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ÚVOD

MOŽNÉ NEBO NEMOŽNÉ
Tradiční alpinismus se od svých prvopočátků, tedy od prvního výstupu na Mont Blanc
v roce 1786, vyvíjel na základě možného a nemožného. Každá nová generace se pokoušela udělat možným to, co přímí předchůdci označovali za nemožné. Uplynulo více jak
jedno století, kdy se tento svět začal měnit pouze zásluhou lidského poznání a díky
neustálému rozvoji lidských schopností. Nikdo se neobával, že by snad nemožné
navždy zmizelo, protože se vše stane možným. Pak se objevil postulát Alberta Fredericka Mummeryho „by fair means – s poctivými úmysly“ a prohlášení Paula Preusse, pro
kterého „především schopnosti určují možnosti“, ale všechna tahle zamyšlení vůbec
nemohla brát v úvahu jiný druh pomoci, než který ve své době znali. Po své počáteční,
dobyvačné fázi, mohlo tradiční horolezectví změnit svou tvář přeměnou z horolezectví
obtížnosti na horolezectví, které si dokáže i leccos odříct. Také hrdinné horolezectví,
které bylo praktikováno především v Itálii a Německu mezi dvěma světovými válkami,
bylo vedeno myšlenkou zdokonalovat lidské schopnosti a nikoliv používáním technické vymoženosti. Výjimečné dodnes zůstává použití letadla Paulem Bauerem na
Nanga Parbat v roce 1938, nebo otevření horolezeckých tras shora, typu Wastl Weiss
na východní stěně Maukspitze, uskutečněné mezi léty 1941 a 1942.
Od padesátých let minulého století zrychlený vývoj v oblasti chemie, mechaniky a technologie mimo jiné eliminoval také nemožné v rámci horolezectví. Když
se nedalo na skalnatých stěnách lézt dál, začalo se vrtat. Při prvních výstupech na
Annapurnu v roce 1950 a na Nanga Parbat v roce 1953 se používal amfetamin. Na
Everestu v roce 1953 a na K2 v roce 1954 byl použit umělý kyslík a jeho použití
bylo úspěšné. Na Dhaulágirí to dopadlo špatně i přes použití dynamitu. Cesta
Via Compressore na Cerro Torre v roce 1970 nebyla ničím jiným než důsledkem
celkového vývoje společnosti, která uvěřila na technický pokrok. Je tak přímým
dokladem, že i my, horolezci, jsme stále jen dětmi své doby.
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V roce 1968 jsem již byl vášnivým horolezcem a velmi zdatným skalním lezcem. Poté co jsem zvládl některé diretissimy, které byly tehdy v módě a které byly
otevřeny z velké části zásluhou skalních skob a expanzních nýtů, začal jsem se
věnovat pouze lezení, ve kterém jsem používal skalní skoby pouze pro jištění ve
stěně, při průběžném jištění a úplně jsem začal odmítat expanzní nýty.
V tomto období jsem napsal článek Zabíjení nemožného. V úplném zoufalství
jsem nakonec dokázal zvládnout cestu na stěně Pilastro di Mezzo del Sass dla
Crusc v Dolomitech a tento výstup následovala dlouhá série dalších prvovýstupů. Dokonce jsem se pokusil na šestici těch nejtěžších v Dolomitech vylézt sám,
i když jsem se v klíčových místech jistil.
Ve svém článku Zabíjení nemožného jsem nekritizoval používání kyslíkových
přístrojů při výstupech do velkých výšek, ale ani doping jsem v diskuzi o čistém
alpinismu neřešil. V roce 1968 bylo použití drog běžně přítomné mezi hippies,
se kterými jsme samozřejmě sdíleli odmítání establishmentu, ale nikoliv jejich
vzpurný a do sebe se uzavírající svět. My jsme se hry toužili účastnit, nikoli stát
mimo ni! Tradiční alpinismus se však
podle mě neztotožňoval s mým pohledem na svět sportovní a koneckonců
ani kulturní.
Osmitisícovky a problematika „s kyslíkem, nebo bez kyslíku“ se začaly řešit
až později, stejně jako odmítání drog
v horách. To, co mě sužovalo a doposud sužuje, je otázka týkající se vztahu
člověka a přírody, nebo lépe řečeno, je to
napětí mezi lidskou přirozeností a přirozeností hor. Ale já, já jsem chtěl zdolávat horolezecké překážky jako člověk, ne
jako mimozemšťan, a chtěl jsem vylézt
pouze tam, kam mi to moje vědomosti,
Bratři Messnerovi na cestě
na Sass dla Crusc.
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zkušenosti, vytrvalost a má schopnost trpět dovolí. Až později jsem dospěl k formulování svého kodexu, určitého druhu Abecedy tradičního horolezectví. Ale žádné
pravidlo neplatí pro všechny, je nasměrováno pouze ke mně samému!
NO Artificial oxygen – žádný umělý kyslík.
NO Bolts – žádné borháky, tj. vrtané skoby a nýty*.
NO Communications – žádné dorozumívací prostředky, jinak se ztratí smysl
izolace.
NO Drugs – žádné drogy: Natural High, přirozená euforie je ta nejsilnější.
A ta horská je navíc nenávyková.
Své odmítavé postoje jsem nevnucoval ostatním, cítil jsem naopak potřebu
vyjádřit svůj respekt k horám a také, s postupem času, vyjádřit vědomou potřebu
omezovat se, když to, co je doposud možné, ponechává stále méně místa našemu
sebevyjádření.
Tradiční horolezectví nelze poměřovat ani vývojem nebo výškou hor, ani vteřinami, hodinami nebo dny: živí se kontinuálním posouváním limitů mezi možným
a nemožným. A kvůli tomu nesmí být nemožné ignorováno, obcházeno nebo
bagatelizováno používáním moderních prostředků. Nemožné je jako nic nebo
nekonečno, musí být jen dovršeno.
Padesát let od publikování mého článku Zabíjení nemožného bych zde rád
objasnil kroky, díky kterým jsem k tomuto svému přesvědčení dospěl, znovu
analyzoval a znovu uspořádal písemnosti, prostřednictvím kterých jsem se pustil
do diskuze, která se vzápětí rozpoutala kvůli mému požadavku rozšíření stupnice
obtížnosti. Tehdy se tvrdošíjně trvalo na šestém stupni jako na nejvyšším. Jsou
to texty, které ilustrují vývoj mého myšlení v průběhu mé aktivní lezecké kariéry
a prostřednictvím osobní znalosti horolezeckých cest sledují historii horolezectví
jako extrémního dobrodružství. Z větší části se tyto poznámky staly součástí knihy
Settimo grado (Sedmý stupeň) z roku 1974, která po svém druhém vydání v roce
1982 už nebyla vydána.
Možné nebo nemožné a stupně obtížnosti: jak je vidět, tak jádro problému
bylo, je a zůstalo totožné.
* V italštině, z níž se kniha překládala, se nerozlišuje mezi nýty a borháky, jako v češtině,
pro oba výrazy se používá jen výraz jediný. (pozn. lektora)
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Torre Vajolet: napravo severovýchodní stěna Torre Delago.

