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WO£ANIE
Magazyn dla cz³onków Polskiego Towarzystwa

Tatrzañskiego
i cz³onków wspieraj¹cych TOPR

Dzieje Alpinizmu, czêœæ II
Przytoczyæ tu nale¿y chocia¿by najwa¿niejsze osi¹gniêcia. I tak w

roku 1861, Leslie Stephen zdobywa najtrudniejszy czterotysiêczny szczyt
Oberlandu Berneñskiego - Gross Schreckhorn. Wejœcia tego dokona³
Stephen wraz z trzema przewodnikami. W tym samym roku pada w
Wallis naje¿ony lawinami Lyskamm (J. F. Hardy z oœmioma
Anglikami i oœmioma przewodnikami), a na Walliser Weisshorn,
szczyt o niezwykle szlachetnej sylwetce, wchodzi profesor John
Tyndall z przewodnikiem Johannem Josephem Bennem; bracia
Buxton z przewodnikiem Payot wchodz¹ jako pierwsi na
Nordend w masywie Monte Rosa, a W. Jacomb z braæmi Croz na
Monte Viso.

W roku 1862 notujemy pierwsze wejœcie na Gross Fiescherhorn
(A. Moore i H. B. George z przewodnikami Christianem Almerem
i Ulrichem Kaufmannem), Dent Blanche (T. S. Kennedy z
przewodnikami J. Crozem i J. Kroningiem) i Monte delia Disgrazia
(L. Stephen i T. S. Kennedy z przewodnikiem Melchiorem
Andereggiem).

Rok 1863 przynosi takie zdobycze jak Parrotspitze w masywie
Monte Rosa i Dent d’Hérens (R. S. Macdonald i F. Grove z
przewodnikami M. Andereggiem i F. Perrenem); rok 1864 -
g³ówny wierzcho³ek Les Ecrins i Breche de la Meije (A. W. Moore,
H. Walker i E. Whymper z przewodnikami Almerem i Crozem),
nowa droga na Jungfrau od Rottal (L. Stephen, R. S. Macdonald
i F. Grove z przewodnikami Andereggiem i J. Bischoffem).

Œwietne wyniki przynosi rok 1865: H. W. George i G. Young
wchodz¹ z Chianem Almerem i J. Baumannem na Jungfrau od
strony Wengeneralp przez jedn¹ z najrozleglejszych lodowych œcian
alpejskich, Obergabelhorn (Wallis) zdobywaj¹ Moore i Walker z J.
Andereggiem, ci sami wchodz¹ jako pierwsi na Piz Roseg

(Bernina); pierwsz¹ drogê na wschodniej œcianie Mont Blanc
otwieraj¹ Moore, Walker i G. S. Matthews z M. i J. Andereggami
przechodz¹c ostrogê Brenva, a w niczym nie ustêpuj¹ tym czynom
dwa œwietne zwyciêstwa Edwarda Whympera, równie¿ w masywie

Edward Whymper (1840-1911)
Aig d´Angentiere, Aig Verte,

Barre des Écrins, Chimborazo
(6310 m), Grand Cornier,

Grandes Jorasses, Matterhorn,
Mont Dolent, Sincholagua

(4988 m) w Ekwadorze w 1880.

Mont Blanc: Aiguille Verte i Grands
Jorasses, z przewodnikami M. Crozem,
Chr. Almerem i F. Bienerem. Wszystkie
te wspania³e zwyciêstwa przyæmiewa
jednak najwiêkszy wyczyn roku 1865 -
zdobycie Matterhornu.

Matterhorn! Idea³ szczytu alpejskiego.
Œmia³y ten obelisk skalny stoi na granicy
Szwajcarii i W³och w grupie Wallis. U stóp
jego rozsiad³y siê dwie wioski górskie, aby
z czasem urosn¹æ do roli wa¿nych
oœrodków alpinizmu europejskiego:
Zermatt (1620 m) na p³n. i Breuil (2046
m) na po³udniu.

Jak ju¿ wspomnieliœmy, w Z³otym
Okresie Alpinizmu, szczyty
czterotysiêczne pada³y jedne po
drugich, lecz Matterhorn, z w³oska
Monte Cervino, sta³ niezdobyty.
Pierwsz¹ powa¿n¹ próbê podj¹³
znakomity fizyk, profesor John
Tyndall z J. W. Hawkinsem, grani¹
zachodni¹ zwan¹ póŸniej grani¹
Tyndalla lub w³osk¹, od prze³êczy Col du Lion. By³o to w roku 1860,
a obu Anglikom towarzyszy³ przewodnik szwajcarski J. J. Bennen.
Hawkins po próbie tej wyda³ bardzo charakterystyczny wyrok: „Czy
mo¿liwy do zdobycia, czy te¿ nie, Matterhorn jest zupe³nie innym
problemem ni¿ Mont Blanc czy te¿ Monte Rosa, lub którykolwiek z
tysi¹ca innych szczytów, które natura ³askawie postawi³a przed
cz³owiekiem. Matterhorn jest ze wszystkich swych stron, dziêki
stromiŸnie, prawie zupe³nie ogo³ocony ze œniegu, a szczyt ten owiewa
nimb niedostêpnoœci”. W dwa lata póŸniej Tyndall, doskonale
wyposa¿ony w liny i drabinki sznurowe, ponowi³ sw¹ próbê, docieraj¹c
na grani w³oskiej do punktu, który zwie siê dziœ Pic Tyndall. W tym
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samym roku angielscy alpiniœci tego autoramentu co Forbes i Ball,
ocenili zermatskiego olbrzyma jako szczyt absolutnie nie do
zdobycia.

Teraz wypadki rozgrywaj¹ siê z b³yskawiczn¹ szybkoœci¹.
Whymper spotyka w Breuil m³odego alpinistê angielskiego, lorda
Francisa Dougtasa, z którym dochodzi do porozumienia co do
wspólnego ataku na szczyt. Œpiesznym marszem d¹¿¹ przez Col
Theodul do Zermatt, gdzie spotykaj¹ doœwiadczonego alpinistê,
pastora Hudsona, któremu towarzyszy³ najlepszy wówczas
przewodnik z Chamonix, Michel Croz. Lecz Hudson jest z m³odym
Anglikiem Hadow’em. Bez niego wzbrania siê towarzyszyæ
Whymperowi, a Michela Croza nie chce mu odst¹piæ jako
przewodnika. Carrel rozpocz¹³ ju¿ atak. Jego bardzo liczna, a przez
to powolna ekipa nie by³a w stanie tak szybko zdobyæ szczytu.
Whymper naglony chwil¹, zgodzi³ siê na propozycjê Hudsona - w
tym le¿a³o Ÿród³o póŸniejszej tragedii...

Zaanga¿owano jeszcze jednego przewodnika i dwu tragarzy, którymi
byli Peter Taugwalder i dwaj jego synowie. Po biwaku na grani
pó³nocno-zachodniej, zwanej inaczej szwajcarsk¹, ruszono do
koñcowego szturmu. Na proœbê ojca Taugwaldera, a mimo
pocz¹tkowych sprzeciwów Whympera, zabrany zostaje Peter
Taugwalder-syn. Ca³a wyprawa prze¿ywa mi³e rozczarowanie:
wspinaczka dziêki korzystnemu uwarstwieniu ska³ jest znacznie
³atwiejsza, ni¿ droga grani¹ w³osk¹, która jest dachówkowata. O
godzinie 1340 dnia 14 lipca 1865 roku szczyt zostaje zdobyty. Whymper
z Crozem pêdz¹ ku wierzcho³kowi w³oskiemu, oddalonego o 108
metrów, aby stwierdziæ czy i tam nie ma œladów Carrela. Lecz nie! S¹
wiêc zwyciêzcami. Daleko w dole, na grani w³oskiej widaæ drobne,
poruszaj¹ce siê punkciki. To w³aœnie Carrel z towarzyszami. Whymper
i Croz krzycz¹, wymachuj¹ rêkami. Carrel widz¹c ich, s¹dzi, ¿e to z³e
duchy Monte Cervino zagradzaj¹ dostêp do szczytu i w pop³ochu cofa
siê na Col du Lion. Dopiero w Breuil dowiaduje siê, ¿e to by³ Whymper,
który zwyciê¿y³ dos³ownie w ostatniej chwili.

