
Patagonia

Stephan Siegrist na ostatnich wyciągach 
prowadzących przez szczytowy grzyb Cerro Torre 
podczas pierwszego zimowego przejścia 
Drogi Ferrariego na zachodniej ścianie tego szczytu
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Masywy Fitz Roya 
i Cerro torre
Historia podboju

 

Uzależnieni od wiatru... 

Krzyk kamienia to film raczej z tych 
niewybitnych, ale... Mimo rozdź-

więku między alpinizmem Herzogowskim 
a realiami, jest w nim coś, co wspaniale od-

daje obsesje związane z Patagonią. Główny 
bohater opanowany jest przez wizję osiągnięcia 

szczytu Cerro Torre. W filmie, oprócz niego, poja-
wia się także tajemniczy wielbiciel Mae West, autor 

185 listów do niej, twierdzący, że zdobył szczyt, by za-
dedykować jej swoją wspinaczkę. Szaleniec opanowany 

obsesją zdobycia „Złodziejki palców” – teraz pragnie po-
wrócić na Cerro Torre, by odzyskać pozostawione tam cztery 

palce prawej dłoni. Zgodnie z zamysłem reżysera – to on jest 
prawdziwym pierwszym zdobywcą szczytu, a dowód – zdjęcie 

Mae West przyczepione do czekana – w finalnej scenie odnaj-
dzie na szczycie, główny bohater...

Ilu takich „szaleńców” poświęciło miesiące i lata na pata-
gońskie podboje... i to nie zawsze z sukcesem? Żeby wspomnieć 
tylko największe nazwiska: Maestri, Ferrari, Founrouge, Salvater-
ra, Burke, Huber, Orlandi, Donini, Bridwell, Garibotti i wielu in-
nych. Kiedy byłem w Rio Blanco, bazie pod Fitz Royem, spotka-
łem Argentyńczyka, który już osiemnasty (!) raz próbował wejść 
na szczyt. Także i tym razem bezskutecznie...

* * *
Co takiego jest w masywie 

Cerro Torre i Fitz Roya, że zajmuje aż 
tak specjalne miejsce w historii światowe-

go alpinizmu? Nawet nie jestem w stanie powie-
dzieć, czy to pytanie jest łatwe czy trudne. Z jednej 

strony odpowiedź zdaje się oczywista – nieprawdopo-
dobne kształty dwóch najbardziej niesamowitych szczytów, 

jakie mogła stworzyć natura. Fitz Roy – góra idealna, o najdosko-
nalszym z możliwych kształtów. Cerro Torre – idealna iglica, niere-
alistyczna i na pierwszy rzut oka – niemożliwa do zdobycia. Do tego 
cały szereg wspaniałych, bajkowych turni na czele z sąsiadką Cerro 
Torre – Torre Egger – uznaną swego czasu, przez amerykański ma-
gazyn „Climbing”, za najtrudniejszy szczyt Ameryki Południowej... 
Po drugie natura, która sprawia, iż pogoda w Patagonii jest przy-
słowiowo zła – jak nigdzie indziej. Silny zachodni wiatr połączony 
z opadami śniegu i najwyższymi trudnościami technicznymi pata-
gońskich ścian sprawia, iż wspinaczka w rejonie możliwa jest zazwy-
czaj zaledwie kilka dni w sezonie. Oczywiście zdarzają się takie sezo-
ny jak rok temu, kiedy pogoda nie była gorsza od typowo alpejskiej, 
ale standardem są przypadki miesięcznych załamań pogody. Niejed-
na wyprawa, mimo kilkudziesięciu dni spędzonych w bazie, nie wy-
szła nawet poza jej obręb...

Wreszcie arcyciekawa historia pierwszych wejść, w przypadku Cer-
ro Torre historia niemalże kryminalna – od zachwytu i uznania wspinacz-
ki Maestriego i Eggera za przejście wszech czasów, przez pierwsze wąt-
pliwości Carlo Mauriego, zdecydowane deklaracje Jima Doniniego, aż po 
pogłębioną analizę przypadku w wykonaniu Rolando Garibottiego, który 
poświęcił kilka lat na praktyczną weryfikację tajemniczej linii...

Z drugiej strony odpowiedź na pytanie o wyjątkowość Pata-
gonii nie jest taka oczywista. Bo czyż na świecie brakuje pięknych 
gór? Czyż nie ma związanych z nimi dramatycznych historii, wspa-
niałych legend? Czyż wątpliwości, co do pierwszych wejść dotyczą 
tylko Cerro Torre? Oczywiście, że nie...

Tak czy siak – patagońskie szczyty, mimo relatywnie niskich 
wysokości bezwzględnych, zajmują wyjątkowe miejsce na mapie 
światowego alpinizmu. Tutaj wypróbować się pragnie chyba każ-
dy alpinista. Nawet ci, którzy mają w swoich „kajecikach” wspania-
łe himalajskie drogi, przyjeżdżają tu, by sprawdzić swoje siły. Nie 
przez przypadek, pierwszy (a właściwie zerowy) numer czasopi-
sma „Alpinist” poświęcony został w całości właśnie Patagonii...

Jakub Radziejowski
If Patagonia did not exist, we would have to invent it;
we have to believe in the impossible dream

Chris Jones



Kraina Wielkiego Patagona

Skąd wzięła się nazwa? W swo-
jej książce – reportażu Bruce Cha-
twin opowiada o pierwszym spotka-
niu Magellana z przedstawicielem 
plemienia Tehuelche, istnym ol-
brzymem „tańczącym i posypują-
cym sobie głowę piaskiem i kurze-
m”1. Na jego widok kapitan miał 
krzyknąć: „Ha, Patagon”, co w wol-
nym tłumaczeniu oznacza „wielką 
stopę”. W powszechnym mniema-
niu jest to geneza nazwy Patagonia. 
Chatwin poszedł jednak w swych 
dociekaniach nieco dalej i zaryzy-
kował tezę, iż geneza nazwy wywo-
dzi się z pewnej rycerskiej powieści, 
napisanej w 1512 roku. Pojawia się 
w niej obdarzony ludzkim rozumem 

Wielki Patagon, potwór o psim pysku, 
kopytach jelenia i szerokim jęzorze. Według Chatwina, Magellan posiadał na pokła-
dzie swego statku tę powieść i stąd jego okrzyk, który dał nazwę własną całej nowo 
odkrytej krainie. Swoją drogą, zupełnie niealpinistyczną książkę Chatwina – W Pa
tagonii – gorąco polecam, szczególnie fanom legendarnego westernu – Butch Cas
sidy i Sundance Kid...

Pierwszym Europejczykiem, który ujrzał wspaniałe szczyty krainy Wielkiego Pa-
tagona, był Hiszpan Antonio Viedma, który w 1782 roku przyprowadzony został przez 
Indian z plemienia Tehuelche do jeziora (noszącego dziś jego imię), skąd ujrzał dwie 
wielkie góry, których „ostre stożkowate kształty dominowały nad okolicznymi szczy-

1 Bruce Chatwin, W Patagonii, Świat Książki 2007, s. 162.

tami”2. Wedle jego relacji, Indianie nazywali najwyższy wierzchołek Chalten i byli 
przekonani, że to wulkan – ze względu na gromadzące się nad nim chmury.

Pięćdziesiąt lat później pierwszy Anglik, kapitan Robert Fitz Roy, ma szansę uj-
rzeć tenże sam wierzchołek z dość daleka – po przepłynięciu 290 kilometrów ło-
dzią wiosłową podczas próby dotarcia do Lago Argentino. Pod koniec XIX wieku 
argentyński geograf, Francisco Moreno, bierze udział w misji, której celem jest wy-
znaczenie dokładnych granic między Argentyną a Chile. Wtedy też nazywa on wie-
le spośród okolicznych szczytów – największemu z nich, właśnie Chaltenowi, nada-
jąc nazwę upamiętniającą Fitz Roya.

W 1902 roku za sprawą ekspedycji geologicznej Rudolpho Hauthala wiemy 
już, że masyw Fitz Roya nie jest wulkanem i zbudowany jest z granitu. Czternaście 
lat później ma miejsce pierwsza wspinaczka w jego okolicach – kiedy to Argen-
tyńczycy zdobywają Cerro Huemul (2750 m) położone 18 kilometrów na połu-
dnie od Fitz Roya. W 1935 roku zafascynowany widokiem szczytu ojciec Alberto 
De Agostinii, w celu zbadania najbliższych jego okolic, organizuje małą ekspedy-
cję, w której uczestniczą znakomici i znani przedwojenni przewodnicy: Louis Car-
rel i Joseph Pellissier. Ich łupem pada między innymi Cerro Electrico (2182 m) 
położone zaledwie kilometr na północny-wschód od Fitz Roya. Dwa lata później 
pierwsi ludzie, pod kierownictwem księcia Aldo Bonacossa, osiągają przełęcz po-
między Fitz Royem a Aguja Poincenot (turni nazwanej tak dopiero 15 lat później). 
Od tej pory miejsce to znane jest jako Przełęcz Włochów (Brecha de los Italianos) 
i to stąd szczyt zostanie zdobyty po raz pierwszy. Po wojnie mają miejsce już wła-
ściwe próby zdobycia szczytu, jedna z nich podjęta zostaje od północy... granią, 
na którą składają się Aguja Guillaumet, Aguja Mermoz i Val de Bois, trzy nieza-
leżne wierzchołki...

Pierwsze wejście na Cerro Chalten...

...jak nazywany jest i był Fitz Roy przez rdzennych mieszkańców okolic z ple-
mienia Tehuelche, ma miejsce w roku 1952. Staje się ono udziałem ekspedycji francu-

2 Alan Kearney, Patagonia, Cloudcap, Seattle 1993.

Ferdynand Magellan 
(1480–1521)

Masywy Fitz Roya i Cerro Torre widziane 
od strony Lądolodu Patagońskiego
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m o n o g r a f i a
skiej, opartej na doświadczeniach alpinistów, którzy brali udział 
w zdobyciu Annapurny w 1950 roku, pierwszego ośmiotysięcz-
nika, na jakim stanął człowiek. Wyprawa była pomysłem sekre-
tarza Francuskiego Klubu Alpinistycznego, René Ferleta, który 
przy organizacji jej spędził ponad rok. Udało mu się uzyskać na-
wet część funduszy z Komitetu Himalajskiego, który wypełnił 
swoją kasę dzięki sukcesowi filmów i książki o wyprawie na An-
napurnę. Jednakże konieczne były też wyrzeczenia – Guido Ma-
gnone, nie mający większego doświadczenia w dalekich ekspe-
dycjach, zastawił w lombardzie swój samochód...

Ostatecznie, w grudniu 1951 roku Francuzi znaleźli się 
w Argentynie. Ku ich największemu zdumieniu (a mieli już 
doświadczenia „popularności” po sukcesie himalajskim): 
„Argentyńczycy powitali nas z entuzjazmem, grzecznością 
i uprzejmością, jakich nie potrafimy już sobie nawet wyobra-
zić w starej Europie. (...) Mimo naszych skromnych możliwo-
ści finansowych, dzięki Peronowi podróż do Patagonii zamie-
niła się w promenadę ekskluzywnych turystów”3.

Generał Peron (ówczesny dyktator Argentyny) oddaje na 
użytek wyprawy dwie ciężarówki, wydaje rozkazy swoim mi-
nistrom i tak bez przeszkód, dokładnie w święta Bożego Na-
rodzenia, wyprawa ląduje na posesji (estancia) Andreasa Mad-
sena, który gości francuskich alpinistów i użycza im koni do 
transportu sprzętu.

Niestety, podczas jednego z rekonesansów, kiedy to Lio-
nel Terray i Jacques Poincenot szukają optymalnej drogi pod 
ścianę, w trakcie przekraczania jednej z rzek, ten ostatni mimo 
asekuracji za pomocą liny wpada do wody i tonie... Na jego 
cześć nazwana została najbliższa bezpośrednia sąsiadka Fitz 
Roya – Aguja Poincenot.

Dopiero po kilku dniach, mimo chęci zwijania baga-
ży, ekspedycja podejmuje decyzję, by kontynuować akcję górską. Założono czte-
ry obozy pośrednie, ostatni na Przełęczy Włochów – w małej śnieżnej jamie, do 
której wprowadzają się właśnie Terray, Magnone oraz operator filmowy Georges 
Strouve, którego zadaniem jest filmowanie alpinistów z przełęczy. Terray i Magno-
ne mają czekać na okno pogodowe, by zaatakować szczyt. Już pierwsze pięć dni 
burzy śnieżnej daje im przedsmak tego, co może ich czekać na górze. Kiedy tylko 
burza na moment się uspokaja – zbiegają na dół. „Po tym więzieniu widok drzew 
i zieleni, ciepło ognia, smak świeżego jedzenia dostarczały nam radości, jakiej nie 
zaznali nigdy książęta Wschodu!”4. Po trzech dniach odpoczynku w bazie pogoda 
poprawia się i zespół szybko rusza do góry. Pierwszego dnia wspinaczki udaje im 
się pokonać zaledwie 120 metrów, zostawiają liny poręczowe i zjeżdżają do śnież-
nej groty. Następnego dnia wspaniała pogoda sprzyja decyzji o właściwym ataku.

