
NA KRAWĘDZI

Udało mi się powoli wyczołgać i okazało się, że namiot stał na
szczelinie. Spojrzałem w dół i zobaczyłem czarną dziurę, otchłań.

 
 

W twoich relacjach z wypraw szczeliny są jedną z najczęściej wymienianych
przeciwności. Skąd się w ogóle biorą?



Siły natury nie próżnują. Wokół bieguna północnego pod lodem jest po prostu
wielka woda, czyli Ocean Arktyczny. Pokrywa lodowa, która może mieć od
kilku centymetrów do dwóch metrów grubości, pęka pod wpływem wiatru i
prądów morskich. Szczeliny omal nie unicestwiły naszej wyprawy na biegun
północny i dokuczały nam niemiłosiernie w czasie wyprawy z Jasiem Melą.
Mogły także zniweczyć projekt, o którym opowiadałem przed chwilą. W czasie
lotu helikopterem naliczyłem ponad sto szczelin! Szczeliny to żywa
natura, forma istnienia, którą należy zaakceptować. Trzeba
podchodzić do nich z szacunkiem i po cichu liczyć na odwzajemnienie.
Szczeliny mogą ciągnąć się kilometrami, ale czasami daje się je po prostu
przeskoczyć albo stworzyć rodzaj pomostu z sanek, na co wpadliśmy z
Wojtkiem w czasie drogi na biegun północny. Zupełnie inaczej jest na
Antarktydzie, w drodze do bieguna południowego, bo tam występuje
lądololód o grubości trzech kilometrów i ruchy lodowca powodują powstanie
szczelin w postaci pustej przestrzeni w lodzie. Szczelina może liczyć nawet
dwieście metrów głębokości. Jeden i drugi rodzaj szczelin jest tak samo groźny
Szczeliny mogą w ciągu kilku godzin zarówno pojawić się, jak i zniknąć. Mogą
się dzięki siłom natury zamknąć albo skryć pod pokrywą mostu śnieżnego.

Wiem, że kilkakrotnie mogłeś zginąć przez szczeliny.
W drodze na oba bieguny ciągnąłem pulki, czyli specjalne sanki z włókna
węglowego, które ważyły sto trzydzieści kilogramów, a przy próbie samotnego
przejścia Antarktydy musiałem na trasę zaplanowaną na prawie trzy tysiące
kilometrów zabrać sanki ważące dwieście kilogramów. Jeśli nartami
wjechałbym w szczelinę, to sanki po prostu pociągnęłyby mnie w dół, nie ma
ratunku. Kilka razy znalazłem się w szczelinie, ale jakimś cudem nie doszło do
najgorszego. Nieraz warstwa lodu była bardzo cienka, uginała się pod nartami
i pulkami jak błona, cudem nie pękając. Czasami partner wyciągał mnie
kijkami i sanki nie zdążyły pociągnąć całego ciężaru w głębinę. Najbardziej
pamiętam wydarzenie z trawersu Antarktydy w 1996 r., może dlatego, że
doszło do niego akurat w Boże Narodzenie. Rano wyszedłem z namiotu,
próbowałem odciągnąć sanki na bok i wtedy zapadłem się po pas. Szok. Udało
mi powoli wyczołgać i okazało się, że namiot stał na szczelinie. Spojrzałem w
dół i zobaczyłem czarną dziurę, otchłań. Gdybym miał w nocy zły sen i zaczął



się zbyt gwałtownie ruszać, to prawdopodobnie śnieg, który przykrywał
szczelinę, załamałby się pode mną i z namiotem poleciałbym jak kłoda w dół.

