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P
rzekonała mnie moja przyjaciółka galina. Powtarzała mi w kółko:
– Skakanie ze spadochronem to najpiękniejsza rzecz na świecie.
Z początku jej nie wierzyłam. a może się bałam. Pierwszy raz 

pojechałam na lotnisko i uznałam, że spadochroniarstwo nie jest dla 
mnie. Czułam się przytłoczona, kiedy patrzyłam na te małe ludziki, któ-
re żeglowały po niebie, by w końcu opaść na ziemię. Potem pojechałam 
tam jeszcze raz. Choć się bałam, pociągała mnie wywieszka z napisem 
„Klub spadochronowy”. Zaintrygowana patrzyłam przede wszystkim na 
dziewczyny, które śmiały się i żartowały przy składaniu spadochronów, 
zaraz po tym, jak wylądowały. Skoro one skakały, dlaczego nie miała-
bym i ja? W końcu podjęłam decyzję. Ciekawość zwyciężyła strach. Za-
piszę się na kurs spadochronowy!

Któregoś wieczoru wróciłam do domu później niż zwykle. Coś 
w moim zachowaniu albo wyglądzie zwróciło uwagę mojej matki.

– Walentina, co się stało? Jakaś dziwna dziś jesteś – powiedziała za-
niepokojona.

Zawahałam się, ale na razie postanowiłam nic jej nie mówić o tym, 
że zamierzam spróbować spadochroniarstwa. nie chciałam, żeby się 
martwiła. Miała już dość problemów i przykrości w życiu. Mój ojciec 
zginął na wojnie z Finlandią, kiedy ja, urodzona w 1937 roku, miałam 
zaledwie trzy lata. Mama samotnie wychowała mnie, brata i siostrę, 
ciężko pracując przez całe życie. Byliśmy tak biedni, że w niektóre dni 

WALENTINA TIERIESZKOWA
Dziewczyna, która wyruszyła  
na podbój kosmosu
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brakowało nam pieniędzy nawet na kawałek chleba. a jednak nigdy nie 
słyszałam, żeby narzekała. Poprawiło się nam trochę, kiedy matka zna-
lazła pracę w fabryce włókienniczej. Ja także pracowałam w fabryce. 
rzuciłam szkołę, kiedy miałam siedemnaście lat, ale zawsze lubiłam się 
uczyć, więc zapisałam się na kursy korespondencyjne. Wieczorem się 
uczyłam, w dzień pracowałam.

Z miasta, w którym dorastałam – nazywa się Jarosław i leży w euro-
pejskiej części rosji, niecałe trzysta kilometrów na północny wschód od 
Moskwy – pamiętam deszcz i okna mojego domu wyglądające w stronę 
lotniska, tego samego, z którego miałam wyprawić się na moje pierwsze 
skoki spadochronowe. Kiedy byłam całkiem mała, marzyłam o tym, by 
zostać maszynistką, prowadzić pociągi i odwiedzać różne miasta. Ma-
rzyłam o podróżowaniu, ale nawet przez myśl mi nie przeszło, że będę 
podróżować w kosmos!

W klubie spadochroniarskim najpierw uczęszczałam na zajęcia teo-
retyczne. Potem nadszedł wielki dzień. Skoczę ze spadochronem! Pa-
miętam to tak dobrze, jakby to było wczoraj. Był 21 maja 1959 roku, 

miałam dwadzieścia dwa lata i wielkie pragnienie, by żyć 
i doświadczyć jak najwięcej.

Przyjechałam na lotnisko wcześnie rano. niebo 
zasnuły chmury, padała lekka mżawka.

– Poczekamy – powiedział instruktor, spo-
glądając w niebo. – Pogoda nie jest dobra.

Co za rozczarowanie! Może będzie trze-
ba przełożyć skok. Jednak po jakimś czasie 
słońce wyjrzało zza chmur. Mogliśmy ska-
kać. Mały samolot, na pokład którego wsied-
liśmy, wystartował i parę minut później byli-
śmy już na odpowiedniej wysokości.

