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Jugoslovanska odprava Mount Everesl — JAHO '79 — bazni tabor Foto S. Se t i na (a rh iv PV) 
na ledeniku Kumbu 

HIMALAJA - ČLOVEK - ALPINIZEM1 

Za to okroglo mizo bomo skušali ugotoviti, kaj pomeni — »osvojiti Himalajo«, kdo se 
teh dejanj udeležuje, kakšni so medsebojni odnosi in vplivi med človekom in naravo 
v tem gorskem svetu in koliko je mogoče ugotavljati te vplive in posledice teh vpli-
vov. III. program ljubljanskega radia se je te naloge lotil zavoljo tega, ker so slovenski 
in jugoslovanski dosežki na tem področju že taki, da pomembnost le-teh bistveno pre-
sega zgolj občasno pozornost. 
Naj velja prvo vprašanje Stanetu Belaku. 
Vi ste bili že večkrat v himalajskih gorah in tako bi najbrž iz lastne izkušnje lahko 
potrdili in podprli resničnost besnega dvoboja med človekom in naravo tam daleč 
v Vzhodni Indiji, Nepalu, Sikkimu, Butanu in Tibetu. 

BELAK: Besni dvoboj med č lovekom in goro najbrž ne obstaja. Ce je kdo besen, je to 
gora. Dvoboja pa najbrž ne more biti, kajt i gora je taka kot je bi la in bo. Tu gre 
predvsem za boj človeka s samim seboj pač v razmerah, ki so znači lne za gorsk i svet. 
Ta svet pa je precej drugačen, kot pa smo ga vajeni v vsakdanjem živl jenju. To je ver-
jetno tudi razlog, da odhajamo preizkušat svoje moči v okol ja, kjer so se naši predniki 
moral i gibati, da so obstali. Sicer pa je Himalaja s splošnega gledišča naš pol igon, 
k jer se odvi ja jo naše alp in iade oziroma ol impiade in svetovna prvenstva. To je višavje 
z vsemi težavnostmi športnega alpin izma in še vseh t ist ih težav, ki j ih človek v gorah 

1 Tema z n a s l o v o m »H ima la j a in č l ovek , s p o s e b n i m p o u d a r k o m na a l p i n i z m u « , j e b i l a na s p o r e d u 
na III . p r o g r a m u l j u b l j a n s k e g a rad ia , dne 14. d e c e m b r a lan i . Pogovor je v o d i l a n o v i n a r k a Neva M u ž i č , 
sode lova l i pa s o : d o k t o r p s i h o l o š k i h znanos t i Janez Musek , a l p i n i s t a Stane Be lak in V i k i G r o š e l j 
z d r a v n i c a Jasna Sever ter d o k t o r znanos t i K r i s t i j an J e z e r n i k . Nas lov za jema š i r o k o p o d r o č j e te 
p r o b l e m a t i k e , ki so j o g o v o r c i že le l i raz lož i t i . P rep i s z m a g n e t o f o n s k e g a t raku s m o povze l i v n e k o l i k o 
sk ra j šanem o b s e g u , ko s m o i zpus t i l i neb i s t veno in tako v s e b i n o na g o r n j o t e m o , k o l i k o r je b i l o „ . . « 
m o g o č e , s t rn i l i v t e k o č e k r a m l j a n j e in r a z m i š l j a n j e o zas tav l j en ih v p r a š a n j i h 2 4 l 



Evrope ne more doživeti ; to so — izredno redek zrak, nizke temperature, orkanski 
vetrovi, do lgot ra jna odsotnost od okol ja , ki si ga vajen in še kup tistega, kar ni mogoče 
vnaprej predvidet i . Mogoče je prav nepredvidl j ivost in nedorečenost na startu vzrok 
ozi roma pogoj, da vleče vedno več l judi v taka dejanja, ki j im nekater i pravi jo pusto-
lovščina. Naša himalajska dejavnost je kvanti tat ivno izredno skromna, kval i tat ivno pa 
smo v samem svetovnem vrhu. To dokazuje jo naša dejanja, ki j im drugi, ki se šteje jo 
za bol j izkušene na tem področ ju in imajo večj i , bogatejši , zgodovinski ugled, niso 
kos. Zahodni greben Mount Everesta je imel sicer vel ikanski odmev v svetu, vendar je 
dejanje dobi lo šele danes svojo težo, in teža temu dejanju še vedno raste. Deset vel ik ih 
odprav je že odšlo na Zahodni greben po naši poti, pa doslej še nobena ni uspela. 
S ' tem, ko cena našim dejanjem v Himalaj i raste, se tudi naš ugled, narodni ugled, 
veča. Posebno in novo kvali teto pomeni vzpon v Južni steni Daulagir i ja. Tist ikrat smo 
se Slovenci, Jugoslovani, loti l i d rugačnega načina osvajanja gora, ko smo se stene 
loti l i v tako imenovanem »alpskem sti lu«. Ta stil j e precej zahtevnejši od klasičnega 
in je tudi več tveganja. Vsak šport pač pogoju je tudi vprašanja — kdo si več upa, kdo 
je sposobnejš i , kdo je močnejš i , hi trejši in tako naprej. In tudi Lotse, če vzporejam ti dve 
vel ik i steni, ki sta 1981 odmeval i v svetu, je vzor naše zagrizenosti v nemogočem. In to 
prav tam, k jer so bil i t ist ikrat najbol j znani ekspert i skept ični , ker so te predele imeli 
za rešl j ive za precej kasnejše obdob je in ne že zdaj. 

Ko že omenjamo moderni alpinizem, potem je t reba poudari t i , da je prav v Sloveni j i 
razmah alpin izma izredno velik. Korak, ki ga je naš alpinizem napravil v zadnj ih deset ih 
letih, je prav neponovl j iv. Ne bom pretiraval, če rečem, da smo najštevi lnejši a lp in ist ični 
narod. Tol iko alpinistov na števi lo prebivalcev resnično n imajo nikjer na svetu, in še 
tako dobr ih povrhu. 

Uspehi naših odprav imajo nekaj skupnih imenovalcev: mladost, zastrupljenost, ponos, 
moč, povezava generacij, posebna skupnost, volja, preseganja sebe, ujetnik poti, svo-
boda. Vse to so pojmi, s katerimi se ukvarja dosledno in v najširšem, najbolj splošnem 
smislu filozofija, ki skuša resničnost, se pravi naravo, družbo in človeka, spoznati čim-
bolj v celoti. Ugotoviti želi torej, v kakšnem razmerju sta zunanji svet, ki ga sestavljata 
narava in družba, in notranji svet posameznika, ki ga navadno označujemo kar z besedo 
— duševnost, psiha. Dognati želi torej, katera teh strani je najpomembnejša ali celo 
prvotna, da bi na tej osnovi celotno resničnost razložila z enovitega stališča. Njen 
predmet je torej — ustroj Sveta v celoti. Ker pa se zunanji in notranji svet stikata v člo-
veku, zanima filozofijo zlasti človek kot celovita psihofizična sinteza. Glede na to, 
da je ena od trditev alpinistov ta, da je alpinizem njihov način življenja in je Viki Gro-
šelj to trditev tudi zapisal v svoji brošuri Himalaja 83,2 bi ga poprosili, naj nam razloži, 
kaj njemu ta izjava pomeni. Tu gre pravzaprav za miselno osveščeno obliko posamez-
nikovega odnosa do sveta. Na neki način torej za življenjski nazor. 

GROŠELJ: Sam nisem nikol i dost i razmišl jal o tem, da mi je alpinizem način živl jenja, 
ampak sem do tega prišel pač po teh šestnajst ih letih, kar se ukvar jam z alp in izmom. 
Zače lo se je preprosto tako, da sem pač iskal, tako kot to počenja vsak mlad č lovek, 
neko samopotr jevanje. Mene je to iskanje zaneslo v alpinizem, ne zato, ker bi mi bi l 
všeč in ne da bi kaj dosti razglabl jal o tem. Začel sem z vsem srcem in bolj ko sem 
bil v a lp in izmu samem, bol j mi je bi l všeč. A lp in izmu sem potem podreja l vsa svoja 
razmišl janja in hotenja že od osnovne šole sem. Tako je razmišl janje o pokl icu, karieri, 
ostaja lo v ozadju, bistven mi je bi l a lpinizem in prav njemu sem podreja l res vse. L judje 
te seveda ne razumejo, tako tega niso razumeli tudi doma, ko so čakal i , kdaj se bo ta 
»neumnost«, ki sem se j i vdal z vsem svoj im srcem, nehala. Pa tej neumnost i ni ne 
konca ne kraja. Prišla je tudi Himalaja in vedno znova si želim, da bi odhaja l t ja. Zdaj , 
pri 31. letih, spoznavam, da mi je alpinizem res — način živl jenja. Brez alpinizma, brez 
gora, brez narave, bi zelo težko živel. Zdaj sem se že nekol iko umir i l , pa k l jub temu 
še vedno živim za alpinizem in se skušam podrejat i temu, ker mi je to pač všeč, ker 
mi to ustreza. 

BELAK: Naj k temu naštevanju dodam še jaz nekaj. Med skupne imenovalce naših 
odprav bi prištel tudi nacionalni ponos. Odprava ni samo stvar skupine, ki bi rada sple-
zala na visoko goro in je to njen športni ci l j . Tam, v tu jem gorstvu, v Himalaj i , si pred-
vsem predstavnik naroda, ki mu pr ipadaš. Že zaradi tega se meja zmožnost i , hotenja, 
precej poveča. To t rd im, ker sem že sam dost ikrat to doživel in bi obrni l , bi se prenehal 
ukvar jat i s temi, včasih zelo tveganimi dejanj i , pa se počut im v takem položaju kot 
športn ik pred vel ikanskim stadionom, ki je sicer zelo daleč. Prepr ičan sem, da mars ikdo 
izmed nas vztraja včasih v prav nemogoč ih razmerah prav zato, da bi prišel na ci l j 
in bi tako uresniči l žel je t ist ih, ki so ostal i doma in drži jo pesti za nas. Teh ni tako 

2 4 2 2 D n e v n i k V i k i j a G r o š l j a H i m a l a j a 83 z o d p r a v e na M a n a s l u (CGP, V e č e r 1983). 



malo, čeprav sredstva javnega obveščanja o alpinizmu, g lede na samo popularnost , 
sorazmerno malo govore in pišejo. 
Čeprav se alpinisti, kar vsi po vrsti, po vsej sili skušajo otresti metafizičnih oznak, kar 
označujejo z besedami, na primer: Pri plezanju ni časa za filozofijo, pa še: Za hip te 
sreče na vrhu je vredno toliko žrtvovati ...To je enkratno in nepopisno doživetje... 
Tam gori občutiš svoj lasten obstoj in obstoj narave... Tam imajo predmeti svojo 
vrednost, ki so jo drugod že izgubili... Gore pravzaprav ni mogoče v celoti osvojiti... 
Srečanje z mejnimi zmogljivostmi je nekakšen izziv ... Tam si na pragu smrti... V tebi 
je neki črv, ki vrta v neznano... In podobno. Vse te izjave pričajo, da gre za premiš-
ljen in temeljni spopad človeka z vprašanjem o lastni eksistenci in o poslednjem temelju 
eksistence, te resničnosti, odkoder vse to izvira. Ta temelj pa ostaja v svoji biti še 
neznan. Ali bi bilo mogoče po vsem tem zaključiti, da so pravzaprav alpinisti s svojimi 
dejanji tisti ljudje, ki na svojski, njim lasten način, iščejo in na trenutke tudi dojamejo, 
čeprav največkrat čustveno, instinktivno, neko temeljno razsežnost naše resničnosti, 
v njenih najsplošnejših lastnostih. Tovariš Janek Musek, ali je možno to pogojno 
trditev sprejeti s stališča znanosti in posebej s stališča vaše stroke. 

MUSEK: Na to pogo jno trdi tev je možno s stal išča znanost i dat i le pogojen odgovor. 
Znanost lahko do ločno odgovor i na vprašanja, ki vsebujejo jasno opredel jene pojme* 
pojme, ki so tudi sami po sebi določni . Tu pa gre, kot pravite, za temel jne razsežnosti' 
našega doživl janja. Tu pa je tudi znanost še daleč od t istega, da bi j ih pojmovala 
jasno in enoznačno. Naj dodam še to le : čeprav nit i v plezanju, nit i v vrhunskih doživ-
l janj ih, ki j ih omenjate, ne bi bi lo nič metaf izičnega, je to dogajanje, ki je precej 
oddal jeno od našega vsakdanjega, ob iča jnega izkustva. Ce lahko kot nealpinist sodim 
o tem, bi rekel, da je vendar le kar upravičeno v zvezi s tem govor i t i o neki posebni 
razsežnosti č lovekovega živl jenja. Kaj bi bi lo osnovno obeležje te razsežnost i? Mogoče 
ravno to, da mora č lovek do skrajnost i napeti svoje si le in pa zmožnost i , ne iz rekor-
derstva in ne iz nekih f i lozofskih nagibov, pač pa ob soočanju z neprestano in hudo 
nevarnost jo. To je si tuaci ja, ko človek razvija svoje zmožnost i , ko se uresničuje in to 
tako, da dobesedno drži niti lastne eksistence v rokah, ne glede, kol iko se on tega 
zaveda. In ta s i tuaci ja seveda lahko porodi bistvene spremembe v odnosu do sveta 
drugačno vrednotenje sveta in pa samega sebe. To je preporodna, preč iščevalna izkuš-
nja. Doživl janja in ocene si lahko predstavl jamo kot opis take izkušnje ali pa — kot 
posledico take izkušnje. Izkustvo te razsežnosti si moremo predstavl jat i tudi tako da 
nas lahko osvoji , da ostaja v nas kot izziv. Tak izziv pa je težko poravnati , ker pomeni 
vsak nov uspeh spet — nov izziv. V tem se skriva tudi nevarnost, da smo pr ipravl jeni 
v zameno za vrhunsko doživet je zastaviti preveč. Tam si na pragu novega vrednotenja 
živl jenja le zato, ker si na pragu smrti . Preseganje samega sebe, to preskušanje meia 
premagovanje smrti , lahko č loveka dvigne nad razsežnosti vsakdanjega izkustva lahko 
pa ga seveda požene v r iziko, k jer zmaga ni več mogoča. Ž iv l jenje pr idobi neko novo 
vrednost. Paradoks je pa v tem, če naj bi to vrednost obdržal i , da ga moramo vedno 
znova postavl jat i na kocko. Problem alpin izma in morda tudi nekater ih nevarnih špor-
tov je ta, da je včasih težko določat i mejo nekega razumnega rizika. Je vendar le 
bistvena razl ika med nevarnimi športi in rekorderstvom, k jer gre predvsem za pove-
čevanje rizika, pri a lpinizmu pa gre predvsem za obvladovanje r izika in pa za samoob-
vladovanje. 

Naj se navežemo na Junga.3 On je prvi in morda še vedno edini psiholog ki v tež-
nji po samopremagovanju, le-to večkrat omenjajo tudi alpinisti, zaznal temeljno obeležje 
človekove eksistence nasploh. Meni, da je bistvo človekovega vrstnega in osebnega 
razvoja prav v tem, da stalno negira, sintetizira in transcendira doseženo razvojno stopnjo. 
Pri alpinistih se izlitje teh vrhunskih doživetij kaže tudi v njihovih izjavah, notranje zlitje 
s predmetom, z okoljem, občutje popolnosti in neizrekljivosti, občutek enkratnosti iz-
kustvo absolutnosti, nepremagljivosti, popolne sreče in osredotočenosti Te reči so 
zelo pomembne prav v tem sklopu preseganj. Verjetno gre tu tudi za sproščanje 
življenjske energije. 

MUSEK: Ko omenjate Carla Gustava Junga, naj povem, da sem bral nekaj kar ie v zvezi 
s tem pogovorom in izhaja iz njegove prakse. Dober pr i jatel j , zdravnik, misl im da ie 

crorion 11 J* ' , d a V ? " ! ? 1 - 0 k a k ° j e p l e z a l n a z a s ™ * e n i vrh in kako je ves 
e l n a . , a ; r h P " 8 f ' - Pocut.1 se je tako vzvišenega, da se mu je z a z d e l o / d a bi 

se lahko se dvigni l m se tudi je, seveda v sanjah. Prebudil se je v pravi ekstazi To ie 
pr imer ranscendence. Jung pa je v teh sanjah videl še nekaj drugega Pri jatel ju e 
svetoval, naj v hr ibe ne hodi več sam. ža l se je pozneje res ubil v hribih. J 

' Car l Gus tav J u n g , r o j . 1875, osnova l t a k o i m e n o v a n o z i i r i š ko p s i h o a n a l i t i č n o šo lo . 2 4 3 



BELAK: Prepr ičan sem, da ne samo alpinist i , sploh človek, potrebuje spremembo. Alpi-
nizem je naj lepši oziroma najbol j popoln šport. Je dejavnost, ki č loveka to l iko prevzame, 
brez prostorskih in časovnih omeji tev, da imaš res občutek svobode. Meni vzpon v hr ibe 
pomeni tol iko, da v resnici doživ l jam neki drugi svet, ki me sprost i in razveseljuje, ko 
pr idem spet v dol ino in se vsakdanj ih nalog spet z vesel jem lotim. Tudi v službi se mi 
po odpravi zdi pusti vsakdanj ik kar pri jazen in to je nekaj takega, kar je podobno, 
ko letiš v nebo. Mi ne letimo, to bi bi lo p r e n e v a r n o . . . 

Pri alpinizmu, kot kaže samopreseganje, če upoštevamo izjave vrhunskih alpinistov, gre 
tako zares, da bi v primerjavi z drugimi športi pomenil odstop — odstop za vedno. 
Po eni strani gre torej za neki gon po raziskovanju novega, skrivnostnega, tudi nevar-
nega, po drugi strani pa predvsem za voljo po premagovanju lastnih slabosti, saj ni 
debate, kot pravi Grošelj, da se iz težkih situacij ne bi izvlekli. Belak na primer pravi: 
Tu gre za garanje in za željo — preživeti za vsako ceno. Zanimiva je že izjava Vikija 
Grošlja: Alpiniste imajo ljudje za junake, ko je vse, kar doživljajo, veličastno. V resnici 
pa je dosti trenutkov, ko je človek v veliki stiski. Vplivov na človekovo počutje je veliko, 
veliko je torej trenutkov, ko nam gre, kot rečemo, za nohte, in tistikrat je tudi alpinist 
čisto navaden človek. Trese se in preklinja, da je šel v tako situacijo zavestno in se tudi 
sam sprašuje zakaj. Ko to mine, začuti, da ima dejanje tudi vrednote. Plezanje torej ni 
opravilo, ki bi bilo samemu sebi namen, ampak gre pri tem na strani za izredno inten-
zivnost doživljanja, za intenzivnost življenja, po drugi plati pa za izkušnjo, ki človeka 
bogati, da pogojuje kasnejše vrednotenje in ocenjevanje in tudi ceni tako življenje kot 
človeka v njem. Bi lahko sklepali, da gre torej za neke vrste postopek osveščanja, 
samoudejanja in etično oblikovanje osebnosti. 

GROŠELJ: Alpinist je človek, ki na posebnem terenu izvabl ja iz sebe tiste lastnosti in 
instinkte, na katere je človek v modernem svetu zavol jo načina živl jenja že pozabil . 
Tisti, ki se z a lp in izmom ukvar ja zares, te lastnosti razvije do rezultatov, ki j ih l jud je 
včasih težko razumejo. Kaj vse po recimo himalajsk i odpravi doživ l jamo . . . Sprašujejo 
me na pr imer, kako prenašam mraz, kako da se morem obdržat i na nogah ob tako 
hudem vetru. Malo j ih je, ki morejo dojet i , da je odprava skupek vsega tega. Tu je veter, 
je redek zrak, so hude tehnične težave, je osaml jenost brez vsakršne možnosti kakršne-
kol i tuje pomoči , pa grožnja vremenskega preobrata itd. Vse to in zraven še do lgot ra jna 
tekma, če tako rečem, ki traja včasih tudi do 60 dni, vsak dan brez prestanka, to je 
t isto, kar na koncu predstavl ja rezultat in daje tudi ceno temu rezultatu. Take izkušnje 
bi mogl i na pr imer uporabi t i v vojni , v krizni s i tuaci j i , v elementarnih nesrečah itd. 
Človek lahko zdrži bistveno več kot pa sam misli. 

MUSEK: Gorništvo je brez dvoma tudi pot za obl ikovanje osebnosti, še celo dragocena 
pot, ker gre tu res bolj za samoobl ikovanje brez t iste nepri jetne pedagoške ali mora-
l ist ične direkt ivnost i . Tu si pr idobiva smisel za načrtovanje in za d isc ip l in i rano dose-
ganje ci l jev, smisel za sodelovanje in za skupne napore. Če dodam še utr jevanje takega 
pogleda na svet, ki temel j i na novem vrednotenju, na spoštovanju živl jenja in narave, 
potem smo dejansko pri stvareh, ki j ih moramo vezati s procesom samoudejan ja in 
samoobl ikovanja osebnosti tudi v et ičnem, značajskem smislu. Pa ne samo v tem. Boga-
tenja in razšir janje izkustev je le ena stran tega procesa; druga, prav tako pomembna 
pa je ta, da nas to lahko privede do kval i tetnejšega, popolnejšega, polnejšega načina 
ž iv l jenja sploh. Večkrat s l iš imo tale prot is lovni stavek: »Kaj vraga si l i jo v gore, ko je 
to le garanje in ni vredno tega truda!« Tu spreg ledujemo resnico, da je, ps ihološko 
gledano, prav ta vloženi t rud tisto, s čemer mer imo nezavedno vrednost nekega ci l ja ali 
dejavnosti . Morebit i se tako ob l iku je jo naše vrednote. Bolj pošten bo in poštenost bol j 
cenil t isti, ki je zanjo več žrtvoval. Tisti, ki je bi l v skušnjavi, pa jo je premagal. 

Nietzschejev nauk o svetovni volji in volji do moči, je za čudo velikokrat najti tudi v alpi-
nističnem izrazoslovju, tudi v alpinistični literaturi. Te misli v našem pogovoru seveda 
uporabljamo v pozitivnem smislu, ki mora v nasprotju s Schopenhauerjem, ko razmiš-
lja o življenu kot o trpljenju, vzpostavljati aktiven odnos do življenja, ker gre za 
aktivno udejanjanje, ki po Nietzschejevem mnenju edino vodi k intenzivnosti življenja in 
do življenjske radosti. Takšen odnos do življenja pa verjetno nihče ne more nikomur 
šteti v zlo, saj gre pravzaprav za premagovanje golega obstoja in prehajanje le-tega 
v novo kvaliteto. Tu pa smo že pri gradnji in oblikovanju kvalitetne osebnosti, ki je 
prav gotovo eden od temeljev za obstoj vsake družbe. Alpinizem tako predstavlja, kot 
je mogoče ugotoviti z globjo analizo, tudi svojski prostor preizkus in utrjevanja človeka. 
Nič manj pa to verjetno ne velja za planinca, ki se odpravi na višave nad 5000 metrov, 
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JASNA SEVER: Zanimiva pr imer java z Nietzschejem. Po Nietzscheju je namreč mogoče 
razložit i <le osnovno odloči tev — iti na pot — ne iti. Odloč i tev je svobodna izbira. Na-
vadno se človek odloč i pozit ivno. S tem, ko spre jmeš svobodno odloči tev, sprejmeš 
tudi vse možne težave in zaradi tega so vse težave tudi lažje. Za alpinista v krizni 
s i tuaci j i pa je ta razlaga premalo. Interpretaci ja C. G. Junga mi je mnogo bližja, ker 
gre v tem pr imeru za mnogo več kot pa zgol j za zavestno vol jo, za zavestne odloči tve. 
Jung je raziskoval globine č loveške podzavest i in je poskušal dokazati , da ima 
človeška podzavest svojo avtonomno vol jo, ki ni odvisna od č loveke zavestne vol je, ki 
ima svojo logiko, svoje motive, svoje zakoni tost i in vel ikanski domet. Ta domet lahko 
premaga nagone, instinkte, razum, je torej lahko na jmočnejša komponenta č lovekovega 
delovanja. Zanimive so opisne in direktne izjave. Na pr imer : Nekaj me je gnalo naprej! 
To pomeni, da zavestno ni hotel naprej ; morda se je zavedal nevarnosti, inst inkt ivno ga 
je bi lo morda strah. Razum je veleval — ne naprej, nekaj pa ga je vendarle gnalo 
naprej. Človek si zavestno reče — moram naprej ; nekaj, kar žene naprej pa je stvar 
podzavesti . Včasih, ko si č lovek dopoveduje, tedaj, ko že f iz ično in psihično popušča 
(moram, moram naprej!) , je tu že druga komponenta. To je že neke vrste zakl in janje, 
kar spada v pogansko komponento v č loveku, ki pa je v bistvu arhaična. Nekaj, kar je 
močnejše od njega, nekaj, kar je zelo bistvenega. Prav to premagovanje sebe in pod-
zavesti, to je po mojem mnenju največja osvoboditev, to je v bistvu premagovanje smrt i . 

Ne bi mogli z gotovostjo trditi, da gre alpinistom le za končni cilj in pri tem zanemar-
jajo vse druge razsežnosti in spoznavanja življenja in razmer v novem okolju (na primer 
v Himalaji). Tu gre na primer za vpliv okolja na ljudi. 

JEZERNIK: Himalaja je področje, kjer so predeli , ki so še povsem prvobitni . To je vel ika 
naravna dedišč ina sveta kot celote. So pa tu tudi področ ja , ki so bol j obiskana (alpi-
nisti, odprave, t rekingi) . Taka področ ja pa so pod vpl ivom negativnih posledic, ki j ih 
pr inašajo v ta prostor l judje. Tu so še žive prvobi tnost i v načinu živl jenja. Vplivi na tako 
živl jenje pa seveda so, tudi z zgodovinskega vidika. Torej že tedaj, ko so l judje pr iš l i 
v to okol je, ko so začel i spreminjat i pokra j ino (posekal i so cela področ ja , gradi l i so 
terase). To je seveda spremeni lo prvobitno okol je. V modernem času se je ta vpl iv 
še povečal in s icer v tem smislu, da je t reba pr idelat i več hrane, kar je včasih težko, 
ker oko l je daje določeno kol ič ino hrane. Ljudstvo se zavol jo tega razslojuje, da pre-
hajajo prvotne kmečke družbe v preživl janje s tur izmom, kar pomeni tudi rušenje neka-
terih ustal jenih norm, običajev. Vse to je čut i t i vsaj v do ločen ih predel ih. -Še najbol j 
pa je mogoče občut i t i vpl iv l judi, ki obiskuje jo gorska področ ja , na pr imer okol i Mount 
Everesta, ko je znano, da to področ je obišče št i r ikrat več l judi, kot j ih sploh živi v t istem 
okol ju. To je čuti t i ravno v zgornjem delu, kjer preneha gozd, ko je oko l je bol j do jem-
lj ivo za take vplive. Na določenih področ j ih namreč gozd izginja, z nj im pa seveda 
izginjajo tudi tla, pojavi se erozi ja in to so t ist i negat ivni faktor j i , ki pokra j ino spre-
mene v estetskem in kul turnem vrednotenju. In kako najti d rugačno alternativo za 
rešitev tega prob lema? Problem je predvsem v hrani, kur javi . Alternat iva je mogoča 
v tem, da v Nepalu obstaja mnogo voda, ki bi j ih lahko izkorist i l i . Z e lektr ično energi jo 
pa se spremeni tudi način živl jenja, ki ima lahko tudi do ločene negativne efekte. 