„Zabraliśmy ze sobą dużo haków, by dysponować sporym zapasem i nie tra-
cić chwil na wybijanie tych, które zostały najsolidniej wbite. Aby plecaki nie były 
zbyt ciężkie postanowiliśmy wziąć bardzo mało jedzenia i picia oraz zreduko-
wać sprzęt biwakowy do puchowej kurtki i nieprzemakalnej płachty”5. Mimo tego 
wspinaczka idzie powoli, większość wyciągów pokonywana jest przy użyciu tech-
niki sztucznych ułatwień, a najtrudniejszy z nich zajął, świetnemu przecież zespo-
łowi, aż pięć godzin. Pierwszy biwak w ścianie założony zostaje dość nisko, po-
niżej połowy ściany; drugiego dnia, mimo nieco niższych trudności, wspinaczka 
nadal idzie powoli – skała i rysy okazują się silnie oblodzone i niezbędne jest uży-
cie raków. Tempo wspinaczki oraz groźba patagońskiego wiatru sprawiają, iż Ter-
ray skłonny jest wycofać się bez osiągnięcia wierzchołka, „ale dzika stanowczość 
Magnone przezwyciężyła moją słabość”6. O godzinie czwartej popołudniu pierw-
si ludzie stają na szczycie Fitz Roya! Zgodnie z regułami panującymi w Patago-
nii przygoda dopiero się zaczyna. Jak pisze Terray, zejście zamieniło się w uciecz-
kę. Po 18 zjazdach wspinacze dotarli do pozostawionych poręczówek, w sam raz, 

3 Lionel Terray, Niepotrzebne zwycięstwa, Kraków 1994, s. 280.
4 Lionel Terray, Niepotrzebne zwycięstwa, s. 282,
5 Lionel Terray, Niepotrzebne zwycięstwa, s. 282,
6 Lionel Terray, Niepotrzebne zwycięstwa, s. 283.

gdyż w tym momencie zerwał się wiatr. O godzinie dziesiątej wieczór alpiniści pa-
dli w ramiona przyjaciół.

Terray, już po wielu późniejszych wspinaczkach, w tym także po tym, kiedy 
jako pierwszy człowiek stanął na szczycie Makalu, tak opisał swoje doświadczenia 
patagońskie: „Spośród wszystkich moich wspinaczek zdobycie Fitz Roya kosztowa-
ło mnie najwięcej, tam doszedłem do kresu sił i odwagi. Z technicznego punktu wi-
dzenia wspinaczka ta jest z pewnością trochę mniej skrajnie trudna niż granitowe 
wspinaczki, które robiłem (...) w Alpach. (...) oddalenie osiedli ludzkich, zła pogo-
da (...), oblodzenie wyższych partii góry, a przede wszystkim straszliwe wiatry (...), 
czynią wspinaczkę bardziej złożoną, ryzykowną i wyczerpującą niż najtrudniejsze 
ściany alpejskie”7.

Udana francuska wyprawa pozwoliła też dojrzeć inny wymiar podboju szczy-
tów. Do tej pory liczyła się wysokość i na celowniku znajdowały się wyłącznie hima-
lajskie giganty, jeszcze wtedy niezdobyte. Zainteresowanie, jakie wzbudziła wyprawa 
na Fitz Roya, uświadomiło środowisku alpinistycznemu, że cele leżą nie tylko w Hi-
malajach i nie tylko wysokość się liczy. Okazało się, że techniczna trudność ściany 
w skrajnie niekorzystnym klimacie może stanowić równie inspirujące wyzwanie...

Tajemnica Cerro Torre

Masyw Torres położony jest zaledwie trzy kilometry na zachód od masywu Fitz 
Roya, oddzielony od niego lodowcem. To powoduje, iż zachodnie wiatry pierwsze 
atakują właśnie masyw Turni, i uniemożliwiają tam wspinaczkę znacznie szybciej, 
niż ma to miejsce w rejonie Chalten. Wielokrotnie dzieje się tak, że w pierwszych 
podmuchach wiatru walczy się jeszcze o wierzchołek w masywie Fitz Roya, podczas 
gdy w masywie Torres trwa już walka o życie.

Pierwsze zdjęcia masywu Cerro Torre pojawiły się w Europie w 1936 roku dzię-
ki wspomnianemu wcześniej ojcu De Agostini. Od tego czasu, szczególnie we Wło-
szech, trwała zażarta dyskusja na temat, czy „Dzika Granitowa Iglica” jest możliwa 
do zdobycia. Dwie pierwsze ekspedycje pojawiły się pod nią w roku 1958. Pierw-

7 Lionel Terray, Niepotrzebne zwycięstwa, s. 283–284.

Początek trudności podczas  pierwszego 
wejścia na Fitz Roy w 1952 roku 
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m o n o g r a f i a
liśmy się, nawet przy najwyższych z naszej strony wysiłkach, nigdy nie dojdziemy 
do szczytu”8. Mimo braku czasu, wbrew logice i realiom, alpiniści zdecydowali się 
na atak rozpaczy. Po kilku godzinach skrajnie trudnej wspinaczki lodowej „oprzy-
tomnieliśmy, kiedy wołanie z przełęczy ostrzegło nas, że skończyła się lina”. Zdecy-
dowano się na odwrót. Siodło ochrzczone zostało mianem Przełęczy Nadziei (Col 
of Hope). Ku pokrzepieniu serc Bonatti i Mauri dokonali pierwszego wejścia naj-
pierw na Cerro Moreno, a następnie na Cerro Adela (2960 m), i drugich wejść na 
Cerro Doblado i Cerro Grande, podczas jednego wspaniałego trawersu całego ma-
sywu – Cordon Adela.

Rok później, pod Cerro Torre wraca „Pająk Dolomitów”, Cesare Maestri, autor 
wielu – w tym samotnych – wspaniałych przejść w Dolomitach. W 1958 był uczest-
nikiem wyprawy Detassisa i mimo tego, że szczyt określono mianem niemożliwego 
do zdobycia – postanowił przyjechać jeszcze raz, by spróbować szczęścia, tym razem 
w towarzystwie wybitnego skalnego wspinacza, Austriaka Toni Eggera oraz Argen-
tyńczyka włoskiego pochodzenia – Cesarino Favo.

Zacznijmy od wersji Maestriego i Favy. Trójka alpinistów rozpoczęła swoje 
zmagania z górą w styczniu 1959 roku. Wybór drogi padł na stronę północną, jed-
nak by wejść we właściwą ścianę, trzeba było dostać się najpierw na przełęcz, nazwa-

ną później przez nich Przełęczą Podboju (Col of Con
quest).

Kilka dłużących się dni upływa na bardzo trud-
nej wspinaczce, w tak zwanym dolnym zacięciu (jesz-
cze poniżej owej przełęczy). Praktycznie całe prowa-
dzenie spada na Maestriego, który jako specjalista od 
techniki sztucznych ułatwień wyrywa górze metr za 
metrem. Egger leczy w tym czasie skaleczoną nogę. 
Oddajmy głos Maestriemu: „Zacięcie prezentuje trud-
ności piątego, szóstego stopnia z długimi odcinka-
mi trudnej hakówki, wymagającej w niektórych miej-
scach użycia boltów. Zaporęczowaliśmy liny aż do jego 
końca, gdzie umieściliśmy depozyt całego posiada-
nego przez nas sprzętu (...) Pokonaliśmy trzysta me-
trów trudnego terenu, a już teraz jestem wykończo-
ny”9. W swoich wspomnieniach Fava potwierdza fakt, 
iż to Maestri przyczynił się w głównej mierze do po-
konania dolnego zacięcia. Następnych kilka dni alpi-
niści spędzają w bazie, gdzie przeczekują dziesięcio-
dniowy sztorm, a Maestri kuruje się z choroby i zbiera 
siły do właściwego ataku. 28 stycznia cała trójka roz-
poczyna atak z użyciem pozostawionych wcześniej po-
ręczówek – za pomocą prusików osiągają koniec lin, 
skąd najpierw przez przewieszoną końcówkę zacięcia, 
następnie przez pole śnieżne dostają się pod początek 
wschodniego zacięcia, skąd następuje „najtrudniejszy” 
tego dnia (według słów Maestriego) trawers do prze-
łęczy. Cała trójka osiąga Col of Conquest (760 metrów 
przewyższenia od podstawy ściany) w ciągu zaledwie 
11 godzin, co jak na tamte czasy jest osiągnięciem wy-
jątkowo szybkim. Maestri i Egger zostają tu, by spędzić 
pierwszy biwak w ścianie, Fava po wytransportowaniu 
sprzętu dla atakującej dwójki zjeżdża na dół, aby jesz-
cze przed zmrokiem osiągnąć podstawę ściany.

W ciągu następnych dwóch i pół dnia Maestri 
i Egger wspinają się najpierw północną ścianą, a póź-
niej północno-zachodnim kantem, by w pogarszają-
cej się pogodzie 31 stycznia osiągnąć wierzchołek. 
Według wspomnień Maestriego, wspinaczka powy-
żej Col of Conquest była łatwiejsza niż poniżej, pro-
wadziła w śniegu i lodzie, a konkretnie nietrudnym 
lodowym terenem „pokrywającym w całości północ-
ną ścianę”. Jego grubość wahała się od 20 centyme-

sza z nich, prowadzona przez Bruno Detassisa, zrezygnowała ze wspinaczki od razu, 
twierdząc, że szczyt jest nieosiągalny. W zamian za to, zdecydowano się na pierw-
sze wejście na Cerro Grande (2804 m), śnieżną bałuchę położoną parę kilometrów 
na południe. W zespole szczytowym znajdował się Cesare Maestrii, który powrócił 
tutaj już rok później.

W skład drugiej wyprawy wchodzili najwybitniejsi chyba ówcześni alpiniści 
włoscy – Walter Bonatti i Carlo Mauri. Obaj, wspomagani przez pozostałych uczest-
ników wyprawy, w ciągu piętnastu dni pokonali 64 kilometry przez Passo del Vientos 
i skraj Hielo Continental, by przetransportować sprzęt pod zachodnią ścianę wierz-
chołka, którą ujrzeli po raz pierwszy dopiero wtedy – spodziewali się jednak, że bę-
dzie ona łatwiejsza niż ściana wschodnia. Plan zakładał osiągnięcie przełęczy mię-
dzy Cerro Adela i Cerro Torre, skąd nastąpić miał właściwy atak. Wiele dni pracy 
w rytmie typowo patagońskiej pogody zaowocowało zaporęczowaniem 500 metrów 
lin. Kiedy wreszcie nastała piękna aura, alpiniści wspomagani przez dwójkę towa-
rzyszy wyruszyli w kierunku przełęczy. Jeszcze z końca lin poręczowych szczyt wy-
dawał się łatwo dostępny. „O 12.30 stanęliśmy na przełęczy zdruzgotani nieubłaganą 
rzeczywistością. Byliśmy pierwszymi ludźmi, którym było dane ujrzeć Torre Cerro 
od tej strony. Z miejsca uzmysłowiliśmy sobie, że w warunkach, w jakich znajdowa-

8  Walter Bonatti, Moje góry, Iskry, Warszawa 1967, 
s. 170–171.

9  Rolando Garibotti, A Mountain unveiled, w: „AAJ” 
2007, vol. 46, s. 140–141.
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Masywy Fitz Roya i Cerro Torre widziane 
od strony Lądolodu Patagońskiego

Kopuła Cerro Torre, marzenie 
każdego patagonisty…
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trów do jednego metra, a do asekuracji oprócz śrub lodowych użyto boltów – do 
ich osadzenia każdorazowo trzeba było się dokopać do skały. Trudności określa 
Maestrii jako wspinaczkę w 50-stopniowym lodzie i śniegu. Drugiego dnia alpini-
ści kontynuują atak przełamaniem ściany zachodniej i północnej, gdzie wspinacz-
ka jest niewiele trudniejsza i zgodnie ze słowami Maestriego, teren nie przekracza 
nachylenia 60°. Biwakują 150 metrów pod szczytem, by następnego dnia, w sil-
nych podmuchach wiatru osiągnąć wierzchołek i powrócić do miejsca ostatniego 
biwaku. Na szczycie spędzają chwilę, robią kilka zdjęć i rozpoczynają odwrót. Ko-
lejnego dnia zjeżdżają nie wprost na przełęcz, lecz diagonalnie północną ścianą, 
bezpośrednio w kierunku początku trawersu, w celu uniknięcia konieczności tra-
wersowania trudnego terenu od Col of Conquest. Na stanowiskach zostawiają bol-
ty. Kolejny biwak ma mieć miejsce około 100 metrów od pozostawionych poręczó-
wek, na trójkątnym, śnieżnym polu.

Tam dochodzi do tragedii. Kiedy Maestri asekuruje Eggera podczas poszu-
kiwań lepszego miejsca na biwak, schodzi lawina i porywa ze sobą tego ostat-
niego wraz z zerwaną liną. Tę noc Maestri spędza samotnie w wykopanej jamie, 
po czym 3 lutego kontynuuje zjazdy ścianą zmienioną obecnie w „białe piekło” 
(zjeżdża dzięki poręczówkom, które osiąga po przetrawersowaniu pola śnieżne-
go). Kilka metrów nad lodowcem, nogi i ręce odmawiają mu posłuszeństwa, wpa-
da w poślizg i spada około 300 metrów lodowcem do miejsca, w którym znajduje 
go później Fava oczekujący przez te wszystkie dni w obozie. Maestrii jest urato-
wany, a ciała Eggera – Fava i wspomagający wyprawę młodzi studenci argentyń-
scy – nie odnajdują....

