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Moja znajomość, a później przyjaźń z Michałem Jagiełłą  
nie trwała długo. Zaczęła się 8 kwietnia 2011 r. i zakończyła  

1 lutego 2016 r. jego nagłą śmiercią. Był to ważny okres  
w moim życiu, pełen inspirujących dyskusji o filozofii, sztuce, 

górach i ludziach, a także piękny czas wspólnych przedsięwzięć 
artystycznych. Chyba jednak największą radość w kontaktach 
z Michałem sprawiały mi nasze wypady w Tatry, kiedy zgrzyt 

raków wypełniał ciszę, a słowa stawały się zbędne. Czuję ogromną 
pustkę i żal, że nigdy już nie wyruszymy razem w góry. 

W poszukiwaniu 
Sensu

Wokół Zaruskiego
Był chłodny, wilgotny poranek 8 kwietnia 2011 r. Majaczą

ce na horyzoncie Tatry, na które patrzyliśmy z Nowego Targu, 
tonęły w chmurach, jednak tym razem nie budziło to naszego 
niepokoju. Byliśmy skupieni na sesji naukowej zorganizowa
nej w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w 70. rocznicę śmierci generała Mariusza Zaruskiego. Miałem 
zaszczyt i przyjemność brać udział w organizacji tej sesji, a w jej  
ramach zaprezentowałem swoją wystawę „Na bezdrożach ta
trzańskich”, dedykowaną pamięci Zaruskiego. 

Michał Jagiełło był jednym z prelegentów. Po zakończeniu 
sesji zauważyłem, jak z wielką uwagą ogląda moją wystawę. 
Zaczęliśmy rozmawiać o fotografii, górach, Zaruskim, o hero
icznym nieposłuszeństwie Klimka Bachledy i jego tragicznej 
śmierci. Kiedy staliśmy przy jednej z prac, która przedstawia
ła fragment grani Otargańców, Michał zapytał, czy znam jego 
wiersz napisany po przejściu tej właśnie grani. Nie miałem wtedy 
pojęcia, że Michał w ogóle tworzył poezję, i byłem zaskoczony, 
gdy przeczytał mi kilka wierszy. Od razu przykuły moją uwagę 
swoją piękną, lecz chropowatą, jakby granitową twardością. Po 
chwili okazało się, że Konrad Pollesch, wybitny fotografik, autor 
prelekcji na temat fotografii tatrzańskiej, który też brał udział 
w sesji, jest nie tylko moim, ale też Michała przyjacielem i kolegą 
ze studiów polonistycznych. Wracaliśmy do Krakowa samocho
dem Konrada – rozmowom nie było końca. Wydawało się, że 
znamy się od zawsze. Gdzieś w okolicach Dworca Głównego 

w Krakowie Michał pożegnał się, wysiadł z samochodu, zarzucił 
plecak na ramię i krokiem trzydziestolatka pognał do pociągu.

Zielona Góra
Po spotkaniu w Nowym Targu zaczęliśmy korespondować; 

Michał przysłał mi kolejny wiersz, a ja w odpowiedzi  – ta
trzański pejzaż. Wkrótce zostaliśmy zaproszeni przez dyrekcję 
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze: Michał z ósmym 
wydaniem Wołania w górach i ze swoją poezją, a ja z wystawą 
„Na bezdrożach tatrzańskich”. 19 września 2012 r. po raz pierw
szy wystąpiliśmy publicznie jako „duet literackopoetyckofo
tograficzny” i zebraliśmy bardzo dobre recenzje. Był to począ
tek naszej długiej wyprawy. W kolejnych latach odwiedziliśmy 
m.in. Warszawę (trzykrotnie), Katowice, Łódź i Kraków. Nigdy 
jednak nie zapomnę wspaniałej atmosfery, jaką stworzyli w Zie
lonej Górze dr Andrzej Toczewski z dr Anittą Maksymowicz. 
Czuliśmy się tam jak w domu i już wtedy podejrzewaliśmy, że 
na jednym wspólnym wyjeździe się nie skończy.