Hoja v gore in plezanje ne pomenita nečimrnosti, bahaštva, pozerstva, ker bi ljudi s takim 
»pristopom« gore kaj kmalu pometle s poti. Kdaj pa se zanimanje za alpinizem v človeku 
sploh vzbudi in kaj pomeni »ljubezen do gora« in »pustolovska žilica?« 

BELAK: »Ljubezen do gora« je fraza. Če pomisl im, kako sem sam začel, bi lahko rekel, 
da je to af initeta do narave, ki jo je t reba usmerjat i . Če imaš v tem podporo v starših, 
potem se to nagnjenje razcvete, če pa tega ni, vse skupaj zamre in se mlad č lovek 
pač adapt i ra na t isto okol je, k jer je, in ga to okol je vsrka vase. V Sloveni j i je dost i 
pogojev za to (za stik z naravo, op. uredn.), da vsak mlad človek, ki je zdrav, najde 
zadost i tev v tem odnosu. Najprej se začne ukvar jat i s planinstvom in ko je star rec imo 
18 let, se lahko začne ukvarjat i z alpinizmom. Alp in izem namreč zahteva celega č lo-
veka in taka so tudi pravi la PZS, ki uravnavajo šolanje oziroma uvajanje mladih v gore. 

GROŠELJ: »Pustolovska ži l ica« — to je širok pojem. O tem se pogovar jamo in sam 
jeml jem to zadevo kot zadevo, ki mi je všeč. Morda je to pustolovska ži l ica in ne bi 
mogel kaj več povedati o tem. 
Alp in izem je v isoka šola planinstva. Z nj im se lahko ukvar ja vsakdo, če je zdrav, do 
visoke šole j ih pa pr ide bol j malo, kar je tudi prav. Zanemar ja l i smo alpinist ično vzgojo, 245 



zato sem se tudi sam v svoj i d ip lomski nalogi nekol iko več razpisal o tem problemu. 
V zadnj ih petnajst ih letih smo alpinist i izgubil i 60 l judi; ponesreči l i so se v gorah. To je 
vel ika števi lka, ki nas sil i, da se z vsem tem ukvar jamo bol j poglobl jeno, čeprav neka-
ter im to ne diši. L judje so pač svobodnjaški , n imajo radi, da bi j im kdo soli l pamet. 
Vse to lahko tudi spoštujemo, le stat ist ika je po eni strani grozl j iva, po drugi plati pa 
govori še o nečem drugem. Lahko si never jetno svoboden, k l jub temu pa si odgovoren 
samemu sebi, svoj im, in ne nazadnje tudi družbi. Tisti, ki bi se utegni l i za to zanimati , 
imajo časa za to, da postanejo alpinist i , več kot dovol j . A lp in izem je pač tak šport , 
ki ni povezan z leti, ni starostno omejen. V alpinizmu sta bistvena vzdržl j ivost in moč, 
to pa pri č loveku lahko traja zelo dolgo. 

Med domačimi znanstvenimi raziskovalci, ki obravnavajo človeka na odpravi, predvsem 
v višinah 8000 metrov, imamo Slovenci že zanimiva dela, med katerimi zadnji čas izsto-
pajo ugotovitve psihologa in tudi alpinista Petra Markiča iz Kranja.4 Njegovo uvajanje 
pisanja usmerjenega dnevnika, sistematična preverjanja dispozicij in reakcijskih obna-
šanj pred odpravo, med njo in po njej, lahko vse hitrejšemu razvoju alpinizma izredno 
koristijo. Pri tem preverjajo predvsem fizično in duševno pripravljenost člana odprave, 
hkrati pa tudi odvisnostne korelacije med fizičnimi napori in psihičnimi reakcijami, kar 
v svetu garanja in osamljenosti ni zanemarljivo dejstvo. Zakaj torej pride do diver-
gence med lastnimi ocenami in povprečnimi ocenami posameznikov. Kaj vse utegne 
pri tem vplivati na alpinista in do katere stopnje so taki testi sploh zanesljivi in so 
uporabni na splošno. Bivanje v Himalaji je na primer lahko tudi naključni splet oko-
liščin, na katere ne moremo vplivati, so pa največkrat tudi odločilne, usodne, kar 
kažejo tudi sociogrami različnih odprav. Tu gre predvsem za pet najpomembnejših 
kategorij — za fizično, psihično pripravljenost, delavnost, zrelost in uspešnost. 

BELAK: Ves čas, kar se ukvar jam z alp in izmom, to je že 25 let, vedno bol j spoznavam, 
da je poleg vzdržl j ivost i in moči morda še najvažnejša psihična komponenta alpinizma. 
Na tem področ ju je res še vel iko nedorečenega in zdi se mi, če to komponento razvi-
jamo in alpinizem je dejavnost, ki to počne, lahko dosežemo tudi take rezultate, ki so 
nerazumlj iv i , če bi j ih ocenjeval i s stal išča splošnega gledanja na alpinizem. 

GROŠELJ: Zavzemam se za psih ično pr ipravl jenost. Za uspeh v Himalaj i , govor im na 
pamet, je potrebno 7 0 % psih ične pr ipravl jenost i in le 3 0 % f iz ične. Seveda sodi jo sem 
še delavnost, zrelost in uspešnost. To vem iz izkušenj. Izredno uspešni in dobro f iz ično 
pr ipravl jeni so kar po vrsti odpovedoval i in na koncu so pravzaprav t ist i nosil i težo 
vzpona, ki so bil i f iz ično na testih slabše ocenjeni. 

Svoboda gornika. Je mogoče govoriti o svobodi tedaj, ko se tej svobodi zavežeš in kaj 
pod tem pojem v našem primeru sploh pomeni. 

MUSEK: Pojmovanj svobodnost i in svobode je veliko. V našem pr imeru bi prišl i 
v poštev dve pojmovanj i : po jmovanje svobode kot osvobodi tev vsega, kar nas obvezuje, 
celo več, vsega, kar nas do loča, in pa pojmovanje svobode kot svobodnost i in nekaj, 
za kar se angažiramo, v kar vložimo samega sebe, svobode v izbir i nečesa, kar hočemo 
ustvarit i ali pa doseči. V gorništvu se srečujeta oba v id ika svobodnost i . Eden bol j kot 
spreml jevalna okolnost, drugi pa kot bistveno pomembno obeležje. Mogoče je, da je 
za nekoga ideal ono prvo. Lahko gre v gore uživat v miru, višini in samoti . To je 
nasprotna svoboda od svobode tistega, ki je na preizkušnj i . Če lahko za prvo rečemo, 
da traja, dok ler se preizkušnja ne pojavi, moramo za drugo reči ravno nasprotno. 
Ta svoboda se pojavi šele, ko smo v preizkušnj i in lahko je tem večja, č im res-
nejša je ta preizkušnja. Biti mora težka preizkušnja, hkrat i pa taka, da smo j i kos, da 
torej ni absolutno nepremagl j iva. V njej lahko preizkusimo svojo moč in pa svojo vol jo, 
torej preseganje t istega prejšnjega. Menim, da se prav ta svoboda kaže v zdravem 
gorništvu, na zelo čist in na zelo sprejeml j iv način. Lahko bi tudi dejal i , da je bistven 
ta po jem svobode, svobode kot možnosti za samoizpopolnjevanje, za preseganje, samo-
premagovanje, za osebnostni napredek. 

Za ta napredek je iskanje preizkušenj, zastavl janja težavnih nalog, iskanje pravih 
stresov in pa obremenitev, po vsej ver jetnost i nujno. Kako naj sicer kdo razvija svoje 
zmožnosti , če j ih resno ne preizkusi. Res pa je, da alpinist i v tej svobodi, svobodi, 
v moči, ki se rodi iz preizkušenj, niso osamljeni . To področ je si del i jo z vsemi t ist imi, 
ki so v svojem živl jenju dosegl i nekaj resnično pomembnega in ustvarjalnega. 

> Peter M a r k i č : A l p i n i z e m in p s i h o l o g i j a , PV 82 659; P s i h o l o q na A l p i n i s t i č n i o d p r a v i . PV 82/396; De lo 
p s i h o l o o g a na a l p i n i s t i č n i o d p r a v i , PV 83/176; P s i h o l o g i j a S000 m, I,, I I , , I I I . de l , PV 83/344, 537 in 631. 



PAMIR 83 
(Poroči lo o odpravi) 

TOMAŽ JAMNIK 

Organizator: PD Kranj in Komisi ja za odprave v tuja gorstva pri PZS. 
Čas: 13. ju l i j 1983—13. avgust 1983. 
Delovanje v gorah: 21. ju l i j—6. avgust 1983. 
Udeleženci odprave: Tomaž Jamnik, vodja, PD Kranj; Marko Česen, član, PD Kranj ; 
Tomo Česen, član, PD Kranj ; Matjaž Dolenc, član, PD Kranj ; Luka Karničar, član, PD 
Jezersko; Matej Kranjc, član, PD Kranj; Peter Markič, č lan, PD Kranj ; Srečo Rehberger, 
član, PD Kranj; Andrej Štremfel j , član, PD Kranj ; Iztok Tomazin, član, PD Tržič. 
Ci l j i : Pik Komunizma, 7495 m in Pik E. Korženevskaje, 7105 m (prvenstveni vzpon in 
spust s smučmi). 
Ocenjeni stroški odprave: 1 400 000 dinar jev. 

Odprava je šla na pot 13. 7. z zagrebškega letal išča. Hi tremu letalskemu prevozu iz 
Zagreba v Moskvo in iz Moskve v Oš (Kirgizi ja) in h i t remu hel ikopterskemu prevozu 
med zbirno bazo pod Pik Leninom in baznim taborom Moskvin-Walter se je t reba 
zahvalit i , da je odprava že 21. 7. in 22. 7. začela prve akl imat izaci jske ture. Šli so na 
bl ižnj i vrh Pik Vorobjev, 5591 m. Turo so opravi l i vsi, razen Jamnika, Dolenca in M. 
Česna, le-temu je stroga zdravniška kontrola v taboru vzpon odsvetovala. 
Dne 24. 7. je bi la opravl jena druga ak l imat izac i jska tura na Pik Četver joh, 6399 m. 
Udeleži l i so se je vsi, razen Iztoka Tomazina, ki je v bazi zdravi l žul je na nogah. Turo 
so zaradi tega, ker se je vreme poslabšalo, opravi l i le Tomo Česen, Peter Markič, 
Srečo Rehberger in Andrej Štremfel j . 
27. 7. in 28. 7. so šl i še enkrat na isti vrh. Tomaž Jamnik, Marko Česen, Matej Kranjc, 
Matjaž Dolenc, Luka Karničar in Peter Markič so preplezal i S steno Pika Komunizma, 
in sicer po stebru Borodkin. Na vrhu so bil i — Tomo Česen, Tomaž Jamnik, Matej 
Kranjc, Luka Karničar in Peter Markič. Pri povratku 2. 8. sta se Matej Kranjc in Luka 

Od leve: Iz tok T o m a z i n , Peter M a r k i č , Luka K a r n i č a r , S r e č o R e h b e r g e r , M a t j a ž Do lenc , M a r k o Č e s e n , 
M a t e j K ran j c , v o d j a tabora . S e d e : T o m o č e s e n , A n d r e j š t r e m f e l j , sov j e t sk i t r ene r , T o m a ž J a m n i k 



Pik Četverjoh, 
6399 m 

Fo to T. J a m n i k 

Karničar spust i la s smučmi z vršnega grebena — 7400 m, Jamnik pa s 6900 m visokega 
predvrha Dušanbe. 3. 8. so vsi tr i je nadal jeval i spust s smučmi preko 2000 m visoke 
S stene po smeri Borodkin. To je prvi spust z vršnega grebena, prvi s predvrha Dušanbe 
in prvi preko S stene Pika Komunizma. Smer Borodkin, po kateri so smučal i , je ocenjena 
s povprečno oceno 5 A po ruski lestvici (5—) . Smučanje je bi lo naporno, izpostavl jeno, 
v spodnjem delu pa so spust ogrožal i plazovi. Naklonine so se gibale od 35° do 50° 
v iz jemnih pr imerih. Sneg je bil raznovrsten, od pršiča in kložastega napihanega snega, 
do mokrega spomladanskega snega v spodnjem delu. Za celoten spust je bilo potrebnih 
skupaj pr ib l ižno 5 ur. Smuči so bile standardne izdelave Elan, vezi turne Marker in 
Tyrol ia, čevl j i pa Kof lach Valuga Super Light. Pri smučanju z vršnega grebena do 
Dušanbeja si je bilo potrebno pomagat i s cepinom. Opravl jeni spust je vzbudi l vel iko 
pozornost med sovjetskimi alpinist i in je o njem poročala sovjetska TV. 

1. 8. do 5. 8. so Andrej Štremfel j , Srečo Rehberger in Iztok Tomazin preplezal i S steno 
po zahtevni smeri Bezzubkin in 4. 8. prišl i na vrh. Čas efekt ivnega plezanja je bi l 
48 ur. Celotna smer je visoka 3195 m in po sovjetskih ocenah ocenjena s povprečno 
oceno 5 B ( 5 + ) . Naša naveza je opravi la t ret jo ponovitev sploh. Nj ihova ocena smeri 
je tale: spodnj i del na višini 1 750 m ocenju je jo z ED — (6—) po francoski lestvici, 
srednj i del na višini 500 m z oceno D — (4—) in zgornj i 845 m visoki del PD (2). 
Plezati so pričel i 1. 8. zgodaj zjutraj, ker so noč prebi l i pod steno. Noč med 1. 8. in 
2. 8. so prečepel i na vrhu snežnega stebrička, kjer ni bi lo možnosti za resnično 
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Pik Komunizma z vrisanim celotnim spustom s smučmi Fo to Luka K a r n i č a r 

varovanje, ali da bi mogli postavit i šotor. Snežne razmere so bile zelo neugodne, na-
predovanje je bilo zaradi top lega vremena otežkočeno; zato so se odloč i l i za plezanje 
tudi v noči med 2. in 3. 8., in 3. 8. Z jut ra j so izplezali iz stene na plato na višini 6100 m. 
3. 8. so si vzeli dan poči tka in si posuši l i p remočeno opremo, nato pa so 4. 8. opravi l i 
dvodnevno etapo s platoja na vrh in nazaj na plato. 5. 8. so po smeri Borodkin sestopi l i 
v bazo. Naveza je tako opravi la že omenjeno tret jo ponovitev ene najzahtevnejših 
smeri v S steni za Čehi in Pol jaki , kar je prav tako vzbudi lo pozornost med Sovjetsk imi 
alpinist i , še posebej, ker so bile razmere za to dokaj neugodne in so navezo neprestano 
spreml ja l i plazovi levo in desno od stebra, kjer so se gibal i . Neugodne razmere so 
hkrati povzroči le, da smo misel na prvenstveni vzpon opusti l i . Le-tega bi bi lo možno 
izpeljat i res le ob vel ikem tveganju, kar pa ni bil namen odprave. 
6. 8. je bilo delo odprave na gori zakl jučeno. Preostali čas do odhoda domov smo 
izrabil i za poči tek in zbiranje s l ikovnega materiala. Za ponovni vzpon na Pik E. Kor-
ženevskaje se nismo odloči l i , ker nismo vedeli za točen datum odhoda v zbirno bazo 
Ačik Taš, in od tam domov. 
Delo odprave lahko ocenimo za uspešno, saj je 8 članov osvoj i lo najviš j i v rh Sovjetske 
zveze Pik Komunizma, dva poleg tega še 7105 m visoki Pik E. Korženevskaje. Člani 
odprave so opravi l i prvenstveni spust s smučmi preko S stene izpod vrha Pika Komu-
nizma po smeri Borotkin in steno preplezal i po eni najzahtevnejših smeri Bezzubkin. 
Poleg tega je bil opravl jeni tudi prvenstveni spust s smučmi s Pika Četver joh, 6399 m. 
Odprava med svoj im delovanjem ni imela omembe vrednih organizaci jsk ih problemov. 
Prav tako j i organizator bivanja (Sport-komite SSSR) pri izbir i c i l jev in uresničevanju 
nalog ni delal težav. S prevozom dela opreme na plato je celo olajšal spust. Prehrana 
v bazi je bi la odl ična. Hrano za hrib je bi lo potrebno dopoln jevat i z napitki , juhami 
in dehidr i rano hrano. Poseben problem pa je predstavl ja lo gorivo za kuho na gori . Ob 
poostreni letal iški kontrol i so nam namreč v Zagrebu odvzel i vse pl inske bombice in 
smo bili v Sovjetski zvezi odvisni od bencina in pa od nabiranja odvečnih pl inskih 
bombic pr i Nemcih, Avstr i jc ih in Švicar j ih, ki teh problemov niso imeli. V pr ihodnje 
bo potrebno podrobno prouči t i način t ransporta plina, saj podobne težave lahko povsem 
onemogoč i jo delovanje neke odprave. 

Odprave, kot je bi la ta, ocenju jem kot zelo pr imerne za priprave na zahtevnejše himalaj-
ske ekspedic i je in za uvajanje mladih alpinistov, ki so še brez v isokogorskih izkušenj. 249 



Menim, da take odprave po drugi plat i niso najbol j pr imerne za dokončne odloči tve 
g lede izbire kandidatov za himalajske odprave. Udobje v bazi je namreč tol ikšno, da ni 
pr imer l j ivo s Himalajo in tudi ni pr ičakovat i konf l ik tn ih s i tuaci j pri članih, ki lahko na 
tak ih odpravah zavro nj ihov potek. 

Opomba: Pri izvedbi odprave so f inančno in mater ialno sodeloval i poleg samopr ispevka 
in prostovol jnega dela članov odprave še: 
PD Kranj, PZS, Komis i ja za odprave v tuja gorstva, SO Kranj, PD Jezersko, AO Tržič, 
TKS Tržič, Zavarovalna skupnost Tr iglav Kranj, IBI Kranj, Iskra — ERO Kranj, Iskra — 
Kibernet ika Kranj, Iskra — Tovarna bateri j Zmaj L jubl jana, Tekst i l — Angora Ljubl jana, 
Sloveni jašport Ljubl jana, Elektrotehna Ljubl jana, Sava Kranj, Pletenina Ljubl jana, Kof-
lach Sportgerate Kof lach Avstr i ja, Elan Begunje, Svila Maribor, Metka Celje. 

S SMUČMI V PAMIR 
LUKA KARNIČAR 

Čeprav je že čez kak dan gora zabrisala sledove naše smučar i je , se mi pred očmi še 
jasno kažejo vi juge, zarisane v vrtoglavih višinah. Obenem pa se iz spomina pr ikrade 
tud i podatek, naj ne pozabim, da je bilo za vsak meter navzgor t reba več napora, kot 
tedaj, ko je šlo navzdol. Sicer pa je največkrat težko določ i t i razmer je med naporom, 
tveganjem . . . Opisovanje našega smučarskega počet ja na tej, kar spošt l j ivo v isoki 
gori , je pr ib l ižno to l iko nenavadno, kot je bi lo nenavadno srečanje s skromnim alumini-
jast im kr ižem na vrhu te tako drzno imenovane gore. 
Kar nekako ne morem k bistvu. Moram pač prej povedati , da sva z Matejem smučala 
tudi s Pika Četver joh, 6399 m, kjer je sneg dovol jeval — pa tudi kar zmerna naklonina 
— eno naj lepših težj ih gorskih smučar i j . Tako sva že na tej gori porabi la vse »ro-
mant ične« in »uživaške bone« in za Komunizem so nama ostal i samo tisti »ta garaški«, 
zraka je bilo pa tako ali tako premalo, da ga niti na bone ni bi lo dobit i . 
Po opravl jenih ak l imat izaci jsk ih vzponih, ki so nekakšno ogrevanje odprave in svoje-
vrstna srečanja s samim seboj na raznih bojnih pol j ih, na f iz ičnem, psih ičnem, celo 
na prebavnem, pr ide prej ali slej čas za tisto največje, za uresničitev večmesečnih 
hrepenenj . Pri naši poti navzgor (tr i je s smučmi in št i r je pr i jatel j i v vsestransko oporo) 
je bi lo t reba preit i kar nekaj težav, ki so se zvrsti le od tabora do tabora. Prvi dan kar 
v eni sapi čez 2000 m visoki steber Borodkin (Sovjetska ocena 5 A) do dvojke na Platoju, 
6000 m; 13-urno sopihanje in lovl jenje zraka s kot cent težkimi nahrbtnik i , ko nas je 
skoraj ves ta čas pesti la pasja vročina, pa udiranje v g lobok sneg itd. Vendar je bi lo 
vseeno v tem tudi nekaj sreče, saj nam smuči do dvojke niso greni le hoje, ker j ih je 
naslednj i dan na Plato prinesel hel ikopter (pr imer nadvse zglednega razumevanja z 
vodstvom baze). 
Tako se je potem vse skupaj — tokrat seveda s smučmi na ramah — naslednj i dan 
ponovi lo do t ro jke in spet t ret j i dan z vso žejo, ut ru jenost jo, počasnost jo in . . . s a p o . . . 
do št i r ice na vrhu Dušanbeja, 6900 m, predvrha Komunizma. Tu pa sta nas nič kaj 
preveč v l judno pozdravi la še gospodar ja vel ik ih višin, veter in mraz, z n j ima znači ln im 
pozdravom. 
Drugega avgusta zjutraj sva z Matejem kreni la prot i vrhu s smučmi, skupaj z Jamnikom, 
Petrom in Tomom. 
Veter ni in ni hotel odnehat i , mi tudi ne, tudi mraz ni popust i l , mi smo sicer pihali v roke 
in ogreval i noge (nekaj pr i jatel jev je dobi lo poštene omrzl ine), a popust i l i nismo. Ta 
neskončna st rmina! Vsakokrat, ko pogledam navzgor, se mi zazdi, kot da se greben 
noče in noče pribl ižat i . 2e kar boj im se takega pogleda. Počasi in vztrajno se pomikam 
navzgor, oči se uprte zgol j v stopinje pred mano in kot da bi rad preseneti l samega 
s e b e . . . ' Ko bom pogledal navzgor, bo greben t ik pred mano. No, še nekajkrat sem 
razočaran, potem pa je le prišel trenutek, ko se stopinje, ki so se poprej ugrezale v 
strm sneg, izgube v skalah, obenem pa se na desni pokaže vrh, do katerega je raz-
potegnjen le še kratek, toda zelo strm in oši l jen raz. Smuči ostanejo v skalah na gre-
benu. Končno, kako pr i jetno je z napol praznim nahrbtn ikom in cepinom v roki. Kot da 
ta de lček poti ne sodi k t ist im napornim dnevom, kot da je nenadoma celo zraka 
d 0 V 0 l j _ lepo je prit i na vrh. Ko smo si iskreno segl i v roke, se mi je k l jub vetru 
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Steber Borodkin, 3. 8. 1983 Foto Luka K a r n i č a r 
S črto je označeno smučanje po e legantnem 
stebru Borodkin _ t , , 

Foto Luka Ka rn i ca r 

Brezmejna gorska prostranstva so tako prot i Kitajski, Karakorumu, Leninu in bazi deino 
zakrival i scefrani oblak i tako, da smo se kar kmalu previdno začel i vračati . 
Ja, zdaj pa smuči ! Elanove so, dolge 190 cm z okovjem za turno smučanje — pod n j imi 
pa dobr ih 3200 m prepada. Toda, najprej prvih 600 m do š t i r i c e . . . Kar precej sva se 
utrudi la, preden sva skopala po l ičko v ledeno strmino, odkoder se je pr ičel najv iš j i 
jugoslovanski smuk doslej (nekaj nad 7400 m). Ko je bilo vse pr ipravl jeno, ni kazalo 
drugega kot spusti t i se in sprot i ugotavl jat i , kaj bo? Napor za lovl jenje ravnotežja in 
sape je bil zelo vel ik, zato pa za strah ni bi lo prostora. Kl jub kar precejšnj i s t rmini 
pa le-ta ni bi la glavna ovira; led, veter, dihanje, nahrbtnik . . . nekaj zavojev in že šumi 
v g l a v i . . . Zraka, zraka . . . Še prehod mimo serakov pod sedlom in na št i r ic i sva. Veter 
je neusmil jen, zato v šotoru počakava ostale. Vsi skupaj s težavo pospravimo šotore; pri 
»sosedovih«, nedaleč stran, pa ne bodo imeli kaj pospravl jat i , ker j im je veter pravkar 
odnesel šotor. Ta izguba bi za lastnike na tej višini pomeni la neizbežno katastrofo, 
če j im ruski alpinist i ne bi odstopi l i svoje »palatke«. 

Pri našem sestopu pa smo bil i zdaj že tr i je na smučeh — pr idruži l se nam je še 
Jamnik. Le kakih dvesto metrov pod št i r ico se je veter skoraj unesel, škoda pa, ker so 
se zelo poslabšale snežne razmere. Kakor pošasti so bile po poboč ju razmetane vel ike 
kložaste plošče, med nj imi pa g lobok pršič. Kar nekaj c i rkuškega ravnotežja, moči, sape 
in živcev je zahtevalo teh 900 m z Dušanbeja do dvojke na Platoju. Dan je bi l tako 
pri kraju, napetost in negotovost naslednjega dne pa nista dovol jevala poštenega poči tka. 
Šele s soncem smo naslednj i dan odšl i proti robu stene, na vrh stebra Borodkin, ki 
doslej še ni občut i l v svoj ih prepadnih strminah ostrih robnikov smuči. Z dvo jke je treba 
najprej kak ki lometer po ravnem ledeniku, nato pa še 100 m v breg. Ta, sicer blag vzpon, 
tokrat v brezvetrni pr ipeki in s pošteno težkim nahrbtn ikom na plečih, ni bil prav nič 
blag, vsaj zame ne. Kot norci, ki j im je lastna samo še hoja, se pomikamo navzgor. 

Nekajkrat se mi zdi, da preprosto ne bom več napravi l naslednjega koraka toda vse 
gre avtomat ično: vdih, korak, izd ih . . . 
Snežne razmere v stebru so bile razl ične. V zgornjem delu kloža, vmes pa suh sneg-
v spodnjem pa vse bol j podobne južnemu spomladanskemu snegu — ves čas pa š i roko 
shojena g loboka gaz. 
Počasi smo nizali zavoj za zavojem; naj težje mesto pa je bilo nad taborom ena. 
Kak raztezaj visok, zelo strm skok, pa zelo ozek povrhu, z ledeniško razpoko na dnu, 251 



to l iko da ni bi l usoden za Jamnika in to v glavnem zaradi odurno težkega nahrbtnika. 
Dno stebra se vse bol j bliža. Strmina ne odjenja, naše misl i pa so že spodaj , k jer nas 
čaka zadnja preizkušnja. Skalnemu delu stebra smo se izognil i v severno steno, zato 
nas čaka spodaj prečenje polov ice stene, s katere kar naprej padajo sneg, led in skale. 
Nekako na sredi teh plazov in nagrmadenih ledenih kep smo že bil i, ko se Mateju odpne 
vez. Kot da bi nekdo še nekol iko privi l ž i v c e . . . A angelčki so tudi tokrat z nami in 
kmalu se, varni na ledeniku, sproščeno oziramo tja, kjer smo pravkar pusti l i svoje 
s led i . . . 
Toda, k l jub vsemu smo smuči odpel i šele, ko je že krepko škr ipalo pod n j i m i . . . 

