Himalaja/ sloveI
fantov (in dekleta
ieljko Kozinc
Stevilo smrtnih nesree tam v za
dnjem casu grozljivo narasea. No
Vernbra 1994 je med sestopom s
Pisanga zgrmelo v prep ad 10 ude
lezencev vzpona, v glavnem Nem
cev, med katerimi je najstarejsi
imel ze 58 let. Se huje je bilo no
vembra naslednje leto pod Evere
stom. Plazovi so se zaradi nena
dnega visokega snega prozili od
vsepovsod in so pod seboj poko
pali priblizno 50 ljudi, alpinistov
in nosaeev, nekaj sto pa so jih iz
erpanih, smrtno prestrasenih rdili
s helikopterji. Take posledice se
veda niso zavrle novih in novih
odprav, ki jih nepalskc oblasti, si
cer bogato nagrajevane za dovo
Ijenja, se komajda znosno razpo
rejajo, da si tako rekoe ne hodijo
po nogah in da prevee ne onesna
zujejo obeutljive ekoloske in du
hovne podobe himalajske kralje
vine. Ta seveda je zapisan nalase,
zakaj car Himalaje in himalajske
kraljevine Nepal sta neodjenljiva
in nepremagljiva, zlasti za zaho
dnjaka, tudi slovenskega. Najvisje
gore sveta, pod katerimi se ti ze
mlja dobesedno postavi pokonci
in ki ti prekrijejo pol neba, te gore
sooeijo eloveka, ki je na vrhuncu
moei, z obsegom njegovega duha.
Pod njimi nisi vee in nisi manj, kot
v resnici si: ali se ti zaene v prsih
potresavati kot neko prestraseno
bitjece in te siliti nazaj v dolino,
v gneeo in strese, ali pa se ti, ta
duh, tudi sam zaeenja postavljati
pokonci, da bi se pomeril z veli
eino narave. Tako lahko ti moeni,
visoko strenirani Ijudje izmerijo
velikost, ee ze ne veliCino lastnega
in vesoljnega duha, predvsem pa
to, kako sposobno telo imajo, da
ta duh prenasa. Tu je nemara ra
zlog, da himalajski gorniki s ta
ksno notranjo energijo in strastjo
vedno znova in znova rijejo po
surovih in okrutnih visinah, v po
Sastnih mrazovih in vetrovih, ne
skoncno sami in Ie od sebe odvi
sni. Za vzpon na himalajsko goro
jemljd moc v osemdesetih odstot
kih iz svoje psihiene substance in
e preostanek iz fizienih sil, pravi
:ki Groselj, ki je doslej osvojil vr-

hove desetih osemtisoeakov. Res
bi bilo dobro razumeti,zakaj se
predvsem nekateri Slovenci tako
radi sooeamo s svojo psihofizieno
konenostjo, sami pred seboj, Ie
pred obrazom smrti?

Najtezji je sestop
»Nobenega posebnega razglablja
nja ni, ko si gori, najvise,« pripo
veduje Viki Groselj 0 svoji poti
na najvisjo go~o sveta. »Napor je
veasih podoben blaznosti ... kako,
na primer, narediti tri, stiri korake
naprej. Zaradi tega nisem bil niti
vznesen, ko sem kleeal na vrhu
Everesta. Morda sem se za hip za
eudil: zdaj si pa gori, Everestov
si, ni Everest tvoj. Sarno pet mi
nut sem ostal. Zavedal sem se neiz
prosnega, srhljivega dejstva, da se
moram spustiti devetsto visinskih
metrov do prvega sotora, da za
sestop ni normalne poti, da ima
Everest Ie take z vee ali manj mr
tvimi. Tista, pred katero sem stal,
je zahtevala najvee Zrtev. Sarno
leto pred mojim vzponom je na
njej ostalo sedem Ijudi. Takrat je
v meni vstala neznanska volja, da
preZivim. Da ne born se eden.
In spomnil sem se, kaj sem zeni
obljubil; da se namree vrnem. Od
pravil sem se popolnoma brez eu
stev, a okrepljen s pozitivno ener
gijo. Vse sem podredil varnosti in
racionalni porabi moei. Bil sem
popolnoma zbran za vsak. korak,
do zadnjega giba ... «
Groselj je na stirinajstih odpravah
izgubil sedem soplezalcev.
»Vsaka smrtna nesreea je hujsa!«
pravi. »Cedalje teze jih prenasas.
Vsaka je za nas strahotna sola.
Groznje nesree n.am potem izbolj
sajo mero, s katero se lotevamo
vzponov, mero, po kateri ne tvegas
prevee. «
Groznje nesree so toliko hujse,
ker prihaja do njih zaradi pojavov,
na kat ere se ne da vplivati. Primer
7::1. to ie tudi zadnia slovenska ne
sreea na Himalaji. JanezaJegliea je
verjetno s trdnega stojisea, s kate
rega se je po prenosnem radiu se