Koncert na dwóch
Regularnie prowadziliśmy nasz dialog poetyckofotograficz

ny, wymieniając wiersze na obrazy, a obrazy na wiersze. W koń
cu postanowiłem zaproponować Michałowi wydanie albumu 
poetyckiego. Michał uznał, że to świetny pomysł. Droga od po
mysłu do realizacji bywa jednak długa i kręta. Należało znaleźć 
wydawcę, co w obecnych realiach nie należy do łatwych zadań. 
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› Michał Jagiełło podczas wycieczki na Błyszcz, 29 grudnia 2015 r. 
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W końcu Wiesław Aleksander Wójcik, redaktor naczelny rocz
nika „Wierchy”, skontaktował nas z właścicielem Wydawnictwa 
Astraia Rafałem Monitą i sprawy zaczęły nabierać tempa. Nasz 
album Tatry. Koncert na dwóch ukazał się jesienią 2012 r. Udało 
nam się zdążyć przed targami książki w Krakowie, w których 
wzięliśmy udział.

Krzysztof Lubczyński na portalu Pisarze.pl tak pisał o Kon-
cercie: „Wspaniałe wiersze tatrzańskie Michała Jagiełły otrzymały 
wyjątkowo godną oprawę. Znakomity prozaik, poeta, znawca 
gór, taternik i ratownik górski, i fotografik pejzażysta Krzysztof 
Wojnarowski stworzyli małe arcydzieło sztuki poetyckofoto
graficznej. (…) Barwne pejzaże tatrzańskie Wojnarowskiego są 
skromne w wyrazie. Fotografik nie epatuje kolorami, niejako sa  
moogranicza się i w ten właśnie sposób osiąga ciekawy efekt. Ta
kich akurat fotografii tatrzańskich nigdy dotąd nie widziałem. Na 
pozór podobne do innych, mają jakąś własną, oryginalną jedy
ność. (…) Michał Jagiełło jest od dawna bezapelacyjnym współ
czesnym mistrzem poezji górskiej, tatrzańskiej, gatunku poetyc
kiego o wielkiej tradycji, datującej się choćby od Tetmajera. Jego 
wiersze są naprawdę wspaniałe, krystalicznie czyste w formie, 
doskonale wyważone artystycznie. (…) Krakowskie wydawnic
two Astraia nadało zbiorowi formę albumu, co podniosło jego 
edytorskie walory, czyniąc z niego prawdziwe cymelium”. 

Po tej recenzji uznaliśmy, że o porażce nie ma raczej mowy, 
a być może jest to nawet sukces. 11 grudnia 2012 r. zaprezento
waliśmy Koncert w legendarnym Dworcu Tatrzańskim w Za
kopanem. Ku lekkiemu przerażeniu Michała postanowiłem 
wzbogacić swoje wystąpienie prelekcją na temat historii foto
grafii tatrzańskiej. Michał sądził, że skoncentruję się raczej na 
własnych fotografiach i naszym albumie, a ja chciałem pokazać 
nieco szerszą panoramę niezwykle ciekawego zjawiska, jakim 
bez wątpienia jest fotografia tatrzańska: od Rzewuskiego, Bi
zańskiego i Szuberta, przez Karłowicza, Witkacego i Oppen
heima, aż po Sunderlanda i fotografów współczesnych, takich 
jak mieszkający i tworzący w Zakopanem Ryszard Ziemak czy 
Maciej Papara. Publiczność była wymagająca, na sali m.in. 
Władysław Cywiński i Robert Janik, więc zadanie do łatwych 
nie należało. Na szczęście komentarze po prelekcji utwierdziły 
Michała w przekonaniu, że moja koncepcja była słuszna i że  

Między Mnichem a Szatanem
Wrzesień 2013 r. był dla mnie czasem szczególnym. Bardzo 

dynamiczna pogoda w górach sprawiała, że warunki zmieniały 
się jak w kalejdoskopie. 21 września wybrałem się z dwoma przy
jaciółmi na dwudniowy plener w rejon Koprowego Wierchu. 
Nad Popradzkim Stawem przywitała nas ulewa, nastroje były 
podłe, jednak prognozy dawały cień nadziei na okna pogodowe, 
które zamierzaliśmy skrzętnie wykorzystać. 

