.”30

W ziąwszy pod uwagę praktykę p isarską Kukuczki, tę „określoną sferę św iata” stanowi 
orosfera, ściślej: korona Him alajów. A utor M ojego p ionow ego  św iata  opowiada 
„szczególnego rodzaju historie” o zaw łaszczeniu tej przestrzeni, o zm aganiu się z oporami 
przyrody, a  także własnego ciała, w reszcie o w alce sportow ej, konkurow aniu z  M essnerem. 
Owe „specyficzne, pow tarzające się problem y” w iążą się nie tylko z  trudnościami

26 J. Kukuczka, Mój pionow y świat. op. cit. [ Rekomendacja z  okładki].
27 M. Głowiński, Pamiętnik [w:] Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego. Wrocław, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, 1989, s.339.
2,1 G. Gusdorf, Warunki i ograniczenia autobiografii, przeł. J. Barczytński, „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s.269.
29 Por. Spis treści, s.287, Ważniejsze przejścia wspinaczkowe Jerzego Kukuczki, oprać, przez Andrzeja Matuszyka. 
s. 280-286, [w:] J. Kukuczka, Mój pionowy świat, op. cit. Ten sam porządek został zachowany w książce 
konkurenta Kukuczki -  Reinholda Messnera, Überlebt. Alle 14 Achttausender. M iinehen-Wien-Ziirich, BLV 
Vcrlagsgcsselschaft, 1987, s.8. Książkę rozpoczyna znamienne motto -  depesza od polskiego himalaisty o treści: 
..Congratulation for your big slam!” -  Jerzy Kukuczka” .

J. Trzebiński, Narracyjne konstruowanie rzeczywistości, [w:] Narracja ja k o  sposób rozumienia świata, pod red 
J. Trzebińskiego, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002, s.23.



przetrw ania w ekstrem alnych warunkach. K ukuczka nie odryw a ich bowiem od 
specyficznego, polskiego kolorytu lokalnego i polskiej mentalności ujawniającej się 
w rozm aitych okolicznościach.

Polski him alaista m iał św iadom ość swej odmienności i poczucie niższości w obec 
konkurentów z Zachodu. Kom pleksy ujaw niły się podczas wyprawy na K-2, organizowanej 
przez dr. K arla H errligkoffera w 1986 roku.

„[...] po raz pierw szy uczestniczę w  wyprawie organizowanej przez him alaistów 
zachodnich. Mam możliwość poznania niejako „od środka” w arunków  takiej ekspedycji. 
Różnica jes t wyczuwalna właściwie od pierwszych chwil. [...] Co chwila każą nam wnosić 
jakieś opłaty, na każdym kroku trzeba wyciągać z kieszeni to sto rupii, to pięćdziesiąt, przy 
których to czynnościach polska dusza sie buntuje” [podkreślenie m oje -  M .O .].31

W ażniejsza je s t uw aga poczyniona trochę później. „K ontrkulturow ość” , zgodnie z de-
fin icją Ortner, ma wym iar ekonom iczny32, sprowadzony do porów nania -  dość drastycznego 
-  standardów  życia na Zachodzie i w Polsce. K ukuczka kom entuje pewne zdarzenia podczas 
wyprawy kierowanej przez Herrligkoffera:

„[...] wszystkim  „nafarom ” , czyli kulisom, ro zd an o '3 0 0  par wspaniałych skarpet ze 
szw ajcarskiej wełny, takich, o których ja  zaw sze tylko marzyłem . A tutaj każdy z tych 
kulisów je  bierze i wiadomo, że w życiu nie włoży ich na nogi, bo do skarpet nie przywykł. 
Biegiem  zaniesie je  w najbliższym m iasteczku do sklepu i sprzeda za grosze. N ie 
zazdrościłem  im, raczej dotarło w tym właśnie m om encie do mnie, że tak napraw dę to jestem 
w sytuacji materialnej znacznie bliższej tym kulisom niż moim kolegom z wyprawy.”33

Sytuacja finansowa nie przekreślała jednak , jeg o  zdaniem , szans na osiąganie sukcesów 
w him alaizm ie. Siła polskich alpinistów tkwi w ich niezwykłej wytrzymałości i odwadze. 
Kukuczka, nie unikający w swoich narracjach form deiktycznych, obrazow o porów nuje 
alpinistów  zza żelaznej kurtyny z zachodnim i. O dkryw a przy tym dość zaskakujące 
podobieństw o.

„Gdyby chcieć porównywać polskich alpinistów  z  zachodnim i, trzeba sięgnąć po 
przykład sam ochodu ich produkcji, który jes t bardzo dobry, ale na idealnych drogach. 
A polski je s t toporny, zły, nieekonom iczny, wytrzym uje jednak  znacznie więcej na 
bezdrożach, gdzie czasam i potrafi zastąpić naw et czołg. Oni też są  znakom ici, kiedy jes t 
piękna pogoda, kiedy droga je s t wytyczona, kiedy je s t luz, nie m a żadnego ryzyka. W tedy 
dystansują innych. Ale m uszą do tego mieć stw orzone warunki, musi być autostrada. 
Idealna, dobra, bez dziur. K iedy droga je s t trochę inna, w ysiadają bardzo szybko.”34

„K ontrkulturow y” wymiar działalności alpinistycznej Polaków  wiąże się również 
z pow szechnie znaną, w zm iankow aną w obcojęzycznym  piśm iennictw ie35, typow o polską 
praktyką om ijania przepisów . K ukuczka przyznał, że M ount E verest w  1980 roku zdobył 
nielegalnie.

„Dom yślam y się, że je s t to form a kary nałożonej na nas przez M inisterstw o Turystyki 
[Nepalu -  uzup. moje -  M .O], G ra je s t nawet czytelna. Chcą wydanie zezw olenia odwlec 
w czasie, a kiedy w reszcie nam je  wręczą, że niby wszystko je s t w  porządku, będzie za 
późno, by gdziekolw iek się wspiąć. [...] Postanawiam y załatw iać cała spraw ę ..do  polsku” 
[podkreśl, m oje -  M.O.]. [...] M usimy działać.

Decydujem y się na zorganizow anie trekkingu, turystycznej wycieczki do podnóży 
Everestu, na którą zezw olenia w ydają każdemu, od ręki, za kilkanaście dolarów .”36

31 J. Kukuczka, Mój pionowy świat, op. cit., s. 182.
32 S.B. Ortner, op. cit., s. 340.
33 J. Kukuczka, Mój pionowy świat, op. cil., s. 183.
34 Ibidem, s. J 85.
35 S.B. Ortner, op. cit., s.340.
v‘ J. Kukuczka, Mój pionowy świat, op. cit., s.30-31 .



W przeciwieństw ie do zachodnich him alaistów Polacy zazw yczaj mieli problem y 
z organizacją wypraw, borykali się nie tylko z problem am i finansowym i, ale także 
urzędowymi. Dlatego też opis fazy „inkubacji” wyprawy, nie tylko w narracji Kukuczki, 
pochłania lw ią część tekstu. W M oim pionow ym  św iecie  rozdział „K aczka po pekińsku” 
w całości pośw ięcony je s t przygotowaniom  historycznej ekspedycji, ściślej: zabiegom  
dyplom atycznym  mającym doprowadzić do zezw olenia na przekroczenie granicy chińskiej. 
Kukuczka nie om ieszkał przeprow adzić kolejnej paraleli, tym razem  stricte  politycznej -  
ustrojowej.

