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Zacz§em wspinaczk£ tuŠ po Łwicie. Nie by®em nawet pewien, czy znalaz®em
pocz§tek drogi, gdyŠ nie widzia®em tych pierwszych wyci§gów od dwóch albo
trzech lat. Pocz§tkowy fragment drogi jest zaroŁniªty i ma®o czytelny — sk®adaj§ siª na niego prowadz§ce w prawo rampy, trawersy i rysy na d®onie — ale
nie jest aŠ tak trudny jak górne dwie trzecie Łciany.
NiezaleŠnie od tego i tak czu®em nerwowoŁú, a nawet lekkie zawroty g®owy.
Poprzedniego dnia pada®o od rana do wieczora praktycznie bez przerwy, a ska®a
by®a zapiaszczona, zab®ocona i duŠo wilgotniejsza, niŠ bym sobie tego Šyczy®.
Przypuszczalnie naleŠa®o zaczekaú ze wspinaniem jeszcze jeden dzieĮ, lecz by®em
zbyt podekscytowany. Nie mia®em najmniejszej ochoty siedzieú kolejny dzieĮ
w swoim vanie i rozwaŠaú te same myŁli, które kr§Šy®y mi po g®owie od 48 godzin.
Musia®em kuú Šelazo, póki gor§ce.
Moonlight Buttress to licz§ca 365 metrów droga wspinaczkowa przecinaj§ca
niemal pionow§ piaskowcow§ Łcianª znajduj§c§ siª na terenie Parku Narodowego Zion w stanie Utah. Niewykluczone, Še wŁród tysiªcy dróg w Zion jest
to najwspanialsza i najczystsza linia, zas®uguj§ca zarazem na miano najwiªkszego klasyka. To równieŠ jedna z najbardziej wymagaj§cych i ci§gowych dróg
rysowych na Łwiecie.
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Pierwsze przejŁcie Moonlight Buttress mia®o miejsce w paŞdzierniku 1971 r.,
a Jeff Lowe i Mike Weis, dwaj legendarni amerykaĮscy wspinacze, potrzebowali na pokonanie drogi pó®tora dnia (w trakcie wspinaczki zaliczyli biwak
na pó®ce w po®owie wysokoŁci Łciany). W wielu miejscach uŠywali technik hakowych, wykorzystuj§c spity i haki w celu przemieszczania siª do góry.
Nieca®e 21 lat póŞniej, w kwietniu 1992 r., Peter Croft i Johnny Woodward dokonali pierwszego klasycznego przejŁcia — pokonali drogª bez stosowania technik hakowych, znajduj§c sekwencje przechwytów, które mogli wykonaú bez obci§Šania przelotów. Przebyta w ten sposób droga mia®a dziewiªú
wyci§gów (d®ugoŁci liny) i zosta®a wyceniona bardzo wysoko, na 5.13a (póŞniej wycena spad®a do 5.12d). W 1992 r. te trudnoŁci plasowa®y siª w górnej
czªŁci skali, jeŁli chodzi o drogi wspinaczkowe pokonywane klasycznie na Łwiecie,
a wyczyn Crofta i Woodwarda by® oceniany jako wspania®e dokonanie.
Nawet gdyby nie braú pod uwagª tego przejŁcia, Peter Croft i tak by® jednym z moich bohaterów, gdyŠ w latach 80. i 90. przesuwa® granice wspinaczki
na Šywca — wspinania bez liny i jakiegokolwiek sprzªtu. Wiele spoŁród dróg,
które wówczas przeŠywcowa®, nigdy nie doczeka®o siª powtórzeĮ w tym stylu.
O ile jednak mi wiadomo, nikt nigdy nie myŁla® o przejŁciu na Šywca Moonlight
Buttress. To w®aŁnie czegoŁ takiego mia®em nadziejª dokonaú 1 kwietnia 2008 r.
GdzieŁ w zakamarkach mojego umys®u tkwi®y niedaj§ce mi spokoju obawy
dotycz§ce formacji o nazwie Rocker Blocker. To spora pó®ka, która znajduje siª
na koĮcu trzeciego wyci§gu i ma wymiary mniej wiªcej po®owy dwuosobowego
®óŠka. PoniewaŠ ten fragment ska®y nie trzyma siª zbyt pewnie Łciany, ktoŁ go
do niej przytwierdzi® za pomoc§ stanowiska z dwóch spitów. Tak naprawdª
jest to dla wspinaczy ca®kiem komfortowe stanowisko, po®oŠone mniej wiªcej
120 metrów nad ziemi§.
To nie sama pó®ka budzi®a jednak mój niepokój. Staj§c na palcach na Rocker
Blocker, moŠna z trudem siªgn§ú do kluczowego chwytu powyŠej. Zasadniczo
rzecz bior§c, bezpoŁrednio z pó®ki zaczyna siª bulder o trudnoŁciach 5.12c. Nie
ma potrzeby skakaú do chwytu; moŠna raczej przyj§ú, Še jest to dynamiczny
ruch do ma®ej kraw§dki. Gdy pokonywa®em ®atwe dolne wyci§gi, ten przechwyt nieustannie budzi® mój niepokój. By®em niemal pewien, Še gdybym nie
z®apa® chwytu, zdo®a®bym utrzymaú siª na pó®ce, ale nie mia®em najmniejszej
ochoty sprawdzaú tego w praktyce.
Kup książkę
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Siedz§c dzieĮ wczeŁniej w swoim vanie w deszczu, wizualizowa®em wszystko,
co moŠe siª wydarzyú podczas wspinaczki — w®§cznie z urwaniem siª chwytu
lub pope®nieniem jakiegoŁ b®ªdu i odpadniªciem. WyobraŠa®em sobie, jak odbijam siª od pó®ki poniŠej i pokonujª ca®§ drogª aŠ do ziemi, ®ami§c wiªkszoŁú
koŁci podczas kolejnych uderzeĮ o ska®ª. Przypuszczalnie wykrwawi®bym siª
u podstawy Łciany.
W nocy kiepsko spa®em, wiªc nie mia®em problemów ze zrealizowaniem
planu wczesnego wyruszenia w drogª. Liczy®em na to, Še wbijª siª w Łcianª,
nim dotrze tam s®oĮce, dziªki czemu bªdª mia® zapewniony podczas wspinaczki przyjemny ch®ód. şeby dotrzeú do miejsca, w którym zaczyna siª Moonlight
Buttress, trzeba pokonaú rzekª Virgin, a na pocz§tku kwietnia jej wody s§ przeraŞliwie zimne. Pokona®em strumieĮ w bród, na bosaka. Rw§ca woda siªga®a
mi powyŠej kolan — szybko straci®em czucie w stopach, a ca®e moje cia®o dozna®o lekkiego wstrz§su. Oprócz tego musia®em teŠ dbaú o utrzymywanie równowagi, stawia®em wiªc ostroŠnie nogi miªdzy g®adkimi kamieniami rzecznymi.
W pobliŠu miejsca, które uzna®em za pocz§tek drogi Moonlight Buttress,
ukry®em swoje buty podejŁciowe i niewielki plecak, z którym przyszed®em.
Postanowi®em nie zabieraú na drogª niczego — ani jedzenia, ani wody, ani
dodatkowych ubraĮ. Przypi§®em do pasa woreczek z magnezj§ i zawi§za®em
sznurówki butów wspinaczkowych. Moje stopy nadal by®y zimne, acz nie zdrªtwia®e, a ja mia®em normalne czucie w palcach u nóg. Mój strój sk®ada® siª tylko
z krótkich spodenek i T-shirtu. W ostatniej chwili za®oŠy®em s®uchawki i w®§czy®em iPoda. S®ucha®em utworów ze swojej listy ulubionych 25 piosenek —
w wiªkszoŁci punk rocka i wspó®czesnego rocka.
To moŠe zabrzmieú strasznie g®upio, ale nie mia®em zegarka, a by®em niemal pewien, Še ustanowiª rekord szybkoŁci przejŁcia Moonlight Buttress. Mog®em
jednak uŠyú iPoda, by okreŁliú póŞniej, ile minut trwa®a wspinaczka. Muzyka
pomaga mi osi§gn§ú skupienie, choú teraz wolª siª wspinaú bez iPoda, gdyŠ
uwaŠam go za swoist§ pomoc, na której moŠna zacz§ú nadmiernie polegaú.
***
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W moim przekonaniu najwaŠniejsz§ spraw§ przy pokonywaniu na Šywca
d®ugich dróg wielowyci§gowych jest przygotowanie. Ca®§ ciªŠk§ pracª zwi§zan§ z Moonlight Buttress wykona®em w dniach poprzedzaj§cych przejŁcie. Gdy
juŠ zacz§®em siª wspinaú, by®a to wy®§cznie kwestia zrealizowania tego, do
czego siª przygotowa®em.
To prawda, Še wczeŁniej pokona®em tª drogª w ca®oŁci tylko raz, wspólnie
z profesorem filozofii, Billem Ramseyem. W wieku czterdziestu kilku lat nadal
bardzo dobrze siª wspina® i pracowa® w®aŁnie nad przejŁciem klasycznym tej
drogi. Namówi® mnie, Šebym zosta® jego partnerem podczas próby poprowadzenia drogi, a w trakcie wspinaczki zmienialiŁmy siª na prowadzeniu.
To by® wspania®y dzieĮ, gdyŠ obaj zdo®aliŁmy czysto pokonaú drogª bez Šadnych odpadniªú.
To jednak dzia®o siª dwa lub trzy lata wczeŁniej. W dniach poprzedzaj§cych
próbª przejŁcia na Šywca skupi®em siª na górnych 250 metrach drogi. Dziªki
utwardzonej ŁcieŠce turystycznej wejŁcie na szczyt Moonlight Buttress jest przyjemnym spacerem — wynios®em tam zatem 180 metrów liny, zjecha®em
wzd®uŠ Łciany i skupi®em siª na patentowaniu przechwytów na wªdkª. Do asekuracji uŠywa®em przyrz§du o nazwie Mini Traxion: blokuje siª on na linie,
gdy dojdzie do szarpniªcia w dó®, natomiast podczas przemieszczania siª do góry
przesuwa siª g®adko po linie. Gdybym odpad® lub chcia® odpocz§ú, Mini Traxion
pozwoli®by mi zawisn§ú na linie.
Korzystaj§c ze swojej wªdki, pokona®em dwukrotnie górne 180 metrów drogi.
Cruxem ca®ej drogi — najtrudniejszym fragmentem, który decyduje o sukcesie
lub poraŠce wspinacza — jest niesamowite, g®adkie zaciªcie o d®ugoŁci oko®o 55
metrów. To czwarty z dziewiªciu wyci§gów drogi, i to w®aŁnie on sprawia,
Še ma ona wycenª 5.12d. To ci§gowy i naprawdª mªcz§cy fragment, wiªc nim
wspinacz dotrze do jego górnej czªŁci, czuje siª solidnie zbu®owany.
KaŠde przejŁcie na wªdkª tych górnych 180 metrów drogi zajª®o mi tylko
godzinª. Czu®em siª tam niezwykle pewnie. Ani razu nie odpad®em, nawet nie
odczu®em dyskomfortu. PóŞniej uŁwiadomi®em sobie jednak, Še lina o d®ugoŁci
180 metrów nie siªga kluczowego, wycenionego na 5.11c trawersu w prawo na
trzecim wyci§gu. Nastªpnego dnia wróci®em wiªc na szczyt z lin§ o d®ugoŁci
245 metrów, ponownie zjecha®em wzd®uŠ drogi, po czym úwiczy®em przechwyty
na trawersie, aŠ i na nim poczu®em siª ca®kowicie pewnie.
Kup książkę
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Podczas prób wªdkowych natkn§®em siª na garstkª innych wspinaczy.
Przyszed®em nawet z pomoc§ dziewczynie, która zabra®a siª za wspinaczkª
hakow§, nie do koĮca wiedz§c, co robi, i utknª®a podczas prowadzenia. Zawo®a®em: „Hej, z®ap tª linª!”, po czym rozko®ysa®em koĮcówkª mojej liny, dziªki
czemu dziewczyna mog®a siª wyrwaú z pu®apki. By®a bardzo wdziªczna za
udzielon§ jej pomoc. Nie kaŠdego dnia zdarza siª, by na tego typu drodze ktoŁ
zjeŠdŠa® z góry na linie.
PóŞniej nadesz®y dwa dni opadów. Siedzia®em w swoim vanie na parkingu
kina w Springdale, spogl§da®em przez szybª i rozmyŁla®em.
Pojecha®em do kina, Šeby zabiú czas, ale przez resztª dnia, wieczór i wiªksz§ czªŁú nastªpnego dnia siedzia®em w samochodzie, po prostu rozmyŁlaj§c.
Nie Šeby czeka®a na mnie jakaŁ praca. Nie mia®em niczego do roboty, jeŁli nie
liczyú myŁlenia — i to myŁlenia o wspinaniu.
Siedzia®em i rozmyŁla®em, podczas gdy godziny up®ywa®y jedna za drug§.
Wizualizowa®em kaŠdy przechwyt — wszystko, co mog®o siª wydarzyú. CoŁ
takiego jest konieczne, by uporaú siª z wyzwaniem, którego mia®em siª zamiar podj§ú.
To w®aŁnie takie dzia®ania mam na myŁli, gdy mówiª o przygotowaniu.
Teraz mia®em siª przekonaú, czy moje przegotowanie by®o odpowiednie — czy
zdo®am po prostu zrealizowaú to, co wczeŁniej wizualizowa®em, przygl§daj§c
siª oczyma wyobraŞni kaŠdemu chwytowi i stopniowi na d®ugiej drodze prowadz§cej na szczyt Łciany.