Śnieg leżący na szczelinie ma podobno inny odcień, nie zauważyłeś tego?
Obejrzałem dokładnie okoliczny teren po wypadku – zresztą wcześniej także
– i nie było żadnego, absolutnie żadnego znaku, że pod śniegiem znajduje się
szczelina. Można powiedzieć, że ten śnieg okazał się perfekcyjnie podobny do
otoczenia. Wydawało mi się, że po latach wypraw mam już jakąś wiedzę o
lodzie i Antarktydzie, ale byłem w błędzie. Opatrzność wtedy nade mną
czuwała. Ktoś miał mnie w swojej opiece – tylko tak potrafię sobie
wytłumaczyć tamto wydarzenie. Może dlatego, że czekało mnie coś ważnego
do zrobienia, może chodziło o wyprawę z Jasiem, nie wiem. Blisko
najgorszego znalazłem się również dzień przed osiągnięciem bieguna
północnego, kiedy lód stawał się coraz słabszy, był mokry i miękki, a otwartej
wody pokazywało się coraz więcej. Ale trzeba było ryzykować. Kijkami
sprawdzaliśmy z Wojtkiem Moskalem, czy lód wytrzyma, ale często
przechodziliśmy przez szczelinę nawet wtedy, gdy po pierwszym stuknięciu
kijek przebijał pokrywę lodową. No i stało się. Poczułem, że narty – jedna po
drugiej – ugrzęzły w wodzie wśród zamarzniętych bryłek lodu. Zacząłem się
po prostu zapadać. Sanki ważyły już wprawdzie prawie trzykrotnie mniej niż
na początku wędrówki, bo mniej więcej pięćdziesiąt kilogramów, ale i tak
poszedłbym za nimi na dno. Bagatela, kilka kilometrów. Starałem się
zachować spokój, położyłem na mokrym lodzie przede mną: zaczął pękać, ale
utrzymywał mnie. Powoli odpiąłem sanki, po miękkich kawałkach lodu
wyczołgałem się na bardziej solidną krę i to mnie uratowało. Chwilę
wcześniej, kiedy się zapadałem, pomyślałem, że to już koniec.

Nie wszyscy mieli tyle szczęścia, co ty.
Na biegunach ginęli członkowie wypraw z całymi psimi zaprzęgami i nikt nie
był w stanie ich potem odnaleźć. Młody angielski oficer Ninnis w 1912 r.
wpadł do szczeliny z psami i saniami i choć widzieli to towarzysze, nie byli w
stanie mu pomóc. W rozpadlinę wpadła także część zapasów żywności, więc
dwóch australijskich polarników, aby przeżyć, musiało zjeść pozostałe sześć
psów. W latach dziewięćdziesiątych, podczas wyprawy „Aurora”, w szczelinie
zniknęły skutery z ludźmi i mimo dużego zaangażowania Amerykanów ze
stacji polarnej Amundsena-Scotta nie udało się odnaleźć ich ciał. Przed



wyprawą z Jasiem trenowaliśmy na płaskowyżu Hardangervidda w Norwegii, a
w tym samym czasie na Oceanie Arktycznym zaginęła francuska polarniczka
Dominika Arduin. W poszukiwania zaangażował się także mój przyjaciel,
słynny norweski polarnik Børge Ousland. W czasie spotkania w Oslo
opowiadał mi o akcji ratunkowej, o sprowadzeniu przez holenderskiego
podróżnika Marca Cornelissena kamery termowizyjnej do poszukiwań z
helikoptera. Wszystko bez rezultatu.

Czy wiadomo, jak zginęła Francuzka?
Prawdopodobnie próbowała płynąć kajakiem do stałego lodu i może było tak,
że szczelina zaczęła zamarzać, ale lód okazał się za słaby, żeby na niego wejść,
a zbyt mocny, aby przepłynąć szczelinę kajakiem. Nie wiadomo, co się z nią
stało. W trzy miesiące później – akurat wtedy, gdy rozpoczynaliśmy wyprawę
z Jasiem – na Spitsbergenie zaginął Adam Kieres. Pierwsze kroki na lodowcu
stawiałem właśnie z nim, był moim pierwszym polarnym nauczycielem. Nie
mogłem uwierzyć, że coś mogło się stać tak doświadczonemu polarnikowi.

