Francja czy W?ochy

Na pytanie czyj jest szczyt pozornie ?atwo odpowiedzie?, wystarczy tylko spojrze? na map?. Co jednak, je?li spotkamy dwie ró?ne mapy? Takim
sposobem w ró?nych ?ród?ach mo?na spotka? ró?ny przebieg granicy w masywie. ?eby dowiedzie? si? prawdy, trzeba poczyta? troch? historii.
Studiuj?c t? d?ug? i zakr?con? opowie?? kto co zdoby?, odda?, zdradzi? itd., mia?em naprawd? dobr? zabaw?, przez ponad dwa tygodnie.
Wprawdzie nie konsultowa?em tego z ?adnym historykiem, ale po przewertowaniu wielkich tomów Historii powszechnej PWN uwa?am, ?e
jestem blisko prawdy. Nie chc? si? tutaj bardzo rozpisywa? na tematy historyczne, zaczn? wi?c od roku 1743 - walki o zjednoczenie W?och i
Sabaudii, która w?a?nie sta?a si? cz??ci? królestwa Sardynii. Ma?e historyczne pa?stwo, obejmuje swoimi granicami Alpy Sabaudzkie z
masywami Mont Blanc i Vanoise, dolinami rzek: Isère i Arc, oraz jeziorami: Genewskim, Annecy i Bourget.
Jest 15 maja 1796r. król Sabaudii – Wiktor Amadeusz III, (który zreszt? w tym samym roku abdykowa?). W zamian za wsparcie w walce o
zjednoczenie W?och, podpisuje w Pary?u traktat pokojowy. Na jego mocy, Sardynia oddaje cz??? swoich ziem (terytoria Savoie i Nice) Francji,
oraz zapewnia aprowizacj?. Traktat w swej tre?ci niezbyt dok?adnie definiuje granic?, bo przez najwy?sze szczyty masywu (w tym równie?
przez Mont Blanc). Granica ju? teraz dzieli najwy?szy szczyt dok?adnie po po?owie, ale co z innymi szczytami? Je?li przyjrzymy si? wszystkim
wzniesieniom na mapie, to nie tak ?atwo wykre?li? jednoznaczn? granic?.
W?tpliwo?ci rozwiane zostaj? dopiero 64 lata pó?niej. 24 marca 1860r. pierwszy król zjednoczonych W?och, Wiktor Emmanuel II oraz cesarz
Francuzów, Karol Ludwik Napoleon III Bonaparte, podpisuj? drug? wersj? tego samego traktatu. Tym razem bardziej precyzyjn? i mówi?c?, ?e
granica ma by? widoczna z w?oskiego Courmayeur, oraz z francuskiego Chamonix. Co tym razem z Mont Blanc? Niewiadomo, bo na dobr?
spraw?, sam szczyt nie jest widoczny z ?adnej z tych miejscowo?ci. Dlatego do ostatecznej ugody demarkacyjnej, nieca?y rok pó?niej – 7
marca 1961r. do??czona zostaje mapa. Ta precyzyjnie wyznacza granice dziel?c? na po?ow? szczyt Mont Blanc, a z kolei Mont Blanc de
Courmayeur oddaje ca?kowicie stronie w?oskiej. W sensie demarkacyjnym, w pó?niejszych historycznych dziejach ju? nic si? wa?nego nie
wydarzy?o, wi?c opisany traktat zachowuje swoj? moc do dzi?. Jednak Francuzi zgodnie z pierwsz? wersj? traktatu, zacz?li cicho rysowa?
granic? przez pobliski Mont Blanc de Courmayeur (4748 m n.p.m.), a najwy?szy szczyt przypisali w ca?o?ci sobie. W?ochy oficjalnie nie
zaprotestowa?y, mo?e dlatego, ?e Francja by?a wówczas wa?nym sojusznikiem i taki, b??dny stan map, utrzymywany jest w niektórych
wydawnictwach do dzi?. Spotka? mo?emy wi?c ró?ne wersje. Mapa, która nam pierwsza wpad?a w r?ce, austriackiego wydawnictwa
KompassKarten jest b??dna (2 na rysunku), tak jak ca?y szereg podobnych, starszych map innych wydawnictw (mapa 1). Podobno w
niektórych nowych mapach francusko-w?oskiego wydawnictwa IGN granica w okolicach szczytu znika, pozostawiaj?c kwesti? przynale?no?ci
wierzcho?ka ca?kiem niejasn?. Tylko w aktualnych, satelitarnych mapach Google, granica przebiega ju? poprawnie (mapa 3 na rysunku).

Znaj?c histori?, wiemy, która wersja granicy jest poprawna i mo?emy ?mia?o powiedzie?, ?e stoj?c na szczycie, stoimy jedn? nog? we Francji,
drug? we W?oszech.
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