„W  Pekinie proponują nam z m iejsca zrobienie kosztorysu wyprawy:
-  W ypiszcie tutaj wszystko, czego potrzebujecie i ile chcecie nam za to zapłacić -  mówi 

jeden  z  wysokich urzędników Chińskiego Związku Alpinizm u obdarzony tytułem doktora.
Przypom ina mi to trochę drenaż kieszeni zagranicznych turystów  w  Polsce, która dzięki 

odpow iednim  stawkom i kursie dolara wziętym z... nieba, je s t najdroższym  turystycznie 
krajem  w Europie. N ie ma się czemu dziwić, zarów no u nas, jak  i w ChRL działają te same 
‘m echanizm y ekonom iczne” ’.37

W  narracji Kukuczki wyraźnie zaznacza się signum  temporis. N ajczęściej chodzi 
o zdem askow anie tych eufem istycznie nazwanych „m echanizm ów ekonom icznych” . W roz-
dziale „N anga nie pobłaża” him alaista w poglądowy sposób przedstaw ia przygotow ania do 
wyprawy w 1985 roku. N ie interesuje go wielka polityka, chodzi raczej o pragmatyczną 
um iejętność radzenia sobie z niechętną obieżyświatom socjalistyczną biurokracją. Do jej 
opisu najlepiej nadaw ała praktyka wypowiedzi kolokw ialnej, nie stroniącej od zwrotów 
z  języka potocznego. Niezwykłość sytuacji podkreślona została dodatkow o przez 
zastosow anie zwrotu „pam iętajm y” .

„U dało mi się spożytkować m oje dośw iadczenie i „chody” na śląskiej ziemi, dzięki 
czemu wydebiłem  odpow iednie przydziały trudno osiągalnej żywności i 3 m aja „m aluchem ” 
załadowanym  po dach znakomitymi suszonymi wędlinami i szynkami, ruszyłem do 
Krakowa. D ata je s t ważna, pam iętajm y [podkreśl m oje -  M .O .], kiedy to się wszystko dzieje. 
T rw ają restrykcje po stanie wojennym, a ja  jadę autem pełnym poszukiwanych sm akołyków 
akurat w dniu, kiedy należy przypuszczać, że w Krakowie będzie „gorąco” .38

Działalność logistyczna, polegająca na zgrom adzeniu niezbędnego podczas wyprawy 
prowiantu, w latach 80. była niezwykle trudna. Himalaiści musieli starać się o pozwolenie na 
korzystanie z „zapasów państwowych” . Sym ptom atyczny może być inny przykład z  narracji 
Kukuczki. N a uwagę zasługuje znów porównanie, tym razem ryzyka, na jak ie  narażony jes t 
„zaopatrzeniow iec” wyprawy w kraju z kataklizm em  w wysokich górach.

„N ajgorsze przeżyłem  w pobliżu katowickiego „Supersam u”, pod którym są potężne 
chłodnie zawalone wówczas po samo sklepienie specjałam i m ięsnym i.[...] W yjeżdżałem 
w biały dzień z  tego podziem nego magazynu przed „Supersam ” , ciągnąc za sobą wózek 
ręczny, na którym leżały puszki konserw mięsnych, [...] Przechodzący ludzie, którzy' to 
w idzieli, stawali się w ręcz agresywni.

Zbiegow isko rosło, ludzie napierali, pytania i propozycje kupna stawały się coraz 
bardziej niecierpliw e, wrogie. Kiedy byłem w sam ochodzie i ciągnąłem za rozrusznik, 
czułem się ja k  wtedy, gdy w górach człowiek ucieka przed sunącą w dół lawiną. Ruszając, 
dusiłem gaz do dechy, pom ruk zawiedzionych głosów  zostawał w  tyle...”39

Rzeczywistość można wiernie opisać, dobierając odpow iednie środki językow e. Tę 
lingw istyczną „intencjonalność” ich użycia można przeanalizow ać w dynamicznym, 
cechującym  się pew ną dram aturgią rozdziale „Przejechany wąż”, podsum owującym  rok 
1984. W stęp stanowi opis przygotowań do wyprawy, skupiony na zm aganiach z biurokracją

37 Ibidem, s.244.
3* Ibidem, s .136-137.
37 Ibidem, s.45.



polską i pakistańską. K ukuczka stosuje tu specyficzną tytulaturę: „pew ien W ysoki Urząd, od 
którego zależy zezw olenie na dodatkow y zakup mięsa” , „oblicze Samego D yrektora” , 
„Dyrektor, od Którego Zależy W szystko”40, m ającą na celu wydobycie groteskowych 
wymiarów egzystencji w czasach PRL-u. Inklinacje satyryczne ujaw niają się także w dalszej 
części tekstu, traktującej o kolejnych urzędowych perturbacjach. Pakistańskie M inisterstwo 
Turystyki odm ówiło Kukuczce i kilku innym Polakom  wydania zezw olenia na uczestnictw o 
w wyprawie szwajcarskiej na K-2. Him alaista mógł legalnie zdobyć jedyn ie Broad Peak 
i Gasherbrum  IV, który nie jes t ośmiotysięcznikiem, z  tego też pow odu -  w sensie 
sportowym  -  celem  mniej atrakcyjnym  i ambitnym. Rekom pensow ał to innymi walorami:

„[...] przyciąga wszystkich, ja k  m agnes, sw oją p iękną nie zdobytą jeszcze, słynną 
Św ietlistą Ścianą. Strzela w górę niedaleko stąd, z  Concordii, w m iejscu, przez które 
przechodzą wszystkie wyprawy idące pod K-2 i Gasherbrum y. N ie daw ała mi spokoju od

„4 1pierw szego wejrzenia.
D la toku narracji w tym  rozdziale ważna jest, wydawać by się m ogło rzucona 

m im ochodem  uwaga. Podczas przejazdu trasy, ironicznie nazywanej „Karakorum  Highw ay” , 
m iało m iejsce pewne zdarzenie.

„K iedy w pewnym m om encie przejeżdżam  pełzającego jezd n ią  węża, krzywię się i tylko 
przez m om ent rodzi mi się w głowie pytanie, czy z wężem tutaj nie je s t przypadkiem  tak, jak  
u nas z czarnym  kotem przebiegającym  drogę. Jedziem y dalej.”42

To zdarzenie inicjuje fatalistyczną interpretację późniejszych wydarzeń. Przesąd, a raczej 
jego  presupozycja, determ inuje rozwój historii, zorientowanej od tego momentu na 
odtw orzenie ciągu pechowych zdarzeń. Rejestr otw iera wypadek sam ochodowy. Zniszczenie 
pojazdu wiązało się z  w ynajęciem  zastępczego, a to stanow iło poważne obciążenie 
skrom nego budżetu wyprawy. A lpiniści zdecydow ali się sprzedać niektóre rzeczy z ekwi-
punku. A tm osferę strachu i napięcia najlepiej oddaw ał język potoczny.