P

Alex Honnold nie by¯ zbyt dobrze
znany poza niewielkim kr«giem swoich przyjació¯. Obecnie jest
przypuszczalnie najbardziej znanym wspinaczem na Łwiecie. Nie twierdz«, Še jest najlepszym wspinaczem na Łwiecie — w istocie trudno w ogóle
podejmowaú próby wskazania takiej osoby, gdyŠ wspinaczka ma wiele
obliczy, od himalaizmu aŠ po buldering uprawiany w zamkni«tych
halach wspinaczkowych.
OD KONIEC MARCA 2008 R.
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B¯yskawiczny wzrost popularnoŁci Honnolda wynika z tego, Še
przesun§¯ on granice najbardziej ekstremalnej i niebezpiecznej odmiany wspinaczki w zdecydowanie wi«kszym stopniu niŠ uznawano to za
moŠliwe. Wspinaczka na Šywca oznacza rezygnacj« z liny, partnera
i wszelkiego „Šelastwa” (haków, koŁci lub camów) zapewniaj§cego asekuracj«. Absolutn§ prostot« takich wysi¯ków zrozumie nawet ca¯kowity
laik. Gra toczy si« tu o najwyŠsz§ stawk«: jeŁli odpadniesz, zginiesz.
Alex ma na swoim koncie przejŁcia bez asekuracji dróg, które by¯y
d¯uŠsze i zdecydowanie trudniejsze od tego, co uwaŠano za moŠliwe do
przejŁcia w takim stylu. Dotychczas te dzia¯ania uchodz§ mu na sucho,
choú niektórzy jego najbliŠsi przyjaciele obawiaj§ si« tego, Še wspinaczka na Šywca doprowadzi ostatecznie do jego Łmierci.
şywcowanie to coŁ wi«cej niŠ kaskaderski wyczyn. Sprowadza ono
wspinaczk« do najbardziej podstawowego wyzwania: cz¯owiek, który
ma do dyspozycji jedynie buty wspinaczkowe oraz magnezj« (pozwalaj§c§ walczyú z poceniem d¯oni), mierzy si« ze Łcian§. To najczystsza
forma wspinania.
Nie jest to natomiast jedyna odmiana wspinaczki uprawiana przez
Alexa. Jego szybkie „¯aĮcuchówki” — po¯§czenia dwóch lub trzech wielkich Łcian pokonywanych jedna po drugiej w ramach wyŁcigu z czasem
i przy bardzo ograniczonym uŠyciu lin lub asekuracji zmieni¯y w Yosemite wyobraŠenie o tym, co jest w ogóle moŠliwe. Po 2013 r. Alex poszerzy¯ równieŠ swoje horyzonty, angaŠuj§c si« takŠe w alpinizm i dokonuj§c w tej dziedzinie rzeczy, które nie uda¯y si« wczeŁniej nikomu innemu.
Krótko mówi§c, Alex Honnold jest wspinaczkowym wizjonerem —
jedn§ z tych postaci, które przychodz§ na Łwiat moŠe raz na ca¯e pokolenie. Jest teŠ bystry, zabawny, zaskakuj§co skromny, a do tego stara si«
zmieniaú Łwiat na lepsze, dbaj§c o ludzi, którzy znajduj§ si« w gorszym
po¯oŠeniu niŠ on lub s§ mniej utalentowani. Prawie kaŠdy, kto zna
Alexa lub po prostu mu si« przyjrzy, zaczyna darzyú go sympati§,
poniewaŠ, jak uj§¯ to Jon Krakauer: „Jest ca¯kowicie szczery. Nie ma
w nim ani krzty fa¯szu”.
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Podczas wyst§pieĮ publicznych Alex raz za razem spotyka si«
z dwoma pytaniami, które zadaj§ mu wszyscy — pocz§wszy od dzieci,
a skoĮczywszy na osobach w podesz¯ym wieku. W istocie s§ to zasadnicze
pytania dotycz§ce jego dzia¯alnoŁci. Brzmi§ one:
Czy nie boisz siÚ tego, ĝe umrzesz?
Dlaczego to robisz?

