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Oczekiwanie
Rosyjska rzeczywisto�æ jest romantyczna dla tych, którzy

potrafi¹ to doceniæ, i okrutna dla tych, którzy przywie�li z Eu-
ropy niew³a�ciwe przyzwyczajenia, dla niecierpliwych. Ka¿da
wyprawa na drugi koniec �wiata, aby by³a udana, musi przede
wszystkim uszanowaæ obyczaje miejscowej ludno�ci; najtrud-
niej  zrozumieæ ich stosunek do czasu. Kto�, kto nie by³ w Ro-
sji, nie zrozumie tego...

Honuu � drewniana osada jakucka kilkana�cie kilometrów
od ko³a podbiegunowego (nieco ponad dwa tysi¹ce mieszkañ-
ców, centrum jednostki administracyjnej wielko�ci jednej trze-
ciej Polski), przywita³a nas chmurami i m¿awk¹, co wywo³a³o
wrêcz zdziwienie po ponadtrzydziestostopniowych upa³ach
panuj¹cych w Jakucku. �Gdzie my jeste�my?! Gdzie te góry??"

Przez chwilê byli�my nieco skonsternowani, ale te¿ pe³ni
energii do dzia³ania. Tylko co robiæ? Problem rozwi¹za³ siê,
gdy podszed³ do nas jeden z Jakutów obecnych na lotnisku.
�Jestem Jakow Siemionowicz, dyrektor Momskiego PN. Za
chwilê bêdzie samochód i pojedziecie ze mn¹ do dyrekcji, a
tam porozmawiamy". Z jednej strony trochê nas to zaskoczy³o,
ale z drugiej � ucieszyli�my siê, bo dyrektor zrobi³ sympatycz-
ne wra¿enie. Zreszt¹ � tak czy owak, jako cz³owiek kompetent-
ny mo¿e nam pomóc. W drodze do dyrekcji (zabrali�my siê
³azikiem) Jakow Siemionowicz obja�nia³ nam, co gdzie siê mie-
�ci, gdzie mo¿emy robiæ zakupy lub jak i�æ do administracji
(�Po co nam to wszystko? Przecie¿ idziemy w góry?!� � cho-

�Obie¿y�wiat� (cd.)
dzi³o nam po g³owach). Dowiedzieli�my siê te¿, ¿e w okolicach
ju¿ od tygodni padaj¹ deszcze, co normalnie jest rzadko�ci¹ o
tej porze roku. Rozmowa w dyrekcji by³a bardzo ciekawa. �Czyli
to wy jeste�cie t¹ grup¹ z Polski? No, ³adnie...Cieszê siê, ¿e
wybrali�cie nasz Park, szkoda tylko, ¿e bez poinformowania
nas o tym � przygotowaliby�my siê...". �Ale nam nic nie trzeba!
Mamy mapy, ekwipunek, prowiant, a nawet GPS�a, wiêc...".
�A co planujecie?".  �No, chcemy doj�æ do Masywu Buordach
przez Sasyr (wioska w samych Górach Czerskiego), mo¿e na
Pobiedê (najwy¿szy szczyt, 3147 m), a potem przez góry do
wsi Pobieda (ponad dwie�cie kilometrów), która ju¿ jest przy
drodze prowadz¹cej z Ust�-Nery do magadañskiej trasy...�  �HA!
HA! Dzieci! A co wy wiecie o tajdze i o górach, w które siê
wybieracie?? Czy wy wiecie, jak tam wygl¹da?!�   �No w³a�nie
nie i dlatego chcemy zobaczyæ, a do�wiadczenie w chodzeniu
po górach mamy...�   �A p³ywaæ umiecie? Bo st¹d do Sasyru
rozlewa siê Moma, teren jest bagienny i NIKT tamtêdy nie przej-
dzie!!! Chyba ¿e zim¹, jak wszystko zamarznie...�   �?!?� �Je-
dyna mo¿liwo�æ dostania siê do Sasyru to samolot, ale ten póki
co jest uszkodzony, a w ogóle obs³uguje jeszcze Ust�-Nerê i nie
wiadomo, kiedy poleci. Pozostaje wam czekaæ". Próbowali�my
jeszcze dyskutowaæ, ale Jakow mia³ racjê � na mapie teren mo¿e
siê wydawaæ ca³kiem inny ni¿ jest w rzeczywisto�ci...