„Zbiegow isko, sprawa je s t w końcu nielegalna, bo nigdzie nie wolno tak sobie, na ulicy, 
handlować. Mieliśmy więc pełne portki strachu, że wcześniej czy później, ale na pewno 
napatoczy się [podkreśl, m oje -  M .O.] policja. W końcu jednak  jakoś te w szystkie sprawy 
załatwiliśm y, zlikwidowaliśm y nasz „bazar” i z  u lgą wyjechaliśm y w góry.”43

Stan ten był jednak  krótkotrwały. Zgodnie z fatalistyczną w izją  w ydarzeń, ocena stopnia 
trudności ściany okazała się zbyt optymistyczna.

„R ozpoczęcie traw ersu granią południow ą pociągało nas najbardziej. D latego tutaj 
ustawiliśm y namioty, żeby być blisko i móc dobrze spraw dzić szanse dojścia i pokonania jej. 
Bo z  daleka wszystko wygląda zachęcająco, ale nieczytelnie. Dolinka, grańka. ścianka, 
przelaczka itd.” [podkreśl, m oje -  M .O .].44

W yżej przytoczone formy hipokorystycze zostały użyte z ironią. Alpiniści bagatelizow ali 
trudności trawersu. W następnym akapicie K ukuczka obiektywnie stwierdził:

„W ięc czas najwyższy zobaczyć, ja k  to wygląda naprawdę. Z  bliska. O kazuje się, że 
niewesoło. Już pierwszy rekonesans zam ienia się w kubeł zimnej wody, w ylany na nasze 
rozpalone głowy. Od sam ego początku musimy poręczować, w spinać się ze sztyw ną 
asekuracją.”45

N a tym nie kończy się jednak  opowieść o nieprzystępności góry. K olejny passus 
pośw ięcony je s t sugestywnemu opisowi lawiny podczas biwaku.

4,1 Ibidem, s.92.
111 Ibidem, s.93.
42 Ibidem, s.94.
43 Ibidem, s.96. W tekście pominięty został przyimek „ze”. Trudno or2ec, czy był to świadomy zabieg Kukuczki, 
czy może raczej błąd edytorski.
44 Ibidem, s.96.
45 Ibidem, s.96.



„[...] Coś zaczyna bębnić w płótno namiotu. Początkowo niewinnie, jak b y  ktoś sypnął 
w naszym kierunku garścią grochu. [...] Po chwili czujem y, że „groch” leci coraz grubszy. 
A później następują ju ż  tylko dw a głuche łupnięcia. 1 koniec. [...] Cały nam iot je s t 
rozerwany, a na środku, tam gdzie jeszcze parę minut tem u siedziałem  w kucki i gotowałem , 
leżą dwa kamole [podkreśl, m oje -  M.O.] wielkości ludzkiej głowy. Z leciały gdzieś z góry 
i „zapukały” akurat w nasz nam iot.”46

Uwagę czytelnika przykuw ają przem awiające do wyobraźni porów nania. Opisywane 
przez Kukuczkę fazy lawiny, ich natężenie są  interpretowane przez pryzm at innych, bardziej 
znanych zjawisk. W  obu wypadkach (porównań do grochu i kam ieni) chodzi o skalę 
wielkości, upraw om ocnioną przez nawyki językow e i percepcyjne tak piszącego, ja k  i wir-
tualnego odbiorcy. Kukuczka nie poprzestaje na sugestywnym opisie kataklizm u. Przybliża 
też  warunki, w jak ich  przyszło him alaistom  spędzić tam tą krytyczną noc.

„K ręcim y się w tych ciemnościach i m rozie trochę bezradnie w okół szczątków namiotu, 
w reszcie mówię:

-  Bom ba dwa razy w jeden  lej nie wpada. Spróbujm y jakoś w ytrzym ać.”47
K ukuczka niejednokrotnie tworzył dla potrzeb tekstu własne frazeoloigizm y, czasem 

w  niezgodzie z systemem językowym . Sięgał także do dość bogatego rezerw uaru potocznej 
parem iologii.

„Lód je s t tak twardy, że nawet w rakach trudno się na nim utrzym ać. N a ten w idok siada 
nam „psycha” [podkreśl, m oje -  M .O ].48

Tekst Kukuczki różni się od innych realizacji autobiograficznych alpinistów  silnie 
zindyw idualizow anym  stylem i ekspresją językow ą. To właśnie, m ożna by powtórzyć za 
M ieczysławem  Dąbrowskim, piszącym o sytuacji i wyznacznikach autobiografii, 
„Świadom ość języka, którym się mówi, je s t oczywista i często pozostaje jak o  jedyna wartość 
tekstu”49. W  narracjach autobiograficznych alpinistów  pow tarzają się pewne wątki, 
w podobny sposób opisywane są pewne zdarzenia, pow ielane są pewne obiegow e, potoczne 
przekonania, pojaw iają się klisze językow e. Kukuczka, jak o  przedstaw iciel „kontrkultury 
alpinistycznej,” sygnuje tę standardow ą narrację idiolektem 50. H im alaista potrafi w sobie 
tylko właściwy sposób, dosadny i zarazem  ironiczny, opisać dram atyczne wydarzenia, 
np. wypadek partnera -  W ojtka Kurtyki podczas w chodzenia na W ierzchołek Północny.

„I zaczął się obsuwać po lodow>'m zboczu, próbował ratować się, drapiąc lód rakami, ale 
bezskutecznie. Tylko ostatnim wysiłkiem jeszcze raz zadarł nimi i jakcś złapały, utrzymał się tuż 
przed pionowym uskokiem. Gdyby tam poleciał, byłoby „ d o  ptokach” [podkreśl, moje -  M.O].51

*  Ibidem, s. 97.
47 Ibidem, s. 98.
4* Ibidem, s. 98.
44 M. Dąbrowski, Autobiografia, czyli próba tożsamości [w:l Autobiografnm -  przemiany, formy, znaczenia, pod 
red. H. Gosk, A. Zieniewicza, Warszawa, Elipsa, 2001, s. 53.
5<I Narrację Kukuczki w Moim pionowym świecie ubarwiają osobliwe zwroty: 1) mające związek z opisem 
warunków atmosferycznych, np. ,jcst strasznie « lu f c ia s to » ” (s.37), „sakramencki mróz", (s.133) „wygwizdowo" 
(s.213), „prało żabami" (s.260) -  mocno padaio: 2) innowacje frazeologiczne, budowane często w niezgodzie 
z normą językową, np. „wyraźnie gram na dwóch fortepianach” (s. 107) -  działać na dwa fronty, być „w krzakach” 
(s. 109) -  być daleko w polu, „nażiopać się płynów do rozpuku” (s.200), „mam pierońskie szczęście” (s. 162), 
„przeżywałem tę zwykłą ludzką « c y k o r i ę »  (s. 111 ), 3) argotyzmy, np. „ « s z la ja  s i ę »  [.„1 po przeróżnych górach 
(s. 113), „pieprznął, leciał na zbity Icb” (s.222), „nic wydolili” (s.223), „« p rz e p o m p o w a ć »  złotówki na ruble” 
(s.245); 4) neologizmy ad hoc tworzone przez himalaistę, np. „mam [...] straszne « m y ś le m c c » ” (s.226) -  być 
w rozterce, „kokosząc się [w śpiworze]” (s.232); 5) elementy profesjolektu alpinistycznego, np. „podnóże żlebu 
zwanego « h o k e j e m » ” (s. 193), „zakładać « k i b e l » ” (s. 130) -  rozbijać obóz: 6)obok tego zaskakujące poctyzmy, 
np. „styczniowa łaskawość słońca” (s.229), „westchnienie gigantycznej bestii” (s.230) -  na określenie lawiny. 
Sporadycznie pojawiają się także wulgaryzmy, np. „pocałujcie nas w dupę” (s .!04). Również w „Na szczytach 
świata” występuje wiele zwrotów potocznych, np. „iść « n a  d u ś »  (s.78), „mieć mięśnie z budyniu” (s.80), 
„z impetu fajtnąlem” (s. 128).
51 J. Kukuczka, Mój pionowy świat, op. cit., s. 99



