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J ego zdjęcia publiko-
wane są w najlep-
szych, najbardziej
prestiżowych maga-
zynach przyrodni-

czych na świecie – na przy-
kład w centralnym National
Geographic. Jego nazwisko fi-
guruje wśród stu najlepszych
fotografów natury, których re-
prezentuje angielska agencja
NPHA. Jest też związany
z amerykańską agencją
Animals, Animals. Darek Karp
śmieje się, że jest bardziej
znany w Nowym Jorku czy
Londynie niż w rodzinnym
Augustowie, Suwałkach lub
Białymstoku.

Ale najbliżsi sąsiedzi –
mieszkańcy odległego o półto-
ra kilometra Tajenka dobrze
znają mieszkańców Domu
Trapera, leżącego na skraju
Czerwonego Bagna: Darka, je-
go żonę Beatę i ich trzy córki:
Asię, Izę i Abigaile.

O Darku niektórzy mówią:
Szary Wilk. Bo ubiera się w in-
diańskie stroje. I nosi w dłu-
gich, przetykanych już siwizną
włosach, orle pióro.

Zaczęło się
od Winnetou
Darek Karp od dziecka był

zafascynowany przyrodą. Uro-
dził się w Augustowie, w cza-
sach, kiedy wystarczyło miesz-
kać na skraju tego miasta, że-
by mieć codzienny kontakt
z naturą, która wręcz wdziera-
ła się na podwórko. Darek
wspomina, jak z blaszaną
kanką chodził codziennie
po mleko:

– Szło się przy rowie, w któ-
rym można było podglądać
świat zwierząt i ciekawostki
przyrodnicze. Za nim ciągnęły
się pola i łąki. Były piękne, zie-
lone, ukwiecone i pełne życia
skrzydlatych i czworonogich
przyjaciół. Umilali mi oni dro-
gę do sklepu. Przyroda miała
się całkiem dobrze. Na miejscu
tych pięknych łąk i pól, uro-
zmaiconych naturalnymi ba-
jorkami, stoją teraz betonowe
bloki, baseny i domy mieszkal-
ne. Natura została po raz kolej-
ny zepchnięta dalej od miasta.

To zapewne nie były refleksje
typowe dla dziewięcio- czy
dziesięciolatka. Za to typowa
była fascynacja Dzikim Zacho-
dem i jego czerwonoskórymi
mieszkańcami. „I ty zostaniesz
Indianinem” – obiecywał tytuł
popularnej wtedy książki dla
młodzieży. I każdy chciał być
jak Winnetou albo Ostatni
Mohikanin. Darek też o tym
marzył. Tyle że jemu w indiań-
skim życiu – zamiast przygód
przeżywanych na wojennej
ścieżce – najbardziej impono-
wała umiejętność współżycia
z naturą, zdolność do bycia jej
integralną częścią przy zacho-
waniu dla świata przyrody
szacunku a nawet czci.

– Moi koledzy wyrośli z ma-
rzeń o indiańskim życiu, a ja
nie.

Sam sobie urządził indiań-
ską inicjację, kiedy w wieku
dziesięciu lat, w tajemnicy
przed rodzicami wybrał się
w środku nocy do lasu.

Darek Karp podczas jednej ze swoich pierwszych wypraw
na biebrzańskie bagna – zdjęcie z początku lat 80. XX wieku

Darek Karp w całej swojej indiańskiej krasie – tylko
łódka miejscowa, biebrzańska „pychówka”

Ubiera się jak Indianin z północnoamerykańskich

prerii na co dzień, bo w jego przypadku to nie jest

przebranie. Darek Karp z biebrzańskich bagien,

znany na świecie fotograf przyrody, nie wyrósł

z chłopięcych marzeń i teraz je realizuje.

I jak prawdziwy Indianin kocha i szanuje przyrodę.

Jedno z pierwszych zdjęć orlika grubodziobego autorstwa Darka Karpia

Dziewczyny Szarego Wilka: żona Beata z najmłodszą córeczką Abigaile na kolanach,
obok dwie starsze: Iza i Joasia
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