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KJE so VZROKI ZA VSE POGOSTEJSE NESRECE V GORAH - ZRTVE
MED VRHUNSKIMI ALPINISTI

so TUDI

Cilj ni na vrhu,
cilj je vdolini
Zadnji od slovenskih vrhunskih alpinistov, ki je izginil vHimalaji, je Slavko Sveticic

Tone Skarja

Tomaz Jamnik je iz Pakistan a sporocil, da je slovenski alpinist Slavko Svetic;c 20. junija izginil pri poskusu
samostojnega vzpona po zahodni steni Gaserbruma 4.
Njegovi spremljevalci in ciani korejske odprave so na
slednje dni, kadar je vreme dopuscalo, opazovali steno
in greben, 26. junija celo s helikopterjem, vendar brez
uspeha. Zaradi narave gore ter padavin in plazov so
izgubili upanje, da je Slavko Sveticic se iiv oziroma da ·
bi ga lahko se nasli...

dnost, toda ravno ta pogost~
v bliZini nekega izjemnega ci·
lja popusti. Ampak zadeve je
mogoee tudi razlagati. Na te
visinah je seveda zrak bistveno
redkejsi, potem visina, zelja po
cilju, vse to vpliva oa razso

Novica, objavljena 4. julija
na zadnji strani Dnevnika, je
bila sokantna, ena v vrsti tistib,
ki jib zadnja leta prepogosto
dobivamo s himalajskih strmin
in ena od tistih, ko izgubljamo
vrhunske alpiniste, ljudi, ki so
se tako ali drugaee zapisali v
slovensko alpinistieno zgodo
vino. Zadnji med njirni je na
Zalost odlieni alpinist Slavko
Sveticic, eeprav ne tudi edi
ni. A Himal~a je seveda sarno
delcek tragedij, ki se dogajajo
v alpinistienem in planinskem
sportu. Zakaj, kje so vzroki, kaj
vodi do tega, da ljudje naredijo
korak prevee, da naredijo tisti
usodni premik, ko ni vee vrni
tve? Gre za objektivne razme

re (vreme, teZaVllost gora, pla
zove, sneg, podhladitev...) ali
veasih tudi za trmasto vztraja
nje, nerazsodnost, odloeenost,
da za vsako ceno doseZes cilj.
Ali pa so nesreee v gorah zmes
vseh teh dejavnikov?

Trenutkt
nerazsodnosti
V zadnjib osemnajstib letib
(od leta 1977) se je v himalaj
skem pOgOljlJ ponesreeilo ali
izginilo devet slovenskih vr
hunskih alpinistov. Imena so
impresivna, alpinisti, ki jib ni
mogoee nadomestiti, veeina
med njimi. »Upam si trditi, da
je bilo dye tretiini nesree posle

dica povsem subjektivnih od
10Citev, kar bi lahko pomenilo
tudi subjektivnih napak. Neka
teri med njimi so delali tudi
proti navodilom odprave, ime
Ii smo primere, ko so alpinisti
izkljuCili oddajnik, da jib od
. prava ni mogla priklicati,« po
jasnjuje naeelnik komisije za
odprave v tuja gorstva Tone
Skarja.
»Glede Himalaje je seveda
znano, da so tam razmere za
plezanje pogosto zelo slabe, ta
ko da ni mogoee predvidevati,
kakSno vreme te eaka po nekaj
dneh. Po drugi strani pa se elo
vek, alpinist, pogosto organsko
premalo zaveda, da cilj ni na
vrhu, ainpak v dolini! Povod
za te nesreee, ki so jib imeli
naSi alpinisti v Himalaji, je bilo
tudi dejstvo, da vrh v nekem
srnislu ni bil osvojen, da gre za
nekaj vee. Nekaj nesree pa je
bilo celo takih, da je odprava
ze dosegla svoj cilj, pa si po
samezniki zelijo se vee, kljub
temu, da odprava ni bila za to.«
. Pri izkusenih alpinistih bi
morda prieakovali veejo razso-

dnost. In na koncu je se meja
med tistim, kar more biti in
kar je prevee, zelo tanka in za
vedanje tega, da si naredil kaj
prevee, je lahko prepozno in
usodno.