Czy po takich groźnych doświadczeniach długo wracałeś do równowagi
psychicznej?
Jeśli wszystko się dobrze skończyło, nikt nie ucierpiał, nie zginął, to raczej
przechodziłem nad tym do porządku dziennego. Pewnie, że przez kilka
następnych dni jakieś obrazy i emocje do mnie wracały, ale zamyka je w końcu
refleksja, że przecież tak naprawdę wiele w podobnych sytuacjach nie zależy
od człowieka. Z drugiej strony, zdając sobie sprawę z podejmowanego ryzyka,
nie można zakładać, że „Bóg ma nas w swej opiece”. To nie tak, nie można
prowokować losu. Nie mogę jednak powiedzieć, że staję się szczególnie
ostrożny po sytuacjach, w których zagrożone było moje życie. Po prostu za
chwilę następuje kolejna sytuacja, która wymaga skupienia i wysiłku i w
pewnym sensie wymazuje wcześniejsze wstrząsy. Jak powiedziałem, najlepszą
praktyką jest dobra teoria i ta prawda potwierdzała się w drodze na bieguny.
Przeczytawszy przed każdą wyprawą wiele książek, wspomnień, pamiętników,
rozmawiając z ludźmi, miałem świadomość zagrożeń. Ja to po prostu
przeżywałem z moimi bohaterami już wcześniej, doświadczałem tego w
pewnym sensie na własnej skórze. I cóż z tego, że potem w konkretnej
rzeczywistości otarłem się o śmierć? Wtedy było to już trochę puste
doświadczenie. Nie walczyłem z biegunami, nie chciałem ich pokonać.



Zależało mi na tym, aby w czasie wędrówki znaleźć harmonię z otoczeniem.
Szczeliny same w sobie nie są czymś złym, są jak powietrze, śnieg i lód, jak
życie i śmierć.

Ważne słowo: harmonia.
Jedno z najważniejszych, oprócz wiary, nadziei i miłości. To stan ducha, który
pozwalał mi wtedy walczyć z własnymi ograniczeniami, z ciałem i umysłem, a
nie z przyrodą. Walczyłem, aby przetrwać i dojść do celu. Nigdy nie myślałem
w takich kategoriach, że oto rzucę biegun na łopatki. Nie przychodziło mi do
głowy, że można pokonać przyrodę. Jeżeli człowiek jest częścią większej
całości, to jest ona zawsze silniejsza, prawda? A przecież człowiek jest tylko
częścią natury. Przechodzenie różnych dróg w życiu i osiąganie celów polega
na znalezieniu harmonii między sobą a resztą świata. Nie musi ona polegać
tylko na łagodnym kontemplowaniu rzeczywistości, ale także na pokonywaniu
własnych słabości, przełamywaniu ograniczeń wyobraźni i ciała. Harmonia w
życiu to walka o siebie. Choć towarzyszą jej emocje, ważne jest w tym
wszystkim znalezienie spokoju. Trzeba pamiętać, że zawsze ważna jest droga,
ona jest najciekawsza, ona się liczy, a nie cel. Harmonia to także autentyczne
zrozumienie, że życie to nie wyścigi, że dążeniu do pierwszeństwa nie może
towarzyszyć krzywdzenie innych. Mam mieszane uczucia, kiedy słyszę o
osiąganiu sukcesów, bo często wiąże się to z dążeniem do bycia najlepszym za
wszelką cenę. Dlatego uważam, że spotkał mnie przywilej od losu, bo mogłem
pokonać różne drogi – na bieguny i te w życiu – i pokonywać samego siebie, a
nie innych ludzi. Wyścigi są nie dla mnie. To dziwne, bo ludzie często
postrzegają bieguny tylko przez pryzmat własnych lęków – przed zimnem,
niewygodą, samotnością, głębią, a tu chodzi o coś więcej. Podejmowanie
ryzyka powinno czemuś służyć: własnym refleksjom, drodze życiowej,
szukaniu harmonii, ale czasami również szerszym sprawom, innym ludziom,
Polsce.



Ważne słowo: harmonia.
Jedno z najważniejszych, oprócz wiary, nadziei i miłości. To stan
ducha, który pozwalał mi wtedy walczyć z własnymi
ograniczeniami, z ciałem i umysłem, a nie z przyrodą.