Na tym kończy się wersja przedstawiona przez Maestriego i Favę.
Terray określił tę wspinaczkę jako najwspanialsze osiągnięcie alpinistyczne 

wszechczasów. Tempo wspinaczki, styl i ilość użytego sprzętu rzeczywiście zapiera-
ją dech w piersiach. Na cześć zaginionego Austriaka, jego imieniem nazwana zosta-
je pierwsza turnia na północ od Col of Conquest.

Pierwsze wątpliwości co do rzeczywistego sukcesu pojawiają się od razu. 
Jeszcze w Buenos Aires lokalny magazyn wini Maestriego za śmierć partnera. 
Zarzuty świadomego fałszu pojawiają się jednak na poważnie w okolicach roku 
1970, kiedy to Carlo Mauri wraca z nieudanej próby zdobycia Cerro Torre i prze-
syła telegram: „Wracamy cali i zdrowi z nieudanej próby zdobycia niemożliwe-
go Cerro Torre”, dając do zrozumienia, że na szczycie tej góry nie stanęła jeszcze 
ludzka stopa. Mniej więcej w tym samym czasie temat podniesiony zostaje przez 
redaktora naczelnego legendarnego pisma „Mountain”, Kena Wilsona, który na 
podstawie rozmów z członkami zespołu próbującego zdobyć szczyt w 1968 roku, 
po raz pierwszy podaje oficjalnie wersję Maestriego w wątpliwość... A że człon-
kami zespołu byli najlepsi alpiniści owych czasów – Peter Crew, Martin Boy-
sen, Mick Burke, Jose Louis Founrouge i Dougal Haston (wszyscy oni wątpi-
li w możliwość zdobycia Cerro Torre w takim tempie, przy użyciu ówczesnych 
środków technicznych), zarzuty przestają mieć status plotki. Sprawa nabiera ru-
mieńców w 1976 roku, kiedy to amerykańscy alpiniści – John Bragg, Jim Doni-
ni i Jay Wilson – zdobywają po raz pierwszy Torre Egger, idąc drogą Maestrie-
go aż do Col of Conquest....

Bardzo dokładną analizę rozbieżnych wersji i zarzutów wobec Maestriego prze-
prowadził Rolando Garibotti w 46 numerze „American Alpine Journal”, w artykule 
The Mountain Unveiled. Na podstawie tego tekstu przytoczę najpoważniejsze zarzuty 
i wątpliwości wysuwane przeciwko oficjalnej wersji z roku 1959.

Opis drogi podany przez Cesare Maestriego nie zgadza się z doświadczenia-
mi wszystkich zespołów, które próbowały powtórzyć linię z 1959 roku. Podczas 
kiedy Maestri określa dojście do Przełęczy, a w szczególności dolne zacięcie (Lo
wer Dihedral) jako najtrudniejszą technicznie część wspinaczki, pozostałe zespo-
ły wskazują na to, iż dolnej części, jakkolwiek niełatwej, nie da się nawet porów-
nać z trudnościami na północnej i północno-zachodniej ścianie, z której wycofało 
się tak wiele zespołów. Podczas gdy Maestrii pisze o nachyleniu 50–60°, inne ze-
społy określają ścianę północną jako typowy skalny bigwall o nachyleniu przy-
najmniej 80°, a nikt nigdy nie widział na tej ścianie warunków, które przypomi-
nałyby te zastane przez Maestriego (całkowite oklejenie północnej ściany lodem). 
Poza tym sam Garibotti określa nawiewany na Cerro Torre szron jako niemożli-
wy do przewspinania – twierdzi, że jest to wyłącznie „zamrożona wilgoć”, absolut-
nie nieprzytwierdzona do gładkiej skały na tyle, by dało się po niej pokonać jaki-
kolwiek dłuższy odcinek.

O ile opis wspinaczki dokonany przez Maestriego do miejsca depozytu jest bar-
dzo szczegółowy, o tyle opis wspinaczki powyżej tego miejsca jest nieweryfikowalny 
– niezwykle enigmatyczny i niedokładny.

Już samo podejście pod Col of Conquest różni się radykalnie od opisu przedsta-
wionego przez Maestriego. Opis dolnego zacięcia pokrywa się z realiami, ale już tra-
wers biegnący sponad trójkątnego pola śnieżnego w kierunku przełęczy, przez Ma-
estriego opisany został jako skrajnie trudny, podczas gdy w rzeczywistości jest to 
najłatwiejszy odcinek dolnej części ściany. Jak to określił Jim Donini, kiedy patrzy 
się z dołu, ten trawers rzeczywiście wygląda na ekstremalnie trudny i bardzo ryzy-
kowny, kiedy jednak alpinista znajdzie się na jego początku okazuje się wręcz try-
wialnym spacerkiem, zupełnie nieadekwatnym w porównaniu do trudności całej 
drogi. Zespół z 1976 roku odnalazł też fragmenty tego, co pozostało z Eggera (słyn-
ne zdjęcie, na którym widać kawałek nogi, czekan i linę) blisko dwa kilometry od 
ściany, co także ma świadczyć, według „wątpiących”, że wypadek i miejsce zdarze-
nia były inne od pierwotnie relacjonowanych. Aparat ze zdjęciami ze szczytu nie zo-
stał przy tym odnaleziony...

Masywy Fitz Roya i Cerro Torre widziane 
od strony Lądolodu Patagońskiego

Cesare Maestri Toni Egger 

Ówczesna prasa codzienna poświęciła 
wiele miejsca tragedii na Cerro Torre  
w 1959 roku 
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Powyżej wspomnianego przez Maestriego depozytu sprzętu, jest tylko jeden 
wyciąg, na którym znaleźć można ślady wspinaczki z 1959 roku – zaraz ponad de-
pozytem. Jednak, jak to określili zdobywcy Torre Egger z 1976 roku, na długości ca-
łego wyciągu haki zostały pozostawione tak, jak dzieje się to po poprowadzeniu wy-
ciągu, a jeszcze przed wyczyszczeniem przez drugiego – tak jakby nikt nie przeszedł 
tego wyciągu „na drugiego”.

Co więcej, nikt nigdy nie znalazł żadnego śladu po licznych, według słów Ma-
estriego, boltach, hakach i śrubach lodowych, pozostawionych zarówno podczas wspi-
naczki, jak i diagonalnych zjazdów. Ostatnie ślady to właśnie wspomniany depozyt 
i następny wyciąg. Trzeba przy tym wspomnieć, że nim zespół, który ostatecznie zdo-
był Cerro Torre od strony północnej (Alessandro Beltrami, Rolo Garibotti, Ermano 
Salvaterra w listopadzie 2005), wspiął się tamtędy skutecznie, ściana była atakowana 
w najróżniejszych miejscach, w sumie chyba przez dziesiątki znakomitych zespołów, 
których członkowie nigdy i nigdzie nie odnaleźli najmniejszych śladów po wspinacz-

ce z roku 1959. Jeden z nich – słynny Elio Orlandi, podczas jednego z wycofów spod 
wierzchołka, zaryzykował nawet diagonalny zjazd przez ścianę północną – także i on 
nie odnalazł ani jednego bolta.

Deklarowane tempo wspinaczki z roku 1959 uznane jest powszechnie za niere-
alistyczne. Jeszcze dwadzieścia kilka lat później, przy użyciu nieporównywalnie lep-
szego sprzętu, znakomici alpiniści (m.in. Toni Ponholzer) byli w stanie osiągnąć Col 
of Conquest w porównywalnym tempie, jak Egger i Maestrii, ale dopiero podczas 
szóstej próby w jednym sezonie....

Do powyższych, trudnych do pominięcia wzruszeniem ramion zarzutów do-
chodzą jeszcze rozbieżności w opisie u samych zainteresowanych. Maestrii dwu-
krotnie w różnych magazynach wrysowywał inny przebieg drogi, a relacje Favy co 
do okresu, który spędził na oczekiwaniu na atakującą dwójkę, radykalnie się róż-
nią w zależności od roku, w którym je pisał (1959 vs 1999). Do tego opis warunków 
pogodowych w dniach ataku zawarty w artykule napisanym przez jednego z wspo-
mnianych argentyńskich studentów towarzyszących alpinistom (oczekujących jesz-
cze niżej niż Fava – w bazie głównej), nie tylko różni się od warunków pogodowych 
z relacji Maestriego, ale jednocześnie wyklucza możliwość skutecznej działalności 
wspinaczkowej i poruszania się do góry.

Jeśli chodzi o argumenty za przejściem z 1959 roku, to napotkałem jedynie dwa, 
w tym jeden już nieaktualny. Pierwszy to zrelacjonowane przez Alana Kearneya spo-
tkanie Favy z Charliem Fowlerem w 1978 roku, który miał temu drugiemu poka-
zać zdjęcia Cerro Torre z 1959 roku, „na których ilość lodu była znacznie większa 
niż kiedykolwiek bym widział w rzeczywistości”10. Drugi moment, w którym wyda-
wało się, że znaleziono dowód na korzyść Maestriego, to rok 1998, kiedy to Giarol-
li i Orlandi znaleźli lodowy hak, który miał według nich należeć do zespołu z 1959 
roku. Jednakże rok później hak ten zidentyfikował jako swój Phil Burke atakują-

10 Alan Kearney, Patagonia, s. 65.

Porównanie zdjęć ze wspinaczek w 1959 i 1975 
roku. Na lewym zdjęciu Toni Egger, na prawym – 
John Bragg. Oba zdjęcia zrobione 200 metrów od 
podstawy ściany

Od lewej: Cesare Maestri, Christine Kopp (dzien-
nikarz) i Cesarino Fava podczas pracy nad filmem o 

historii zdobycia Cerro Torre
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cy Cerro Torre tak zwanym Wschodnim Zacięciem w roku 1981 (wraz z Tomem 
Proctorem osiągnęli grzyby śnieżne na grani szczytowej, których nie byli w sta-
nie pokonać).

Jak widać, przeciwko tak wielu wątpliwościom, argumentom i dowodom ist-
nieje tylko i wyłącznie informacja o tajemniczych zdjęciach Cerro Torre z roku 
1959, z widoczną ogromną ilością lodu – co, trzeba przyznać, nie jest powalają-
ce... Z drugiej strony, życie jest nieprzewidywalne, a cuda, czy tego chcemy czy 
nie, się zdarzają i bez specjalnej alpinistycznej maszyny czasu – nigdy nie będzie-
my w stanie powiedzieć: wiem na 1000%, że Maestrii i Egger nie stanęli na szczy-
cie... Mimo wszystko trudno dyskutować z przytoczonymi przeze mnie argumen-
tami „wątpiących”.

Co na to wszystko Maestrii? Z jednej strony „Pająk Dolomitów” próbował 
zdezawuować zarzuty przez wykpienie próbujących powtórzyć jego linię, wielo-
krotnie powtarzał więc, iż wspinaczka ponad przełęczą była niezwykle łatwa, a dla 
Eggera była wręcz niedzielnym spacerkiem... Z drugiej strony pod wpływem na-
silających się na przełomie lat 60. i 70. wątpliwości, postanowił wrócić i postawić 
kropkę nad „i”, gwałcąc górę za pomocą kompresora...

Pierwsze wejście na szczyt

W 1968 roku wspomniany wcześniej znakomity zespół alpinistów (Peter 
Crew, Martin Boysen, Mick Burke, Jose Louis Founrouge i Dougal Haston) podjął 
próbę zdobycia Cerro Torre południowo-wschodnią granią. Ich walka zarówno 
z pechem (upuszczony sprzęt z boltami w czasie ataku, który miał szansę zakoń-
czyć się sukcesem, oraz późniejsze 35-dniowe załamanie pogody, które zniszczyło 
ich poręczówki), jak i trudnościami, sprawiła, że musieli zrezygnować. Dwa lata 
później, na tę samą grań przyjeżdża Maestrii, tym razem z wieloosobowym wło-
skim zespołem. Jak to określił: „Czy gdyby ktoś oskarżył cię o kradzież w banku, 
nie próbowałbyś dochodzić sprawiedliwości w sądzie? Lub też, czy gdyby w jakiś 
sposób twoje imię mogłoby być oczyszczone, choćby za pomocą teatralnego ge-
stu, nie zrobiłbyś go?”11.

By tego dokonać zespół Maestriego atakuje południowo-wschodnią grań 
najpierw zimą, osiągając odległość 350 metrów od szczytu (54 dni akcji, 28 bi-
waków, 6 dni dobrej pogody, temperatury minus 20–25 stopni – zespół wyco-
fał się ze względu na brak jedzenia), a następnie latem, kiedy to osiągnął ko-
niec skalnych trudności i rezygnując z wejścia na śnieżny grzyb (według opinii 
Maestriego nie jest to prawdziwy wierzchołek i pewnego dnia zostanie po pro-
stu zwiany, spadnie i go nie będzie...), zjechał na dół, pozostawiając 68-kilowy 

11 Alan Kearney, Patagonia, s. 69.

Stephan Siegrist wspina się kuluarem poniżej 
przełęczy Col of Conquest podczas próby 
przejścia drogi Maestri-Egger 
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kompresor trzy wyciągi przed końcem 
trudności. Kompresor ten był przez nie-
go wzięty w ścianę w celu przyśpieszenia 
osadzania boltów. Użył ich na drodze kil-
kuset, czasami zupełnie niepotrzebnie – 
w bezpośredniej bliskości rys. Kilka wy-
ciągów zostało z kolei poprowadzonych 
w zupełnej granitowej gładzi. By udo-
wodnić, że inaczej się nie dało, Maestri 
usunął bolty z ostatniego wyciągu przed 
śnieżnym grzybem. Wyciąg ten pokona-
ny został dopiero przez Jima Bridwella 
i Steve Brewera, którzy dokonali pierw-
szego przejścia grani w stylu alpejskim 
w 1979 roku. Ta wspaniała wspinaczka 
w fatalnych warunkach trwała zaledwie 
dwa dni, a przez wywiercenie maleńkich 
otworów i wspinaczkę na copperheadach 
Bridwell otworzył ponownie ostatni skal-
ny wyciąg prowadzący do śnieżnego grzy-
ba, na który oczywiście weszli – jako że 
Maestrii w swoich poglądach jest raczej 
osamotniony... Podczas zjazdów Bridwell 
zaliczył 50-metrowe „obsunięcie” na linie 
w wyniku „awarii” przyrządu zjazdowe-
go. Skończyło się jedynie na połamanych 
żebrach...

