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Zdjęcie powyżej: Walter Bonatti – jego działalność zamyka okres „Ostatnich Wielkich Problemów” w masywie Mont Blanc

H I S T O R I A

ŚCIANY,
LUDZIE,

REWOLUCJE
MASYW MONT BLANC 

OD KOŃCA LAT PIĘĆDZIESIĄTYCH 
DO TERAZ

Tekst  /  JAKUB RADZIEJOWSKI

Pisać o  Białej Górze można albo ob-
szernie, albo wcale. Historia jej zdo-

bywania i  eksploracji, czy też sportowej 
rywalizacji odbywającej się na jej zboczach 
pełna jest mniej lub bardziej fascynujących 
zdarzeń i wspinaczek. Jest ich tak wiele, że 
siłą rzeczy muszę narzucić sobie dość silne 
obostrzenia, poza które nie powinno się 
wykraczać w  tekście tak krótkim, jak ten. 
Przyjmuję trzy kryteria.
 Po pierwsze: ściany. Historii alpini-
stycznego podboju masywu Mont Blanc 
nie da się oddzielić od innych szczytów 
rejonu. Jej milowe kroki stawiane były 
i na górach trudniejszych (Grandes Joras-
ses), i na bardziej spektakularnych (Dru), 
o mniejszych, choć nie mniej znaczących 
Kapucynach, Droite’ach, Igłach czy Gi-
gantach nie wspominając. Niemniej jed-
nak sam masyw Mont Blanc obejmuje 
kilka interesujących ścian i  formacji. Al-
pinista zacznie ich przegląd od wystawy 
wschodniej i siatki kuluarów oraz filarów 

na Mont Blanc du Tacul. W  następnej 
kolejności, pomijając turnie – satelity Ta-

cula, mamy do czynienia z cyrkiem Mont 
Maudit, który dość płynnie przechodzi 

w gigantyczną, lodową i ryzykowną ścianę 
Brenvy. Po lewej wznosi się chyba najtrud-
niejsza i  najbardziej poważna formacja – 
Wielki Filar Narożny. Jego wierzchołek 
jest jedną z  kulminacji najpoważniejszej 
z  białogórskich grani, Peutérey, noszą-
cej przydomek Wielka. Tuż za nią mamy 
południowe ściany z filarami Mgieł i Frê-
ney. Wysoko położone, trudno dostępne, 
pełne ekstremalnych kuluarów i skalnych 
formacji godnych mistrzostwa także naj-
lepszych. To oczywiście nie wszystkie 
wystawy i nie wszystkie formacje. Jednak, 
jak już wspomniałem, z punktu widzenia 
alpinisty są one najbardziej interesujące
 Po drugie: rewolucje. Nie sposób pi-
sać o  kuluarach lodowych na Mont Blanc 
w kontekście rewolucji sprzętowej, pomija-
jąc północny kuluar na Dru czy Całun na 
Jorassach. Nie sposób pisać o  klasycznym 
przejściu Frêneya czy odhaczeniu Boskiej 
Opatrzności na Narożnym, nie pamiętając 
o sportowych wspinaczkach na Dru, Kapu-
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Zdjęcia powyżej: René Desmaison, letni i zimowy zdobywca Filara Frêney | Andrzej Mróz dokonał wraz z zespołem pierwszego przejścia drogi Bonatti – Oggioni 
na Wielkim Filarze Narożnym | Claude Jaeger (na zdjęciu) przeszedł wraz z Walterem Cecchinelem północno-wschodni kuluar na Dru

cynie czy setkach dróg wytyczonych na 
Midi i pozostałych Igłach. 
 Po trzecie: ludzie. Bonatti, Mazeaud, 
Desmaison, Profit, Gobbi, Bonington, 
Gogna. Cecchinel, Nominé, Marsigny. 
Ghersen, Piola, Casarotto i  Gabarrou. 
Nazwiska, które mówią same za siebie. 
Każdy z nich odcisnął swój znak na Bia-
łej Górze.