W pewnym sensie s§ to pytania, na które nie ma odpowiedzi. MoŠna
je wrzuciú do jednego worka z dan§ mimochodem odpowiedzi§, jakiej
George Mallory udzieli¯ w 1923 r. kolejnemu dziennikarzowi pytaj§cemu
go, dlaczego chce zdobyú Mount Everest. Choú stwierdzenie: „PoniewaŠ
istnieje”, mia¯o byú w zamyŁle poirytowanego Mallory’ego docinkiem,
który wyrazi¯by jego rozdraŠnienie, te s¯owa sta¯y si« najs¯ynniejszym
cytatem w historii wspinaczki górskiej.
Alex stworzy¯ z czasem zestaw w¯asnych Šartów pozwalaj§cych odpowiedzieú na nieuniknione pytania. Pytany o odpadni«cie zakoĮczone
Łmierci§, odpowiada:
— To b«d§ najgorsze cztery sekundy mojego Šycia.
Czasem mówi teŠ:
— Jestem pewien, Še po¯owa ludzi stwierdzi: „Przynajmniej umar¯,
robi§c to, co najbardziej kocha¯”. Druga po¯owa powie: „Co za pieprzony idiota!”.
Alex jest niezwykle zdeterminowanym cz¯owiekiem, w którym drzemie ch«ú rywalizacji. Jego skromnoŁú, która wynika z wrodzonej nieŁmia¯oŁci, przybiera jednak postaú bagatelizowania w¯asnych dokonaĮ,
co powoduje (daje to o sobie znaú w powyŠszych Šartach) deprecjonowanie tych osi§gni«ú. Grono najbliŠszych partnerów wspinaczkowych
mówi o nim „Alex »No Big Deal« Honnold”1.
W ci§gu ostatnich 40 lat zaledwie garstka wspinaczy decydowa¯a si«
na to, by balansowaú podczas Šywcowania na niezwykle cienkiej granicy ryzyka. Po¯owa z nich nie Šyje. Niektórzy spoŁród tych solistów
1

„No Big Deal”, czyli „nic wielkiego” — przyp. t®um.
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przetrwali jednak dekady taĮczenia nad przepaŁci§: do tego grona zalicza si« nie tylko Peter Croft, ale równieŠ i Henry Barber, który w latach
70. XX w. podróŠowa¯ po ca¯ym Łwiecie i pokonywa¯ w pierwszych próbach najtrudniejsze drogi w rejonach wspinaczkowych od Walii po Australi« (robi§c przy okazji ogromne wraŠenie na lokalnych wspinaczach).
Innym zdarzy¯o si« pope¯niú zaledwie jeden b¯§d, który kosztowa¯ ich
Šycie. By¯ wŁród nich Derek Hersey, Brytyjczyk, który przeniós¯ si« do
Stanów Zjednoczonych; w 1993 r. poniós¯ Łmierú na drodze Steck-Salathé
w Yosemite, przypuszczalnie dlatego, Še ska¯a zrobi¯a si« Łliska po przejŁciu ulewy. Dan Osman, Charlie Fowler i Michael Reardon równieŠ
zgin«li w wypadkach zwi§zanych z próbami dokonywania w górach i ska¯ach ekstremalnych wyczynów. Najwi«kszym szokiem by¯a jednak dla
Łwiata wspinaczkowego Łmierú Johna Bachara, który razem z Peterem
Croftem by¯ jednym z czo¯owych solistów dzia¯aj§cych w latach 80. i 90.
Po 35 latach, podczas których pokonywa¯ bez asekuracji drog« za drog§,
Bachar odpad¯ w lipcu 2009 r. na krótkiej drodze, któr§ przeszed¯ juŠ
wczeŁniej wiele razy; znajdowa¯a si« ona niedaleko jego domu w Mammoth Lakes w Kalifornii.
Alex zwraca uwag« na to, Še Šaden z tych wybitnych wspinaczy nie
zgin§¯ podczas próby Šywcowania na granicy swoich moŠliwoŁci. Hersey
i Bachar odpadli na drogach, które znajdowa¯y si« w zasi«gu ich moŠliwoŁci (jeŁli chodzi o Bachara, spekulowano, Še przyczyn§ fatalnego
upadku mog¯o byú nag¯e os¯abienie lewej r«ki i barku, b«d§ce nast«pstwem problemów z kr«gos¯upem spowodowanych wczeŁniejszym wypadkiem samochodowym). Reardon zosta¯ porwany przez fal« wyj§tkow§ po tym, jak zszed® bez asekuracji do podstawy urwiska morskiego
w Irlandii. Fowler zgin§¯ w lawinie, gdy próbowa¯ wspi§ú si« na niezdobyt§ gór« w zachodnich Chinach. Osman poniós¯ Łmierú, staraj§c si«
przesuwaú granice w sporcie, który praktycznie sam wymyŁli¯ — skokach na linie, czyli Łwiadomym rzucaniu si« w przepaŁú i uŠywaniu liny
lub lin do powstrzymania upadku. Po tym, jak odda¯ rekordowy skok
o d¯ugoŁci ponad 300 metrów, zgin§¯, gdy lina zawiod¯a podczas skoku
z Leaning Tower w Yosemite.
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Z drugiej strony kaŠdy z pi«ciu wybitnych solistów opisanych powyŠej zgin§¯, szukaj§c nowych wyzwaĮ w Łwiecie przygody. Osman odkry¯
w efekcie granice skoków na linie, p¯ac§c za ten eksperyment w¯asnym
Šyciem. ChociaŠ Henry Barber nadal Šyje i ma si« dobrze, na pocz§tku
lat 80. niewiele brakowa¯o, by odpad¯ i poniós¯ Łmierú, gdy Šywcowa¯ na
urwisku po¯oŠonym na brytyjskim wybrzeŠu. Jego przejŁcie by¯o rejestrowane na potrzeby jednego z amerykaĮskich programów telewizyjnych. Gwa¯towny ruch jednego z kamerzystów sprawi¯, Še Barber straci¯
równowag«. Wspinacz opisywa¯ póŞniej ten moment w nast«puj§cy sposób:
To sprawiïo, ĝe moja uwaga skupiïa siÚ nie na tym, na czym powinna
(…). Wspinaïem siÚ rozpieraczkÈ, opierajÈc dïonie o przeciwlegïe Ăciany
zaciÚcia. Przyïoĝyïem odrobinÚ za duĝo siïy i mój lewy bark uderzyï
o ĂcianÚ, po czym zaczÈïem siÚ zsuwaÊ. W caïym moim ciele, od palców u nóg aĝ po czubek gïowy, zaczÚïa natychmiast krÈĝyÊ adrenalina. (…) Straciïem równowagÚ i zaczÈïem spadaÊ. HarmonijnoĂÊ
i pïynnoĂÊ ruchu pozwoliïy mi jednak powstrzymaÊ upadek i kontynuowaÊ wspinaczkÚ.

