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MOONLIGHT 13

Zacz em wspinaczk  tu  po wicie. Nie by em nawet pewien, czy znalaz em
pocz tek drogi, gdy  nie widzia em tych pierwszych wyci gów od dwóch albo
trzech lat. Pocz tkowy fragment drogi jest zaro ni ty i ma o czytelny — sk a-
daj  si  na niego prowadz ce w prawo rampy, trawersy i rysy na d onie — ale
nie jest a  tak trudny jak górne dwie trzecie ciany.

Niezale nie od tego i tak czu em nerwowo , 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 du o wilgotniejsza, ni  bym sobie tego yczy .
Przypuszczalnie nale a o zaczeka  ze wspinaniem jeszcze jeden dzie , lecz by em
zbyt podekscytowany. Nie mia em najmniejszej ochoty siedzie  kolejny dzie
w swoim vanie i rozwa a  te same my li, które kr y y mi po g owie od 48 godzin.
Musia em ku  elazo, póki gor ce.

Moonlight Buttress to licz ca 365 metrów droga wspinaczkowa przecinaj ca
niemal pionow  piaskowcow  cian  znajduj c  si  na terenie Parku Naro-
dowego Zion w stanie Utah. Niewykluczone, e w ród tysi cy dróg w Zion jest
to najwspanialsza i najczystsza linia, zas uguj ca zarazem na miano najwi k-
szego klasyka. To równie  jedna z najbardziej wymagaj cych i ci gowych dróg
rysowych na wiecie.
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14 SAMOTNO  SOLISTY

Pierwsze przej cie Moonlight Buttress mia o miejsce w pa dzierniku 1971 r.,
a Jeff Lowe i Mike Weis, dwaj legendarni ameryka scy wspinacze, potrzebo-
wali na pokonanie drogi pó tora dnia (w trakcie wspinaczki zaliczyli biwak
na pó ce w po owie wysoko ci ciany). W wielu miejscach u ywali technik ha-
kowych, wykorzystuj c spity i haki w celu przemieszczania si  do góry.

Nieca e 21 lat pó niej, w kwietniu 1992 r., Peter Croft i Johnny Wood-
ward dokonali pierwszego klasycznego przej cia — pokonali drog  bez stoso-
wania technik hakowych, znajduj c sekwencje przechwytów, które mogli wy-
kona  bez obci ania przelotów. Przebyta w ten sposób droga mia a dziewi
wyci gów (d ugo ci liny) i zosta a wyceniona bardzo wysoko, na 5.13a (pó -
niej wycena spad a do 5.12d). W 1992 r. te trudno ci plasowa y si  w górnej
cz ci skali, je li chodzi o drogi wspinaczkowe pokonywane klasycznie na wiecie,
a wyczyn Crofta i Woodwarda by  oceniany jako wspania e dokonanie.

Nawet gdyby nie bra  pod uwag  tego przej cia, Peter Croft i tak by  jed-
nym z moich bohaterów, gdy  w latach 80. i 90. przesuwa  granice wspinaczki
na ywca — wspinania bez liny i jakiegokolwiek sprz tu. Wiele spo ród dróg,
które wówczas prze ywcowa , nigdy nie doczeka o si  powtórze  w tym stylu.

O ile jednak mi wiadomo, nikt nigdy nie my la  o przej ciu na ywca Moonlight
Buttress. To w a nie czego  takiego mia em nadziej  dokona  1 kwietnia 2008 r.

Gdzie  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 si
na ko cu trzeciego wyci gu i ma wymiary mniej wi cej po owy dwuosobowego
ó ka. Poniewa  ten fragment ska y nie trzyma si  zbyt pewnie ciany, kto  go

do niej przytwierdzi  za pomoc  stanowiska z dwóch spitów. Tak naprawd
jest to dla wspinaczy ca kiem komfortowe stanowisko, po o one mniej wi cej
120 metrów nad ziemi .

To nie sama pó ka budzi a jednak mój niepokój. Staj c na palcach na Rocker
Blocker, mo na z trudem si gn  do kluczowego chwytu powy ej. Zasadniczo
rzecz bior c, bezpo rednio z pó ki zaczyna si  bulder o trudno ciach 5.12c. Nie
ma potrzeby skaka  do chwytu; mo na raczej przyj , e jest to dynamiczny
ruch do ma ej kraw dki. Gdy pokonywa em atwe dolne wyci gi, ten prze-
chwyt nieustannie budzi  mój niepokój. By em niemal pewien, e gdybym nie
z apa  chwytu, zdo a bym utrzyma  si  na pó ce, ale nie mia em najmniejszej
ochoty sprawdza  tego w praktyce.
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MOONLIGHT 15

Siedz c dzie  wcze niej w swoim vanie w deszczu, wizualizowa em wszystko,
co mo e si  wydarzy  podczas wspinaczki — w cznie z urwaniem si  chwytu
lub pope nieniem jakiego  b du i odpadni ciem. Wyobra a em sobie, jak od-
bijam si  od pó ki poni ej i pokonuj  ca  drog  a  do ziemi, ami c wi kszo
ko ci podczas kolejnych uderze  o ska . Przypuszczalnie wykrwawi bym si
u podstawy ciany.

W nocy kiepsko spa em, wi c nie mia em problemów ze zrealizowaniem
planu wczesnego wyruszenia w drog . Liczy em na to, e wbij  si  w cian ,
nim dotrze tam s o ce, dzi ki czemu b d  mia  zapewniony podczas wspinacz-
ki przyjemny ch ód. eby dotrze  do miejsca, w którym zaczyna si  Moonlight
Buttress, trzeba pokona  rzek  Virgin, a na pocz tku kwietnia jej wody s  prze-
ra liwie zimne. Pokona em strumie  w bród, na bosaka. Rw ca woda si ga a
mi powy ej kolan — szybko straci em czucie w stopach, a ca e moje cia o dozna-
o lekkiego wstrz su. Oprócz tego musia em te  dba  o utrzymywanie równo-

wagi, stawia em wi c ostro nie nogi mi dzy g adkimi kamieniami rzecznymi.
W pobli u miejsca, które uzna em za pocz tek drogi Moonlight Buttress,

ukry em swoje buty podej ciowe i niewielki plecak, z którym przyszed em.
Postanowi em nie zabiera  na drog  niczego — ani jedzenia, ani wody, ani
dodatkowych ubra . Przypi em do pasa woreczek z magnezj  i zawi za em
sznurówki butów wspinaczkowych. Moje stopy nadal by y zimne, acz nie zdr -
twia e, a ja mia em normalne czucie w palcach u nóg. Mój strój sk ada  si  tylko
z krótkich spodenek i T-shirtu. W ostatniej chwili za o y em s uchawki i w -
czy em iPoda. S ucha em utworów ze swojej listy ulubionych 25 piosenek —
w wi kszo ci punk rocka i wspó czesnego rocka.

