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Miesiąc później stanęliśmy na Dręczącej Przełęczy, 
frontem do masywu Rum Doodle – ostatniego bastionu 
przyrody opierającego się łaknącej podbojów ludzkości. 
Wybitny szczyt wznoszący się majestatycznie na tle bez-
chmurnego nieba zasiał grozę w sercach mizernych istot, 
które wkrótce bezczelnie zamierzały postawić stopy na 
jego budzących trwogę zboczach. Któż zdołałby opisać 
uczucia, które nas ogarnęły podczas patrzenia na masyw 
Rum Doodle z tej przełęczy?

Na chwilę pozostawię naszą ekipę na tym postoju, by 
opisać ukształtowanie potężnego masywu i zdarzenia, któ-
re doprowadziły nas w to miejsce.

Góra została odkryta przez alianckiego lotnika podczas 
drugiej wojny światowej. Było kilka różnych doniesień na 
temat jej wysokości – od dziewięciu do piętnastu tysięcy 
metrów. W 1947 roku wysłano rekonesansową wyprawę pod 
kierownictwem Tottera, która miała zlokalizować szczyt, 
ustalić jego wysokość i rozpoznać potencjalne drogi na 
wierzchołek. Następne ekspedycje zebrały kolejne infor-
macje, ale nasza miała na celu pierwszą poważną próbę 
zdobycia góry.

Masyw Rum Doodle ma kształt odwróconej litery M. 
Szczyt tworzą dwa wierzchołki – właściwy Rum Doodle 
i leżący na zachód od niego Północny Doodle. Szacunkowe 
dane dotyczące wysokości właściwego wierzchołka znacznie 
się różnią, ale wyciągnąwszy z nich średnią, można z prze-
konaniem stwierdzić, że mierzy dwanaście tysięcy trzysta 
czterdzieści pięć i ćwierć metra.

Główny grzbiet masywu biegnie dokładnie z północy na 
południe. Podzielony jest na trzy odcinki przez  głębokie na 
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sześć tysięcy metrów wąwozy dwóch rzek, Agendy i Enig-
my. Właściwy wierzchołek leży w centralnej części  grzbietu, 
północny zaś, odległy zaledwie o nieco ponad półtora ki-
lometra, oddzielony jest od niego wąwozem Enigmy. Od 
każdego z tych szczytów odgałęziają się w kierunku pół-
nocno-wschodnim granie, które zbiegają się na Przełęczy 
Południowej (siedem tysięcy sześćset metrów). Północny stok 
przełęczy opada w stronę Dręczącego Lodowca, który wije 
się wokół południowo-wschodniego zbocza góry, po czym 
gwałtownie skręca na północny zachód. Z bramy lodowco-
wej wypływa Dręcząca Rzeka, która po przecięciu wąwozu 
Agendy, około pięciu kilometrów poniżej wododziału, toczy 
wody na północ. Ostatnią kreskę odwróconej litery M tworzy 
grzbiet ograniczający od południa Dręczącą Dolinę, który 
krzyżuje się z głównym grzbietem masywu około trzy kilo-
metry na zachód od Rum Doodle.

Nasz plan był następujący: bazę usytuujemy przy gór-
nym końcu lodowca, na wysokości sześciu tysięcy metrów. 
Spędzimy w niej na aklimatyzacji kilka dni, podczas których 
przeprowadzimy rekonesans Północnej Ściany wiodącej na 
Przełęcz Południową. Na tej przełęczy założymy bazę wysu-
niętą, a w połowie Północnej Ściany obóz pośredni. Kolejne 
obozy powstaną w miejscach uznanych za najbardziej od-
powiednie. Naszym wstępnym zamiarem było usytuowanie 
ich co sześćset metrów przewyższenia. Ostatni, siódmy obóz 
mieliśmy założyć na wysokości dwunastu tysięcy i ćwierci 
metra, zaledwie trzysta czterdzieści pięćmetrów poniżej 
wierzchołka. Każdy biwak miał zostać zaopatrzony na dwa 
tygodnie, co zapewniłoby wystarczający margines bezpie-
czeństwa na wypadek złej pogody.

Bardzo ważnym pytaniem było, czy szczyt się podda. Tot-
ter w 1947 roku napisał: „Jest trudny i surowy, ale się podda”. 
Po późniejszym rekonesansie zakwestionowano, czy puści 
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Północna Ściana, ale ostateczny werdykt brzmiał pozytywnie. 
Totter tak podsumował przeważającą opinię: „Jeśli dopisze 
zespołowy duch i tragarze, szczyt się podda”. Wszyscy wie-
dzą, że tak się stało i mam niemałą satysfakcję, że jego słowa 
sprawdziły się co do joty.

Jednak kiedy staliśmy na Dręczącej Przełęczy, potężny 
bastion wznoszący się majestatycznie na tle bezchmurnego 
nieba budził w nas grozę. Constant wyraził wówczas to, co 
czuliśmy wszyscy: „Ta góra wygląda jak bogini opierająca się 
tym, którzy chcą postawić świętokradcze stopy w jej nieska-
lanym sanktuarium”.

Szeptem przyznaliśmy mu rację. Ogarnęła nas wtedy 
pokora wobec ogromu zadania, które sobie wyznaczyliśmy. 
Ja wzniosłem gorliwą modlitwę o to, bym przetrwał czekającą 
nas ciężką próbę. W takich chwilach człowiek zatapia się 
w swoich myślach.

Staliśmy na przełęczy zatopieni w swoich myślach do 
chwili, kiedy słońce musnęło różową barwą śnieżne pola 
potężnego bastionu. Niewielu ludziom było dane ujrzeć taki 
widok. Odwróciliśmy się w ciszy i w narastających ciemno-
ściach udaliśmy się na miejsce biwaku w dolinie.