Alex robi uŠytek ze swojej wybitnej inteligencji i ma niezwykle analityczne podejŁcie do Šycia. Z uporem twierdzi:
— Nie lubi« ryzyka. Nie lubi« przekraczaú podwójnej ci§g¯ej. Nie
lubi« rzucaú kostk§.
OdróŠnia konsekwencje od ryzyka. Si¯§ rzeczy konsekwencje odpadni«cia podczas wspinaczki na Šywca s§ ostateczne. Nie oznacza to
jeszcze, Še Alex podejmuje najwi«ksze ryzyko. Mówi:
— Zawsze okreŁlam jako ryzyko prawdopodobieĮstwo tego, Še odpadn«. Konsekwencje s§ tym, co mi si« wtedy przydarzy. Staram si« zatem dbaú o to, by moje Šywcowanie by¯o jak najmniej ryzykowne, co
oznacza niewielkie prawdopodobieĮstwo odpadni«cia, nawet jeŠeli
z takim lotem wi§za¯yby si« bardzo powaŠne konsekwencje.
Patrz§c z drugiej strony, moŠna powiedzieú, Še równie racjonalne s§
niektóre argumenty podnoszone przez bliskich przyjació¯ Alexa, których martwi§ dokonywane przez niego wybory. Tommy Caldwell jest
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siedem lat starszy od Alexa; by¯ teŠ jego partnerem podczas iŁcie maratoĮskich ¯aĮcuchówek oraz wypraw górskich. Caldwell, jeden z najlepszych wspinaczy na Łwiecie, naleŠy do osób, które Alex darzy podziwem i stawia sobie za wzór do naŁladowania. W 2011 r Tommy
powiedzia¯:
— Nigdy nie próbowa¯em przejŁú na Šywca niczego naprawd« wielkiego. Wielokrotnie — moŠe kilkanaŁcie razy — zdarzy¯o mi si« ca¯kowicie niespodziewanie odpaŁú w stosunkowo ¯atwym terenie, gdy ukruszy¯ si« jakiŁ chwyt lub od podeszwy mojego buta oderwa¯ si« kawa¯ek
gumy, wzgl«dnie wydarzy¯o si« coŁ jeszcze innego. Gdybym wspina¯ si«
wtedy bez asekuracji, nie by¯oby mnie juŠ wŁród Šywych.
Doda¯ jeszcze:
— Naprawd« lubi« Alexa. Nie chc«, Šeby zgin§¯.
***

W tym momencie publicznoŁú, do której dociera Alex, nie ogranicza si«
wy¯§cznie do zapalonych wspinaczy. Honnold jest na przyk¯ad znany
jako „ten dzieciak, z którym Lara Logan rozmawia¯a w 60 Minutes” albo
„ten goŁú z niesamowitego zdj«cia na ok¯adce »National Geographic«”2.
şeby jednak osoby niezwi§zane ze wspinaczk§ mog¯y zrozumieú, co dok¯adnie robi Alex, konieczne b«dzie krótkie wprowadzenie dotycz§ce
technik wspinaczkowych, sprz«tu i wycen.
Podczas typowej wspinaczki skalnej dwuosobowy zespó¯ zwi§zany
jest nylonow§ lin§, która ma zazwyczaj oko¯o 60 metrów d¯ugoŁci.
Jeden ze wspinaczy, wpi«ty bezpiecznie do stanowiska w Łcianie, asekuruje
prowadz§cego, który wspina si« powyŠej. W celu zminimalizowania konsekwencji odpadni«cia prowadz§cy osadza podczas wspinaczki przeloty.
Przez wi«ksz§ cz«Łú historii wspinaczki skalnej prowadz§cy wbija¯
w naturalne rysy w skale haki, czyli rozmaicie ukszta¯towane metalowe
kliny, wykonywane pocz§tkowo z Šelaza, które zosta¯o potem zast§pione
2

A teraz równieŠ jako „g¯ówny bohater filmu dokumentalnego nagrodzonego Oscarem”
— przyp. t®um.
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przez stop stali chromowo-molibdenowej. Gdy hak zosta¯ juŠ solidnie
osadzony, prowadz§cy przepina¯ przez jego ucho karabinek — owalny
pierŁcieĮ z zamkiem zamykanym przez spr«Šyn« — przez który prowadzi¯ lin«. Dzi«ki temu, jeŁli wspinacz odpad¯ na przyk¯ad pó¯tora metra nad hakiem, asekurant znajduj§cy si« na drugim koĮcu liny móg¯
wy¯apaú partnera po tym, jak przelecia¯ on nieco ponad trzy metry
(dodatkowe centymetry wynikaj§ z rozci§gliwoŁci nylonowej liny, która
amortyzuje teŠ szarpni«cie).
W latach 80. haki przesz¯y do historii, jeŁli nie liczyú wspinaczki
w górach wysokich — wszystko dlatego, Še powtarzaj§ce si« wbijanie
i wybijanie haków niszczy¯o ska¯«, tworz§c w niej paskudne hakodziury.
Wspinacze zacz«li uŠywaú koŁci — rozmaicie ukszta¯towanych kawa¯ków metalu, które moŠna by¯o osadzaú w rysach i rzeŞbie skalnej, a one
blokowa¯y si« tam w przypadku obci§Šenia ich w dó¯. KoŁci s§ z zasady
duŠo mniej pewne od haków. W latach 70. XX w. Ray Jardine wynalaz¯
pomys¯owe urz§dzenia, które nazwa¯ „friendami” (dziŁ cz«Łciej nazywa
si« je „camami”). To wyposaŠone w spr«Šyn« przyrz§dy z¯oŠone z przeciwstawnych krzywek. Wspinacz ci§gnie za spust, dzi«ki czemu odci§ga
krzywki do ty¯u, nast«pnie umieszcza cama w rysie, w której nie da¯oby
si« osadziú kostki, po czym zwalnia spust. Spr«Šyna sprawia, Še krzywki
rozpieraj§ si« w rysie, a prawid¯owo osadzony cam moŠe utrzymaú tysi§ce kilogramów. Nie trzeba chyba dodawaú, Še camy zrewolucjonizowa¯y wspinaczk« skaln§.
Praktycznie od momentu narodzin tego sportu zdarza¯o si«, Še wspinacze pokonywali niemoŠliwe do przejŁcia w inny sposób po¯acie ska¯y,
uŠywaj§c przelotów jako sztucznych chwytów. Taki styl okreŁlany jest
mianem „wspinaczki hakowej” lub „wspinaczki technik§ sztucznych
u¯atwieĮ”. Przy uŠyciu ¯aweczek — nylonowych taŁm, które posiadaj§
trzy lub cztery p«tle na nogi i tworz§ drabinki — moŠna pokonaú hakowo ca¯e wyci§gi. Osoba wspinaj§ca si« w tym stylu zawiesza ¯aweczk«
na haku, koŁci lub camie, po czym wspina si« po nylonowych szczeblach, a nie po samej skale.