W  dalszej części opowieści o zdobywaniu szczytu uderza w inny ton, daleki od 
kolokwialności. Ciekawe jes t ponadto zestaw ienie dwu rzeczywistości: sakralnej
(reprezentowanej przez Boga) i magicznej -  pow racającego w narracji K ukuczki na prawach 
lejtm otywu przesądu lub raczej jego  presupozycji

„Palec Boży nakazujący uważać w górach do końca? Chyba tak...
I w raca wspomnienie węża, przejechanego na kam ienistej drodze. Z a  dużo tego pecha jak  

na je d n ą  wyprawę.”52
W opisie samego celu wyprawy, czyli Świetlistej Ściany na G asherbrum ie IV, ujawnia 

się natom iast ostensywność, skojarzona z  seksualnością.
„Od wielu lat je s t przedm iotem  tęsknot licznych alpinistów, rów nocześnie jednak  

synonim em  niem ożności. Przyciąga w zrok ja k  najw spanialsza dziew czyna [podkreśl, m oje -  
M .O .], ale wystarczy posłać w je j kierunku tylko jedno  spojrzenie, by uprzytom nić sobie, że 
musi być piekielnie trudna, że nie m a w tym m urze skały i lodu punktów  łatw ych.”53

N ie je s t to przypadkow e porównanie, już  podczas zdobyw ania M ount Everestu Kukuczka 
pisał, że góra ta „wzbudza pragnienie ..zaliczenia” je j, chęć kryjącą w  sobie cechy 
fizycznego pożądania” [podkreśl, m oje -  M .O .]54. Ulrich Aufmuth, niemiecki psycholog, 
z  zam iłow ania alpinista, przekonuje, t e  tego rodzaju porów nania nie stanow ią bynajmniej 
drugorzędnych ingrediencji górskiej namiętności.

Zgodnie z tym wiele zwrotów w literaturze górskiej pochodzi z leksyki erotycznej. 
Szczyty nas „w abią” i „podniecają” . Czasem także nieprzystępnie nas „odtrącają” . Górom, 
które szczególnie nas oczarowały, nadajem y pełne uw ielbienia zaszczytne kobiece tytuły: 
Piękna, W zniosła, Królowa, Dziewicza. Te wspólne cechy literatury górskiej i erotycznej są 
wyrazem  faktycznego uczuciow ego podobieństw a obu obszarów .55

W narracji Kukuczki ekw iw alencja erotyczna została w ykorzystana jeszcze  raz, w  innych 
okolicznościach, podczas rekonstrukcji historii zdobywania K-2. H im alaista opisuje, jak  
przekonyw ał sw ojego partnera, Tadeusza Piotrow skiego, do wejścia now ą południow ą 
ścianą na K-2:

„A ja  go przekonyw ałem , kusiłem , pokazywałem  mu zdjęcia ściany południowej 
zupełnie iak fotografie ślicznej dziew czyny i dostrzegłem , ze nie pozostało to bez wrażenia. 
[...] W tedy schowałem  zdjęcia bez słowa, uważając, że sw oje zrobiły, bo T adka ..uwiodły” 
[podkreśl, m o je -M .O .] .5

Ten i inne fragm enty potwierdzają, że lingw istyczna diagnoza niem ieckiego psychologa 
m a rację bytu. Sukces alpinisty zależy bowiem  od jeg o  em ocjonalnego stosunku do 
eksplorowanej przestrzeni -  do zdobyw anej, ja k  nieprzystępna kobieta, góry. Jego brak je s t 
rów noznaczny z  wycofaniem . D oskonale ilustruje to cytow ana przez Kukuczkę w ypow iedź 
Kurtyki. Tym  razem  do w yrażenia em ocji bardziej nadaw ały się inne środki wyrazu: 
m etaforykę erotyczną zastąpiły wulgaryzmy.

„W  pewnym  m om encie widzę, że W ojtek [Kurtyka] jak b y  zw alnia kroku. [...] Siada 
nagle i mówi:

-  W iesz co? Ja  to pierdole. N ie jestem  do tej ściany przekonany [podkreśl, m oje -  M .O .]. 
D o tego ta  pogoda... W racam  do dom u.”57

N arastające konflikty z  partnerem  i fatalistyczna aura tow arzysząca od początku 
wyprawie, sprawiły, że K ukuczka zdecydow ał się na sam otne zdobyw anie szczytu.

52 Ibidem, s. 99.
53 Ibidem, s. 99.
54 Ibidem, s. 20.
35 U. Aufmuth, Zur Psychologie des Bergsteigens, Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 1992, s. 152
[tłum. własne].
36 J. Kukuczka, M ój pionowy świat, op. cit., s. 187.
37 Ibidem, s. 100.



„Zbieram y się do drogi powrotnej. I po raz pierwszy bardzo silnie przeżywam nagłą 
potrzebę samotności. Postanawiam sobie, że jak iś czas muszę być w górach sam. W ojtek 
myśii chyba podobnie. [...] Idę samotnie... i w ogóle nie przypuszczam , że w czasie tej 
samotnej wycieczki przeżyję aż tyle.”58

Him alaista, wbrew tej deklaracji, nie opisuje bogactw a sam otnych doświadczeń. 
O granicza się do zdawkowej, chaotycznej enumeracji:

„Przeżywam  bardzo fajne chwile, jestem  zupełnie sam; w samotności wszelkie odczucia 
są  głębsze, inaczej odczuw a się góry. W iem, że jestem  tylko ja  i one. Z  braku partnera
rozm awiam  sam ze sobą i z górą. Czuję się cząstką tego ogrom nego świata.