pogovarjal s soplezalcem Humar
jem, hud sune~ vetra premaknil na
opast, ta pa se je pod njim vdrla.
Ko je Tomaz Humar po petnajst
minutah prisel do nesreenega me
sta, je naselle radio, zapieen v sneg
na robu prepada, potem ko je Je
glicu verjetno odletel iz roke.
»Nepripravljenost, podcenjeva
nje, kakrsnakoli neodgovornost
so izkljueeni, Janez je bil eden
najbolje pripravljenih alpinistov,
sploh eden najboljsih alpinistov na
svetu,« meni Groselj. »Tezko bi iz
te nesreee potegnili sklep, kako naj
se jim v prihodnje izognemo. En
sam je pravzaprav: da se s taksnimi
ekstremnimi dejanji ne bomo vee
ukvarjali ... Ali naj to storimo?
Cetudi bi to storil jaz sam, ne bi
stem zavrl himalajizma.«

odpravili pod Anapurno. Fran
eek in Slavko sta nameravala preplezati juzno steno tega osemtiso
eaka. Najprej je dobro kazalo.
Opravila sta nekaj aklimatizacijskih vzponov, potem pa so Kneza
zaeele obhajati slabosti in tezka
obeutja; kot da hi ga telo zaeelo
opozarjati, da mu ne more vee sle
diti. Po nekaj dneh muenega tehta
nja se je odloeil za dejanje, ki vea
sih zahteva vee mob kot vzpon: za
umik. Odtlej ni vee sel v Himalajo. Tvegal je kot da konec svoje
alpinistiene legende. Slavko SvetiCie se je na tisti odpravi ponesre
eil in tudi ni dosegel cilja. Ze do
brega pol leta pozneje je izginil
med sestopanjem
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Odnehati, ne
odnehati
Nekateri alpinisti vendarle
odnehajo, potem ko so se
kot po eudez.u izvili .
objema smrti. Neka
teri pa tudi potem na
daljujejo pot, ki veasih
nima cilja, razen ti
stega konenega.
Znaeilna je zgodba
dveh
vrhunskih
slovenskih alpini
stov, Slavka Sve
tieiea, Franeka
III
Kneza
nJegove
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PokopaliSce oziroma mnoZicni kenotaf irtev druge najviSje gore nc
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vrha Gaserbruma IV v Karako
rumu. Njegovo truplo so nasli eez
enD leto. Verjetno je umrl iz istega
razloga kot J eglie.
V Himalaji te lahko - kot v dolini,
kot v cestnem prometu in kot v
domaCih gorah - v smrt pelje tudi
trma, pomeSana z evforijo in ea
stihlepjem. Ze prva slovenska ne
sreea v najvisjih gorstvih je bila
taksna. Na Gaserbrumu I je ju
lija 1977 tako umrl25-letni Drago
Bregar. V zadnjem visinskem ta
boru na visini 7500 metrov mu je
Nejc Zaplotnik odsvetoval vzpon
na 8068 metrov visoki vrh, ker
se je bilo vreme poslabsalo. Toda
hi se ni dal pregovoriti. Nihee ga
ni vee niti vide! niti slisal,
ostal je na gori.
Sest • let pozneje je
pod Ma

.lge najviSje gore na svetu K 2.

JozeRozman
in Marija
Frantar V III.
taborupod
Kangcendze
ngo na viSini
7300 metrov,
dvadnipred
smrtjo.

naslujem (8125 m) ostal tudi 31-le
tni Nejc Zaplotnik, slavni gornik
in pisate~, in z njim 32-letni Ante
Buean. Ze na visini 4400 metrov
ju je zajel plaz z ledene vesine, ki
se sprozi morda Ie nekajkrat na
leto. Clovek bi reke!, da je slo za
posebno zli vzgib usode. Moh sta
umrla tako rekoe pred oemi vse
odprave. Vzpona je bilo pri priei
konec, potrti tovarisi so Nejcu po
iskali mesto za viden, pred hima
lajskimi ujmami razmeroma va
ren grob. Med najlepsimi sloven
skimi grobovi je Nejeev gotovo
tudi najvisji. Novembra lani so 13
let po njegovi smrti vdova in trije
sinovi obiskali samoten grob v ve
lieastnem okolju in tako izpisali
lepo slovensko gornisko zgodbo,
polno zvestobe in eustev.