Dyrektor Parku odst¹pi³ nam na siedzibê swoj¹ dyrekcjê,
¿eby�my nie musieli spaæ w namiocie w deszczu (!) i zaprosi³
nas na obiad, gdzie pierwszy raz w ¿yciu jedli�my zupê z ³osia.
Pycha! Przynajmniej jak ju¿ musimy czekaæ, zaznajomimy siê
z miejscowymi obyczajami � kuchnia jest, jakby nie by³o, czê-
�ci¹ kultury narodu!

Tak siê zaczê³o jedena�cie dni w Honuu, czas rozczarowa-
nia i nadziei, nauki pokory, ale tak¿e zawierania przyja�ni i
poznawania etnografii Jakutów. Nie by³ to na pewno czas stra-
cony, choæ pobyt w Honuu nie by³ bynajmniej planowany.

Zaraz pierwszego dnia, po rozmowie, wybrali�my siê w stronê
ko³a polarnego. Okaza³o siê, ¿e wody rzeczywi�cie nie braku-
je... Niewiele by�my zdzia³ali, gdyby nie �³azik�, którego kie-
rowca bardzo chêtnie nas zabra³, nie móg³ tylko zrozumieæ,
dok¹d chcemy jechaæ. �Poliarnyj krug?!? Ale co tam ma byæ?".
Pojechali�my z nim nad Indygirkê, co po eweñsku oznacza �Psia
Rzeka". Wra¿enie zrobi³ na nas jej silny nurt przy sporej szero-
ko�ci (szersza ni¿ Wis³a). Podobno Indygirka jest niebezpiecz-
na � nic dziwnego... Przez chwilê mogli�my podziwiaæ Góry
Czerskiego, które zamajaczy³y gdzie� nad horyzontem, przebi-

G³ówna ulica w Honuu (centrun obszaru administracyjnego
wielko�ci 1/3 Polski)

Dwup³atowy An-2 szczê�liwie wyl¹dowa³ w Sasyeze No i sta³o siê � kilkugodzinna akcja wydobywania samochodu
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jaj¹c siê przez gêst¹ szar¹ mg³ê. Kiedy my tam bêdziemy?
Sytuacja z transportem w Honuu rzeczywi�cie nie wygl¹da-