Huk silnika był ogłuszający i bałam się, że 
nie usłyszę komendy nakazującej skok. Może by-

łam zdenerwowana, a może niecierpliwa. W koń-
cu wydało mi się, że słyszę głos wydający komendę. 
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Zamknęłam oczy, zrobiłam krok w pustkę i zaczęłam spadać. Wyda-
wało mi się, że lecę zbyt szybko, a potem biała czasza spadochronu się 
otwarła i poczułam, jak moje ciało spływa w kierunku ziemi. Widziałam 
pod sobą połyskującą wstęgę Wołgi i wielką połać zieleni. Byłam szczęś-
liwa! Wykonałam konieczne manewry zgodnie z instrukcjami, których 
się nauczyłam, i w końcu dotknęłam stopami ziemi. Hura, dałam radę! 
Jednak euforia trwała krótko. usłyszałam szorstki męski głos, który to-
nem napomnienia zapytał mnie:

– Dlaczego skoczyłaś, nie czekając na komendę?
Poczerwieniałam jak burak.
– To nie moja wina – próbowałam się usprawiedliwić. – Silnik pra-

cował bardzo głośno.
usłyszałam stłumiony śmiech pozostałych skoczków. Byłam wście-

kła. ale szybko wrócił mi dobry humor, kiedy instruktor dodał:
– ale całkiem niezły skok jak na nowicjuszkę. i pamiętaj, że uczymy 

się na błędach. Wy wszyscy – dodał, patrząc po kolei na każdego i każdą 
z nas – możecie stać się dobrymi spadochroniarzami.

Do domu wróciłam późnym wieczorem. otworzył mi brat z wyzywa-
jącą miną.

– gdzie byłaś? Mama się martwi, wyszła cię szukać. Zobaczysz, jaka 
będzie zła, kiedy wróci!

nie miałam czasu odpowiedzieć. Matka właśnie wchodziła do miesz-
kania, wściekła jak osa.

– gdzie byłaś?
To był najwyższy czas, żeby powiedzieć prawdę.
– Skakałam ze spadochronem – powiedziałam spokojnie.
W pierwszej chwili zażądała, by moja noga więcej nie postała na lot-

nisku.
– oszalałaś? To nie jest sport dla dziewcząt!
– a właśnie że tak, jest nas w klubie więcej! Są nawet dziewczęta, 

które pracują ze mną w fabryce.
udało mi się ją uspokoić. Jeszcze trochę poburczała, aż w końcu ska-

pitulowała, ale kazała mi obiecać, że będę ostrożna.
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Z
nów jesteśmy w drodze na wulkan, który wybuchł. Tym razem 
z Maurice’em, moim mężem, przyjechaliśmy do Japonii. nie boi-
my się podróży. Zdarzyło się nam już okrążyć Ziemię osiem razy 

w ciągu jednego roku, a wszystko po to, by badać aktywność wulka-
nów, by fotografować, filmować, zapisywać i dokumentować, co robią 
te straszliwe i fascynujące zarazem geologiczne monstra. Wulkany to 
moja pasja, a właściwie nasza, Maurice’a i moja!

nasza baza znajduje się trzy kilometry od szczytu wulkanu unzen. 
Jest 3 czerwca 1991 roku. Po sześćdziesięciu latach milczenia wielki ja-
poński wulkan znowu przemówił. Ludzie zostali już ewakuowani z do-
mów, które mogą zostać zalane przez lawę. My zaś przylecieliśmy tu 
od razu z Martyniki, gdzie aktualnie pracujemy. Mamy pozwolenie na 
przebywanie w pobliżu wulkanu. To nasz zawód. razem z nami jest 
jeszcze kilkadziesiąt innych osób: są wśród nich dziennikarze oraz nasi 
pomocnicy, którzy dzielą z nami tę samą pasję. Bacznie pilnuję mojego 
aparatu fotograficznego, Maurice kamery filmowej. To przyrządy, dzię-
ki którym staliśmy się sławni i które pozwalają nam zarobić na życie. 
nasze fotografie i filmy z wulkanicznych erupcji są oglądane na całym 
świecie. Jesteśmy szybcy, nazywają nas „diabłami wulkanów”, bo kie-
dy tylko dowiadujemy się, że coś się dzieje, natychmiast jedziemy na 
miejsce. Maurice jest także dobrym mówcą, jego konferencje ściągają 
zawsze mnóstwo ludzi. Potrafi zarazić entuzjazmem. napisaliśmy wiele 

KATIA KRAFFT
Narzeczona ognia i wulkanów
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książek, w tym jedną dla dzieci, bo wszystkim lubimy opowiadać o tym, 
jak ważne, straszliwe i fascynujące są wulkany. i o tym, jak się przed 
nimi bronić. Czasami, kiedy Maurice jest zajęty na jakiejś konferencji 
naukowej, wyruszam sama.