Nad Hińczowym Stawem jesień nagle ustąpiła miejsca zi
mie – ciemne, ołowiane chmury kontrastowały z bielą śniegu, 

nie należy jej zmieniać. Już następnego dnia powtórzyliśmy 
nasze wystąpienie w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej 
przy ul. Jagiellońskiej w Krakowie, dokąd zaprosił nas Wiesław 
A. Wójcik. I tym razem przyjęcie zarówno samego Koncertu, jak 
i wystąpienia było doskonałe. Album doczekał się wielu recenzji 
w liczących się czasopismach, a my z Michałem jeździliśmy po 
całej Polsce, zapraszani przez kolejne galerie sztuki, biblioteki, 
muzea i domy kultury. Ta nasza wspólna przygoda sprawiała 
Michałowi wiele radości, mnie zresztą też. 

› Pod nami morze chmur, Kominiarski Wierch ledwie unosi 
wierzchołek ponad ocean sięgający horyzontu. Nagle zauważam 
swój cień w tęczowej aureoli: widmo Brockenu
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Iwaniackiej Przełęczy pełne zachmurzenie, ograniczona widocz
ność, ale prawie bezwietrznie. Wymieniamy kilka zdań z dwójką 
napotkanych turystów, którzy natychmiast rozpoznają Michała, 
i ruszamy w górę. Michał jak zwykle w świetnej formie. Po raz 
kolejny zastanawiam się, jak to możliwe, żeby człowiek, któ
ry skończył 74 lata, był tak sprawny i miał tyle sił. Wydaje się 
niezniszczalny. Początkowo ja prowadzę, ale kiedy wyciągam 
aparat z plecaka, żeby zrobić pierwsze zdjęcie, Michał mnie wy
przedza i znika za przełamaniem terenu. Po chwili docierają do 
mnie okrzyki zachwytu: „Krzysiu, chodź szybko! Ale widoki!”. 

Pod nami morze chmur, Kominiarski Wierch ledwie unosi 
wierzchołek ponad ocean sięgający horyzontu. Nagle zauważam 
swój cień w tęczowej aureoli: widmo Brockenu. Po raz trzeci 
w życiu! Przypomina mi się legenda stworzona przez Jana Alfre
da Szczepańskiego w 1925 r., według której trzykrotne zobacze
nie tego zjawiska zapewnia górską nieśmiertelność. Przed nami 
grań Ornaku, a potem chcemy wejść na Błyszcz, więc w tych 
warunkach będzie okazja, żeby sprawdzić, czy legenda działa… 
Wszystkie zbocza i ściany lśnią w słońcu lodowym pancerzem. 
Obaj wiemy doskonale, że nawet w rakach można „wyjechać”. 
Nie rozmawiamy, staramy się skupić, żeby nie popełnić głupiego 
błędu. Zaruski w nieco podobnych okolicznościach zastanawiał 
się, jak będzie brzmiała mowa nad jego grobem: „Znów jedna 
ofiara lekkomyślności własnej i nierozwagi. Znowu…”. W przy
padku Michała sytuacja byłaby równie niezręczna… 

Na Błyszczu ostro wieje, wszędzie beton i szkliwo. Rasowa 
tatrzańska zima, ale nie taka znowu zła, bo nie trzeba torować 
i nie ma zagrożenia lawinowego. Kulimy się za granią, parę ły
ków herbaty z termosu, trochę czekolady, jeszcze kilka zdjęć 
i trzeba uciekać. Grudniowe dni są przeraźliwie krótkie, a przed 
nami jeszcze strome zejście w lodzie. Michał proponuje wariant 

Młodopolskie czytanie Tatr 

Chmury kotłują się nad grzbietem Ornaku,
promień słońca rozświetla piramidę Błyszcza,
wierzchołek Bystrej dymi poświatą 
rozpylonego śniegu. Świerki wróżą 
przyszłość z wirujących mgieł.