³a najlepiej. Jedyny miejscowy samolot AN-2 (na dziesiêæ osób),
s³ynna �Antoszka� (polska produkcja z lat piêædziesi¹tych),
obs³uguje trzy miejscowo�ci oddalone od siebie o kilkaset kilo-
metrów, lata tylko wtedy, gdy dobre warunki pogodowe s¹ w
miejscu startu, l¹dowania i na trasie, co przy kapry�nej pogo-
dzie górskiej nie jest bynajmniej czêste. Poza tym �Antoszka�
ma ju¿ swoje lata i d³ugi sta¿ pracy, wiêc czêsto siê psuje. Jakby
tego by³o jeszcze ma³o, okaza³o siê, ¿e z trudem za³apiemy siê
na pi¹ty albo szósty rejs do Sasyru. A pracownicy lotniska, jak-
by na z³o�æ, ci¹gle informowali � �nieliotnaja pogoda� � nic nie
poleci. Czyli nasza przysz³o�æ nie rysowa³a siê w jasnych kolo-
rach, tym bardziej, ¿e ca³y czas m¿y³o, zbli¿a³a siê fala powo-
dziowa, a do tego przeszed³ cyklon. Przynajmniej obejrzeli�my
nowe dla nas zjawisko meteorologiczne... Nie marnowali�my
jednak czasu � poznawali�my ludzi, spotykali�my siê z nimi,
byli�my zapraszani i goszczeni. Zdobyli�my nowych przyjació³
i to by³o wspania³e. Poza tym urz¹dzali�my wypady w najbli¿-
sz¹ okolicê (raz by³o nawet s³onecznie i uda³o siê nam wej�æ na
poblisk¹ górkê, sk¹d rozci¹ga³ siê piêkny widok i ros³a chêæ
wyrwania siê �tam". Po kilku dniach spêdzonych w �domku�
dyrekcji, zostali�my zaproszeni przez rodziny jakuckie i to by³o
wielkie prze¿ycie i cudowne do�wiadczenie, mieszkaæ z nimi i
uczestniczyæ w ich ¿yciu. Ka¿dy siê stara³, ¿eby nam siê podo-
ba³o � byli�my m.in. zaproszeni na ucztê jakuck¹ do nauczy-
cielki matematyki zajmuj¹cej siê etnografi¹. Pili�my kumys z
drewnianych czaronów, jedli�my �lepioszki� i �warienie", s³u-
chali�my jakuckiej muzyki i ogl¹dali�my narodowe stroje...
Potem pad³o pytanie: �A czy karmili�cie Ziemiê?�  �???� (wie-
dzieli�my, ¿e Jakuci czcz¹ Naturê � Ogieñ, Wodê, Ziemiê) �Nie.�
�No to koniecznie trzeba to nadrobiæ! To dlatego nasza Ziemia
was jeszcze nie chce przyj¹æ".

Nastêpnego dnia poszli�my razem nad Indygirkê. Olga, na-
sza rówie�niczka i opiekunka zarazem, upiek³a placuszki (a³³a-
dzi), które potem zosta³y u³o¿one w okr¹g pod naj³adniejszym
modrzewiem w okolicy. Wpatrzeni w rw¹cy nurt Rzeki prosili-
�my Ducha Ziemi, ¿eby nas przyj¹³ i siê nami opiekowa³...

Góry
Po dwóch dniach siedzieli�my ju¿ w samolocie do Sasyru, a

nasza rado�æ i ekstaza dochodzi³y do zenitu. Uda³o siê! S³oñce
�wieci jak szalone, fala powodziowa opad³a, a z Masywu Buor-
dach �miej¹ siê do nas lodowce... Do tego jeszcze lot dwup³a-
towcem i wspania³e widoki z kabiny pilotów, którzy nas do sie-
bie zaprosili. AN-2 jest ma³y i nie leci ani zbyt wysoko (pó³tora
tysi¹ca metrów nad ziemi¹), ani za szybko (nieca³e dwie�cie
kilometrów na godzinê), wiêc mo¿na by³o w pe³ni rozkoszo-
waæ siê krajobrazem pod nami.

Do �naszego szczê�cia� przyczyni³ siê ojciec Olgi, szef u³u-
su (jednostka administracyjna) Momskiego. Wróciwszy z Ja-
kucka przyj¹³ nas serdecznie, d³ugo rozmawia³ z nami o pla-
nach i naszych marzeniach. Decyzja nale¿a³a do niego � �Mo-
¿ecie wyruszyæ w góry!� � da³ nam te¿ namiary na ludzi, którzy
mog¹ nam byæ pomocni, a byli!