Na szczycie spêdzono przesz³o godzinê. Nast¹pi³ odwrót. Pierwszy
schodzi³, z niewiadomych przyczyn, doskona³y Michel Croz.
W³aœciwe miejsce jego by³o, jako najlepszego z zespo³u, na koñcu. Za
nim w kolejnoœci: Hadow, Hudson, Douglas, Taugwalder-syn,
Taugwalder ojciec i wreszcie Whymper, który szkicuj¹c widok ze

szczytu, wyruszy³ ostatni. Wszyscy zwi¹zani byli razem. W pewnym
momencie poœlizgn¹³ siê Hadow i wpad³ na nie spodziewaj¹cego
siê niczego Croza. Spadaj¹c we dwójkê, poci¹gnêli oni kolejno
Hudsona i Douglasa. Lina ³¹cz¹ca tego ostatniego z Traugwalderem-
synem pêk³a. Pozosta³a trójka jeszcze przez chwilê widzia³a
spadaj¹cych przez 1200 m wysok¹ œcianê. Zw³oki Croza, Hudsona
i Hadowa znaleziono strasznie zniekszta³cone, na lodowcu
Matterhorn. Cia³o Douglaösa pozosta³o gdzieœ w œcianie.

Whymper i Taugwalderowie dopiero po d³u¿szej chwili byli w
stanie kontynuowaæ zejœcie. Niezwykle wolne tempo spowodowa³o
przymusowy biwak na grani. W Zermatt wiadomoœæ o tragedii
rozesz³a siê lotem b³yskawicy. Whympera czeka³y ciê¿kie chwile.
Przes³uchania, protoko³y, ostre, niemal napastliwe ataki prasy
angielskiej.

W trzy dni po zwyciêstwie Whympera, J. A. Carrel stan¹³ na
szczycie, zdobywaj¹c go grani¹ w³osk¹.

W ostatnim dziesiêcioleciu zesz³ego wieku kobiety zaczê³y siê wspinaæ w
spodniach

Katastrofa na Matterhornie oraz tragiczne wypadki na Mont
Blanc, gdzie w roku 1866 kapitan Arkwrith zgin¹³ w lawinie wraz
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Równoczeœnie J. Eceles z przewodnikami M. C. i A. Payot wchodzi
na Mont Blanc de Courmeyeur przez pd-wsch. œcianê (31 VII).

Spoœród alpinistów niemieckich lat osiemdziesi¹tych,
najwybitniejszym jest profesor Paul Gussfeld, którego drogi nale¿¹
dziœ do klasycznego repertuaru ka¿dego alpinisty. S¹ to przede
wszystkim grañ Bianco na Piz Bernina (1878) i grañ Peuterey na
Mont Blanc (1879). W tym ostatnim przejœciu wspó³dzia³a³
doskona³y duet przewodnicki szwajcarsko-francuski: Christian
Klucker i Emile Rey. Güssfeld poza tym dokona³ niezwykle
ryzykownych trawersowañ takich prze³êczy jak Weisstor (Peter
Taugwalder), Col du Lion (Alexander Burgener), i Fourcla da Roseg
(Hans Grass). By³ on jednym z promotorów alpinizmu zimowego
(Grandes Jorasses 4205 m, wejœcie zimowe 14 I 1891 r., z R. Rey’em).

Güssfeld, który zmar³ w 1920 r., pozostawi³ po sobie dwa klasyczne
dzie³a: „Der Mont Blanc” oraz „In den Hochlepen”.

Jako granicê miêdzy okresem klasycznym, a sportowym w Alpach
Zachodnich przyjmuje siê rok 1880. Podobnie jak w Alpach
Wschodnich, alpinizm po latach osiemdziesi¹tych zyskuje nowe cechy
i za³o¿enia dotycz¹ce stosunku cz³owieka do gór. Dzia³aj¹ ju¿
sprawnie kluby i stowarzyszenia alpejskie, których lista wraz a dat¹
przedstawia siê nastêpuj¹co:

Alpine Club - 22.12.1857r., London; Club Alpino Italiano -
23.10.1863 r., Torino; Oesterreichicher Alpenverein - 19.11.1862.,
Wien; Deutscher Alpenverein - 9.5.1863, München, (dwie ostatnie
organizacje po³¹czono postanowieniem z Bludenz z dn.
23.08.1873r., wprowadzonym w ¿ycie 1.01.1874., Deutscher und
Oesterreichicher Alpenverein). Club Alpin Francais - 2.4.1874r.,
Paris. Kluby te i stowarzyszenia rozbudowuj¹ sieæ schronisk, maj¹
w³asne wydawnictwa i opiekuj¹ siê przewodnictwem i jego
sprawami.

Typowym alpinist¹, dzia³aj¹cym w tym przy³omowym okresie,
jest Paul Güssfeld. Lecz równoczeœnie pojawia siê A.F. Mummery,
który zdobyczami takimi jak Matterhorn grani¹ Zmutt (1879),
Grands Charmoz (1880), Aiguille du Grépon (1881) i Dent du
Requin (1883) wytycza alpinizmowi nowe, sportowe cele. Znowu
przoduj¹ Anglicy. John Staford Anderson zdobywa Schreckhorn
pn. zachodni¹ grani¹ (1885), J.P. Farrar trawesuje Wieshorn,
wchodz¹c œcian¹ zachodni¹, a schodz¹c na wschód, do wioski

ze swymi trzema przewodnikami, za³ama³y si³ê uderzeniow¹
alpinizmu angielskiego na kilka lat. Najlepszym osi¹gniêciem, w
tym krótkim zreszt¹ okresie stagnacji, jest wejœcie Szwajcara
Edmunda von Fellenberga na Mönch (4066 m) przez pó³nocn¹
grzêdê i uskok lodowy Nollen. Grzêdê tê atakowa³ ju¿ uprzednio nie
kto inny jak Moore, lecz musia³ uznaæ siê za pokonanego. Ju¿ po
roku 1870 nastêpuje nowy rozkwit alpinizmu, a Grindelwald,
Zermatt i Chamonix staj¹ siê prawdziwymi koloniami angielskich
alpinistów. Jednym z nich jest J. J. Weilenmann, który czêstokroæ
samotnie przemierza³ lodowce alpejskie. W jego towarzystwie
spotykamy takich alpinistów - Helwetów jak G. Studer, profesor
Ulrich oraz E. von Fellenberg. Weilmann nie ogranicza³ jednak
swej dzia³alnoœci do Alp Zachodnich. Z bogatego rejestru jego
zdobyczy na pierwszy plan wysuwaj¹ siê Fluchthorn, Piz Treneggia,
Muttler, Monte L.eone, Piz Buin i Crastaggiizza. Weilmann wyda³ wraz
z Ulrichem i Studerem dwutomowe dzie³o „Berg und Gletschertahrten
in den Hochalpen der Schweiz”, a póŸniej ju¿ sam, trzytomowe „Aus
der Firnwelt”.

Równie¿ Heinrich Dabi, autor wielkiego trawersowania
Jungfrau od Rottal po Wangeneralp zas³yn¹³ jako wysokiej klasy
alpinista i pisarz, tworz¹c wraz z Weilmannem siln¹ pozycjê
szwajcarsk¹ w tym okresie.

Symptomem szybkiego odradzania siê alpinizmu angielskiego
jest pierwsze przejœcie jednej z najwiêkszych lodowych œcian
alpejskich, wschodniej Monte Rosa (W. M. i R. Pendelbury, C.
Taylor z przewodnikami F. Imsengiem i G. Spechtenhauserem).

Rok 1876 przynosi pierwsze zimowe wejœcie na Mont Blanc (31
I). Autork¹ tego czynu jest Mary Izabelle Stratom która
bezpoœrednio po powrocie z Chamonix poœlubi³a swego przewodnika
I. E. Charleta. Swym sukcesem na Mont Blanc miss Straton
osi¹gnê³a to, co mimo trzech kolejnych prób nie uda³o siê
doskona³emu znawcy gór i autorowi przewodnika po Berneñskim
Oberlandzie, W. A. B. Coolidge’owi. Nastêpny rok - to pierwszy od
zdobycia Mont Blanc wielki sukces alpinizmu francuskiego. G.
Boileau de Castalnau zdobywa 16 sierpnia wraz z Gaspardami,
ojcem i synem, Grand Pic de la Meije (3987 m) w Alpach Delfinatu,
po 31 nieudanych próbach alpinistów francuskich i angielskich.
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Randa. Szczyty,  œciany i granie powtarzaj¹ siê w alpiniŸmie,
z³¹czone z ró¿nymi ludŸmi i problemami. Zachodni¹ Weisshornu
zdobyli w 1879 r. Passignam i Ferdynand Imseg, doskona³y
przewodnik szwajcarski. W 1888 r. ginie na niej m³ody
awangardzista, Georg Winkler. W roku 1956 cia³o Winklera zostaje
wytopione z lodowca Weisshorn i po 68 latach zidentyfikowane…