Opomba: 
Kronološki pregled smučarsk ih vzponov: 
27. 7. 1983, Pik Četver joh, 6399 m, Karničar, Kranjc, prvenstveni smuk; 
2. 8. 1983, Pik Komunizma, 7495 m, Karničar, Kranjc, prvenstveni smuk; 
2. 8. 1983, Pik Dušanbe, 6900 m, Jamnik, Kranjc, Karničar, prvenstveni smuk; 
3. 8. 1983, steber Borodkina, ocena 5 A, višina 2000 m (4300—6300 m), Jamnik, Kranjc, 
Karničar, prvenstveni smuk. 

BEZZUBKINOV STEBER - PIK KOMUNIZMA 
IZTOK TOMAZIN 

24. 7. 1983 — Malodušno postopam po taboru in opazujem alpiniste, ki se odprav l ja jo 
v gore. Zanimivo, napeto vzdušje pred dolgimi, zahtevnimi vzponi se me, tokrat le kot 
opazovalca, boleče dot ika. Plezanje v balvanih, ki so posejani okrog tabora, je edino, 
kar pole: ; cap l ja joče hoje še lahko počnem v sandal ih in s poškodovanimi prst i na 
nogah. V hudo skromno, kratkotra jno uveho mi je, da sem zjutraj v prvem poskusu, kl jub 
sandalom, preplezal težak previs, ki so ga sovjetski mojst r i športa zaman poskušal i 
v galoškah. Zatem sem se upehan zazrl v bele gore in zagrni lo me je malodušje. Nič 
mi ne pomeni presenečenje, pa česti tke sovjetskih alpinistov. Gore, zaradi katerih sem 
prišel tako daleč, se vendar zdi jo nedosegl j ive. 
Strah pred obetom razočaranja raste. Mnogo hujši je od bojazni pred kakršnokol i 
nevarnost jo v steni. Sem res skora j zaman prišel v Pamir? Bodo zaman vsa odrekanja, 
težave in negotovost pred odhodom? Bodo ostale neizpolnjene nekatere izmed naj-
več j ih letošnj ih želja, ki so se rojevale med dolg imi razmišl janj i o gorah? 

25. 7. _ Počasnih gibov, napet kot pri težkem plezanju, se pomikam čez ledeno ploskev. 
Konice prstov iščejo opore v razbrazdanem ledu, noge zdrsevajo. Previdno preskakujem 
živahne potočke, ki se izgubl ja jo v temnih g lobinah ledenika, vzpenjam in spuščam se 
preko ledenih grebenov in stolpov, odlomov in žlebov. Vroče sonce pamirskega polet ja 
neusmi l jeno pripeka, ledenik se oglaša z zamolk l im mrmranjem, le včasih povzdigne glas 
in izzveni v prodoru seraka ali plazu. Trmoglavim naprej, k l jub sandalom in črnim nohtom, 
izza katerih počasi polzi ta kri in gnoj . 
Vem samo, da se hočem in moram povzpeti č im višje, dok ler bo šlo. Misl im na tovariše, 
ki se bol j al i manj zdravi vzpenjajo na lepo belo p i ramido Pik Četir ih, drugega akl ima-
t izaci jskega vrha. Dviga se visoko nad taborom in mi je nedosegl j iv. V nemočnem 
razočaranju brskam po svežih, bolečih spominih s prvega akl imat izaci jskega vzpona na 
Pik Vorobjova (5691 m). Poleg lepega doživet ja sem z njega prinesel potrgane nohte na 
palc ih obeh nog, ki so se zatem še grdo zagnoj i l i — posledica novih plast ičnih viš inskih 
čevl jev. Spomin jam se včera jšn j ih besed obeh zdravnikov v taboru. Napovedala sta mi, 
da bom nesposoben za hojo v čevl j ih najmanj št ir inajst dni. Ko sem omeni l plezanje, 
sta samo odkimala. To je pomeni lo, da sem prakt ično — odpisan. 
Vesel im se vsakega metra težko pr idobl jene višine. Ta dan pr idem skoraj pet t isoč 
metrov visoko, vrh najviš jega jezika mel išča pod južno steno Pika Korženevske. Višje 
je svet snega in ledu, kjer v sandal ih n imam kaj iskati. Opravi l sem vsaj zasilni akl i-
mat izaci jski vzpon in pr i l i l o l ja na ogenj norega upanja, da se bom v nekaj dneh 
vendar le nekako pozdravi l in odhitel v višine. 
Trezno razmišl janje o poškodbi je le ovira, ki se kaj lahko sprevrže v vdanost v usodo. 
Namesto tega se z vso si lo ok lenem na videz neutemel jenega upanja, da se bodo 
prsti v nekaj dneh že kako zacel i l i in bom lahko obul čevl je. To je upanje, ki skoraj 
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Zato se s tako zagnanost jo lotevam »opankarske akl imatizaci je«. Biti moram kar naj-
bol je pr ipravl jen, če se bo upanje izpolni lo. Pravzaprav o drugi, mnogo ver je tnejš i 
možnosti , sploh nočem razmišl jat i . 

30. 7. — Razdvojen kot le malokdaj , prebi jem večino dneva v razmišl janju. Prvenstvena 
smer? To mi je t renutno največja žel ja v Pamiru. Zagledal sem se vanjo že prvi dan 
z močnim dal jnogledom sem pregledal steno, spri jazni l sem se z vel ik im tveganjem zaradi 
seraka, ki se podre in pomete smer vsakih nekaj dni. Spri jazni l sem se s pada joč im 
kamenjem, ki se noč in dan kruši in bobni po steni. Nazadnje sem se spr i jazni l tudi s 
tem, da se bom moral s steno spopr i je t i sam. 
Bezzubkinov steber? Najtežja smer v severni steni, ki se konča na samem vrhu gore 
Pik Komunizma. Zelo spoštovana med sovjetsk imi alpinist i , saj je še brez nj ihove 
ponovitve, kl jub števi lnim poskusom. Tudi letos imajo v taboru ekipo, ki bo znova 
poskusala. Doslej so steber ponovi l i le Čehi in Pol jaki. Če se od ločam zanjo, bom 
v navezi z Andre jem in Srečom, kar bo varneje kot biti sam v dvat isočmetrsk ih ledenih 
vesinah s serakom in opastmi nad glavo ves čas vzpona. Tudi onadva si želita da bi 
se tako zahtevne smeri loti l i v troje. 

Z vel iko težavo sem se zvečer od loč i l za Bezzubkinov steber. Tehtnico na stran odlo-
čitve je dokončno prevesi la novica, da je vodstvo sovjetskih alp in ist ičnih taborov pre-
povedalo prit i v Pamir češkemu alpinistu, ki je v minul ih letih tu opravi l več zahtevnih 
solo vzponov. Z vodstvom našega tabora pa se od l ično razumemo. Ne bi se j im rad 
zameri l ali povzročal težav, pa tudi v Pamir bi se rad še vrnil. 
Ostaja pa mi še vedno največja skrb — prsti. Gangrena nohtov je še napredovala 
zdravnica samo zmaju je z glavo in mi j ih vsak dan previ ja. Z zadnjo hel ikoptersko 
poši l jko je dobi la novo mazilo, ki zoprno smrdi, toda za malenkost okrep i upanje 
Pred zakl jučkom študi ja sem in znanje medic ine mi sedaj hodi kar malo narobe saj 
dobro vem, da prsti čez nekaj dni ne bodo nič bol jši , raje slabši. Brez teqa bi se ' vsa i 
lahko vdajal lažnemu upanju. 
Vse dni pr is i lnega poč i tka v taboru se in-
tenzivno pr ipravl jam na težave in bole- H H B H H H I H l i B I I ^ H i H l i n i l l ^ B B 
čine. Trdno sem odločen uresniči t i željo ^ * 
po vzponu za vsako, vsaj malo razumno H & t v 
ceno. V pretesne vložke plast ičnih čevl jev , X." - . ' / .J l lS l? '^ T ' 
t lačim najrazl ičnejše konzerve, da bi j ih ; "S* 
vsaj malo raztegnil. Na prst ih porežem izo-
laci jo, s tem pr idob im nekaj prostora, ven- < ' ? § [ % » . 
dar tvegam omrzl ine. Zadnje ure pred * 
odhodom sem miren ob zavesti, da sem ~ 1 V £ ~ 9 ' 
z izjemo poškodbe pripravl jen. ' f v < ^ i ^ i i t f 

31. 7. — Dobre žel je mnogih v taboru nas 
zadnje ju l i jsko popoldne pospremi jo na 
dolgo pot. Prvo oviro sem premagal pred 
nekaj minutami, uspelo mi je obut i tol i-
kokrat preklete čevlje. Sprašujem se, 
kol iko časa bom zdržal. 
Ledenik je prvič v tem polet ju zares oži-
vel. Sredi naj tople jšega dne tega meseca 
od vsepovsod razposajeno žubor i jo uma-
zani potočki , z l ivajo se v deroče potoke in 
hrupno val i jo kamenje po mnogih stru-
gah, preden pa se dodobra razživi jo, izgi-
nejo v zevajočih razpokah. Sneg se s po-
hlevnih poboč i j starega znanca Pika Vo-
robjova zliva v vel ike rjave slapove in tudi 
te pogoltne ledenik. Kmalu zapust imo uho-
jeno stezico z mnogimi možici, ki preči 
ledenik in se izgubl ja v vstopnih vesinah 
Borodkinovega stebra. Gledam jo z misl i jo 
na vrnitev čez nekaj dolg ih dni. Bezzubkinov steber Pik Komunizma 
Po razoranem hrbtu morene pr iha jamo pod F o ,o iztok Tomazin 
osrč je dvat isočmetrske severne stene Pika 
Komunizma, proti zatrepu, kjer se rojeva 
ledenik VValter. Bezzubkinov steber vse bol j izstopa, rumeno se blešči v zahaja jočem 
soncu in nepremagl j ivo pr i teguje poglede, stena pa počasi tone v temo. Oddal jen i zvoki 
komaj dajo slutit i d iv janje pada jočega kamenja, ki se tudi ponoči ne bo umiri lo. Levo 
in desno ob stebru se ob zadnj ih sončnih žarkih trgajo plazovi. Daleč so in majhni na 
pogled, spreml ja pa j ih srhl j ivo, glasno bobnenje. Seraki začuda mirujejo, kot bi čakal i . 
Sence se plazi jo po stebru navzgor, mogočna izbočena gmota se počasi stapl ja s temo 



in h ladom stene. Slednj ič se podre del snežnega raza sredi stebra in velik plaz pomete 
navpično zajedo, prek katere poteka smer. Zanimivi obeti. 
B ivaki ramo na robu morene nasproti stebra, dovol j daleč od stene, da smo varni pred 
plazovi. Le podor največjega seraka bi nas lahko ogrozi l , saj je tako blizu, da polede-
nel i z id zakr iva vse južno obzor je. Kosti se hitro »pr i lagodi jo« ostr im robovom kamenja, 
postel ja je trda, a vsaj prostora je dovol j . V steni bomo o takem udobju lahko le sanjal i . 
Še preden se stemni, postanemo tr i je negibni puhasti zavoji . Noč pred vzponom je ena 
naj lepših, z množico zvezd in luninim si jem, ki nežno t ipa po prepadih ene na jmogoč-
nejših sten. Pesem tišine visokih gora le včasih zmoti plaz ali padajoča skala. Kako 
rad bi buden užival do jutra, toda s precejšn jo mero samopremagovanja si dovol im le 
nekaj kratk ih minut hlastanja za nepozabnimi vtisi in občutk i , obenem preštevam živahno 
množico utr inkov. Zal je vsak trenutek spanja dragocen, na tur i zadnj ič sp imo tako 
udobno. Poči tku nerad dam prednost pred uživanjem. 

1. avgust — Pod plaščem teme se t iho bl ižamo steni, hodimo v vpadnic i ve l ik ih serakov. 
Kl jub zaspanost i in skoraj brezmiselnemu razpoloženju, tako znači lnem za trenutke 
zgodnj ih juter pred težkimi vzponi, si nehote predstavl jam prizor pred dvema dnevoma, 
ko sem se nameni l pod steno na oglede: 
V sandal ih sem počasi capl ja l po moreni 'in pazil na vsak kamenček, ki bi lahko povečal 
bolečino v razbolel ih prstih. 
V nahrbtn iku sem imel le dal jnogled, v glavi pa le žel jo po prvenstveni smeri. Prav to 
popoldne je dosegla vrhunec. Udobno ležeč na vel ikem balvanu natančno pregledujem 
vsak meter zamišl jene smeri, roke drht i jo od razbur jenja, mnogo raje bi t rdno oklepal 
rat išče cep ina in kladiva, kot počasi drsel z da l jnog ledom po steni gor in dol. Pesem 
stene se razlega skoraj brez prestanka, padajoče kamenje zamolk lo bobni in t rdno 
udar ja ob ledena pobočja. Z vsakim podorom padajo udarci samozavesti. In plazovi 
bobni jo kot v posmeh navdušenju. Ogled stene ni pr inesel odloč i tve, v tabor se odprav-
l jam še bol j razdvojen. Nenadoma se razleže močan pok in preide v oddal jeno hru-
menje. Sunkovi to se obrnem <in ostrmim. Podrl se je vel ikanski serak tik ob izstopu 
Bezzubkinove smeri. Stot ine ton ledu se v hipu spremeni jo v grozl j iv oblak, ki se bl isko-
vito napihuje, plane v ozebnik in se šir i iz njega. Uniču joč i bel i prsti se s fantast ično 
h i t rost jo stegujejo v globino, ob jamejo in zagrnejo vso spodnjo polov ico stebra in glasno 
s ika joč p lanejo na ledenik. Dolgo, do lgo traja, da se srhl j iv i ples zdrobl jenega ledu 
poleže in se nadal ju je neko l iko mirnejša pesem manjš ih plazov in podorov kamenja. 
Kjerkol i v bl iž ini vstopa smeri al i v spodnjem delu stebra bi tedaj bi l i — odpihn i lo 
in pokopalo bi nas kot drobne smeti . 
Podoba je živa, kot bi jo gledal ure in ure. Kratki t renutki d iv jan ja so v spominu postal i 
večnost. Spreml ja jo me vso dolgo pot pod steno. Tema skriva prežeče razpoke, ki 
podnevi tako požrešno zevajo, skriva t isoče ton v isečega ledu dva k i lometra nad nami. 
Vzpenjamo se daleč narazen, jut ranj i svit nas lovi in prva, bo ječa svetloba razkriva raz-
de jan je v vznožju stebra. Vel ike grmade zbi tega snega, kamenja in ledu, zglajene plaz-
nice, pesek in skale — ostanki nenehnega d iv janja plazov. Plezanje čez trhle robove 
krajne poč i in pogled v temo razpok pod nogami lajša pr imer javo s hojo do vstopa. 
Bi la je eno samo pr ičakovanje, kdaj bo zagrmelo in sproži lo nori tek za živl jenje, 
najbrž brez upa v zmago. Nismo še varni, toda precej bol j sproščeni smo in hitro 
plezamo tik ob prvih skalah stebra. Brez besed, vendar enakih misli, se vzpenjamo po 
robu ozebnika namesto po skalah, k jer so plezal i prvi plezalci . Na t ihem upamo, da 
bomo s tveganim vzponom po ledu ozebnika pr ihrani l i nekaj časa. Komaj pa smo za 
raztežaj v isoko, se razleže predir l j ivo brnenje pada jočega kamenja. Na konicah derez 
planemo do najb l iž j ih skal, ki nudi jo borno zavet je; tesno se st iskamo obn je in čakamo. 
Prvo ju t ran jo poši l jko kamenja, ki bi prav lahko bi la usodna, srečno prestanemo, seveda 
se takoj umaknemo v steber, kjer teče prava smer. Tu nam stena postreže z drugačno 
pre izkušnjo: t rd led, majave luske, med nj imi pesek in prah, g ladke grani tne plošče. 
Vzpenjamo se nenavezani in pošteno moram paziti, da s kamenjem ne poškodujem 
tovarišev pod seboj. Previdno, toda hitro napredujemo v levem boku stebra, več inoma 
po strmih, ozkih ledenih žlebovih med sivimi platmi. Prva skalna pregrada je vse 
bl ižje. Po kratkem razmišl janju jo sk lenemo preplezat i po ozkem, mestoma skoraj navpič-
nem žlebu, v katerem se kovinsko sveti vodni led. Andrej in Srečo počakata, sam 
pr ičnem počasno, naporno igro ravnotežja na konicah derez, cepina in kladiva. Žleb bi 
bi l v čast vsaki zahtevni ledni smeri v Alpah. Led je zoprno krhek in kmalu se zbudi 
dobro znana bolečina v mečih. Tik pod vrhom žleba se mi z lomi cepin, samo s k ladivom 
in skrajno pazl j iv imi g ib i dosežem rešilne skale. Vroče mi je od napora in še bol j mi 
postane, ko pomisl im, kaj bi se zgodi lo, če bi se cepin z lomi l nekaj metrov nižje. Tudi 
okel na kladivu je krepko razmajan, kl juč za pri trditev pa sem pozabil v taboru. 
Strmo snežišče obeta hiter in enostaven prehod pod navpično stometrsko zajedo, k jer 

254 se pr ičenja jo največje težave. Toda kakšno nepr i je tno presenečenje! Sneg je mehak kot 



puh, udira se do pasu, st rmina pa je bl izu šestdesetih stopinj. Nekaj nadvse mučn ih 
ur porabimo za kratko snežišče. Še vedno smo nenavezani, varovanje v takem svetu 
bi ne imelo smisla. Zdrs posameznika bi pomeni l padec naveze. Kot krti kop l jemo prek 
snežišča. Teža telesa in nahrbtnikov vleče v praznino in ne najde nobene opore. Ni nam 
jasno, kako se lahko rahel sneg drži v taki s t rmini in še celo prenaša težo treh težko 
otovor jenih teles. Zoprno, tvegano g ibanje brez zanesl j ive opore, pr ičakovanje zdrsa in 
včasih ponevedoma pogled navzdol, k jer sedemsto metrov nižje zeva krajna poč. Nasled-
nji stik s skalo v vznožju vel ike zajede je olajšanje, občutek varnosti se nekol iko okrepi , 
čeprav smo pod naj težj im delom smeri. 
Rjave, zaobl jene granitne p lošče i n trebušast i , z ledom in snegom okrašeni previsi se 
boči jo v nebo, katerega modr ina postaja svetlejša ob vzhaja jočem soncu. Tudi nam 
nakloni nekaj žarkov, a kmalu se potopimo v senco in v mraz g loboke zajede. Premrl i 
prst i se zbl ižajo s krušl j iv imi, zasneženimi opr imki , kovina škrta v krhkem ledu in skal i . 
Tanka poledenela vrv visi čez previse, ostala je po enem izmed mnogih poskusov. Nič 
j i ne zaupamo, vseeno pa si moram prvo sto j išče v zajedi uredi t i na tej vrvi, ker v prhko 
skalo ne morem zabit i dobrega klina. Andrej mojstrsko napreduje po skra jno težavnem 
poledenelem kaminu in prek previsnega ledenega pragu. Na majhnem sto j išču se 
s težavo zamenjava, z derezo mu strgam hlače. Medtem ko se Srečo s pr ižemami vzpenja 
do Andreja, plezam naprej čez majave luske zračnega pomola in prečnice do zoprnega 
žleba, kjer vodni led prehaja v pesek. Razveselim se s labega sto j išča na ' izpostavl jenem 
razu, kopl jem se v soncu in hlastam za redkim zrakom, uživam ob misli, da smo zmogl i 
prvo težko mesto v smeri. 
Ostri sneženi razi nad zajedo, za katere smo upali, da bodo med lažj imi odsek i stene, 
ki j ih bomo hitro zmogli , so nas grenko razočaral i . Plezanje po nj ih je mučno garanje. 
Prvi v navezi se mora dobesedno prekopat i navzgor, meter in več debelo plast težkega 
mokrega snega je t reba odkopat i vse do skale, saj ne nudi nobene opore, potem se 
pr ične telovadba po poledenel ih p loščah pod nj im. Petinšt ir ideset metrov kopanja brez 
prestanka, raztežaj za raztežajem. Plezanje postaja mora, napredovanje si lno počasno 
in sonce se preveša na zahod. Stoj išča so posmeh varnosti, od opreme bi bi la najbol j 
kor istna lopata. 
Dolge ure traja, da se pr ikop l jemo do drugega k l jučnega mesta — strmega skalnega 
stolpa. Čez previsno zajedo visi tanka vrv, vendar je ne upam uporabit i . Zajeda je skoraj 
povsem kopna, zato prekl in jam nove dereze, katerih dolgi , ostr i zobje so od l ičn i za 
ledno plezanje, to l iko slabši pa za skalo; hkrat i se vesel im slabega klina, drugega po 
skoraj devetsto metr ih plezanja. Noge kot nalašč spodrsavajo v najmanj pr imernih 
trenutkih. Svoj delež prispeva tudi težak nahrbtnik. Težavnost raztežaja diši po šesti 
stopnj i . Iz zajede preč im pod krušl j iv previs in čezenj se pr iv lečem v zasnežene plošče. 
Rad bi zabil klin, toda moči v rokah počasi pojemajo, zato previdno nadal ju jem, z noht i 
praskam led z majhnih opr imkov in puščam krvave sledove na belem snegu. Sto j išče 
je kot navadno slabo. Skl jučen ždim med steno in kot nož ostr im ledenim razom. Sre-
čovo vrv pr ipnem kar nase in ga držim, ko se vzpenja s pr ižemami, obenem varu jem 
Andre ja na dveh slabih kl inih. Strm, skoraj navpičen skalnat raz bi bol j sodi l v Dolomite 
kot v Pamir, le zoprno krušl j iva kamenina, zasnežene poči in poledenel i opr imk i izdajajo, 
da smo v v isokogor ju. Izpostavl jenost je vse večja, skala vse slabša. Sonce hitro tone 
za Pikom NKVD, ne preveč lepo goro s čudnim imenom, temni se in nestrpno iščemo 
prostor za bivak. V vsej steni še nismo naletel i na pr imerno pol ico, na kateri bi se dalo 
vsaj udobno sedeti. V po lmraku ima Andre j radi jsko zvezo s taborom, sam pa z naj-
več jo hi t rost jo plezam skozi krušl j iv kamin. Na izteku vrvi novo razočaranje — ozek 
pomol, pravo or lovsko gnezdo sredi prepadnih globin. Še stoje komaj lovim ravnotežje 
na drobnem prostorčku. Skoraj noč je že, ko Andrej nadal ju je d i rko s časom in pleza 
novemu razočaranju naproti . Samo sneg, led in skale, stoj išče si mora celo uredit i 
na slabih kl inih sredi g ladke plošče. Od loč im se še za zadnji obupen poskus, saj se ne 
moremo spri jaznit i z do lgo noč jo na ozkem pomolu. Sledovi svet lobe izginja jo na zahod-
nem nebu, ko hit im po st rmih zasneženih skalah proti grebenčku pod naslednj im stol-
pom. Andreja zasipavam z vel ik imi kol ič inami odkopanega snega in pod menoj ostaja 
globok žleb, posejan s poledenel imi skalami. Same oč i so me, ko pomol im glavo čez 
rob grebena in pr ičakujem vsaj malo ravnega prostora. Zag ledam le nazobčan skalni 
raz, na debelo ovešen z naphanim snegom, pod seboj pa grozl j iv prepad in zevajočo 
krajno poč t isoč metrov nižje. Sanje o bivaku z vsaj malo udobja so končane. V pre-
perele skale v taknem nekaj kl inov, kladiva skoraj ne potrebujem, saj lezejo v kamenino 
kot v maslo. Počakam, da razpoke spet zamrznejo in se previdno spust im dva raztežaja 
do pomola, k jer se tovariša že pr ipravl jata na dolgo noč. 

Noč se trdno zasidra v spominu, tokrat žal ne zaradi lepote, saj je ena t ist ih ledeno-
mrzlih, neskončno dolgih, morast ih bedenj, ki te prepoj i jo z eno samo žel jo — žel jo 
po jutru, soncu, ki pomeni jo svet lobo in toploto. Dolge nočne ure na višini 5300 m so 
predvsem borba z mrazom in spancem. Kot kure na gredi ždimo na ozkem pomolu, zvit i 
v dve gube. Prostora je tako malo, da si ne moremo nadeti spalnih vreč, o šotoru lahko 
le sanjamo. S treh strani nas obda ja praznina in nit i naslonit i se n imamo kam, še megle 
ni, da bi jo uporabi l , kot je svoje dni rekel Čopov Joža. Na pol leže jaham na pomolu, 255 



Srečo se mi op i ra na kolena, vsak ih nekaj minut pa sva zarad i neudobnos t i p r i s i l j ena 
men ja t i po loža j in poskušava nove »lege«, ki b i bo l j ko t v a lp in izem, sod i le v kn j i ž i co 
»F igurae Vener is«. Pr ivezani smo le na po ledene lo vrv, ki v loku vis i nad prazn ino, 
zato nit i za t renutek ne smemo zaspat i , saj b i tako j zd rsn i l i in g rdo zan iha l i p rek g lad -
kih p lošč. Pot reba po span ju se bo ju je s s t rahom pred p a d c e m in mnogok ra t se zdrznem, 
ko nep r i čakovano za nekaj sekund zasp im in hoče mlahavo te lo omahn i t i . 