Co do wspinaczki zespołu Maestrie-
go z 1970 roku, zarówno styl, a właściwie 
jego brak, ilość boltów, śmieci pozosta-
wione na drodze oraz sam fakt pozosta-
wienia kompresora w ścianie przysporzył 
mu dodatkowej krytyki i z pewnością nie 
pomógł w odzyskaniu ani reputacji, ani 
uwiarygodnienia przejścia z roku 1959. 
Droga z roku 1970 nazywana jest obec-
nie mianem Drogi przez kompresor (Com
pressor Route) (ew. Drogi Maestriego).

W międzyczasie ma miejsce pierw-
sze prawdziwe, niepodlegające dysku-
sji wejście na Cerro Torre wspaniałą za-
chodnią ścianą atakowaną wcześniej przez Bonattiego i Mauriego w 1958 i zespół 
Mauriego w 1970 roku. Tym razem zespół organizuje i prowadzi Casimiro Ferrari, 
jeden z najsłynniejszych przedstawicieli „Pająków z Lecco” (Ragni di Lecco), fan-
tastycznych włoskich wspinaczy mieszkających i zgromadzonych w klubie alpini-
stycznym z Lecco. Grupa ta, powstała w latach 1946–1947 wokół braci Bartesaghi, 
wydała spośród siebie trzech spośród najwybitniejszych alpinistów świata: Riccar-
do Cassina, Carlo Mauriego i właśnie Ferrariego, jedynego człowieka na świecie, 
który poprowadził drogę na prawie każdy z wybitnych szczytów Patagonii. Wy-
prawa zorganizowana przez Pająki dociera do Chalten pod koniec 1973 roku, li-
czy sobie dwunastu wspinaczy i przyjmuje taktykę oblężenia, podobną do wy-
praw himalajskich. Tylko przez miesiąc alpiniści transportują sprzęt niezbędny do 
wspinaczki zachodnią ścianą. Ten sam, jak w przypadku Bonattiego i Mauriego, 
64-kilometrowy marsz odbywa się w skrajnie trudnych warunkach, wśród naprze-
miennego śniegu po pas i deszczu powodującego powódź w bazie... Zespół zakła-
da kilka obozów, z których drugi założony jest na szczycie dziwacznej lodowej for-
macji o nazwie Helmet. W tym czasie alpiniści rzadko kiedy widzą szczyt, a jedyne 
co widzą to skalny headwall oblepiony bezwzględnie śniegiem... Morale zespołu 
powoli, lecz wyraźnie podupada. Szóstego stycznia 1974 roku „Pająki” mają za-
poręczowaną połowę ściany. Następny tydzień mija na przeczekiwaniu tygodnio-
wego sztormu, po czym najbardziej wytrzymała czwórka (Ferrari, Mario Conti, 
Giuseppe Negri i Daniele Chappa) rusza w górę, w ataku ostatniej szansy. Walka 
z lodowymi kominami i kuluarami, przewieszonym śniegiem trwa cały dzień. Pod 

Pierwsze niekwestionowane 
wejście na Cerro Torre, 1974 

Zdjęcie ze stanowiska przy kom-
presorze na Drodze przez kompresor 
z 1970 roku

Podejście pod zachodnią ścianę 
Cerro Torre 
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m o n o g r a f i a

samym wierzchołkiem alpiniści muszą trawersować trzy wyciągi na stronę połu-
dniową, ponieważ nad zachodnią ścianą wyrasta trzydziestometrowy przewieszo-
ny śnieżny grzyb. Jednak mimo wszystko, w całkowitej mgle 15 stycznia 1974 roku 
o godzinie 17.45 zespół w komplecie staje na szczycie. Pierwsze niekwestionowa-
ne wejście na Cerro Torre właśnie stało się faktem!

Mimo tego, że pierwsze wejście w stylu alpejskim (bez użycia poręczówek) 
ma miejsce w roku 1977 (Amerykanie: John Bragg, Dave Carman i Jay Wilson), 
a pierwsze klasyczne, będące jednocześnie trzecim przejściem ściany, ma miejsce 
w roku 1986 (także Amerykanie: Michael Bearzi i Eric Winkelmann) to do pierw-
szego grudnia 2008 roku udanych wspinaczek tą linią, zakończonych wejściem na 
grzyb było zaledwie (!!!) sześć... Za to na przełomie listopada i grudnia 2008 tych 
wspinaczek było aż siedem. Do tego dochodzą trzy wejścia (w tym jedno zimowe 
z roku 1999 zespołu: Thomas Ulrich, Stefan Siegrist, David Fasel i Greg Crouch) 
zakończone kilkanaście metrów poniżej wierzchołka – bez wejścia na sam wierz-
chołek śnieżnego grzyba. Poza tym było jeszcze kilka wspinaczek zakończonych 
kilkadziesiąt metrów poniżej wierzchołka – z różnych przyczyn. Ten, dla mnie 
przyznam szokujący fakt, w porównaniu do pewnie wiele ponad setkę wspinaczek 
Drogą przez kompresor daje pełen obraz tego, jak skomplikowanym i trudnym lo-
gistycznie przedsięwzięciem jest wspinaczka zachodnią ścianą Cerro Torre... A do 
tego, różni się ona przecież od drogi południowo-wschodniej możliwością pięk-
nej, tradycyjnej wspinaczki pozbawionej konieczności przepinania się przez bol-
ty co pół metra...

Stephan Siegrist na wyciągu powyżej Col of 
Hope na zachodniej ścianie Cerro Torre, 1999 
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Pozostałe wierzchołki masywu

O ile zdobycie Fitz Roya i Cerro Torre traktowane było i jest jako crême de la 
crême całego rejonu, to przecież zdobycie każdej turni w okolicy jest znakomitym 
alpinistycznym osiągnięciem. I tak, już w 1962 roku, pod południową ścianą Agu-
ja Poincenot ląduje brytyjska wyprawa prowadzona przez Dona Whillansa, które-
mu towarzyszy pięciu Irlandczyków. Jak wspominał legendarny brytyjski alpini-
sta, już u zarania wyprawa mogła się nie odbyć z racji braku finansów. Problem 
rozwiązała jego żona, sugerując sprzedaż motocykla. Następne „o mało co” zda-
rzyło się w Buenos Aires, gdzie wspinacze stracili dwa tygodnie na poszukiwanie 
wysłanego statkiem z Wielkiej Brytanii ładunku. W międzyczasie kluczowy skład-
nik ich zaopatrzenia – 700 puszek piwa Export Guinness – powoli znikał w ich 
przełykach..., co jak wiemy, w przypadku Dona stanowić mogło klucz do porażki. 
Któregoś dnia, kiedy Whillans podczas przerwy w przeszukiwaniu doków w Bue-
nos Aires otworzył sobie piwo i usiadł ma jednej ze skrzyń – ze zdziwieniem od-
krył, że siedzi na ich własnym ładunku... Po raz kolejny okazało się, że piwo ratu-
je alpinistów z każdej opresji.

Jakby pecha było mało, alpiniści utknęli wraz ze sprzętem w drodze – 64 kilo-
metry od masywu – ze względu na awarię samochodu. Tydzień fantastycznej lampy 
minął na oczekiwaniu na ciężarówkę, która dowiozłaby ich do celu...

Południową ścianę Poincenota przecina śnieżno-lodowa rynna prowadzą-
ca do południowo-wschodniej grani. Tę właśnie linię wybrał zespół i w pierw-
szych dniach działalności zaporęczował ją przy użyciu 500 metrów lin, na końcu 
których pozostał depozyt sprzętowy. Po przeczekaniu tradycyjnego już załama-
nia pogody, Whillans wraz z Frankiem Cochrane – jedynym zainteresowanym 
atakiem szczytowym – zaatakowali szczyt 31 stycznia. Po osiągnięciu końca lin 
poręczowych, wiatr zaczął swoje patagońskie harce, a 250 metrów od szczytu 
Cochrane zasugerował odwrót. „Pokonaliśmy już kawał drogi. Nie ma takiej 
możliwości, żebyśmy się poddali, aż do momentu, w którym sytuacja będzie na-
prawdę zła”12, odpowiedziała legenda brytyjskiego tramp-alpinizmu. Odwrót 
odbył się już w typowej patagońskiej wichurze, w której zrzucane liny ani myśla-
ły opadać w dół. Każdy zjazd z unoszącymi się pionowo do góry linami, to była 
walka połączona z zewspinywaniem się. Po dwudziestu godzinach akcji, zespół 
znalazł się z powrotem w bazie.

Trzy lata później ma miejsce jedno z najwspanialszych wejść w masywie. Dru-
gie wejście na szczyt Fitz Roya, a jednocześnie wspinaczka w najczystszym sty-
lu alpejskim – nową drogą, tak zwanym Superkuluarem (Supercanaleta). Autora-
mi tej wspaniałej dwudniowej wspinaczki w styczniu 1965 roku są dwaj młodzi 
Argentyńczycy: Jose Louis Fonrouge i Carlos Comesana. Fonrouge, wtedy zaled-
wie dwudziestoletni, nie był jednakże nowicjuszem, miał na swoim koncie (jako 
piętnastolatek) drugie wejście na północną Turnię Paine, próbę nowej drogi na 
zachodniej ścianie Fitz Roya (jako siedemnastolatek) oraz wspinaczki w Alpach 
i na Antarktydzie. Rozgrzani pierwszym wejściem na Aguja Guillaumet (12 stycz-
nia) rozpoczynają 15 stycznia wspinaczkę Superkuluarem, mając ze sobą zaledwie 
73 metry liny oraz 16 haków i śrub lodowych. Wspinaczka ta zajmuje im dwa dni, 
a 16 stycznia o siódmej wieczorem alpiniści zamieniają na szczycie karabinek Ter-
raya na argentyńską flagę. Drugie wejście na szczyt właśnie stało się faktem.

12 Alan Kearney, Patagonia, s. 35.

Masyw Fitz Roya od wschodu. Od lewej: 
Aguja Saint Exupery, Aguja Rafael, Aguja Poincenot, 
Fitz Roy, Aguja Mermoz i Aguja Guillaumet 

Mikstowa wspinaczka w górnych partiach Drogi 
Amerykańskiej na Torre Egger podczas pierwszego 
wejścia na ten szczyt w 1976 roku 
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m o n o g r a f i a
W 1968 roku (poza opisaną już próbą na Cerro Torre zespołu brytyjskiego) 

ma miejsce kilka ważnych „szczytowań”. Pierwsze wejście na Aguja Saint Exupe-
ry wschodnim filarem to 800 metrów pięknej skalnej formacji pokonanej przez pię-
cioosobowy włoski zespół pod kierownictwem Gino Buscainiego. W skład zespo-
łu wchodziła pierwsza kobieta – zdobywczyni szczytu w masywie – Silvia Metzeltin. 
W tymże samym roku mają miejsce dwa kolejne, francuskie tym razem, wejścia na 
Guillaumet nowymi, śnieżnymi drogami od północnego wschodu, drugie wejście na 
Poincenota – nową drogą autorstwa Founrouge i Alfredo Rosasco, oraz trzecie wej-
ście na Fitz Roya nową drogą (dziś znaną jako Californian Route) od południowego 
zachodu – tym razem w wykonaniu wspinaczy amerykańskich.