Z okresu bezpoœrednio poprzedzaj¹cego wybuch I wojny
œwiatowej, spoœród wielu pierwszorzêdnych osi¹gniêæ, nie sposób
nie wymieniæ chocia¿by najwa¿niejszych. I tak w roku 1904 pada
olbrzymia, pó³nocno-wschodnia œciana Finsteraarhornu (4275
m - Gustaw Hasler, przewodnik Fritz Amatter), w 1906 r. V.
J. R. Ryan z braæmi F. i J. Lochmatterami przechodzi
pierwsz¹ w grupie Mont Blanc drogê VI stopnia, wsch. grañ
Aiguille du Plan. Nadzwyczaj trudna wschodnia œciana Grepon
poddaje siê zespo³owi angielskiemu (G. W. Young, H. O. Jones,
R. Todhunter -przewodnicy: Joseph Knubel, Laurent Creux,
E. i H. Brocherel, 1911 r.). W tym samym roku Knubel na
czele zespo³u angloniemieckiego (Young, Jones, Blodig)
rozwi¹zuje ostatni problem graniowy na Mont Blanc - grañ
Broullard, a Mario Piacenza wraz z J. Carrelem i J. Gaspardem
pokonuje po wieloletnich próbach grañ Furggen na Matterhornie.

W rok póŸniej przychodzi z Delfinatu zaskakuj¹cy meldunek:
przewodnicy z Dolomitów, Anglo Dibona i Luigi Rizzi, zdobywaj¹
z braæmi Guido i Max Mayer z Wiednia groŸn¹, po³udniow¹ œcianê
La Meije, tragiczn¹ œcianê Emila Zsigmondy i œcianê pierwszego
wielkiego sukcesu polskiego alpinizmu sportowego (II ca³kowite
przejœcie œciany 1931 r.).

I wojna œwiatowa prawie zupe³nie zahamowa³a rozwój alpinizmu
sportowego. Front austriacko-w³oski rozci¹gn¹³ siê od Orderu przez
Dolomity, Karawanki a¿ hen po Alpy Julijskie. Na najwy¿szych

Ubiór turysty z 1900 roku

W jednym tylko wypadku Angli-
cy zostali zdystansowani przez
W³ochów. Po wielu próbach, na-
wet wielki Mummery musia³ cof-
n¹æ siê wraz z „królem przewodników
alpejskich” Alexandrem Buegene-
rem spod wierzcho³ka œmia³ej iglicy
Dent du Géant (4013 m), zostawia-
j¹c sw¹ kartê wizytow¹ z historycz-
nym oœwiadczeniem „absolutely
inacessible by fair means”. By³ to
os¹d trafny, gdy¿ szczyt zosta³ zdo-
byty co prawda dwa lata póŸniej
(1882) przez W³ochów Allesandro,
Geraddino i Gaudenzie Sella, lecz
przy bogatym zastosowaniu sztucz-
nych u³atwieñ. Wymieniaj¹c braci
Sella, trudno nie wspomnieæ o Vit-
torio Sella, klasycznym mistrzu fo-
tografii górskiej i autorze pierwszego
trawersowania Matterhornu. Sella,
lecz przy bogatym zastosowaniu
sztucznych u³atwieñ. Wymieniaj¹c
braci Sella, lecz przy bogatym zasto-

sowaniu sztucznych u³atwieñ. Wymieniaj¹c braci Sella, trudno nie
wspomnieæ o Vittorio Sella, klasycznym mistrzu fotografii gór-
skiej i autorze pierwszego trawersowania Matterhornu.

 W 18 lat po zdobyciu, staje siê Dent du Géant po raz wtóry
kamieniem milowymna drodze rozwoju alpinizmu. Trzej
wiedeñczycy Meischberger, Pfannl i Zimmer, dobywaj¹ pn. zach.
œcianê Zêba Giganta i do tego sukcesu do³¹czaj¹ jeszcze pierwsze
bezprzewodnikowe przejœcie grani Puterey.

Matterhorn
widziany od strony

Monte Rosa
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szczytach ustawiono dzia³a i gniazda karabinów maszynowych.
Lodowce przeryto g³êbokimi chodnikami, w skale dr¹¿ono kawerny
¿o³nierskie. Przez pionowe œciany Dolomitów zak³adano linie
telefoniczne i wyci¹gi transportowe. Najbogatsze ¿niwo zbiera³y
lawiny. W dniu 16 grudnia 1916 roku zginê³o w lawinach wiêcej
ludzi ni¿ w czasie ofensywy wiosennej. Straty w zagospodarowaniu
gór by³y olbrzymie. Wiêkszoœæ schronisk zosta³a obrócona w perzynê.

Bardzo szybko zabliŸni³y siê rany, zadane przez I wojnê
œwiatow¹. Alpinizm œwiatowy wszed³ w okres szczegó³owego,
detalicznego rozwi¹zywania problemów i wyrafinowanej techniki
wspinaczkowej. Co roku pada³y œciany, uznane jeszcze przed
miesi¹cem za niemo¿liwe do zdobycia. Szeregi nowych nazwisk
zape³nia³y wydawnictwa klubowe. Stosunkowo wolniej
postêpowa³a odbudowa zniszczonych schronisk.

Najszybciej odrodzi³ siê alpinizm niemiecki. Niemcy nie tylko
przewy¿szyli swój poziom przedwojenny w górach rodzimych, lecz
do 1929 roku prawie wy³¹cznie opanowali Dolomity. Od 1925 roku
rozpoczêli seriê wielkich osi¹gniêæ lodowych w Alpach Zachodnich.
Tu wybi³a siê szko³a monachijska z Willo Welzenbachem na czele.
Welzenbach jako pierwszy zastosowa³ hak lodowy i w ten sposób
stworzy³ nowe mo¿liwoœci zdobycia najwiêkszych œcian alpejskich.

Niemcom niewiele ustêpowali liczebnie s³absi, Austriacy. W³osi
dopiero w 1929 roku zaczêli skutecznie rywalizowaæ z Niemcami
w Dolomitach. Domenico Rudatis, znany teoretyk i wódz
duchowy alpinizmu w³oskiego stwierdza, ¿e zachodni kant Cima
delia Busazza (1929 r.) by³ pierwsz¹ wielk¹ drog¹ VI stopnia,
któr¹ rozwi¹zali synowie Italii. Od tej daty zaczyna siê gwa³towny
rozwój alpinizmu w³oskiego, doprowadzonego w ci¹gu kilku
zaledwie lat do wirtuozerii w akrobatyce skalnej. Lecz W³ochom
nie wystarczy³y Dolomity. Poszli w granit Bergell, a potem w œwiat
czterotysiêcznych szczytów grupy Mt. Blanc, gdzie œwiêcili
najwspanialsze zwyciêstwa.

Konserwatywni Szwajcarzy te¿ nie pró¿nowali, lecz nie mog¹c
wyjœæ z krêgu solidnej statecznoœci, pozwolili przej¹æ na swym
terenie inicjatywê Niemcom i czêœciowo W³ochom. Z ma³ymi
wyj¹tkami, jedynie genewczycy potrafili rywalizowaæ z innymi
narodowoœciami.

Powoli nabierali rozpêdu Francuzi, wœród których pierwsze
skrzypce w alpiniŸmie bezprzewodnikowym odegrali pary¿anie
w grupie Mont Blanc i studenci z Grenoble w Delfinacie.

Eiger, Mönch i Jungfrau

Po tej mo¿liwie najbardziej skondensowanej syntezie
alpinizmu miêdzywojennego, warto podaæ w uk³adzie
chronologicznym najwiêksze osi¹gniêcia, z krótk¹ ich ocen¹.

ROK 1919
W grupie Mont Blanc notujemy dwa wielkie osi¹gniêcia

alpejskie. S¹ nimi pierwsze przejœcia pn. œciany Aiguille du Midi
(G. Mallory i H. Porter, 5 VIII) i grañ Innominata na Mont Blanc
(S. L. Courtland, E. G. Oliver z przewodnikami H. i A. Rey, 20
VIII)
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ROK 1 920
Fr. Berger zak³ada w Monachium Stra¿ Górsk¹ (Bergwacht).

14.VII1. pó³nocny kant Cima della Madonna (Dolomity) zdobywaj¹
E. Merlet i G. Langes.

ROK 1921
Pn. œcianê Mönch przechodz¹ Szwajcarzy H. Lauper i M.