A  przede wszystkim robię, co chcę.
W  efekcie w chodzę na dwa szczyty, w tym jeden  dziew iczy.”59
Szczędzi szczegółów  dotyczących okoliczności zdobyw ania szczytów. W ięcej uwagi

pośw ięca natom iast pokonywaniu szczelin lodowych.
„[...] lodowce, spływając, tw orzą czasem przed sobą lub z  boku ja k  gdyby morenkę, 

gdzie nagle, na wysokości nawet czterech tysięcy m etrów  robi się łączka, rośnie na niej 
zielona trawa, kwiatki. [...] M am do tego zielonego raju blisko, je s t tylko trochę poniżej. Ale 
tkwię ciągle w labiryncie bloków lodowych, często o rozm iarach kam ienicy. Tu coś 
potężnego wisi, tam otw iera się nagle jakaś szczelina. [...] Sam z duszą na ram ieniu, co 
gorsza, ze św iadom ością, że w każde chwili którykolw iek z  elem entów tej groźnej 
scenografii [podkreśl, m oje -  M.O.] może runąć.”60

W cytowanym słowo „scenografia” denotuje narrację, skoncentrow aną na opisie podłoża. 
N apięcie potęgują, tak ja k  w innych fragm entach, odpow iednio dobrane środki językow e, 
pochodzące z  gwary śląskiej i języka potocznego, w reszcie sugestyw ne porównania, 
wykorzystujące w funkcji podstawy tertium com parationis pow szechnie znane desygnaty 
z pejzażu miejskiego, w tym konkretnym  przypadku -  kam ienicę. W kolejnym  fragmencie 
p er analogiam  pojaw ia się boisko piłkarskie, tym razem  w  innej funkcji, polegającej na 
skontrastowaniu wymiarów rzeczywistych z - w  tamtej chwili -  abstrakcyjnym i, czyli 
niewielkiej platform y kilkadziesiąt razy mniejszej od boiska.

„Zakładam  klucz zjazdow y i powoli, powoli opuszczam  się w dół. Zbliża się moment, 
który tak  często pokazywany je s t w kiepskich filmach sensacyjnych: w  zaciśniętych rękach 
trzymam nad głow ą koniuszek liny, a pode m ną jes t tylko te pięć m etrów „luftu” . Dyndam w 
rakach na nogach, bo tylko one m ogą mnie utrzymać na lodzie, w dole nie rozciąga się 
bynajmniej boisko piłkarskie, ale dwumetrowej szerokości pólka. Dalej leci w dół 
rum owisko.”61

Samo zejście z  góry K ukuczka przedstaw ia jako  pow rót do „krainy wiecznej, radosnej 
wiosny”62, gutw i-filozoficzna eksklam acja przekształca się w dość tryw ialne stwierdzenie: 

„W cinam  m orele jed n ą  po drugiej, nie potrafię ukryć radości z tak bardzo przecież 
prostego faktu, że j e s t e m , że na św iecie m oże być aż tak wesoło od zieleni i kwiatów. 
Można m ieć pełny brzuch. Doceniam to.”63

Kukuczka nie miał ambicji napisania tekstu artystycznego. Jego narracja auto-
biograficzna, odw ołująca się do autentycznych przeżyć i „zew nętrznych uwarunkowań 
sytuacyjnych” , wprzęgająca do opisu rozm aite „form y deiktyczne” , siłą rzeczy mocno 
odbiega o wzorów narracji klasycznej64. T ekst him alaisty jes t w istocie zapisem mowy.

5îi Ibidem, s. 101. 
s" Ibidem, s. 101.
“'Ibidem, s. 102.

Ibidem, s. 103.
62 Ibidem, s. 103.
63 Ibidem, s. 104.
M Według Kazimierza Bartoszyńskicgo narracja klasyczna powinna spełniać cztery warunki:



Uw idacznia się to poprzez stylistyczne i kom unikacyjne właściwości tekstu A utor ma 
instrum entalny stosunek do języka, którym  opisuje sw oje życie. Postaw a ta, gdyby użyć 
term inologii socjologów  języka, stanowiłaby typ pośredni m iędzy postaw ą m etajęzykow ą 
(charakterystyczną dla użytkowników Bernsteinowskiego kodu rozwiniętego) i postaw ą 
syntetyczną (odpow iadającą kodowi ograniczonem u)65. D la postawy instrum entalnej, według 
Anny Gizy, autorki tego term inu, znam ienne je s t to, że:

„A utor skoncentrowany je s t na realnych w ydarzeniach, a nie na pojęciach, stąd i język  
traktowany je s t jako  instrum ent opisu tych wydarzeń. W dalszym  ciągu istotny je s t problem  
„odpow iednie dać rzeczy słowo” , ale już  w innym ujęciu. Stoi za tym  reifikacja języka: 
pewne słowo (które trzeba znaleźć) je s t odpow iednie dla rzeczy, wyraża daną rzecz. Jedne 
słowa są  adekwatne, inne nieadekw atne, ale nie ze względu na to, co autor usiłuje za ich 
pom ocą wyrazić, ale ze względu na to, że jedne  lepiej niż inne oddają  p r a w d ę .  To 
rzeczyw istość narzuca wybór słów, a nie intencjonalność.”66

Taka postaw a, zdaniem  Gizy, charakteryzuje inteligencję „średnią” , u je j przedstaw icieli 
obserw uje się pew ną jednotorow ość i jednostronność m yślenia. K ukuczka tworzy 
uogólnienia, m ające zawsze m ocow anie w jeg o  dośw iadczeniach egzystencjalnych, nie ma 
wątpliwości co do znaczenia wydarzeń, wartości sw ojego życia i sensu upraw iania 
him alaizm u. Dlatego też, ja k  zauważa Giza, „Opowieść toczy się w artko, autor kontroluje 
w ypow iedź”67. Kukuczka czyni to w  taki sposób, aby nie zatraciła ona swego protokolarnego 
charakteru. Rekonstruując przebieg zdobyw ania K-2, zapisał:

„Bariera je s t bliska pionu i ma jakieś sto metrów. N ajtrudniejszy jej moment, który 
m ożna ocenić na V+, liczy około 20 m etrów i jes t jakby  przełam aniem  całej ściany. [...] N ie 
ukrywam, że jes t to najtrudniejsze miejsce, jak ie  udało mi się do tej pory pokonać 
w H im alajach na tak dużej wysokości. I nie potrafię teraz tego opisać, bo bardzo trudno jes t 
opow iedzieć, co robiło się w ciągu całego dnia na z a l e d w i e  dw udziestu metrach 
ściany.”68

M im o tej zapow iedzi czytelnik otrzym uje, odbiegającą od zasadniczej narracji, 
„opow ieść” o przebiegu akcji pod K-2, której celem było „ciągłe dopasow yw anie się, by 
znaleźć właściwy chwyt”69, poprzedzone żm udnym  procesem  „studiow ania”70 opornej 
ściany.

