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Najdawniejsza ilustracja
o tematyce wspinaczkowej
Pod koniec 1489 lub 1490 roku Karol VIII (1470–1498), panujący na
tronie francuskim od roku 1483 do śmierci, w czasie pielgrzymki z Lyonu
do Notre Dame d’Embrun, gdzie do dziś stoi wspaniała trzynastowieczna
katedra, zobaczył w masywie Vercors w Prealpach Delfi nackich imponującą
sylwetkę Mont Aiguille (2087 m)1. Skąd przyszedł mu do głowy pomysł jej
zdobycia, tego nie dowiemy się nigdy. Być może był to impuls podobny do
tego, jaki kazał Izabeli Kastylijskiej wesprzeć inicjatywę Krzysztofa Kolumba w sprawie jego wyprawy w poszukiwaniu nowej drogi do Indii. Może zaś
uraziło dumę władcy, że na obszarze jego królestwa znajduje się góra, będąca
poza zasięgiem jego władzy. To bowiem o niej Gerwazy z Tilbury2 napisał,
że jest Supereminet Invius (niemożliwa do osiągnięcia), co mogło między
wierszami oznaczać, że wymyka się ona spod panowania króla. Zdobycie
góry przez jego poddanych byłoby zatem równoznaczne z odzyskaniem przez
1

Mont Aiguille (2087 m) — góra w Prealpach Delfinatu (Prealpes du Dauphiné), 42 km na
południowy zachód od Grenoble.
2 Gerwazy z Tilbury (Gervais of Tilbury, ok. 1155–1234) napisał dla cesarza Ottona IV dzieło Otia imperialia (ok. 1210), zwane Liber de mirabilibus mundi; Gerwazego określano mianem
pierwszego europejskiego folklorysty. Zob. K. Dybeł, Le désert dans le „Roman d’Aleksandre de
Paris” (XIIé siècle), „Studia Litteraria Universitatis Jagiellonicae Cracoviensis” 5, 2010, s. 44,
w którym znamienny cytat z Otia imperialia [przekład z łaciny]: „Nous apelons merveielles les
phènomenes qui échappest a notre compréhesiom bien qu’il soient naturels”. Zob. Gervais de Tilbury, Le Livre des Merveilles. Divertissement pour un Empereur. (3e partie), przekład i komentarz
A. Duchesne, przedmowa J. Le Goff, Paris 1992.
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władcę pełnej suwerenności na tym skrawku Francji. Jest to jednak tylko
jedna z możliwych hipotez, bo prawdziwych motywów królewskiej decyzji
nie poznamy nigdy.
Wykonawcą królewskiego rozkazu zdobycia góry został, doświadczony
w sztuce oblężniczej, Antoine de Ville. Po dwudziestomiesięcznych przygotowaniach dokonał on czynu pod koniec czerwca 1492 roku3. Towarzyszyło mu
kilka osób, w tym dwaj księża, mający zapewne zabezpieczyć poczynania ekipy
zdobywców od działania demonów i innych sił nieczystych, z których obecności słynęła Mont Aiguille. Co oczywiste, rzeczywistą zasługę w zdobyciu góry,
o czym pisze się mało, położył oddział dobrze wyszkolonych w sztuce zdobywania różnych zamków i fortyfikacji wojów. Oni to przygotowali drogę wejścia
wyżej usytuowanym w hierarchii społecznej, ubezpieczając ją z wykorzystaniem
drabin, lin i tak zwanych chwytaków. Dziś nazwano by to poręczowaniem drogi.
Zasługę wejścia na górę przypisuje się panu de Ville i kilku innym nieznanym
z nazwiska osobom.
Szczyt został osiągnięty w ostatnich dniach czerwca 1492 roku. Fakt
ten został potwierdzony przez sprowadzonego specjalnie notariusza Karola
Levy’ego, który z obawy przed niebezpieczeństwami grożącymi w czasie
ewentualnej wspinaczki nie odważył się wejść na szczyt i bytność zdobywców na górze potwierdził, widząc ich z dołu. Szczyt Mont Aiguille okazał się
rozległym plateau, kwiecistą łąką. Zdobywcy przebywali na górze osiem dni,
zbudowali tam z kamieni mały domek, przyjęli wizyty około dwudziestu okolicznych notabli (!)4 i postawili trzy krzyże, nazywając górę „Aiguille Fort”,
jednak nazwa ta się nie przyjęła5. Historia milczy o tym, ale nietrudno się
domyślić, że żołnierze, którzy — mówiąc dzisiejszym językiem — „zaporęczowali” drogę na szczyt, donosili zdobywcom góry jedzenie, picie i drewno
do postawienia krzyży.
Góra zdobyta została wejściem przez zachodnią jej ścianę, ale konfiguracja terenu wskutek licznych obrywów skał (jeden z nich spowodował
obniżenie wysokości góry o 10 m) zmieniła się do tego stopnia, że ustalenie,
jaką drogą zdobywcy weszli na szczyt, jest dzisiaj niemożliwe. Drugiego
wejścia na Mont Aiguille dokonano dopiero w XIX wieku. Dziś wejścia na
górę są liczne, ale wszystkie drogi prowadzące na nią są drogami wspinaczkowymi o skali trudności co najmniej III+ (via ferrata), nie brakuje też dróg
wspinaczkowych o wysokim stopniu trudności; w pięćsetną rocznicę zdobycia góry, 26 czerwca 1992 roku, Pierre Beghin i Christophe Profit dokonali
3

Zwykle podaje się datę 26 czerwca 1492 roku.
Odwiedziny te polegały chyba jednak na przyjściu pod górę, nie zaś na trudnym i niebezpiecznym wchodzeniu na nią.
5 Pisali o tym między innymi K. Gratzl, Mythos Berg. Lexikon der bedeutenden Berge aus
Mythologie, Kulturgeschichte und Religion, Purkersdorf 2000, s. 244–245; P. Bourdeau et al., Le
Mont-Aiguille et son double, Grenoble 1992; B. Angelin, Evolution de l’escalade dans le Vercors
à travers l’histoire du Mont-Aiguille, Voiron 1985; W. Unsworth, Hold the Heights: The Foundations of Mountaineering, Seattle 1994, s. 19–20.
4
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„jubileuszowego” wejścia północno-zachodnią ścianą, drogą o trudnościach
6c/6bA06.
O owej niezwykłej pierwszej wyprawie na Mont Aiguille w pewnych kręgach mówiono zapewne długo, zniekształcając zresztą obraz rzeczywistych
wydarzeń, skoro wspomniał o tym, w dowcipnej zresztą formie, François
Rabelais w czwartej księdze (rozdział LVII) Gargantui i Pantagruela (wyd.
1548). W uznaniu dla wielkości wyczynu Antoine’a de Ville’a jego wejście
na Mont Aiguille uznano za wydarzenie dające początek alpinizmowi jako
sztuce chodzenia po górach z użyciem nie tylko rąk i nóg, lecz także dodatkowego sprzętu w celu ułatwienia wspinaczki i ubezpieczenia wspinających
się. Bywa ono nawet zestawiane rangą z odkryciem Ameryki przez Kolumba,
z tym że Kolumb owego odkrycia dokonał kilka miesięcy później. Wszystkie
wspomniane tu fakty są dobrze znane historykom alpinizmu, informacje zaś
wyżej podane przejęte zostały z ich prac, liczba zaś publikacji dotyczących
owego wydarzenia jest bardzo duża. Piszący te słowa nie jest natomiast całkowicie pewien, czy historykom alpinizmu i dziejopisom wejścia na Mont
Aiguille w 1492 roku znany jest fakt, iż wspinaczce tej poświęcona została
pierwsza w dziejach problematyki alpinistycznej w literaturze i sztuce ilustracja, którą pomieścił w swej słynnej Kosmografii (1550) wybitny humanista
Sebastian Münster (1488–1552). Idąc za Strabonem, odrębny akapit w swym
dziele poświęcił on wyprawie Aleksandra Macedońskiego na wielką, liczącą
według autora „triginta stadionis” 7, górę w Margianie8, w czasie której zastosowano „instrumentum ad ascendum necessaris”, swą relację opatrując
załączonym tu rysunkiem.
Ilustracja ta jest w istocie obrazem wejścia Antoine’a de Ville’a na Mont
Aiguille, o którym Münster bądź ilustrator jego dzieła z pewnością mogli słyszeć, wiedząc też, jak słynna góra wygląda. Istotne jest jednak przede wszystkim,
że mamy tu do czynienia z najdawniejszą ilustracją o tematyce alpinistycznej.
Następne pojawią się dopiero w XVIII wieku w związku ze zdobywaniem szczytów alpejskich.
6 Uroczystości jubileuszowe w pobliżu góry i na niej samej odbyły się w dniach 26 czerwca–13 lipca 1992 roku.
7 W przeliczeniu wynosi to minimum 51 000 m!
8 Współcześnie Turkmenistan w Azji Centralnej; Aleksander Macedoński (356 p.n.e.–
323 p.n.e.) w czasie wyprawy do Indii włączył Margianę do swojego państwa.
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12. Sebastian Münster, Kosmografia, Bazylea 1552,
s. 1048. Ta sama ilustracja ukazała się w obu wersjach
dzieła: niemieckiej (1544) i łacińskiej (1550); czy powtórzono ją w następnych, licznych wydaniach Kosmografii,
nie wiem
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