Lininger. Japoñczyk Yukoh Maki, póŸniejszy kierownik zdobywczej
wyprawy 1956 r. na Manaslu (8125 m) dokonuje wraz z
przewodnikami szwajcarskimi (Fr. Amatter, Fr. Steuri, S. Brawand)
pierwszego ca³kowitego przejœcia grani Mittelegi na Eigerze. K.
Schule i P. Diem przechodz¹ w grupie Wilder Kaiser zachodni¹
œcianê Predigtstuhl. K. Prusik oraz J. Tschippan zdobywaj¹
pó³nocn¹ œcianê Bischofsmutze.

ROK 1922
J. de Lepiney, J. Legarde i H. de Segogne wchodz¹ na Aiguille

du Plan od pó³nocy, jedn¹ z najpiêkniejszych dróg skalno-lodowych
w grupie Mont Blanc.

ROK 1923
Wiedeñczycy A. Horeschowsky i F. Piekielko atakuj¹ jako

pierwsi p³n. œcianê Matterhornu, wychodz¹c na Ramiê. Szwajcarzy
A. Zürcher i Walter Risch zdobywaj¹ p³n. zachodni Piz Badile
(Bergell). H. Fiechtl (twórca nowoczesnego haka skalnego) i F.
Weinberger przechodz¹ direttisimê na zach. œcianie Predigtstohl -
Alfred Horeschowsky przechodzi samotnie rynnê Pallaviciniego
(2400 stopni wykutych w lodzie).

ROK 1924
Pierwsze trawersowanie Mont Blanc na nartach (Uli

Wieland i von Tacharner, 20 IV) z Courmayeur do Chamonix.
Ojciec narciarstwa zjazdowego A. Lunn, W. Amstutz, W.
Richardet  i przewodnik Fr. Amatter dokonuj¹ wejœcia
narciarskiego na Eiger (18 V). Szwajcarzy D. Cherveti i W.
Richardet przechodz¹ lew¹ po³aæ pn. œciany Lauterbrunner
Breithorn. Fritz Rigele i Willo Welzenbach zdobywaj¹ pn.
œcianê Gross Wiessbachhornu (3570 m), stosuj¹c po raz
pierwszy w dziejach alpinizmu hak lodowy.

ROK 1925
W. Welzenbach i E. Allwein zdobywaj¹ pn. œcianê Dent d’Herens

(4180 m), najtrudniejsz¹ wówczas drogê lodow¹ Alp Zachodnich - E.
Solleder i G. Lettenbauer przechodz¹ jako pierwsi pn. zach. œcianê
Civetta (4 VIII). O drodze tej pisze Domenico Rudatis: „Pierwszy
nienaganny wzorzec drogi VI stopnia w Dolomitach.” W. Welzenbach
og³asza swoj¹ szeœciostopniow¹ skalê trudnoœci dróg skalnych, która
powszechnie siê przyjê³a i jest do dziœ niezast¹piona.

ROK  1926
I zimowe wyjœcie na Grand Pic de la Meije, 1C/17 III, P. Dalloz i

Armand Delille. A. Amstutz i P. von Schumacher przechodz¹ pn.
zach. ¿ebro Fischerwand (Berneñski Oberland). F. Bachschmidt, F.
Rigele, W. Welzenbach przechodz¹ pn. zach. œcianê Zermatter
Breithorn. Welzenbach i Wien zdobywaj¹ pn. œcianê Grossglockneru.
Solleder z tow. przechodzi wsch. œcianê Sass Maor i pn. œcianê Pala
di San Marino. Pastor W. A. B. Coolidge umiera 8 V w Grindenwald.

Matterhorn i Dent d'Herens

ROK 1927
F. S. Smythe i T. Greham Brown przechodz¹ wschodni¹ œcianê

Mt. Blanc (Sentinelle). Pierwsze przejœcie w wejœciu Grani Jaskó³ek
na Grandes Joasses (G. Gaia, F. Ravelli, S. Matteoda, A. Ravetti,
A. Rey, A. Chenoz).
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ROK 1928
Pierwsze trawersowanie grani Aig. du Diable w grupie Mt. Blanc

(panna M. O’Brien i R. L. M. Underhill - przewodnicy Armad
Charlet i G. Cachat z Chamonix) - F. S. Smythe i T. Graham
Brown przechodz¹ wschodni¹ œcianê Mt. Blanc de Courmayeur
(Voie Major). Hans Steger i Paula Wiesinger zdobywaj¹ direttisimê
na pn. œcianie Eiserkel (Dolomity).

ROK 1929
Aiguille du Plan zostaje osi¹gniêta przez pn. lodowiec du Plan

(F. Dillman, przewodnicz¹cy: A. Charlet i S. Simond). Jest to
jedna z najpowa¿niejszych dróg lodowych w grupie Mt. Blane.

Wiedeñczyk Fritz Hermann zdobywa samotnie zach. œcianê
Matterhornu. Domenco Rudatis, R. Videssot i Leo Rottler

ROK 1932
W. Welzenbach z towarzyszami rozwi¹zuje problemy

najwiêkszych pó³nocnych œcian Oberlandu Berneñskiego:
Grosshorn, Grosspaltenhorn, Gletschorn i Lauterbrunner
Breithorn (direttissima). Schutt i Sttisser zdobywaj¹ pó³nocny filar
Marmolady, jedn¹ z najtrudniejszych i najniebezpieczniejszych dróg
w Dolomitach.

ROK 1933
T. Graham Brown z przewodnikami szwajcarski mi Alexandrem

Gravenem i Ad. Audenblattenem otwiera wspa³¹ now¹ drogê na
wschodniej œcianie Mont Blanc du Courmayeur - Via dclla Pera (droga
przez Gruszkê). A. Drexel, E. Schulze i W. Welzenbach przechodz¹
pierwsi 950 m wysok¹, lodow¹ œcianê Nesthornu. Przewodnicy Emilio
Comici, Angelo Dimai i Giuseppe Dimai zdobywaj¹ w ci¹gu 3-ch
dni 600 m wysok¹ pn. œcianê Cirna Grande di Lavaredo. Wyposa¿enie:
200 metrów liny, 150 m linki pomocniczej, 90 haków, 40 karabinków.

ROK 1934
Grañ od Aig. Noire de Peuterey po Mt. Blanc przechodz¹

w dniach 28 - 31 VIII Adolf Göttner, Ludwig Schmadereri,
wiedeñczyk Krobath. Jest to najd³u¿sza graniówka na Mont Blanc,
mimo, ¿e na Aiguille Noire opuszczono nadzwyczaj trudn¹ grañ
po³udniow¹, wchodz¹c normalnym szlakiem grani¹ pd. wsch.

W Dolomitach m³odzi W³osi Alviso Andrich i Ernano Faé
uzyskuj¹ wspania³y sukces na pn. zach. œcianie Punta Civetta.

ROK 1935
Zach. œciana Aig. Noire de Peuterey jest terenem dwu udanych

ataków. Jako pierwsi zdobywaj¹ j¹ Nini Pietrasanta i Boccalatte, a
Ratti - Vitale wytyczaj¹ do niej direttissimê. Obie drogi VI stopnia.
Wielkim sukcesem alpinizmu francuskiego jest pn. œciana Petit Dru:
P. Allain i R. Leininger. Niemcy Adolf Peters i Martin Meier zdobywaj¹
pn. œcianê Grandes Jorasses (Pointe Croz 4108 m), a w dwa dni po
nich œcianê przechodz¹ dwie dwójki: R. Lambert i Loulou Boulaz
(Szwajcaria) i Gervasutti - Chabod (W³ochy).

W Dolomitach dwaj wspinacze z Lecco, Cassin i Ratti uzyskuj¹
wielki sukces na pn. œcianie Cima Ovest di Lavaredo.

Domenico Rudatis publikuje swoj¹ szeœciostopniow¹ skalê
trudnoœci, która dzieli ka¿dy stopieñ na doln¹ granicê, œrodek i górn¹
granicê, lecz w zasadzie niedu¿o odbiega od skali Welzenbacha.

Eugen Guido Lammer (1863-1945),
zdobywca wielu nowych dróg w
Alpach Austriackich, uczeñ Bertha w
stylu dokonywania samotnych wejœæ.
Odegra³ istotn¹ rolê w technice
wspinania siê w skale i lodzie.

przechodz¹ jako pierwsi zachodni
kant Cima della Busazza. Toni
Schmidt i Ernest Krebs
znajduj¹ now¹ drogê na
Lalidererwand.

ROK 1930
Karl Brandel i Hermann

Schaller  przechodz¹ jako
pierwsi bezkutecznie
dotychczas szturmowam pd.
grañ Aiguille Noire de
Peuterey. H. Tillmann i W.
Welzenbach zdobywaj¹ pn.
œcianê Gross Fischerhornu
(Oberland Berneñski).