To mo e zabrzmie  strasznie g upio, ale nie mia em zegarka, a by em nie-
mal pewien, e ustanowi  rekord szybko ci przej cia Moonlight Buttress. Mog em
jednak u y  iPoda, by okre li  pó niej, ile minut trwa a wspinaczka. Muzyka
pomaga mi osi gn  skupienie, cho  teraz wol  si  wspina  bez iPoda, gdy
uwa am go za swoist  pomoc, na której mo na zacz  nadmiernie polega .

* * *
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16 SAMOTNO  SOLISTY

W moim przekonaniu najwa niejsz  spraw  przy pokonywaniu na ywca
d ugich dróg wielowyci gowych jest przygotowanie. Ca  ci k  prac  zwi za-
n  z Moonlight Buttress wykona em w dniach poprzedzaj cych przej cie. Gdy
ju  zacz em si  wspina , by a to wy cznie kwestia zrealizowania tego, do
czego si  przygotowa em.

To prawda, e wcze niej pokona em t  drog  w ca o ci tylko raz, wspólnie
z profesorem filozofii, Billem Ramseyem. W wieku czterdziestu kilku lat nadal
bardzo dobrze si  wspina  i pracowa  w a nie nad przej ciem klasycznym tej
drogi. Namówi  mnie, ebym zosta  jego partnerem podczas próby popro-
wadzenia drogi, a w trakcie wspinaczki zmieniali my si  na prowadzeniu.
To by  wspania y dzie , gdy  obaj zdo ali my czysto pokona  drog  bez ad-
nych odpadni .

To jednak dzia o si  dwa lub trzy lata wcze niej. W dniach poprzedzaj cych
prób  przej cia na ywca skupi em si  na górnych 250 metrach drogi. Dzi ki
utwardzonej cie ce turystycznej wej cie na szczyt Moonlight Buttress jest przy-
jemnym spacerem — wynios em tam zatem 180 metrów liny, zjecha em
wzd u  ciany i skupi em si  na patentowaniu przechwytów na w dk . Do ase-
kuracji u ywa em przyrz du o nazwie Mini Traxion: blokuje si  on na linie,
gdy dojdzie do szarpni cia w dó , natomiast podczas przemieszczania si  do góry
przesuwa si  g adko po linie. Gdybym odpad  lub chcia  odpocz , Mini Traxion
pozwoli by mi zawisn  na linie.

Korzystaj c ze swojej w dki, pokona em dwukrotnie górne 180 metrów drogi.
Cruxem ca ej drogi — najtrudniejszym fragmentem, który decyduje o sukcesie
lub pora ce wspinacza — jest niesamowite, g adkie zaci cie o d ugo ci oko o 55
metrów. To czwarty z dziewi ciu wyci gów drogi, i to w a nie on sprawia,
e ma ona wycen  5.12d. To ci gowy i naprawd  m cz cy fragment, wi c nim

wspinacz dotrze do jego górnej cz ci, czuje si  solidnie zbu owany.
Ka de przej cie na w dk  tych górnych 180 metrów drogi zaj o mi tylko

godzin . Czu em si  tam niezwykle pewnie. Ani razu nie odpad em, nawet nie
odczu em dyskomfortu. Pó niej u wiadomi em sobie jednak, e lina o d ugo ci
180 metrów nie si ga kluczowego, wycenionego na 5.11c trawersu w prawo na
trzecim wyci gu. Nast pnego dnia wróci em wi c na szczyt z lin  o d ugo ci
245 metrów, ponownie zjecha em wzd u  drogi, po czym wiczy em przechwyty
na trawersie, a  i na nim poczu em si  ca kowicie pewnie.
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MOONLIGHT 17

Podczas prób w dkowych natkn em si  na garstk  innych wspinaczy.
Przyszed em nawet z pomoc  dziewczynie, która zabra a si  za wspinaczk
hakow , nie do ko ca wiedz c, co robi, i utkn a podczas prowadzenia. Zawo-
a em: „Hej, z ap t  lin !”, po czym rozko ysa em ko cówk  mojej liny, dzi ki

czemu dziewczyna mog a si  wyrwa  z pu apki. By a bardzo wdzi czna za
udzielon  jej pomoc. Nie ka dego dnia zdarza si , by na tego typu drodze kto
zje d a  z góry na linie.

Pó niej nadesz y dwa dni opadów. Siedzia em w swoim vanie na parkingu
kina w Springdale, spogl da em przez szyb  i rozmy la em.

Pojecha em do kina, eby zabi  czas, ale przez reszt  dnia, wieczór i wi k-
sz  cz  nast pnego dnia siedzia em w samochodzie, po prostu rozmy laj c.
Nie eby czeka a na mnie jaka  praca. Nie mia em niczego do roboty, je li nie
liczy  my lenia — i to my lenia o wspinaniu.

Siedzia em i rozmy la em, podczas gdy godziny up ywa y jedna za drug .
Wizualizowa em ka dy przechwyt — wszystko, co mog o si  wydarzy . Co
takiego jest konieczne, by upora  si  z wyzwaniem, którego mia em si  za-
miar podj .

To w a nie takie dzia ania mam na my li, gdy mówi  o przygotowaniu.
Teraz mia em si  przekona , czy moje przegotowanie by o odpowiednie — czy
zdo am po prostu zrealizowa  to, co wcze niej wizualizowa em, przygl daj c
si  oczyma wyobra ni ka demu chwytowi i stopniowi na d ugiej drodze pro-
wadz cej na szczyt ciany.

O D  K O N I E C  M A R C A  2 0 0 8  R .  Alex Honnold nie by  zbyt dobrze
znany poza niewielkim kr giem swoich przyjació . Obecnie jest

przypuszczalnie najbardziej znanym wspinaczem na wiecie. Nie twier-
dz , e jest najlepszym wspinaczem na wiecie — w istocie trudno w ogóle
podejmowa  próby wskazania takiej osoby, gdy  wspinaczka ma wiele
obliczy, od himalaizmu a  po buldering uprawiany w zamkni tych
halach wspinaczkowych.

P
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18 SAMOTNO  SOLISTY

B yskawiczny wzrost popularno ci Honnolda wynika z tego, e
przesun  on granice najbardziej ekstremalnej i niebezpiecznej odmia-
ny wspinaczki w zdecydowanie wi kszym stopniu ni  uznawano to za
mo liwe. Wspinaczka na ywca oznacza rezygnacj  z liny, partnera
i wszelkiego „ elastwa” (haków, ko ci lub camów) zapewniaj cego ase-
kuracj . Absolutn  prostot  takich wysi ków zrozumie nawet ca kowity
laik. Gra toczy si  tu o najwy sz  stawk : je li odpadniesz, zginiesz.