Kup książkę

Poleć książkę

24

SAMOTNO¥m SOLISTY

Wraz z up¯ywem czasu arsena¯ wspinaczkowych rozwi§zaĮ technicznych wzbogaci¯ si« o spity. W g¯adkiej skale pozbawionej rys wspinacz wierci otwór (uŠywaj§c albo m¯otka, albo wiertarki mechanicznej),
a nast«pnie wbija w niego cylindryczny spit, wykonany zazwyczaj ze
stali nierdzewnej. Do koĮca spita mocuje si« plakietk« przypominaj§c§
ucho haka. PóŞniej wspinacz wiesza w plakietce karabinek, do którego
wpina lin«. Dobry spit jest równie wytrzyma¯y jak najlepszy hak.
Wspinaczka klasyczna — w odróŠnieniu od wspinaczki na Šywca —
oznacza, Še prowadz§cy korzysta co prawda z przelotów, ale wy¯§cznie
po to, by zapewniú sobie bezpieczeĮstwo w razie odpadni«cia. Nie osadza
w skale koŁci ani cama, na których póŞniej si« podci§ga, by pokonaú
w ten sposób kolejny fragment drogi. Wspina si« po skale, wykorzystuj§c
wy¯§cznie r«ce i nogi, chociaŠ jeŁli odpadnie, a ma pod sob§ solidny
przelot, nie groŠ§ mu raczej urazy.
Drogi wspinaczkowe pokonywane klasycznie w Stanach Zjednoczonych s§ wyceniane przy uŠyciu skali trudnoŁci, która nosi nazw«
Yosemite Decimal System (YDS; po polsku bywa teŠ okreŁlana „skal§
amerykaĮsk§”) i obejmuje obecnie zakres od 5.0 do 5.15. Ta dziwna
numeracja wynika z faktu, Še amerykaĮscy eksperci d¯ugo uwaŠali,
iŠ cz¯owiekowi nigdy nie uda si« pokonaú dróg trudniejszych niŠ 5.9.
Pod koniec lat 60. XX w. ta bariera zosta¯a jednak pokonana, a osoby
zajmuj§ce si« wycenami uzna¯y, Še musz§ stworzyú stopieĮ 5.10. System
jest nies¯ychanie konserwatywny, tak wi«c wyŠsze wartoŁci, od 5.10, s§
dodatkowo podzielone na cztery niezaleŠne stopnie, od a do d. Czo¯owi
wspinacze twierdz§, Še róŠnica trudnoŁci mi«dzy 5.13b a 5.13c jest taka
sama jak mi«dzy 5.8 a 5.9.
W tym momencie górn§ granic« skali wyznacza kilka dróg wycenianych na 5.15c3.
W ci§gu ostatnich dwudziestu kilku lat spity doprowadzi¯y do narodzin zjawiska nazywanego „wspinaczk§ sportow§”, które róŠni si« od
wspinaczki tradowej (to skrót od „tradycyjnej”; czasem nazywa si« j§
3

…i jedna droga wyceniona na 5.15d, czyli 9c w skali francuskiej — Silence Adama
Ondry — przyp. t®um.
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równieŠ „wspinaczk§ na w¯asnej asekuracji”), podczas której wspinacz
osadza i usuwa przeloty, chociaŠby koŁci oraz camy. Na drodze sportowej znajduj§ si« sta¯e spity rozmieszczone co 2 – 2,5 metra, cz«sto
osadzane ze zjazdu przed podj«ciem próby wspinaczki dan§ lini§. Taka
asekuracja zapewnia niemal stuprocentowe bezpieczeĮstwo i pozwala
wspinaczom pokonywaú klasycznie bardzo trudne drogi w terenie,
w którym nie da¯oby si« osadziú koŁci ani camów. Prowadz§cy po prostu
wpina si« do kolejnych spitów. Z perspektywy asekuranta wy¯apywanie
lotów prowadz§cego jest rutynowym dzia¯aniem.
Wspinaczka sportowa jest aktywnoŁci§, która w ostatnich latach
b¯yskawicznie zyskuje na popularnoŁci. Nie brakuje nastoletnich talentów, które pokonuj§ sportowe drogi o wycenie 5.14, ale nigdy nie poprowadzi¯y na w¯asnej asekuracji choúby jednego wyci§gu i nie mia¯yby
poj«cia, jak si« do tego zabraú.
PoniewaŠ skala trudnoŁci YDS si«gaj§ca od 5.0 do 5.15 mierzy wy¯§cznie to, jak wymagaj§cy jest najtrudniejszy przechwyt na drodze, niemal wszystkie najwyŠej wycenione drogi na Łwiecie s§ krótkimi sportowymi drogami znajduj§cymi si« w ¯atwo dost«pnych rejonach. Aby
otworzyú drog« wycenian§ na 5.15, specjalista w rodzaju Chrisa Sharmy
lub Adama Ondry b«dzie „pracowa¯” tygodniami lub miesi§cami nad
sekwencj§ przechwytów, odpadaj§c setki razy bez ponoszenia Šadnych
konsekwencji; dopiero takie przygotowanie pozwoli mu pokonaú ca¯§
drog« bez odpadni«cia. Tego rodzaju wspinaczka jest tak bardzo wyspecjalizowana, Še uprawiaj§ce j§ osoby cz«sto nie angaŠuj§ si« w inne odmiany wspinania.
Jak na ironi«, wspinanie tradowe jest zatem wi«kszym wyzwaniem
niŠ wspinaczka sportowa — jest teŠ bardziej niebezpieczne i trzeba si«
podczas niego wykazaú wi«ksz§ odwag§.
Wspinanie na Šywca to jednak zupe¯nie inna para kaloszy. Gdy Alex
Honnold rusza, by pokonaú na Šywca jak§Ł d¯ug§ drog«, rezygnuje z liny,
partnera, który móg¯by wy¯apaú jego odpadni«cie, a takŠe wszelkiego
rodzaju przelotów (spitów, haków, koŁci czy camów) wykorzystywanych
w roli sztucznych chwytów lub asekuracji pozwalaj§cej wy¯apaú lot.
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PoniewaŠ prawdopodobieĮstwo odpadni«cia na drodze o wycenie zaledwie 5.11 czy 5.12 jest juŠ ca¯kiem spore, tylko nieliczni decydowali
si« na Šywcowanie dróg trudniejszych niŠ 5.11, a jeŁli nawet to robili,
zazwyczaj wybierali krótkie drogi i wczeŁniej wielokrotnie przechodzili
je z lin§ i partnerem, zapami«tuj§c kaŠdy chwyt i ca¯§ sekwencj« ruchów
(jeŁli o to chodzi, w przypadku wspinaczki bez liny cz¯owiek moŠe teŠ
spaŁú i zgin§ú na drodze o wycenie 5.4 — wystarczy, Še urwie si« jakiŁ
chwyt lub stopieĮ).
Wspinaczka na Šywca jest zatem najbardziej wymagaj§c§ i najczystsz§ form§ wspinaczki, jak§ kiedykolwiek wymyŁlono. To skrajna postaú
przygody, z jak§ moŠna si« zetkn§ú w skale — a za najdrobniejszy nawet b¯§d wspinaczowi przychodzi zap¯aciú najwyŠsz§ cen«.