ROK 1931
W. Welzenbach i K. Wien

przechodz¹ pn. œcianê Grands
Charmoz, a genewczycy Greloz
i Andre Roch - pn. œcianê
Aiguille du Triolet, jedn¹ z
najpiêkniejszych dróg lodowych

w grupie Mont Blanc. Bracia Franz i Toni Schmidt zdobywaj¹
pn. œcianê Matterhornu. Za przejœcie to otrzymuj¹ z³oty medal
olimpijski.
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ROK 1936
Pierwsze powtórzenie pn. œciany Petit Dru: R. Lambert i Loulou

Boulaz (29 - 30 sierpnia). Gino Solda, póŸniejszy uczestnik wyprawy
na K2, przechodzi z towarzyszem (Conforti) pd. œcianê Marmolaty.

ROK 1937
Grañ Republiki na Grands Charmoz zdobywa P. Allain i Fentre.

P. Allain z J. i R. Leiningerami przechodzi wsch. grañ Dent du
Crocodile. W dniach 14 - 16 lipca pn. zach. œcianê Piz Badile
zdobywa pi¹tka w³oska: Molteni, Valsecchi (Como) oraz Riccardo
Cassin, Vittorio Ratti, Gino Esposito (Lecco). Koñcowy odcinek
œciany w zadymce œnie¿nej. Obaj comeñczycy umieraj¹ w zejœciu.
Drogê o trudnoœciach VI stopnia (pn. œcianê Cima Grande di
Lavaredo) Emilio Comici przechodzi samotnie w 4 godziny (!).

ROK 1938
Fritz Kasparek i Josef Brunhuber dokonuj¹ pierwszego

zimowego przejœcia pn. œciany Cima Grande di Lavaredo, jednak
dominant¹ tego¿ roku s¹ œwietne rozwi¹zania ostatnich najwiêkszych
problemów alpejskich. Pada pó³nocna œciana Eigeru i pó³nocny filar
na Pointe Walker w Grandes Jorasses.

wydaje formalny zakaz atakowania œciany; 1937 - Ludwig Vörg i
Hias Rebitsch pokonuj¹ œcianê a¿ pod mur szczytowy i wycofuj¹
siê w piêknym stylu; 1938 - M. Menti i B. Sandri gin¹ w œcianie;
20 lipca wchodz¹ w œcianê wiedeñczycy Heinrich Harrer i Fritz
Kasparek; 22 lipca wchodz¹ w œcianê Ludwig Vörg i Anderl
Heckmair, obie partie ³¹cz¹ siê w œcianie i 24 lipca staj¹ na
szczycie.

Dzieje pn. œciany Grandes Jorasses: 1931- gin¹ m³odzi
monachijczycy Brehm i Rittler; 1934 - ginie towarzysz Petersa,

Pod wierzcho³kiem
Bishornu

Dzieje pó³nocnej Eigeru: 1934 r. - pierwsza próba trzech
wspinaczy niemieckich; 1935 - K. Mehringer i M. Sedlmayer
umieraj¹ w œcianie (zadymka); 1936 - A. Hinterstoisser, W.
Angerer, E. Rafiner i Toni Kurz umieraj¹ kolejno w œcianie
w czasie odwrotu w zadymce œnie¿nej; 1936 - rz¹d Kantonu Bern

Eiger - pó³nocna œciana i Mönch

Haringer; 1935 - Peters i Meier wchodz¹ pn. grzêd¹ na Pointe Croz;
1937 - nowe ataki filaru Walkera przeprowadzone przez alpinistów
francuskich; 1938 - 4 sierpnia wchodz¹ w œcianê œwietni wspinacze
w³oscy Riccardo Cassin, Gino Esposite i Ugo Tizzoni, aby po trzech
dniach wyczerpuj¹cej wspinaczki, obfituj¹cej w pasa¿e VI stopnia,
stan¹æ na szczycie.

Dwie te rekordowe zdobycze zamykaj¹ wspania³¹ klamr¹ œwietny
rozwój œwiatowego alpinizmu w okresie miêdzywojennym.

Okres II wojny œwiatowej przynosi, przy ogólnej stagnacji,
zaskakuj¹cy rozwój alpinizmu francuskiego. Mimo czêœciowej
pocz¹tkowo okupacji i serwilistycznych rz¹dów Vichy, mimo nêdzy
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wojennej (a mo¿e w³aœnie dlatego), francuscy alpiniœci jednocz¹ siê
w zwartej organizacji, przeprowadzaj¹ obozy alpejskie i ca³y szereg
szkoleñ w szkó³kach wspinaczkowych. Z tych szkó³ek i obozów
wychodz¹ póŸniejsze s³awy alpejskie i himalajskie jak Rebuffat,
Terray, Lachenal, Frendo, Oudot, Herzog, Gurekian, Livanos,
Tournier, Georges Charlet, Livasic i wielu, wielu innych. Francuzi
dokonuj¹ powtórzeñ wszystkich wielkich dróg w grupie Mont Blanc
i Delfinacie, rozwi¹zuj¹c przy tym dziesi¹tki problemów. Ma³o tego,
stwarzaj¹ w³asn¹, odrêbn¹ szko³ê alpinizmu nowoczesnego, bazuj¹c¹
na szukaniu dróg najwiêkszych co do rozpiêtoœci technicznych, na
du¿ej szybkoœci, oszczêdnym gospodarowaniu sztucznymi
u³atwieniami i du¿ej prostocie wielkich rozwi¹zañ.

Bezpoœrednio po zakoñczeniu dzia³añ wojennych przyst¹pili
oni do szeroko zakrojonej ofensywy. W 1945 r. przewodnicy
Edouard Frendo i Gaston Rebuffat dokonuj¹ pierwszego
powtórzenia drogi Cassina na Grandes Jorasses. Dwaj inni
przewodnicy, Lachenal i Terray, przechodz¹ jako drugi zespó³
pó³nocn¹ œcianê Eigeru (19447 r.). I wreszcie przychodzi rok
prze³omowy w alpinizmie œwiatowym, rok 1950, który przynosi
zdobycie pierwszego szczytu oœmiotysiêcznego - Annapurny. Tym
czynem otworzyli Francuzi (Herzog, Lachenal) nowy okres
alpinizmu œwiatowego: Z³oty wiek Himalaizmu.

ZAKOÑCZENIE
Inne narodowoœci z pewnym opóŸnieniem nawi¹zuj¹ do

œwietnych osi¹gniêæ Francuzów. Pojawiaj¹ siê nowe, dŸwiêczne
s³aw¹ nazwiska, padaj¹ zerwy uznane dot¹d za nie do zdobycia.
Wyrafinowany w swej precyzyjnoœci sprzêt wspinaczkowy, a przede
wszystkim bory i haki ekspansyjne, umo¿liwiaj¹ przejœcie œcian
skalnych, przewieszonych na przestrzeni setek metrów. Drogi hakowe
ulegaj¹ coraz szybszej dewaluacji z powodu kompletu - wzglêdnie
nawet nadkompletu - haków tkwi¹cych w skale wzd³u¿ ca³ego
przejœcia. Jednoczeœnie zaœ drogi lodowe staj¹ siê w miarê up³ywu
czasu coraz trudniejsze do przebycia, gdy¿ d³ugotrwa³y okres
ocieplenia przyniós³ ze sob¹ cofanie siê pokrywy lodowej w Alpach.

G³ód œwie¿ych problemów zaspakaja dokonywanie pierwszych
przejœæ zimowych i to œcian najwiêkszych i najtrudniejszych. Jean
Couzy i Rene Demaison przechodz¹ zachodni¹ œcianê Petit Dru
(10 - 14 II1 19.56 r.), P. Siegert, R. Kauschke i G. Uhner w ci¹gu

21 dni wykreœlaj¹ now¹ drogê - superdirettissimê - w pó³nocn¹
œcianê Cima Grande di Lavaredo, biwakuj¹c 16 razy z rzêdu (5 - 26
I 1963), Bonatti i Zapelli odnosz¹ sukces na filarze Walkera
w Grandes Jorasses (26 - 30 I 1963), a Hiebeler, Piussi i Radaelli
na drodze Solledera na pn. wschodniej œcianie Civetty (28 II -
7 III 1962), Walter Bonatti w samotnej wspinaczce otwiera
now¹ drogê przez pó³nocn¹ œcianê Matterhornu (19 - 22 II
1965). Zespó³ szwajcarsko-w³oski przechodzi pó³nocno-
wschodni¹ œcianê Piz Badile (21 XII 1967 - 2 I 1968).