Tęsknię wibrująco – napisała.
(Łacińskie vibro: wywijać, trząść, lśnić i połyskiwać).
Błyszcz i Bystra, drżenie i olśnienie,
dom i bezdomność,
błękit nieba i pustać kotła, w którym drzemie 
kamienny staw. Zamrożone trawy,
mchy otulone lodem,
porosty osiwiałe w tęsknocie.

Twarz wyświetlona 
na obrusie świeżego
śniegu. 

Bądź.
Michał Jagiełło

› Zachodzące słońce pięknie maluje 
postrzępioną Raptawicką Grań. 

Południowe zbocza i ściany na tej 
wysokości pozbawione są śniegu. 

Widok z górnych partii Doliny 
Pyszniańskiej

 Wszystkie fotografie umieszczone 
w tekście wykonane zostały  

podczas wycieczki Michała Jagiełły 
i Krzysztofa Wojnarowskiego na Błyszcz  

29 grudnia 2015 r. 

przez Pyszniańską Przełęcz, zgadzam się natychmiast – wydaje 
się szybszy i logiczny, poza tym nie lubię wracać tą samą drogą. 

Znowu koncentracja, schodzimy spokojnie i ostrożnie, raki 
wygrywają swoje melodie, próbując wgryźć się w lód. W końcu 
Pyszniańska Przełęcz, wiatr odpuszcza, robi się nawet sielsko. 
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Siadamy na wytopionej przez słońce trawiastej płasience, a potem 
znowu w dół, w pogrążoną już w głębokim cieniu Dolinę Pysz
niańską. Nasze myśli biegną do czasów Oppenheima, Lesieckie
go, Bednarskiego, dla których ten rejon był narciarskim rajem. 
To tutaj, na Niżniej Pysznej Polanie, stało schronisko Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego, gdzie nocowali. Czas zaprzeszły, 
dawno miniony, świat, który być może odszedłby w niepamięć, 
gdyby nie znakomita książka W stronę Pysznej Stanisława Zie
lińskiego i Wandy GentilTippenhauer. Rozmawiamy o tym 
z Michałem. Opowiadamy sobie też różne historie z własnej 
przeszłości. Michał spotkał tu kiedyś niedźwiedzicę z młodym, 
ale widać uznała go za swojego, bo pozwoliła się oddalić. 

Zachodzące słońce pięknie maluje postrzępioną Raptawicką 
Grań. Południowe zbocza i ściany na tej wysokości pozbawione 
są śniegu. Wydaje się, że to jesień, ale pod nogami ciągle mamy 
lód, przechodzący niżej w łamliwą szreń. Słońce szybko znika 
za horyzontem – na wszelki wypadek w plecakach niesiemy 
czołówki, więc wiemy, że teraz już nawet w ciemnościach uda 
się domknąć naszą pętlę. Chyba odczuwamy lekki niedosyt, bo 
Michał zaczyna snuć plany, gdzie pójdziemy razem na wiosnę, 
a ja chętnie podejmuję temat…

Podszewka świata 
Nieraz zastanawiałem się, jaki obraz rzeczywistości wyłania 

się z tatrzańskiej poezji Michała Jagiełły i czy tworzy on jakąś 
spójną całość. Należy pamiętać, że nurt wiejski z tomem Sosna 
i pies: poemat z Zagrody jest nie mniej ważny, a kto wie, czy na
wet nie ważniejszy. (Zainteresowanym polecam lekturę tekstów 
krytycznych Piotra Matywieckiego). 

Ktoś, kto nie znał Michała i nigdy wcześniej nie czytał jego 
wierszy, może być zaskoczony; powinien się przygotować na 

sporą dawkę dramaturgii, a wręcz egzystencjalnego dramatu. 
Piękno jest ważne i obecne w Michałowej poezji, trudno jed
nak oprzeć się wrażeniu, że stanowi ono zaledwie tło ludzkiej 
tragedii, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i głębszym, 
uniwersalnym, egzystencjalnym. Nie bez powodu wybrałem 
jako motto moich wspomnień wiersz Czesława Miłosza Sens, 
o którym rozmawialiśmy z Michałem wielokrotnie. Ten utwór 
znakomicie oddaje egzystencjalne rozdarcie, którego tak często 
doświadczamy i które również Michałowi nie było obce. Para
frazując Miłosza, można chyba powiedzieć, że w Michałowej 
poezji częściej zobaczymy drozda, który jest tylko drozdem, 
a „dzień i noc następują po sobie, nie dbając o sens”.