MIĘDZY POKOLENIAMI
Walter Bonatti śmiało mógłby powie-
dzieć: alpinizm to ja. Napisać o  nim, 
że jest ikoną i punktem odniesienia, to 
tak jakby nie napisać nic. A to, że książ-
ka Moje góry jest obowiązkową lekturą 
miłośników wspinaczki wysokogórskiej, 
też chyba nie wymaga komentarza. Li-
czę na to, że redakcja GÓR odda kiedyś 
kilka stron wyłącznie jemu, podobnie 
jak niegdyś Riccardo Cassinowi. Wtedy 
będzie można przybliżyć jego życiorys 
bardziej szczegółowo. 
 Działalność Bonattiego w  masywie 
Mont Blanc zamyka okres „Ostatnich 
Wielkich Problemów”. Co prawda 
wszyscy wiemy, że nie ma czegoś takie-
go, jak „ostatni problem”, bo zawsze mo-
żemy odkryć wcześniej niezauważany, 
wybitny prawy filar lewej części północ-
nej ściany Buli pod Bandziochem. Nie-
mniej jednak, kiedy piszemy o  historii 
podboju Białej Góry, myśląc o „proble-
mach”, wspominamy nieco większe for-
macje.
 Już po swoich słynnych drogach na 
Kapucynie i  Dru, w  1957 roku Włoch 
atakuje Wielki Filar Narożny, najwspa-
nialszą formację rejonu, stojącą w jednym 
rzędzie z Filarem Walkera czy zachodnią 
ścianą Dru, jednocześnie ostatnią dziewi-
czą w tej skali. Wraz ze swoim przyjacie-
lem, Tonim Gobbim, Bonatti – podczas 
zaledwie trzydniowej wspinaczki – prze-
chodzi drogę uchodzącą w tamtym okre-
sie za jedną z najtrudniejszych mikstowo 
skalnych linii całych Alp. Grand Pilier 
d’Angle (czyli właśnie Narożny Filar) 
stał się zresztą poletkiem eksploracyjnym 
Włocha, który w  późniejszym okresie, 
w  towarzystwie Cosimo Zapelliego, 
wytyczył tam dwie kolejne drogi (1962 
i 1963), z których ta pierwsza, o północ-

nej wystawie należała do jednej z trzech 
najtrudniejszych linii lodowych rejonu 
czasów sprzed rewolucji sprzętowej.

Dwa lata po swojej pierwszej dro-
dze na Filarze Narożnym Bonatti ru-
szył zdobywać kolejne nietknięte for-
macje Białej Góry. Na początku padło 
na ścianę Mgieł (Mont Brouillard) i jej 
centralny filar, który przeszedł do hi-
storii jako Czerwony Filar Mgieł. Jego 
towarzyszem był Andrea Oggioni, a li-
nia padła dopiero w drugim podejściu. 
We wspomnieniach Bonattiego znacz-
nie więcej emocji i  dramatyzmu znaj-
dziemy przy opisie pierwszej próby, 
nieudanej ze względu na gwałtowne 
załamanie pogody. 

„Nastaje mleczny świt, ale zawie-
rucha szaleje dalej, omotując nas coraz 
mocniej szarą watą. Skuleni w  płach-
tach, czekamy dalej nie wiadomo na co, 
niezdolni podjąć decyzji, myśląc może, 
że nie ma co spieszyć się do śmierci. (…) 
Jesteśmy przemoczeni i skostniali z zim-
na”. Wycof i  prawie całodobowa walka 
o  przeżycie wśród zawieruchy, lawin 
i  lawirowania między szczelinami koń-
czą się szczęśliwie osiągnięciem schro-
niska. Dopiero (lub „już”) po miesiącu 
alpiniści atakują problem ponownie. 
Tym razem, pomimo załamania pogody 
i gwałtownej burzy pod szczytem, koń-
czą swoją epopeję sukcesem.

W  tym samym roku Bonatti doko-
nuje kolejnego znaczącego przejścia, rów-
nolegle ze swoim wielkim przyjacielem 
i  rywalem Carlo Maurim. Pierwszy po-
konuje samotnie drogę Major na ścianie 
Brenvy, drugi tego samego dnia i  w  tym 
samym stylu robi tamże Gruszkę (Poire). 
„Nigdy jeszcze nie znalazłem się sam na 
sam z ogromną «mieszaną» ścianą lodo-
wo-skalną. Co za cudowne uczucie. Mam 
wrażenie, że jestem wolny jak nigdy w my-
ślach i w działaniu, nie muszę kłopotać się 
o towarzysza, który idzie za mną, wcale też 
nie odczuwam braku asekuracji”.