Najlepsz¹ ilustracjê obecnej sytuacji w alpinizmie przedstawia
bilans pó³nocnej œciany Eigeru, zdobytej po raz pierwszy w 1938
roku. Do koñca roku 1967 œciana ta liczy 61 przejœæ, w której
uczestniczy³o 161 alpinistów z 13 krajów, w tym 2 Polaków - 2
przejœcia zimowe: jedno na drodze pierwszych zdobywców (1961),
jedno tak zwan¹ direttissim¹ (1967), jedno przejœcie w zejœciu
(zjazdami), jedno przejœcie samotne (Michel Darbellay) i dwa przejœcia
z udzia³em kobiet (Daisy Voog i Christine de Colombelle).

W ostrej rywalizacji o rozwi¹zanie ostatnich problemów Alp
Zach. bior¹ udzia³ Polacy, dokonuj¹c pocz¹tkowo, od roku 1957
powtórzeñ najtrudniejszych œcian, takich jak - Filaru Walkera
i Filaru Croza na Grandes Jorasses, pó³nocnej Materhornu,
Eigeru, Fiescherhornu, Grosshornu, Petit Dru, Filaru Naro¿nego,
Finsteraarhornu i wielu, wielu innych, aby jednoczeœnie od roku
1961 - siêgn¹æ po nieliczne cele, jeszcze czekaj¹ce na swych
zdobywców.

I tak Jan D³ugosz dokonuje wraz z Anglikami I przejœcia
œrodkowego filaru Freney na Mt Blanc de Courmayeur (27 -29 VIII
1961). Lucjan Saduœ i Ryszard Szafirski otwieraj¹ now¹ drogê na
wschodniej œcianie Mt Maudit (5-6 VIII 1963). Maciej Gryczyñski,
Jerzy Michalski i Jan Stryczyñski, oraz Jerzy Werteresiewicz
przechodz¹ po raz pierwszy w zimie pó³nocno-wschodni filar Les Droits
(7-11 III 1963). Krzysztof Berbeka i Jerzy Hajdukiewicz przechodz¹
wraz ze Szwajcarami i Niemcami pó³nocn¹ œcianê Dent d’Herens (14 -
17 III 1964). Eugeniusz Chrobak, M. Gryczyñski, Jerzy Michalski,
Jan Surdel i Ryszard Szafirski przechodz¹ jako pierwsi w zimie drogê
Contamine’a na pó³nocnej œcianie Aiguille Verte (9-13 III 1935). Ryszard
Berbeka, Ryszard Szafirski, Jan Stryczyñski i Adam Zyzak -
dokonuj¹ w doskona³ym stylu pierwszego letniego przejœcia drogi
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Waltera Bonatti na pó³nocnej œcianie Matterhornu (12-13 VIII 1966).
Lewy filar pó³nocno-wschodni œciany Les Droits staje siê ³upem
Janusza Kurczaba i Macieja Koz³owskiego (27 - 28 VII i 3 VIII 1967),
a zima roku 1968 przynosi wielki sukces w postaci pierwszego przejœcia
pó³nocnej œciany Aiguille Blanche de Peterey (10 III), którego autorami
byli M. Koz³owski, Jacek Porêba, Jerzy Michalski i Andrzej Zawada.
Równie¿ w Dolomitach na œcianach Civetty, Marmolaty, Tre Cime di
Lavaredo, Monte Pelf, Quarta Pala, Schiary czy te¿ Cima del Burel -
œwiêc¹ Polacy wielkie triumfy tak w powtórzeniach najœmielszych dróg,
jak i w rozwi¹zaniach dziewiczych problemów - wchodz¹c w ten sposób
szerok¹ ³aw¹ do alpinistycznej czo³ówki œwiatowej i daj¹c tym samym
swój historyczny wk³ad w dzieje alpinizmu, jak ¿aden inny z narodów
s³owiañskich.

Tymczasem w Himalajach zdobyto ju¿ wszystkie (14) szczyty
oœmiotysiêczne w latach od 1950 do 1963, a na niektóre z nich
dokonano nawet kilku wejœæ. I tak na Everest dziesiêciu, na Cho
Oyu dwu i na Nanga Parbat dwu.

Poszczególne kluby i stowarzyszenia alpinistyczne licz¹
dziœ od kilkudziesiêciu do kilkuset tysiêcy cz³onków, szereg
szkó³ alpinizmu wprowadza nowe rzesze adeptów w œwiat
ska³y i lodu, poczytne ksi¹¿ki z wypraw w egzotyk t³umaczone
s¹ na wiele jêzyków, rozrastaj¹ siê specjalistyczne biblioteki
i muzea. Festiwale filmowe, poœwiêcone filmom górskim,
ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ i wreszcie - stale
roœnie i rozszerza siê miêdzynarodowa przyjaŸñ i solidarnoœæ
ludzi gór, czego najlepszym dowodem s¹ wielkie pierwsze
przejœcia i akcje ratownicze, dokonywane i przeprowadzane
wspólnym wysi³kiem alpinistów wielu narodowoœci. Obecny alpinizm
jest stale i dynamicznie rozwijaj¹cym siê ruchem wielomilionowych
rzesz ludzi, d¹¿¹cych ku górom, ruchem o g³êbokim pod³o¿u
socjologicznym i kulturalnym.

Wschodnia œciana Matterhornu z grani¹ Hörnli
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Andrzej Waligórski

Spotkanie na szczycie

W k³êbach straszliwie mroŸnej pary
Si³ resztk¹, bez zbytecznych gestów
WyleŸli Tensing i Hilary
Na groŸny masyw Everestu.

Dzia³o siê to o bladym œwicie.
Hilary szron strz¹sn¹wszy z powiek
Rzek³: Po raz pierwszy na tym szczycie
Postawi³ swoj¹ stopê cz³owiek.

Tu ³zy chlusnê³y mu jak z kub³a
Zaczêli œciskaæ siê jak dzieci
A¿ Tensing spyta³ Bwana Kubwa,
I’m, sorry, kto to jest ten trzeci?

Faktycznie, szef wyprawy zdrêtwia³,
Bo z drugiej strony wlaz³ ktoœ obcy,
Z wygl¹du jakiœ taki mêtniak,
Wo³aj¹c: Jak siê macie ch³opcy?

Nastêpnie wsta³, otworzy³ teczkê,
Mocniej otuli³ siê fufajk¹,
Wyjaœni³: zgubi³ ¿em wycieczkê…
Panowie g³odni, mo¿e jajko?

Mam tak¿e samo solodr¹gi,
Æwiartuchnê i garnuszek skwarek…
Tamci stali jak pos¹gi
A on szczebiota³ jak kanarek.

A¿ Tensing spyta³: Ze swej ³aski,
Odpowiedz nam potê¿ny bwana
Pan tutaj bez tlenowej maski,
Lin, haków, raków i czekana?

Cz³eczek rozejrza³ siê po œwiecie
Zdziwi³ siê, wsta³, lecz znowu usiad³…
Bez - rzek³ naiwnie - tylko z Mieciem -
O, Mieciu tam za ska³¹ siusia!

Nastêpnie wszystkie swoje graty
Niedbale za³adowa³ w worek
Czeœæ - sapn¹³ - idziem ju¿ do chaty,
O szóstej mamy podwieczorek.
Mieciek, gdzieœ polaz³, chcesz po mordzie?…

Hilary go zatrzyma³ gestem.
Jak pan nazywa siê milordzie?
A milord odpar³: Heniuœ jestem!

Hilary wzi¹³ go za sweterek i rzek³:
Wbij sobie raz do g³owy,
¯e ten szczyt zwie siê Mount Everest!
Joj! - odrzek³ goœæ - to nie Kasprowy?…
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usto na szlakach, pusto w schroniskach. Coœ dziwnego dzieje
siê w polskich górach, myœlê tu o górach, a nie o spacerowych

skowe jadalnie, i na ³awach przy schroniskach rozsiadali siê przyby-
sze z dolin. O 4-5 po po³udniu znów robi³o siê pusto i cicho.