2. v i l i . — Rojstvo svet lobe in m inu te na jhu j šega mraza o b sv i tu nas za lo t i jo pod nas led-
njo ska lno p regrado . S t rme plat i , težak previs, nad n j im prhko, zasneženo ska lov je in 
spe t smo pod na jnepr i j e tne jš im i raztežaj i . Ostr i snežen i razi spet sp rem in ja j o podobo , 
bel i robov i izg in ja jo , kub ik i snega se va l i j o v g lob ino . Z And re j em raztežaj za razteža-
j e m kop l jeva pot prot i zadn j i , na j tež j i p regrad i , ki jo kras i neka j v i tk ih , z opas tmi ove-
šen ih s to lpov. Ska la nam tu vnov ič pokaže zobe. Navp ičen, mes toma prev isen po ledene l 
kamin mi da vet ra, i zhod iz n jega pa zap i ra ve l ika opast . Ko p r ip lezam do n je , se z vsemi 
š t i r im i koma j d rž im v ver t ika l i in po t rebova l bi vsaj še eno roko, da bi se nekako preb i l 
a l i p rekopa l p reko t rdno zb i te snežne st rehe. K l jub neumn i že l j i vem, da mi t re t ja 
v b l ižn j i p r ihodnos t i ne bo zrasla, zato mi p reos tane le, da se z g lavo to l i ko časa za le-
tavam v opast , da si p re to l čem skozn jo dovo l j ve l i ko odp r t i no za te lo in nahrb tn ik . 
Nadvse smešen, toda bo leč in naporen poskus se pr ične. Kot ponore l suvam z g lavo 
navzgor , če lada šk r ta ob snegu in ledu, v glavi mi vre kot v kot lu , bobn i kot b i pel ja l 
s kozn jo v lak in zvezd v id im za ce lo ozvezd je ; prst i pa počas i d reven i jo na d r o b n i h 
op r imk ih . Na koncu sem z m o č m i in poš teno se mi vrt i , ko skoz i opast pokuka p ramen 
sve t lobe. V nas ledn j ih t renutk ih v t aknem g lavo skoz i i zdo lbeno odpr t i no in se s č e l a d o 
zagozd im, da za kratek čas razbremen im o t rp le roke. Na pol obešen na j e rmen ju za-
gozdene če lade skušam poč iva t i 'in zb i ram moč in jezo za napredovan je . Potem se kot 
pobesne l i bik spet za le tavam, jeza mi je podvo j i la moč i . Ve l i kansko , več s to tov težko 
g m o t o opast i , med g lasn im p rek l i n j an jem in vzd ihovan jem s ledn j i č pahnem v g lob ino 
na d rug i s t rani raza. Izčrpan se p r i v lečem na prvo ravno po l i č ko v steni . Uro pozne je 
A n d r e j te lovad i v navp ičn i , povsem kopn i in ze lo k ruš l j i v i za jedi , nad njo pa me č a k a 
z račna igra ravnotež ja pr i p rehodu na nas ledn jega žandar ja . Z zadn jega s to lp i ča skoč im 
na zasnežen i g rebenček , do v ra tu se pog reznem v opas t in med snegom v id im, da mi 
n o g a b ing l j a v prazn ino. Z a č u d a se opast ne pod re in po rah lem snegu pr ip lavam do 
prv ih skal , k jer se p r ib i j em z množ i co s lab ih k l inov, č e p i m na eni nogi in p r i čnem varo-
val i tovar iša. Nad nami so spet v i tk i , na debe lo zasnežen i razi, ki pomen i jo neskončno , 
u t rud l j i vo kopan je . Sneg je vse bo l j moker lin težak, n a p r e d u j e m o kot u t ru jen i polž i , 
ura pa neusmi l j eno hit i in spet nas lovi noč. 

Izrazi t snežen s to lp pod ve l i kansk im i serak i dosežemo ob mraku . Ko smo iz t abo ra 
z da l j nog led i opazova l i s teno, smo na t ihem upal i , da bomo nanj p r ip leza l i že prvi 
večer in si postav i l i šotor za bivak. Seda j s to j imo na v i t kem sto lpu z enodnevno zamudo 
in odk r i vamo nas ledn je izmed množ ice nepr i je tn ih p resenečen j . Sto lp je iz rah lega 
snega, p rep reden z mnog im i razpokami in s t rmo pada na tr i s t ran i — nit i na jman jše 
možnos t i ni za varen ali udoben b ivak. Drugo p resenečen je — med ve l i kansk im i serak i 
nad s to lpom ni nobenega varnega ali vsaj l ahkega p rehoda , samo b lodn jak t rh l ih lede-
n ih mos tov in prev isn ih od lomov , ki so v ras točem mraku še bo l j odurn i . 
O d l o č i m o se, da bomo vzpon poskuša l i nada l jevat i , ker bi b i lo nesmise lno b ivak i ra t i na 
s to lpu, ki groz i , da se bo vsak čas podr l al i pa ga bodo zasul i serak i . Tovar iša mi das ta 
svoj i na jbo l j š i o rod j i , nato se oborožen s Chaca lom in H u m m i n g b i r d o m zapod im pod 
serak tam, k jer je n jegov prev isn i rob na jn iž j i . Brez svet i lke t e k m u j e m z noč jo , ko p ros to 
sp lezam pe tmet rsk i ledeni previs. Led je od l i čen in p lezaln i uži tek za nekaj t renu tkov 
p rek r i j e skrb i . Zop rn je le p rehod čez rob prev isa v po ložne jš i teren. N a d a l j u j e m po 
hrb tu se raka navzgor , zap repaden nad nenadno s p r e m e m b o . Led v t renu tku p re ide 
v g l o b o k prš ič , ki se v s t rmin i pe tdeset s top in j vg reza do prsi, včas ih ce lo do vratu. 
Cen t ime te r za cen t ime t rom kop l j em navzgor , za sebo j puščam g lobok rov, ki i zg in ja 
v temi . Debe lo uro t r dega de la po t rebu jem do i z t eka vrvi , nato še pol to l iko , da si 
s k o p l j e m g loboko lukn jo . Dva met ra pod površ jem je še v e d n o mehak prš ič , zato pre-
neham odmetava t i , zakop l j em se v snežno moko in p o k l i č e m tovar iša. 
Z n o č j o pr i t isne pek lensk i mraz, zap iha močan veter. V lukn j i se t resem kot š iba na vod i 
vse dok le r S rečo ne pr ip leza itn p r iv leče obeh nah rb tn i kov t ik pod mo je nenavadno 
varova l i šče . Nadenemo si vso ob leko s puhom vred, a je koma j zadost i . 
P lezamo brez p redaha vso noč. R i jemo po s t rmem g l o b o k e m p r š i č u in. po spom inu 
i š č e m o p rehode , ves čas v vpadn ic i na jv iš je vrs te serakov. Prek razpok in man jš ih 
ledn ih od lomov pr ip lezamo pod s t rme ledene ves ine, ki j ih p rek in ja jo ska ln i o točk i . 
Names to prš iča je seda j t rd , g ladek led. Raztežaj za raz teža jem se p reb i j amo skozi 
noč, i zgub l jen i v temi i n v mogočnos t i s tene. Minute in ure teče jo , k ra tke in n e p o m e m b n e 
v do lg i noč i . 2e 48 ur smo brez span ja , od tega 37 ur p lezamo in to niso b i le le ure 
beden ja , pač pa ure ve l ike koncen t rac i j e in sk ra jn ih naporov. Nepremag l j i v i spanec 
se nas loteva 'in vse pogos te je d r e m a m o na s to j i šč ih . Nešte tokra t zaspiš za neka j 
sekund in se vedno znova prest rašen zdrzneš, ko izgubiš ravnotež je al i te p o c u k a 
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s spancem. Včasih se za nekaj hipov celo zasanjaš, toda take pr izore takoj grobo pre-
kine vrv z rahl im sunkom. Le med plezanjem ni težko ostati buden, saj je potrebna 
precejšnja pazlj ivost. 
S poloml jen im cepinom in razmajanim kladivom imam precej dela v s t rmem ledu. Prava 
opora so mi samo prednj i zob je derez, tako da razbolel i prst i nosi jo vso težo telesa 
in nahrbtnika. Zaspanost in utrujenost se z bolečino, ki žge že ves čas vzpona, spoj i ta 
v mučen preplet občutkov, ki so tako daleč od vsega pr i jetnega. 
Noč se izteka, ko vstopamo v t r is tometrsko prečnico, ki drži do platoja. St rmina je še 
vedno velika, sneg nevarno kložast in pod seboj imamo skora j dva t isoč metrov stene. 
Plezamo hkrati, za dolžino vrvi narazen. Iz polsna se včasih utrne misel, da se lahko 
vse kložasto poboč je splazi in nas pomete v globino, vseeno pa skora j brezbr ižno 
hit imo proti robu stene, saj druge izbire nimamo. 

3. VIII. — Zgorn j i rob platoja dosežemo z ju t ran jo zarjo. Poležemo po kamnitem o točku 
blizu roba stene in si lna žel ja po spancu je komaj močnejša od st rupenega mraza ob 
svitanju. Po kratkem dremežu se z Andre jem pazl j ivo lotiva vžigal ic, vendar nobena ne 
zagori. Precej smo izsušeni in smo brez pi jače. Vžigalnik smo izgubi l i in tekoč ina za 
zdaj ostaja le žel ja. Polegli smo, tokrat do srede dopoldneva, potem pa smo šli k i lo-
meter daleč čez plato do tabora. Tam je množica šotorčkov alpinistov, ki se na Pik 
Komunizma vzpenja jo po obeh naj lažj ih smereh. Najdemo tovariše, ki sestopajo, in 
se vesel imo prvega dela nj ihovega uspeha — včeraj sta Luka in Matej smučala s sedla 
izpod vrha, Mišo s Pika Dušanbeja, Pero in Tomo pa sta tudi opravi la pr istop na vrh. 
Tri je naši smučar j i bodo danes nadal jeval i spust po Borodkinovi smeri. Le za Mat jaža 
in Mareta mi je žal. Vrh sta skoraj že dosegla, pa ju je bolezen opehar i la za tol iko 
želeni c i l j . V taboru pust imo večino plezalne opreme, oskrb imo se tud i z ogn jem in 
rezervno hrano, čez plato se vrnemo na naš otoček. Vse bol j sem zaskrb l jen in polašča 
se me občutek, da se tudi meni vrh vse bol j odmika. Med ki lometer do lgo hojo čez 
ravni plato sem tako stiskal zobe, da me bol i jo čel just i in ne upam si pomisl i t i , kako 
bom naslednj i dan zmogel skoraj t isoč petsto višinskih metrov do vrha. Ko posedemo 
na kamenje, s ledi trenutek olajšanja. Sezul sem čevl je in se zaprepaden zastrmel v sto-
pala. Poleg odtrganih, krvavih nohtov sem »pridelal« še grda, g loboka žul ja. Kot bi 
z nožem vrtal pod gležnjem, se v g lobin i med krvjo nekaj sveti, vendar raje ne razmišl jam 
o anatomij i . Preveč sem zaspan, da bi razumel, kaj to pomeni. Vem samo to, da mi do 
večera čevl jev ne bo treba obuti, in potopim se v spanec. 

Proti večeru se prebujamo, tovariša pr ičneta postavl jat i šotorček, sam pa se lot im 
svoj ih stopal in vel ika skrb pred ju t r išn j im dnem se me spet polot i . Do vrha imamo 
še skoraj t isoč petsto viš inskih metrov — najmanj za dan vzpona, moje noge pa so 
tako slabe, da sploh ne vem, kako bom obul čevlje. Še sestop bi bil vel ik problem. 
Ponoči se st iskamo v tesnem šotorčku. Pogosto se prebujam in takoj , ko se zavedam, 
misl im samo na vrh in na noge. Vem, da bom poskusi l vse, kar bo mogoče in skrbi 
me, kaj bo to moralo pomenit i . 

4. VIII. — Štir ikrat zaman poskusim, da bi obul čevl je; boleč ine so prehude. Petič, ko 
že skoraj otopim, mi uspe. Noč je še, ko se zagrizemo v poledenelo strmino med Pik 
Hahlovim in vršnim grebenom. Vsak korak je težji kot sicer, pomeni bolečino in st iskanje 
zob, pomeni, da se moram kot utopl jenec rešilne bi lke oklepat i na jmočnejše žel je — 
vrha. Sivi led pa je t rd kot kost. Po prednj ih zobeh derez že davno ne morem stopat i 
zaradi nohtov, zato krivim stopala v strmino in povečujem žulje. 
Sedlo. Sonce, močan veter, poči tek, čaj. Prelepi trenutki mirovanja. 6650 m smo visoko, 
do vrha je še 850 m. Koraki so počasnejši , hlastamo za zrakom in sam še vedno iščem 
način, da bi bi lo vzpenjanje kar najmanj boleče. 
Vem, da je čudovi t dan. Je kot dari lo, ki ga ne morem prav sprejet i , vem le, da so 
vsenaokol i od obzor ja do obzor ja samo gore, beli vrhovi in nad n j imi temno modri 
obok neba. Sanjski razgled, ki ga ne zmore pr ičarat i beseda. Med kratk im poč i tkom 
mi Andrej pravi : »Kaj, ni fantast ično!« Vem, da je, toda samo nekaj zamrmram v odgo-
vor in s spačenim obrazom gledam v tla, v beli sneg in bele plast ične čevl je, kjer gnezdi 
bolečina. Pogledam še proti vrhu in vem, da zdaj vmes ni ničesar več, samo metr i so še 
in ure. Gledam lepoto, jo vidim, a ne morem doživl jat i . Shranim jo za vrni tev v dol ino, 
domov, ko ne bo trpl jenja, pač pa le užitek. 
Pod zadnjo več jo strmino srečam skupino sovjetskih alpinistov, ki zak l juču je jo zahtevno 
osemdnevno prečenje okol išk ih vrhov. Strmi jo, ko povem odkod pr iha jamo. Pri nj ih 
počakam oba tovariša. Pogovar jamo se in vmes razmišl jam, kakšna i ron i ja usode je, 
da nimam prav nikakršnih težav z višino. Z iz jemo neznosnih bolečin se počut im 
odl ično. Odkar smo v Pamiru, nisem imel nit i najmanjših problemov z ak l imat izaci jo ali 
zdravjem, nič glavobolov, slabost i , težav z d ihanjem in vsega, kar sodi zraven. Le zaradi 
dveh nohtov in žul jev je grozi lo, da me zagrne plaz razočaranja ob neizpoln jeni vel ik i 
želj i . Sedaj sedim na cepinu, t rudim se z ruščino, precej čez sedem t isoč metrov 
v isoko smo že in kar razganja me od vneme. Vrh je blizu in vem, da bomo danes stali 
na njem. Vesel je že si l i skozi vse razpoke vol je in zatajevanja, nekol iko prezgodaj , zato 
ga še zadnj ič skušam pot lači t i . 



Dve rdeči postavi pr ihajata izza grebena. Gremo naprej . 
Na sedlu pod vrhom se naša smer združi z gazjo vzponov prek stebrov Borodk ina in 
Burevesnika. Skupin ica sovjetskih alpinistov spušča tovariša, ki je doživel srčni napad. 
Ne morem mu pomagati , edina rešitev zanj je hi tra vrnitev v dol ino. 
Težko pr ičakovani zadnj i vzpon po strmem, precej ostrem vršnem grebenu. Jasno, avgu-
stovsko pozno popoldne krasi na jmogočnejše okol je . Na obeh straneh grebena je 
stena. Proti severu je strmo skalovje vse do sedla med vrhom in Pikom Dušanbeja. Tam 
dol i je pred nekaj dnevi padel avstr i jski alpinist i n se ubil, pred nj im pa že več drugih. 
Na jugovzhodni strani pa je grozl j ivo strma kot og ledalo g ladka in ravna snežna strmina. 
V enem zamahu pada dva t isoč metrov g loboko do razpok Stal inovega ledenika. V za-
t repu pod njo je bilo doslej menda vsega nekaj l judi, počiva pa tam tudi nekaj trupel 
utru jenih nesrečnikov, ki so padli z vršnega grebena. 

Vrh. Srečni s to j imo 7495 metrov visoko, na najvišj i točk i Sovjetske zveze. Tiho. s ladko 
zadovol jstvo se prepleta z utru jenost jo in bolečino. Ne sme še moti t i misli in pr iprav na 
dobre tr i k i lometre višinske razlike sestopa. Med sestopom bo z nogami še huje kot 
pri vzponu. 
Ogledam si še teren okrog vrha in za nekaj t renutkov utonem v sanjar jenje. Živo si 
predstavl jam podobe teka proti robu stene, skoka v g lob ino in lebdenje nad bel imi 
prostranstvi Pamira. Sanje o pr ihodnost i izpuhti jo med prvimi bo leč imi koraki sestopa. 
Množica korakov po snežni strmini navzdol proti Piku Dušanbeju, vsak posebej se za 
kratek, boleč t renutek vtisne v zavest, vsi skupaj se združi jo v dolgo moro. Prehit imo 
sovjetske alpiniste, ki neznansko počasi spuščajo bolnega tovariša. Dan poprej , ko smo 
s platoja opazoval i dva, ki sta med grozečimi lednimi odlomi sestopala, smo jo krst i l i 
»bl ižnj ico za norce«, sedaj jo imenujemo v »bl ižnj ico za norce in utrujene«. Andrej 
in Srečo uideta naprej, sam pa se pogosto ustavl jam takrat, ko to zahtevajo razbolel i 
prst i in prav vseeno je, če se to zgodi pod serakom, ki kaže, kot da se bo vsak čas podrl . 
Sonce se počasi utapl ja za obrisi pre lepih gora, ki j im še ne vem imena. Dolge, ostre 
sence bl ižnj ih vrhov se plazijo kot prsti grabežl j ive roke čez plato. Na trenutke me 
prebl isne neumen, nepri jeten občutek, da sestopa ne bo nikol i konec. Šotorčk i v taboru 
na p lato ju se zdi jo ves čas enako majhni ; so drobne, temne pike, posejane po snežnem 
prostranstvu šest k i lometrov visoko. Res se pomikam po polževo, ustavl jam se vsakih 
nekaj korakov, toda brezmejna odločnost ni po št i r ih dneh vzpona niti malo popust i la 
in je še vedno brezobzirni pr iganjač. V žarkih zahaja jočega sonca temno rumeno žari 
le še vršna piramida, ko se pi jan od bolečine pr imajem v tabor na platoju. 
Dolgo večerno žarenje krvave zar je obeta slabo vreme. Še zadnj ič se gremo sardine 
v tesnem šotorčku. Za spanje ni kaj dost i časa, razmišl jam o ju t r išn jem dnevu, ki bo 
pos lednj i na gori . Kl jub skrbem mi je pr i jetno ob misli, da se bom jutr i že nekako 
preval i l t ista dva ki lometra po Borodkinovem stebru do ledenika, od tam pa lahko pr idem 
do baznega tabora tudi bos. Čevljev ne sezujem, saj vem, da j ih ne bi mogel več obuti. 

5. VIII. — Vreme se je res pokvari lo in ko sto j imo na robu stene, megla in sneg skoraj 
povsem zakrivata v i jugavo kačo ledenika Moskvin Walter pod nami. Tabor na platoju s e j e 
že precej izpraznil. Najprej izgine v megl i , nato dokončno še za robom stene. Sestop 
je vožnja po čevl j ih, po zadnji plati, predvsem pa počasno stop ic l jan je s čudnimi koraki, 
ki povzročajo najmanj bolečin. 
Pod steno zadnj ič opazujem steber Bezzubkina, saj bo kmalu izgini l za poboč j i Pika 
Vorobjova. Dolgo ga gledam, v oblačnem vremenu se zdi skoraj črn in vrhnj i del izginja 
v oblakih, ki ok lepajo steno. Levo in desno ob njem spet puhajo plazovi, danes zaradi 
sneženja še bol j kot navadno. 
Na ledeniku dohi t imo skupino sovjetskih alpinistov, ki sestopajo po osemdnevnem pre-
čenju in so še bolj utrujeni kot mi. V taboru nam vodstvo pripravi lep, pr i jazen sprejem, 
saj smo opravi l i letos najtežj i vzpon. Miza se polni z dobrotami in naši prazni že lodc i 
so pred težko, a pr i jetno preizkušnjo. Čudno, toda šele po vsem tem so na vrsti tudi 
noge. Preklet i čevl j i v vel ičastnem loku polet i jo med kamenje za šotorom in skušam 
pozabit i nanje. Imenitno se počut im ob misli, da dober teden dni, vse do doma, ne bom 
obul nič več, razen sandal. 
Eden prvih obiskov po vrnitvi je seveda pri pr i jazni zdravnic i Tamari . Ob pogledu na 
krvave, gnojne prste in g loboke žul je samo zmaju je z glavo, toda veselo mi česti ta, 
čeprav sem ovrgel njeno in k i rurgovo napoved. Pozabl jene so njune pri jazne, vendar 
od ločne besede, ko sem bil zaradi poškodbe takorekoč odpisan. Za vsak vzpon je 
v sovjetsk ih tabor ih potrebno tudi dovol jen je zdravnika in lahko bi mi ga bila odkloni la, 
kot sta ga mnogim alpin istom z razl ičnimi zdravstvenimi težavami. Bila sta prepr ičana, 
da s tak imi nogami tako ali tako ne bom nikamor prišel. Ko sem se pred tednom dni 
vrni l po uspešnem vzponu na Pik Korženevske, seveda s še precej s labšimi prst i in 
z izjavo, da grem čez dva dni tudi na Pik Komunizma, čez steno seveda, sem bil 
deležen dveh nejevernih pogledov. Rekla pa nista nič, čeprav sem domneval, kaj misl i ta. 
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sem se pr i t rudi l do dveh težkih vzponov na sedemtisočake, dveh doživet i j , ki sta mi 
zaradi dodatnih težav še vrednejš i . Nohti bodo zrastl i novi, omrzl ine in žul j i pa se tudi 
zaceli jo. Pa še hitro se bodo moral i , kajt i že prvi dan po vrnitvi s Pika Komunizma 
v tabor me krepko srb i jo prst i po skal i domač ih gora. Za prvo si lo se spet zapod im 
v balvane ob jezercu in tam v sandal ih splezam precej lepih mest, med drugim tudi 
precnico, ki k l jub poskusom ostane brez ponovitve. Le za zmaja nimam nobeneqa 
nadomesti la, treba bo počakat i še ves teden! 

14. VIII. — Sinoči smo se vrni l i domov. Današnje ju t ro me najde že v steni Storžiča 
kjer z obvezanimi prsti in v na jmehkejš ih galošah že dopoldne splezam osem smeri da 
za si lo potešim žel jo po plezanju. Popoldne v štir i in pol urnem poletu z zmajem 
poskušam nadoknadi t i mesec dni letalskega posta. Naslednj i dnevi so podobno lepi in 
pri jetni, minejo mi v gorah in v zraku . . . 

Opomba: 
S stena Pika Komunizma, 7495 m, Pamir, SSSR, 3. ponovitev Bezzukinovega stebra opra-
vili — Srečko Rehberger, Andre j Štremfel j (oba AO Kranj) in Iztok Tomazin (AO Tržič), 
med 1. in 4. avgustom 1983. Smer je visoka 3100 m, od tega 1750 s splošno oceno ED— 
(VI—), 500 m D— (IV—) in 845 m vršnega grebena AD (II). 
Čas plezanja 48 ur (37 ur do platoja, 11 ur od tam na vrh). 
Sestopi l i po Borodkinovem stebru (5 a, 2100 m), 5. avgusta. 

ŠKOTSKA 84 
JANKO HUMAR 

24. februar ja smo na povabi lo BMC (Brit ish Mountaineer ing Counci l) kot izbrana slo-
venska selekci ja odšli na Škotsko: Mar jan Kregar — AO Kamnik, Rok Kovač — AAO 
Ljubl jana, Bogdan Biščak in Igor Škamper le — AO Postojna ter Žare Trušnovec in Janko 
Humar iz SAO Tolmin. Škotske ledne smeri so v svetu sinonim za ekstremno težko ple-
zanje v ledu. Namen povabi la je bil, seznanit i nas z n j ihovim načinom plezanja, izme-
njava izkušenj in naveza st ikov za morebi tno nadal jn je sodelovanje. Naša žel ja pa je 
bila, č imbol j spoznati slavne škotske smeri in ob tem ugotovit i , k je je mesto našeaa 
lednega plezanja. 

V London smo potoval i z v lakom, tam pa so nas pr ičakal i angleški pr i ja te l j i s kombi jem 
s katerim smo v št i r inajst ih dnevih temel j i to prepotoval i deželo. Srečal i smo vel iko 
zanimivih l judi, med drugimi tudi Paula Nunna, izdajatel ja ver je tno najbol jše, že kar 
internacionalne alp in ist ične revi je Mountain. Pri Dougu Scottu, enem izmed najbol j 
znanih h imalajsk ih imen, smo bil i na čaju in lastnik f i rme Wild Country, ki proizvaja 
najbol jše varovalne pr ipomočke, nam je razkazal obrate in nam prodal vse, kar smo 
zeleh po proizvodnih cenah, polov ico nižj ih od t ist ih v športn ih t rgovinah. Dejal je da si 
to lahko privošči, ker ve, da nas ver je tno nikol i več ne bo k njemu. 
Kot gost i te l j i so se naši angleški pr i jatel j i zelo izkazali. Pot do Londona smo si moral i 
p lačat i sami, vse ostalo, t ransport (na otoku smo prevozil i več kot 2000 km), hrano, pre-
bivališča, pa so nam plačal i oni. Posredoval i so nam vse potrebne informaci je o ple-
zanju, zbrali so celo šest izkušenih poznavalcev škotskega ledu, ki so potem plezal i 
z nami. Se pravi, povsem nasprotno kot pr ipovedujejo vsi t ist i zelo znani vici o Škot ih 
Nasa Komis i ja za alpinizem pri PZS, ki bi jo po funkci j i lahko vzporejal z BMC, pa nam 
za potne stroške ni mogla pr ispevat i nit i d inar ja, čeprav smo odšl i na pot kot repre-
zentanca. 

Plezali smo v treh znanih z imskih plezalskih središčih Škotske in s icer v stenah pogor ja 
Cairngorms, v Craig Meaghaid in v zelo znanem Ben Nevisu. Čas in vreme, ki je bi lo 
vseskozi s labo — za Škotsko torej normalno — smo povsem izkorist i l i . Vsak ' i zmed nas 
je_ splezal sam, v samostojn ih navezah in v navezah z angleškimi pr i jatel j i ok rog 25 raz-
l ičnih smeri, med nj imi tudi vel iko takih, ocenjenih z grade V — najviš jo težavnostno 
stopnjo plezanja v ledu — kot so: The Pumpkin, North Post Direct, Vanishing Gullv 
Zero Gully, Point Five, da naštejem samo najbol j znane. Proti koncu našega bivanja 
so nam slabo vreme, močna od juga in plazovi prepreči l i nadal jn je vzpone v zaledenel ih 
slapovih Ben Nevisa, zato smo odpotoval i v VValles, k jer smo dva dni plezal i v skali 
in s icer v kratkih, a zelo zahtevnih »clif ih« (cliff — skala, pečina, op. ur.) Tremadog 
in Gogarth. Posebno smeri v s lednjem so bile zelo sl ikovite, saj se navpična stena 
vzpenja naravnost iz mor ja . V skali smo naredi l i tudi nekaj vzponov VII. težavnostne 
stopnje. 