Szczególnie ta ostatnia wspinaczka zasługuje na kilka zdań. Kiedy Fonrouge 
odwiedził amerykańskich wspinaczy w Yosemitach i pokazał im slajdy, w trakcie 
których opowiadał o swojej fascynacji Fitz Royem, przyszła legenda amerykańskiej 
wspinaczki wielkościanowej – Yvon Chouinard wraz ze swoim partnerem Dougiem 
Tompkinsem szybko zdecydowali się na wycieczkę. Wraz z Brytyjczykiem Chrisem 
Jones, narciarzem (!) Dickiem Dorworth i operatorem kamery Lito Tejada-Flore-
sem, w połowie roku 1968 wyruszyli szkolnym busem z Kalifornii w kierunku szczy-
tu swoich marzeń. Przez pięć miesięcy podróżowali przez Amerykę Południową, 
uprawiając po drodze surfing, narciarstwo na śniegu i piasku, zdobywając wulkany 
i wspinając się na granitowych turniach Bariloche. Wreszcie po 26,5 tysiąca przeje-
chanych kilometrów ujrzeli swój cel... Zaopatrzeni w żywność, transportując ją do 
obozu w śnieżnej grocie, pokonywali na zmianę kuluar wyprowadzający na Prze-
łęcz Włochów. Po oporządzeniu się na przełęczy, nadszedł tradycyjny już sztorm, 
który przetrzymał ich przez kilkanaście dni w grocie aż do czasu, kiedy skończy-
ło im się jedzenie. Zmuszeni do odwrotu w celu uzupełnienia zapasów, odbyli 160-
-kilometrową podróż samochodem, a następnie wraz z 68 kilogramami na plecach 
powrócili na Przełęcz. Nad ranem 20 grudnia, o 2,30 niebo się przejaśniło i wspi-
nacze rozpoczęli wspinaczkę południowo-zachodnią ścianą – dziewiczym terenem, 
mocno na lewo od drogi francuskiej. Jako że wspinaczka w rysach była ich specjalno-
ścią, tempo mieli bardzo dobre – jeszcze tego samego dnia o siódmej wieczorem stanę-
li jako trzeci zespół na szczycie. Zjazdy oczywiście odbyły się w tradycyjnej dla Patago-
nii wichurze. Dość istotną ciekawostką związaną z samą wspinaczką była konieczność 
stuprocentowej uwagi, jaką musieli poświęcać Dorworthowi, który w odróżnieniu od 
pozostałej czwórki był narciarzem i nie miał doświadczenia alpinistycznego – co, jak 
widać, nie przeszkodziło mu „szczytować” razem z zespołem. Dodatkowym sukcesem 
wycieczki Kalifornijczyków był znakomity film dokumentujący sześciomiesięczną po-
dróż... A Chouinard, cztery lata po powrocie z wyprawy, założył jedną z najważniej-
szych outdoorowych firm odzieżowych. Oczywiście mowa o „Patagonii”.

W roku 1972 Brytyjczycy wchodzą na Fitz Roya nową drogą od południa (w ze-
spole był późniejszy pierwszy zdobywca Trango Tower – Julian „Mo” Anthoine). 
Dwa lata później po raz pierwszy zdobyte zostają: maleńka Aguja Rafael (w zespo-
le był między innymi kolejny późniejszy członek pierwszej ekipy „szczytującej” na 
Trango Tower – Martin Boysen) oraz poważniejsza Aguja Mermoz – filarem pół-
nocno-zachodnim.

Rok 1976 przynosi dwa znaczące wydarzenia. Pierwsze z nich to „duża” nowa 
droga włoska biegnąca wschodnim filarem Fitz Roya. Podobnie jak dwa lata wcze-
śniej na Cerro Torre, tak i w tym przypadku kierownikiem wyprawy (oraz zdobywcą 

szczytu wraz z Vittorio Melesem) był Casimiro Ferrari (który w końcu, by być bliżej 
swoich ukochanych szczytów – zamieszkał niedaleko El Chalten...). Drugie wyda-
rzenie to wspomniane wcześniej pierwsze zdobycie Torre Egger przez zespół ame-
rykański. Jest to także (poza demistyfikacją Maestriego) o tyle znaczące wejście, że 
dziś, w opinii nie tylko magazynu „Climbing”, Torre Egger jest nie tylko najtrudniej-
szą górą całego rejonu, ale i całej Ameryki Południowej. Mimo że Cerro Torre jest 
w powszechnej opinii piękniejsze i oczywiście wyższe, to właśnie Torre Egger nie 
ma żadnej „słabej strony”. W odróżnieniu od tej pierwszej nie ma ani lodowo-śnież-
nej flanki zachodniej, ani też takich udogodnień, jak na Compressor Route. Jednym 
słowem, na szczyt ten nie wiedzie żadna łatwa droga. Najłatwiejsza linia na szczyt, 
biegnąca wschodnią ścianą droga włoska z marca 1980 (Giuliano Giongi i Bruno de 
Dona), jest jednocześnie najbardziej niebezpieczna – biegnie bowiem systemem za-
cięć i kuluarów narażonych na obrywy lodowe z górnej części ściany. To tam, w roku 
1976, podczas prób zginął Nowozelandczyk Phill Herron, na cześć którego nazwa-
no północny przedwierzchołek – zdobyty także przez wspomnianą włoską dwójkę 
w roku 1980 w trakcie zejścia z Torre Egger.

Doug Tompkins, Richard Dorworth, Chris Jones i Yvon Chouinard 
po pierwszym przejściu pd.-zach. ściany  Fitz Roya w 1968 roku

Brytyjczycy Ian Wade, Guy Lee i Dave Nicol na szczycie Fitz Roya 
po przejściu pd. ściany w 1972 roku

fot
. a

rch
. G

uy
 Le

e 

fot
. L

ito
 Te

jad
a-F

lor
es 



m o n o g r a f i a
W roku 1977 pada po raz pierwszy wielka zachodnia ściana Aguja Poince-

not, w niezwykle krótkim czasie zaledwie kilkunastu godzin... Stało się to udziałem 
dwójki Brytyjczyków – Alana Rouse’a i Roba Carringtona.

Dwa lata później (1979) Fitz Roy wzbogacony zostaje o dwie nowe wielkie 
drogi – północną ścianą – wytyczoną przez francuski zespół, w którym prym wie-
dli bracia Afanassieff, oraz wspaniałym północnym filarem, tak zwanym Filarem 
Goretty, wytyczonym przez jednego z najwspanialszych solistów wszech czasów, 
Włocha Renato Casarotto. Filar ten nazwał imieniem swojej żony, wspierającej go 
z bazy przez ponad 40 dni, w trakcie których samotnie walczył z górą. Renato Ca-
sarotto to w historii światowego alpinizmu postać niezwykła, o której trzeba by 
z pewnością napisać osobny artykuł w GÓRACH. Człowiek, który poza wieloma 
fantastycznymi przejściami w różnych zespołach, miał na swoim koncie niepraw-
dopodobne solówki zarówno w Dolomitach (zimą), Alpach (nieprawdopodobna 
dwutygodniowa łańcuchówka zimą, połączenie trzech wielkich dróg na Aiguille 
Norie du Peuterey, Picco Gugliermina z wejściem na Aiguille Blanche oraz Filar 
Freney), w Ameryce Południowej (nowe drogi na Fitz Roy i Huascaran Norte), czy 
wejście na północny wierzchołek Broad Peaka także nową drogą. Casarotto zgi-
nął w szczelinie lodowej podczas zejścia z nieudanej próby samotnego zrobienia 
Magic Line na K2 w pamiętnym sezonie 1986. Wzruszający opis jego śmierci zna-
leźć można w książce Jima Currana Triumf i tragedia, będącej reportażem z tego 
tragicznego sezonu.

Filar Casarotto do tej pory powtórzony został prawdopodobnie około dziesię-
ciu razy najróżniejszymi wariantami (z których najbardziej znany i najczęściej po-
wtarzany jest wariant, obecnie klasyczny, Alana Kearneya i Bobby Knighta z 1984 
roku). Dwa lata temu filar w wersji oryginalnej uzyskał też w pełni klasyczne przej-
ście za sprawą Josha Whartona i Beana Bowersa.

Dominacja Słoweńców, czyli lata osiemdziesiąte...

…rozpoczynają się od drugiego wejścia na Torre Egger i pierwszego zdobycia 
Punta Herron przez wspomnianą wcześniej włoską dwójkę.

W 1981 roku ma miejsce wspaniała alpejska próba zdobycia Cerro Torre przez 
Phila Burke’a i Toma Proctora, którzy korzystając z przetarcia szlaku przez innych 
Anglików trzy lata wcześniej (zostawili oni w ścianie wschodniej coś na kształt por-
taledge’a, tzw. English Box), atakują górne zacięcie na wschodniej ścianie (ponad 
dolnym, pokonanym przez Maestriego), po czym przewijają się na flankę północ-
no-wschodnią i nią osiągają wysokość jednego wyciągu poniżej grzyba. Pokonany 
przez nich teren wymagał użycia wyrafinowanych technik „mieszanych” (m.in. skok 
ze skyhooka do dobrego chwytu), trudnej klasyki o słabej asekuracji (E3/4), a samą 
północną ścianę Proctor porównał do El Capitana… Anglicy wycofują się nie ze 
względu na pogodę, ale na niemożność przebicia się przez wywieszone śnieżne na-
wisy. Oczywiście jest to „zaledwie” próba, ale wspinaczka jest na tyle znacząca, że 
w każdej monografii Cerro Torre linia ta jest wrysowywana jako osobna linia z ad-
notacją, że należy jej się „ukończenie”.

Lata 1983–1984 przynoszą trzy kolejne wielkie drogi na Fitz Royu oraz kilka nie 
mniej istotnych wspinaczek. Najpierw doborowy zespół słowacki (Robert Galfy, Mi-
chal Orolin, Vladimir Petrik) przechodzi sprawnie, choć nie bez przygód, ogromną – 
liczącą 2300 metrów – zachodnią ścianę (na szczycie stają 15 stycznia 1983 roku). Na-
stępnie, w grudniu 1983, zespół kaskaderów – samobójców ze Słowenii (Janez Jeglič, 
Silvo Karo, Francek Knez) przechodzi wschodnie zacięcie na lewo od Filara Casarotto. 
Zacięcie to – nazwane przez nich Diabelskim – próbowano pokonać już wcześniej, jed-
nakże padło dopiero za sprawą ludzi, którzy przeszli do historii alpinizmu jako autorzy 
najbardziej niebezpiecznych i trudnych dróg, nie tylko w Patagonii. Dzień po wejściu 
na Fitz Roya pokonują (także od wschodu) lodowy kuluar wyprowadzający na prze-
łęcz między Val du Bois a Aguja Mermoz – o pozostałych liniach wytyczonych przez 
Słoweńców napiszę ponieżej.

Wreszcie rok później, w wigilię roku 1984, ma miejsce pierwszy polski akcent, 
jednocześnie chyba najważniejsza jak do tej pory wspinaczka Polaków w Patagonii. 
Doskonały zespół składający się z ówczesnej krajowej czołówki alpinistycznej (Wie-
sław Burzyński, Mirosław Falco-Dąsal, Michał Kochańczyk, Jacek Kozaczkiewicz, 
Piotr Lutyński) w ciągu kilku pracowitych tygodni wytycza nową linię, niejako ne-
gatyw linii słoweńskiej, północno-zachodnim zacięciem na prawo od Filara Casa-
rotto. Więcej o tym i innych polskich wejściach, na stronie (…).

W latach 1982 i 1984 za sprawą Hiszpanów, braci Gallego, powstaje nowa linia 
na południowo-wschodniej ścianie Fitz Roya, na lewo od włoskiej drogi Ferrariego. 
Niestety trudno mówić o przejściu jej w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. W 1982 
roku Hiszpanie poprowadzili drogę do połowy (około 400 metrów), po czym wyco-
fali się. Dwa lata później wrócili i kontynuowali od miejsca, do którego doszli dwa 
lata wcześniej, dostając się tam trawersem z Przełęczy Włochów – znów zjechali po 
kilku wyciągach. Wreszcie zakończyli swoją pracę, wchodząc do najwyżej osiągnię-
tego miejsca drogą francuską z 1952 roku, po czym znów odbili w prawo, by ukoń-
czyć dwuletnią epopeję na szczycie.

W tym samym mniej więcej czasie (marzec 1984) powstaje poważny wariant 
prostujący do drogi francuskiej Terraya i Magnone – w miejscu, w którym Francu-
zi uciekli spod szerokiej rysy, z racji braku odpowiedniej asekuracji. Autorzy prosto-
wania są Argentyńczykami, a powstała w ten sposób kombinacja (dziś nazywana po 
prostu FrancoArgentina) jest najpopularniejszym obecnie sposobem zdobycia Fitz 
Roya. Nominalne trudności (obecnie tylko 6c), dość krótki okres schnięcia po opa-
dzie śniegu oraz względnie łatwe podejście sprawiają, że popularniejsze do począt-
ku lat dziewięćdziesiątych, zarówno Supercanaleta (1965), jak i Droga Kalifornijska 
(1968) ustąpiły jej pierwszego miejsca w rankingu popularności.

W 1985 roku powstaje kolejna słoweńska droga na Fitz Royu, między drogą 
Francuską (z 1952) i Kalifornijską (Amerykanów z 1968), nazwana ku pamięci Bo-
risa Simonica.

W czerwcu 1985 pod południowo-wschodnią granią Cerro Torre zjawia się 
czwórka Włochów (Andrea Archi, Maurizio Giarolli, Paulo Caruso i człowiek, który 
skierował wspinanie w Patagonii w inny wymiar – Ermanno Salvaterra) z zamiarem 
pierwszego zimowego wejścia na szczyt Cerro Torre. Kiedy 20 czerwca pojawiają się 
pod ścianą panuje surowa, choć piękna pogoda. Z racji tego, iż zima kalendarzowa 
ma swój początek dzień później, wspinacze czekają u podstawy ściany. Następne-
go ranka rozpoczynają wspinaczkę, lecz po dwóch biwakach pogoda zmienia się na 
typową dla tego rejonu. Mija jeszcze kila dni, nim wspinacze zaczynają ostateczny 
atak. Niektóre wyciągi, ze względu na 30-centymetrową warstwę przyklejonego do 
pionowej ściany śniegu, zajmują im cały dzień. Kilka następujących po sobie biwa-
ków mocno nadwyręża siły Włochów, a zgubienie raków przez prowadzącego Sal-
vaterrę nie polepsza ich sytuacji. Jednakże 7 lipca wieczorem, po całodziennej akcji, 
we czwórkę, przy pięknej pogodzie stają na wierzchołku śnieżnego grzyba. Po kolej-
nym biwaku, poniżej headwalla, zjazdy do podstawy ściany odbywają się w huraga-
nowym wietrze i przy silnym opadzie śniegu. Ot, taka patagońska tradycja... Kiedy 
wreszcie docierają do bazy, znajdują swoje namioty kompletnie zniszczone.