Czy¿byœmy nie doceniali naszych gór i naszych schronisk? Mnie
tak¿e ci¹gnie w Alpy, ale jednoczeœnie w kameralne Gorce, czy
pe³en kolorów Beskid S¹decki lub Wyspowy. Góry to nie tylko
Tatry i Œnie¿ka. Mimo, ¿e zniszczono spore po³acie stoków i
grzbietów, i niszczy siê je nadal, to wci¹¿ w naszych górach sporo
miejsca dla turysty, tego z plecakiem, wêdruj¹cego od schroniska
do schroniska. Wystarczy omijaæ place budowy, takie jak otoczony
nylonow¹ siatk¹ w rejonie kolejki na Kasprowy, czy inne
miejsca ju¿ przeobra¿one przez zach³anne lobby narciarskie,
zamienione w brukowane placyki i uliczki obudowane barami,
grillami i sklepikami, jak na wierzcho³ku Jaworzyny Krynickiej.
Jak¿e znamiennym jest, ¿e schronisko turystyczne, czy jak kto woli
hotel górski na Jaworzynie œwieci pustk¹, a na wybrukowanym
wierzcho³ku Jaworzyny ruch ca³kiem spory. To chyba znak czasów.

W schroniskach górskich pusto, turyœci wci¹¿ narzekaj¹
na poziom us³ug i omijaj¹ schroniska zapominaj¹c jakby,
¿e to w du¿ej mierze od nich (od nas) zale¿y ów poziom us³ug,
a dok³adniej od frekwencji w schroniskach. Najczêœciej ¿¹damy
wiele od dzier¿awców zapominaj¹c z jak powa¿nymi k³opotami
zmagaj¹ siê na co dzieñ. Ma³o kto zastanawia siê jakie kwoty
musz¹ p³aciæ z tytu³u dzier¿awy, spó³kom zarz¹dzaj¹cym
schroniskami. S¹ to kwoty niema³e, a nawet „jeszcze wiêksze”.
Zapewniam, ¿e nie da siê tych kwot uzyskaæ, jeœli w tygodniu
nocuje co noc po 5, 8 turystów. Nie ratuj¹ sytuacji rajdy, klubowe
imprezy i frekwencja weekendowa. Poprawê sytuacji finansowej
schronisk, a co za tym idzie ich wyposa¿enia i poziomu us³ug
mo¿e przynieœæ sta³y ruch turystyczny w górach. Jeszcze niedawno
we wrzeœniu i pierwszej po³owie paŸdziernika wielu turystów
wyrusza³o w góry, wrzesieñ by³ najwy¿ej cenionym okresem ze
wzglêdu na pogodê i brak „stonki wycieczkowej”, w górach
spotyka³o siê wielu „plecakowych” przemierzaj¹cych szlaki i ca³e
pasma górskie.

Kiedy widzê, jak krzywi¹ siê niektórzy p³ac¹c dodatkowe 2 z³ote
za skorzystanie z prysznica, albo 30-50 groszy za 0,5 1 wrz¹tku, to
trochê siê dziwiê. Sk¹d ten brak zrozumienia? Przecie¿ nie da siê
zagrzaæ wody za darmo. Kiedyœ schroniska by³y dotowane, teraz

promenadach typu Krupówki i droga do Morskiego Oka. Ledwo
tygodniowy pobyt w Beskidzie S¹deckim i Gorcach pozwoli³
zorientowaæ siê, jak zmienia siê struktura ruchu turystycznego
w górach. W³asna obserwacja, jak i rozmowy w schroniskach
pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e coraz mniej w górach normalnych
plecakowych wêdrowców, turystów z prawdziwego zdarzenia. Nie
mam zamiaru nikogo obra¿aæ i niech nikt nie myœli, ¿e gardzê
innymi goœæmi przybywaj¹cymi do podgórskich miejscowoœci.
Mnie góry kojarz¹ siê jednak z przewag¹ i wyraŸn¹ obecnoœci¹
turystów z plecakami, wêdruj¹cych od schroniska do schroniska
w czasie wielodniowych wypraw. Tak na pewno by³o w latach
70-tych i 80-tych. Mam wra¿enie, ¿e dziœ s¹ w mniejszoœci, a w
górach spotyka siê g³ównie wycieczkowiczów i turystów
bazuj¹cych w dolinach, w domach wypoczynkowych, pensjona-
tach i obozowiskach. W schroniskach by³o w tym sezonie letnim
po prostu pusto, jeœli nie liczyæ wy¿ej wspomnianych oraz grup
wycieczkowych zachodz¹cych do schroniska i wracaj¹cych na
dó³ po posi³ku i odpoczynku. Frekwencja ros³a od pi¹tków do
niedziel, kiedy przybywali w góry, na weekendowe wypady
mieszkañcy pobliskich miast, od czasu do czasu wype³nia³y
schroniska klubowe rajdy i zloty. Od poniedzia³ków do pi¹tków
ruch w schroniskach by³ niewielki i ma³o kto w nich nocowa³.

Pewnie, ¿e mo¿liwoœæ swobodnego podró¿owania poza granice
kraju powoduje zmianê kierunków urlopowych wyjazdów, ale
jednoczeœnie utrzymuje siê nieprzytomny napór na Tatry i Zakopane
oraz spory ruch w karkonoskich centrach turystycznych. Pyta³em
o frekwencjê na Prehybie, Obidzy, Jaworzynie Krynickiej, w bacówce
nad Wierchoml¹, widzia³em pusty hotel górski w Suchej Dolinie,
a w petetekowskim zajeŸdzie w Rytrze nocowa³o raptem parê osób.
Od moich „klubowiczów” wiem, ¿e i na Maciejowej, i na Luboniu
Wielkim, jak i we wspomnianych schroniskach, z têsknot¹ czekaj¹
na turystów.

Gospodarze schroniska na Turbaczu tak¿e nie mog¹ mówiæ
o t³oku, spad³a iloœæ turystów tam nocuj¹cych. Na szlakach
widywa³em pojedynczych turystów i to wszystko. Jedynie we
wczesnych godzinach popo³udniowych zape³nia³y siê nieco schroni-
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Górami pisane:
Kazimierz Tetmajer - Na Skalnym Podhalu
O Panu Jezusie i zbójnikach

Se³ raz Pon Jezus ze œwientym Pietrem Paw³em bez las i spotka-
li ig zbójnicy.

To by³o kajsi w górak, na Luptowie cy kajsi.
– Nieg bedzie pokwalony - powiada Pon Jezus i uk³oni³ sie ka-

pelusem.
– Niegze bedzie na wieki wieków. Jamen - pada harnaœ  zbójec-

ki, herœt. – Ka idziecie?
Kcia³ Pon Jezus cosi rzec, ale mu œwienty Pieter Pawe³ nie da³,

ba pilno gwarzy: Po pytaniu.
Ze to niby po proœbie, wiécie, œli.
A to bez to, bo widzia³ torby, a ³akomy by³, jako to z biednego

stanu, hoæ i œwienty.
Przypatrzy³ sie do nik obu hanrnaœ dobrze i pado:
– PódŸcie s nami.
I obrócié³ sie do swoik towarzisów, i gwarzy:
– Ten stary bedzie dobry torbe nosiæ i drwa r¹baæ, a ten m³ody

ogieñ k³aœæ i pos³ugiwaæ ko³o jad³a.
I pyta sie: Idziecie?
Skrobnon sie œwienty Pieter za uhem, bo pozna³, ze to zbójnicy,

zbrój na nik by³, flinty, ciupagi, nie rzec mu sie to widzia³o, jako
œwientemu, ze zbójnikami hodziæ, a jesce z Pane Jezusem wraz.
Ale sie ta moc za uhem nie skrobal, bo sie ba³, i patrzy do Pana
Jezusa: Co bedzie?

A Pon Jezus kiwnon g³owom i pada:
– Dobrze.
Straœnie sie to cudnie œwientemu Pietrowi Paw³owi zda³o, ale

siê prociwiæ nie œmia³. Jedno sie zbójników bal, drugie Pana Jezusa
s³uchaæ musial.

Zaraz mu torbe na plecy przypieni, a Pon Jezus ino sakwe z hle-
be dosta³. Ma³o mieli jeœæ, bo z daleka œli.

Idom.
Uœli kês drogi, gor¹c piók, polegali zbójnikowie do cienia i po-

spali sie.
Gwarzi œwienty Pieter Pawe³ do Pana Jezusa:
– Uciekojmy, bo jesce do k³opotu przy nik przydziemé!

p³ac¹ wysokie kwoty dzier¿awne. A przecie¿ w wielu postêpuje sta³a
modernizacja, tego nikt za darmo nie zrobi. Te pieni¹dze wracaj¹
potem do schronisk w postaci inwestycji, ale nie zawsze jest to
zgodne z ich potrzebami. Musimy mieæ œwiadomoœæ, ¿e turystyka
pod³¹czona do ministerstwa transportu nie bêdzie oczkiem w g³owie
tzw, w³adzy i prawdopodobnie nikt z zewn¹trz, czyli spoza PTTK nie
da nawet z³otówki na poprawê kondycji górskich schronisk.
Jednoczeœnie niektórzy krêc¹ nosem, ¿e w schronisku zimno, albo
w toalecie brak odpowiedniego papieru. Ja na miejscu gospodarza
te¿ mia³bym w¹tpliwoœci, czy ogrzewaæ spory budynek, w którym
nocuje kilku turystów, co innego gdy jest ich wielu. Tych kilku
turystów mo¿e skorzystaæ z dodatkowych koców, których pod
dostatkiem jest w ka¿dym pokoju, a o papier, to sam turysta mo¿e
poprosiæ kogoœ z personelu, nic mu siê nie stanie, wiem to z w³asnego
doœwiadczenia.