„[...] tu jes t przecież kaw ałeczek pękniętej skały, może uda się za  n ią  złapać, a tu może 
być stopień. Później przym iarka do tego stopnia, próbujesz ręką spraw dzić ten upragniony 
chwyt, ale widzisz, że nie pasuje, musisz znaleźć gdzieś w pobliżu inny. A le gdzie? Jest! 
Posunąłeś się o... 10 centymetrów. O jeden krok. Teraz trzeba się zaasekurow ać, znaleźć 
szczelinę, dopasow ać do niej hak i wbić. Zanim się to udaje, m ija godzina. Znowu próba 
kroku wyżej. Źle! W racasz, [podkreśl m oje -  M.O.] 1 tak ciągle.”71

K ukuczka w tymże fragm encie zaw iesza chwilowo użycie pierwszej osoby. 
W prow adzenie drugiej osoby do autobiografii, innow acyjne w stosunku do przyjętych 
zw yczajów , jak  przekonuje Philippe Lejeune, niesie za sobą dw ojakie konsekwencje:

1) być pozbawioną zewnętrznych uwarunkowań sytuacyjnych, 2) operować prcsupozycjami, 3) unikać form 
deiktycznych, 4) być skończoną w chwili odbioru. Por. K. Bartoszyński, Opowiadanie a deixis i presupozycja. [w:] 
Studia o narracji, pod red. J. Błońskiego, S. Jaworskiego, J. Sławińskiego, Wrocław, Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, 1982, s. 9-18.
M A. Giza, Życie jako  opowieść. Analiza materiałów autobiograficznych w perspektywie socjologii wiedzy, 
Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991, s. 177-181.
“ ibidem, s. 178. 
ń7 Ibidem, s. 178.
“ J. Kukuczka, Mój pionowy świat, op. cit., s. 193.
“  Ibidem, s. 193.
70 lbidein, s. 193.
71 lbidein, s. 194



„[...] z  jednej strony współobecność w wypowiedzi pewnego , j a ”  (które stało się 
im plicytne), pewnego „ty” oraz pewnego „on” (ukrytego pod „ty”), przy czym  wszystkie 
trzy odsyłają do tej samej osoby. Z  drugiej strony, ujaw nia podw ójny charakter odbiorcy: 
jeśli m ówię do siebie zw racając się przez „ty” , równocześnie z  tej rozwarstwionej 
w ypowiedzi urządzam  spektakl dla kogoś trzeciego, ew entualnego słuchacza lub czytelnika, 
a  ten asystuje dyskursowi, który d la niego je s t przeznaczony, naw et jeśli nie do niego je s t ju ż  
zaadresowany. W ypowiedź uległa teatralizacji: [...]”72

C ytow any fragm ent, w  którym  użyta została druga osoba, je s t  czymś wyjątkowym 
w narracji Kukuczki. W  innych m iejscach, zam iast kom plikacji nadawczych, postrzeganych 
przez Lejeune’a  jak o  „teatralizacja”  wypowiedzi, him alaista w prow adza bardziej 
jednoznaczne formy -  bezpośrednie zwroty do czytelnika73. N ie oznacza to  w cale, że efekt 
„teatralizacji” je s t nieobecny w  tekście Kukuczki, sięgającego przecież do różnych poetyk, 
stylów. „Teatralne” , czyli sztuczne, niefortunne stylistycznie wydają się zakończenia 
kolejnych rozdziałów . K ukuczka przechodzi w  nich z  kodu ograniczonego do rozwiniętego, 
nieprzewidywalnego syntaktycznie. H im alaista pozw ala sobie w tych fragm entach na 
refleksyjność, bardziej osobisty ton wypowiedzi. Z  taką niepokojąco składną, wysu-
blim ow aną na tle innych fragm entów „topiką zakończenia” m ożna się spotkać także 
w ostatnim  rozdziale autobiografii.

„Zostajem y z A rturem  sami. Słońce zbliża się do horyzontu. W  jeg o  blasku niezwykle 
rozległy w idok nabiera niesam owitych w ręcz kolorów.

N igdy w  najodważniejszych m arzeniach, nie m ogłem  przypuszczać, że epilog rozegra się 
w tak wspaniałej scenerii.

S toję przecież na  szczycie m ojego ośmiotysięcznika.
Ostatni paciorek m ojego him alajskiego różańca.
Stało się...”74
W dalszej części tej juxtapozycji poetyckie uniesienie zostaje zastąpione uwagami z  za-

kresu fizjologii.
„W szystko dociera do mnie powoli. Jak zawsze na tej wysokości musi torow ać sobie 

drogę przez zm ęczenie, łom ot spracow anego serca, oddech szarpany głodem  tlenu. 1 nie 
potrafię w sobie wyzwolić radości, proporcjonalnej do tego przeżycia.”75

K ukuczka w swoich narracjach autobiograficznych dużo m iejsca przeznacza na 
przedstaw ienie wyników swoich obserwacji, ja k  organizm  ludzki funkcjonuje w warunkach 
ekstremalnych. „Paradygm at som atyczny” dom inuje m.in. w opisie zdobyw ania „dwudziestu 
metrów kraw ędzi” na K-2.

„Sam niezbyt dokładnie zdawałem sobie sprawę z  tego, co się działo ze mną, gdy 
przem ierzałem  ostatni fragm ent bariery. N iem al cała piętrzyła się praw ie pionowo, a  tych 
kilka końcowych m etrów m usiało być nawet lekko przew ieszonych. N ie pamiętam z nich 
zupełnie nic. N ic nie słyszałem  poprzez swój chrapliwy, szarpiący całym  wnętrzem oddech. 
Chwilami traciłem  go zupełnie. N ic nie w idziałem  przez czarne plam y, migocące przed 
oczami. Jak długo to trw ało, nie wiem. Kilka ostatnich ruchów  kosztow ało m nie tak  dużo, że 
przestałem nawet panować nad fizjologicznym i odrucham i. O  tym, że spodnie mam mokre 
od moczu, przekonałem  się jednak  dopiero za kraw ędzią -  gdy doszedłem  do siebie.”76

72 P. Lejeune, Autobiografia w trzeciej osobie, [w:] Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. 
R. Lubas-Bartoszyńska, przeł. W. G rajew ski, S. Jaw orski, A. Labuda, R. Lubas -Bartoszy ńska. Kraków. 
UNIVERSITAS, 2001, s. 126-127.
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Z tego pasażu, zam ieszczonego w N a szczytach św iata , H elga Peskoller w yekscerpow ala 
6 „kategorii” : urojenie (precyzyjniej: halucynacje), pamięć, zmysły, oddech, kontrolę ciała, 
św iadom ość77. Ten kazuistyczny rejestr nie traci nic ze swej aktualności także w odniesieniu 
do innych partii narracji autobiograficznych Kukuczki. W iele z tych „kategorii” zostało już 
dość dokładnie omówionych. Fenom en transgresji górskiej, „doświadczenie spoza ciała” 
analizow ał w swoim studium  Andrzej M atuszyk78. Przytoczył rów nież św iadectwo 
racjonalisty, jak im  bez wątpienia był Kukuczka, odczuwającego m imo to w  górach, w stanie 
rzeczywistej izolacji od pozostałych członków ekspedycji, obecność innej osoby.