– nie boi się pani? – pytają mnie często dziennikarze.
– nie, dlaczego? Zawód wulkanologa jest niebezpieczny, na całym 

świecie żyje tylko parędziesiąt osób, które podeszły blisko krateru, by 
pokazać, co się dzieje, kiedy ulatniają się gazy, bulgoce lawa, a ogrom-
ne wydmuchy gazów i kamieni unoszą się na kilka kilometrów w górę. 
ale nigdy się nie bałam. Bardziej boję się jeżdżenia samochodem. i nie 
chciałabym badać wulkanów, siedząc za uniwersyteckim biurkiem czy 
w jakimś instytucie naukowym.

Czasami Maurice wchodzi mi w słowo.
– ona jest zawsze spokojna, wręcz nazbyt spokojna.
Jednak dzisiaj mam w sobie trochę mniej spokoju. Boję się, że coś się 

może stać. ale nie, przecież nigdy się nie 
bałam, mówię sobie. Wszystko pójdzie 

dobrze także i tym razem. Widzie-
liśmy z Maurice’em setki erupcji, 
odbyliśmy wiele niebezpiecznych, 
awanturniczych, wspaniałych mi-

sji. i zawsze się nam udawało. ani 
razu nie mieliśmy naprawdę poważ-

nego wypadku.
Ciekawe, czemu Maurice właśnie przed 

chwilą powiedział dziennikarzowi:
– Widziałem tyle erupcji przez dwadzieścia trzy lata pracy, że nawet 

gdybym musiał umrzeć, nie miałoby to dla mnie znaczenia.
– naprawdę myślisz, że śmierć nie miałaby dla ciebie znaczenia? – 

pytam go prosto z mostu.
– naprawdę – odpowiada ze śmiechem. – ale to się nie stanie.
Jego uśmiech mnie uspokaja. Przypominam sobie, jak się poznali-

śmy w Café de la Victorie, uniwersyteckim barze w Strasburgu. Przy 
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talerzu frytek odkryliśmy wspólną pasję: wulkany. on studiował geolo-
gię, a ja geochemię.

– Jako dziecko byłem z ojcem we Włoszech. odwiedziliśmy wyspę 
Stromboli z jej wulkanem i tam postanowiłem, że jak dorosnę, zostanę 
wulkanologiem – opowiadał.

– Ja też byłam we Włoszech z rodziną, kiedy miałam osiemnaście 
lat. Zmusiłam rodziców do wycieczki na wszystkie wulkany Wysp Lipa-
ryjskich i na Etnę. Tam zrozumiałam, że Ziemia jest żywa. a wulkany 
pociągały mnie już od dawna, odkąd zobaczyłam filmy Harouna Ta-
zieffa. Widziałeś je? on jest wulkanologiem. a, i jeszcze kolekcjonuję 
kawałki skał.

oboje wybuchnęliśmy śmiechem.
Zakochałam się w jego uśmiechu, silnym ciele i pełnym pasji głosie. 

Ja jestem drobna i niewysoka – sucha jak sosna, mówią o mnie – ale 
twarda jak skała i zawsze wesoła.

Maurice wyznał mi, jakie jest jego marzenie.
– razem z moim przyjacielem rolandem chcemy zwiedzić wulkany 

islandii. To wyspa lodu i ognia. ale nie mamy pieniędzy.
Wciąż pamiętam jego smutny wyraz twarzy, gdy patrzył na ostatnią 

frytkę, która została na talerzu.
– Poproszę mojego dziadka, żeby nam pomógł – powiedziałam z en-

tuzjazmem.
– naprawdę?
– Tak, naprawdę.
rozumiało się samo przez się, że i ja wezmę udział w ekspedycji.
Mój dziadek jakiś czas wcześniej złożył mi obietnicę:
– Katia, jeśli naprawdę chcesz zostać wulkanolożką, pomogę ci!
Był szczodry, może nawet szczęśliwy, że mam w głowie jakiś plan, 

a przede wszystkim że wreszcie się ogarnęłam. Jako nastolatka by-
łam nieokiełznana. uwielbiałam ryzykowne sporty: alpinizm, skoki do 
wody z wysokich skał, kajakarstwo górskie. 