Sasyr jest du¿o mniejszy ni¿ Honuu. W wiosce po³o¿onej
miêdzy dwoma wielkimi pasmami górskimi (Momskie i Czer-
skiego) ¿yj¹ przede wszystkim rodziny �oleniowodów� � pa-
sterzy reniferów. Oko³o dwunastu tysiêcy tamtejszych renife-
rów podzielonych na dziesiêæ stad przemierza przez okr¹g³y
rok, pod opiek¹ koczowników, rozleg³e doliny i góry grzbietu
Czerskiego. W Sasyrze mieszkaj¹ g³ównie Eweni oraz w mniej-
szo�ci Jakuci. Odwiedzili�my muzeum po�wiêcone ich kultu-

rze i ¿yciu, po czym udali�my siê na rozmowê z �g³ow¹ admini-
stracji", ¿eby dowiedzieæ siê o mo¿liwo�ciach przetransporto-
wania nas na drugi brzeg Momy, sk¹d mogliby�my ruszyæ w
góry. German Germanowicz przyj¹³ nas bardzo go�cinnie, od-
da³ nam nawet swój �zimowy dom� na nocleg i powiedzia³, ¿e
mamy szczê�cie, bo nastêpnego dnia jad¹ dwie ciê¿arówki po
zaopatrzenie do Ust�-Nery, czyli w kierunku, w którym siê wy-
bieramy, wiêc mo¿emy siê zabraæ. Nasza rado�æ by³a rzeczywi-
�cie ogromna! Nale¿y wspomnieæ, ¿e transport w miesi¹cach
letnich, kiedy rzeki i bagna nie s¹ zamarzniête, nie jest bynaj-
mniej ³atwy i wymaga wielkich umiejêtno�ci od kierowców. Do
tego poziom wody w rzece nie mo¿e byæ zbyt wysoki, bo to
w³a�nie po niej siê jedzie (lepiej ni¿ po tajdze czy moczarach).
Dlatego taka wyprawa nale¿y do rzadko�ci. Wieczorem podzi-
wiali�my zachód s³oñca nad górami i patrzyli�my pe³ni wznio-
s³ych uczuæ w stronê �Wrót Tiriechtiacha� (rzeka � �trasa� prze-
p³ywaj¹ca przez Góry Czerskiego). �Jutro tam bêdziemy!!!"

Prawie dwudniowa jazda uralami by³a naprawdê emocjonu-
j¹cym prze¿yciem. Do tego nawet �Camel Trophy� siê nie umy-
wa! Paka jednej z dwóch ciê¿arówek zosta³a po brzegi (nawet z
górk¹!) za³adowana najró¿niejszym dobytkiem i pasa¿erami, z
których wiêkszo�æ jecha³a na kilka tygodni w g³¹b tajgi, aby
porobiæ zapasy na d³ug¹ zimê. W tym czasie poszycie tych nie-
przebytych lasów by³o czerwono � granatowe od owoców, a
grzyby mo¿na by³o �kosiæ". My oczywi�cie te¿ nie omieszkali-
�my z tego korzystaæ, pycha! W³a�ciwie tylko cztery osoby, my
i Sasza, m³ody zoolog z Jakucka, jechali�my dalej w góry, ¿eby
byæ jak najbli¿ej punktu wypadowego w Masyw Buordach. Je-
�li chodzi o Saszê, to poznali�my go jeszcze w Honuu, jako
(nieformalnego) uczestnika ekspedycji profesora i pani z mini-
sterstwa. Przy okazji warto nadmieniæ, ¿e ich przedsiêwziêcie
siê nie uda³o � wszyscy poza Sasz¹, który mia³ badaæ populacjê
górskiego barana, wrócili do Jakucka ze wzglêdu na niesprzy-
jaj¹ce warunki...

Urale jecha³y wzd³u¿ koryta Tiriechtiacha, raz po jednej, raz
po drugiej stronie. W czasie pokonywania nurtu rzeki miewali-
�my takie przechy³y, ¿e trzeba by³o uwa¿aæ, ¿eby nie powypa-
da³y rzeczy lub ¿eby woda nie nala³a siê do paki. To dopiero
by³a jazda!. Niekiedy jecha³o siê w samym korycie rzeki i czu-
li�my siê jak w ³ódce, a czasem te¿ przedzierali�my siê przez
bagnist¹ tajgê.