Ludzie pytaj mnie przez ca®y czas, jak to siª sta®o, Še zacz§®em siª wspinaú
na Šywca. Nie s§dzª jednak, by wierzyli w moje s®owa, gdy udzielam szczerej
odpowiedzi. Prawda jest taka, Še gdy zaczyna®em siª wspinaú w ska®ach, by®em
zbyt nieŁmia®y, by podejŁú do obcych osób i zapytaú, czy chcia®yby siª zwi§zaú
ze mn§ lin§.
Zacz§®em siª wspinaú w wieku 10 lat na sztucznej Łciance w moim rodzinnym Sacramento w Kalifornii, ale aŠ do 19. roku Šycia bardzo niewiele wspina®em siª w ska®ach. By®em tak aspo®eczny i nerwowy, Še naprawdª ba®em siª
rozmawiaú z obcymi. Choú wspina®em siª juŠ po drogach wycenianych na 5.13,
brakowa®o mi odwagi, by podejŁú do innych wspinaczy w miejscu takim
jak Lover’s Leap w okolicach jeziora Tahoe i zapytaú, czy móg®bym siª
z nimi powspinaú.
W tej sytuacji zacz§®em Šywcowaú. Pierwsz§ pokonan§ przeze mnie drog§
by®a po®oga p®yta wyceniona na 5.5 — Knapsack Crack w rejonie Lover’s Leap.
Nastªpnym celem by®a duŠo bardziej stroma, trzywyci§gowa droga o nazwie
Corrugation Corner i wycenie 5.7. Strasznie zaciska®em rªce na chwytach, poniewaŠ bardzo siª ba®em i czu®em, Še kiepsko siª wspinam.
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Szybko nabiera®em jednak wprawy. Zawsze uwielbia®em odfajkowywaú
kolejne pozycje na róŠnych listach. Od samego pocz§tku kariery wspinaczkowej
posiada®em oprawiony notatnik, w którym zapisywa®em pokonane drogi, opatruj§c kaŠd§ z nich krótk§ uwag§. Moja „biblia wspinaczkowa”, jak nazwa®em ten notatnik, by®a moim najwiªkszym skarbem. W 2005 i 2006 r. przeszed®em mnóstwo dróg w Joshua Tree, na granitowych g®azach i iglicach na
pustyni na wschód od Los Angeles. Zaw®adnª®a mn§ nienasycona Š§dza Šywcowania. Potrafi®em przejŁú w ci§gu dnia nawet 50 wyci§gów, w wiªkszoŁci
krótkich dróg o trudnoŁciach do 5.10. Oto przyk®adowy wpis z mojej biblii:
10/7/05
18 wyciÈgów — raczej niezbyt udany dzieñ
5.7 do [5].10b
Nie zdoïaïem wystartowaÊ na Left Peyote Crack. Dziwne.

Szybko osi§gn§®em stan, w którym podczas Šywcowania czu®em siª ca®kiem komfortowo. Odkry®em, Še jeŁli posiadam jakikolwiek szczególny dar, ma
on zwi§zek ze sfer§ mentaln§: by®a to zdolnoŁú do zapanowania nad sob§
w sytuacji, która mog®aby byú stresuj§ca. Nim nadszed® 2007 r., przesolowa®em
kilka wyci§gów o trudnoŁciach do 5.12a. Czu®em, Še jestem gotowy wykonaú
kolejny duŠy krok.
NiezaleŠnie od tego w tamtym czasie nie myŁla®em w ogóle o tym, by zostaú
zawodowym wspinaczem albo próbowaú zainteresowaú kogokolwiek tym,
co robiª. We wrzeŁniu 2007 r. pojecha®em do Yosemite. Mia®em na oku dwie
legendarne drogi: pó®nocn§ Łcianª Rostrum, czyli wspania®y, licz§cy 245 metrów
granitowy filar o wycenie 5.11c, a takŠe Astromana na Washington Column
— drogª, która by®a lokalnym klasykiem, mia®a 335 metrów i równieŠ by®a
wyceniana na 5.11c.
Wiele lat wczeŁniej, jeszcze w 1987 r., Peter Croft zaskoczy® spo®ecznoŁú
wspinaczkow§, przechodz§c na Šywca obydwie te drogi w jeden dzieĮ. Przez
nastªpnych 20 lat nikt nie powtórzy® tego wyczynu. Astroman jest zdecydowanie trudniejsz§ i bardziej wymagaj§c§ z tych dwóch dróg — jest bardziej mªcz§cy fizycznie, a cz®owiek czuje siª tam mniej pewnie. W 2007 r. Astroman
mia® tylko dwa przejŁcia na Šywca — autorem drugiego by® Dean Potter, który
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pokona® tª drogª w 2000 r. W wieku 43 lat nadal wspina siª na najwyŠszym
poziomie4, chociaŠ ostatnio skupi® siª na ®§czeniu wspinaczki po trudnych drogach ze skokami BASE. Jest kolejnym wspinaczem, który duŠo Šywcuje, i zawsze
by® dla mnie wzorem do naŁladowania.
19 wrzeŁnia przeszed®em na Šywca zarówno Astromana, jak i Rostrum.
WczeŁniej pokona®em obie te drogi z lin§ i z partnerami, ale trudno by®o powiedzieú, Šebym mia® je zapatentowane. By®em zadowolony, Še tego dnia na
Šadnej z tych dróg nie napotka®em innych wspinaczy. Nie wspomina®em wczeŁniej nikomu o swoich planach; po prostu pojawi®em siª na miejscu i przeszed®em obie drogi. Posz®o mi naprawdª dobrze — w obu przypadkach przez ca®y
czas czu®em pe®n§ kontrolª nad sytuacj§. W swojej „biblii” zapisa®em tylko:
9/19/07
Astroman — 5.11c — solo
Rostrum — 5.11c — ” ”

Obok Astromana doda®em uŁmiechniªt§ buŞkª, ale nie dopisa®em Šadnego
innego komentarza.
Tamtego wieczoru zadzwoni®em do kogoŁ z moich przyjació® (niewykluczone,
Še by® to Chris Weidner) i opowiedzia®em mu, jak min§® mi dzieĮ. To w®aŁnie
w ten sposób ca®a sprawa wysz®a na jaw. Muszª przyznaú, Še podwójne przejŁcie na Šywca wzbudzi®o pewne poruszenie w Dolinie (takiej nazwy uŠywaj§
wspinacze, gdy mówi§ o Yosemite), choú wy®§cznie wŁród najbardziej zapalonych bywalców tego miejsca. W moim przekonaniu to, Še przeszed®em obie drogi w jeden dzieĮ, tak samo jak Peter Croft, nie by®o szczególnie znacz§ce. Liczy®o siª to, Še w ogóle zdecydowa®em siª podj§ú to wyzwanie, a sukces zapewni®
mi poczucie pewnoŁci pozwalaj§ce rozmyŁlaú o jeszcze ambitniejszych przejŁciach na Šywca.
***
4

