Stika, kl smo jo po prlstanku
leta/a Iz Ziiricha posne/l na
brniskem leta/lscu oktobra
1993. S/avko Svetlclc
v spremstvu Dusana Meska.
Prva alpinistlcna nesreca
v stenl Anapurne mu Je
zapustlla Ie poskodbo
vretenc.

Razglednica Siovenske
alplnisticne odprave na
Gasherbrum IV, na kateri
pise: Sveticic, solo. Da, ta
vzpon bi bil uspeh, vetik
uspeh. Toda tokrat se ial
Sveticicev poizkus ni koncal
z zmago nad goro in nad
samim seboj.

sklep, da se sam spoprime z njeno
zahodno steno.
Slavko Svetitit, ki nikoli ni bil
tlan kak~ne velike alpinistitne od
prave in je najraje plezal sam, se je
tudi na Gasherbrum IV odpravil
s ~tiritlansko odpravo in bil njen
vodja. Svoj prvenstveni solo vzpon
prek zahodne stene Gasherbruma
IV je zatel iz tabora 1 na visini
5.400 metrov 16. junija letos. Stopil
je v obmocje osrednjega stebra in
na vi~ini 6.400 metrov bivakiral.
Naslednji dan je v zelo lepem vre- .
menu preplezal zelo krusljiv del
stebra, proti veteru pa se je pojavi
la megla. Na 7.000 metrih je bivaki
ral, zjutraj potakal na sonce in se
potem loti I zadnjih stopetdesetih
metrov, najteijega dela ·vzpona.
Toda po 50 metrih ga je sneg prisi
Iii, da se je vrnil v bivak. Do 19.
junija je v njem takal in su~il opre
m~, 20. junija pa z njim ni bilo
mogote vzpostaviti nobenega sti
ka vet. Toda ob treh popoldne so
ga Korejci videli sestopati po seve
rovzhodnem grebenu .

%acini_ vesti Iz Pakistana
Kotje Planinski zvezi Siovenije
iz Pakistan a sporotil Tomaz Jam
nik, so vsi trije preostali tlani od
prave Slavka do 30. junija takali
v baznem taboru . Ves tas so ga
iskali s helikopterjem, ob jasnih
dneh so goro opazovali s telesko
pom . Jure Oblak in Milenko Zver
sta se ze naslednji dan povzpela
do tabora 1, a za Slavkom Svetiti
tem ni bilo sledu. Tudi Korejci, ki
so s helikopterjem dan za dnem
pregledovali vse smeri, po katerih
bi utegnil sestopiti, niso niti v steni
niti pod njo odkrili nobene sledi.
Tako je Tomaz Jamnik svoje poro

Devetnajstega maja letos se je v Pakistan odpravila
stiriclanska alpinisticna odprava, ki si je za cilj izbrala
prvenstveni solo vzpon prek zahodne stene 7.925 metrov
visokega Gasherbruma IV. Dvajsetega junija pa je Tomai
Jamnik, organizacijski vodja odprave, sporocil iz Pakistana:
»Pri poizkusu samostojnega vzpona po zahodni steni
Gashenbruma IV je izginil Slavko SvetiCic.«
Tekst: ZIVA AGREZ

Niegova prva n......
vgorah
Nista ~e minili poln i dYe leti , ko
smo sredi oktobra 1993 Slavka
Svetitita vsi sretni pritakali na br
ni~kem letali~tu . Ceprav se je mo
ral vrniti pred drugimi tlani sloven
ske alpinistitne odprave Anapurna
93, teprav je bil zaradi po~kodova
nih vratnih vretenc v mavcu, se je
vendarle vrnil iz objema ledene go
re. Tudi takrat se je - kot letos
zahodne stene Gasherbruma IV
- lotil solistitnegavzpona po jui
ni kru~ljivi in plazoviti sten i Ana
purne. Na poti proti vrhu ga je zajel
snein i plaz in ga vlekel s seboj
petsto metrov. Ker pa je na~el svoj
oddajnik in prijateljem v baznem
taboru sporotil, da zgublja zavest,
a se ne more premakniti , so ga ti
~e lahko resili . Nam , ki smo ga
takrat potakali na brniskem leta
listu, pa je dejal : »Ko sem dobil
zvezo z baznim taborom in je Mat
jaz Petovnik s ~erpo priplezal do
mene, sem izvedel, da sem moral
biti najbrz kak~ni dYe uri v nezave
sti. To je bila moja prva nesreta
v gorah, vendar mi ni vzela koraj
ie. Ko se bom pozdravil, se bom
vrnil in preplezal v juzni steni Ana
purna pray to smer, kjer sem zdaj
dozivel nesreto.«