Alex ma na swoim koncie przej cia bez asekuracji dróg, które by y
d u sze i zdecydowanie trudniejsze od tego, co uwa ano za mo liwe do
przej cia w takim stylu. Dotychczas te dzia ania uchodz  mu na sucho,
cho  niektórzy jego najbli si przyjaciele obawiaj  si  tego, e wspinacz-
ka na ywca doprowadzi ostatecznie do jego mierci.

ywcowanie to co  wi cej ni  kaskaderski wyczyn. Sprowadza ono
wspinaczk  do najbardziej podstawowego wyzwania: cz owiek, który
ma do dyspozycji jedynie buty wspinaczkowe oraz magnezj  (pozwa-
laj c  walczy  z poceniem d oni), mierzy si  ze cian . To najczystsza
forma wspinania.

Nie jest to natomiast jedyna odmiana wspinaczki uprawiana przez
Alexa. Jego szybkie „ a cuchówki” — po czenia dwóch lub trzech wiel-
kich cian pokonywanych jedna po drugiej w ramach wy cigu z czasem
i przy bardzo ograniczonym u yciu lin lub asekuracji zmieni y w Yose-
mite wyobra enie o tym, co jest w ogóle mo liwe. Po 2013 r. Alex posze-
rzy  równie  swoje horyzonty, anga uj c si  tak e w alpinizm i dokonu-
j c w tej dziedzinie rzeczy, które nie uda y si  wcze niej nikomu innemu.

Krótko mówi c, Alex Honnold jest wspinaczkowym wizjonerem —
jedn  z tych postaci, które przychodz  na wiat mo e raz na ca e poko-
lenie. Jest te  bystry, zabawny, zaskakuj co skromny, a do tego stara si
zmienia  wiat na lepsze, dbaj c o ludzi, którzy znajduj  si  w gorszym
po o eniu ni  on lub s  mniej utalentowani. Prawie ka dy, kto zna
Alexa lub po prostu mu si  przyjrzy, zaczyna darzy  go sympati ,
poniewa , jak uj  to Jon Krakauer: „Jest ca kowicie szczery. Nie ma
w nim ani krzty fa szu”.
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MOONLIGHT 19

Podczas wyst pie  publicznych Alex raz za razem spotyka si
z dwoma pytaniami, które zadaj  mu wszyscy — pocz wszy od dzieci,
a sko czywszy na osobach w podesz ym wieku. W istocie s  to zasadnicze
pytania dotycz ce jego dzia alno ci. Brzmi  one:

Czy nie boisz si  tego, e umrzesz?

Dlaczego to robisz?

W pewnym sensie s  to pytania, na które nie ma odpowiedzi. Mo na
je wrzuci  do jednego worka z dan  mimochodem odpowiedzi , jakiej
George Mallory udzieli  w 1923 r. kolejnemu dziennikarzowi pytaj cemu
go, dlaczego chce zdoby  Mount Everest. Cho  stwierdzenie: „Poniewa
istnieje”, mia o by  w zamy le poirytowanego Mallory’ego docinkiem,
który wyrazi by jego rozdra nienie, te s owa sta y si  najs ynniejszym
cytatem w historii wspinaczki górskiej.

Alex stworzy  z czasem zestaw w asnych artów pozwalaj cych od-
powiedzie  na nieuniknione pytania. Pytany o odpadni cie zako czone
mierci , odpowiada:

— To b d  najgorsze cztery sekundy mojego ycia.
Czasem mówi te :
— Jestem pewien, e po owa ludzi stwierdzi: „Przynajmniej umar ,

robi c to, co najbardziej kocha ”. Druga po owa powie: „Co za pie-
przony idiota!”.

Alex jest niezwykle zdeterminowanym cz owiekiem, w którym drze-
mie ch  rywalizacji. Jego skromno , która wynika z wrodzonej nie-
mia o ci, przybiera jednak posta  bagatelizowania w asnych dokona ,

co powoduje (daje to o sobie zna  w powy szych artach) deprecjono-
wanie tych osi gni . Grono najbli szych 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 balansowa  podczas ywcowania na niezwykle cienkiej grani-
cy ryzyka. Po owa z nich nie yje. Niektórzy spo ród tych solistów
                                                          
1 „No Big Deal”, czyli „nic wielkiego” — przyp. t um.
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20 SAMOTNO  SOLISTY

przetrwali jednak dekady ta czenia nad przepa ci : do tego grona zali-
cza si  nie tylko Peter Croft, ale równie  i Henry Barber, który w latach
70. XX w. podró owa  po ca ym wiecie i pokonywa  w pierwszych pró-
bach najtrudniejsze drogi w rejonach wspinaczkowych od Walii po Austra-
li  (robi c przy okazji ogromne wra enie na lokalnych wspinaczach).

Innym zdarzy o si  pope ni  zaledwie jeden b d, który kosztowa  ich
ycie. By  w ród nich Derek Hersey, Brytyjczyk, który przeniós  si  do

Stanów Zjednoczonych; w 1993 r. poniós  mier  na drodze Steck-Salathé
w Yosemite, przypuszczalnie dlatego, e ska a zrobi a si  liska po przej-
ciu ulewy. Dan Osman, Charlie Fowler i Michael Reardon równie

zgin li w wypadkach zwi zanych z próbami dokonywania w górach i ska-
ach ekstremalnych wyczynów. Najwi kszym szokiem by a jednak dla
wiata wspinaczkowego mier  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  ju
wcze niej wiele razy; znajdowa a si  ona niedaleko jego domu w Mam-
moth Lakes w Kalifornii.

Alex zwraca uwag  na to, e aden z tych wybitnych wspinaczy nie
zgin  podczas próby ywcowania na granicy swoich mo liwo ci. Hersey
i Bachar odpadli na drogach, które znajdowa y si  w zasi gu ich mo li-
wo ci (je li chodzi o Bachara, spekulowano, e przyczyn  fatalnego
upadku mog o by  nag e os abienie lewej r ki i barku, b d ce nast p-
stwem problemów z kr gos upem spowodowanych wcze niejszym wy-
padkiem samochodowym). Reardon zosta  porwany przez fal  wyj t-
kow  po tym, jak zszed  bez asekuracji do podstawy urwiska morskiego
w Irlandii. Fowler zgin  w lawinie, gdy próbowa  wspi  si  na niezdo-
byt  gór  w zachodnich Chinach. Osman poniós  mier , staraj c si
przesuwa  granice w sporcie, który praktycznie sam wymy li  — sko-
kach na linie, czyli wiadomym rzucaniu si  w przepa  i u ywaniu liny
lub lin do powstrzymania upadku. Po tym, jak odda  rekordowy skok
o d ugo ci ponad 300 metrów, zgin , gdy lina zawiod a podczas skoku
z Leaning Tower w Yosemite.
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Z drugiej strony ka dy z pi ciu wybitnych solistów opisanych powy-
ej zgin , szukaj c nowych wyzwa  w wiecie przygody. Osman odkry

w efekcie granice skoków na linie, p ac c za ten eksperyment w asnym
yciem. Chocia  Henry Barber nadal yje i ma si  dobrze, na pocz tku

lat 80. niewiele brakowa o, by odpad  i poniós  mier , gdy ywcowa  na
urwisku po o onym na brytyjskim wybrze u. Jego przej cie by o reje-
strowane na potrzeby jednego z ameryka skich programów telewizyj-
nych. Gwa towny ruch jednego z kamerzystów sprawi , e Barber straci
równowag . Wspinacz opisywa  pó niej ten moment w nast puj cy sposób:

To sprawi o, e moja uwaga skupi a si  nie na tym, na czym powinna
(…). Wspina em si  rozpieraczk , opieraj c d onie o przeciwleg e ciany
zaci cia. Przy o y em odrobin  za du o si y i mój lewy bark uderzy
o cian , po czym zacz em si  zsuwa . W ca ym moim ciele, od pal-
ców u nóg a  po czubek g owy, zacz a natychmiast kr y  adrena-
lina. (…) Straci em równowag  i zacz em spada . Harmonijno
i p ynno  ruchu pozwoli y mi jednak powstrzyma  upadek i konty-
nuowa  wspinaczk .

Alex robi u ytek ze swojej wybitnej inteligencji i ma niezwykle ana-
lityczne podej cie do ycia. Z uporem twierdzi:

— Nie lubi  ryzyka. Nie lubi  przekracza  podwójnej ci g ej. Nie
lubi  rzuca  kostk .

Odró nia konsekwencje od ryzyka. Si  rzeczy konsekwencje od-
padni cia podczas wspinaczki na ywca s  ostateczne. Nie oznacza to
jeszcze, e Alex podejmuje najwi ksze ryzyko. Mówi:

— Zawsze okre lam jako ryzyko prawdopodobie stwo tego, e od-
padn . Konsekwencje s  tym, co mi si  wtedy przydarzy. Staram si  za-
tem dba  o to, by moje ywcowanie by o jak najmniej ryzykowne, co
oznacza niewielkie prawdopodobie stwo odpadni cia, nawet je eli
z takim lotem wi za yby si  bardzo powa ne konsekwencje.

Patrz c z drugiej strony, mo na powiedzie , e równie racjonalne s
niektóre argumenty podnoszone przez bliskich przyjació  Alexa, któ-
rych martwi  dokonywane przez niego wybory. Tommy Caldwell jest
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siedem lat starszy od Alexa; by  te  jego partnerem podczas i cie mara-
to skich a cuchówek oraz wypraw górskich. Caldwell, jeden z naj-
lepszych wspinaczy na wiecie, nale y do osób, które Alex darzy po-
dziwem i stawia sobie za wzór do na ladowania. W 2011 r Tommy
powiedzia :

— Nigdy nie próbowa em przej  na ywca niczego naprawd  wiel-
kiego. Wielokrotnie — mo e kilkana cie razy — zdarzy o mi si  ca ko-
wicie niespodziewanie odpa  w stosunkowo atwym terenie, gdy ukru-
szy  si  jaki  chwyt lub od podeszwy mojego buta oderwa  si  kawa ek
gumy, wzgl dnie wydarzy o si  co  jeszcze innego. Gdybym wspina  si
wtedy bez asekuracji, nie by oby mnie ju  w ród ywych.

Doda  jeszcze:
— Naprawd  lubi  Alexa. Nie chc , eby zgin .

* * *

W tym momencie publiczno , 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 go  z niesamowitego zdj cia na ok adce »National Geographic«”2.

eby jednak osoby niezwi zane ze wspinaczk  mog y zrozumie , co do-
k 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 ugo ci.
Jeden ze wspinaczy, wpi ty bezpiecznie do stanowiska w cianie, asekuruje
prowadz cego, który wspina si  powy ej. W celu zminimalizowania kon-
sekwencji odpadni cia prowadz cy osadza podczas wspinaczki przeloty.

Przez wi ksz  cz  historii wspinaczki skalnej prowadz cy wbija
w naturalne rysy w skale haki, czyli rozmaicie ukszta towane metalowe
kliny, wykonywane pocz tkowo z elaza, które zosta o potem zast pione

                                                          
2 A teraz równie  jako „g ówny bohater filmu dokumentalnego nagrodzonego Oscarem”

— przyp. t um.
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przez stop stali chromowo-molibdenowej. Gdy hak zosta  ju  solidnie
osadzony, prowadz cy przepina  przez jego ucho karabinek — owalny
pier cie  z zamkiem zamykanym przez spr yn  — przez który pro-
wadzi  lin . Dzi ki temu, je li wspinacz odpad  na przyk ad pó tora me-
tra nad hakiem, asekurant znajduj cy si  na drugim ko cu liny móg
wy apa  partnera po tym, jak przelecia  on nieco ponad trzy metry
(dodatkowe centymetry wynikaj  z rozci gliwo ci nylonowej liny, która
amortyzuje te  szarpni cie).

W latach 80. haki przesz y do historii, je li nie liczy  wspinaczki
w górach wysokich — wszystko dlatego, e powtarzaj ce si  wbijanie
i wybijanie haków niszczy o ska , tworz c w niej paskudne hakodziury.
Wspinacze zacz li u ywa  ko ci — rozmaicie ukszta towanych kawa -
ków metalu, które mo na by o osadza  w rysach i rze bie skalnej, a one
blokowa y si  tam w przypadku obci enia ich w dó . Ko ci s  z zasady
du o mniej pewne od haków. W latach 70. XX w. Ray Jardine wynalaz
pomys owe urz dzenia, które nazwa  „friendami” (dzi  cz ciej nazywa
si  je „camami”). To wyposa one w spr yn  przyrz dy z o one z prze-
ciwstawnych 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  osadzi  kostki, po czym zwalnia spust. Spr yna sprawia, e krzywki
rozpieraj  si  w rysie, a prawid owo osadzony cam mo e utrzyma  ty-
si ce kilogramów. Nie trzeba chyba dodawa , e camy zrewolucjoni-
zowa y wspinaczk  skaln .

Praktycznie od momentu narodzin tego sportu zdarza o si , e wspi-
nacze pokonywali niemo liwe do przej cia w inny sposób po acie ska y,
u ywaj c przelotów jako sztucznych chwytów. Taki styl okre lany jest
mianem „wspinaczki hakowej” lub „wspinaczki technik  sztucznych
u atwie ”. Przy u yciu aweczek — nylonowych ta m, które posiadaj
trzy lub cztery p tle na nogi i tworz  drabinki — mo na pokona  ha-
kowo ca e wyci gi. Osoba wspinaj ca si  w tym stylu zawiesza aweczk
na haku, ko ci lub camie, po czym wspina si  po nylonowych szcze-
blach, a nie po samej skale.
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Wraz z up ywem czasu arsena  wspinaczkowych rozwi za  tech-
nicznych wzbogaci  si  o spity. W g adkiej skale pozbawionej rys wspi-
nacz wierci otwór (u ywaj c albo m otka, albo wiertarki mechanicznej),
a nast pnie wbija w niego cylindryczny spit, wykonany zazwyczaj ze
stali nierdzewnej. Do ko ca spita mocuje si  plakietk  przypominaj c
ucho haka. Pó niej wspinacz wiesza w plakietce karabinek, do którego
wpina lin . Dobry spit jest równie wytrzyma y jak najlepszy hak.

Wspinaczka klasyczna — w odró nieniu od wspinaczki na ywca —
oznacza, e prowadz cy korzysta co prawda z przelotów, ale wy cznie
po to, by zapewni  sobie bezpiecze stwo w razie odpadni cia. Nie osadza
w skale ko ci ani cama, na których pó niej si  podci ga, by pokona
w ten sposób kolejny fragment drogi. Wspina si  po skale, wykorzystuj c
wy cznie r ce i nogi, chocia  je li odpadnie, a ma pod sob  solidny
przelot, nie gro  mu raczej urazy.

Drogi wspinaczkowe pokonywane klasycznie w Stanach Zjedno-
czonych s  wyceniane przy u yciu skali trudno ci, która nosi nazw
Yosemite Decimal System (YDS; po polsku bywa te  okre lana „skal
ameryka sk ”) i obejmuje obecnie zakres od 5.0 do 5.15. Ta dziwna
numeracja wynika z faktu, e ameryka scy eksperci d ugo uwa ali,
i  cz owiekowi nigdy nie uda si  pokona  dróg trudniejszych ni  5.9.
Pod koniec lat 60. XX w. ta bariera zosta a jednak pokonana, a osoby
zajmuj ce si  wycenami uzna y, e musz  stworzy  stopie  5.10. System
jest nies ychanie konserwatywny, tak wi c wy sze warto ci, od 5.10, s
dodatkowo podzielone na cztery niezale ne stopnie, od a do d. Czo owi
wspinacze twierdz , e ró nica trudno ci 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 wycenia-
nych na 5.15c3.

W ci gu ostatnich dwudziestu kilku lat spity doprowadzi y do na-
rodzin zjawiska nazywanego „wspinaczk  sportow ”, które ró ni 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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równie  „wspinaczk  na w asnej asekuracji”), podczas której wspinacz
osadza i usuwa przeloty, chocia by ko ci oraz camy. Na drodze spor-
towej 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 bezpiecze stwo i pozwala
wspinaczom pokonywa  klasycznie bardzo trudne drogi w terenie,
w którym nie da oby si  osadzi  ko ci 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 aktywno ci , która w ostatnich latach
b yskawicznie zyskuje na popularno ci. Nie brakuje nastoletnich talen-
tów, które pokonuj  sportowe drogi o wycenie 5.14, ale nigdy nie po-
prowadzi y na w asnej asekuracji cho by jednego wyci gu i nie mia yby
poj cia, jak si  do tego zabra .

Poniewa  skala trudno ci YDS si gaj ca od 5.0 do 5.15 mierzy wy-
cznie to, jak wymagaj cy jest najtrudniejszy przechwyt na drodze, nie-

mal wszystkie najwy ej wycenione drogi na wiecie s  krótkimi spor-
towymi drogami znajduj cymi si  w atwo dost pnych rejonach. Aby
otworzy  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 adnych
konsekwencji; dopiero takie przygotowanie pozwoli mu pokona  ca
drog  bez odpadni cia. Tego rodzaju wspinaczka jest tak bardzo wyspe-
cjalizowana, e uprawiaj ce j  osoby cz sto nie anga uj  si  w inne od-
miany wspinania.

Jak na ironi , wspinanie tradowe jest zatem wi kszym wyzwaniem
ni  wspinaczka sportowa — jest te  bardziej niebezpieczne i trzeba si
podczas niego wykaza  wi ksz  odwag .

Wspinanie na ywca to jednak zupe nie inna para kaloszy. Gdy Alex
Honnold rusza, by pokona  na ywca jak  d ug  drog , rezygnuje z liny,
partnera, który móg by wy apa  jego odpadni cie, a tak e wszelkiego
rodzaju przelotów (spitów, haków, ko ci czy camów) wykorzystywanych
w roli sztucznych chwytów lub asekuracji pozwalaj cej wy apa  lot.
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Poniewa  prawdopodobie stwo odpadni cia na drodze o wycenie za-
ledwie 5.11 czy 5.12 jest ju  ca kiem spore, tylko nieliczni decydowali
si  na ywcowanie dróg trudniejszych ni  5.11, a je li nawet to robili,
zazwyczaj wybierali krótkie drogi i wcze niej wielokrotnie przechodzili
je z lin  i partnerem, zapami tuj c ka dy chwyt i ca  sekwencj  ruchów
(je li o to chodzi, w przypadku wspinaczki bez liny cz owiek mo e te
spa  i zgin  na drodze o wycenie 5.4 — wystarczy, e urwie si  jaki
chwyt lub stopie ).

Wspinaczka na ywca jest zatem najbardziej wymagaj c  i najczyst-
sz  form  wspinaczki, jak  kiedykolwiek wymy lono. To skrajna posta
przygody, z jak  mo na si  zetkn  w skale — a za najdrobniejszy na-
wet b d wspinaczowi przychodzi zap aci  najwy sz  cen .

Ludzie pytaj  mnie przez ca y czas, jak to si  sta o, e zacz em si  wspina
na ywca. Nie s dz  jednak, by wierzyli w moje s owa, gdy udzielam szczerej
odpowiedzi. Prawda jest taka, e gdy zaczyna em si  wspina  w ska ach, by em
zbyt nie mia y, by podej  do obcych osób i zapyta , czy chcia yby si  zwi za
ze mn  lin .

Zacz em si  wspina  w wieku 10 lat na sztucznej ciance w moim rodzin-
nym Sacramento w Kalifornii, ale a  do 19. roku ycia bardzo niewiele wspi-
na em si  w ska ach. By em tak aspo eczny i nerwowy, e naprawd  ba em si
rozmawia  z obcymi. Cho  wspina em si  ju  po drogach wycenianych na 5.13,
brakowa o mi odwagi, by podej  do innych wspinaczy w miejscu takim
jak Lover’s Leap w okolicach jeziora Tahoe i zapyta , czy móg bym si
z nimi powspina .

W tej sytuacji zacz em ywcowa . Pierwsz  pokonan  przeze mnie drog
by a po oga p yta wyceniona na 5.5 — Knapsack Crack w rejonie Lover’s Leap.
Nast pnym celem by a du o bardziej stroma, trzywyci gowa droga o nazwie
Corrugation Corner i wycenie 5.7. Strasznie zaciska em r ce na chwytach, po-
niewa  bardzo si  ba em i czu em, e kiepsko si  wspinam.
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Szybko nabiera em jednak wprawy. Zawsze uwielbia em odfajkowywa
kolejne pozycje na ró nych listach. Od samego pocz tku kariery wspinaczkowej
posiada em oprawiony notatnik, w którym zapisywa em pokonane drogi, opa-
truj c ka d  z nich krótk  uwag . Moja „biblia wspinaczkowa”, jak nazwa-
em ten notatnik, by a moim najwi kszym skarbem. W 2005 i 2006 r. prze-

szed em mnóstwo dróg w Joshua Tree, na granitowych g azach i iglicach na
pustyni na wschód od Los Angeles. Zaw adn a mn  nienasycona dza yw-
cowania. Potrafi em przej  w ci gu dnia nawet 50 wyci gów, w wi kszo ci
krótkich dróg o trudno ciach do 5.10. Oto przyk adowy wpis z mojej biblii:

10/7/05

18 wyci gów — raczej niezbyt udany dzie

5.7 do [5].10b

Nie zdo a em wystartowa  na Left Peyote Crack. Dziwne.

Szybko osi gn em stan, w którym podczas ywcowania czu em si  ca -
kiem komfortowo. Odkry em, e je li posiadam jakikolwiek szczególny dar, ma
on zwi zek ze sfer  mentaln : by a to zdolno  do zapanowania nad sob
w sytuacji, która mog aby by  stresuj ca. Nim nadszed  2007 r., przesolowa em
kilka wyci gów o trudno ciach do 5.12a. Czu em, e jestem gotowy wykona
kolejny du y krok.

Niezale nie od tego w tamtym czasie nie my la em w ogóle o tym, by zosta
zawodowym wspinaczem albo próbowa  zainteresowa  kogokolwiek tym,
co robi . We wrze niu 2007 r. pojecha em do Yosemite. Mia em na oku dwie
legendarne drogi: pó nocn  cian  Rostrum, czyli wspania y, licz cy 245 metrów
granitowy filar o wycenie 5.11c, a tak e Astromana na Washington Column
— drog , która by a lokalnym klasykiem, mia a 335 metrów i równie  by a
wyceniana na 5.11c.

Wiele lat wcze niej, jeszcze w 1987 r., Peter Croft zaskoczy  spo eczno
wspinaczkow , przechodz c na ywca obydwie te drogi w jeden dzie . Przez
nast pnych 20 lat nikt nie powtórzy  tego wyczynu. Astroman jest zdecydowa-
nie trudniejsz  i bardziej wymagaj c  z tych dwóch dróg — jest bardziej m -
cz cy fizycznie, a cz owiek czuje si  tam mniej pewnie. W 2007 r. Astroman
mia  tylko dwa przej cia na ywca — autorem drugiego by  Dean Potter, który
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pokona  t  drog  w 2000 r. W wieku 43 lat nadal wspina si  na najwy szym
poziomie4, chocia  ostatnio skupi  si  na czeniu wspinaczki po trudnych dro-
gach ze skokami BASE. Jest kolejnym wspinaczem, który du o ywcuje, i zawsze
by  dla mnie wzorem do na ladowania.

19 wrze nia przeszed em na ywca zarówno Astromana, jak i Rostrum.
Wcze niej pokona em obie te drogi z lin  i z partnerami, ale trudno by o po-
wiedzie , ebym mia  je zapatentowane. By em zadowolony, e tego dnia na
adnej z tych dróg nie napotka em innych wspinaczy. Nie wspomina em wcze-
niej nikomu o swoich planach; po prostu pojawi em si  na miejscu i przesze-

d em obie drogi. Posz o mi naprawd  dobrze — w obu przypadkach przez ca y
czas czu em pe n  kontrol  nad sytuacj . W swojej „biblii” zapisa em tylko:

9/19/07

Astroman — 5.11c — solo

Rostrum — 5.11c — ” ”

Obok Astromana doda em u miechni t  bu k , ale nie dopisa em adnego
innego komentarza.

Tamtego wieczoru zadzwoni em do kogo  z moich przyjació  (niewykluczone,
e by  to Chris Weidner) i opowiedzia em mu, jak min  mi dzie . To w a nie

w ten sposób ca a sprawa wysz a na jaw. Musz  przyzna , e podwójne przej-
cie na ywca wzbudzi o pewne poruszenie w Dolinie (takiej nazwy u ywaj

wspinacze, gdy mówi  o Yosemite), cho  wy cznie w ród najbardziej zapalo-
nych bywalców tego miejsca. W moim przekonaniu to, e przeszed em obie dro-
gi w jeden dzie , tak samo jak Peter Croft, nie by o szczególnie znacz ce. Liczy-
o si  to, e w ogóle zdecydowa em si  podj  to wyzwanie, a sukces zapewni

mi poczucie pewno ci pozwalaj ce rozmy la  o jeszcze ambitniejszych przej-
ciach na ywca.

* * *

                                                          
4 Rozdzia y 1. – 8. pochodz  z pierwszego wydania ksi ki, które zosta o opublikowane

w 2015 r. To w a nie 2015 r. jest tu traktowany jako tera niejszo , a niektóre infor-
macje 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 ci ksi ki — przyp. t um.
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Pi  miesi cy pó niej, w lutym 2008 r., pojecha em do Indian Creek w po u-
dniowej cz ci stanu Utah. Indian Creek jest mekk  krótkich pi knych rys w li-
tym piaskowcu Wingate. By em w fantastycznej formie i wspina em si  z lin
z ró nymi partnerami. Zalicza em najtrudniejsze onsighty w swojej karierze,
czyli pokonywa em drogi w pierwszej próbie i bez odpadni cia. Przechodzi em
w ten sposób drogi do 5.13b lub c, ale wspina em si  na tyle du o, e nabawi-
em si  zapalenia ci gna w lewym okciu. Pocz tkowo nie wiedzia em nawet,

co jest grane — s dzi em, e nadwer y em biceps z nadmiaru wspinaczki.
Podczas pobytu w Creek dosz o jednak do tego, e po zaledwie dwóch lub
trzech wyci gach odczuwa em dotkliwy ból, który zmusza  mnie do rezygnacji
z dalszego wspinania. W tej sytuacji wspina em si  jeden dzie , po czym robi-
em dwa dni przerwy. Je dzili my wtedy na rowerach górskich z moim przyja-

cielem Cedarem Wrightem, próbuj c czy  ró ne aktywno ci. To, e nie by em
w stanie wspina  si  z wi ksz  intensywno ci , doprowadza o mnie jednak
do szale stwa.

O dziwo, poprzez to, e by em sfrustrowany, stan zapalny ci gna w okciu
okaza  si  czynnikiem sprzyjaj cym przej ciu na ywca Moonlight Buttress.
Cz owiek musi poczu  pewien g ód, by znale  w sobie motywacj  do zrobienia
czego  naprawd  ambitnego. Chocia  podczas pobytu w Creek by em w wiet-
nej formie i znakomicie mi si  wspina o, mia em te  apetyt na co  wi cej, gdy
musia em zadowala  si  zdecydowanie mniejsz  liczb  dni wspinaczkowych,
ni  bym sobie tego yczy .

Droga Moonlight Buttress by a projektem, o którym marzy em od lat —
odk d tylko pokonali my j  razem z Billem Ramseyem. To w a nie dlatego 30
i 31 marca 2008 r. znalaz em si  w Parku Narodowym Zion, siedz c przez
ca y dzie  w vanie, staraj c si  przeczeka  deszcz i wyobra aj c sobie wszystko,
co mo e si  wydarzy  nazajutrz na tej niesamowitej drodze.

Wszystkie przej cia na ywca z kilku wcze niejszych lat nauczy y mnie ce-
ni  przygotowanie. Nigdy jednak nie przygotowywa em si  do ywcowania tak
skrupulatnie jak w przypadku Moonlight Buttress. Kluczow  kwesti  by o pa-
tentowanie przez dwa dni przechwytów na w dk , a  wszystkie sekwencje u o-
y y mi si  w pami ci, cho  równie istotne by y te dni, które sp dza em na sie-

dzeniu i my leniu. Wyobra a em sobie kolejne chwyty i stopnie na ca ej d ugiej
drodze. Wizualizowa em wszystko, co mog oby si  wydarzy . W pewnym sensie
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ca  ci k  prac  zwi zan  z tym przej ciem wykona em w dniach poprze-
dzaj cych sam  wspinaczk . Gdy wbi em si  ju  w drog , by a to wy cznie
kwestia zrealizowania planu.

Zawilgocenie i zapiaszczenie dolnej cz ci ciany sprawi y, e do pewnego
stopnia zg upia em. Pocz tkowo nie by em te  pewien, czy rzeczywi cie znaj-
duj  si  na drodze. Nie by em powa nie wystraszony — by y to raczej wahanie
i niepewno . Patrz c z perspektywy czasu, s dz , e po dwóch dniach wyobra-
ania sobie wspinaczki rzutowa em po prostu na ten pocz tkowy fragment

drogi mój niepokój dotycz cy ca ego projektu. Podczas pokonywania tego tere-
nu popycha a mnie do dzia ania czysta ekscytacja, która zawsze kryje w sobie
odrobin  niepokoju.

Drugi wyci g jest rys , która przecina ska  idealnie równ  lini . Po dotar-
ciu tam wiedzia em, e znajduj  si  we w a ciwym miejscu. Na szczyt prowa-
dzi st d tylko jedna droga. Co wi cej, po tym, jak przeszed em drugi wyci g,
ska a zrobi a si  sucha, a uczucie zapiaszczenia praktycznie znikn o. Wraz ze
zdobywaniem kolejnych metrów nabiera em pewno ci siebie. Wyceniany na 5.11c
trawers w prawo na trzecim wyci gu poszed  idealnie. Nim dotar em do pó ki
Rocker Blocker, by em ju  stuprocentowo zaanga owany we wspinaczk  i wy-
konywa em przechwyty w sposób, który sprawia  wra enie doskona ej realizacji
stworzonego wcze niej planu.

Gdy rusza em z pó ki, by zacz  wymagaj cy bulder, w jakim  zakamarku
mojego umys u pojawi  si  scenariusz zwi zany z odpadni ciem i prób  z apa-
nia si  pó ki. Porusza em si  jednak naprawd  skutecznie, a gdy tylko wykona-
em niewielki podskok i z apa em kluczowy chwyt, wiedzia em, e nie odpadn .

Poczu em jeszcze wi ksz  pewno  siebie.
Powy ej Rocker Blocker czeka o na mnie 55-metrowe zaci cie, które ma

wycen  5.12d i jest cruxem ca ej drogi. O tak wysokiej wycenie nie decyduje po-
jedynczy, szczególnie trudny przechwyt, ale wyczerpuj cy ci g trudno ci ca ego
zaci cia. To tutaj op aci y si  moje wcze niejsze przygotowania. Zacz em si
wspina  rozpieraczk , staj c na niewielkich wyst pach na piaskowcu na obu
cianach zaci cia i przemieszczaj c si  p ynnie w gór  od jednego chwytu do

drugiego. ciana jest w tym miejscu idealnie pionowa, wi c wspinacz musi
bardzo dok adnie oceni  chwyty. Pami ta em jednak ka dy z nich z moich
prób na w dk . Oprócz tego — dok adnie tak, jak si  spodziewa em — ciana
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by a tutaj idealnie sucha, gdy  ten fragment drogi jest os oni ty przed deszczem
przez niewielki okap znajduj cy si  du o wy ej.

Podczas pokonywania rozpieraczk  pierwszych 25 metrów by em w stanie
od czasu do czasu odpocz  na ma ych chwytach, ale potem nadszed  czas, by
zacz  si  wspina  dülfrem. Z apa em obydwiema d o mi kraw d  rysy, od-
chyli em si  w lewo, po czym podszed em nogami po przeciwleg ej cianie zaci -
cia, a  podeszwy moich butów znalaz y si  w odleg o ci oko o 60 centymetrów
od ni szej mojej r ki. Ta technika wspinaczkowa sprawia wra enie niezbyt na-
turalnej. Najwa niejszym elementem umo liwiaj cym ruch w gór  jest tutaj
stabilno , któr  zapewnia wspinaczowi ci gni cie kraw dzi rysy kontrowane
przez nacisk stóp. Ta pozycja przypomina siedzenie w kajaku i mocne ci gni -
cie za wios a. Podczas takiej wspinaczki nale y naprzemiennie wykonywa
ruchy nogami i r kami, dzi ki czemu mo na stopniowo posuwa  si  do góry.
Owszem, ta technika jest m cz ca, ale czysty dülfer wydaje si  pewny i bez-
pieczny. Je eli jednak kraw dzie rysy nie s  ostre lub rozszerzaj  si  na ze-
wn trz, wzgl dnie ciana, po której trzeba podchodzi  nogami, jest zbyt liska,
taka wspinaczka staje si  dosy  przera aj ca. Cz owiek czuje si , jakby w ka -
dej chwili móg  wypa  z rysy i polecie  w dó , wykonuj c przy okazji niepla-
nowane salto w ty . Je li jednak wspinacz nie podejdzie odpowiednio wysoko
nogami, mog  si  one ze lizgn , a w takiej sytuacji r ce trzymaj ce kraw d
rysy staj  si  bezwarto ciowe. Obydwa te scenariusze ko cz  si  lotem.

Ca a sztuczka w przypadku ostatnich 30 metrów tego zaci cia polega na tym,
by nie da  si  zbu owa . Wspinacz nie mo e w niesko czono  porusza  si
dülfrem, poniewa  prowadzi to do narastaj cego zm czenia r k. To w a nie o co
takiego chodzi, gdy mowa o „zbu owaniu”. Kiedy wspinacz przekroczy pewn
granic  zbu owania, nie jest po prostu w stanie d u ej trzyma  si  chwytów.
Gdybym wspina  si  z lin  (lub cho by z uprz , do której mia bym przypi te
troch  szpeju), zawsze móg bym do czego  si  wpi , zawisn  na chwil  i po-
zwoli  odpocz  ramionom. Oczywi cie by oby to niestylowe, ale wci  lepsze
od odpadni cia. Wspinaj c si  na ywca, nie mia em wyboru. Musia em do-
trze  do ko ca zaci cia, nim zbu owanie uniemo liwi mi dalsz  wspinaczk .

Pokonuj c t  cz  drogi, by em ju  w pe ni skupiony na wspinaczce, wi c
przebieg em zaci cie tak samo efektywnie jak podczas prób na w dk . Ani przez
moment nie grozi o mi, e strac  panowanie nad sytuacj . Jedyn  rzecz
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wiadcz c  o tym, e zdaj  sobie spraw  z tego, i  wspinam si  bez liny lub
sprz tu i mam pod sob  sporo powietrza, by o to, e podchodzi em nogami nie-
co wy ej ni  podczas dwóch prób na w dk . Nieznacznie wzmaga o to zbu o-
wanie ramion, ale dawa o zarazem troch  wi ksze poczucie bezpiecze stwa.

Trzy wyci gi powy ej kluczowego zaci cia s  wycenione na 5.12a, 5.12a
i 5.12b — to nadal cholernie trudne wspinanie, ale zdecydowanie znajduje si
w zasi gu moich mo liwo ci. W istocie te wyci gi prowadz  idealn  rys  na
palce. To w a nie tam uzmys owi em sobie prawdziw  frajd  p yn c  z yw-
cowania. Wystarczy o wsun  pierwsze paliczki palców w rys  i nieznacznie
przekr ci  d o , by zaklinowa  palce, co zapewnia o niesamowicie pewny chwyt.
Przez ca y czas kontakt ze ska  mia  tylko niewielki fragment mojej skóry —
mniej wi cej po owa dwóch palców — a moje nogi nie sta y na stopniach, lecz
by y doci ni te do ciany. Powierzchnia kontaktu mojego cia a ze ska  by a
tak naprawd  bardzo niewielka. Ze wszystkich stron otacza o mnie powietrze.
Czu em si  tak, jak gdybym wkracza  w pustk , ale by o to niesamowite wra-
enie. By em w stu procentach przekonany, e nie odpadn , a ta pewno  po-

zwala a mi kontynuowa  wspinaczk .
Cho  nie zatrzymywa em si , by rozgl da  si  i podziwia  widoki, to w a-

nie na tym etapie wspinaczki dostrzeg em te  pi kno otaczaj cej mnie natury.
Ca a rzeczywisto  w kanionie sprowadza si  do dwóch barw — czerwieni
ska  oraz zieleni lasu. Gdzie  daleko w dole wije si  rzeka Virgin. Na tej wyso-
ko ci nie s ycha  samochodów. Jest tylko cisza i spokój.

Na szczyt prowadzi ostatni wyci g o wycenie 5.10d, który sam w sobie po-
zostaje sporym wyzwaniem. Pokona em go jednak tak samo p ynnie jak wyci -
gi po o one poni ej. Wszelkie w tpliwo ci, które trapi y mnie, gdy zaczyna em
wspinaczk , po prostu znikn y.

Zanim si  dobrze obejrza em, sta em ju  na szczycie. Sprawdzi em czas na
iPodzie. 1 godzina i 23 minuty. By  to rekord szybko ci przej cia, a tak e pierwsze
przej cie tej drogi na ywca.

Gdy rozwi za em sznurówki butów wspinaczkowych, poczu em niesamo-
wit  ekscytacj . Chocia  wci  musia em jeszcze zej  na dó  na bosaka (buty
wspinaczkowe s  tak ciasne, e chodzenie w nich jest bardzo bolesne), a potem
pokona  ponownie rzek , by odzyska  swoje buty podej ciowe i plecak (powrót
na ziemi  nigdy nie jest atwy), by em pe en optymizmu. W ci gu tej godziny
i 23 minut wznios em si  na wy yny swoich wspinaczkowych mo liwo ci.

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/samsol
http://helion.pl/rt/samsol


MOONLIGHT 33

 K W I E T N I A  2 0 0 8  R .  nikt nie widzia , jak Alex pokonuje Moonlight
Buttress. Podobnie jak w przypadku Astromana i Rostrum, nie po-

wiedzia  nikomu o swoich planach, cho  wspomnia  Chrisowi Weidne-
rowi, e przej cie tej drogi na ywca jest czym , na co chcia by si  kiedy
zdecydowa . Po wspinaczce zadzwoni  do Weidnera i opowiedzia  mu
o wspania ym dniu, który mia  za sob . Weidner poinformowa  o tym
innych, a wie  rozesz a si  lotem b yskawicy.

Poniewa  przej cie mia o miejsce 1 kwietnia, wielu znawców wspi-
naczki zastanawia o si  pocz tkowo, czy ca a ta historia nie jest artem
lub nawet oszustwem. Ostatecznie rodowisko uwierzy o jednak w praw-
domówno  Alexa.

Wspinacze, którzy zdawali sobie spraw  z donios o ci tego przej cia,
rozpocz li dyskusj  na stronie internetowej Supertopo.com. „Ja pier#ol !”
— napisa  jeden z nich. „Niesamowite” — skomentowa  inny. „Na sa-
m  my l przechodz  mnie ciarki”. Cz  komentatorów uzna a te  wy-
czyn Honnolda za co  niezwykle inspiruj cego: „Niesamowite do-
konanie, Alex. Lektura tego wpisu zmotywowa a mnie do tego, by da
z siebie wi cej ni  zwykle”. Ci, którzy wiedzieli o wcze niejszych przej-
ciach na ywca Rostrum i Astromana, wyra ali swoje uznanie: „To

niewiarygodne… powiedzia bym, e niemo liwe, ale poniewa  mowa
o Alexie… to po prostu niesamowite”. Inny komentarz: „Gratuluj
przej cia… ci nij dalej!”.

6 kwietnia Jeff Lowe, który wraz z Mikiem Weisem dokona  w 1971 r.
pierwszego przej cia Moonlight Buttress, napisa  na Supertopo, e zaw-
sze wiedzia , i  droga zostanie pokonana klasycznie, i próbowa  tego
dokona , nim zosta  uprzedzony w 1992 r. przez Petera Crofta i John-
ny’ego Woodwarda. „Nigdy nie spojrza em jednak w magiczn  kul
na tyle dok adnie, by przewidzie  porywaj cy akt wiary w wykonaniu
Alexa” — doda . „Dobra robota. Uwa aj na siebie, cho  wiem, e zaw-
sze to robisz”.

1
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Mniej wi cej w tym samym czasie, w którym jeden z wybitnych
pionierów ameryka skiej wspinaczki wyg asza  swoj  pochwa , na
Honnolda zwróci  te  uwag  wiat mediów, w tym re yserzy z wytwórni
Sender Films. W wiecie wspinaczkowym pojawi  si  nowy fenomen.

Sam Alex Honnold w wieku 22 lat dopiero zaczyna  pokazywa ,
na co go sta .
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