Wspomniana wcześniej przygoda na 
Filarze Mgieł stała się niestety zapowie-
dzią tego, co spotkało Bonattiego i jego 
towarzyszy dwa lata później, latem 1961 
roku. Wraz z  Oggionim oraz Roberto 
Gallienim, Włoch atakuje główną for-
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mację ściany umiejscowionej na prawo od 
Brouillard – linię, która znana jest obec-
nie jako Centralny Filar Frêney. Ich fran-
cuska konkurencja pod kierownictwem 
Pierra Mazeauda ma ten sam plan. Lide-
rzy obu zespołów decydują się połączyć 
siły i  wspólnie zmagać z  trudnościami. 
Razem sprawnie dochodzą pod „Świecz-
nik” – kluczowy odcinek drogi. 
 To, co dzieje się w  kolejnych godzi-
nach, jest szczegółowo opisane w  litera-
turze górskiej. Wspomnienia zarówno 
Bonattiego, jak i  Mazeauda, pełne dra-
matycznej narracji i  poczucia bezradno-
ści w obliczu śmierci przyjaciół, to jedna 
z  najlepiej opisanych tragedii górskich 
w historii. Szczegółowo opowiada o niej 
także Świecznik Filara Frêney autorstwa 
Jana Długosza.
 Przychodzi gwałtowna burza i  zała-
manie pogody. Jeden z Francuzów, rażo-
ny piorunem stopniowo ulega obłąkaniu, 
pozostali wyczerpani, mimo nadludzkich 
prób Bonattiego i  Mazeauda, żeby ich 
ocalić, powoli umierają podczas wycofu. 
Do schronu, gdzie otrzymują pomoc, do-
ciera tylko wspomniana dwójka i Gallie-
ni. Filar pozostaje niezdobyty.
 Półtora miesiąca później Frêneya 
atakują ponownie dwa zespoły. Pierw-
szy to legendy brytyjskiego alpinizmu: 
Chris Bonington, Don Whillans i  Ian 
Clough oraz Polak – Jan Długosz. Drugi, 
francusko-włoski zespół prowadzi René 
Desmaison, kierujący się przesłanką, że 
w obliczu niedawnej tragedii filar powi-
nien paść za sprawą gospodarzy rejonu. 
Początkowo oferta współpracy zostaje 
przez nich odrzucona i dopiero po przej-
ściu kluczowych trudności przez Bon-
nigtona, korzystają oni z liny zostawionej 
przez pierwszy zespół. Na szczycie czeka 
na zwycięzców francuski dziennikarz 
z szampanem.
 Ostatnie problemy zostają zdobyte. 
Dwa lata później Bonatti rozpoczyna 
erę pierwszych zimowych przejść wiel-
kich dróg – na Filarze Walkera, na Joras-
sach – a w 1965 roku, otwierając samot-
nie nową drogę na północnej ścianie 
Matterhornu, kończy karierę alpinisty. 
Nadchodzi czas kolejnego pokolenia 
i rewolucji sprzętowych.

* * *

Wielkie problemy przestały być ostatni-
mi, młode pokolenie dorasta, technicznie 
przerastając swoich starszych kolegów. 
Szukają wyzwań. Na pierwszy ogień idzie 
walka o przejścia zimowe i  solowe. Biała 
Góra, oczywiście nie jako jedyna, staje się 
areną gry następców wielkiego Waltera.

W  1965 roku pierwsze przejście zi-
mowe uzyskuje legendarny Filar Gerva
suttiego na Mont Blanc du Tacul, a to za 
sprawą dwójki Włochów: Corrado Rab-
biego i Giovanniego Ribaldone. W 1967 
roku René Desmaison, czołowa postać 
tego okresu, ponownie przechodzi Filar 
Frêney, tym razem zimą. Udaje mu się to 
dopiero za trzecią próbą, w towarzystwie 
Roberta Flemattiego. Pięć dni w  ścianie, 
duża ilość świeżego śniegu, duże zagro-
żenie lawinami, wreszcie temperatury do 
minus 30º – wyraźnie widać, jak zdeter-
minowany był Francuz, by osiągnąć cel. 