Wchodz¹c w schroniskowe progi zapomnijmy o urlopie na
Majorce lub w Grecji, spêdzonym w 4-gwiazdkowym hotelu.
Starszym chcê przypomnieæ, jak to jeszcze niedawno myliœmy siê
w wielu schroniskach gdzieœ pod sosenk¹, a elektrycznoœæ p³ynê³a
do 40 watowej ¿arówki z benzynowego agregatu pyrkaj¹cego pod
oknem, m³odszych zaœ o tym informujê. Ci ostatni czêsto nie bardzo
wiedz¹, co to jest górskie schronisko turystyczne, pytaj¹c np. na
Markowych Szczawinach o dwuosobowy pokój z ³azienk¹, lub
zapalaj¹c papierosa w schroniskowej jadalni.

Pewnie niektórym Czytelnikom wyda siê niepotrzebne
przypominanie, ¿e schronisko turystyczne, jak sama nazwa wska-
zuje, s³u¿y turyœcie schronieniem, a masa¿ i drapanie plecków
mo¿na zamówiæ w ca³kiem innej instytucji (ul. ...ego, I piêtro, pukaæ
trzy razy). Warto o rym pamiêtaæ, nie obra¿aæ siê z powodu pewnych
niedogodnoœci i korzystaæ z naszych schronisk. To nasza w nich
obecnoœæ œwiadczy o potrzebie ich istnienia i pozwala im trwaæ -
dla naszego dobra.

Juliusz Wys³ouch
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Ale Pon Jezus kiwnon g³owom, ze nié.
Kie sie zbójnicy pobudzili, idom dalej. A by³o tyk zbójników

trzok.
Ku wiecorowi pocéno hybiaæ jedzenia. Bo ta i Pon Jezus co nie-

co zjad, a œwienty Pieter Pawe³ se nie za³owa³. Jeœæ sie sytkim fcia-
³o, co jaze marli od g³odu idêcy.

A tu patrzom - lezy pod drzewem stary c³owiek.
– Coz ci to? - pyto sie harnaœ.
– G³odnyk jest - pado ten stary.
I ten zbójnik da³ mu swój kawo³ek hleba ostatni, co go jesce

sowany mia³.
Idom dalej, bez pola, pozon praæ grad z lodem, a zimno przys³o

takie co cud!
Patrzom: zaœ dziecko ma³e na polu p³ace.
– O coz p³aces? - pyto sie go drugi zbójnik.
– Zimno mi.
I tén drugi zbójnik sjon ze siebie kozuch i odzia³ to dziecko i w

kosuli ino zosta³, jaze go trzês³o.
Idom zaœ znowa dalej, patrzom: dom gore. Dzieci p³acom, wo-

³ajom: mamo! mamo!
I trzeci z tyk zbójników hipnon w ogieñ i wyniós dzieciom mat-

ke spoœród p³omienia, jaze w³osy osmendzié³.
Poœli dalej i zaœli do jédnej karcymy przenocowaæ.
Tam ig karcmarka pozna³a i pos³a³a odkaz do wójta, do ryktara.

Przylecia³ wójt z przysiêznymi i z ludziami - tyk zbójników powi¹-
zali. A œ niemi i Pana Jezusa z Pietrem Paw³em.

Wyprowadzili ig z karcymy, zawiedli ku œpiklérzowi gromadz-
kiemu i hañ ig zawarli.

Œwienty Pieter Pawe³ wzion p³akaæ i godo po cichu do Pana Je-
zusa:

– No nie pada³ek Ci, Panie Jezu, ze jesce przy tyk huncfutak do
k³opoty przydziemé? No to my juz w nim. Cos teroz bedzie?

A Pon Jezus nie mówi nic, ino palcem po ziemi pisa³.
Na drugi dzieñ rano wójt i przysiêzni tyk zbójników i Pana Jezu-

sa z Pietrem Paw³em do miasta na wozie zawieŸli. Do s¹du.
Obstompi³y ig ziandary w s¹dzie, hajducy wêgierscy, powiedli

do s¹dowej sale, a tam na stolcak siedzieli s¹dziowie.
By³o ig tak samo jak i tyk zbójników, trzok.
– Wyœcie kradli? - pyta sie nostarsy sêdzia.

– My.
– Wyœcie podpalali?
– My.
– Wyœcie zabijali?
– My.
A o Pana Jezusa i œwientego Pietra Paw³a sie nie pytali, bo ci

zbójnicy zaroz pedzieli, ze ig ino po drodze ze sobom zajeni i ze
musieli œ niemi iœæ kcêcy nie kcêcy.

– Co im s¹dziæ? - pyto sie ten nostarsy sêdzia sêdziego po pra-
wej rency.

– Œmierzæ.
– Co im s¹dziæ? - pyto sie ten nostarsy sêdzia sêdziego po lawej

rency.
A ten niewiele myœlêcy pado:
– Œmierzæ.
– Wy trze bedziecie wisieæ - pada nostarsy sêdzia do zbójników

- a wy dwa mozecie iœæ du domu - zaœ sie obyrtnon do Pana Jezusa
i Pietra Paw³a.

Œwienty Pieter Pawe³ sie zaroz z ³awy porwa³, iœæ gotowy, ale
Pon Jezus sie shyli³ i po pod³odze palce pisa³.

– Cos pises? - spyta³ sie go g³owny sêdzia. A oni nie poznali nic,
jeze to Pon Jezus, ani sêdziowie, ani niwto iny.

– Pisem was wyrok - pado Pon Jezus.
– Jakoz to wyrok sêdziowski po kurzu po pod³odze palce pises?!
A Pon Jezus dŸwignon g³owe i rzók:
– Coœ wcora wiecór zrobié³?
Zbladnon ten sêdzia, jaze zbiela³ na twarzy, a Pon Jezus powia-

do:
– G³odnegoœ kije ode dŸwiérzy twoik odegna³.
PojŸreli na niego jego dwa kolegowie i sytka w izbie, a Pon Je-

zus zaœ sie do tego po prawej rency obzywo:
– Coœ wcora wiecór zrobié³?
Zbladnon ten sêdzia, jaze zbiela³ na twarzy, a Pon Jezus powia-

do:
– Dziecko ma³e jeœ bil, jaze krwiom zes³o.
PojŸra³ na niego jego kolega i sytka po izbie, a pon Jazus obróci³

sie do tego po lawej rency i gwarzi:
– Coœ wcora wiecór zrobié³?



Zbladnon ten sêdzia, jaze zbiela³ na Twarzy, a Pon Jezus powia-
do:

– Matke jeœ w³asnom z domu wygna³.
PoŸreli na niego sytka po izbie.
I sta³o sie ciho w izbie s¹dowej, co jaz muhy brzêcéæ bé³o s³y-

chaæ.
A Pon Jezus wte stanon na nogi i obyrtnon sie ku œwientemu

Pietrowi i pado:
– PudŸmé tustela.
I œwiat³o mu ponad g³owom zagorza³o, a ci zbójnicy piérsi Go

poznali, ize jest Pon Jezus, i padli na kolana, wolajêcy:
– Panie Jezu, Ojce œwiata, pozegnaj* nas!
I Pon Jezus krziz nad niémi ucyni³, a oni sie zamienili w trzy

drzewa jab³onne.
Pote zaroz ze œwientym Pietrem Paw³em zniknon.
I zrozumieli ludzie, jeze tu Bóg bé³, i zburzili ten s¹dowy dom,

coby w nim juz nik wiêcyl po Panu Jezusowi nie s¹dzié³, a przed
jab³onnymi drzewami postawili krziz i on do dziœ hañ stoi.

A tyk trzok sêdziów wygnali z miasta.
Tak wej bywowa³o drzewiéj - ale teroz ani zbójników nié mas,

ani Pon Jezus po œwiecie nie hodzuje.

* w tym przypadku - pob³ogos³aw
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Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego
2002 Roku, Tatrzañskim Towarzyszom i wszystkim
zakochanym w górach najserdeczne ¿yczenia sk³ada
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