W tym samym roku, w lecie ma miejsce pierwsze samotne wejście na Cer-
ro Torre. Wcześniej w latach 1979 i 1981 samotnego wejścia via Compressor Ro
ute próbował Nowozelandczyk Bill Denz, który podjął, w samym tylko roku 1979, 
aż 7 prób. Jedna z nich zakończyła się już powyżej samego kompresora, kilkana-
ście metrów poniżej końcówki headwalla, gdzie ze względu na grubą warstwę lodu 
i śniegu alpinista musiał dokopywać się do boltów Maestriego, aż zgubił drogę i roz-
począł wyrafinowaną hakówkę, gdzieś w pobliżu właściwej linii. Jako że pogoda tra-
dycyjnie nie sprzyjała, Denz zmuszony został do odwrotu i przez kilka dni walczył 
o bezpieczny powrót do bazy, między innymi ze „skasowanym” ramieniem w wy-
niku upadku już u samej podstawy ściany. W 1983 roku francuski solista Pierre 
Paul Farges nie miał tyle szczęścia. Znaleziono go w szczelinie po kilku dniach nie-
obecności w bazie. Wreszcie w 1985 roku jeden z najlepszych ówcześnie alpinistów 
włoskich, Marco Pedrini, pojawił się w Patagonii z zamiarem samotnego wejścia na 
szczyt. Jako że znał spore odcinki południowo-wschodniej grani z wcześniejszych 
prób (z partnerem i bez), postawił na pełen minimalizm. Większą część drogi wspi-
nał się praktycznie bez asekuracji w miękkich butach, zakładając skorupy bezpo-
średnio na nie, w terenie mikstowym; na drabinach nitowych wspinał się szybko, 
holując za sobą plecak z ubraniem. Pełną asekurację stosował jedynie powyżej kom-
presora, do którego dotarł o 19.30. Już godzinę później stanął na szczycie śnieżnego 
grzyba, obchodząc go od drugiej strony.

Co ciekawe, we wrześniu 1985 Pedrini spotkał się z Salvaterrą i wypytał go 
o przebieg końcówki drogi. Po udzieleniu odpowiedzi, zapytany przez niego Salva-
terra skłamał, co do swoich najbliższych planów – on także planował samotne wej-
ście na Cerro Torre, o czym nie poinformował Pedriniego. Kiedy obaj spotkali się 
w Patagonii atmosfera nie należała do najlżejszych. W lutym 1986, już po sukcesie 
Pedriniego, spotkali się ponownie we Włoszech: „Pamiętam to jego dzikie spojrze-
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nie, kiedy wręczał mi lodowy hak, którego użyliśmy do zjazdu ze szczytu po naszej 
zimowej wspinaczce. To był wspaniały gest”13 – tak wspominał to spotkanie Salva-
terra. Pedrini zginął zaledwie rok później w Alpach podczas kolejnej samotnej wspi-
naczki… Do dziś na szczycie Cerro Torre stanęło czterech solistów.

W 1986 roku Austriak Thomas Bubendorfer dokonał drugiego wejścia samot-
nego na Fitz Roya (pierwsze należy oczywiście do Casarotto), tym razem drogą Ka
lifornijską. Cztery lata później wyczyn ten powtórzył nasz południowy sąsiad Mira 
Smid, a następnie, tą samą drogą, samotnie na szczyt wszedł Japończyk Yasushi 
Yamanoi, z tym że działo się to w trakcie patagońskiej zimy roku 1990 (!). Cztery 
lata później pierwsze samotne wejście (także Japończyka Miyazaki Motohito) otrzy-
muje FrancoArgentina, którą w tym samym sezonie przechodzi w czasie zaledwie 
9 godzin (od Rio Blanco) Christophe Heinz (ten sam od wieloletniego samotnego 
rekordu na Eigerze, pobitego dopiero w roku 2008 przez Ueli Stecka). W roku 2002 
dobrze znany w Polsce Amerykanin Dean Potter najpierw wdarł się na szczyt Su
percanaletą (6h 29 minut!), a później połączył zachodni kuluar z drogą Kalifornij
ską (którą odhaczył za 5.11, nie używając asekuracji), tworząc nową, bardzo długą 
(2300 m) kombinację – Californian Roulette. Potter był też trzecim (z czterech) solistą, 
który osiągnął szczyt Cerro Torre (w tym samym sezonie). Uff, tyle o samotnikach…

W roku 1986 powstaje kolejna włoska droga na Fitz Royu – Tehuelche, nazwa-
na tak na cześć rdzennych mieszkańców Patagonii. Niestety mimo silnego sześcio-
osobowego zespołu nie osiągnięto szczytu, zawracając w huraganowym wietrze 
zaledwie 100 metrów (łatwiej-
szego terenu) od wierzchoł-
ka. Linia ta, biegnąca przez 
1200 metrów dziewiczym te-
renem północnej ściany, była 
na tyle łakomym kąskiem, że 
w roku 1996 Rolando Gari-
botti i Doug Byerly przeszli ją 
w ciągu zaledwie 2 dni w naj-
czystszym stylu alpejskim.

W styczniu 1986 ma 
miejsce kolejny z występów 
gościnnych słoweńskiej grupy 
kaskaderów – samobójców. 
Tym razem pada na wschod-
nią ścianę Cerro Torre, gdzie 
zespół składający się z sześciu 
osób (trójki już nam znanej 
z drogi na Fitz Royu: Jeglič, 
Karo, Knez oraz Peter Pod-
gornik, Pavel Kozjek, Slav Sve-
tičič) wytyczył kolejną szatańską drogę – tym razem Piekielną Direttissimę (Peklen
ska Direttissima). Linia znana wcześniej jako „problem trzeciego millenium” została 
otwarta przy użyciu taktyki oblężniczej (m.in. z poręczowaniem), niemniej jednak 
użycie zaledwie 4 spitów oraz niezwykle wysokie trudności (WI6, A4, 5.12) sprawia-
ją, iż droga ta zdaje się nawet dziś najpoważniejszą i jedną z najtrudniejszych dróg 
w całej Patagonii…

Jakby tego Słoweńcom było mało, Jeglič i Karo wracają na Cerro Torre w listo-
padzie 1987, gdzie w ciągu dwóch miesięcy (do stycznia 1988) otwierają niemniej 
trudną linię na ścianie południowej (5.11, A4), którą najpierw przez 600 metrów po-
ręczują, a następnie planują skończyć jednym atakiem. Przewieszenie górnych par-
tii ściany sprawia, iż jest to one way ticket – drogą nie będzie się dało powrócić. Ich 
ostateczny atak, to jedna z większych epopei patagońskich. Zdeterminowani nad-
chodzącym terminem wyjazdu z Argentyny, atakują ścianę mimo nadciągającego 
huraganu. Już po opuszczeniu lin poręczowych, niecałe 100 metrów poniżej zbaw-
czego, w ich mniemaniu, pola lodowego, okazuje się, że pogoda i ściana pospołu 
wykończyły jedną z nowiutkich szwajcarskich lin. Nie mając możliwości wycofu, 
wyłącznie z jedną nadszarpniętą liną, ich jedyną szansą na ratunek jest osiągnięcie 
Compressor Route. Najpierw pokonują okap, po czym w szalejącym huraganie osią-
gają wspomniane pole. Tam siła wiatru ukazuje swoje prawdziwe oblicze. Dookoła 

13 Ermanno Salvaterra Mia Patagonia, „Alpinist”, nr 8, s. 75.

przelatują olbrzymie bloki lodowe, wiatr rzuca nimi na boki, a wspinaczka do góry 
jest poza jakąkolwiek dyskusją.

Słoweńcy rozpoczęli trawers pola lodowego w prawo, w kierunku południo-
wo-wschodniej grani, którą znali sprzed dwóch lat. Podczas trawersowania Karo 
szedł na drugiego zaledwie z jedną dziabą, jako że w planach mieli kręcenie filmu 
(w celu zminimalizowania ciężaru zabrali kamerę 16 mm zamiast czwartego czeka-
na). W pewnym momencie wiatr wyrwał Karo ze ściany. Podczas lotu zdołał zadać 
sobie jedynie pytanie o to, czy nadszarpnięta lina nie pęknie, oraz czy Jeglič utrzy-
ma jego lot… Trzydzieści metrów niżej upadek zakończył się na wystających kamie-
niach, około 10 metrów powyżej krawędzi pola. Po zwariowanym wahadle Karo roz-
począł podchodzenie prosto do góry w kierunku partnera. „Przynajmniej łatwiej niż 
trawersowanie, czyż nie?”14 – oto cały jego komentarz… Tego samego popołudnia 
alpiniści dotarli do oboltowanej drogi Maestriego i mimo posiadanej zaledwie jed-
nej liny i wykonaniu wielu zjazdów, udało im się osiągnąć bezpieczną grotę na Prze-
łęczy Cierpliwości (Col of Patience) u podnóża właściwej, południowo-wschodniej 
grani.

I jeszcze dwa zdania w kwestii niemożności wycofania się południową ścianą. 
W 1994 roku trójka francuskich przewodników alpejskich (David Autheman, Pa-
tric Pepsi, Frédéric Vallet) wspięła się na szczyt zachodnią ścianą (bez osiągnięcia 
wierzchołka śnieżnego grzyba – ostatnich 10–15 metrów), po czym, jako że Cer-
ro Torre nie było wcześniej trawersowane, postanowili zjeżdżać łatwiejszą pod tym 

względem granią południowo-
wschodnią. Pogoda oczywiście, 
jeszcze podczas szczytowania, 
zaczęła się psuć. Po pierwszych 
kilku udanych zjazdach Fran-
cuzi pogubili się i zaczęli zjeż-
dżać właśnie wschodnią ścianą, 
na której znaleźli nawet ślady 
po Słoweńcach – kilka boltów, 
haków i resztki poręczówek. Po 
kilkunastu stresujących godzi-
nach, obfitujących w szukanie 
jakichkolwiek możliwości do 
założenia stanowisk, i pokona-
niu przewieszonych trawersów 
cała trójka osiągnęła lodowy 
kuluar (300 metrów od pod-
stawy ściany), którym zjechali 
dzięki posiadanym śrubom lo-
dowym…

W lipcu 1986, rok po pierw-
szym zimowym zdobyciu Cerro Torre ma miejsce pierwsze zimowe wejście na Fitz 
Roya – dokonuje tego zespół: Eduardo Brenner, Sebastian de la Cruz i Gabriel Ruiz, 
a ich wybór pada na najbardziej logiczną do tego linię na szczycie – Supercanaletę.

Wracając do Słoweńców, w przerwie między drogami na Cerro Torre, w grud-
niu 1986 znana nam już trójka: Janez Jeglič, Silvo Karo i Francek Knez, otwiera ko-
lejną kaskaderską linię, tym razem na Torre Egger – Psycho Vertical (5.11, A3, WI6). 
Połowa drogi została zaporęczowana podczas trzech pracowitych tygodni, a na-
stępnie, w ciągu zaledwie 22 godzin, pokonując ciąg przewieszonych lodowych rys, 
wspinacze osiągnęli wierzchołek i zjechali do podstawy ściany. Według Silvo Karo 
jest to najtrudniejsza z wszystkich słoweńskich dróg w rejonie. Podobnie uważają 
inni – podkreślając, że jest to najtrudniejsza (i niepowtórzona jak wszystkie słoweń-
skie linie) droga na najtrudniejszej turni w okolicy…

Rok później Włosi: Maurizio Giarolli i Elio Orlandi z pomocą przyjaciół, po-
ręczówek oraz odrobiny szczęścia otwierają, w powszechnym mniemaniu, najbez-
pieczniejszą, choć nie najłatwiejszą drogę na szczyt Torre Egger – Titanic, stając na 
szczycie 7 listopada 1987.

Ostatnim ważnym wydarzeniem lat osiemdziesiątych jest pierwsze wejście na 
najmniejszą z czterech turni masywu Torres – Cerro Standhardt. Wyczynu tego do-
konali Amerykanie: Jay Smith, Jim Bridwell i Greg Smith, w styczniu 1988, prowa-

14 „Climbing Magazine Epic Issue”, nr 224, s. 49.
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dząc przepiękną i popularną obecnie (oczywiście jak na Patagonię) drogę Exocet 
(WI6, 5.10). Trzeba jednak koniecznie wspomnieć, że próby zdobycia szczytu miały 
miejsce dużo wcześniej (m.in. Jim Donini z zespołem w 1974 roku), a jedna z nich 
(Anglików: Briana Halla i Johna Whittle) z 1977 roku zakończyła się niewiele poni-
żej wierzchołka, a właściwie ogromnego śnieżnego grzyba wieńczącego południowo
-wschodnią grzędę. Powodem był oczywiście patagoński wiatr…

W roku 1989 ma miejsce pierwsza próba przejścia wszystkich turni masywu 
Torres – idea, której początek dał Ermano Salvaterra, atakując Cerro Standhardt od 
zachodu, wraz z Elio Orlandim i O. Ravizzą, wytyczając nowość o nazwie Otra Vez.