SIller, po kateri .. nile
nlhle povzpel na vrh
To pa ni bil edini cilL ki si ga je
v gorah postavil ta nas alpinistitni
prvak. V pogorju Karakorum na
koncu ledenika Baltoro stoji sliko-
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viti in prepadni vrh Gasherbrum IV.
Veljavo mu jemlje neposredna bli
iina druge najvisje gore sveta
K 2 in sosednji osemtisotaki , toda
njegova grozljiva prepadnost ga
kljub visini 7.925 metrov uvrsta
med prvovrstne alpinistitne izzive.
Stoitasto obliko mu dajejo trije
izraziti grebeni, ki vodijo do vrha.
Med prepadnimi stenami , ki se raz
tezajo med njimi, pa Ie najizrazitej
sa zahodna stena, in to si je za svoj
solistitni vzpon na vrh Gasherbru
ma IV izbral Slavko Svetitit.
Zaradi svoje slikovitosti in nedo
stopnosti Gasherbrum IV ze dolgo
privablja alpiniste. Toda od pribliz
no dvajsetih znanih poizkusov
vzpona sta bila Ie dva okronana
z dosezenim vrhom. Leta 1958 so
se po severovzhodnem grebenu
povzpeli nanj Italijani, leta 1986 pa
so po severozahodnem grebenu
stopili na vrh Avstralci in Amerita
ni. Zahodne stene, ki si jo je za
vzpon izbral Slavko Svetitit, pa se
je lotil prvi alpinist sele leta 1978,
nato pa je bilo se sest poskusov.
Toda pray nikomur, ki je goro na

skotil po tej smeri, doslej se ni
uspelo priti na vrh. Se najblize sta
mu bila pred desetimi leti Poljak in
Avstrijec, vendar sta se morala tudi
ta dva na severnem predvrhu obr
niti. Pri plezanju sta prezivela pra
vo kalvarijo, saj stase celo na vi~i
ni sedem tisot metrov spopadala
s peto tezavnostno stopnjo,
spremljali pa so ju tudi nenehni
vremenski preobrati.

Slavko SvetRR .. nllllOtJel
ocI...a1u1vu
Svetitita, ki je bil po stevilu in
tezavnosti
svojih alpinistitnih
vzponov ze pred leti prvak med
slovenskimi alpinisti , ki je zivel ta
ko rekot samo za svoje plezanje
ter se preiivljal z visinskimi deli in
snemanjem reklam za alpinistitno
industrijo, tako da samo v Chamo
nixu reklame z njegovo podobo vi
sijo malodane na vsakem vogalu,
je ta izzivalna in prepadna gora
zamikala ie leta 1988, ko se je
'it njene stene oziral med odpravo
na K 2. Pozneje je v njem dozorel

tilo Planinski zvezi Siovenije skle
nil z besedami : »Mislim, da Slavka
Svetitita ial ni vet med nami. «
Upanje, da se bo eden najvetjih
slovenskih alpinistov vrnil domov,
se vedno obstaja. ial je majhno.
Pravzaprav je precej podobno
upanju tloveka, ki se sam odloti
osvojiti vrh gore v smeri , s katere
so morali do zdaj se vsi sestopiti
pred ciljem.

Siovensid
alpinlsticni
prvak
Slavka Svetitita, ki je slo
vel po svojih solisticnih vzpo
nih, so leta 1991 zaradi nje
govega prvenstvenega vzpo
na v Grandes Jorasses, prve
solistitne ponovitve v Sans
Nolu in prvega samostojnega
vzpona v Les Doites razglasili
za slovenskega alpinista leta.