Domov smo se vrni l i 11. marca. 259 



Pred odhodom na Škotsko smo o nj ihovem ekstremno zahtevnem lednem plezanju ze 
vel iko sl išal i in na pot smo odšl i kar rahlo v strahu, kako se bomo izkazali. Pa le m bi lo 
tako hudo. Zlezl i smo vel iko smeri in dovol j na jbo l j pr iznanih lednih petič. Razmere 
smo imeli sol idne v Cairngormsu, idealne v Craig Meaghaidu in obupne — plazove in 
gni l | e d — v Ben Nevisu. Plezali smo s pr iznanimi angleškimi alpinist i , nekater i med • 
nj imi so bil i č ist i profesionalc i , drugi pa brezposelni , kar pomeni, da vse leto samo 
plezajo. Ob vsem tem smo dobi l i dovol j ob jek t ivno predstavo o kvaliteti in zahtevnost i 
škotskih lednih smeri ter o naših lastnih sposobnost ih. Upravičeno lahko t rd im, da smo 
bil i angleškim pr i ja te l jem povsem enakovredni in spoznal i smo, da imamo tudi pri nas 
doma slapove, ki so vsaj enako zahtevni kot naj težje ledne smeri, ki smo j ih zlezli 
na Škotskem. Razlika je le v tem, da znajo oni svoje stvari popular iz irat i in predstavit i 
svetu, mi pa svoj ih vzponov ali zaradi skromnost i , ki izhaja iz pregovora: »Lastna 
h v a l a . . . « ali zaradi odmeva, ki ga v domačem prostoru ne najdemo, ne znamo posta-
vit i na pravo mesto. 
Druga stvar je plezanje v skal i . Naši vzponi, ki smo j ih bi l i v zadnj ih letih naredi l i 
v Himalaj i , Andih, Pamir ju, pozimi v vel ikih alpskih stenah, so glede kvali tete v samem 
svetovnem vrhu, pa vseeno ne moremo reči, da smo bol jš i od Angležev. Kar pa zadeva 
prosto plezanje, zaostajamo za nj imi najmanj za deset let je. Pri nj ih je na stot ine ple-
zalcev sposobnih plezati VIII. težavnostno stopnjo, pri nas pa lahko take preštejemo 
na prste. Ni razlog samo v tem, da oni t reni ra jo vse leto, marveč tudi v tem — čeprav 
se sliši paradoksalno — da nimajo nobenega pravega hriba, nobene vel ike alpske stene, 
kakršnih pri nas mrgol i . Na vsem otoku le iz jemoma najdeš »cliff«, ki bo višj i od 100 m 
(ta viš ina je bi la do letošnje kategor izaci je pri nas pogoj , da se smer sploh prizna), 
in ker n imajo možnosti iskati naj lažj ih prehodov čez vel iko steno, pač iščejo najtežje 
možne variante v včasih komaj 10 m visokih od lomih. 
Tokrat nismo plezali v divj ini , v zaostal i deželi, k jer planinstvo sploh ne obstaja, ampak 
v dežel i , k jer je gorniška t radic i ja mnogo starejša od začetkov našega organiz i ranega 
planinstva. Angleži so bil i med prvimi osvajalci a lpskih vrhov, med prvopnstopnik i v Hi-
malaj i , prvi so razvil i et iko prostega in čistega plezanja in še vedno so med najbo l jš imi 
v svetu Kl jub temu, da ima nj ihova najviš ja gora komaj nekaj čez 1300 m, imajo 800 000 
planincev in čez 60 000 plezalcev. Mogoče je tudi v tem razmerju vzrok, da je pri nj ih 
splošno družbeno vzdušje mnogo bol j naklonjeno alp in izmu kot pri nas (pri nas pr ide 
na 100 000 planincev le 1000 alpinistov) in da je nj ihova organiz iranost namenjena pred-
vsem dejavnost i sami, ne pa skupščinam, komis i jam, razpravam in podel jevanju najraz-
l ičnejš ih častnih znakov za najrazl ičnejše zasluge. 
Angleži imajo tr i močne alpin ist ične revije, vsako leto iz ide množica knj ig, posnamejo 
množico f i lmov z alpinist ično tematiko, mi smo pri tem seveda jezikovno mnogo bol j 
omejeni na naš slovenski prostor, kar pa še ni vzrok za to, da bi nas nekater i radi 
izr ini l i celo iz Planinskega vestnika. Za vsak »cliff«, ki se nam ne bi zdel niti vreden 
zanimanja, imajo vodnike s fotograf i jami in opisi smeri, imajo informaci jske centre, kjer 
lahko dobiš podatke o kater ikol i znani steni v svetu, pri nas pa niti naših domačih vzpo-
nov nismo sposobni zbrati. In končno, k l jub temu, da n imajo pravih gora, imajo pro-
fesionalne vodniške organizaci je, vodnike, ki vod i jo v nj ihovih pogoj ih kot tudi v kate-
remkol i gorstvu sveta, imajo profesionalne alp in ist ične šole, pr i re ja jo tečaje plezanja 
in turnega smučanja, mednarodna srečanja — pri nas pa, ko imamo že v vsaki izmed 
stranskih dol in zgornjega Posočja več zanimiv ih sten in vrhov kot vsa Vel ika Br i tani ja 
skupaj — pri nas pa Nemci pišejo vodnike za spuste po naših rekah, za vzpone v naših 
gorah, tuj i vodnik i vodi jo tu jce po naših vrhovih, naša planinsko-tur ist ična ponudba pa 
se trudi, da bi prodal i č imveč alkoholnih pi jač, da bi ja imeli č im manjšo izgubo. 

Dopolni lo 

(PV 5/84, str. 195): Pomotoma je izpuščeno ime avtor ja odstavka, ki se začne z naslo-
vom Zgodov ina in ideologi ja, posebej o narodu, in se konča z b e s e d a m i . . . " ke r se 
večina vanjo nikdar ni vpisala.« Avtor te žlahtne misli je dr. Joža Pir jevec (NR 
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ALOJZ GRADNIK NA STRANEH 
PLANINSKEGA VESTNIKA 

Na straneh Planinskega vestnika je Alojz Gradnik pred vojno objavi l pesmi Na Grintovcu 
(1935) in Smučar jeva jut ranja moli tev (1936, ponatis 1966), ki sta pozneje izšli v Večnih 
s tudencih (1938), v katerih je objavl jena tudi pesem s p laninsko temat iko Triglav. Po vojni 
sta v Planinskem vestniku izšli njegovi Zadnja stena, v spomin Klementa Juga in Luci-
peter na Tr iglavu (1954). Nekaj pred njo (2. 11. 1952) je nastala še ena pesem, ki sodi 
v naše glasi lo, njen naslov je Smučarska; do zdaj pesem še ni objavl jena. Njen rokopis 
hrani pesnikova vdova Francka Gradnik, ki ji je pesem tudi posvečena. 

SMUČARSKA 

Alojz Gradnik 

Hej, sneži, sneži, sneži! 
Na podstrešje po smuči ! 
Na kolena — brž v stremena 
in čez gr iče in s lemena 
smelo naj naš roj drč i ! 

Naj prši, prši, prši 
beli prah na vse strani ! 
Ne v dal javi ne v višavi 
ni zaprek mladini pravi, 
ko gori j i v ž i lah kri. 

Veter, veter, uj — ju ju j ! 
Veter, z nami ne tekmuj ! 
Lažja smučk so naših kri la, 
bol j je či la naša sila. 
Hej, naprej, ro j ! Uj — ju ju j ! 

(Iz rokopisa, ki je v zapuščini pok. A. G. in ga hrani n jegova vdova sta pesem — 
z dovol jen jem pr iobč i la Miran Hladnik in Tone Pretnar.) 

O svoji smučar i j i je Gradnik sam spregovor i l Mar j i Boršnikovi v njenih Pogovorih s pes-
n ikom Gradnikom (Naša obzor ja 1953/54, ponatis: Mar ibor 1954), str. 44, 45: 

»Morda še hranite kakšen Šantlov portret?« 
»Pred desetimi leti me je v Kranjski gori portretiral kot smučarja.« 
»Pa ne, da ste bili tudi smučar!« 
»Na ta šport sem se vrgel kasneje, leta 1912 v Gorici. Poleg sinu nekega italijanskega 
lekarnarja sem bil sploh prvi smučar v Gorici. Kadar sem se vozaril na Bohinjsko, so 
me na postaji opazovali kakor kakšno strašilo.« 
»Pozabili ste na drja Turno.« 
»Turna ni bil smučar. Pa tudi kot turist se z nami ni družil in je po hribih hodil skoraj 
zmerom sam. Jaz pa sem si kasneje, zlasti po vojni, ko sem prebival v Ljubljani, 
nabral med smučarji in turisti že precejšnjo družbo.« 
O razmerju med planinsko tematiko in lepo književnostjo pa je na istem mestu (str. 125, 
126) takole potekal pogovor med njima: 
»Povsem drugačni ste v Večnih studencih. Veliko bolj povezani s prirodo. Kot turist 
in smučar posvečate dve pesmi celo planinam.« 
»Miran Jarc, ki je označil to zbirko za mojo najbolj enotno knjigo, se je v svoji sicer 
zelo toplo pisani oceni objektivno motil, ko je napisal, da je Smučarjeva jutranja moli-
tev racionalistična, da je ni narekovala pesniška intuicija, ampak čustvovanje, dotika-
joče se vrhnih razumskih plasti. V resnici pa je podlaga tej pesmi takšno elementarno 
doživetje sončnega vzhoda na nekem smučarskem izletu na Korenskem sedlu, da lahko 
rečem: vse se je tedaj topilo v meni od ginjenosti in zavzetosti in nikdar nisem ne 
prej ne pozneje občutil veličastnosti sončnega vzhoda kakor v tistem trenutku, ko so 
se sončni žarki razlili čez milijarde snežnih kristalov, trepetajočih in iskrečih se v vseh 
mogočih prelivih.« 



»Svojega takratnega razpoloženja pa v pesem le niste tako prelili, da bi nas prepričali. 
Tudi jaz se pridružujem Jarcu. Hkrati pa se sprašujem, kako je to mogoče, da nam 
tudi vi, tak ljubitelj narave, niste pričarali niti ene planinske umetnine? Menda je res 
peščica verzov iz Župančičeve pesmi Z vlakom najlepše, kar imamo do danes v umet-
nosti o naših toliko proslavljenih in ljubljenih planinah.« 
»Pa Župančič ni bil turist in je planine samo od daleč užival.« 
»Turist je bil Vodnik in je svoj Vršac z vso prisrčnostjo dojel. Tudi hribovec Gregorčič 
nas s svojo ljubeznijo prepriča. Od ostalih pa ste menda vi edini pesnik turist, zato se 
čudim vašemu molku.« 

»Sam ne vem, kako je to. Morda sem se bal uporabljati klišeje.« 
»Kjer manjka umetnosti, tam tudi klišejev ni. Meni je reč razumljiva: ste pač izpovedni 
pesnik in tudi drugih vtisov in občutij vnanjega življenja kaj malo dajete.« 
Resnično pa se čudim, da nam razen redkih Pernhardovih, Karingerjevih, Pavlovičevih 
ali Arničevih štimung niti slikarstvo niti muzika nista mogli še do danes pričarati nobene 
planinske umetnine.« 
»To je tudi zame problem. Prešeren je tako močno doživel Bled in Bohinj, hribov pa ne, 
čeprav njihov venec krasi vznožje Vrbe. Predlanskim sem v neizrazljivo lepem dnevu 
občudoval Vrbo v večerni razsvetljavi. Takole, sem si mislil, je zunaj ležal Prešeren in 
imel pred seboj vse to gorsko veličanstvo — ni čuda, da se je prav v tem kraju rodil ta 
naš pesnik!« 

SREČANJE NA STOLU 
STAŽA ČERNIČ 

Prva polovica septembra je bi la lepa kot le kdaj in vremena kar ni hotelo biti konca. 
Vsako jutro si se nehote ozrl proti hr ibom in si pomis l i l : »Kakšni d n e v i . . . « Medtem 
so drobne skrbi in vsakodnevni opravki že prekr i l i ju t ran jo misel in še en lep sep-
tembrsk i dan je kanil v nepovrat. 
Konec tedna so vremenoslovci napovedal i poslabšanje. Pa iz te napovedi ni bi lo nič. 
Nedel ja je bi la še prav tako lepa kot prejšnj i dnevi, ponedel jek tudi. In ker je hčerka 
ta dan opravl ja la izpit, sta se z Bošt janom odloč i la : »Jutri. Hitro, da nas ne ujame 
fronta. Greš z nama?« 
»Seveda. Pa kako rada.« 
»Nije teško naterati žabu, da skoči u vodu,« pravi jo zlobni jeziki v naši družini. Malo 
dobrohotne z lobe j im že lahko oči tam, pret i ravanja pa ne. Na Stol bomo šli. Z ami jem 
do Valvazor jevega doma; bo že zmogel, čeprav je malo utrujen. In ker so bil i dnevi 
še hudo topl i , pot na hr ib pa se ves čas vzpenja po južnem pobočju, smo bil i že pred 
zoro na cesti . 
Davno je že tega, ko je mama pel jala svoj i dve dekl ic i na Stol ; v spominu mi je ostalo 
samo to, da smo prenoči l i v Prešernovi koči in da sva s sestro drugo ju t ro spali do 
p o l d n e v a . . . Potem me ni več zaneslo v ta konec. Najprej ni bi lo pr i ložnost i , takoj 
po vojni so bile težave zaradi meje, pozneje pa so bile žel je večje, c i l j i višj i . In tako 
je ostal Stol neke vrste bela lisa na mojem planinskem zemljevidu. Kadarkol i sem 
ponoči iz dol ine zagledala luč visoko pod vrhom mogočnega masiva, sem se najprej 
začudi la, šele potem pa sem se spomni la, da je tam gori Prešernova koča. Seveda, 
moja bela l i s a . . . Zato mi je današnj i c i l j še posebej pri srcu. 
Zadnj i del ceste pred Valvazor jev im domom je bil za ami ja huda preizkušnja; naduha 
ga je dajala. Razen tega je bi la cesta tako zrita, da je bi la sem in t ja še na jbo l j 
podobna strugi hudournika. Vendar sta imela ami in njegov voznik pravo mero hr ibovske 
t rme in tako sta nas srečno pr ipel ja la prav do doma. 

Bilo je še zgodaj . Vreme jasno, zrak pr i jetno hladen. Prvi del poti preči pod vel ik imi 
mel išči . Ne, danes na vsem mel išču ni bi lo niti enega gamsa, škoda . Potem se pot 
začenja vzpenjat i . Ne preveč, pa vendar dovol j , da grizeš v strmino. Enakomerno, brez 
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Mlada dva se nekam obirata in kmalu sem za dober strel jaj pred njima. Sonce je že 
obsi ja lo greben visoko nad nami, tu dol i pa je pot še vedno v senci. Hladno je. Kot 
da sem sama na vsej strmini. 
Kaj vse ne obere jo misl i na taki strmi poti ! Od t istega davnega izleta, ki je od njega 
ostal samo spomin na dolgo spanje, do naslednjega, ko me je str ic Kristl popel ja l 
na prvo »pravo« turo. Na Prisank sva šla, po Hanzovi. Bila sem majhna, snežišče, ki ga 
je bilo t reba preči t i , pa je bilo hudo strmo. Potem so izpod neke skale prhni le snežne 
jerebice. Ne vem, ali so te pt ice tako redke v naših hr ibih, da j ih pozneje nisem 
nikol i več srečala. Nerodno snežišče je bilo že daleč za nama, strmine pa ni hotelo 
biti konec. Bila sem majhna, Prisojnik pa tako v isok! Spomin, prav tak, je še danes živ. 
še le po tej preizkušnj i so me ostali spreje l i medse. Za celo deset ino nas je bilo, bra-
trancev in sestr ičen; ves gorenjsk i kot smo obredl i . Teta nam je dala hlebec kruha 
— tisti, ki ga je nosil, je imel ves hrbet zavarovan pred mrazom in pada joč im kamenjem 
— velik kos ,špeha', ki je dišal po dimu, in domače marmelade; denar ja takorekoč nismo 
imeli. V kočo je šel le eden od klape, da je poštampl ja l razglednice za vse. 
V t ist ih letih sem hitro rasla in hribi so postajal i manjši. Naša deset ina se je zredči la; 
preostal i smo se začel i ubadati po brezpot j ih. Nabiral i smo si izkušnje; kdaj pa kdaj 
je taka šola pust i la sledove na hlačah ali na koži. 
Na greben Stola je ves čas si ja lo sonce, pot pa se mi je vztrajno izmikala. Nobene 
vročine ni b i lo; pogled v dol ino kaže, da se vreme tokrat zares kvari. 
Sledovi na hlačah in na koži? Seveda, nekje v Martul jkovi mi je zdrsni lo v s t rmem 
skrot ju ; vse se je dobro končalo, le na zadnj i plati je v iseča krpa razkri la vel ik kos 
kra jca; bi l je rahlo načet. Dušan je bi l dovol j uren, da je to ovekoveči l na f i lmski 
trak, še preden mi je uspelo vetrovko nekako pr i t rdi t i na potrebnem mestu. 
Vel iko smo st ikal i po Martul jkovi , predvsem midva z Jožo. Meni je teklo sedemnajsto 
polet je in nič n ismo sluti l i , da bo že naslednje leto vo jna g loboko zasekala v naša 
mlada leta. 

Pot se vzpenja vzporedno z grebenom in k l jub temu hiti nekako naravnost navzgor. 
Mladih dveh še vedno ni videt i in meni je kar prav tako. Pri jetna je v hladu in v samoti 
ta strma pot na goro i n skozi čas. 
Osvoboditev. Devetega maja smo se vrni l i v L jubl jano, vendar sem šele naslednje 
polet je spet prvič strmela v vrhove Martul jkove. Kamniške so bile bliže. Mladi z uni-
verze smo se začel i zbirat i pri Mat ic i ; kakšen živ-žav, kol iko odvišne energi je! V ozračju 
nikol i izrečena misel, da smo cvet s lovenskega planinstva. Z Mi leno sva bi l i ko legic i ; 
na univerzi, na odseku in v hr ib ih nerazdružl j ivi . Mar iborčanki mi je postal njen dom, 
moj drugi dom. 
Marec 1947. Zimski tečaj na Kokrskem sedlu. Hribi so bil i dobesedno zalit i s snegom. 
Ves dan smo hodi l i iz Bistr ice na sedlo. Kadar se t i je predr lo med vejami, si se pogrez-
nil z nahrbtn ikom vred — sam se nisi mogel izkopati . Toda hr ib i so blestel i v soncu 
kot v pravl j ic i in srce je vr iskalo. 
Že drugi dan tečaja je usekala zla usoda; Milena je zdrsni la v Dolgih stenah, cepin 
j i je iztrgalo iz roke in sonce nad gorami je ugasnilo. 
Vrh Stola se že ponuja tam na levi, Prešernove koče pa nik jer . Tu gori , nekje za robom 
mora biti. Kdaj pa kdaj zasl išim čudno škr ipanje, kot da nekdo z dletom odpi ra star 
zaboj. Pobočje je golo, n ik jer nikogar. Čudno. Vendar se misel ni ustavila, hitela je 
skozi čas. 

Zame je t ist ikrat sonce nad gorami ugasni lo; vendar v hribe nisem nehala hodit i . Kaj 
nas je gnalo, vedno znova, vedno više, po možnosti po vedno težj i pot i? Za druge ne 
vem, sama o tem takrat nisem razmišl jala. V meni je bi la žel ja za lepim najbrž tista prva. 
Pr i rojena in pr idob l jena telesna sposobnost sta se tudi kar ponujal i . Žel ja za uveljav-
l jan jem? Ver jetno. Vendar se dobro spomnim, da mi je bi la enako draga samotna tura 
po brezpot ju kot težka plezari ja v navezi z bol jš im od sebe. 

Splet okol išč in me je pr ipel ja l v f rancoske Alpe že takrat, ko si na prste ene roke lahko 
preštel »privatne« prehode iz Jugoslavi je v tuj ino. Pri jatel j i so pr ipravi l i mojo udeležbo 
v navezi prek težke zahodne stene Ai lefroide. Kot je bilo predvideno, smo bivakiral i sredi 
stene, ponoč i pa se je vreme sprevrglo. Ves dan je snežilo, izhodni previs je bil obl i t 
z ledom in ostal i smo ujeti v steni, nekje okol i 4000 metrov visoko. Vsega skupaj t r i je 
bivaki. Četrto ju t ro smo s Sergeovo pomoč jo izplezali. »Danes smo še, jut r i nas ne bo 
več,« sem vedela v urah, ko je bil naš položaj povsem brezizhoden. Ta misel je bi la 
tudi sredi doga jan ja presenet l j ivo preprosta. Danes pa je vse skupaj le še zgodba iz 
davne preteklost i . 

Naslednje polet je me je našlo v Chamonixu, z nahrbtnikom, po ln im konzerv in v šotorčku 
za eno osebo; šotor so mi posodi l i pri Elanu in bil je še najbol j podoben platneni 
,trugi'. Nekaj težkih tur s Sergeom, nekaj drugih pa sem potem opravi la še sama. Sama 
na vrhu Mont Blanca; v tistih časih bela vrana. Zakaj spet sama? Menda preprosto zato, 263 



ker nisem imela s kom bit i v dvoje. Toda bi lo je vel iko doživet je; nekaj njegove nepo-
novl j ivost i je bilo tudi v tem, da sem bila sama. Pa še ženska povrhu! 
Poglej no, koča. Prav za robom je in zagledaš jo šele, ko si že skoraj pri njej. Vsa je 
s soncem obsi jana; vendar je megleno mor je že zal i lo dol ino in poboč ja skoraj do koče. 
Vreme se dokončno kvari. Bom še ujela sonce na vrhu? Hitro mimo koče, rahlo navzdol 
in pred menoj je zadnja vzpetina. 
Danes ne vem več, kol iko je bi lo moj ih hr ibovskih polet i j in kol iko tur; vse se je zl i lo 
v eno in samo posamezni spomini se utr in ja jo na tej samotni poti. A lp in izem? Al i pre-
prosto hribi z malo plezar i je? Ne vem. O def in ic i jah in vzgibih takrat nisem pr ida raz-
mišl jala, danes pa se spomin jam le tega, da je bi lo lepo. Da, lepo. In lepše, če je bilo 
težko. Samotna pota pa so imela poseben čar. 
Z desne se je megleno mor je že zl i lo v prehod. Hit im navzgor, megle pa kot da so se 
mi pr i lepi le na pete. Vrh je še vedno v soncu. 
In kaj je bi lo potem? Zakon, materinstvo in služba so me za dolg i dve deset let j i odt r -
gali od hribov. Ko sta otroka doraščala, sem z n j ima začenjala znova in od začetka. 
Sedaj postaja prit isk dolžnost i manjši, vendar so se medtem nabrala leta. Tako so žel je 
s icer manjše, zato pa dnevi v hr ibih še vedno enako lepi. 
Spet t isto čudno škr ipanje. Če bi bi lo ponoči, bi pomisl i la, da straši. Nerodno sem 
stopi la na večj i kamen, da se je skotal i l navzdol. Tedaj je poboč je zaživelo, cela jata 
pt ic se je dvigni la, se spreletela in spet izginila. Saj to so vendar snežne jereb ice! 
Dokler so bile na tleh, j ih sploh nisem opazi la. Temnejše lise na svetlejši podlagi — 
natančno take so kot poboč je , na katerem čepi jo. Šele ko so se dvigni le, so razprle 
bele perut i in bel rep. In prav one »škr ipl jejo«, tako da bi te glasove č lovek težko pri-
pisal p t ič jemu grlu. 
Snežne jereb ice so posedle na poboč je in oči j ih ne loči jo več od podlage. Čudno 
Na svoji prvi turi sem j ih srečala, danes j ih v id im drugič. Vmes je pol stolet ja. Celo 
živl jenje. 
Ptice so izginile. Samotni vrh je še vedno v soncu. Val megle me kdaj pa kdaj že 
prepl jusne. 
In končno — vrh. Skupaj z menoj je prišla z naše strani tudi megla. Za trenutek še v id im 
na avstr i jsko stran, sl ika se mi vt isne v spomin, potem pa tudi n jo prekr i je zavesa. 
Nik jer n ikogar, sama sem v sivini. 
Prepih je tu gori. Snamem nahrbtnik in iščem vetrovko. Ob tem bol j začut im kot zagle-
dam na tleh nekaj črnega. Sem kaj izgubi la? Glej no, saj to je kavka, le dober meter 
od mene. Obrni la sem se. Ptica je odletela, jaz pa sem oblekla pulover in vetrovko. 
V sivini spet isti občutek neke prisotnost i . Ozrem se. Spet kavka le dober meter od 
mene. Čudno. Doživela sem že, da me je takole zasledoval kos, spomladi , ko sem 
prekopavala gredo na vrtu. Tisto se je dalo razložiti, saj je sveže obrnjena zemlja polna 
poslastic za kosa. Planinska kavka pa vendar ni kos in vrh Stola ni vrtna g r e d a . . . 
Kaj pa, če je le lakota posredi? S hčerko sva podel i l i hrano, nekaj bi je torej moralo 
bit i tudi v mojem nahrbtniku. Izkazalo se je, da je ostal lep kos sira, ki ga je bilo 
mogoče lomit i v pr imerne koščke. 
Medtem, ko sem prazni la nahrbtnik, me je kavka v pr imerni razdalj i obletavala. Vrgla sem 
j i košček sira in z never jetno nagl ico ga je pobrala. Pri letele so še tri pt ice in čeprav 
sem se pošteno trudi la, da bi nahrani la vse štiri, je bi la moja kavka pri siru vedno prva. 
Tudi same so doumele, da se t rud i jo zaman. Zasedle so vsaka svoj kamen, razprle 
per je in skupaj z meglo so postale živi mejnik i med svetom in pravl j ico. 
V krogu med nj imi sva sedaj samo še midva. 
Planinske kavke se spomin jam kot d iv jega ptiča, ki se je vedno spreletaval nad previsi 
in prepadi . V Kamniških smo mu rekli »kavr«; zven tega imena mu bol j pr istoja. Črn, 
bleščeč, nedosegl j iv. Vedno prisoten, kadar nam kaj ni šlo izpod rok. 
Danes pa si prišel k meni, tu na samotni vrh, ki je z megleno zaveso odrezan od sveta. 
Kako drugačen si od moje predstave! Nič kovinskega bleska, kot da so te naredi l i 
iz črnega puha; svetlo rumen kl jun, oranžno rdeče noge, žive žametne očke. Kot da mi 
hočeš nekaj p o v e d a t i . . . 
Pohiti, pr i jatel j , povej ! Sama sva, tvoj i vazal i naju čuvajo. 
Usedla sem se. Ptica pr ihaja po hrano vedno bliže. Sedaj sem položi la košček sira 
na t la poleg sebe. Ptica me gleda, dvakrat se sprelet i s kamna na kamen in že je 
odnesla zalogaj. Ni se umakni la, še vedno je tu, pri moj ih nogah. 
Če bi vse štir i pr ihajale po hrano, bi laže razumela. Tako p a . . . Kdo si, odkod pri-
hajaš? 
Sedaj sem košček sira, ki ni bi l več j i od pol nohta, obdržala med prst i in nasloni la 
sem roko na tla. Ptica se spreletava, g ledava se. Preizkušnja je huda. 
Od koče sem se je megla za trenutek raztrgala. Vidim mlada dva na prehodu proti 
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Kako si lep! Pridi, ne boj se! Tiho mu pr igovar jam. Kot da ga moj glas pomir ja . Ne 
spreletava se več. Gledava se. Potem zaplahutajo črna kri la in košček sira izgine izmed 
moj ih prstov, kot bi ga odpihni l veter. T isoč inka sekunde, popolna natančnost. 
Kol ikokrat sva to ponovi la, ne vem. Natančnost vedno ista, t isočinka sekunde kot da je 
bi la vedno dal jša. Ostale tri pt ice so negibno čemele v krogu okol i naju. 
Sama sebi ne morem ver jet i . 
Kdo si? Od kod? Si zrasel med l judmi, pa si potem — bog ve kako — zašel sem gor? 
Si spomin iz preteklost i? Pohiti, pr i jatel j , povej ! Sama s v a . . . Prepozno. 
Iz megle je stopi la Milena, za njo Boštjan. Živ l jenje je razmakni lo zaveso in pravl j ice 
je bi lo konec. 
Vazali so se dvigni l i . Čarobni krog je bil presekan, odplahuta la je moja pt ica in pot 
skozi čas se je iztekla. 