W czasie jednej z przepraw przez tajgê pilotuj¹cy ural zako-
pa³ siê w g³êbokim b³ocie i zaczê³o siê wyci¹ganie. Posz³y w
ruch grube stalowe liny, m³ode modrzewie wycinane naprêdce
w tajdze, zacz¹³ siê rejwach i bieganina. Jednak chocia¿ ludzie
wytê¿ali wszystkie si³y i prze�cigali siê w pomys³owo�ci, a sa-

Eweñska jurta w samym �rodki tajgi
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mochody rzê¿¹c dawa³y z siebie wszystko, ca³a akcja trwa³a
prawie cztery godziny. My wraz z innymi byli�my wówczas
przyjmowani herbat¹ i piero¿kami w jednej z jurt, dla nas to
by³a pierwsza, w jakiej byli�my! Poszli�my te¿ �na spacer� po
okolicy i korzystali�my z obfitych darów tajgi. Ciekawo�æ na-
sz¹ wzbudzi³ cz³owiek z kos¹, który sta³ po kolana w wodzie i
kosi³ wysok¹ trawê w sercu tajgi � tam widocznie nie mo¿na
czekaæ na sprzyjaj¹c¹ aurê, lecz trzeba wykonywaæ pracê, któ-
ra jest do zrobienia...

Na drugi dzieñ dojechali�my do celu kolejnego etapu � prze-
³êczy Antona. Po¿egnali�my naszych wspania³ych kierowców,
których czeka³o jeszcze kilka dni w drodze i zostali�my sami,
jednak tylko na chwilê. Zaraz pojawi³o siê kilku koczowników
na koniach, jak siê okaza³o, dwóch Jakutów i jeden Ewen, nie-
samowicie sympatyczni ludzie. Chcieli zabraæ Saszê � naukowca
do swojego obozu nad jeziorem Bujunga, ale kiedy zobaczyli,
¿e jest nas wiêcej, powiedzieli, ¿e zabior¹ wszystkich, tylko
pojad¹ po konie. To dopiero rado�æ! Na koniach nikt z nas w
¿yciu nie je�dzi³, co za gratka!

Jakuckie konie, krewni stepowego konia Przewalskiego, s¹
mniejsze ni¿ �nasze", za to bardzo silne, wytrzyma³e i odporne
na mrozy. Najczê�ciej bia³e, rzadziej jasnobr¹zowe, je�dzi siê
na nich, jak siê pó�niej okaza³o, wy�mienicie. Dowiedzieli�my
siê te¿, ¿e zim¹ wygrzebuj¹ sobie kopytami jedzenie spod �nie-
gu i nie trzeba siê martwiæ o ich utrzymanie.

Nasza pierwsza jazda odby³a siê w �rodku nocy, przy blasku
ksiê¿yca w pe³ni i tysiêcy gwiazd, jako ¿e powietrze by³o mro�-
ne i przejrzyste. Czuli�my siê jak niegdy� Trzej Królowie...

Za to w obozie okaza³o siê, ¿e jeste�my tak skostniali, ¿e
ledwo mo¿na zej�æ z koni, nie mówi¹c ju¿ o doj�ciu do ogni-
ska. Do tego nale¿a³o jeszcze rozbiæ namiot i rozpakowaæ ple-
caki...Brrr! Ale co tam! Rozgrzali�my siê herbat¹, porozma-
wiali�my trochê z dwoma Jakutami obecnymi w obozie i po-
szli�my spaæ, pierwszy raz ju¿ �naprawdê� w Górach Czerskie-
go... Rano, chocia¿ pali³o s³oñce, wszystko by³o pokryte szro-
nem i tak by³o ka¿dego ranka, ju¿ do koñca. Dlatego, jak za-
uwa¿yli�my, ¿ycie w jurtach �w³a�ciwie� zaczyna siê, jak s³oñ-
ce wypali bia³y nalot z traw, czyli po dziewiatej czasu lokalne-
go, za to pó�niej siedzi siê do pó�nych godzin nocnych. Taki
tryb ¿ycia bardzo nam odpowiada³!