„N a 8 tysiącach kopię platform ę, rozbijam  namiot. [...] Przeżywam nagle trudne do 
w ytłum aczenia chwile. C z u j ę ,  ż e  n i e  j e s t e m  s a m ,  że gotuję dla dw óch osób. 
M am  tak silne poczucie czyjejś obecności, że łapię się na przem ożnej chęci rozm aw iania

„7 9z n i m .
K ukuczka opisuje także deteriorację, nieprawidłowe funkcjonow anie zmysłów, 

św iadom e wspinanie bez użycia tlenu. Him alaista tłum aczył się:
„Znam siebie, potrafię w górach wpatrywać się w  pracę własnego organizm u, bywa, że 

mierzę sobie w czasie akcji tętno. Uważam więc, że m am  do tego eksperym entu pełne 
praw o.”80

W  podobny sposób opisuje etapy aklim atyzacji, „program ow ania” organizmu:
„Zaczyna się ten rytm walki na wysokości. Liczę dziesięć kroków, na które nastawiłem  

„zegarek” własnego organizmu, po chwili zm uszam  się do następnych dziesięciu. N ajgorzej 
je s t  poddać się i usiąść, bo „zegarek” przestaje działać. W tedy gubi się ten  zbaw czy rytm 
bezpow rotnie, a kolejne „nakręcenie” trw a bardzo długo.”81

W skutek niedotlenienia, skrajnego w ycieńczenia organizm u u him alaistów  pojaw iają się 
także zaburzenia pamięci i św iadomości. K ukuczka w spom ina o tym  we fragm encie 
dotyczącym  zdobycia Lhotse bez tlenu.

„N ie przeżywam  najm niejszej nawet euforii. W iem  tylko, że mam za sobą sześć godzin 
tego upartego dreptania po dziesięć kroków, przeryw anego przystankam i, wymuszonymi 
przez skatowany do granic organizm. Całą szychtę, w której czas jakoś okropnie się 
wydłuża, a człow iek staje się w wyniku tego przytłumiony, pozbaw iony kontaktu z wszy-
stkim , z wyjątkiem  jednego: celu.

Nie pamiętam nawet dobrze [podkreśl, m oje -  M .O.], co na tym szczycie robiliśmy. 
Zdjęcie jeden  drugiem u na pewno, bo wyciągania z dna plecaka bryły lodu, jak a  je s t aparat, 
zapom nieć się nie da. 1 że poszliśm y w  dół...”82

Postaw ioną na początku tego szkicu tezę o „kontrkulturow ym ” stosunku Kukuczki do 
upraw iania him alaizm u potw ierdza także sam a technika wspinaczki: rezygnacja z  używania 
tlenu i farm akologicznych środków  dopingujących, pow szechna przecież w śród zachodnich 
alpinistów. K ukuczka preferow ał czystą grę, odwoływał się do anachronicznych zasad, które 
przypom niał w swoim dokum encie o tragediach na M ount Evereście w 1986 roku Jon 
Krakauer:

„Zostanie w spinaczem  oznaczało dołączenie do zamkniętej w sobie, elitarnej społe-
czności, w dużej mierze nie zauważanej i na ogół zdum iewająco nie skorum pow anej przez 
świat. Zacięta ryw alizacja między jej członkam i była czystą walką, w której przestrzegano 
niepisanych reguł etycznych. Bohaterow ie największych wydarzeń górskiej areny budzili

77 H. Peskoller, Extrem, [in: | H. Peskoller, Extrem, W ien-Köln-W eimar, Böhlau Verlag, 2001, s. 70-71 i 82.
™ A. Matuszyk, Humanistyczne podstawy teorii sportów przestrzeni (na przykładzie alpinizmu), Kraków, AWF. 
1998, S.81. Zob, też s. 79-83.
7VJ. Kukuczka, Mój pionowy świat, op. cit., s. 55.

Ibidem, s. 24.
1,1 Ibidem, s. 24.
X2 Ibidem, s. 25.



w innych szczery podziw, imponując i siłą fizyczną, i tw ardością charakteru. Najlepsi 
z najlepszych -  soliści, którzy wspinali się samotnie i bez asekuracji, otaczani byli wręcz 
czcią, gdyż liczyło się nie tyle wejście na szczyt, co sposób dostania się nań. Prestiż 
zdobyw ało sie poprzez atakowanie najtrudniejszych i najbardziej ryzykownych dróg 
w m ożliw ie najśm ielszym  stylu.” [podkreśl, m oje -  M .O .]83

Cytat ten pojaw ił się tu nieprzypadkowo. Przekonanie K rakauera wyrażone zostało, ja k  
przekonuje O rtner, językiem  „wczesnej kontrkultury”84, idealnie nadającym  się do wystąpień 
przeciw  kom ercjalizacji wypraw w ysokogórskich. W 1986 roku K ukuczka zam iast wejść na 
K-2 utartym szlakiem , wybrał południow ą ścianą i styl alpejski. D o realizacji tego 
ryzykownego planu udało m u się przekonać dr. H errligkoffera, organizatora wyprawy. 
Kukuczka, podobnie ja k  K rakauer, występował jak o  obrońca szlachetnych idei sportu, bo tak 
traktował, him alaizm . Surowo ocenił przew odników  górskich ze Szwajcarii.

„Oni m yślą inaczej. Byle wejść na górę, co ju ż  będzie w ielkim  pow odem  do chwały, 
i koniec. I byle szybko do domu. Staram  się ich zrozum ieć, ale nasze tem peram enty 
absolutnie do siebie nie przylegają. K ierują się w yraźnym  w yrachow aniem . On jest 
przew odnikiem  alpejskim , ma swoich klientów, wystarczy mu, kiedy na swoim szyldzie 
wypisze, że zdobył K-2. D la jego  klientów będzie to oznaczać tak dużo, że żaden nie ośmieli 
się naw et zastanaw iać, którędy on na tę górę wszedł. M ało tego, bardzo wielu z  nich 
wystarczy zupełnie, jeżeli będzie mial na szyldzie wypisane, że uczestniczy'! w wyprawie na 
K-2, że był z  nami. Owszem, może dostać trochę w kość, byle nie za m ocno, może przeżyć 
jakąś przygodę, żeby móc później latami o tym opow iadać. Ale przede wszystkim nie za 
dużo ryzykować. Przygoda tak, ryzyko nie...”85

E xpressis verbis  przeciwstawia zachodni, kom ercyjny, respektujący zasady bezpie-
czeństwa ontologicznego model w spinania w łasnem u -  uznającemu za prymat 
podejm owanie irracjonalnego ryzyka. Podobna myśl, o której można pow iedzieć, że jest 
przykładem  wyróżnionej przez K łoskow ską kontrkulturowej „ekspresji postaw y” , pojaw iła 
się znacznie wcześniej, bo przy okazji wzm ianki o rywalizacji z  Reinholdem  M essnerem.