DRAGI OČKA* 

Dosti let je že tega, odkar si nas zapustil. Veliko se je med tem spremenilo. Če bi ti 
govoril o poletu na luno in da so celo hodili po njej, bi si morda mislil, da se mi je 
malo zmešalo. Pa se mi ni! Pa pustiva ob strani stvari, ki bi ti jih le težko opisal in 
razložil. Ostaniva raje pri najini temi, pri planinstvu in planincih. Tudi tu se je veliko 
spremenilo, toda to boš laže razumel, ker so »nove smeri« že vznikale tedaj, ko si še 
ti živel. 
Se morda še spominjaš, ko si me kot 11- ali 12-letnega dečka vpisal med redne člane 
Slovenskega Planinskega društva, bilo je to pred nekako 60 leti? Zakaj 11 ali 12 let? 
Zakaj nekako 60 let? Vpisal si nas tedaj vse tri otroke, toda Vera ima v članski izkaznici 
vpisano leto 1923, jaz pa 1924. Saj veš, kako se tem stvarem streže. Motiti se je člo-
veško. Toda, če že lani nisem praznoval 60-letnice, jo bom prav gotovo praznoval 
letos. Tistikrat sem bil tudi prvikrat na Triglavu. Imam še fotografijo, staro in temno, 
fotografirali so nas ob Aljaževem stolpu. Marsikateri obraz s te fotografije krije že ruša, 
tako kot tudi tebe. 
Tistikrat smo še ponosno rekli: SPD s poudarkom na »Slovensko«. Še so se čutile vse 
zle posledice stare Avstrije in njenih raznarodovalnih prijemov, celo v planinah. Niso še 
bile izzvenele ošabne besede nekega ing. Reinla, ki je potem, ko je preplezal triglavsko 
severno steno, strupeno zapisal približno tole: »Vi, Slovenci lahko trdite, da stoji Triglav 
na vaših tleh, toda nemška misel in moč sta ga osvojili.« Šlo je tedaj za nacionalno 
prvenstvo v naših planinah, zato tudi: Slovensko planinsko društvo. Zato tudi Aljaž, 
pa Aljažev dom, pa Kredarica, pa njegov sloviti stolp, simbol zmage slovenstva nad nem-
štvom v naših planinah. Še dobro se spominjam, čeprav je bila stara Avstrija že nekaj 
let tudi uradno pokopana, kako si se izogibal Staničeve koče in kako težko smo te 
spravili v Aleksandrov dom (današnja Planika!). Obe koči sta bili precej desetletij 
nemški postojanki, last njihovega Alpenvereina. Prva z imenom Deschmann Hutte, druga 
z imenom Maria Theresie Hutte. Zate je imela veljavo le Kredarica. 
Nekako v tistem času so začeli tudi Skalaši. Vi stari planinci, s predsednikom dr. To-
minškom in tudi s teboj vred, ste imeli te »novatorje« za samomorilce, za norce. Med 
redkimi, ki so »novatorjem« prisluhnili in so z njim celo aktivno sodelovali, je bil 
dr. Henrik Turna, vsesplošno znan alpinist, ki je za alpinizem tudi veliko storil. 
»Hodite po markiranih poteh in v poletnih dneh, ko so klimatske razmere najbolj 
ugodne!« ste hrumeli. »Ne lazite po strmih stenah, kjer tvegate življenje. Vrh dosežete 
tudi po lažji in označeni poti!« Vidiš očka, vse to se je izkazalo za starokopitno. Saj 
so še danes ljudje, ki tako mislijo. Zakaj teže, če je mogoče laže, se sprašujejo. Vidiš, 
v tem pogledu ne bova našla skupnega jezika, čeprav tudi sam nisem bil alpinist. Dosti 
pa tudi meni ni manjkalo. AH pa veliko? 

Da nisem postal alpinist, sta bila dva vzroka. Moje težave z nogo so bile temu krive, 
pa verjetno tudi to, da nisem našel ustreznega mentorja. Tisto z nogo, no, z njo sem 
imel zmerom težave. Nemalokrat je v čevljih žvrkljala kri. Stiskal sem zobe in krotil 
precej hude bolečine z dokaj krepko voljo mladega fanta. Dopovedoval sem si: Hočem 
— moram! Potreboval bi le malo časa, le toliko, da bi odvil obvezo in bi si na novo 
povil nogo. 

' Članek v obl ik i pisma svojemu očetu je napisal naš sodelavec dipl. ing. Dušan Krapež. 265 



Hodili smo vedno v družbi. In čudno se mi zdi, da se ni našel kdo, ki bi rekel: »Fant, 
ti pa ostani kar lepo doma, ti nisi za v hribe!« Vidiš očka, tega sem se najbolj bal. Saj 
bi pravzaprav imel prav. Toda, kako naj bi se odrekel planinam, ki sem jih že kot otrok 
vzljubil. Kakšen užitek je stopiti na vrh, ko si prešel vso strmo pot do cilja. Vidiš očka, 
tu pa sva si z alpinistom — psihološko vzeto, čisto blizu. Le, da sem se jaz boril sam 
s seboj zaradi fizičnih, alpinist pa se bori sam s seboj tudi zaradi psihičnih stisk. 
Če verjamem dr. Klementu Jugu, se bori s strahom v sebi, ki ga sprožajo težke okoli-
ščine v steni. Vrh je dosežen s trpljenjem in z zmago nad samim seboj. Te in podobne 
tegobe sem prikrival vsem, še mami, ki sem ji veliko zaupal. Po toliko letih staža v PZS 
oziroma SPD me ni sram to zdaj zapisati. Vidiš očka, vsemu nakljub sem v očeh drugih 
ljudi veljal za športnika. Tako je. 
Tudi z resničnim alpinizmom sem se spoprijel na skrivaj; no, v primerjavi z dosežki 
današnjih alpinistov so bili moji — le revni poskusi. Bili pa so. Hudi Prask na Mrzli gori 
je bil tedaj v modi. Pa sem se ga lotil. V gojzerjih, brez plezalk, brez vrvi ali klinov, 
s kosom kruha in s klobaso v žepu. Če je bilo vse tisto zares Hudi Prask, ne morem 
več trditi. Smer so nam drugi pokazali, mi pa smo divje, kot kozli, lezli in lezli in 
končno prilezli na Mrzlo goro. Čeprav je bil to le klavrn poskus, sem le okusil vse tisto, 
kar sili alpinista v steno. To pa je težko opisati, kaj je gora, planina, stena. Iščeš prijeme 
in vsak trenutek je položaj drugačen. Kako zanimivo in koliko možnosti! 
Vidiš očka, plezarijo sem okusil, čeprav z grenkim priokusom, da nisem za taka 
dejanja dovolj krepak. Pa sem ostal gornik, običajen gorohodec. 

Neštetokrat sem se spraševal, kaj žene ljudi v gore. Na vprašanje bi mogel odgovoriti 
le za svojo rabo. Estetski užitki, združeni z rekreacijo. Vedno najdem v naravi kaj 
takega, kar me pritegne, razveseli. Je to drobna veverica, mravlja, plaha srna ali 
sončni vzhod, vsega tega je v naravi res veliko, le opazovati je treba. Tega sta me 
naučila ti, dragi očka, in pokojni geometer Gspan, s katerim smo se srečevali v hribih. 
Dosti sem prebral planinske literature. Denimo Kugyja. Bil je velik planinec in cstet. Svoje 
gorohodstvo si je lajšal z vodnikom, ki mu je nosil tudi nahrbtnik. Občudujem ga kot 
esteta, ki je znal tako čudovito povezovati gorohodstvo z glasbo. Tudi sam ljubim pla-
nine in ljubim glasbo. Zdaj, ko so leta tu, več muziciram in manj ali že skoraj nič pa ne 
planinarim. Tudi s Kugyjem sem se srečal v Pragi, ko je predaval o naših Julijcih. 
Občudujem ga kot romantika in esteta. Zna prisluhniti naravi kot poet. Planinstvo mu 
ne pomeni le gorohodstva; zanj je to še gorska romantika, je tradicija prednikov, so 
gorske pripovedke, je poezija, skratka je vse tisto, kar ga povezuje z gorami. 
Pravo nasprotje je dr. Klement Jug, alpinist-filozof. Nekoč je dejal: »Vse doslej so naše 
gore odkrivali in osvajali tujci, skrajni čas je, da jih osvoji naš pogum ...« In še: Brez 
žrtev ni borbe, brez borbe ni zmage in brez zmage ni resnične veličine . .. Vir nevarnosti 
v stenah je v človeškem subjektivnem razpoloženju. Zmaga v moralnem oziru je zmaga 
nad samim seboj. Stremljenje po prvenstvu, volja do zmag nad čim večjimi ovirami in 
nevarnostmi. Alpinizem je preskuševalnica volje, tovariške zvestobe, krepitev značajev 
in šola »samohotene discipline«, ki pri kulturnem človeku nadomešča pohlevno po-
korščino. Turistike se naučiš sam iz lastnih izkušenj. Toda brez trmastih rekordolovcev 
bi človeštvo le slabo napredovalo. Premišljeno reševanje številnih težavnih situacij 
v stenah daje plezalnim turam njihovo zanimivost in privlačno silo. Moj princip,« pravi 
Jug, »je, da plezam povsem mirno, preudarno in nalahko brez ihte. Zato je tura lahek 
in vesel manever ne pa obupna borba za življenje. Pokroviteljstva mladi ne marajo. So 
trmoglavi in drzni, a zato idealni in podjetni. Nemogoče je le za strahopetca brez volje. 
Obvladaj svojo lastno notranjost pa boš obvladal nevarnost.« 

Dragi očka! Še zamisliti si ne moreš, kam vse se je povzpela naša slovenska alpinistika, 
ki jim je bil vzgled ravno dr. Jug, klasik alpinizma. 
Mali slovenski narod je postal prava pravcata alpinistična velesila. Zlasti blesti med njimi 
žalostno preminuli Nejc Zaplotnik, ostal je v daljni Himalaji. Ta, se mi zdi, nekako 
združuje v sebi Kugyjevo estetsko romantiko in trezno, hladno samovzgojno alpinistiko 
Jugovo. Morda se motim, le zdi se mi tako. 
Sprašujem se, kam bo krenila vrhunska alpinistika? Vedno više, vedno bolj strmo, 
vedno bolj gladko in po možnosti čim manj železja. Morda bo kazalo obrniti vso stvar. 
Po najlažji poti navzgor in po najtežji varianti navzdol. Bogve? Vidiš, tu se tudi meni 
vse ustavi. Kam in kako? Ostaja neodgovorjeno. 
Bodi kakorkoli že, alpinizem je udejstvovanje izključno za mlade. Krepijo delo in duha, 
z njim krepijo svoj značaj. Gojijo tovarištvo v najbolj pretanjenih odtenkih. Zato so 
večinoma vsi »fejst fantje«, da se le pretoičejo skozi »nora« leta čili in zdravi. Ko 
postanejo zreli možje, hočeš nočeš prehajajo v naše gorniške vrste. Dokler jim končno 
ne postane pot na Grad ali Rožnik kar veletura. 
Življenjska modrost pa je: znati usklajevati želje z možnostmi. 
To, dragi očka, sem ti nameraval povedati, ko sem prebil 60 let v članstvu PZS oziroma 
SPD. 

Tvoj sin Dušan 



UTRINEK Z LENDAVSKIH GORIC 
ERNA MEŠKO 

Snežilo je v velikih kosmih, ko smo se peljali skozi prleško pokrajino in že pred Lju-
tomerom zavili na desno skozi Stročjo vas, naprej proti Razkrižju, prečkali Muro, pustili 
za seboj Hotizo, Kapco, Gornji in Dolnji Lakoš in se ustavili pred Lendavo ob lepem 
novem hotelu »Lipa-Terme«. Presenetila nas je velika moderna stavba, ki je kar nena-
doma zrastla pred nami iz ravne prekmurske pokrajine; le-to smo ta zimski dan gledali 
skozi zaveso, saj je na gosto snežilo. 
S sestro Stanko sva — vzpodbudila pa naju je Katica — nameravali preživeti 10 dni 
v teh mladih toplicah. Prijetno je bilo vstopiti v prostrano, ogrevano avlo. Prijazna 
receptorka nas je sprejela in naju napotila do sobe; tu sva ugotovili, da se bova 
počutili kot doma. Pri večerji se nas je v prijazni jedilnici zbralo 14 in odslej smo živeli 
kot ena družina. Vzdušje je bilo prijetno, kot da bi se že od nekdaj poznali. Spet je bila 
Katica tista, ki nas je povezala. Dogovorili smo se za pevske vaje; vodil jih je nadarjeni 
Dominik, pomagala pa mu je žena. Tako je ubrana pesem skoraj redno zaključevala dan. 
Lendava leži pod obronki Lendavskih goric, zato nas je zamikalo, da bi si jih pobliže 
ogledali. Vodstvo hotela je organiziralo izlet v ta privlačni svet. Ustavili smo se, bilo 
nas je okoli 30, v lepi zidanici, kjer nas je že čakala domača malica; ob pokušnji 
vin se je dan, ob prepevanju pesmi, zavlekel do večera. Nekateri smo se poslovili 
še pred mrakom, bolj vneti prijatelji vesele družbe pa so vztrajali še naprej. 
Stanka ima v Lendavi sorodnike. Domenila se je za srečanje in tako sta naju Angela 
in Janko v soboto poiskala in naju z avtom popeljala po bližnji okolici. Bil je čudovit, 
sončen dan, ko smo se izpred »Lipe« odpeljali v tri kilometre oddaljene Petišovce, 
kjer je letno kopališče s tremi bazeni s termalno vodo (24—30°), v bližini pa obrat 
»Nafte«. Videli smo velike skladovnice železnih cevi in kemijskega materiala. Zvedeli 
smo, da nameravajo te cevi spustiti 5000 m v globino in s pomočjo plina »pognati« 
nafto na svetlo. Peljali smo se po asfaltirani vinski cesti, med vzorno negovanimi vino-
gradi, do razgledišča Sv. Trojice (257), kjer hranijo v kapeli mumijo grofa Hadeka; 
padel je kot poveljnik v boju s Turki leta 1603. Od tu so se nam pasle oči med 
mnogimi, s trto poraslimi griči daleč onstran madžarske meje. Odpeljali smo se 
v dolino mimo neštetih vinskih kleti in hišic, ki so stale tesno druga ob drugi in bdele 
nad skromno, hkrati pa dragoceno vinorodno žemljico. Ljudje so zelo gostoljubni. Če je 
le odprta klet, te povabijo kot prijatelja, in so srečni, da ti lahko ponudijo kaj od svojega 
priboljška. Ko smo se pripeljali v dolino, smo zavili še v Čentibo, da smo si ogledali še 
posestvece Angele in Janka, v njunem vinskem hramu pa okusili izvrstno kapljico, 
uspeh dela njunih rok. Janko ima tudi 70 rojev, in zdi se, da je enako marljiv kot nje-
gove čebele. Zadovoljni ob lepem izletu, smo se poslovili, naju pa je že čakalo obilno 
in dobro kosilo v »Lipi«. 

Ko se po desetdnevnem dopustniškem življenju poslavljam od teh prijetnih lendavskih 
toplic, izražam iz vsega srca zahvalo zdravstvenemu in hotelskemu osebju, ki nam je 
s svojo prijaznostjo, čistočo in raznimi uslugami storilo bivanje nadvse prijetno. Naj 
še Vam zaupam, da nam je ob slovesu receptorka Mirjana podarila v spomin vsakemu 
posebej lepo, ročno izdelano vizitko. Ko smo se čudili, kdaj najde čas — ker jo vežejo 
tudi materinske dolžnosti — še za tako umetnost, je smeje povedala, da medtem, ko ima 
nočni »šiht«. Dodala je še: »To Vam poklanjam, ker ste bili tako ,fajn' gostje.« Ganjeni 
smo se poslovili z iskreno željo, da se še vrnemo. 
Bilo mi je zelo všeč, zato tudi Vam priporočam — obiščite ta, četudi nekoliko odmak-
njen prekmurski svet, to z vsem srcem ljubljeno deželo Miška Kranjca, pa se tu od-
počijte. 

POMOTA ALI NEZNANJE 

V 3. št. PV je Janez Bizjak v č lanku: »V letu 1983, letu jubi le jev — v slovo«, zapisal: 
»Ne poznam nobene Staničeve ul ice v Sloveni j i . Morda je k je kaka zakotna in ne-
ugledna.« Če bi Janez Bizjak pogledal v publ ikac i jo »Ljubl janske ulice«, bi našel na 
112. strani tale zapis: Staničeva ulica, Bežigrad, poimenovana 1926. Valent in Stanič, 
1774 v Bodrežu na Gor iškem — 1847 v Gorici , zbiratel j l judskih pesmi, budi te l j gor iških 
Slovencev, prvi alpinist v Vzhodnih Alpah. 
Ulica ni zakotna in ni neugledna. Navezuje se z južnim in severnim krakom na Samovo 
ul ico. V soseščini so Podmilščakova, Einspieler jeva, Ravbarjeva, Apihova, Lavričeva in 
še druge ul ice. Sami pomembni možje iz slovenske zgodovine mu delajo družbo. Pa brez 
zamere. . , . oc? 

Bine Vengust 



V Slovenij i je po podatkih 47 transverzal, Jugoslavi ja j ih ima 130, poznamo tudi tri mednarodne — 
Pot prijateljstva treh dežel , Ta visoka rosojanska pot, Zamejska vertikala, SPD Trst. Poleg teh poti 
pa je znanih tudi 84 spominskih pohodov doma in troje na tujem — Arihova peč (Bleščeča planina 
pod Jepo), Korzika in Tri dežele. 
Silovit razvoj pohodništva, transverzalstva na tako majhnem koščku kot ga predstavlja ta mala 
pokraj ina, preden se ne izl i je v Panonsko mor je . . . 

Fotografirano 30. 9. 1960 

FRANCU KRAVANJI-ZAJCU V SLOVO 

V turobno mračnost apr i lskega vremena so 
bili zaviti vrhovi gora, kot da bi se tudi oni 
želel i pokloni t i spominu svojega oboževal-
ca, ko smo se na bovškem pokopal išču 
poslovi l i od nam vsem dragega Franca 
Kravanja-Zajca. Naj nam bo dovol jeno, da 
ga ohranimo v spominu kot Zajca s Kanina, 
saj nas sicer števi lni p laninci š i rom po 
naši deželi, ki so ob slehernem srečanju 
povprašal i po njem, sporočal i pozdrave, 
mu zaželel i vse najbol jše, ne bi razumeli za 
koga gre. 

Lepota gorskega sveta, pa neizprosna kru-
ta resničnost, ki jo je doživl jal v sanjskem 
svetu otroštva, na prelomu stolet i j , pod 
mogočnim Rombonom, sta mu za vse živ-
l jenje dal i dovol j poguma, opt imizma, vere 
v bol jšo pr ihodnost. Kot mnogi n jegove 
generaci je ni utegni l doživet i naj lepših tre-
nutkov mladosti , ki mu je minevala v t rdem 
živ l jenju gor janca, ko ga je nazadnje po-
gol tni la v svoj pekel I. svetovna vojna. 
Blato v strelskih jark ih na ruski f ront i se 
je mešalo s krvjo n jegovih tovar išev; do-
živl jal je najstrahotnejša poniževanja člo-
veškega dostojanstva. Tudi v njem je, kot 
v mnogih drugih, ki so služi l i vo jake v 
avstr i jski vojski , rasla uporna misel. Bil je 
med upornik i v Radgoni, pa na ruski f ront i ; 
bi l je v ruskem ujetništvu, doživl jal je bedo 



vojaka-ujetnika. Oktobrska revoluci ja ga je 
našla na dal jni gruzi jski — črnomorsk i 
obali . Le njegove mladostne gore so vl i-
vale zaupanje tudi tedaj, ko se je po vojni 
vrni l na porušeno domači jo, na svojo iz-
ropano zemljo, ki j i je spet gospodar i l 
tu jec. Kl jub grenkemu živl jenju so dvajseta 
leta njegova naj lepša leta; leta, ko sta si 
z Mico ustvari la družino; leta, ki j ih je bi l 
preživel v skromnem, s človeško topl ino 
bogatem družinskem krogu. Otroci so bil i 
n jegova in Micina pr ihodnost; nista j im 
dala le živl jenja, dala sta j im mnogo svoje 
ž iv l jenjske izkušenosti , topl ine, l jubezni, 
poosebl ja l i so n juno živl jenje. Nesreča v 
Rajbel jskem rudniku t ik pred II. svetovno 
vojno ga je vrni la spet na l jubl jeno, skopo 
bovško zemljo, ki mu je vedno pomeni la 
simbol ž iv l jen ja in prostosti. Niso še izgini-
le boleč ine I. svetovne vojne, že je bi la tu 
nova strahota. 

Dolgo je t lel upor v njem, zdaj pa je 
vzplamtel, saj mu je dajala moč — vera 
v zmago. Bil je eden prvih organizator jev 
OF in part izanstva na bovškem. Tudi naj-
bol j s t rahotna okupator jeva dejanja mu 
niso vzela poguma. In tako je tudi on, kot 
vsa Bovška, Primorska, vsa naša domovina, 
pr ičakal svobodo. Končno je bil svoboden 
na svoji zeml j i , med svoj imi gorami, pol j i 
in gozdovi . Spet je bi l med prvimi, ko je 
bi lo t reba popr i jet i in gradi t i porušeno do-
movino. 

S svobodo je prišel čas, ko je dobi l pro-
stor za svoj sanjski svet iz otroštva. Kdo 
izmed starejš ih planincev širom po naši 
domovin i ne pozna Zajca, oskrbnika ka-
ninske koče, gradi te l ja koče in planinskih 
potov, vodnika, gorskega reševalca. Skoraj 
dve deset let j i ž iv l jenja je nerazdružl j ivo 
povezal s kočo Petra Skalar ja na Kral j išču 
za Skednjem. Biti gost pri Za jcu na Kaninu 
je bi lo svojevrstno pristno in pr i jetno gor-
niško doživet je. Bila so to njegova in naša 
neponovl j iva gorniška leta, ko ga nit i delo 
na kmeti j i , ne dež, ne sneg in mraz niso 
ustavil i, da ne bi šel do koče, saj je mo-
rala bit i oskrbovana. 

Njegov spomin bo živel, bo spomin na 
gor janca z mehkim, s človeško topl im 
srcem, ki težko otovor jen pod nosaškimi 
krošnjami, z gorniško pal ico v roki, odhaja 
t ja gor čez Klane, na Plužni, med stoletnimi 
smrekami Gozdeca, na Kral j išče, v svojo 
kočo, na svoj Kanin, v prode pod Laško 
Planjo, v t išino Zadnjega dola, na vrh Pre-
strel jenika, v svoj sanjski svet rosnega 
otroštva, ko z b lagim pogledom boža vrho-
ve okol i zasanjanega Rombona, mehke 
t rate Gor ič ice in svojo dol ino z večno 
Sočo. Njegov poslednj i dom bo prav ta 
svet, romant ičen in krut svet gora, ki so 
bi le pesem njegovega živl jenja. 

Bovški p laninc i 

t MARA OCVIRK 

Na pragu spomladi , t ik pred svojo devet-
deset letnico, je ugasni lo ž iv l jenje Mari 
Ocvirk, ustanovni č lanic i PD Zabukovica. 
Mara Ocvirk je bi la med t ist imi, ki so leta 

1952 ustanovi l i PD Zabukovica, bi la je med 
t ist imi, ki so neumorno pomagal i pri grad-
nji p laninske postojanke na Homu. Na to 
posto janko je rada zahajala, saj je Hom 
neizmerno l jubi la. Leta 1972, ko j i j e bi lo 
78 let, je ob otvoritvi krožne poti in ob 
peti obletn ic i doma, ko je obuja la planin-
ske spomine, dodala: »Delala bom, dokler 
bom mogla delati !« In res je bi la delavna, 
dokler j i niso moči pošle. Bila je blagaj-
nik, bi la je pover jenik društva, skupaj z 
možem sta čuvala planinski prapor, opra-
vi la je mnogo udarniških ur itd. 
O lepoti gora je rada pr ipovedovala dru-
gim. Bila je prva, ki je začela delat i s 
p ioni r j i , ko j ih je vodi la v gore in j im 
odkr ivala gorski svet. Bila je ena tistih, ki 
so lahko rekl i : »Planine so bile moj svet!« 
Bila je tudi med prvimi, ko je ver je tno naj-
starejša, prehodi la domačo Savinjsko pla-
ninsko pot. Bila je tudi akt ivna družbena 
delavka, saj je bi la 40 let č lanica KP, 
opravl ja la je mnogo funkci j . 
»Rada delam,« je govori la, »ko pa mi je 
najhuje, grem v gore, da si naberem novih 
moči.« 

Društvo je z njo izgubi lo zvesto sodelavko 
in č lanico. 

Franc Ježovnik 

GRS POSTAJA BOVEC: 
USPEŠNO PREVENTIVNO DELOVANJE 

Gorski reševalci postaje Bovec so pred 
letošnj im rednim letnim občnim zborom 
v začetku apri la na poboč j ih Prestrel jeni-
ka in Stador ja pr ipravi l i vajo reševanja v 
z imskem gorskem svetu. V slabem, pravem 
z imskem vremenu, med sneženjem in moč-
nim vetrom, so reševalci v dveh skupinah 
iz stene spust i l i »poškodovanca« ter ju s 
pomoč jo aki čo lna in kanadk transport i ra l i 
v dol ino. Po zak l jučku vaje so reševalci, 
med n j imi so bil i tudi gost je iz sosednje 
postaje GRS Tolmin in Ital i je, imel i še 
občni zbor. 269 



Bovški reševalci meni jo, da preventivne 
akci je PZS dosegajo svoj namen, saj je 
gorskih nesreč na področ ju , ki ga pokr iva 
postaja, manj. V osmih reševalnih akci-
jah lani je reševalcem dvakrat pr iskoči l 
na pomoč hel ikopter RSNZ, za enega po-
nesrečenca pa so bile poškodbe usodne. 
Med dežuranjem na kaninskih smučišč ih 
ob »smučarskih konicah« so bovši reše-
valci oskrbel i 94 poškodovancev. Sicer pa 
so lani v postaj i GRS Bovec največ časa 
nameni l i tehnični vzgoj i samih reševalcev 
ter preventivnim akc i jam med obiskovalc i 
gora in planinci. Tako so sodeloval i na 
št ir ih reševalnih vajah sosednj ih postaj, 
podobno vajo v stenskem reševanju pa so 
organiziral i tudi sami. Skupaj s postajo 
GRS Tolmin so na Kaninu konec januar ja 
lani organiz i ra l i področn i dan varstva pred 
snežnimi plazovi, prav tako pa so sodelo-
vali tudi na vseh vzgojn ih akc i jah mladin-
ske komisi je pri PZS v p laninskem vzgoj-
nem centru v Bavšici ter teča j ih komisi je 
za GRS pri PZS. Mater ialna sredstva, glav-
ni v ir i so bili — Zavarovalnica Tr ig lav — 
območna skupnost Nova Gorica, regional-
na zdravstvena skupnost Nova Gorica in 
štab za CZ pri skupščin i obč ine Tolmin, 
so nameni l i predvsem za posodobi tev in 
dopoln i tev tehnične in osebne reševalne 
opreme. 