Rozdzia¯y 1. – 8. pochodz§ z pierwszego wydania ksi§Ški, które zosta¯o opublikowane
w 2015 r. To w¯aŁnie 2015 r. jest tu traktowany jako teraŞniejszoŁú, a niektóre informacje si¯§ rzeczy sta¯y si« nieaktualne. Dean Potter zgin§¯ 16 maja 2015 r. podczas
skoku BASE, o czym b«dzie jeszcze mowa w dalszej cz«Łci ksi§Ški — przyp. t®um.
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Piªú miesiªcy póŞniej, w lutym 2008 r., pojecha®em do Indian Creek w po®udniowej czªŁci stanu Utah. Indian Creek jest mekk§ krótkich piªknych rys w litym piaskowcu Wingate. By®em w fantastycznej formie i wspina®em siª z lin§
z róŠnymi partnerami. Zalicza®em najtrudniejsze onsighty w swojej karierze,
czyli pokonywa®em drogi w pierwszej próbie i bez odpadniªcia. Przechodzi®em
w ten sposób drogi do 5.13b lub c, ale wspina®em siª na tyle duŠo, Še nabawi®em siª zapalenia Łciªgna w lewym ®okciu. Pocz§tkowo nie wiedzia®em nawet,
co jest grane — s§dzi®em, Še nadwerªŠy®em biceps z nadmiaru wspinaczki.
Podczas pobytu w Creek dosz®o jednak do tego, Še po zaledwie dwóch lub
trzech wyci§gach odczuwa®em dotkliwy ból, który zmusza® mnie do rezygnacji
z dalszego wspinania. W tej sytuacji wspina®em siª jeden dzieĮ, po czym robi®em dwa dni przerwy. JeŞdziliŁmy wtedy na rowerach górskich z moim przyjacielem Cedarem Wrightem, próbuj§c ®§czyú róŠne aktywnoŁci. To, Še nie by®em
w stanie wspinaú siª z wiªksz§ intensywnoŁci§, doprowadza®o mnie jednak
do szaleĮstwa.
O dziwo, poprzez to, Še by®em sfrustrowany, stan zapalny Łciªgna w ®okciu
okaza® siª czynnikiem sprzyjaj§cym przejŁciu na Šywca Moonlight Buttress.
Cz®owiek musi poczuú pewien g®ód, by znaleŞú w sobie motywacjª do zrobienia
czegoŁ naprawdª ambitnego. ChociaŠ podczas pobytu w Creek by®em w Łwietnej formie i znakomicie mi siª wspina®o, mia®em teŠ apetyt na coŁ wiªcej, gdyŠ
musia®em zadowalaú siª zdecydowanie mniejsz§ liczb§ dni wspinaczkowych,
niŠ bym sobie tego Šyczy®.
Droga Moonlight Buttress by®a projektem, o którym marzy®em od lat —
odk§d tylko pokonaliŁmy j§ razem z Billem Ramseyem. To w®aŁnie dlatego 30
i 31 marca 2008 r. znalaz®em siª w Parku Narodowym Zion, siedz§c przez
ca®y dzieĮ w vanie, staraj§c siª przeczekaú deszcz i wyobraŠaj§c sobie wszystko,
co moŠe siª wydarzyú nazajutrz na tej niesamowitej drodze.
Wszystkie przejŁcia na Šywca z kilku wczeŁniejszych lat nauczy®y mnie ceniú przygotowanie. Nigdy jednak nie przygotowywa®em siª do Šywcowania tak
skrupulatnie jak w przypadku Moonlight Buttress. Kluczow§ kwesti§ by®o patentowanie przez dwa dni przechwytów na wªdkª, aŠ wszystkie sekwencje u®oŠy®y mi siª w pamiªci, choú równie istotne by®y te dni, które spªdza®em na siedzeniu i myŁleniu. WyobraŠa®em sobie kolejne chwyty i stopnie na ca®ej d®ugiej
drodze. Wizualizowa®em wszystko, co mog®oby siª wydarzyú. W pewnym sensie
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ca®§ ciªŠk§ pracª zwi§zan§ z tym przejŁciem wykona®em w dniach poprzedzaj§cych sam§ wspinaczkª. Gdy wbi®em siª juŠ w drogª, by®a to wy®§cznie
kwestia zrealizowania planu.
Zawilgocenie i zapiaszczenie dolnej czªŁci Łciany sprawi®y, Še do pewnego
stopnia zg®upia®em. Pocz§tkowo nie by®em teŠ pewien, czy rzeczywiŁcie znajdujª siª na drodze. Nie by®em powaŠnie wystraszony — by®y to raczej wahanie
i niepewnoŁú. Patrz§c z perspektywy czasu, s§dzª, Še po dwóch dniach wyobraŠania sobie wspinaczki rzutowa®em po prostu na ten pocz§tkowy fragment
drogi mój niepokój dotycz§cy ca®ego projektu. Podczas pokonywania tego terenu popycha®a mnie do dzia®ania czysta ekscytacja, która zawsze kryje w sobie
odrobinª niepokoju.
Drugi wyci§g jest rys§, która przecina ska®ª idealnie równ§ lini§. Po dotarciu tam wiedzia®em, Še znajdujª siª we w®aŁciwym miejscu. Na szczyt prowadzi st§d tylko jedna droga. Co wiªcej, po tym, jak przeszed®em drugi wyci§g,
ska®a zrobi®a siª sucha, a uczucie zapiaszczenia praktycznie zniknª®o. Wraz ze
zdobywaniem kolejnych metrów nabiera®em pewnoŁci siebie. Wyceniany na 5.11c
trawers w prawo na trzecim wyci§gu poszed® idealnie. Nim dotar®em do pó®ki
Rocker Blocker, by®em juŠ stuprocentowo zaangaŠowany we wspinaczkª i wykonywa®em przechwyty w sposób, który sprawia® wraŠenie doskona®ej realizacji
stworzonego wczeŁniej planu.
Gdy rusza®em z pó®ki, by zacz§ú wymagaj§cy bulder, w jakimŁ zakamarku
mojego umys®u pojawi® siª scenariusz zwi§zany z odpadniªciem i prób§ z®apania siª pó®ki. Porusza®em siª jednak naprawdª skutecznie, a gdy tylko wykona®em niewielki podskok i z®apa®em kluczowy chwyt, wiedzia®em, Še nie odpadnª.
Poczu®em jeszcze wiªksz§ pewnoŁú siebie.
PowyŠej Rocker Blocker czeka®o na mnie 55-metrowe zaciªcie, które ma
wycenª 5.12d i jest cruxem ca®ej drogi. O tak wysokiej wycenie nie decyduje pojedynczy, szczególnie trudny przechwyt, ale wyczerpuj§cy ci§g trudnoŁci ca®ego
zaciªcia. To tutaj op®aci®y siª moje wczeŁniejsze przygotowania. Zacz§®em siª
wspinaú rozpieraczk§, staj§c na niewielkich wystªpach na piaskowcu na obu
Łcianach zaciªcia i przemieszczaj§c siª p®ynnie w górª od jednego chwytu do
drugiego. ŀciana jest w tym miejscu idealnie pionowa, wiªc wspinacz musi
bardzo dok®adnie oceniú chwyty. Pamiªta®em jednak kaŠdy z nich z moich
prób na wªdkª. Oprócz tego — dok®adnie tak, jak siª spodziewa®em — Łciana
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by®a tutaj idealnie sucha, gdyŠ ten fragment drogi jest os®oniªty przed deszczem
przez niewielki okap znajduj§cy siª duŠo wyŠej.
Podczas pokonywania rozpieraczk§ pierwszych 25 metrów by®em w stanie
od czasu do czasu odpocz§ú na ma®ych chwytach, ale potem nadszed® czas, by
zacz§ú siª wspinaú dülfrem. Z®apa®em obydwiema d®oĮmi krawªdŞ rysy, odchyli®em siª w lewo, po czym podszed®em nogami po przeciwleg®ej Łcianie zaciªcia, aŠ podeszwy moich butów znalaz®y siª w odleg®oŁci oko®o 60 centymetrów
od niŠszej mojej rªki. Ta technika wspinaczkowa sprawia wraŠenie niezbyt naturalnej. NajwaŠniejszym elementem umoŠliwiaj§cym ruch w górª jest tutaj
stabilnoŁú, któr§ zapewnia wspinaczowi ci§gniªcie krawªdzi rysy kontrowane
przez nacisk stóp. Ta pozycja przypomina siedzenie w kajaku i mocne ci§gniªcie za wios®a. Podczas takiej wspinaczki naleŠy naprzemiennie wykonywaú
ruchy nogami i rªkami, dziªki czemu moŠna stopniowo posuwaú siª do góry.