Po �niadaniu wybrali�my siê na najwy¿szy szczyt w okolicy
(1715 m), ¿eby zobaczyæ z odpowiedniej perspektywy, jak to
wszystko wygl¹da. Tu warto wspomnieæ co nieco o budowie
Gór Czerskiego. To ogromne pasmo, rozci¹gaj¹ce siê miêdzy
Jan¹ a Ko³ym¹ na d³ugo�ci oko³o pó³tora tysi¹ca kilometrów,
zosta³o wypiêtrzone w erze mezozoicznej na obszarze bogatym
we wszystkie niemal pierwiastki tablicy Mendelejewa. To wp³y-

nê³o na ich �niepowtarzalno�æ� i ogromn¹ ró¿norodno�æ budo-
wy geologicznej. S¹ tu góry gnejsowe, ³upkowe, ¿elazowe, ura-
nowe, a nawet marmurowe (�Mramarnaja Gora� jest atrakcj¹
Momskiego PN � opowiada³ nam o niej dyrektor parku, a my
widzieli�my j¹ podczas jazdy uralami). Patrz¹c na góry i cho-
dz¹c po nich, ma siê wra¿enie, ¿e zosta³y usypane z ogromnych
g³azów i skalnego gruzu � po prostu siê �sypi¹�, tym bardziej,
¿e s¹ w wiêkszo�ci bardzo strome i wysokie, co sprzyja erozji.
Sam Masyw Buordach z najwy¿szym szczytem Pobied¹ to stro-
me i wysokie góry o postrzêpionych, ostrych graniach i krê-
tych, g³êbokich dolinach (wielkie przewy¿szenia). Jako jedyne
miejsce w ca³ym pa�mie Czerskiego odznaczaj¹ siê obecno�ci¹
lodowców, które kilkusetmetrow¹ warstw¹ zalegaj¹ w wielu
dolinach i �przewalaj¹ siê� przez szczyty. �Buordach� oznacza
�ba³agan� i nazwa ta jest jak najbardziej na miejscu, bo pe³no
tu rumowisk skalnych, piargów i obsuwaj¹cych siê kamieni.
By³oby jednak b³êdne twierdzenie, ¿e ten �ba³agan� nie jest
wspania³y, wrêcz przeciwnie � jest imponuj¹cy... Góry Czer-
skiego maj¹ jednak równie¿ inne oblicze � ni¿sze,  lecz  tak¿e
strome  wzniesienia  poro�niête  tundr¹, a gdzieniegdzie te¿
lasem modrzewiowym. Charakterystyczne s¹ dla nich ogromne
przestrzenie i rozleg³e doliny, w których czêsto s¹ liczne jezio-
ra i rzeki, dlatego doliny bywaj¹ podmok³e. No i wszêdzie �la-
dy wiecznej zmarzliny...

Ze szczytu rozci¹ga³ siê przepiêkny widok � na szerok¹ do-
linê rzeki Erikit, jeziora Bujunga oraz Bugczan, �nalied�� (miej-
sce, w którym zawsze le¿y �nieg; ma to zwi¹zek z faktem, ¿e
ponad 99% Jakucji le¿y na obszarze wystêpowania wiecznej
zmarzliny) i rozliczne ³añcuchy Gór Czerskiego.  W dali widaæ
by³o nawet nasz wymarzony Masyw Buordach, do którego do-
tarcie mimo wcze�niejszych trudno�ci (my�leli�my, ¿e ju¿ nic z
tego nie wyjdzie, ale chcieli�my bardzo zobaczyæ chocia¿ frag-
ment Gór Czerskiego...) stawa³o siê coraz bardziej realne, dziê-
ki szczê�liwemu splotowi okoliczno�ci, takich jak transport ura-
lem, czy nieoczekiwana pomoc wspania³ych koczowników...