Dla tych, którzy znają tę postać, jego 
determinacja nie jest niczym zaskakują-
cym. Historia otwierania nowych dróg 
na Grandes Jorasses (Całun w 1968 oraz 
próba w 1971 i powtórka zimą 1972 roku 
na Direttissimie Filara Walkera), gdzie 
zmarł jego partner, Serge Gousseault, pięć 
dni samotnego oczekiwania na ratunek 
i  skuteczny rewanż rok później. Historia 
słynnej akcji ratunkowej na Dru (1966), 
kiedy to czekającą na pomoc przez osiem 
dni dwójkę Niemców ratuje ekipa wybit-
nych alpinistów pod przewodnictwem 
właśnie Desmaisona – to wszystko stano-
wi znakomity materiał na film akcji. 

W 1972 roku Francuz dodaje kolejny 
mocny akcent, przechodząc (jako pierw-
szy samotnie) w  trzy dni Wielką Grań 
Peutérey. Zaledwie rok wcześniej pierwsze 
samotne przejście Filara Frêney staje się 
łupem kolejnej kluczowej dla tego okre-
su postaci – Georges’a  Nominé, jednego 
z  tych, którzy pchnęli do przodu wspi-
naczkę lodową. Gdzieś w  międzyczasie 
(1969) za sprawą młodego Włocha Giana 
Piero Mottiego samotne, letnie przejście 
otrzymuje także Filar Gervasuttiego.

Marzec 1971 roku to pierwszy moc-
ny, sportowy akcent polski na Białej Gó-

Zdjęcia powyżej: Samotne zimowe przejście Renato Casarotto zachodniej ściany Aiguille Noire w grani Peutérey, kontynuowane Drogą Gervasuttiego na Picco 
Gugliermina, a zakończone Centralnym Filarem Frêney to jedna z najwybitniejszych łańcuchówek w masywie Mont Blanc | Christophe Profit – jeden z pierwszych 
alpejskich „sprinterów” | Marc Boivin (na zdjęciu) otworzył wraz z  Patriciem Gabarrou Superkuluar na Mont Blanc du Tacul – lodową wizytówkę rejonu
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rze. Andrzej Dworak, Janusz Kurczab, Andrzej Mróz i  Tadeusz 
Piotrowski w ciągu zaledwie pięciu dni, jako pierwsi przechodzą 
zimą drogę Bonatti – Oggioni na Wielkim Filarze Narożnym. Jest 
to preludium do tego, w  czym Polacy na kolejne dekady staną 
się mistrzami – zimowych wspinaczek alpejskich i  himalajskich. 
Obok norweskiej doliny Romsdal i działań na ścianie Trolli jest to 
największy, a na pewno pierwszy krok w kierunku światowej elity. 
Niestety, zostaje on okupiony bardzo poważnymi odmrożeniami 
stóp u  Mroza i  Piotrowskiego, a  kończy się akcją helikopterową 
i podjęciem ich ze schroniska Vallot. 
 Tutaj wspomnijmy od razu o  innych polskich akcentach – 
dwóch nowych drogach na filarach ściany Brouillard, poprowa-
dzonych w sierpniu 1971 roku. Pierwsza z nich pada za sprawą 
Ryszarda Kowalewskiego, Janusza Mączki i  Wojciecha Wróża, 
a druga to dzieło zespołu Andrzej Dworak, Marek Grochowski 
i Wojciech Jedliński. 
 Kolejne znaczące osiągnięcie w najbliższej okolicy to pierwsze 
zimowe przejście Wielkiej Grani Peutérey (grudzień 1972) przez 
francusko-włoski zespół, w skład którego wchodzi między innymi 
Yannick Seigneur.
 W  tym samym roku dwójka Francuzów, Walter Cecchinel 
i Georges Nominé, otwiera nową, lodową drogę na północnej wy-
stawie Filara Narożnego. Jest to pierwsza z  linii, których szybkie 
przejścia możliwe były dzięki zmianom, jakie dokonały się w sprzę-
cie do lodowej wspinaczki. Dwa lata później, za sprawą Cecchi-
nela i Claude’a Jaegera, pada północno-wschodni kuluar na Dru, 
a  w  maju 1975 roku przedstawiciele kolejnego pokolenia, Jean-
-Marc Boivin i  Patric Gabarrou, otwierają wizytówkę lodowego 
wspinania rejonu – Superkuluar na Mont Blanc du Tacul. Sprawna 
i klasyczna wspinaczka liniami lodowymi osiągającymi nachylenie 
90° staje się możliwa dzięki wynalezieniu raków z zębami atakuja-
cymi oraz – między innymi – dzięki Cecchinelowi, który zmody-
fikował „Terrodactyla”, czekan o zakrzywionym ostrzu, wymyślony 
do wspinaczki w stromym lodzie przez wspinaczy z Wysp Brytyj-
skich. Francuz wydłużył i wzmocnił nieco ostrze i wraz z przyja-
ciółmi skutecznie przetestował je w praktyce na Filarze Narożnym 
i na Dru. Dzięki tym zmianom możliwa stała się wspinaczka tak 
zwaną techniką frontalną, przodem do ściany, bez konieczności 
wyrąbywania stopni w stromym lodzie i firnie. Skrzętnie wykorzy-
stali to bywalcy rejonu.
 Wspomnianego przed chwilą Jaegera można też uznać za ojca 
nowoczesnych łańcuchówek, których apogeum stanowią lata 
osiemdziesiąte. Jego pierwsze dziecko to półtoradniowe przejście 
Wielkiego Filara Narożnego i Centralnego Filara Frêney latem 1975 
roku…
 W 1978 roku Gianni Domino samotnie przechodzi Superku
luar na Tacul. Rok później Włoch ze swoim partnerem, Giancarlo 
Grassim, dokonuje innej spektakularnej wspinaczki: wchodzi na 
przełęcz Maudit przewieszonym serakiem, formacją niezwykle nie-
stabilną i ryzykowną. W 1980 roku próbuje samotnie przejść ko-
lejny serak na ścianie Brenvy, niestety na oczach swego przyjaciela 
ginie w wyniku zejścia kamienno-lodowej lawiny. 
 W latach osiemdziesiątych, w ramach wykorzystania przewa-
gi, jaką dały alpinistom nowinki techniczne, pokonanych zostaje 
wiele stromych kuluarów lodowych w  masywie Mont Blanc, jak 
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choćby Superkuluar Frêney, 
czy Hiperkuluar Brouillard. 
W  pierwszych przejściach 
wielu spośród nich uczest-
niczy inna legenda rejonu 
– Patrick Gabarrou. 

