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Filar Cordiera na Grands Charmoz

Pierwszy raz w Chamonix? Pierwszy raz na Planie, a wśród dalszych celów m.in. Filar Gerva-
suttiego i Filar Walkera? A może po prostu chciałbyś wspiąć się na nie zatrudnej, alpejskiej 
drodze o niespotykanej w Tatrach długości 650 metrów?

Jeżeli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiesz twierdząco, to Filar Cordiera jest 
drogą właśnie dla Ciebie. 

Linia uchodząca dziś za jeden z najważniejszych klasyków rejonu powstała w roku 1970 
i od tego czasu jest drogą dość popularną. Od czasu opublikowania schematu w przewodniku 
Pioli jest celem większości zespołów biwakujących na Plan des Aiguilles.

Filar Cordiera składa się z dwóch odcinków przedzielonych półkami, działającymi nie-
rzadko demobilizująco (można z nich zejść na lodowiec i niejeden zespół stamtąd się wyco-
fał). Dolna część to pozornie nietrudne wspinanie w rysach, jednakże odcinki piątkowe po-
trafią zaskoczyć. Dość ewidentna linia sprawia, że trudno się zgubić, mimo to niejeden zespół
już to uczynił. Zdecydowanie piękniejszą i trudniejszą częścią jest górny odcinek drogi, gdzie 
alpejskie przerysy za 5+ dają się mocno we znaki. Trudności drogi trzymają do samego końca, 
a wycen 3–4 na końcowym odcinku nie należy brać zbytnio do serca. Za to widok ze szczytu 
(pod warunkiem, że dzień jest ładny) zapiera dech w piersiach.

Filar Cordiera polecałbym jako cel aklimatyzacyjny pod warunkiem, iż weźmiemy du-
uużo wody (jej brak przetestowałem na sobie, co zaowocowało kilkugodzinnym powrotem 
do namiotu) i przygotujemy się na długie, jak na Igły, zejście. Czas przejścia drogi to 7–10 
godzin, a ze sprzętu potrzebujemy niewątpliwie kompletu kości i friendów. Ze szczytu zjeż-
dżamy do półek pośrodku filara, skąd kierujemy się w lewo na lodowiec Nantillons (uwaga!
w gorące dni – sporo obrywów seraków). Alternatywnym sposobem zejścia jest zjazd dolną 
częścią drogi, jednakże tu stanowiska nie są już tak dobre i należy być przygotowanym na zo-
stawienie kilku pętli. Sposób ten ma jednak tę zaletę, że cały ciężki sprzęt potrzebny na zejście 
lodowcem pozostawiamy u stóp filara.

Przejście Cordiera może być doskonałym celem samym w sobie, natomiast w przypadku 
ambitniejszych planów alpejskich, pozwoli zapoznać się z charakterystycznym dla granitu al-
pejskiego wspinaniem w rysach.

Jakub Radziejowski
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Marek Michalski w górnej części na Filarze Cordiera (słynne alpejskie 5+)



Le ticket, la Carré, le Rond et la Lune na Aiguille du Peigne – 
Gendarme du Peigne (6b+, 250m)

No cóż, powiedzmy to sobie szczerze. Nie jest to droga wyjątkowa. Nie jest to droga ani specjalnie, 
jak na warunki alpejskie, ładna, ani specjalnie długa, trudna, łatwa, spektakularna... Słońca za dużo się 
tam nie uświadczy. Hmm, ciekawe dlaczego jest tak popularna.

Pomimo tego że nie jest wyjątkowej urody (jak choćby L’eau rance d’Arabie na sąsiednim Blatierze), 
to podobnie jak 90% dróg na Igłach jest ładna i lita. Jest wyjątkowo blisko kolejki, co sprawia, że rano 
śniadanie możemy zjeść  w Chamonix, a po skończeniu drogi, również obiad...

Droga jest bezpieczna, chociaż wymaga od wspinającego i żelaznej psychy (choćby na przedostat-
nim wyciągu za 6a), i umiejętności wspinania na własnej asekuracji. Można nią też zjechać. Możemy się 
na niej zrealizować towarzysko w klimacie internacjonalnym (wiele, wiele zespołów w każdy weekend).

Dla mnie ma ona jednak jedną podstawową zaletę. Ze względu na to, że jest to droga o wyżej wy-
mienionych cechach, możemy się na niej zaznajomić ze specyficznym charakterem wspinania w alpej-
skim granicie – wspinaniem tarciowym, które, uwierzcie mi, różni się nieco od tego, co znamy z Tatr. 
Niejeden znany mi wspinacz, nie był w stanie na płytach Peigne’a wystartować w wyciąg o trudnościach 
2–3 stopnie niższych niż jego topowy OS. Niejednemu przydarzyło się to też i na Tickecie. A właśnie dla-
tego, że jest to najprostsza z dróg na Gendarme du Peigne – jest doskonałym poletkiem treningowym. 

I jeszcze jedno. Pomimo tego że droga w przewodniku Pioli ma wycenę 6b, to bardziej sprawiedli-
wa byłaby zdecydowanie cyferka 6b+, a i określanie czwartego wyciągu jako trzymetrowe 6c nie nale-
ży do rzadkości.

Jakub Radziejowski

Tarciowe wspinanie na drodze Le Ticket...
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