Dla mnie istotne jest, co wynika dla Poety z tej wizji rzeczy
wistości i czy potrafił on do końca zaakceptować świat, który 
odkrył lub wykreował. Liczne fragmenty wierszy wydają się 
przeczyć tezie o pełnej akceptacji. W jednym z nich czytamy: 
„Dziś zasypuje mnie piaskiem rozpaczy czarny staw. Modlę 
się, aby przetrwać”. Zaryzykuję stwierdzenie, iż rzeczywistość 
jednowymiarowa, odarta z duchowości i głębi, uwiera Poetę 
i zmusza niejako do rytuału ponownej sakralizacji: „Wiara, na
dzieja, miłość – odmawiam ten prywatny różaniec już tyle lat”. 
A w kolejnym wierszu znajdujemy słowa: „Być może teolodzy 
mają rację. Ale co ma począć wędrowiec, który podejrzewa, że 
jest wybrykiem ewolucji, a Ziemia żegluje znikąd do nikąd?”. 

W poezji Michała ujmują mnie absolutna szczerość i uczci
wość, bezkompromisowość zmagania się z samym sobą i świa
tem, brak jakiejkolwiek pozy czy sztuczności. I jeszcze jedno: 
rozrachunek. Wynikający z poczucia winy za podjęte niegdyś 
decyzje, nieumiejętność wybaczenia samemu sobie, nawet gdy 
inni wybaczają i nawet gdy domniemane lub rzeczywiste winy 
dawno zostały po stokroć odkupione… To swoisty czyściec 
„między rozgrzeszeniem a wciąż bolącym pokutowaniem, 
między darem jednoznaczności i cierniem po uczestnictwie”. 
Postawa odważna, na granicy autodestrukcji, lecz gwarantująca 
przynajmniej jeden niezaprzeczalny sukces: dotarcie do prawdy 
o samym sobie. Od razu uprzedzam pytanie dociekliwych, czy 
nie zbyt łatwo utożsamiam podmiot liryczny z autorem. Nie, 
nie zbyt łatwo. Michał nie ukrywał się za podmiotem lirycznym, 
był krystalicznie spójny jako poeta i człowiek. Nasze prywatne 
rozmowy w pełni potwierdzały wszystkie jego rozterki i cier
pienia, nie było żadnej dwoistości postaw czy przeżyć.

Swoją drogą, nigdy wcześniej nie spotkałem nikogo, kto 
byłby tak surowym sędzią dla samego siebie, a jednocześnie 
miał tyle ciepła, życzliwości i empatii dla innych. To nieprawda, 
Michale, że zostały po Tobie tylko „stopnie wyrąbane w ścianie 
wiatru”. Zostało znacznie więcej. Pokazałeś nam, jak „podnieść 
się po bolesnym potknięciu”, jak szukać drogi przez „nasz co
dzienny kosmos. Samowystarczalny” i jak robić to z godnością. 
I jeszcze: jak samodzielnie i heroicznie nadawać naszemu byto
wi sens, nawet jeżeli nie ma „podszewki świata” – na przykład 
ratując ludzkie życie. Będzie nam Ciebie brakowało.

Tekst i zdjęcia: KRZYSZTOF WOJNAROWSKI
Autor jest anglistą, redaktorem, tłumaczem i fotografikiem 

zrzeszonym w Związku Polskich Artystów Fotografików. 
Specjalizuje się w pejzażu górskim, a zwłaszcza tatrzańskim.  

Od dzieciństwa uprawia letnią i zimową turystykę wysokogórską, 
wspina się i fotografuje. W 2012 r., jako autor zdjęć, wydał wspólnie 

z Michałem Jagiełłą album poetycki „Tatry. Koncert na dwóch”.