Reševalci so se na občnem zboru posebej 
zahvali l i delavcem oddelka za anastezi jo 
in reanimaci jo šempeterske bolnišnice, ki 
so j im pr ipravi l i in pokloni l i komplet za 
reanimaci jo. Toplo je občni zbor pozdravi l 
tudi pobudo novega načeln ika slovenske 
GRS Danila Škerbineka, da bi po vzoru 
planinskih organizaci j Sloveni je, Avstr i jske 
Koroške in Fur lani je-Jul i jske kraj ine tudi 
med gorsk imi reševalnimi s lužbami razvil i 
organizirano sodelovanje, organizator prve-
ga informativnega srečanja pa bo prav 
komisi ja za GRS pr i PZS. K taki akci j i 
vzpodbuja slovensko GRS tudi dejstvo, 
da skora jda vse obmejne postaje GRS — 
med nj imi tudi bovška — že vrsto let na-
vezujejo vse tesnejše st ike z reševalci 
onstran meje, bodisi v I tal i j i al i Avstr i j i . 
Bovški gorski reševalci so na zboru v svoje 
vrste sprejel i tr i nove pr ipravnike; pr idruži l i 
so se št ir ideset č lanskemu kolekt ivu reše-
valcev, ki mu bo tudi v naslednjem dvelet-
nem obdob ju načeloval Silvo Čufer. 

Boris Mlekuž 

P D LJUBNO OB SAVINJI: 
ŽIVAHNO NA VSEH PODROČJIH DELA 

Planinci so na zboru 10. februar ja 1984 v 
OŠ lahko ugotovi l i , da je bilo delo društva 
v minulem obdob ju razgibano in uspešno 
predvsem z mladimi , saj na šol i že vrsto 
let delu je planinska skupina. Sodeloval i so 
v števi lnih delovnih akci jah, pr i re ja jo tra-
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Travnik« (tret ja nedel ja v maju), urejajo 
Antejev bivak na Travniku, pr i re ja jo smu-
čarska tekmovanja za p ion i r je idr. Lani so 
organiziral i več izletov, p ion i r j i pa tekmu-
je jo za značke pionir -p laninec. Letos bodo 
zvedli planinsko šolo, ker imajo trenutno le 
dve mladinski vodnic i na šoli. 
V obl ik i seminar ja bodo organiz i ra l i iz-
popoln jevanje v or ientaci j i , pr ipravi l i bodo 
predavanje o varstvu narave, izvedli oči-
ščevalne akci je, in predvsem vzpodbuja l i 
k varstvu narave in k skrb i za č isto okol je. 
Še posebej so bil i marl j iv i markacist i , saj 
so poti dobro vzdrževane in markirane. 

Mikek 

PD POLZELA: 10 LET PLANINSKEGA 
ORIENTACIJSKEGA TEKMOVANJA 

Ob 25-letnici PD so se spomni l i tudi deset-
letnice planinske or ientaci jske dejavnosti . 
Je ena redkih dejavnost i , ki pomeni v pla-
ninstvu — tekmovanje. Sicer pa, je to sploh 
tekmovanje? Z »or ientaci jo« so se začel i 
ukvar jat i razmeroma pozno, čeprav je v 
bl ižini potekala »or ientaci ja« za pokal 
Šmohor ja in za pokal Črete. Tekmovanja 
na Šmohor ju so se udeleži l i zato, da so 
mladi planinci pr idobi l i pogoje za zlati 
znak »pionir planinec«. Tedaj so začel i so-
delovati v or ientac i jsk i obč insk i l igi v po-
častitev 30 let svobodne telesne kulture. 
V l igi so lahko sodeloval i le PD v občin i 
in jamarski klub, v tekmovanju so pa lahko 
sodeloval i vsi. Liga je sestavl jala št i r i tek-
movanja na leto, društev pa je bilo pet in 
tako je bi lo vsako leto eno prosto. Tekmo-
valni pravi lnik so sestavi l i 27. marca 1976. 
leta. Nekaj let je to delovalo, potem pa 
je l iga zamrla, zamrla pa niso or ientaci jska 
tekmovanja, saj so j ih pr i re ja l i še kar na-
prej brez pokalov in brez l igaških d ip lom. 
In zakaj se l iga ni obnesla? Morda prav 
zato ne, ker se je vsi vedno niso mogl i 
udeležit i , morda je vsako PD imelo pre-
malo stalnih ekip (pet članov, od teh stal-
no tr i je), morda se tekmovanje v planin-
stvu ne obnese? Morda je pravi lnik pred-
pisoval prehude zahteve, morda ni bi lo 
dovol j izkušenj, morda ni bi lo dovol j »brez-
plačnih« delavcev? Sicer pa, nič hudega, 
če ni l igaškega pokala, saj so drugi (te 
pokale je po večini f inancira la TKS Žalec), 
le da se je »orientaci ja« nadal jevala, saj 
so bile tu še društvene dip lome. 
PD Polzela je prvo or ientaci jsko tekmo-
vanje organiz i ralo 7. 12. 1975. leta (bilo je 
četrto v prvi ligi) s tole udeležbo: 13 P 
(40), 4 M (12) in 11 C (33). Start je bil na 
Polzeli, c i l j pa na Vinskem vrhu. Leta 1976 
so pričel i z udeležbo 23 P, 7 M in 8 Č. 
Start in c i l j sta bi la ista, progo pa so 
spel jal i povsem drugje. Naslednje leto so 
se preseli l i na Dobrovl je in so posveti l i 
tekmovanje 200-letnici prvega vzpona na 
Triglav, 115-letnici rojstva F. Kocbeka (le-



ta je bil eden prvih, ki je opisal označeno 
pot iz Mozi r ja na Dobrovl je k sv. Urbanu, 
kjer je bi la tudi KT), in 85-letnici SPD. 
Start in ci l j sta bi la v Letušu, hodi l i pa so 
po snegu! Leta 1979 so se udeleževali le 
tekmovanj . Leta 1980 so prestavi l i start 
na železniško postajo Šempeter, c i l j pa k 
Korbar jev i domači j i na Savinjski poti. Tra-
so so spel jal i čez Založe. Bilo je to 28. 
marca — 21 P, 2 M, 3 Č in 2 SČ ekipi. 
V tehničnem poroč i lu je zapisano, da so 
porabi l i za pr ipravo proge okol i 22 ur, za 
potrebno administraci jo okol i polovico tega 
časa, za samo tekmovanje pa dvakrat to-
l iko. Za zanimivost velja, da so ci l j izbrali 
zmerom pri taki domači j i , k jer so bil i 
tekmovalce vol jni sprejet i in j im skuhati 
čaj. Delo pa so opravi l i sami, vedno brez-
plačno. Leta 1981 so zbral i za start želez-
niško postajo Šmartno ob Paki, c i l j pa je 
bi l pod vrhom Gore Ol jke. Sodelovalo je 
30 P (95), 6 M (21), 4 Č (15) in dve ekipi 
zunaj konkurence. 

Svojo dejavnost so želel i še razširi t i in 
tako so za start v naslednjem letu izbrali 
OŠ Braslovče (zdaj so ustanovi l i svoje PD); 
hojo pa spel jal i čez Dobrovl je in že drug ič 
naprosi l i Dobnikove v Letušu za gostol jub-
je. Namesto stolov so j im domači pr ipravi l i 
klopi. To je opravi l Tone, tr i sestre in 
Zvonka pa so pr ipravi le čaj in nekaj čez 
100 obloženih kruhkov. Na c i l ju je bilo 
41 P, 7 M in 3 Č ekipe s 154 udeleženci. 
26. marca 1983 je start in pokra j ino po-
bel i l sneg. Hodi l i so po snegu, spreml ja l 
pa j ih je snežni metež. Za ci l j so si iz-
bral i predvideni planinski dom na Gori 
Ol jk i . Tist ikrat se je prvič dogodi lo, da 
nekaj ekip ni prišlo na ci l j . Pozneje so 
izvedeli, da so po startu odšl i — domov" 
Le ena č lanska ekipa je prišla na ci l j zelo 
pozno. Za to delo je bilo potrebnih kar 
okol i 112 ur. 

Ob 25-letnici PD Polzela so za eno 
prvih akc i j organiz i ra l i »orientaci jo«. Spet 
so se presel i l i na železniško postajo Šmart-
no, c i l j pa je bi l planinski dom na Gori 
Ol jk i . To akc i jo so posveti l i tudi 10-letnici 
Šaleške planinske poti, 35-letnici konfe-
rence SKOJ in 80-letnici šaleške podruž-
nice SPD. Udeleži lo se ga je 21 P, 5 M, 
2 Č ekip in SČ ekipa. Če pr imer jamo to 
s prvo or ientaci jo, je bilo 8 P in 1 M več, 
manj pa le 9 č lanskih ekip. Samo prvič 
je bi la č lanska vrsta tako bogata, mladin-
ske pa so bile zmerom šibke, največ pa 
je bilo vedno pionir jev. Le kam se vse to 
po tem izgubi? 

Medtem je MK pri PZS organizirala na 
Mrzl ic i in Homu razgovor o planinski or ien-
taci j i . Prvega so se udeležil i , manjkal i pa 
so na Homu, ker so sami prav tedaj orga-
niziral i »or ientaci jo«. Tja so poslal i le 
predstavnike, da so zbrane v imenu društva 
pozdravi l i . 
O »nordi jskem načinu« zdaj šele razprav-
l jajo. MK pri PZS je razposlala v razpravo 

pravi lnik. Nekoč so bili prot i takemu tek-
movanju, proti copatam in proti teku, zdaj 
pa menda ne več. Časi se pač spremin ja jo . 
Zdaj imajo na vol jo obč inske karte (ne-
katere občine imajo tudi posebne planin-
ske izdaje, na pr imer Sevnica, Lit i ja, pr i -
pravl ja jo tudi Celjani). 
Morda je srečanj in tekmovanj premalo ali 
pa niso zanimiva, ker si lahko diskval i f ic i -
ran, ker sta X in Y v geodezi j i zamenjana, 
ker so dodatna vprašanja pretežka, saj je 
na pr imer treba vedeti, kdaj je visela slo-
venska t robojn ica s cerkvenega stolpa na 
Gori Ol jk i? Kol iko rastlin je zašči tenih in 
če goba sodi tudi zraven? Morda pa na-
zadnje tudi naše glasi lo o tej razgibani de-
javnost i premalo piše. Kdo ve? 

Božo Jordan 

PD AERO CELJE: 
GLAVNE TOČKE NJIHOVEGA RAZVOJA 

Planinci Aera so proslavi l i 20-letnico delo-
vanja. V leto 1963 sega začetek, ko so se 
zbral i l jubi te l j i gora — Aerovci — i n usta-
novil i Planinsko sekci jo. Sekci ja se je šte-
v i lčno krepi la in še istega leta je bi lo v 
njej že več kot 50 članov. 
Hodi l i so na izlete v Kamniške ter v Jul i j -
ske A lpe in na gore v naši ožj i domov in i ; 
bi l i so v gorstvih v Švici, v Franci j i in 
sosednj i Avstr i j i , bi l i so tudi na »strehi« 
Evrope — na Mont Blancu. 
Ob deset letnic i — 12. avgusta 1973 — so 
na Triglav pr ipel ja l i 100 Aerovcev. 
Z žel jo po napredku so leta 1976 ustanovi l i 
društvo. Vanj je bi lo takrat vk l jučenih že 
230 planincev. 

Ob petnajst letn ic i so vk l juč i l i v program 
Transverzalo — Pot pr i jatel jstva treh dežel. 
V letu 1979 so se pobrat i l i s planinci iz 
Ruš in planinci Cinkarne, razvil i pa so tudi 
društveni prapor. 
Pomembno področ je dela je tudi vzgoja 
p laninskega vodniškega kadra. V društvu 
je osem strokovno izpopolnjenih planinskih 
vodnikov in planinskih mladinskih mentor-
jev. 
Skrb i jo tudi za varstvo narave. Pr iskoči l i 
so na pomoč tudi drugim društvom. Po-
magal i so gradi t i tudi Tr ig lavski dom na 
Kredar ic i , ko so zanj odštel i 200 000 di-
nar jev. 
Tudi v letu 1983 so bil i na vrhovih dvati-
sočakov v Kamniških in Ju l i jsk ih Alpah, 
bi l i so na Karavankah in šli na Kozaro ter 
na prelepo Kornatsko transverzalo. 
Zadnjo turo so v povsem zimskih razmerah 
nameni l i očaku — Triglavu. 
Imajo precej odl ikovancev, nagrajenih z 
raznimi priznanj i in d ip lomami. 
»Ni nas malo (v društvu je že več kot 470 
članov), zato lahko tudi veliko naredimo!« 

Po zapisu Franca Perca iz glasi la 
Naš AERO, št. 2/84 



PD BLED: VSAK OSMI KRAJAN BLEDA 
JE ČLAN DRUŠTVA! 

»Kadarkol i razmišl jam o p laninskem dru-
štvu Bled,« piše Janez Petkoš, predsednik 
PD Bled, »se nehote spomnim upokojene 
uči te l j ice Mari je Stare, ki je več desetlet i j 
vzgajala blejsko šolsko mladino in to po 
gorah in v Lipanci nad Pokl juko. To so bili 
začetki p lan inar jen ja več ine blejskih pla-
nincev, ki danes šteje jo že srednja leta.« 
Društvo oskrbuje planinsko kočo v Lipanci 
nad Pokl juko (letos praznuje 6- letn ico otvo-
ritve), delu je pa že 35 let in prav ta koča 
j im pomeni vel ik p laninskih uspeh, saj so 
vanjo vloži l i mnogo prostovol jnega dela, 
v denar ju pa so porabi l i le — 600 000 di-
narjev. Bil i so posamezniki , na pr imer Alojz 
Kovačič, pa Karlo Fon, sedanj i gospodar 
društva, ki so planinstvu daroval i po mesec 
dni prostovol jnega dela. Zdaj ima koča 
svoj zbira ln ik za vodo, v njej pa lahko 
udobno prenoči 40 l judi. Je pa pr ik ladna 
izhodiščna točka za Tr iglav, pa tudi za 
enodnevne izlete, na pr imer na Debelo peč, 
Lipanski vrh in Mrežice. 
Koča je odpr ta v sezoni od 15. jun i ja do 
30. septembra pa tudi za novoletne in 
prvomajske praznike. 

Mladinski odsek je aktiven na OŠ Bled. V 
okviru športnih dni so lani organiz i ra l i eno-
dnevne 'izlete po pogor j ih nad Pokl juko 
(Lipanca, Mrežice, Debela peč). Izletov se 
je udeleži lo 485 otrok. Društvo je prispe-
valo vodstvo in strokovno spremstvo. 
Osnovna šola »Dr. Jos ipa Plemlja« in PD 
Bled so se domeni l i , da bo to sodelovanje 
ostalo t ra jno. 
Markacist i redno vzdržuje jo pota; vseh je 
okol i 100 km. Leta 1982 je društvo uspo-
sobi lo prehod pod Mal im Draškim vrhom. 
Tudi za to delo je znači lna vsaj polov ica 
ur prostovol jnega dela. 
Društvo je organiz i ra lo izlete na Snežnik 
in na Obir, k jer so vzpostavi l i sodelovanje 
s Korošk imi Slovenci, udeležuje pa se red-
no srečanja treh dežel na t romej i Peč, in 
pa razl ičnih part izanskih pohodov. 
Organiz i ra jo pa tudi dva do tr i predavanja 
na leto. Lani so na pr imer poslušal i pre-
davanje o Tr ig lavskem narodnem parku. V 
zadnj ih pet ih letih so imel i tudi pet sli-
karskih razstav in sicer v planinski koči 
v L ipanci . 

Društvo ima okol i 700 članov, kar pomeni, 
da je vsak osmi krajan Bleda član društva. 
Lani in letos se je v to društvo včlani lo 
34 Slovencev, ki žive v Berl inu, saj to 
društvo sodelu je s s lovenskimi planinci iz 
Berl ina. Lani so j ih vodi l i na Tr iglav. Za 
nalogo so sprejel i obveznost, da se bodo 
še bol j posveti l i vzgoj i mladine. 
In Janez Petkoš zak l juču je : 
»Ko sem romal po svetu in spoznaval tuje 
dežele, so mi misl i nehote uhajale domov, 
na domače dvorišče, na sosedovo češnjo, 
ob potok za v a s j o . . . In v teh spominih 
so kot kul ise stale gore, vse mogočne in 

272 lepe, vabeče, pr i jazne, domače, skr ivnost-

ne . . . In takrat, nek je na tujem, me je 
obšel vel ik i čut pr ipadnost i ; občut i l sem 
tesno navezanost na gore, ki jo Slovenci 
— Gorenjc i — Gor jan i nosimo nekje glo-
boko v sebi in nas k l iče in vleče domov, 
k jerkol i že smo! 
Videl sem, kako zahaja sonce na Norve-
škem; videl sem, kako se večerni odsev 
sonca zrcal i v Egejskem mor ju ; v idel sem, 
kako sonce tone v logu Mure; v idel sem, 
kako se sonce skr iva za dolenjske gr i-
č e . . . Sonce pa n ik jer na svetu ne zaide 
tako mogočno, tako vel ičastno, kot v naših 
gorah, kot v t r ig lavskem pogor ju !« 

PD MARIBORSKI TISK-VEČER: 
»DAJMO, POSTANIMO RAJE PLANINCI!« 

PD Mariborski tisk so ustanovi l i leta 1966. 
Takratni navdušenci Poči tniške zveze so 
si de ja l i : »Dajmo, postanimo raje planinci , 
kajt i večina naših izletov in potovanj je 
usmer jena v planine!« Po osemnajst ih letih 
delovanja se je razvilo kar krepko društvo, 
ko so za letos zapisal i , da bodo organizi-
rali kar 54 izletov. 
Vodniške vrste redno dopoln ju je jo , tako 
da je zaradi starostneaa razpona vodnikov 
(od 24. do 55. leta) zanimanje za izlete 
poraslo. Ker je to društvo, ki dela v OZD, 
so izleti tudi taki, da č lanom pokažejo tudi 
t isto domovino, po kateri ni t reba hodit i 
peš, rec imo obronke Slovenskih goric, Po-
hor je in Kozjak. Povzpeli pa so se tudi 
na Grossglockner in na Mt. Blanc, seveda 
pa redno obiskuje jo domače gore v Slo-
veni j i in v Jugoslavi j i . 
Vel iko zaslug za uspešno delo imata Milan 
Ci lenšek in dolgoletn i predsednik Tone 
Bende. 
Ugotavl ja jo pa, da imajo premalo mlajših 
planincev. Naloga, pr idobi t i kar največ mla-
dine pa je zdaj na novem predsedniku, 
Lojzu Štromajer ju . 
Poslej se to društvo imenuje »PD Maribor-
ski t isk-Večer«. 

Mar jan Žmavc 

365 DNI PD ONGER 

6. februar ja so Vongrčk i iz Trzina napolni l i 
dvorano KS. Poslušal i so Staneta Belaka-
Šraufa, ko je pr ipovedoval o »tanki črt i 
med ž iv l jenjem in smrt jo«. Bil je to uvod 
v I. občni zbor tega društva. 
Člani IO so s panoj i pr ikazal i propagandno 
dejavnost društva, najmla jš i so si ogledal i 
razstavo svoj ih pr izadevanj, ki so bila po-
svečena varstvu narave in krajevni zgodo-
vini, na ogled pa so bil i tudi stari planinski 
pr ipomočk i in kopica fotograf i j iz društve-
nih izletov in akci j . Manjka la tudi ni prava 
kovana sekira, ki so jo zasluži l i z ob iskom 
v fužinski kovačnic i na izletu v neznano. 
Tist ikrat je bi l med n j imi tudi nj ihov rojak, 
neumorni p laninski delavec prof. Tine Orel. 
Zbranim je zaupal, da si je vedno želel, 
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Priznanje častnega člana, ki ga je Izdelal Jože 
C o ' Foto Stane Mesar 

da bi tudi v Trzinu zaživela planinska ideja. 
2e l ja se je uresniči la in Planinsko društvo 
Onger je svojemu dragemu gostu in pri-
jatel ju podel i lo naziv častnega člana ter 
se mu s tem zahval i lo za spodbudo in mu 
izreklo priznanje za njegove izredne za-
sluge pr i š i r jen ju planinske kulture in za 
velik vzgled, ki ga je njegovo delo na 
področ ju planinstva dalo drug im trzinskim 
planincem. 
Svečanemu in pr isrčnemu dogodku so pri-
sostvoval i tudi predstavniki PZS Mar jan 
Oblak, Peter Lavrič in predstavnik i sosed-
nj ih planinskih društev Mengša, Domžal in 
Integrala, s kater imi smo na lanski delovni 
akci j i vzpostavi l i delovne in pr i jate l jske 
st ike; pa še predstavniki KS, gasi lc i , šport-
niki in pr i jatel j i društva. 
Društvo šteje 600 članov. V program so 
vgradi l i nalogo, razvijati množično planin-
stvo v Trzinu. Društvo je svoj program 
uresniči lo z denarno pomoč jo članov, s 
pr ispevki Jožeta Jermana in Gozdnega 
gospodarstva Trzin, s pomoč jo KS, ki j im 
je omogočala redno delovanje v njenih 
prostorih, žal pa še vedno ugotavl jajo, da 
TTKS ne ve zanje, čeprav so dobi l i na 
mizo programe pa tudi mater ialne potrebe 
in ne nazadnje od ločbo, s katero je bi lo 
društvo tudi uradno registr irano. 

meri l i so rekordno g lob ino 419 metrov. 
Opisal i so ga kot v isokogorsko s topničasto 
brezno, z vel ik imi podzemnimi prostor i . 
Ena izmed »dvoran« v g lobin i 390 m je 
dolga 140 m, široka pa od 40 do 60 m. 
Samo v dvorani je višinska razlika 70 m. 
V v isokogorskem breznu ni kapnikov, pač 
pa so na dnu vel ik i podorni bloki, med ka-
ter imi je čuti t i prepih. To pa pomeni, da 
so raziskovanja še možna. 
V akci j i so sodeloval i vsi č lani kluba, re-
kordno globino pa so dosegl i t r i je jamar j i : 
Andrej Fratnik in Andrej Rutar iz To lmina 
in Grega Pintar iz L jubl jane. Navajajo, da 
j im povzroča največje težave pri raziska-
vah dejstvo, da Migovec — razen ob na-
livih — nima vode. 
Po uspehu lani v »Kavkni jami«, prav tako 
na Migovcu, ko so dosegl i 350 m globine, 
so usmeri l i svoje delo v raziskave bl ižnj ih 
in lažje dostopnih predelov. Tako so raz-
iskali in izmeril i brezni na Ponikvah in v 
Ročah. Več akci j so izvedli v Lokovcu in 
okol ic i , k jer so raziskali šest brezen in 
ugotovi l i , da je tu precej kraških jam. 
V Pološki jami so imel i dvodnevno akci jo , 
skupaj z jamar j i zamejskega kluba »Kraški 
krti« iz Doberdoba; pozneje pa še raziska-
ve, skupaj z jamar j i iz Angl i je. 
Udeleži l i so se tudi srečanja treh dežel 
v Cerknem, kjer so s kolegi iz Ital i je in 
Avstr i je izmenjal i mnenja in izkušnje v 
jamarstvu. 
Posebno pozornost posvečajo mlad im ja-
mar jem, da bi ta dejavnost še naprej ži-
vela. Tako so z mladimi obiskal i več že 
raziskanih objektov; vel iko časa pa so 
porabi l i tudi za vaje v »jamarskem vrt iču« 
na Ciginju, na Hudičevem mostu in v Dan-
tejevi jami. 
Finančno podporo so j im dali ZOTK, ob-
činska raziskovalna skupnost in obč insk i 
oddelek za l judsko obrambo. Denar so 
v glavnem porabi l i za opremo. 
Dva člana sekci je sta se udeleži la jamar-
skega instruktorskega tečaja. Precej ogled-
nih akci j so izvedli na območ ju Krna, 
Polovnika nad Žago, Vogla in Kanina. 

A. Čičerov 

NOV REKORD TOLMINSKIH 
JAMARJEV — 419 m! 

Na nedavnem občnem zboru PD Tolmin so 
člani jamarske sekci je spet pr i jetno prese-
neti l i : dosegl i so nov rekord v skr ivnost i 
g lobin — 419 metrov, in sicer v eni izmed 
jam v Tolminskem Migovcu. 
Lansko polet je so se to lminski jamar j i med 
10 -dnevno akc i jo nameni l i dokončno raz-
iskati jame in brezna na Migovcu. Po 
raziskanem prvem breznu so se loti l i dru-
gega, z oznako »M-16«. 
»M-16« po g lob in i in prostornini prekaša 
vse nj ihove doslej raziskane jame. Na-

Tolminski Migovec — na njegovih »podih« je vhod 
v ' a m o M ' 1 5 Foto A. Tratnik 



V sklopu ZOTK so pr ipravi l i razstavo »Delo 
in inovaci je«. 
Tudi za pr ihodnje so si v program zapisal i 
— sodelovanje z Jamarsko zvezo Sloveni je 
in z Inšt i tutom za raziskovanje Krasa v 
Postojni, pa tudi sodelovanje med klubi in 
jamarsk imi klubi iz tuj ine. 

Mira Pagon 

MESEC MAJ — PRAZNIK GOLICE 

Narcisa — ta bel i cvet pomladi , ni rado-
darna povsod, zato pa je tam, k jer je, 
lahko pr i l jub l jena za vsakogar — za do-
mačina in izletnika. Hkrati z belo cvet l ico 
pa se še ponuja jo lepi izletniški vrhovi 
Karavank, med n j imi predvsem Golica. 
Prebivalci Planine pod Gol ico se pomena 
bele cvet l ice zavedajo, zato vsako leto pri-
pravl ja jo »Mesec narcis«, ko za to pri-
ložnost združi jo planinstvo in običaje. 
Tako so 13. maja pr ikazal i str iženje ovac, 
razvi janje volne, predenje in pletenje, vmes 
pa so pr ipovedoval i o planšarstvu, plani-
nar jenju, rudar jen ju v Karavankah, razvoju 
plavžarstva in živl jenju l judi na skoraj 1000 
metrih pred davnimi časi pa tudi danes. 
19. maja je na povabi lo domačinov prika-
zal lepote Sloveni je znani popotnik Stane 
Tavčar. 