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte przyniosły także cały szereg wspinaczek, 
których tu nie wymieniłem, ale które również mają swoją wagę i o których wspomnieć 
należy. Oprócz powyższych, najważniejszych turni w masywach Fitz Roya i Cerro Tor-
re istnieje cała masa pomniejszych szczytów i ścian, które właśnie w tym dwudziestole-
ciu zdobyte zostały po raz pierwszy. W latach 1986 i 1987 premierowo pada mikstowa 
wschodnia ściana masywu Cerro Adela; pierwsze wejścia na szczyt uzyskują turnicz-
ki położone na północ od Cerro Standhardt: Aguja 4 Dedos (1977, 1990), Aguja Bifi-
da (1975, 1989). Rozpoczyna się także eksploracja „czołówki” Cerro Torre o nazwie El 
Mocho (1978, 1986, 1988, 1989), gdzie pięćsetmetrowe drogi wytyczone zostają przez 
takie asy światowej wspinaczki, jak Michel Piola i Daniel Anker, wspomniani wcze-
śniej Słoweńcy czy Amerykanie: Gerberding i Smith. W masywie Fitz Roya pada kil-
ka nowych dróg na Aguja Guillaumet od wschodu (1981, 1983, 1989), duża i poważ-
niejsza zachodnia ściana Aguja Mermoz (Cosas Patagonias w 1989), zachodnia ściana 
i południowy filar na Aguja Saint Exupery (obie w 1987). Pierwsze wejścia otrzymują 
Aguja Desmochada (1987) i Aguja de la Silla (1989). Powstaje także kilka nowości na 
maleństwach takich, jak Aguja Rafael czy Aguja de la S zdobyta po raz pierwszy łatwą 
drogą już w 1968 roku. W okresie tym pojawia się też kilka dużych i trudnych dróg na 
Aguja Poincenot, np.: południowo-wschodni filar oraz filar północno-zachodni (obie 
w roku 1986 autorstwa różnych zespołów włoskich) czy ściana wschodnia, pokonana 
za sprawą Michela Pioli i Daniela Ankera (Patagonicos Desperados 6c, A4). Wszystko 
to sprawia, że Patagonia końca lat osiemdziesiątych przestaje być Terra Incognita, a za-
interesowanie dalszą sportową eksploracją rośnie.

Wspinaczka niebezpiecznym kuluarem podczas 
wytyczania Diabelskiej Direttissimy na wsch. ścianie 
Cerro Torre w 1986 roku 

Podczas słoweńskiego przejścia południowej ściany 
Cerro Torre, grudzień 1987 – styczeń 1988 

Pierwsze przejście Psycho Vertical na 
Torre Egger w grudniu 1986 roku 
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Ostatnia dekada dwudziestego wieku

W latach 90. wszystkie turnie w okolicy były już zdobyte. Jednakże stan 
eksploracji Patagonii można porównać do lat 30. w Europie, gdzie co praw-
da wszystkie ważne szczyty były już zdobyte, a większość grani pokonana, ale 
ogromna ilość zarówno ścian, jak i wybitnych formacji czekała dopiero na swo-
ich zdobywców.

Ilość dróg w latach 90. jest tak duża, że tutaj wspomnę tylko o tych najważ-
niejszych. Na liczącej 700 metrów zachodniej ścianie Aguja Mermoz powstaje nowa 
droga, nieukończona na szczycie – Hyper Mermoz (VII+, A1) autorstwa włoskiego 
zespołu prowadzonego przez najważniejszego eksploratora Marmolady – Maurizio 
Giordaniego. Od wschodu na tym samym szczycie powstają aż trzy drogi: miksto-
wa Vol de Nuit autorstwa zamieszkałego w Chamonix Anglika, artysty i alpinisty – 
Andy Parkina (bez wejścia na szczyt, 1993), droga włosko-argentyńska wschodnim 
filarem (Ferrari-Ceballos 1994) oraz ostatnia z trzech „sportowych” dróg, niemiec-
kiego zespołu: Berndt Arnold, Kurt Albert (1999), o sporych trudnościach klasycz-
nych (7a/b) – Vela y Vento inaczej Red Pillar.

Na zachodniej flance Aguja Guillaumet wytyczono argentyńską, pierwszą na 
ścianie drogę Padrijo, a na wschodniej mikstową ekstremę amerykańską – The Gam
bler (M7, WI6+). Na wschodniej ścianie Aguja Poincenot, w ciągu miesiąca powsta-
je wielka droga Bagual Bigwall (1200 m, 1995) międzynarodowego zespołu szwaj-
carsko-brazylijskiego, a także kilka trudnych, ale nieco krótszych dróg autorstwa 
zespołów prowadzonych przez: Stevena Gerberdinga (1992, Judgment Day), Michela 
Pitelkę (Whisky Time, 1994), Jima Doniniego (1996, Old Smuggler). Na Aguja Saint 
Exupery powstaje wielkościanowy, francuski Mały Książę (A4), co ciekawe powtó-
rzony dwa razy także przez zespoły francuskie – w tym przez solistę Lionela Daude-
ta, znanego w Europie z dramatycznej próby pokonania zimowej trylogii na północ-
nych ścianach: Grandes Jorasses, Matterhornu i Eigeru. Na tejże samej południowej 
ścianie, nieco na prawo, powstaje druga ze „sportowych” nowości niemieckiego ze-
społu Arnold – Albert (w zespole z E. Dozekalem) – Condortito (5.12, A2), szybko 
powtórzona przez dwa niemieckie zespoły.

Ermanno Salvaterra na ostatnim wyciągu Otra Vez 
na Cerro Standhardt – pierwsza próba przejścia 
wszystkich turni masywu  Torres, 1989 

Zacięcia na włoskiej drodze Cristalli 
nel Vento z 1994 roku 
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Heinz Zak podczas próby odhaczenia  
Royal Flush w 1999 roku 
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Na najwyższym wierzchołku rejonu, eksploracja w latach 90. nieco spowolniła, 
jednakże Fitz Roy staje się areną powstania trzech dużych nowości. Pierwsza z nich, 
o pięknej nazwie El Corazon, to typowo wielkościanowa droga autorstwa Michela 
Pitelki i Kaspara Oschnera. Z liczącej 1200 metrów linii wiodącej ponoć systemem 
wspaniałych rys w dźwięczącym granicie, zespół zaporęczował… 1000 metrów. 
Mimo to do samego końca Szwajcarzy (Pitelka to obywatel Szwajcarii urodzony 
w Czechach) nie mogli być pewni sukcesu. Jeszcze na 3 dni przed terminem wyjaz-
du panowała iście patagońska aura. Jednakże los okazał się łaskawy i 20 lutego 1992 
zespół został nagrodzony zdobyciem wierzchołka. Trzy lata później, po drugiej stro-
nie góry, w ciągu zaledwie pięciu styczniowych dni powstała włoska droga o równie 
pięknej nazwie – Ensueño (1600 m, wykorzystano nieco poręczówek z wcześniejszej 
o rok próby). Liderem zespołu był Andrea Sarchi. Cztery lata później największy fa-
scynat Patagonii, Rolando Garibotti, wraz z największym patagońskim kaskaderem, 
Silvo Karo, atakują drogę, odhaczając ją za 5.11, jednakże kończąc wspinaczkę 300 
metrów poniżej szczytu, już po połączeniu z Supercanaletą.

Wracając do roku 1995 i do „sportowych” niemieckich dróg, koniecznie trzeba 
też wspomnieć o jednym z najbardziej pożądanych obecnie kąsków na Fitz Royu – 
drodze Royal Flush. Wspomniana niemiecka dwójka (Bernd Arnold – Kurt Albert) 
w towarzystwie Jörga Gerschela i Lutza Richtera, przy wykorzystaniu ponad 150 spi-
tów, lin poręczowych i stylu oblężniczego otwiera na wschodniej ścianie 31 nowych 
wyciągów – aż do połączenia z El Corazon, 300 metrów przed wierzchołkiem, gdzie 
zespół został zmuszony do wycofu. Ostra krytyka, z jaką spotkali się wspinacze, od-
pierana była ideą otwarcia drogi czysto klasycznej, a do tego niezbędna była, we-
dług autorów, asekuracja ze spitów. Niestety, nie wszystkie wyciągi puściły klasycz-
nie (trudności oscylują wokół stopnia 7b, A1). Linia została powtórzona najpierw 
w 1999 roku, w ciągu 3 dni przez inny niemiecki zespół, i jest to jedno z dwóch 
(drugie to rok 2008) przejść tej drogi do szczytu. Mimo wielu innych prób, (między 
innymi przez zespół Heinza Zaka w 1999 r, zakończonej wycofem na 150 metrów 
przed wierzchołkiem, czy Tommy Caldwella i Tophera Donahue w 2006) nie udało 
się odhaczyć drogi w stu procentach. Później Arnold i Albert powrócili w rejon jesz-
cze dwa razy, otwierając równie dyskusyjne oraz równie piękne, „sportowe” linie na 
Mermozie i Saint Exupery (patrz wyżej).

Masyw Torres w latach 90. był świadkiem dwóch wcielanych bezskutecznie idei, 
które zdominowały jakąkolwiek inną działalność (mimo kilku nowych ekstremalnie 
trudnych wspinaczek) – prób powtórzenia drogi Maestriego z 1959 roku (o czym pi-
sałem wcześniej) i połączenia wszystkich szczytów masywu (Cerro Standhardt, Pun-
ta Herron, Torre Egger i Cerro Torre) w jedną łańcuchówkę (o czym za chwilę).

Nie mniej jednak lata 1994–1995, poza nowościami na Cerro Standhardt i po-
mniejszych turniach, przynoszą jedną wspaniałą nowość na Torre Egger (Badlands 
autorstwa Conrada Ankera, Steve Gerberdinga i Jay Smitha w 1994) oraz cztery 
wielkie, mające status osobnych linii, próby na Cerro Torre;

What’s love Got to Do with It (styczeń 1994) – wariant słoweński na południo-
wej ścianie prowadzący do południowo-wschodniej grani (kolejny horror w wyko-
naniu Jegliča i partnerów, tym razem Mario Lukiča i Miha Prapotnika; zespół wyco-
fał się po połączeniu z Compressor Route ze względu na pogodę),

A la Recherche du Tempe Perdu – wspaniała wspinaczka w stylu alpejskim prze-
prowadzona przez Francisa Martigny i Andy Parkina w lutym 1994 – próba połą-
czenia kuluarów na lewo od ściany południowej oraz górnej części drogi Ferrariego. 
Idea ta niwelowała konieczność obejścia całego masywu od zachodu. Niezwykle ry-
zykowna wspinaczka zakończyła się niewiele wyżej niż Przełęcz Nadziei, ze wzglę-
du na fatalną pogodę. To, co najbardziej dramatyczne, dopiero jednak miało się za-
cząć. Alpiniści zmuszeni do wycofu na zachodnią stronę masywu, rozpoczęli długi 
marsz w kierunku Przełęczy Wiatrów (Passo del Vientos), której z braku mapki nie 
znaleźli. Po drodze, skrajnie wyczerpani, w celu odciążenia pozbyli się niemalże ca-
łego sprzętu. Kiedy osiągnęli pampasy, znaleźli borówki i grzyby, dzięki którym byli 
w stanie dojść do odległej, widocznej na horyzoncie estancii. Zaatakowani przez psy 
właściciela, zostaliby najprawdopodobniej zagryzieni, gdyby nie gaucho, który po-
stanowił zobaczyć, co się dzieje. Cała przygoda zajęła im dziewięć dni, spośród któ-
rych w ostatnich trzech musieli obejść się bez posiłku. Jak to skomentował Marsi-
gny: „Prawdopodobnie większość alpinistów nie będzie w stanie tego zrozumieć, ale 
najtrudniejszą częścią przygody był dla nas płaski odcinek”15;

15 „Climbing Magazine Epic Issue”, nr 224, s. 52.
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Cristalli nel Vento to kolejna wspaniała wspinaczka w stylu alpejskim, zachod-
nią ścianą na lewo od drogi Ferrariego, zakończona wycofem po osiągnięciu krawę-
dzi ściany północnej, czyli, jak myśleli wtedy autorzy (Orlandi, Giarolli, Ravizza), 
drogi Maestriego z 1959 roku,

Infinito Sud na południowej ścianie to jedyna próba przejścia południowej 
ściany konsekwentnie unikająca połączenia z Compressor Route, zakończona wy-
cofem ze względu na pogodę – mimo poręczowania, 23 dni spędzonych w ścia-
nie fantastycznego włoskiego zespołu prowadzonego przez Ermanno Salvaterrę. 

Trzecie millennium
Pierwsze lata trzeciego millennium przyniosły przede wszystkim rozwiązanie 

tak zwanych „problemów XXI wieku”. O dwóch najważniejszych napiszę za chwi-
lę, wcześniej poświęcę kilka słów największym nowym drogom Patagonii trzeciego 
tysiąclecia. Ostatnie lata to także renesans stylu alpejskiego w Patagonii – bez porę-
czowania, szybko i na lekko...

W roku 2002 powstała kolejna francuska droga środkiem północnej ściany Fitz 
Roya. Czwórka Francuzów, nim osiągnęła szczyt, zaporęczowała 800 spośród 1200 
metrów, co nie do końca mieści się w definicji stylu alpejskiego. Jednak styl oblężni-
czy w tym wydaniu przechodzi do lamusa...

