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Marek Szyryk
Samotnia. Na pami¹tkê Niepamiêci

Jest takie Miejsce... Obiektywnie piêkne.

Jest takie zdjêcie. By³o w domu od zawsze. Klasyczny widok
ze szlaku do Strzechy. Kocio³ w bieli, nawisy, czapy œniegu
na œwierkach, s³oñce. I tam w dole przycupniêta Samotnia.
Tych klasycznych widoków Samotni jest kilka. Ten z Sybirku,
kiedy dochodzisz zgrzany latem, lub zim¹, gdy ostatnie
metry trzeba pokonaæ w zamieci. Z twarz¹ na wiatr. I ten
z letniego szlaku, z drogi do Domku. Tak¿e ten przez
Staw, z naprzeciwka. Mnie zawsze kojarzy siê z jesieni¹,
z przedwieczornym spokojem. Rzadkim tutaj bezwietrznym
bezruchem. Widoki wokó³. Z Samotni¹ przed oczami lub za
plecami. Miejsce.
To¿samy z sob¹ — samotnie wœród ludzi, na moment, na
chwilê. ¯eby wst¹piæ, posiedzieæ, spotkaæ kogoœ lub nie.
Po raz nie wiadomo ju¿ który utrwaliæ odruch wsparcia siê
o znajomy widok z okien werandy, naprzeciw przez Staw.
Nawet gdy noc, mg³a lub zadymka.
To jedno z tych miejsc prawdziwych, gdzie nie szuka siê
odbicia, reprodukcji, czy jak wydawa³oby siê w przypadku
fotografii – prostej rejestracji. To w³aœnie w takich miejscach
zdarza siê spotkanie nas samych ze sob¹. Patrz¹c na Wasze
i swoje fotografie st¹d, patrzê na Was, którzy na swojej drodze trafiliœcie tu, do Samotni.

Polodowcowy kocio³. Staw, ¿leby, strome œciany skalne,
schronisko, niebo nad nimi i Czas.
O ka¿dej porze roku, ka¿dego dnia i o ka¿dej godzinie
wygl¹da inaczej. Byæ mo¿e bogactwo form i Czasu decyduje o jego wyj¹tkowoœci.
Poczucie wolnoœci i zniewolenia jednoczeœnie.
Bywa tu wielu. Niezale¿nie od wra¿liwoœci i gustu, ludzie
milkn¹ i patrz¹... A potem robi¹ zdjêcia...
„Kodak ergo sum” – jak okreœli³ wycieczki Josif Brodski.
Dziesi¹tki, setki, tysi¹ce, a mo¿e miliony fotografii powsta³ych tu – wokó³ „Samotni”.
Na miarê talentu i œwiadomoœci – ciszy oraz ha³asu, jakie
tu panuj¹.
Odwiedzaj¹ to Miejsce czêsto artyœci ró¿nego autoramentu.
Równie¿ fotografowie.
Ich subiektywne widzenie staje siê z Czasem autonomiczn¹
czêœci¹ krajobrazu otaczaj¹cego „Samotniê”.
I, prawdê mówi¹c, nie ma ¿adnego powodu, by jakiekolwiek fotografie emocjonalnie ró¿ni³y siê od milionów innych
powsta³ych w tym Miejscu, które nie znalaz³y siê w tym
wydawnictwie.
Chocia¿, jakby siê tak dobrze przyjrzeæ, zdarzaj¹ siê wyj¹tki.
Ergo – Bóg istnieje.
Dla „Samotni”.
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Andrzej Jerzy Lech
Zatrzymane w czasie
S¹ takie miejsca gdzie krzy¿uje siê wiele ludzkich dróg
i trudno spotkaæ kogoœ kto by tam nie by³ choæ raz.
Miejsca te zazwyczaj nie s¹ celem do którego zmierzamy,
choæ trudno siê oprzeæ chêci, by przechodz¹c, nie pobyæ
tam przez chwilê.

Schronisko „Samotnia” znajduje siê w Karkonoszach na
szlaku ze œwi¹tyni Wang na Œnie¿kê w Kotle Ma³ego Stawu,
na wysokoœci 1195 m n.p.m.
N 50° 44’ 56,6”
E 15° 42’ 09,3”

S¹ to miejsca sta³e i niezmienne, w czasach gdy lepsze
zastêpuje dobre z niewiarygodn¹ szybkoœci¹.
To tu lubimy wpaœæ, rozejrzeæ siê woko³o i ze spokojem
stwierdziæ, ¿e wszystko jest na miejscu,
tam gdzie powinno byæ.
Mo¿e zauwa¿amy parê drobnych zmian, jesteœmy jednak
w stanie je zaakceptowaæ. Wiadomo, maj¹c uraz do rewolucji kochamy ewolucjê.
Do tych miejsc nale¿y niew¹tpliwie schronisko „Samotnia”
przy Ma³ym Stawie w Karkonoszach.
To tu mo¿emy spotkaæ m³odych ludzi tak przypominaj¹cych
nas samych sprzed lat.
Widzimy jak podobnie studiuj¹ mapy ze szlakami.
Wzruszamy siê s³ysz¹c jak przy dŸwiêkach gitar podobnie
œpiewaj¹ tak bliskie nam teksty piosenek.
A wokó³ widaæ dostojne góry prze¿ywaj¹ce kolejny cykl
wiosna-lato-jesieñ-zima,
wiosna-lato-jesieñ-zima...
Andrzej Ploch

Egz. nr

„Samotnia”. Dzieñ czwarty, 23 paŸdziernika 1985
Po œniadaniu poszed³em robiæ zdjêcia. Myœlami by³em z wêdruj¹cymi kiedyœ fotografami. Wspomina³em Chagalla,
Westona, Park Chopina, herbatê i pierogi ruskie, Pary¿ i Amsterdam, Kutno i Suwa³ki, jakieœ galeryjki „gdzieœ tam”, pijanego Modiglianiego, psa Jakuba, stacjê i poci¹gi, wiatr i deszcz, i Syriusza B.
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