IGRZYSKA LAT OSIEMDZIE-
SIĄTYCH
Po erze rozwiązania naj-
większych „ostatnich pro-
blemów”, a następnie poko-
nania ich samotnie i  zimą, 
po rewolucji, która umożli-
wiła klasyczną wspinaczkę 
w  pionowym lodzie, nade-
szła era łańcuchówek, którą 
wyprzedził wspomniany 
już Nicolas Jaeger. Nie spo-
sób opisać tu wszystkich 
przebytych wtedy linii, 
zwłaszcza że niektóre z tych 
najbardziej spektakularnych 
leżą poza ścisłym masywem 
Mont Blanc. Niemniej jed-
nak o  paru wspomnieć po 
prostu trzeba. 
 Jedna z  najbardziej zna-
nych wspinaczek o tym cha-
rakterze to ponad dwutygo-
dniowa epopeja z 1982 roku, 
w  wykonaniu Renato Casa-
rotto, być może największego 
solisty wszech czasów. Jego 
zimowe samotne przejście 
zachodniej ściany Aiguil-
le Noire w  Grani Peutérey, 
kon tynuowane Drogą Ger
vasuttiego na Picco Guglier-
mina, a zakończone Central
nym Filarem Frêney, god ne 
jest polskiej zimowej szkoły 
cierpienia.
 Lata osiemdziesiąte to 
przede wszystkim medialne 
igrzyska pod hasłem: kto 
szybciej, kto więcej, kto bar-
dziej spektakularnie. Wśród rywalizujących 
ze sobą atletów kilku wybija się na pierwszy 
plan. Pierwszy z  nich to oczywiście Chri-
stophe Profit, znany przede wszystkim 
ze wspinaczki na żywca zachodnią ścianą 
Dru, sfilmowanej przez francuską telewi-

zję. To on, w  ramach walki o  sponsorów 
i  pozycję medialną, zaczyna po Alpach 
dosłownie biegać, choć przy niektórych 
łańcuchówkach korzysta z  pomocy he-
likoptera (w  ten sposób łączy tak zwane 
trzy północne ściany w  24 godziny…). 

Samotne zimowe przejście 
Grani Peutérey (w 32 godzi-
ny w  1983 roku, poprawione 
o  13 godzin w  1989 roku), 
sześciogodzinne przejście Hi
perkuluaru Brouillard czy jed-
nodniowe przejście czterech 
dróg na Mont Blanc (Filar 
Narożny, Centralny Filar Frê-
ney, Direttisimia Pioli i Grań 
Innominaty) zapewniają mu 
miejsce w  medialno-alpini-
stycznym parnasie. 

Profit rywalizował przede 
wszystkim z Erikiem Escofie-
rem, ale inni alpiniści tego 
pokolenia także mocno za-
znaczyli swoją obecność na 
Białej Górze. Jean-Marc Boi-
vin pokonał Wielką Grań 
Peutérey w  zaledwie 10,5 
godziny (prawdopodobnie 
z obej ścia mi, w 1983 roku), 
a w 1990 roku Fred Vimal 
połączył tę grań z  Filarem 
Walkera w  czasie zaledwie 
48 godzin, korzystając z pa-
ralotni do przemieszczenia 
się pomiędzy liniami. Rok 
później Alain Ghersen do-
kłada do tych dwóch dróg 
jeszcze zachodnią ścianę 
Dru, a wszystko to w czasie 
66 godzin!

Latem 1991 roku Jean-
-Christophe Lafaille otwiera 
samotnie dwie drogi, jedna 
za drugą – na Wielkim Fila-
rze Narożnym powstaje Un 
Autre Monde, a  następnie na 
Frêney – L’Écume Des Tours. 
Natomiast apogeum, jeśli cho-
dzi o  wymyślenie najbardziej 
oryginalnej i  spektakularnej 
łańcuchówki, osiąga chyba 
wspomniany już Ghersen, 
którego łańcuchówka trwa 49 

godzin i kończy się co prawda Wielką Granią 
Peutérey, ale zaczyna… pod Paryżem, w lasku 
Fointenbleau, gdzie przechodzi on problem 
o  trudnościach 7B. Po drodze na Mont 
Blanc w skałkach robi jeszcze drogę o trud-
nościach 8a+. Pamiętajmy, że w  tamtych 

Zdjęcia powyżej: Alain Ghersen ma na koncie nie tylko świetne łańcuchówki w masywie Mont Blanc, ale także odhaczenie Boskiej Opatrzności (Divine Provi-
dence) na Filarze Narożnym | W 2013 roku Luka Lindič przebiegł Peutérey Intégrale w 15,5 godziny, a jego wyczyn… | … o cztery godziny poprawił Ueli Steck
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czasach cyfry te były symbolem najwyższych 
trudności.

Warto też wspomnieć o znacznie póź-
niejszej (2003 rok), tym razem trzyty-
godniowej łańcuchówce, której autorem 
i  motorem był Patrick Berhault, a  towa-
rzyszył mu Phillip Magnin. Za ich sprawą, 
niejako w  jednym ciągu pada szesnaście 
dróg na ścianach Frêney i Brouillard, w tym 
wszystkie najtrudniejsze kuluary i  linie lo-
dowe rejonu.

Dziś igrzyska medialne doceniają 
głównie czasy wejść na Mont Blanc, choć 
„wejście” nie jest tu adekwatnym określe-
niem. Po górze biegają ultrasi, skracając 
coraz bardziej czasy na odcinku Chamo-
nix – wierzchołek – Chamonix. Z bardziej 
alpinistycznego punktu widzenia można 
wspomnieć o rekordach na Wielkiej Grani 
Peutérey w pełnej wersji Intégrale. W 2013 
roku najpierw Słoweniec Luka Lindič prze-
biega ją w  15,5 godziny, a  następnie Ueli 
Steck poprawia ten czas o  cztery godziny. 
Obecnie najszybsze zimowe przejście Inté
grale to sześć dni – dokonali tego Francuzi 
w 2011 roku. Innym nieprawdopodobnym 
osiągnięciem jest czas, który wykręcił naj-
bardziej znany ultras – Kilian Jornet. Prze-
biegł on Grań Innominaty w 6 godzin i 17 
minut, licząc od startu z Courmayeur. Ko-
lejne 2 godziny i 25 minut zajęło mu zbie-
gnięcie do Chamonix...
 Inną stroną wspomnianych igrzysk me-
dialnych są ekstremalne zjazdy narciarskie, 
nierzadko liniami, które niedawno jeszcze 
były klasykami alpinizmu. Ale nie miejsce 
tutaj na freeride...

FREE CLIMBING
Lata osiemdziesiąte, dziewięćdziesiąte czy 
pierwsza dekada XXI wieku to setki, jak 
nie tysiące nowych dróg w  rejonie Cha-
monix i okolicach Mont Blanc. Większość 
otwierana jest na Igłach i  pomniejszych 
szczytach, choć i  same Wielkie Jorassy 
wzbogacają się o  dziesiątki nowych linii, 
zarówno od północy, jak i  od wschodu. 
Trzeba tu wspomnieć o  najmocniejszym 
polskim akcencie lat osiemdziesiątych 
w Chamonix, czyli nowej drodze Faux Pas 
(1983) na Filarze Narożnym, autorstwa 
Jacka Kozaczkiewicza i  Jana Fijałkowskie-
go – z pewnością jednej z najważniejszych 
polskich dróg w Alpach.
 Najwięcej dróg skalnych, otwieranych 
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od razu bez użycia techniki sztucznych 
ułatwień, asekurowanych często, choć nie 
gęsto, powstaje za sprawą Michela Pioli. To 
jemu rejon Chamonix zawdzięcza fakt by-
cia mekką skalnego wspinania na każdym 
poziomie. Osobisty dorobek wspinacza 
wynosi ponad 1500 poprowadzonych no-
wych dróg wielowyciągowych. 
 Zdecydowana większość z  nich po-
wstaje w  okolicach Mont Blanc i  Cha-
monix. Piola znany jest głównie ze swych 
projektów na Igłach czy Grand Capucin, 
ale pamiętać należy, że otwierał linie we 
wszystkich niemalże zakamarkach świata, 
z Patagonią czy Alaską na czele. Jego dróg 
nie brakuje na dużych ścianach w  Cha-
monix, a nas najbardziej interesować będą 
Direttissima Jöri Bardill na Centralnym Fi-
larze Frêney (1982), linie na Filarze Trzech 
Punktów (1986 i  1988), ścianie Mgieł 
(1989) czy nowa droga na Aiguille Noire 
du Peuterey (1994). 
 Pozostali alpiniści nie próżnują, a  era 
free climbingu ma się dobrze. Powstają takie 
wielkie i  znane w  świecie drogi, jak Boska 
Opatrzność (Divine Providence) Patricka 
Gabarrou i  François Marsigny’ego z  1984 
roku na Filarze Narożnym, która zosta-
je odhaczona (obecnie 7b+/c) sześć lat 
później za sprawą duetu Thierry Renault 
i  Alain Ghersen. Niektóre z  klasyków, jak 
choćby Centralny Filar Frêney, uzyskują 
klasyczne przejścia (7a+, odhaczony za 
sprawą Alexisa Longa w 1990 roku). Warto 
przy okazji wspomnieć, że prawdopodob-
nie drugiego klasycznego przejścia tej linii 
dokonuje polski zespół w  składzie Janusz 
Gołąb i Stanisław Piecuch.
 Dużo technicznych linii powstaje na 
ścianach Mont Blanc du Tacul, a wspinacz-
ka mikstowa i  trudne wspinanie w  lodzie 
świętują swoje złote czasy na przełomie 
wieków. Linie wytyczają takie tuzy, jak Ro-
bert Jasper czy Francis Damiliano. 

Dziś sam masyw Mont Blanc oferuje wspi-
nanie każdego rodzaju i  o  pełnym spek-
trum trudności. Klasyczne kuluary i granie 
przeplatają się z  wielkimi drogami, naj-
poważniejszymi formacjami całego rejonu. 
Z  pewnością nie wszystko zostało powie-
dziane i  wiele jeszcze może się wydarzyć. 
Z drugiej strony trudno chyba spodziewać 
się kolejnej rewolucji, która otworzyłaby 
nam zupełnie nowe perspektywy.  n