W tym samym mniej więcej czasie, znany z kultowych amerykańskich filmo-
wych superprodukcji wspinaczkowych (First Ascent i Return to Sender) – Timmy 
O’Neill wraz z Nathanem Martinem, w ciągu zaledwie dwóch i pół dnia przecho-
dzą olbrzymią zachodnią ścianę, prostując u góry linię Słowaków kilkusetmetro-
wym wariantem o nazwie Tonta Suerte (Głupie szczęście). W tym samym sezonie, 
również ta dwójka jako szósty zespół osiągnęła wierzchołek Torre Egger, jako pierw-
sza w stylu alpejskim. Ich linia to połączenie drogi włoskiej, własnego wariantu oraz 

góry Titanica, a czas podróży do góry i na dół to zaledwie 59 godzin. Kolejna wielka 
droga tego sezonu to blisko kilometrowa Southern Cross na Aguja Poincenot, autor-
stwa Jonathana Coppa i Dylana Taylora, pokonana także w stylu alpejskim, w cią-
gu zaledwie 50 godzin.

W grudniu 2003 roku pod północno-wschodnią ścianą Fitz Roya pojawia się 
włosko-argentyński zespół prowadzony przez Ellio Orlandiego, który już 3 lata 
wcześniej próbował w tym miejscu swoich sił. Początkowo zespół zaporęczował kil-
kaset metrów ściany, by wreszcie w lutym 2004 roku przy pięknej pogodzie, w cią-
gu siedmiu dni spędzonych w ścianie ukończyć Linea di Eleganza, najpiękniejszą 
z dróg otwartych przez Orlandiego. Już w relacji ze swej wspinaczki autor zasuge-
rował możliwość odhaczenia drogi. Piękne i lite płyty przy dobrej pogodzie mogły 
w jego opinii zostać pokonane w pełni klasycznie. I tak też się stało, kiedy 2 lata póź-
niej cudowne dziecko z Yosemitów, Tommy Caldwell, w zespole z Topherem Dona-
hue i Erikiem Roedem uklasycznili (5.12+, M8) całą drogę w ciągu zaledwie trzech 
lutowych dni.

W roku 2004 pada wieloletni problem środka wschodniej ściany Cerro Torre, 
atakowany po raz pierwszy przez Włochów na początku lat 80. Później mimo wie-
lu prób, między innymi polskiego zespołu w 1996 roku oraz bardzo zaawansowanej 
próby włoskiej w 2001 roku, ściana pada w ciągu dziewięciu dni w listopadzie 2004, 
czego efektem jest piękna Five Years to Paradise. Ojcem chrzestnym i liderem zespo-
łu był oczywiście Ermano Salvaterra, który z Allesandro Beltramim i Giacomo Ro-
settim ukończył ścianę po połączeniu się z drogą południowo-wschodnią granią, 
już na headwallu.

W tym samym sezonie, w styczniu 2005 Słoweńcy: Andrej Gromovšek i…
oczywiście Silvo Karo, przechodzą ciekawą łańcuchówkę, którą ochrzcili dość za-
bawnie – Cerro Torre Sit Down Start. Jest to połączenie drogi na Torre di Media 
Luna (druga z czołówek Cerro Torre) z Compressor Route. W tym samym sezo-
nie, poza kilkoma pomniejszymi drogami, zespół ten powtórzył w stylu alpej-
skim filar południowo-wschodni na Aguja Poincenot, a dwie Słowenki: Monika 
Kambič i Tanja Grmovšek, wchodzą na Cerro Torre jako pierwszy kobiecy zespół 
(rok wcześniej Monika Kambič weszła jako pierwsza, w czysto kobiecym zespo-
le na Fitz Roya – z Tiną Di Batista). Gwoli ścisłości trzeba dodać, że w roku 1987 
pierwszą kobietą na Cerro Torre, w towarzystwie trzech mężczyzn, była Rosan-
na Manfrini, a pierwszą kobietą na szczycie Fitz Roya była pani Drushke z RPA 
w roku 1978.

W lutym 2005 pierwsze kobiece i jednocześnie pierwsze jednodniowe wejście 
otrzymuje Torre Egger – drogę Titanic, podobno o skale fatalnej jakości pokonuje 
Steph Davis w zespole z Deanem Potterem. Ten ostatni z kolei wykonuje parę dni 
później pierwszy Base Jump w Patagonii – z wspominanej już kilka razy formacji 
zwanej El Mocho (następne dwa Base Jumpy w Patagonii należą do Walerego Roz-
owa skaczącego w ramach Russian Extrem Project z Aguja Poincenot i dwukrotnie 
spod wierzchołka Cerro Torre). W lutym zaś, za sprawą Jona Walsha i Paula McSor-
leya, powstaje nowa droga na południowej ścianie Fitz Roya, na lewo od drogi sło-
weńskiej (Boris Simonic). Droga Kanadyjska powtórzona zostaje jeszcze w tym sa-
mym sezonie w ciągu zaledwie 7 godzin…

W tym samym sezonie mają miejsce dwie próby, dwóch różnych trawersów/
łańcuchówek – pierwszy to połączenie Aguja Saint Exupery z Innominatą i Agu-
ja Poincenot przez trójkę Amerykanów (Copp, Wharton, Bowers), a drugie to pró-
ba przejścia masywu Torres zakończona na Torre Egger – zespołu Thomasa Hubera, 
który potrzebował na to trzech prób.

W następnym sezonie, w listopadzie 2005, pada wreszcie Cerro Torre od pół-
nocy – przebyta zostaje linia, którą w 1959 roku pokonać mieli Maestri i Egger. Ata-
kowana przez niezliczoną ilość najlepszych alpinistów świata (o niektórych pisałem 
w części poświęconej zdobyciu Cerro Torre) poddaje się włosko-argentyńskiej trój-
ce – Alessandro Beltramiemu i dwóch żyjącym patagońskim legendom – Ermanno 
Salvaterze i Rolando Garibottiemu. Jako że w powszechnym odbiorze linia z 1959 
rok nigdy nie była pokonana, tak też uważają Salvaterra i Garibotti, pozwolili sobie 
oni na nadanie własnej nazwy – Arca de los Vientos. Pierwsza próba miała finał 300 
metrów pod szczytem, następna zakończyła się już sukcesem. Droga padła w dniach 
12–14 listopada i jak to opisał Garibotti: „Nie odnaleźliśmy żadnych śladów po Ma-
estrim, Favie i Eggerze, poza dolnym zacięciem na wschodniej ścianie, 300 metrów 
powyżej lodowca. Także teren, który napotkaliśmy – nie pasował do opisu Maestrie-
go i Favy. Podsumowując (...), wszystko to przekonało nas, iż pierwsze wejście na 

Najpiękniejsza droga Orlandiego  
w masywie – Linea di Eleganza z 2004 roku 
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Cerro Torre miało miejsce w 1974 roku (...)”16. Pozostawiam to bez komentarza. 
Warto jeszcze dodać, że z kolei Salvaterra przez wiele lat bronił Maestriego i był orę-
downikiem jego „sprawy”. Później przez wiele lat się nie wypowiadał, aż do czasu 
wspomnianej wspinaczki w roku 2005.

W tym samym sezonie ma miejsce kilka kolejnych wspaniałych przejść (o przej-
ściu Caldwella Linea di Eleganza już pisałem), jak choćby czysto klasyczne przej-
ście Filara Casarotto przez Josha Whartona i Bean Bowersa, pierwsze kobiece przej-
ście Filara Casarotto wariantem Kerneya przez Crystal Davis-Robbins wspomaganą 
przez Jona Walsha; oraz trudnych przejść klasycznych – np. „niemieckiego” Czer-
wonego Filara na Aguja Mermoz (5.12a/b) w ciągu 9 godzin (Bean Bowers, Sean 
Leary). Z przejść z cyklu, „nie ma to jak łańcuchówka” najważniejszym było kolej-
ne „sit down start” (The Long Run) polegające na połączeniu drugiej czołówki Cer-
ro Torre, El Mocho z Compressor Route. 20 stycznia 2006 dokonała tego doborowa 
trójka: Stephen Koch, Marko Prezelj i Dean Potter.

Sezony patagońskie 2006–2008 zostały bardzo szczegółowo opisane w GÓ-
RACH (numery 141–143, 153, 154, 166, 167), tak więc tutaj skoncentruję się tylko 
na kilku spośród wielu bardzo dobrych przejść. 

Latem 2007 zrealizowane zostają dwie wspaniałe nowości. Pierwsza – ta najważ-
niejsza – to dokończenie projektu Parkina i Marsigny (Au Recherche du Temps Per
du), czyli połączenie ich wspinaczki z drogą Ferrariego zachodnią ścianą. Całość zaję-
ła amerykańskiej dwójce (Colin Haley i Kelly Cordes) dwa styczniowe dni. Druga, to 
nowość na Fitz Royu powstała w wyniku typowo słoweńskiej epopei w stylu alpejskim. 
Los Ultimos Dias del paraiso (5.11b, A2) to droga autorstwa Tomasa Jakofčiča i Grega 
Lačena, biegnąca w okolicach Tehuelche i drogi francuskiej z 1979 roku. Jest to o tyle 
ciekawe, że przejście odbyło się w pogodzie najgorszej z możliwych i każdy poza Sło-
weńcami zjechałby prawdopodobnie po zrobieniu jednej trzeciej ściany. Według re-
lacji Jakofčiča mimo patagońskiej aury aż do szczytu wszystko szło gładko. Problemy 
pojawiły się, kiedy w huraganowej zamieci, nie byli w stanie odnaleźć zjazdów znaną 
im drogą FrancoArgentina mimo kilkukrotnego opuszczenia się na linie w jej pobliżu. 

16 Climbing Notes , „Alpinist”, nr 15, s. 87.

Dean Potter podczas przejścia 
łańcuchówki The Long Run z 2006 roku 

Silvo Karo w czasie przejścia Cerro Torre 
Sit Down Start z 2005 roku
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Po wykopaniu małej platformy zmuszeni byli przestać całą noc, by o poranku szczęśli-
wie osiągnąć podstawę ściany. Skończyło się „tylko” na poważnych odmrożeniach...

W tym samym sezonie ma też miejsce próba przejścia Drogi przez Kompresor 
na Cerro Torre z ominięciem boltów użytych przez Maestriego. Zespołowi Wharton 
i Smith udało się ominąć różnymi wariantami około 200 boltów, jednakże pogoda wy-
musiła na nich kontynuację wspinaczki linią Maestriego na 120 ostatnich metrach. 
W efekcie w El Chalten odbyła się dyskusja na temat „usuwać czy nie usuwać”, podczas 
której podobno doszło do rękoczynów pomiędzy dwoma znanymi alpinistami...

Sezon 2008 przynosi między innymi jedną zaawansowaną próbę poprowadze-
nia nowej drogi na zachodniej ścianie Cerro Torre, cztery nowe warianto-drogi na 
Fitz Royu (nie wszystkie zakończyły się na szczycie) oraz łańcuchówkę Care Bear 
Traverse – połączenie Aguja Guillaumet, Mermoz i Fitz Roya, w ciągu trzech dni 
przez Amerykanów: Drummonda i Wilkinsona. Warto pamiętać, że cały trawers 
masywu El Chalten liczy sobie aż siedem turni... Drugie przejście do szczytu (bez 
odhaczenia, w czasie zaledwie 48 h z namiotu do namiotu) otrzymuje Royal Flush 
w wykonaniu dwójki Amerykanów (Pennings, Haden).

Wreszcie nadszedł czas na ostatnią ważną wspinaczkę ubiegłego sezonu, praw-
dopodobnie najbardziej pożądaną łańcuchówkę świata – trawers masywu Torres. Po 
niezliczonej ilości prób wykonanych przez najróżniejsze zespoły prowadzone przez 
najwspanialszych alpinistów ostatnich lat, w ciągu czterech styczniowych dni 2008 
roku, Colin Haley i Rolando Garibotti przechodzą wszystkie cztery turnie (Stand-
hardt, Herron, Egger i Cerro Torre) „w ciągu”. Ich przejście z pewnością zamyka ca-
łość dotychczasowego podboju Patagonii.

Nie znaczy to oczywiście, że w Patagonii okres eksploracji mamy za sobą czy 
też, że nie będą wymyślane nowe łańcuchówki (pozostał przecież choćby jeszcze 
trawers Torres w drugą stronę oraz trawers całego masywu Fitz Roya – od Aguja 
Guillaumet do Aguja de l’S i na odwrót), jednakże najbardziej logiczne, mityczne 
i znaczące linie zostały już zdobyte. Oczywiście teraz nadejdzie era skracania cza-
sów przejść, uklasyczniania wielkich dróg, przejść dwóch dróg w trakcie jednej doby 
i tym podobnych ekscesów.

Czy jest szansa na zrobienie Fitza i Cerro Torre „w ciągu”? W końcu 30 lat temu 
idea przejścia klasycznego Half Dome i El Capitana w ciągu 24 godzin także wyda-
wała się nierealistyczna. A że prognozy pogody, wcześniej niedostępne, zaczęły być 
opracowywane także i dla tego rejonu – myślę, że niejedno jeszcze się wydarzy.
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Colin Haley na szczytowym grzybie Cerro Torre – trzeci dzień 
przejścia wszystkich turni masywu Torres w styczniu 2008 roku 
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