Zabrzmiało to bardzo górnolotnie.
Tak to czuję. Patrząc z pewnej perspektywy na własne wyprawy, mam
wrażenie, że w jakimś sensie przysłużyły się Polsce. To dobrze, że Polak
doszedł na jeden i drugi biegun, że zrobił to w jednym roku i że nikt na
świecie tego przed nim nie dokonał. Nie zdobywałem biegunów tylko dla
samego siebie albo dla udowodnienia własnej wyjątkowości. Mam nadzieję, że
pomogłem także innym ludziom znaleźć ich własne bieguny w życiu, bo każdy
może mieć swój biegun. Nie trzeba w tym celu wyjeżdżać na wyprawę.
Przecież ja także zaczynałem od marzeń i poszukiwania własnej drogi. I jak
widać, marzenia się spełniają, a jeszcze mogą być inspiracją
dla innych.

W twojej książce „Razem na bieguny” – relacji z wyprawy z Jasiem Melą –
umieściłeś na początku zdanie Marka Vonneguta, syna słynnego pisarza, który



też pisze książki: „Jesteśmy tutaj, aby pomagać sobie nawzajem, przebrnąć
przez to – jakkolwiek by było”. Vonnegut powiedział tak, zapytany, o co
właściwie w tym życiu chodzi. Odnoszę wrażenie, że wyprawa z Jasiem na oba
bieguny zmieniła twoje spojrzenie na sens wypraw, może na życie w ogóle.
Wyprawy zawsze mnie wzmacniały, zmieniały sposób patrzenia na świat,
pozwalały odkrywać siebie jako człowieka. Wędrówka z Jasiem z całą
pewnością zmieniła mój sposób postrzegania wypraw. Zacząłem bardziej
dostrzegać uniwersalny wymiar tych projektów i mocniej zdawać sobie sprawę
z faktu, że to, co robię, ma wiele wymiarów. Zdanie, które cytujesz,
przeczytałem w gazecie „Forum”. I przeszedł mnie dreszcz. Gdybym nie zrobił
wyprawy z Jasiem, w ogóle nie zauważyłbym tego zdania. Stale słyszymy
wiele pięknych haseł i przechodzimy nad nimi do porządku dziennego.
Wyprawa pozwoliła mi odczytać sens tego zdania, docenić je, zrozumieć,
przeżyć rodzaj olśnienia. Jeśli robimy coś w życiu, dobrze jest zadać sobie
pytanie, czy nie warto tego pogłębić, dodać nową wartość. Choćby teraz –
nasza wspólna praca nad książką; po co powstaje wywiad rzeka? Gdyby
czternaście lat temu, gdy wróciłem z bieguna północnego, ktoś zwrócił się do
mnie z propozycją, żeby wydać wywiad rzekę, moje pytania związane z
książką byłyby wówczas inne, inne byłyby także odpowiedzi w czasie pisania
wywiadu, bo patrzyłbym na wszystko z tamtej perspektywy. A teraz odnoszę
wrażenie, że mam pogłębione spojrzenie na wiele spraw. Spotkanie na mojej
drodze Jaśka – co pewnie było nam pisane, było przeznaczeniem – zmieniło
mnie jako człowieka. Ta wyprawa okazała się przełomowa w procesie, który
nazywam dotykaniem świata. Pierwszym etapem tego „dotykania” były
wyprawy do Grecji, Meksyku, Maroka, do ówczesnych republik radzieckich,
pobyt w Niemczech, podróże na statkach handlowych. To było oglądanie
pierwszej warstwy świata. Potem przyszedł cały cykl polarny: Spitsbergen,
Grenlandia, biegun północny, biegun południowy, próba trawersu Antarktydy.
Tam nastąpiło właściwe dotknięcie świata, próba przeniknięcia rzeczywistości
polarnej, zmaganie człowieka z samym sobą, próba znalezienia harmonii z
przeznaczeniem i ze światem. Dodałbym jeszcze do tego etapu przejście
Pustyni Gibsona w Australii. Wyprawa z Jasiem stała się czymś zupełnie
nowym: to już nie było pokonywanie ograniczeń własnych czy zespołu ludzi,
to była próba pokonania ograniczeń w myśleniu społeczeństwa. Wyprawa w
innym wymiarze niż wszystkie dotychczasowe, a biegun – chociaż zupełnie
realny – stanowił tylko pewną metaforę.