Owszem, ta technika jest mªcz§ca, ale czysty dülfer wydaje siª pewny i bezpieczny. JeŠeli jednak krawªdzie rysy nie s§ ostre lub rozszerzaj§ siª na zewn§trz, wzglªdnie Łciana, po której trzeba podchodziú nogami, jest zbyt Łliska,
taka wspinaczka staje siª dosyú przeraŠaj§ca. Cz®owiek czuje siª, jakby w kaŠdej chwili móg® wypaŁú z rysy i polecieú w dó®, wykonuj§c przy okazji nieplanowane salto w ty®. JeŁli jednak wspinacz nie podejdzie odpowiednio wysoko
nogami, mog§ siª one zeŁlizgn§ú, a w takiej sytuacji rªce trzymaj§ce krawªdŞ
rysy staj§ siª bezwartoŁciowe. Obydwa te scenariusze koĮcz§ siª lotem.
Ca®a sztuczka w przypadku ostatnich 30 metrów tego zaciªcia polega na tym,
by nie daú siª zbu®owaú. Wspinacz nie moŠe w nieskoĮczonoŁú poruszaú siª
dülfrem, poniewaŠ prowadzi to do narastaj§cego zmªczenia r§k. To w®aŁnie o coŁ
takiego chodzi, gdy mowa o „zbu®owaniu”. Kiedy wspinacz przekroczy pewn§
granicª zbu®owania, nie jest po prostu w stanie d®uŠej trzymaú siª chwytów.
Gdybym wspina® siª z lin§ (lub choúby z uprzªŠ§, do której mia®bym przypiªte
trochª szpeju), zawsze móg®bym do czegoŁ siª wpi§ú, zawisn§ú na chwilª i pozwoliú odpocz§ú ramionom. OczywiŁcie by®oby to niestylowe, ale wci§Š lepsze
od odpadniªcia. Wspinaj§c siª na Šywca, nie mia®em wyboru. Musia®em dotrzeú do koĮca zaciªcia, nim zbu®owanie uniemoŠliwi mi dalsz§ wspinaczkª.
Pokonuj§c tª czªŁú drogi, by®em juŠ w pe®ni skupiony na wspinaczce, wiªc
przebieg®em zaciªcie tak samo efektywnie jak podczas prób na wªdkª. Ani przez
moment nie grozi®o mi, Še stracª panowanie nad sytuacj§. Jedyn§ rzecz§
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Łwiadcz§c§ o tym, Še zdajª sobie sprawª z tego, iŠ wspinam siª bez liny lub
sprzªtu i mam pod sob§ sporo powietrza, by®o to, Še podchodzi®em nogami nieco wyŠej niŠ podczas dwóch prób na wªdkª. Nieznacznie wzmaga®o to zbu®owanie ramion, ale dawa®o zarazem trochª wiªksze poczucie bezpieczeĮstwa.
Trzy wyci§gi powyŠej kluczowego zaciªcia s§ wycenione na 5.12a, 5.12a
i 5.12b — to nadal cholernie trudne wspinanie, ale zdecydowanie znajduje siª
w zasiªgu moich moŠliwoŁci. W istocie te wyci§gi prowadz§ idealn§ rys§ na
palce. To w®aŁnie tam uzmys®owi®em sobie prawdziw§ frajdª p®yn§c§ z Šywcowania. Wystarczy®o wsun§ú pierwsze paliczki palców w rysª i nieznacznie
przekrªciú d®oĮ, by zaklinowaú palce, co zapewnia®o niesamowicie pewny chwyt.
Przez ca®y czas kontakt ze ska®§ mia® tylko niewielki fragment mojej skóry —
mniej wiªcej po®owa dwóch palców — a moje nogi nie sta®y na stopniach, lecz
by®y dociŁniªte do Łciany. Powierzchnia kontaktu mojego cia®a ze ska®§ by®a
tak naprawdª bardzo niewielka. Ze wszystkich stron otacza®o mnie powietrze.
Czu®em siª tak, jak gdybym wkracza® w pustkª, ale by®o to niesamowite wraŠenie. By®em w stu procentach przekonany, Še nie odpadnª, a ta pewnoŁú pozwala®a mi kontynuowaú wspinaczkª.
Choú nie zatrzymywa®em siª, by rozgl§daú siª i podziwiaú widoki, to w®aŁnie na tym etapie wspinaczki dostrzeg®em teŠ piªkno otaczaj§cej mnie natury.
Ca®a rzeczywistoŁú w kanionie sprowadza siª do dwóch barw — czerwieni
ska® oraz zieleni lasu. GdzieŁ daleko w dole wije siª rzeka Virgin. Na tej wysokoŁci nie s®ychaú samochodów. Jest tylko cisza i spokój.
Na szczyt prowadzi ostatni wyci§g o wycenie 5.10d, który sam w sobie pozostaje sporym wyzwaniem. Pokona®em go jednak tak samo p®ynnie jak wyci§gi po®oŠone poniŠej. Wszelkie w§tpliwoŁci, które trapi®y mnie, gdy zaczyna®em
wspinaczkª, po prostu zniknª®y.
Zanim siª dobrze obejrza®em, sta®em juŠ na szczycie. Sprawdzi®em czas na
iPodzie. 1 godzina i 23 minuty. By® to rekord szybkoŁci przejŁcia, a takŠe pierwsze
przejŁcie tej drogi na Šywca.
Gdy rozwi§za®em sznurówki butów wspinaczkowych, poczu®em niesamowit§ ekscytacjª. ChociaŠ wci§Š musia®em jeszcze zejŁú na dó® na bosaka (buty
wspinaczkowe s§ tak ciasne, Še chodzenie w nich jest bardzo bolesne), a potem
pokonaú ponownie rzekª, by odzyskaú swoje buty podejŁciowe i plecak (powrót
na ziemiª nigdy nie jest ®atwy), by®em pe®en optymizmu. W ci§gu tej godziny
i 23 minut wznios®em siª na wyŠyny swoich wspinaczkowych moŠliwoŁci.
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nikt nie widzia¯, jak Alex pokonuje Moonlight
Buttress. Podobnie jak w przypadku Astromana i Rostrum, nie powiedzia¯ nikomu o swoich planach, choú wspomnia¯ Chrisowi Weidnerowi, Še przejŁcie tej drogi na Šywca jest czymŁ, na co chcia®by si« kiedyŁ
zdecydowaú. Po wspinaczce zadzwoni¯ do Weidnera i opowiedzia¯ mu
o wspania¯ym dniu, który mia¯ za sob§. Weidner poinformowa¯ o tym
innych, a wieŁú rozesz¯a si« lotem b¯yskawicy.
PoniewaŠ przejŁcie mia¯o miejsce 1 kwietnia, wielu znawców wspinaczki zastanawia¯o si« pocz§tkowo, czy ca¯a ta historia nie jest Šartem
lub nawet oszustwem. Ostatecznie Łrodowisko uwierzy¯o jednak w prawdomównoŁú Alexa.
Wspinacze, którzy zdawali sobie spraw« z donios¯oŁci tego przejŁcia,
rozpocz«li dyskusj« na stronie internetowej Supertopo.com. „Ja pier#ol«!”
— napisa¯ jeden z nich. „Niesamowite” — skomentowa¯ inny. „Na sam§ myŁl przechodz§ mnie ciarki”. Cz«Łú komentatorów uzna¯a teŠ wyczyn Honnolda za coŁ niezwykle inspiruj§cego: „Niesamowite dokonanie, Alex. Lektura tego wpisu zmotywowa¯a mnie do tego, by daú
z siebie wi«cej niŠ zwykle”. Ci, którzy wiedzieli o wczeŁniejszych przejŁciach na Šywca Rostrum i Astromana, wyraŠali swoje uznanie: „To
niewiarygodne… powiedzia¯bym, Še niemoŠliwe, ale poniewaŠ mowa
o Alexie… to po prostu niesamowite”. Inny komentarz: „Gratuluj«
przejŁcia… ciŁnij dalej!”.
6 kwietnia Jeff Lowe, który wraz z Mikiem Weisem dokona¯ w 1971 r.
pierwszego przejŁcia Moonlight Buttress, napisa¯ na Supertopo, Še zawsze wiedzia¯, iŠ droga zostanie pokonana klasycznie, i próbowa¯ tego
dokonaú, nim zosta¯ uprzedzony w 1992 r. przez Petera Crofta i Johnny’ego Woodwarda. „Nigdy nie spojrza¯em jednak w magiczn§ kul«
na tyle dok¯adnie, by przewidzieú porywaj§cy akt wiary w wykonaniu
Alexa” — doda¯. „Dobra robota. UwaŠaj na siebie, choú wiem, Še zawsze to robisz”.
KWIETNIA 2008 R.
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Mniej wi«cej w tym samym czasie, w którym jeden z wybitnych
pionierów amerykaĮskiej wspinaczki wyg¯asza¯ swoj§ pochwa¯«, na
Honnolda zwróci¯ teŠ uwag« Łwiat mediów, w tym reŠyserzy z wytwórni
Sender Films. W Łwiecie wspinaczkowym pojawi¯ si« nowy fenomen.
Sam Alex Honnold w wieku 22 lat dopiero zaczyna¯ pokazywaú,
na co go staú.
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