Nastêpnego dnia w obozie koniowodów poruszenie. Jedzie-
my do oleniowodów nad rzekê Czukcza! Tam zobaczymy reni-
fery i poznamy �prawdziwe ¿ycie koczowników". Super!!! Tym
razem �wy¿sza szko³a jazdy� � dano nam konie objuczone, bez
siode³ i strzemion. To by³a dopiero jazda! Gnali�my przez roz-
leg³¹ dolinê, po obu stronach i przed sob¹ maj¹c góry, z lewej
strony rzekê i trzy jeziora, a w duszach wielk¹ rado�æ. Czuli-
�my siê jak pradawni koczownicy odkrywaj¹cy nieznane prze-
strzenie... Cdn.

Emilia ¯muda-Trzebiatowska, Ula Kampowska,
Micha³ Ma³afiejski

Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Czê�æ ekwipunku zostawiamy na drogê powrotn¹ w bezpiecznym
zchowku (w cysternie)

�Kawaleria syberyjska�;  w tle góry Czerskiego
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Historiê tê us³ysza³em od le�nego skrzata, którego na-
potka³em kilka lat temu w g³uszy Lasów Oliwskich w
�Dzieñ Sowy�.

Dzia³o siê to tak dawno, ¿e najstarsi ludzie nie pamiêtaj¹
szczegó³ów. Pomorsk¹ krain¹ w³ada³ wówczas z³y ksi¹-

¿ê Bej, co to ze wschodu przyby³ i prawowitego sukcesora po-
zbawi³ tronu. Bej, oprócz danin, nak³ada³ na okolicznych kmieci
coraz to nowe uci¹¿liwe obowi¹zki, a kto nie wywi¹zywa³ siê
z nich, by³ poddawany ch³o�cie. Lud burzy³ siê, ale na tyrana
nie by³o sposobu, za� przywódcy buntów byli skazywani na
tortury albo wysy³ani na banicjê. Jednak najbardziej obawia-
no siê rozbójnika � z³ego i chciwego Ralbasa, który wraz ze
swoimi kompanami: Gradkiem, Gawlukiem, Kasm¹ i Leliw¹,
zamieszka³ w Lasach Oliwskich. £upili oni kupców spiesz¹-
cych z towarami do Gdañska, a biedakom, jak nie mogli siê
wykupiæ � niszczyli dobytek: palili ich cha³upy i zbiory, albo
w jasyr Tatarom oddawali. Ludzie szeptali, ¿e zbóje s¹ bez-
karni, bo ich herszt otrzyma³ przyzwolenie od ksiêcia, z któ-
rym potajemnie dzieli³ siê zdobytymi ³upami.

Nieopodal wzgórza, panuj¹cego nad star¹ Oliw¹, mieszka³
m³ody pacho³ek, sierota, co u gospodarza za parobka robi³. M³o-
dzieniec ów by³ dobry dla ludzi, szczególnie za� lubi³ przeby-
waæ w�ród gospodarskich zwierz¹t, którymi siê opiekowa³. Pew-
nego razu w wigilijn¹ noc us³ysza³ przypadkiem ich rozmo-
wê. Osio³ zagada³ do krowy, ¿e sposób na pozbycie siê Ralbasa
mo¿e znaæ stary m¹dry S³awoj, mieszkaj¹cy samotnie w g³u-
szy Lasów Oliwskich. Jego pustelnia znajduje siê nad poto-
kiem, gdzie� ko³o kamienia rozbitego na czê�ci przez rozw�cie-
czonego diab³a, któremu nie uda³o siê zniszczyæ zabudowañ
oliwskiego klasztoru.