„Ten „wyścig”  z  M essnerem  zrodził się jakby  sam, dałem  się weń wciągnąć bez 
przekonania do jeg o  formuły. N ie dlatego, że „w ystartow ałem ” z  tak wielkim opóźnieniem 
w stosunku do rywala. Sam o gonienie po wielkich górach drogam i normalnymi tylko po to, 
żeby je  „zaliczyć” , nie bawi mnie. Fascynuje m nie natom iast pom ysł czternastu nowych dróg 
na czternaście ośm iotysięczników. Realizuję go zapam iętale. N ow ą drogą albo zimą, kiedy 
jeszcze nikt tam  o tej porze nie był. [...] N aprawdę w ielka gra. A wyścig z  M essnerem  
pomoże mi w  realizacji tego planu.”86

K ukuczka w  opisie rywalizacji z  M essnerem  odw ołuje się do sportow ej frazeologii.
„[...] zadanie, jak ie  postawiłem  sobie, przew iduje wejście na 14 ośm iotysięczników  albo 

n o w y m i  d r o g a m i ,  albo po raz pierw szy z i m ą .  Jak gdyby sam e premiery. Brakuje 
mi do tego tylko Lhotse pokonanej inaczej...”

„Od R einholda M essnera dzielą m nie tylko dwa szczyty. To też określa w ysokość stawki, 
jak ą  je s t teraz dla m nie K angchendzönga. [...] Sam o liczenie szczytów  niczym  bramek 
w meczu piłkarskim  prow adzi jedyn ie do złudzeń. Reinhold był i je s t zaw sze co najmniej 
o dwa szczyty przede m ną i w  pełni kontroluje sytuację. Jeżeli raz tylko różnica ta zmalała 
do jednego  szczytu, to wyłącznie dlatego, że j a  akurat sw oją „rundę” kończyłem, a on 
zaczynał.”87

1,3 J. K rakauer, Wszystko za  Everest. Katastrofalny sezon 1996 w relacji naocznego świadka, przel. K. Palm ow ska. 
Warszawa, Prószyński i S-ka. 1998, s. 32.
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W yścig zakończył się w 1986 roku. K ukuczka dow iedział się o tym  w obozie, przed 
atakiem  na M anaslu.

słyszym y przez radio:
-  W czoraj, wybitny alpinista Reinhold M essner w szedł na szczyt Lhotse. Jest tym samym 

pierw szy człowiekiem , który w szedł na 14 ośmiotysięcznych najwyższych gór św iata...[...]
Ten m om ent wisiał nade m ną cały czas. W iedziałem  przecież, że R einhold je s t na 

M akalu, że m a zezw olenie na Lhotse. W iedziałem , że nie będzie m iał żadnych problem ów  
z  przenoszeniem  się, bo w  takich sytuacjach korzysta z helikoptera. I w iedziałem , że nic mu 
nie stanie na przeszkodzie w dokończeniu swej „kolekcji” . W chodzi na kolejne 
ośm iotysięczniki z  reguły drogą norm alną, je s t znakomitym alpinistą, m usiałby m ieć pecha, 
by nie osiągnąć celu. Celu, który ma ogrom ną wartość nie tylko sportową.

Czekałem  na tę wiadom ość, ale teraz, kiedy nadeszła, m imo w szystko robi mi się 
smutno.

Jednak on jes t tym pierwszym.
Rów nocześnie odkrywam  w  sobie odcień pewnej ulgi.
W reszcie ta cała wrzawa wokół naszego „wyścigu” 'się skończyła. T eraz spokojnie moee 

dążyć do własnego celu” [podkreśl m oje -  M .O.].
B rakuje mi jeszcze M anaslu, Annapurny i Shisha Pangm y.”88
Prawem, często też celem  autobiografów  je s t zbudow anie mitu osobistego. K ukuczka 

stw orzył w łasną legendę globtrotera zza żelaznej kurtyny, startującego w igrzyskach na 
ośm iotysięcznikach z  gorszej pozycji, m anifestow ał przy tym sw oją niezależność i od-
m ienność, odcinał się od zachodniego, „nieczystego” , skom ercjalizow anego modelu 
alpinizm u. Jako przedstaw iciel „kontrkultury alpinistycznej” uciekał od mód, dominujących 
w zorów , alpinistycznych ideologii, był otwarty na różne form y ekspresji i różnorodność 
doznań. Tak pojm ow aną „kontrkulturow ość” odzw ierciedlił w swojej narracji autobiogra-
ficznej, odbiegającej od wzorów przyjętych w subkulturze alpinistów.
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Aneks, Londyn.

Model of alpine counter-culture?
On autobiographical narrations of Jerzy Kukuczka

Key words: himalaism, alpine counter-culture, autobiographical narration

The sketch „M odel o f  alpine counter-culture” is devoted to the analysis o f 
autobiographical narrations o f  Jerzy Kukuczka. K ukuczka was the outstanding Polish 
Himalayan Clim ber. H e ascended all o f the w orld’s fourteen 8000 ers (two o f them he 
reached twice), and he m ade 10 new  routes. In 1988 the International Olym pic Committee 
decorated Jerzy K ukuczka and Reinhold M essner with the Silver M edal o f  O lym pic Order. 
The m ountaineer is the author o f  several books translated into many languages. In 
particular two o f  them  are worthy o f  notice: the interlocutory text „On the W orld's Peaks“ , 
prepared w ith a  co-operation o f  a jo u rn a lis t Tom asz M alanow ski, who m ade a  cycle o f 
conversations with the m ountaineer, and com piled the collected material; and the 
autobiography o f Jerzy K ukuczka „M y Vertical W orld, or 14 x 8000 m eters” . The sketch has 
two goals. T he first one is to show „counter-culture” features o f  Kukuczka's alpine activity. 
Sherry O rtner considers that the arising o f  „alpine counter-culture” (represented by the 
leading Polish M ountaineers: J. Kukuczka, W . Kurtyka, W . Rutkiewicz) had a connection 
with the exterior and a  geopolitical situation in Poland. O rtner in his book „Life and Death 
on M t. E verest” reduces „alpine counter-culture” to  an econom ic dim ension. In his 
autobiographical narrations Kukuczka writes about problem s with equiping expeditions, 
bureaucracy (not only Polish), and typically Polish practice o f  evading regulations. In the 
sketch one m ore fact was em phasized -  K ukuczka m anifested his independence and 
dissim ilarity, and he consciously separated him self from the western, „impure’ .



com m ercialized model o f  alpinism. As a representative o f  „alpine counter-culture” he kept 
away from  fashion, dom inant models, alpine ideologies, he was open to various form s of 
expressions and diversity o f experiences. Kukuczka consciously climbed without the use of 
oxygen and pharm acological doping agents and that fact is considered to be the most 
im portant „counter-culture” feature o f his activity. K ukuczka created his own legend of a 
globe-trotter from behind the iron curtain, the one who clim bed 8000 peaks from  a worse 
position. K ukuczka reflected his own way o f conceiving „counter-culture” in his 
autobiographical narrations, straying from  the m odels acknowledged by alpinists' circle. The 
second goal o f  the sketch was to show that his texts depart from the conventions o f  the 
classical narration as they are speech records. In autobiographical narrations o f alpinists 
certain threads are repeated, situations are described in a sim ilar way, certain current and 
com m on opinions are copied, there appear language cliches. K ukuczka as a representative o f 
„alpine counter-culture” signs the conventional narration with idiolect. The m ountaineer 
describes dram atic events in his own peculiar way -  strong, expressive and ironical at the 
sam e time. Therefore, the „counter-culture” features occur not only in his alpine activity but 
also in his autobiographical narrations, in which his activity is presented.