nezbranost, lahkomise!nost uso
dna. Maja 1991 sta tudi 35-letna
Marija Frantar in 36-letni Joze
Rozman v moenem vetru sesto
pala s Kangeendzenge, potem ko
sta se 150 metrov pod vrhom
odloCila, da se bosta vrnila. Zaee!o
jima je primanjkovati kisika, Fran
tarjeva pa je zaradi edema eedalje
slabse videla. Hudo izerpana sta
zdrsnila in padla na sneZni plato
tisoe metrov nize.
Nesreea pa se lahko pripeti tudi v
Cisto nizinskih razmerah. Tako je
ze med pristopnim pohodom na
Kumbakarno v razdivjani reki Ka
beli Kola utonil 31-letni Damjan
Vidmar.
Visinska bolezen, ta nikoli do
konca pojasnjena nevseenost, ki jo
se tako zdravi in utrjeni himalajci
lahko premagujejo Ie z aklimati
Dve posebno nesrecni zacijskimi pohodi, je bila na K
2 (861 1 m) usodna za Bostjana
gori
Kekca. Ze potem, ko naj bi bil
Se dye himalajski gori sta popolnoma aklimatiziran in ko je
v eetrtem visinskem taboru Ie se
ze!o nesreeni za slovenske gor
eakal na koneni vzpon na vrh, ga
nike: Kangeendzenga (8585 m)
je visinska bolezen znenada tako
in Kumbakarna (7468
oslabila,
da ni moge! vee sam se
m). Za 27-letnega Bo
stopiti. Tovarisi so ga nesli, toda na
Berganta je bil
visini 7300 metrov jim je izdihnil.
aprila 1985 usoden se
Med sestopanjem z Anapurne III
Vzpon brez ki
(7555 m) je oktobra 1994 izginil
sikove jeklenke ga je
25-Jetni Beno Dolinsek. Potem ko
ze!o izerpal in ob
se je njegov tovaris slabo poeutil,
zdrsu ni moge! re
je sam nadaljeval vzpon, vendar
agirati tako, kot bi
sta ga ustavila megla in sneg. Molk
v ugodnejsih razme
njegovega radia je sarno oznanjal
rah zlahka zmo
zloveSeo skrivnost.
gel. "Po bese
Tudi slovenski trekingi v Hima
dah Vikija Gro
lajo so ze terjali zrtev. Med sesto
slja lahko skle
porn s Pisanga (6091 m) je z vrsne
da je
strmine 700 metrov globokozdr
ob se
snil Drago 210f. Bilo je to pray
ob
na njegov 55. rojstni dan. Bil je
prenesen v dolino in ob sveti reki
Marsiandi po krajevnih obieajih
upepe!jen. Pokopali so ga doma,
kot edinega slovenskega gornika,
ki se je bil ponesreCii v Himalaji.

Svetloba V sotoru
Lani oktobra sta pod Kumba
karno izginila 25-letni Zig a Petrie
in 33-letni Bojan Pockar.

»Tisto noe, ko sta se odpravila m
goro, je snezilo. Nekaj ur poznej(
sem zaslisala rusenje plazov. In \
nekem trenutku se mi je zazdelo
da se je moj sotor razsvetlil.«
To mi je v Katmanduju pripove·
dovala zdravnica Anda Perdan
tretja elanica lanske odprave na S(
neosvoJeno goro.
»Potem sem ju v baznem taboo
riseu, gori nad pet tisoe metrov
eakala se sedem dni in noei. Un
in ure sem strme!a v kaksno toeke
na gori. Ali se bo premaknila? Al
se vendarle vraeata? Obeutila serr
najhujso samoto v svojem zivlje·
nJu.«
V tistem casu sem s staro rjo·
veeo dakoto lete! ob teh uso·
dnih gorah: Manasluju, Kangeen·
dzengi, Kumbakarni ... vrsacih
ogrlici ve!ikanskih diamantov, kl
jo je bila zemlja iztisnila v mili·
jone let trajajoeih boleeinah; tist:
zemlja, ki s spoznanji tega rojeva·
nja nagrajuje najmoenejse in naj·
pogumnejse. Everest me je gledal
z zbrazdanim obliejem Moloha
ki je neprizadet, potem ko je po,
irl na stotine ljudi. Veasih me jt
ob pogledu nanj zaslepil Ie ka·
ksen soneni odboj . Pomislil serr
na belo svetlobo, ki je morda sred
noei obsijala 50tor Ande Perdan
V silni tesnobi je takrat zacutila
da sta njena tovarisa umrla. Sirdal
odprave, zelo pobozen budist, j
je zatrdil, da so ji bogovi z Vr5aCe\
za hip poslali njuna duhova, da s(
poslovita od nje. V zdravniCinil
oeeh sem takrat zaeutil nerazre·
5ljiva vprasanja 0 resnici in nere·
snici, 0 luei in temi, 0 resnienost
in utvarah. Moenejsa od razum;
je smrt in ni ga kraja na zemlji
ki bi tako globoko zakrival loe
nico med predsmrtjem in zasmr·
tjem kot Everestova zibelka pOt
mano; ki bi tako vse zabrisala
tudi grobove na5ih moz in enl
zenske, in belo osvetljevala Ie 51
zivljenje, edino, kar res imamo
a ki se tako laeno zmeraj znov:
sku5a potrditi, da sploh je; nit
pred prepadi se ga ne da ustaviti
kot da je veter.