Jak tylko zaczê³o �witaæ, pacho³ek wymkn¹³ siê niepostrze-
¿enie z domu. Pe³en obaw, brn¹c przez �nie¿ne zaspy, skiero-
wa³ siê do lasu na poszukiwanie pustelnika. Odnalaz³ go oko³o
po³udnia, gdy ten ³owi³ ryby w potoku nazywanym �Oliw-
skim�. S³awoj wys³ucha³ pró�b m³odzieñca i g³êboko zamy�li³
siê. Duma³ i duma³, a¿ wymy�li³ na zbója sposób: nale¿y roz-
powiadaæ o wielkich skarbach zgromadzonych w ko�ciele, ale
trzeba dodaæ, ¿e mo¿e je posi¹�æ tylko ten, który zdobêdzie
talizman � pióro ze skrzyd³a anio³a. Inaczej zginie, próbuj¹c

przyw³aszczyæ owe skarby. W pobli¿u Oliwy by³a zaklêta
góra, gdzie raz do roku, w �Dzieñ Sowy�, gromadzi³y siê na
naradê anio³y. Nadarza³a siê wiêc okazja, by niepostrze¿enie
zdobyæ takie cudowne pióro.

Pacho³ek powróci³ do Oliwy i, niby w wielkiej tajemnicy,
opowiedzia³ w karczmie o ko�cielnym bogactwie i talizmanie.
Tak, jak pustelnik przewidzia³ � o wszystkim dowiedzia³ siê
niebawem zbój i zapragn¹³ sam zdobyæ skarby, które z³o¿ono
w ofierze. Ale najpierw musia³ posi¹�æ anielskie pióro. Dlatego
zaczai³ siê we w³a�ciwym dniu na górze, któr¹ upatrzy³y so-
bie anio³y, i czeka³. Wieczorem nagle okolicê roz�wietli³a nie-
bieska po�wiata i da³ siê s³yszeæ delikatny szum skrzyde³ � to
anio³y zlecia³y siê na naradê. Ralbas podczo³ga³ siê do obradu-
j¹cych wys³anników Nieba i delikatnie wyrwa³ pióro jednemu
z nich, po czym ukradkiem oddali³ siê. Nie wiedzia³ jednego, ¿e
na zaklêtej górze nie wolno by³o ogl¹daæ siê za siebie. Kiedy
pos³ysza³ za sob¹ jaki� dziwny odg³os, nie wytrzyma³ i spoj-
rza³ do ty³u. I natychmiast zamieni³ siê w g³az. A pióro ze
skrzyd³a anio³a porwa³ wiatr i poniós³ je daleko w le�ne ostêpy,
gdzie spoczywa do dzi�, ukryte przed okiem ludzi. Czeka ono
na tego o czystym sercu, który, znalaz³szy je, posi¹dzie cu-
down¹ moc czynienia ludziom dobra.

Powiadaj¹ starzy mieszkañcy Oliwy, ¿e na Wzniesieniu
Marii w Lasach Oliwskich le¿y g³az, co go �Kamienn¹ Twa-
rz¹� nazwano; to zbójnik Ralbas, zaklêty w zimny kamieñ.
Za� wzgórze wznosz¹ce siê ponad star¹ Oliw¹, na czê�æ dziel-
nego m³odzieñca ochrzczono Pacho³kiem. A co sta³o siê ze z³ym
ksiêciem Bejem? Otó¿ gdy dowiedzia³ siê o karze, jaka spotka³a
jego wspólnika-zbójnika, to ze strachu zaniemóg³ i w trzy dni
zmar³. Natomiast o kompanach Ralbasa wszelki s³uch zagi-
n¹³; ponoæ zostali rozszarpani przez dzikie zwierzêta.

Marcin S. Wilga
Wydzia³ Mechaniczny

(fot. autor)
Ps. Niniejsza legenda jest wyj¹tkiem z przewodnika turystycznego mojego

autorstwa pt. �Szlak Królewski w Lasach Oliwskich�.

LEGENDA OLIWSKA

G³az narzutowy �Kamienna Twarz�

Oliwa, widok wzniesienia �Pacho³ek�


