
Campanile Bassi di Brenta – je-
den z ostatnich wybitnych szczytów 
pokonanych w Alpach. Pierwszego 
wejścia dokonali Rudolf Fehrmann 
i Olivier Perry-Smith w 1908 r. 

Paul Preuss podczas jednego ze swoich najlepszych przejść 
– zachodnia ściana Totenkirchl, Austria 

Ekwipunek „późnych” pionierów alpejskiej 



Oczywiście niemożliwym jest określenie, kto 
zrobił pierwsze „szóstkowe” ruchy na jakimkolwiek 
problemie wspinaczkowym na świecie. Do dziś ze 
zdziwieniem wielu alpinistów odkrywa nadzwyczaj 
i skrajnie trudne miejsca, które przechodzili miesz-
kańcy różnych rejonów świata w poszukiwaniu skar-
bów, żywności czy chroniąc się przed napastnikami... 
Jednakże przyjęło się twierdzić, iż pierwsze około-
szóstkowe drogi powstały w Szwajcarii Saksońskiej 
– Elbsandsteinie. A jedną z takich dróg (około VI-), 
uznawanych przez wielu właśnie za pierwszą linię o 
takich trudnościach, była wspinaczka na Teufelsturm 
autorstwa Amerykanina Oliviera Perry-Smitha oraz 
mieszkańców Drezna – Rudolfa Fehrmana i W. Hu-
eniga... z roku 1906 (!). Droga ta padła częściowo za 

pomocą żywej drabiny (VI-). Dzisiaj, robiona bez niej, 
oferuje trudności VI+/VII-. Trzeba jeszcze pamiętać, 
że w tamtych czasach lina służyła właściwie tylko do 
asekuracji drugiego... Pierwszemu prawie zawsze gro-
ziły loty o współczynniku 2. 

Historia szóstego stopnia w górach to głównie 
dzieje wspinaczek w wapiennych rejonach wschodnich 
Alp – Dolomitach, masywach austriackich (Dachste-
in, Kaisergebirge), niemieckich i szwajcarskich. Do 
stopnia VI alpiniści dochodzili oczywiście stopniowo, 
najpierw trzeba było pokonać stopień czwarty i piąty. 

Pod koniec XIX wieku zarówno w Anglii, jak i 
Alpach wschodnich obowiązywał czterostopniowy 
system gradacji: łatwo, średnio, trudno i wyjątkowo 
poważnie... System ten obowiązywał w przewodni-
kach, takich jak ten po Lake District autorstwa Owena 
Glynne Jones z 1897 czy Hasket-Smitha, a także nie-
mieckich przewodników Purtschellera. Szybko jed-
nak okazało się, że wszystkie najtrudniejsze nowości 
pierwszej dekady XX wieku mieszczą się właśnie w 
czwartym stopniu i powstała konieczność rozszerze-
nia skali (nie po raz ostatni :-).

Historia dochodzenia do „sesto grado”, to karty 
zapisane przez wybitne osobowości wspinaczkowe 
– to przykład tego, jak pojedynczy alpiniści przesuwali 
granice niemożliwego. 

Już na pewien czas przed legendami alpinizmu, 
Dulferem czy Preussem, w pierwszej dekadzie XX 
wieku Anton Schmiday przechodzi z Behrendtem 
zachodnią grań Dreitorspitze w Alpach Bawarskich 
drogą o trudnościach V. W Dolomitach w latach 1908 i 
1909 wspomniani na wstępie Perry-Smith i Fehrman 
zdobyli południowo-zachodnią ścianę Campanile 
Basso w Dolomitach Brenta i północną ścianę Cima 
Piccola drogami o trudnościach V.

Jeszcze w pierwszej dekadzie ubiegłego wie-
ku wielkie drogi wytyczyli wielcy Włosi Tita Piaz i 
Angelo Dibona. Ten drugi to autor między innymi 
przejścia północno-wschodniego Kantu Cimy Grande 
(500m), drogi  na północnej ścianie Cima Una (800 m, 
V) czy wreszcie wraz z Luigi Rizzim południowo-za-

chodniej ściany Croz dell’Altissimo w 1910 roku (1000 
m i trudności V+), która w tamtych czasach była bez 
wątpienia najtrudniejszą drogą Dolomitów. W 1911 
roku Dibona wraz z braćmi Mayer i Rizzim przeszedł 
też północną ścianę Lariderer  (900 m, V) w masywie 
Karwendel, co postrzegane jest dzisiaj jako jego szczy-
towe osiągnięcie. Był też współautorem dróg w Alpach 
Francuskich (m.in. La Meije, Dent du Requin).

Mniej wiecej w tym czasie wspinacze odkryli... 
karabinki. Wcześniej asekuracja polegała na tym, 
że przez wbity hak przewiązywało się pętlę, którą z 
kolei wiązało się też dookoła liny (!?!). Gdzieś około 
roku 1910 wspinacze wpadli na pomysł korzystania 
z karabinków strażackich i rozpoczęli pracę nad ich 
wykorzystaniem w podboju alpejskich ścian. Jedną z 
osób, którym przypisuje się te zasługi jest  „Rambo” 
(nie, nie Sylwek). Otto Herzog, wspinacz z Mona-
chium zaczerpnął pomysł – od brygady strażackiej i 
zaczął opracowywać swój pomysł w praktyce, podczas 
wspinaczki na Fleischbanku. Mniej więcej w tym sa-
mym czasie Hans Dülfer zaczął wprowadzać swoje 
rozwiązania techniczno-sprzętowe. Rozpoczęła się era 
aktywnego użycia sprzętu.

Oczywiście z każdej nowości technicznej to-
warzyszyła się dyskusja etyczna – w tym przypadku 
postawiono pytania: Czy mamy prawo używać kara-

Angelo Dibona (1879-1956) – wielki 
włoski przewodnik, pochodzący z Cortiny. 
Tworzył słynny zespół z dr Guido Mayerem 
z Wiednia. Turnia w masywie Ecrin (Alpy 
Delfinatu), na którą wszedł z Mayerem w 
1913 r. została nazwana na jego cześć Ai-
guille Dibona. 

Atillo Tissi (1900-1958) – wspinacz 
włoski z Belluno, autor wielu pierwszych 
przejść w Dolomitach w latach 30. Jego 
najbardziej znaną drogą jest 500-me-
trowa linia na pd. ścianie Torre Venezia 
(VI-) z 1933 roku – dzisiaj jeden z naj-
większych klasyków Dolomitów. 

Emil Solleder (1889-1931) – bawar-
ski wspinacz, wielki pionier stopnia VI w 
Dolomitach. Jego największe osiągnięcia 
to pierwsze przejścia: pn. ściany Furchetty, 
pn.zach. ściany Civetty (obie w 1925) i wsch. 
ścianę Sass Maor (1926). 

Otto Herzog (1888-1964) – niemiecki 
alpinista, uważany za prekursora używa-
nia karabinka do celów wspinaczkowych. 
Zasłynął przejściem, które czasem uważa się 
za premierę stopnia VI+ - drogi na północ-
nej ścianie Dreizenkenspitze zrobionej w 
1923 r. 

binków Czy mamy prawo używać haków? Dwie naj-
ważniejsze postaci drugiej dekady XX wieku, pomimo 
ogromnego szacunku jakim się wzajemnie darzyły, 
stały po przeciwnych stronach. Paul Preuss wyzna-
wał zasadę, iż do wspinania nie należy używać nicze-
go poza własnymi kończynami. Odmawiał używania 
technik linowych i haków. Limitem według niego było 
nie to, co możemy pokonać w drodze do góry, ale to, 
co jesteśmy w stanie pokonać, schodząc. A poprzecz-
kę ustawił wysoko. Jego solowe wejście na Campanile 
Basso w 1911 roku w czasie zaledwie dwóch godzin 
(o trudnościach V-) czy wspólne wspinaczki z Ugo di 
Vallepiana na Pointe Gamba (V) i Punta Innomina-
ta dały mu trwałe miejsce w historii. Preuss zginął w 
roku 1913 podczas solowej próby na Manndlkogel.

Jego rywalem był Hans Dülfer, autor nie tylko 
wielu fantastycznych przejść, ale także twórca pod-
staw nowoczesnych technik alpinistycznych z uży-
ciem liny i haków (o technice pokonywania rys me-
todą Dulfra czy zjeździe w kluczu nie wspominając:-). 
Do jego najpiękniejszych przejść należy wyrównanie 
stopnia V+ solo (!!!) na 250-metrowej południowej 
ścianie Catinaccio d’Antermoia. Według powtarzają-
cych, gdyby droga była dłuższa, zasługiwałaby w pełni 
na wycenę VI. W 1913 roku przeszedł wraz z Walte-
rem von Berntuh zachodnią ścianę Cima Grande (V) 
oraz 700-metrową północno-zachodnią ścianę Kleine 
Halt w masywie Kaiser (V+) i 500-metrową zachodnią 
ścianę Totenkirchl (V+). Według Vittorio Varale, au-
tora książki „Sesto grado”, to Dülfer na dobre wykro-
czył poza czwarty stopień i był przed pierwszą wojną 
światową najbliżej poprowadzenia szóstki w Alpach. 
Po wojnie nie dostał już tej szansy – zginął podczas 
ostrzału artyleryjskiego w roku 1915.

Pierwsza szóstka?

Przez długie lata za pierwszą niekwestionowaną 
szóstkę uznawano (i w sumie w wielu miejscach można 
napotkać cały czas takie twierdzenie) drogę Gustava 
Lettenbauera i Emila Solledera z 1925 na zachodniej 



Hans Fiechtl (1883-1925) – austriacki 
przewodnik, częsty partner O. Herzoga i H. 
Dülfera. Jego pierwszą znaną wspinaczką 
było przejście pd. ściany Schusselkarspitze 
(dziś V-tka) w 1913 r. Później zasłynął prze-
de wszystkim jako autor słynnej 400-metro-
wej Ypsilon Riss na pn. ścianie Seekarlspitze 
z 1923 roku – wówczas prawdopodobnie 
najtrudniejszej technicznie drogi w Alpach 
(VI A1). 

Emilio Comici (1901-1940) – wielki 
wspinacz z Triestu, znakomity specjalista 
zarówno we wspinaczce klasycznej jak 
i technice hakowej, której był propaga-
torem i przyczynił się do jej rozwoju. 
Twórca idei direttissimy. Najbardziej 
znany ze wspinaczki na północnej ścianie 
Cima Grande di Lavaredo z 1933 r.

Tita Piaz (właśc. Giovanni Battista 
Piaz) (1879-1948) – jeden z najsłynniej-
szych dolomickich przewodników. Znany, z 
powodu anarchistycznej osobowości, jako 
„Diabeł Dolomitów”. Jego najsłynniejszym 
przejściem było solowe przejście pn.-wsch. 
ściany Punta Emma, którego dokonał w 
1900 r. (trudności piątkowo-szóstkowe!) 

ścianie Civetty. Ta 1300-metrowa droga niewątpliwie w 
chwili powstania i przez kilka następnych lat była naj-
trudniejszą drogą Alp wschodnich. Do tej pory zresztą 
stanowi jeden z największych klasyków Dolomitów – ale 
czy była pierwszą?

W 1921 roku Francesco Jori, Arturo Andreolet-
ti i Alberto Zanutti przeszli 1500-metrową północą 
ścianę Monte Anger, w opinii autorów zawierającą 
wiele wyciągów V+, ocierających się o stopień VI (dziś 
jest to „dźwięczące” V).

W 1923 roku za sprawą Hansa Fiechtla i E. 
Schmidta padła północna ściana Seekalrspitze (400 m 
VI, A1), wtedy chyba najtrudniejsza technicznie droga 
w Alpach...

W tym samym roku, wspomniany wcześniej Otto 
Herzog wraz z Gustavem Haberem, przeszli – z dwo-
ma biwakami – północną ścianę Dreizenkenspitze 
„Zacięciem Ha-He”. Była to prawdopodobnie pierw-
sza droga VI+, o czym jednak wtedy nie wiedziano 
(droga czekała na powtórzenie 30 lat). Autor trzeciego 
powtórzenia tej drogi (w roku 1963!!!) Otto Wied-
mann wycenił ją na VI-, z 25-metrowym wyciągiem 
VI+.

W 1924 roku padła północna ściana Monte Pel-
mo w Dolomitach. W ciągu 2 dni Roland Rossi i Felix 
Simon pokonali na tej 850-metrowej ścianie szóstko-
we trudności. Jest to pierwsza pewna szóstka w Dolo-
mitach. Przez wiele lat uznawano jednak wspomnianą 
drogę Solledera za awangardę stopnia szóstego. Dla-
czego? Otóż pewnie dlatego, że Solleder po prostu 
usankcjonował stopień szósty nie tylko swoją drogą 
na Civecie, ale niezwykle odważną drogą na północ-
nej ścianie Furchetty (800 m) i Sass Maor East (1000 
m). Wszystkie padły w roku 1925.

Do końca trzeciej dekady XX wieku powstało 
jeszcze wcale niemało dróg sięgających stopnia szóste-
go – w Dolomitach, Alpach Julijskich oraz austriacko-
niemieckich rejonach Alp.

W efekcie niepodważalnego faktu, przekrocze-

nia stopnia czwartego, nie było innej możliwości jak 
rozszerzenie skali. W roku 1926 monachijski wspi-
nacz Willo Welzenbach (genialny lodowy wspinacz, 
który zginął w 1934 roku podczas wyprawy na Nan-
ga Parbat) zaproponował skalę sześciostopniową, od 
której wyszły chyba wszystkie obecnie znane skale 
świata (nawet jeśli różnią się zapisem): Łatwo, Średnio 
trudno, Bardzo trudno, Nadzwyczaj trudno i Skrajnie 
trudno. 

Nieuniknione stało się faktem, choć możemy od 
razu napisać, że system ten zo-
stał usankcjonowany dopiero w 
roku 1951 – za sprawą wydania 
przewodnika Vallota po masywie 
Mont Blanc. A głosy, które sprze-
ciwiały się wprowadzeniu stop-
nia szóstego, ze względu na to, 
iż spowoduje ona  „niepotrzebną 
rywalizację” – nie należały wcale 
do rzadkości.

Lata 30 to już pełna oczywi-
stość stopnia szóstego – drogi Mi-
cheluzziego z 1929 (pierwsze VI+ 
w Dolomitach), Vinatzera z 1936 
i Soldy z tego samego roku na 
południowej ścianie Marmolady, 
droga Tissiego czy Comiciego na 
Civecie potwierdziły niezwykły 
kunszt wspinaczy przed-
wojennych i fakt istnienia 
„sesto grado”. 

Jednocześnie to w la-
tach trzydziestych powstała 
granica psychiczna – „wię-
cej niż VI już się nie da” 
–  w efekcie czego, z jednej 
strony nabrano pewności 
siebie, która przyczyniała 
się do pokonania wielkich, 

północnych alpejskich ścian; z drugiej na skalnych 
drogach nadeszła era hakówki, ewoluująca stopniowo 
ku erze diretissimy...

Ale to już zupełnie inna historia.

Szóstka w Tatrach?

W Tatrach zawsze byliśmy kilka lat za alpejczyka-
mi. Pierwsza niekwestionowana piątka powstała oczy-
wiście na południowej ścianie Zamarłej Turni w roku 

Willo Welzenbach (1900-1934) 
– czołowy przedstawiciel tzw. Szkoły 
Monachijskiej. Jeden z najlepszych wspi-
naczy skalnych, a bez wątpienia najlepszy 
specjalista od wspinaczki w lodzie swojej 
ery. Jego najlepsze osiągnięcia skalne w 
Alpach Wschodnich przypadają na lata 
1921-1926, później wspinał się głównie 
na drogach lodowych. Jest znany jako 
twórca sześciostopniowej skali trudności, 
z której wywodzi się stosowana do dzisiaj 
skala FIAA. 

Paul Preuss (1886-1913) – jeden z naj-
lepszych austriackich wspinaczy skalnych 
początku XX wieku. Przeszedł mnóstwo 
nowych dróg w Dachstein, Gesause, Wilde 
Kaiser, Wetterstein, Silvretta i Dolomitach, 
wiele z nich solo. „Etyczny purysta” znany 
z niezwykle ortodoksyjnego podejścia do 
użycia sprzętu – w stworzonym przez sie-
bie słynnym sześciopunktowym kodeksie 
negował zasadność używania liny, a przede 
wszystkim haków do asekuracji, zupełnie 
nie uznawał techniki sztucznych ułatwień. 
Jego najbardziej znane przejścia to: zach. 
ściana Totenkirchl (solo), pn.-zach. ściana 
Crozzon di Brenta oraz pn. ściana Cima 
Piccola (wszystkie 1911). 

Hans Vinatzer (właśc. Vinatzer Gio-
vanni Battista) – autor dróg zaliczających 
się do najtrudniejszych linii wytyczonych 
przed II wojną światową w Dolomitach. 
Jego sztandarową wspinaczką była 800-
metrowa linia na pd. ścianie Marmolada di 
Rocca o wycenie VI+. 



1910 za sprawą zespołu Henryk Bednarski, Józef 
Lesiecki, Leon Loria i Stanisław Zdyb. Pierwotnie 
wspinacze wycenili swoją drogę na „bardzo trudno” 
(IV), jednakże powtarzający nie mieli wątpliwości, że 
linia jest pierwszą w Tatrach, która zasługuje na wię-
cej. Zresztą powtórzeń południowej ściany Zamarłej 
Turni w ciągu następnych 10 lat było na tyle dużo, że 
możemy śmiało powiedzieć, iż „piątka” wśród rodzi-
mych taterników nie była niczym nadzwyczajnym. 

Rok później, trójka taterników – Ignacy Król, 
Władysław Kulczyński junior oraz Józef Lesiecki (ten 
sam, który przeszedł Zamarłą) – pokonała znacznie 
wyższą północną ścianę Galerii Gankowej. Tu wspina-
cze zaproponowali z kolei od razu stopień „nadzwyczaj 
trudno”, co jednak dość szybko zostało zweryfikowane, 
a wycena obniżona do „czwórki” – nie po raz ostatni 
przecież. Była to jednak pierwsza sytuacja, w której 
autorzy drogi nie bali się wycenić nowości na stopień 
wykraczający poza ogólnie przyjętą skalę. Świadczy to 
o przełamaniu bariery psychicznej w przekraczaniu 
„niemożliwego”.

 W następnych latach padło wiele dróg, które za-
sługują i dziś w pełni na zdrową tatrzańską piątkę (np. 
drogi Motyki, czy później Birkenmajera i Stanisław-
skiego, sięgające nierzadko stopnia V+). Niektórzy 
ze wspinaczy uciekali się w celu pokonania konkret-
nych partii ściany – pozornie nie do zrobienia – „do 
oszustw” (podkuwanie stopni przez Birkenmajera, 
łapanie się haków i stawanie w pętlach przez Stani-
sławskiego).

Powstały jednak w latach 30 drogi, które do dziś 
uznawane są za pełnoprawne szóstki. Pierwszą taką 
drogą jest droga biegnąca północną ścianą Mnicha 
(tzw. Kant klasyczny) który w przewodniku WHP 
podsumowany jest tak: „Droga skrajnie trudna, eks-
ponowana i ciekawa o litej skale”. Jej autorami byli 
już w roku 1930 Helena Dębińska, Anna Jasińska, 
Justyn T. Wojsznis i Jacek Żuławski. Osobą która 
przeprowadziła (klasycznie) trudności był oczywiście 
Wojsznis – jeden z czołowym taterników tamtego 

Justyn Wojsznis (1909-1965) – czołowy 
taternik lat 20. i 30. ubiegłego wieku, częsty 
partner W. Stanisławskiego. Współautor 
Kantu Klasycznego na Mnichu (1930) 

Tadeusz Orłowski (ur. 1917) – wielki 
prekursor modernistycznej wspinaczki 
klasycznej w Tatrach. Spośród jego naj-
ważniejszych osiągnięć trzeba wymienić 
pierwsze przejścia Żlebu Drege’a (1938) na 
Grantach, środka Galerii Gankowej (1939) 
oraz I czysto klasyczne przejście Uskoku na 
Zadnim Mnichu (1946). 

okresu, również partner Stanisławskiego na Kościelcu 
czy Rumanowym Szczycie.

Następnie nadszedł rok 1939 i „ostatnie takie lato”. Za 
sprawą znakomitych wspinaczy powstają jedne z najpięk-
niejszych i najwspanialszych szóstek w Tatrach – na za-
chodniej ścianie Kościelca za sprawą Zbigniewa „Kirkina” 
Dziędzielewicza i Zbigniewa Kubińskiego (do dziś dobre 
VI) i Galerii Gankowej Tadeusza Orłowskiego i Włodzi-
mierza Gosławskiego (długie VI-, najprawdopodobniej 
najpoważniejsza droga w Tatrach okresu międzywojenne-
go). Opis pierwszej znaleźć mogliście czerwcowym cyklu 
1+1. Orłowskiego znajdziecie na str (...) w tym numerze.

Obie to szczytowy okres taternictwa przedwo-
jennego, obie do dziś cieszą się ogromnym uznaniem 
– dowód to pierwsze miejsce Dziędzielewicza w naszej 
liście „najszóstkowszych” dróg krótkich oraz trzecie 
miejsce Orłowskiego wśród tych dłuższych.

Następnie nadszedł czas haka, ławy i trzęsiony. 
Wszystkie poważne drogi okresu wojennego (począwszy 
od dróg Czesława Łapińskiego i Kazimierza Paszuchy) 
oraz lat 50 i 60 tych powstały przy czynnym współudziale 
hakówki. I jeśli nawet były na tych drogach odcinki, które 
pokonywane od razu klasycznie zasługiwały na wycenę 
„sześć”, to trudno – jeśli chodzi o przełamywanie barier 
w klasycznym wspinaniu – mówić o kroku do przodu. 

Na pierwszą, pokonaną od razu klasycznie, dro-
gę wykraczającą poza stopień skrajnie trudno trzeba 
było czekać aż do roku 1970. Była nią słynna Kurty-
kówka na Małym Młynarzu zasługująca i dziś w pełni 
na wycenę VI+. Więcej o tej pięknej drodze możecie 
przeczytać w wspomnieniu Zbyszka Skierskiego. Rok 
później powstała Malczykówka (VI+ 2 xA0), piękna 
kombinacja zahaczająca o centralną część Kazalnicy. 
Z kolei pierwsze „siedem minus” w Polskich Tatrach 
to odhaczenie przez Adama Smólskiego słynnej Sprę-
żyny na Mnichu w 1977 roku.

Jak widać wszystkie te drogi znajdują się na na-
szej liście :-) Akurat w przypadku naszych szóstek 
– piękno idzie w parze z historią.