Alpinizem in
slovenske
znacilnosti
»Mislim pa, da je pri oas tu
di prevee te tekmovalnosti, da
je to odsev slovenskega znaea
ja in da se v gorah se posebej
izraZa ambicija, biti boljsi od
drugega. Po drugi strani pa
mnogi jemljejo za pravo kata
strofo, ee ne dosezejo nekega
cilja. Upam si trditi, da bi naSi
alpinisti mnogokrat naredili ve
liko vee, ee bi plezali skupaj,
ampak tega preprosto ni, ker
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druge drugaena merila, zase pa
spet posebne, ker mislimo, da
smo sposobni vee.
Spornnim se, da je Stipe Bo
Zic nekoe lepo rekel, da moraS
biti nekoliko nor za kaj take
ga, arnpak moraS se tudi za
vedati, koliko si nor. Narnree,
ko dovolis, da trenutna eustva
prebijejo meje pameti, postane
zadeva pogubna,« pravi Tone
Skatja.
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plezanje pogosto zelo slabe, ta
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izraZa ambicija, biti boljsi od
drugega. Po drugi strani pa
rnnogi jemljejo za pravo kata
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Kosmo govorili 0 sloven
skih znaCilnostih oziroma zna
Cilnostih slovenskega znaeaja,
ki se v skrajnih razmerah se
posebej izraZa, ne bi smeli po
pogosto noeejo sodelovati.«
zabiti se na nekaj. »Mi take
Nikakor ni mogoee trditi, da
nesreee analiziramo, toda alpi
alpinisti, ki se odpravijo v Hi- . nisti so pogosto povsem nedo
malajo, ne vedo, kaj jih tam takljivi, pri eemer ne gre za
eaka; poleg tega se tja odpra nemariti dejstva, da so to ve
vljajo veeinoma res izkuseni Cinoma res zelo prekaljeni Iju
alpinisti. Pa vendar je v tern dje, ki imajo veliko izkusenj . .
Vidimo pa, da smo Siovenci
tako gorski narod, da bi se s
tern fenomenom lahko resneje
ukvrujali tudi sociologi in psi
hologi. Ne bi rad prejudiciral,
toda opozoril bi vendarle, da je
mogoee tudi pri alpinizmu za
znati ta znaCilni sarnomorilski
destruktivizem. Se posebej, ee
na tako dejavnost potem Ijudje
,obesijo' se svojo eksistenco.
Dru~ene vrste alpinist je bil
Torno Cesen, pa je bil tudi so
najvisjem pOgOIjU izginilo pre list. Cesen se je teh nevamosti
vee alpinistov, ne glede na to, dobro zavedal in za neki cilj
da gre res za izjernno nevaren je bil raje 200-0dstotno pripra
in poseben sport, da gre za de vljen, kot pa da bi kaj tvegal.
janja, ki jih je teZko primetjati Imel je tudi omejen cilj. Ve
s k~nirni koli drugimi. Lo dno je govoril, da moraS imeti
gieno je tudi, da je alpinizem omejeno stevilo ciljev, sicer te
sport, ki pomeni boj z nara Himalaja preprosto poZre.«
Tako kot je pOZrla skoraj de
YO, boj s steno, premagovanje
sarnega sebe v izjernnih okli setnijo nasih alpinistov in rnno
zico drugih. Himalaja je seveda
seinah, pa vendar . . .
»Veste, rni ze skusamo sve cilj vsakega alpinista, se vedno
tovati alpinistom, kaj in kako je v ospredju vseh alpinisti
delati v Himalaji, arnpak to ni enih razmisljanj. Drugo vpra
prevee zaZeleno. Alpinisti so sanje pa je, kako pripravljene
zelo vase zaverovani Ijudje in odprave gredo tja in koliko se
ne zelijo kakSnih posebnih na- . zavedajo, kaj vse jih tam eaka.
svetov. Poleg tega pa vse te Pogotje vsekakor ni od muh.
melji tudi na lastnih uspehih, Ce so tam koneali svojo zi
na toekah, na katerih se malo vljenjsko pot rnnogi slovenski
uposteva, da skriva Himalaja vrhunski alpinisti, potem bi to
se veliko drugih nevarnosti, ne moralo biti koncno dovolj re
sarno tehniene teZave. Poleg te sno opozorilo.
MATJAZ KRANJEC
ga pa vsi verno, da imarno za