Takoj naslednj i dan, v nedel jo 20. maja, 
pa je bil »Dan narcis«. V povorki so so-
deloval i kmečki vozovi, narodne noše, mla-
di in stari. Ob tej pr i ložnosti so izbral i 
tudi naj lepše dekle z narcisnih pol jan. 
PD Jesenice pa je skupaj s starejš imi iz-
kušenimi domačin i v soboto 26. maja pri-
pravi lo pogovor z mladimi planinci iz vasi 
o vodenju tur istov in izletnikov na oko-
liške vrhove. V pogovor so vk l juč i l i tudi 
temo o razvoju »kmečkega turizma«, ki 
nekako pogoju je razvoj planinstva in tu-
rizma v tem delu naših gora. 
Zadnjo nedel jo v maju pa so izkorist i l i 
domačin i za »družabno planinsko narcis-
no popoldne«. S starimi in novimi pesmimi 
o Gol ici , Karavankah in Alpah so seznanil i 
ob iskovalce o pesniški nadar jenost i do-
mačinov. 
V znamenju »Meseca narcis« pa bo minila 
še prva nedel ja v juni ju. PD Jesenice bo 
juni ja odpr lo povsem novo planinsko kočo 
na Gol ic i . Ob tej pr i ložnost i bodo člani 
igralske skupine Planina pod Gol ico za-

igrali v strminah Gol ice veselo igro »Go-
liški plazovi«. To bo enkraten dogodek tik 
pod vrhom Gol ice na višini 1550 metrov. 
Upajmo le, da bo vreme Goren jcem na-
klonjeno in da pr izadevanje prebivalcev 
Planine pod Gol ico in Planinskega društva 
Jesenice ne bo zaman, ko žel i jo razvijati 
planinstvo in ga oplemeni t i t i z vsem lepim, 
s kul turno in izletniško dejavnost jo. 

Si lvo Matel ič 

»LEP POZDRAV S SNEŽNIKA« 

»Lep pozdrav s Snežnika« je pisalo na 
razglednici . Samo to in nič drugega. Nič 
kdaj, kako, zakaj. Na sprednj i strani je 
lep, g ladek bel val, ki se boč i proti nebu 
in mor ju in ne pove ničesar. A vendar, 
zdi se mi, da sl išim tiho pr ipoved: 
»Korak za korakom se bl ižam vrhu. Stopam 
po sledi stotni je vojakov in ter i tor ialcev, 
a stopinje, ki ostaja jo za menoj, kmalu 
niso več moje — 4 t isoč l judi si j ih pri-
svaja. 
Oči me pečejo. Veter in mraz sta ne-
usmil jena. Toda, ne vdam se, še posebej 
zdaj ne, ko že v id im kočo. Megle jo ovi-
ja jo v d iv jem plesu, vetrovi tu l i jo in se 
podi jo čez vrh. 
Tu sem. Betonskega stebra se le dotak-
nem, kar tako — en — dva — tr i zame. 
Mamita me top la koča in vroč čaj. Huuu. 
Toplota se pr i jetno šir i po telesu. 
Sestopam. Srečujem vse več obrazov. Vsi 
so upehani, a so veseli, da so bil i tu, na 
tem »belem valu«. 
Gozdovi me spre jmejo v zavetje. Tu je pot 
lažja. Zasl iš im celo smeh. Kot sončni ža-
rek razsvetl i dan ta smeh, in o la jša pot. 
V dol in i je množica l judi. Vzpon je šele 
pred nj imi. Jaz pa že držim v rokah znak, 
na katerem piše: »Desetič na Snežniku.« 
Le kakšnih 25 takih znakov so podel i l i , le 
tol iko l judi se je udeleži lo vseh dosedanj ih 
vzponov v snegu na Snežnik. Med nj imi sta 
tudi Franc šuštarš ič in Luci ja Sik i r ica z 
osmimi križi in čez. 
Kupi la sem razglednico. Samo eno, saj 
več ni treba. Ne bi dolgo razlagala, bo že 
razumela. Tudi datum 10. 3. 1984 ni po-
treben. 
Le: »Lep pozdrav s Snežnika!« 

Metka Čel igoj 

SPOŠTOVANI NAROČNIK! 
Naj Vas spomnimo na sklep Izvršnega odbora PZS, dne 14. apr i la 1983, ki do loča roke 
za plačevanje naročnine PV za letošnje leto in s icer : 
— do 31. 3. 1984 naročnino za I. pol let je, 
— do 30. 9. 1984 naročnino za II. pol let je, 
— 30. 6. 1984 pa je zadnj i rok za vplači lo celo letne naročnine. 
Precej naročnikov še ni poravnalo pol letne oziroma celo letne naročnine za letošnje 
leto, zato Vas prosimo, da č impre j uredite obveznost i do PV. 

UPRAVA PLANINSKEGA VESTNIKA 
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JAVNI POZIV ZA VEČ NOVIH MALIH 
VODNIH ELEKTRARN 

Delo je s tem naslovom (11. 2. 1984) ob-
javi lo vsebino, s katero podpisnik i (Zveza 
društev za varstvo okol ja v Sloveni j i , Tu-
r ist ična zveza Slovenije, Slovensko zdrav-
niško društvo, Zveza stro jn ih inženir jev in 
tehnikov SRS, Zveza inženir jev in tehnikov 
gozdarstva in lesarstva SRS, Zveza hort i-
kul turnih društev SR Slovenije, Zveza ri-
biških družin) žele opozor i t i javnost na 
smotrno izkor iščanje domačih energetskih 
virov, ko je »tudi na majhnih rekah in po-
tokih, z malimi, a števi lnimi elektrarnami, 
mogoče pr idobivat i precej e lektr ične ener-
gi je«. S tem pozivom žele podpisnik i vz-
podbudi t i vse zainteresirane, da pomagajo 
pospešit i gradnjo takih elektrarn, ko hkrat i 
opozar ja jo na »obzirnost do naše narave 
in kulturne dediščine«. 
Več kot jasno je, da ter ja ta tako svetovni 
kot naš domači ekonomski položaj skra jno 
načrtnost v gospodar jenju, smotrnost pri 
izbir i energi je, ko gre prvenstvo v i rom do-
mačega izvora. Mednje sodi jo prav gotovo 
tudi viri, ki bi j ih zagotavl ja le tako ime-
novane »male vodne elektrarne«, ki naj bi 
v bl ižnj i pr ihodnost i znatno omi l i le ener-
getsko krizo. Kot vsaka stvar pa ima tudi 
to prav gotovo dva konca — dve plat i , 
dobro in slabo. Ze takoj , ob samem za-
četku, pri odloči tv i , ne pa šele tedaj, ko 
bi spoznal i , da smo se tudi tu ušteli, kajt i 
narava je v marsičem še vel ika skrivnost, 
čeprav pr ihajamo do nje z izračuni, z vseh 
strani podpr t imi domnevami o posledicah 
posegov vanjo. Prav pri gradnj i malih vod-
nih elektrarn pa se z naravo prav gotovo 
»tesno srečujemo, kajt i vodni vir i so po 
dol inah, tesneh, v takih naravnih okol j ih, ki 
so navadno izredno sl ikovi ta in s tega vi-
dika, varstvenega v id ika torej nedotakl j iva! 
Kako se bomo na primer loti l i gradnje v 
takem okol ju, kako vel ika je »mala« elek-
trarna, kol iko vode bo porabi la in na kakš-
nem odseku, v kol ik i razdalj i , se bo za-
vol jo take gradnje spremeni l vodni režim? 
Poznamo nekaj takih gradenj. Na Sedme-
rih na pr imer, pri Savici . Obe ti dve elek-
trarni sta (bili) — mali elektrarni . Poznam 
gradnjo take »male elektrarne« na Bel ici 
pod Storžičem, ko naj bi nadomest i la sta-
ro »idi lo« ml ina in žage. Ml ina ni, žage ni, 
je pa ostalo kor i to z betonsko cevjo, ko 
je na koncu le-te skr ivnostna betonska 
kocka, v kateri se »dogaja« proces, ki 
naj bi rešil svet pred energetsko lakoto. 
Skratka, takih bojazni je, g lede na izkuš-
nje, ki smo j ih že »brali«, vel iko. Tol iko, 
kol ikor je projektov, ki j ih znamo dodobra 
razložiti, dok ler so na papir ju, v naravi pa 
se začno nenadoma obnašat i povsem dru-
gače. Prav nič v sk ladu s pr ičakovanj i , ki 

označujejo naravno in kul turno dedišč ino. 
Zavol jo tega najbrž vedno sodi k takemu 
pozivu tudi spošt l j ivost in obzi rnost do 
narave in njenih kul turninh vrednot, kar je 
zapisano tudi v gorn jem javnem pozivu 
imenovanih društev in zvez. 

M. K. 

KODEKS OBNAŠANJA V NARAVI 

Na brošurah, letakih in drugih publ ikac i jah 
mnogih narodnih parkov po svetu sreču-
jemo najrazl ičnejše obl ike kodeksa obna-
šanja. To so strnjena pravila, ki opozar ja-
jo obiskovalca, kako se naj ravna v za-
varovanem območ ju . 
V Sloveni j i so med prvimi pr i redi l i takšen 
kodeks gozdar j i . Imenoval i so ga »gozdni 
bonton«: 
1. Ne kuri v gozdovih! 
2. Ne puščaj smeti v gozdu, odnesi j ih 
domov v smetnjak! 
3. Ne vozi in ne parkiraj v gozdu — razen 
tam, kjer je dovol jeno! 
4. Ne obsekavaj drevja, ne teptaj mladih 
gozdov, ne poškoduj skor je dreves! 
5. Ne kriči in ne plaši d iv jadi , ne vzne-
mir ja j mladičev v gnezdih! 
6. Ne uničuj gozdnega rast ja — cvet ja, 
plodov in gob (tudi če so strupene)! 
7. Gozd opazuj in spoznavaj s fotoapa-
ratom in ne z uničevanjem rast ja in vzne-
mir jan jem žival i ! 
Poleg skromnih letakov so izšli tudi l ični 
barvni prospekt i z duhovi t imi Kosovimi ka-
r ikaturami. 
Omembe vredna so tudi pr izadevanja bo-
sanskih planincev. Po švicarskih v i r ih so 
pr iredi l i p lakat in brošur ico »Zelena kn j iga 
za izletnike«. Po vseh teh vzorih smo na 
Zavodu SRS za varstvo naravne in kul-
turne dedišč ine pripravi l i tudi deset pravil 
obnašanja za Tr iglavski narodni park. V 
slovenščini, i ta l i janščini , nemščini in an-
gleščini so objavl jeni na hrbtni strani zem-
l jevida Triglavski narodni park. 
To niso prepovedi ali zapovedi, ampak 
pravi la obnašanja, kar naj bi bi lo čut i t i 
že iz samega besedila. Ogle jmo si kodeks! 

1. Spoštuj in občudu j naravno in kul turno 
bogastvo parka. 

2. Rastl ine in živali pusti pri miru. 
3. Park uživaj molče, preprečuj hrup. 
4. Svoje smeti odnesi v dol ino. 
5. Zapira j lese, ne uničuj ograj in stanov. 
6. Upoštevaj opozor i la ; če si neizkušen, 

hodi po poteh in stezah. 
7. Preprečuj vse vzroke gozdnih požarov. 
8. Ne uničuj oznak, spominskih knj ig in 

žigov. 
9. Ne proži kamenja. 

10. Ohranjaj gorniško t rad ic i jo pozdravl ja-
nja v gorah. 



Predvidevamo, da bo kodeks postopoma 
našel mesto v vsaki publ ikac i j i Tr iglav-
skega narodnega parka, da se bomo z nj im 
srečevali na vsakem koraku. Pa ne le v 
obl ik i letaka ali brošurice, ampak tako, da 
ga bo vsak planinec spoštoval ! 

P. Skoberne 

Kodeks obnašanja ima lahko najrazl ičnejše iz-
vedbe, učinkovite so zlasti humorlstično obarva-
ne. Ena takih Izvedb predstavlja letak angleškega 
Peak Dlstict narodnega parka: ». . . ne bodi brez-
obzirni Janez, uporabl ja j poti, ko hodiš po kme-
tijskih površinah!« 

ODMIRANJE GOZDOV 

Bodo gorski gozdovi izginili? 

Najpomembnejš i namen švicarskega alp-
skega kluba (SAC) je varstvo gorskega 
sveta, ohranitev pokra j insk ih lepot ter ži-
valstva in rastl instva. Prav zato posvečajo 
v zadnjem času vse več jo pozornost tudi 
odmiranju gozdov. 
Ta pojav se je grozl j ivo razširi l v severni 
Nemči j i in nekater ih vzhodnih državah. 
Tudi švicarski gozdovi so na nekaterih 
področ j ih že hudo prizadeti. Zato je zdaj 
skrajn i čas, da se seznanimo z znači l -
nostmi tega pustošenja, da spoznamo po-
sledice in nevarnost i ter proučimo mož-
nosti, da bi to kugo odvrni l i od naših 
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Vzroki za umiranje dreves 

Pri propadanju gozdov gre predvsem za 
posledico onesnaževanja okol ja, kamor pri-
števamo vse večj i delež dušikovih in žvep-
lovih oksidov, f luor ja in težkih kovin, ki 
j ih odda ja jo v ozrač je industr i ja, kurišča, 
avtomobi l i in v določeni meri ver je tno tudi 
ognjenik i . Nekatere izmed omenjenih spo-
j in povzročajo nastanek kis lega dežja, ki 
uč inkuje na rast l inski svet posredno ali 
neposredno, se pravi skozi korenine ali 
ig l ičevje in l ist je. Vsi ti pojavi so postal i 
oč i tn i šele pred nedavnim, četudi je goto-
vo, da je do nj ih v večj i ali manjši meri 
pr ihaja lo že tudi prej. 

Razširjenost odmiranja gozdov 

Poglavitna smer vetrov na naši celini po-
teka od jugozahoda proti severovzhodu, 
zato se onesnažitev najhuje kaže v sever-
nih del ih Evrope. Ker se skoraj nikjer vse 
doslej niso loteval i ustreznih prot iukrepov, 
se je zlo zdaj razšir i lo že tudi proti jugu 
in doseglo Švico, k jer so najbol j priza-
deta severna področ ja . Vse to pomeni, da 
tudi gorsk im gozdovom grozi pogin. 

Ekološke in gospodarske posledice 

Ali si je sploh mogoče predstavl jat i Švico 
brez njenih zašči tn ih gozdov, se pravi brez 
na jdragocenejšega okrasa te pokra j ine? 
Če bi zaradi pomanjk l j iv ih ukrepov in po-
manjkanja dobre vol je prišlo do tega, bi 
v a lpskem prostoru ne bilo mogoče več 
nit i gospodar i t i niti prebivat i . Gorska po-
boč ja bi uniči la erozi ja, mogočn i zemel jski 
plazovi pa bi zasul i dol ine. Hudournik i bi 
bili vse bol j nepreračunl j iv i . Posebno hudo 
bi bi lo pr izadeto tako kmet i jstvo kot paš-
ništvo, kar bi imelo seveda usodne po-
sledice, saj bi s tem postale brezpredmetne 
tudi števi lne tur ist ične invest ic i je. K temu 
je treba prištet i še izgubo t isočer ih delov-
nih mest. Prizadeto bi bi lo prebivalstvo 
gorskih področ i j , dol ine pa bi se tako ali 
tako izprazni le. 

Možnosti za preprečitev takega razvoja 

Se bo prebivalstvo spr i jazni lo z izgubo goz-
dov in vsemi posledicami, ki bi s ledi le iz 
tega? Če je ohrani lo svojo odgovornost 
do naslednj ih generaci j in za vse bogastvo 
svoboščin, tedaj se bo zanesl j ivo tudi pra-
vočasno odzvalo in sprejelo potrebne 
ukrepe za zmanjšanje onesnaževanja oko-
lja, četudi bi bi l i še tako nepri jetni . Vse 
to bo mogoče doseči le tako, če se bomo 
odpovedal i nekater im udobnost im. Zato 
smo dolžni hi tro in učinkovi to ukrepati , da 
bi obvaroval i deželo pred katastrofo, ki nam 
grozi. Skrajni čas je, da se od ločno in 
vztrajno lot imo dela. 

(Povzetek iz švicarske revije »Die Alpen« 
2/1984, sestavek je napisal Edouard Rie-
ben.) 

M. A. 



NEZADRŽNO PROPADANJE 
VISOKOGORSKIH MOČVIRIJ 

Nad 10 000 let so v Alpah nastajala na 
zamočvi r jen ih predel ih In iz prost ran ih 
mahovišč znači lna šot išča. Toda v zadnj ih 
sto letih so se vsa tovrstna zatoč išča naj-
bol j redkih rastl in in živali znašla že v 
najhujši nevarnosti. Z najbol j brezobzirno 
kor is to l jubnost jo in najsodobnejšo tehniko 
pa so v zadnj ih deset let j ih že tudi izpe-
l jal i načrten umor nad vsemi kol ikor to l iko 
dostopnimi šot išči. 

Na Bavarskem ni posebno vel iko v isoko-
gorskih šotišč — saj obsegajo le dobr ih 
1000 ha — večina pa je v državni lasti. 
Kl jub temu so se j ih loti l i z lopatami in 
stroj i tako temel j i to, da so j ih zdaj že 
skoraj docela uniči l i . Hkrati pr istojni držav-
ni uradi seveda tarnajo nad nazadovanjem 
in ogroženost jo redkih živalskih in rastl in-
skih vrst, ki uspevajo samo ob v isoko-
gorskih močv i r j ih ali v njih, v bar j ih, ma-
hoviščih ali šotiščih. Tudi to je le eden 
izmed stranskih učinkov v nezadržnem 
razvoju bavarske pokraj ine: uničevanje 
redkih preostal ih biotopov povzroča nepo-
pravl j ivo škodo ž iv l jenjskemu prostoru iz-
umira joč ih rastl in in živali. 
Raziskave so pokazale, da opravl ja jo viso-
kogorska močvi r ja in bar ja pomembno 

funkci jo v naravnem ravnotežju. Predvsem 
ne gre pozabit i , da lahko mahovi zadrži jo 
40-krat tol iko vode, kot znaša nj ihova last-
na teža. Hkrati vsi takšni prostor i v gor-
skem svetu delu je jo kot č ist i lc i vode, s 
tem pa varujejo tudi jezera v nižinah. Ce 
spremenimo zamočvi r jena področ ja v nj i-
ve, kar naj bi pomeni lo varstvo pred po-
plavami, tedaj začno odtekat i v jezera ve-
l ike kol ič ine organskih snovi, ki j ih bakte-
r i je v jezerski vodi mineral iz i rajo, kisik gre 
po zlu in že začne jezero najprej cveteti 
in nato umirat i . 
Močv i r ja in bar ja č is t i jo in obnavl ja jo tudi 
zrak in v znatni meri vpl ivajo na podnebne 
razmere v okol ic i . Podnevi in pod nepo-
srednim vpl ivom sončnih žarkov se namreč 
segreje jo do 50° C, v nekater ih pr imer ih 
pa celo do 80 stopinj . Zvečer se takšno 
področ je začne zelo hitro ohlajat i , tako da 
pri večini višje ležečih močvi r i j komajda 
mine mesec, ne da bi prišlo do zmrzova-
nja. Tako na pr imer najbol j mrzel kraj na 
Bavarskem ne leži v Al^ah, ampak v moč-
v i r ju pri Sebu v deželi Oberf ranken. Vzrok 
tega nenavadnega pojava je prostrana 
plast šote, ki deluje kot izolaci jska pre-
proga. 

(Povzetek po sestavku Hansa Herberta v 
revij i »Alpin« 4/1984.) 

M. A. 

SANJE 

Jože Zupan 

Včasih, v mesečnih nočeh, 
se gore pogovar ja jo med seboj. 
Najprej se oglasi t ista na levi: 
iz modrih, temačnih prepadov 
se izvije vzdih, kakor tožeč stok. 
Odgovor i iji gora na desni : 
nizek, svečan glas t isočletnih trobent. 
Potem se oglasi jo še ostale 
in tako vso noč r jovejo druga na drugo. 
Moj pr i jate l j pa spi ob ognju 
in ne sliši nit i kamenčkov, 
ki se t rk l ja jo v ruševju. 
Le včasih se nemirno nasmehne. 
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DANILO CEDILNIK-DEN: SLEDOVI PTIC 

Založba Obzor ja iz Mar ibora je svojo znano 
knj ižno zbirko Domače in tuje gore spet 
obogat i la za eno izmed slovenskih izvirnih 
del s p laninsko vsebino, ko se je odloč i la 
in izdala drugo knj iao mladena slovenske-
ga planinskega pisatel ja Danila Cedi ln ika-
Dena z naslovom Sledovi pt ic. Knj iqa ima 
v tej zbi rk i zaporedno števi lko — 24. Ob-
časnost, ki jo zasledimo ob izhaianiu takih 
vsebin v tem okviru vzbuja neprestan 
strah, da bo ta zbirka umrla, kl jub temu, 
da imamo prav zdaj pri nas kar precej 
peres, ki bi mogla najt i pot tudi do te 
zbirke in prek nje do bralcev, ki žele takih 
vsebin in j ih je pri nas vedno več. Najbrž 
vesel je do takega branja ni pogojeno s 
števi lko, da je recimo planincev prek 
100 000, kar radi objavl jamo, pač pa bo 
bol j prav, da v tem pr imeru vzamemo v 
zakup drugačno dejstvo: s lovenska planin-
ska l i teratura je svojo vsebino že tako 
zaokroži la, da lahko govor imo o usmerje-
nem zanimanju za taka branja, o poveča-
nem zanimanju za take vsebine ver je tno 
pr i vseh prerezih naše populac i je . Anal iz 
o tem žal n imamo, zato se lahko opremo 
le na dejstvo, da se zanimanje za tako 
čt ivo iz dneva v dan krepi. Najbrž tudi ni 
na zadnjem mestu dejstvo, da so vsebine 
takih knj ig pravi loma kakovostne, pr iv lač-
ne, l i terarno zaokrožene v g lobino in v 
šir ino, da spošt l j ivo vnašajo v svoj pod-
tekst vsa t ista l i terarna hotenja, ki pri-
b l ižujejo pr ipoved umetniškemu ustvar ja-

nju. Predvsem pa je tu vredno še nekaj : 
pr ipovedi so podoživ l janja resničnih doži-
veti j , torej niso domiš l j i j ske zgodbe, niso 
l i terarne fabule, ki bi j ih s pisatel jsko vol jo 
obl ikoval i v novelo, roman, potopis, skratka 
v l i terarno zvrst, ki bi potem v tej zbi rk i 
s tem planinskim pečatom zagledale »luč 
sveta«. 
To so tudi Cedi ln ikovi — Sledovi pt ic. To 
je že, kot rečeno, druga njegova knj iga, 
ki je pr iš la med planinske bralce, in mnogi 
se spomni jo , kako pri jeten odmev je doži-
vela že njegova prva — Congma je hodi l 
spredaj . Enako obetajo tudi Sledovi ptic. 
To je zbir zgodb, zaokrožen, že izčiščen, 
vsebinsko logično zastavl jen, snovno po-
vezan z ž iv l jenjem pisca, z njegovo izredno 
sposobnost jo koncentrac i je v opazovanju. 
To smo zasledi l i že pri Congmi, vendar pa 
je gradnja pr ipovedne moči v tej knj igi do-
segla že tisto stopnjo, ko lahko zapišemo, 
da smo Slovenci dobi l i novega planinskega 
pisatel ja, ki obeta. 

Njegova pot do umetniškega ustvar janja 
je razmeroma nenavadna. Morda je našel 
take duri , ki drže v ta svet, pr ipr te že 
tedaj, ko se je zagledal v svojo prvo 
umetniško sl iko, v oši l jene vrhove, ki so 
hiteli v v i jo l ičn i svet lobi navzgor in so obe-
tali nesluten vzpon nekega duha, ki se je 
tedaj sicer še pasel po š i rn ih pol janah 
himalajsk ih hribov, pa se je kaj kmalu 
znašel na zelenini domačih gora. Ti prvi 
poskusi so mu našli prostor tudi v duhov-
nem izživl janju s peresom. V javnost i ga 
najprej s rečamo v Planinskem vestniku in 
s icer v letu 1970 (Mansarda v SZ steni 
Planje, stran 285), ko se v tem letu še 
enkrat oglasi (Matterhornov greben (furg-
gen) stran 522). Naslednje leto lahko pre-
beremo že t ro je pr ispevkov (Kamen s 
Kismikhana, stran 472, Mesečnika, stran 
357 in Zametena gaz, stran 260). Leta 1972 
je objavi l le en zapis (Vzpon, stran 60), 
prav tako naslednje leto (Nedelja, stran 
394), potem dve leti molč i in šele 1976 
spet najdemo na strani 76 sestavek Beli vrh 
brez imena. Naslednje leto mine z dvema 
njegovima sestavkoma (Nekega delovnega 
dne, stran 347 in Oktobrska noč, stran 757). 
Leta 1978 je objavi l Veter z grebena, stran 
148; leta 1980 Ovco in krokar ja, stran 
95; leta 1981 Privid, stran 9 in Tudi snežni 
leopard, stran 224 ter V zanki svetlobe, 
stran 323. 

Cedi ln iku tudi ni neznan radi jski medi j . 
Prvikrat se v n jem oglasi v Oddajah Od-
mevi z gora II. radi jskega programa in 
sicer z odda jo z naslovom Congma je hodi l 
spredaj. Bilo je to leta 1976. Oddaje s tem 
naslovom so bile potem na sporedu pravi-
loma vsak mesec po ena, dok ler se v letu 
1977 jeseni ni iztekla zadnja. Vedet i je 
namreč treba, da je bil to cik lus več zgodb, 
ki j ih je pozneje, leta 1979, v zbirk i kot je 



izšla pr iču joča knj iga, zbral v knj ig i pod 
tem naslovom. Vmes pa je objavl ja l še 
zgodbe Črni in beli konj (Hindukuš 77, v 
letu 1978), Gumbaz e Safet (prav tako v 
letu 1978), Oranžna svetloba, 1979, Ovca in 
krokar j i , 1979 {v pr iču joč i knj igi pod na-
slovom Pašnik), 1980 leta Nesl išno padajo 
snežinke in leta 1981 Starka, (ki jo na jdemo 
v tej knj igi kot zadnjo zgodbo). 
Tako se nam Cedi lnik predstavl ja zdaj v 
bol j zaokroženi l i terarni podobi , v svojem 
znači lnem meditat ivnem slogu, ki postavl ja 
problem, porojen v n jem samem, v drugo 
naravno okolje, ki je pravi loma — zunaj 
njega, ga potem opazuje, razčlenju je in 
mu skuša najt i mesto v razmeroma zaple-
tenem, a vedno povsem jasnem in razumlj i -
vem obsegu svojega razmišl janja. Vse je 
pogojeno, vse je povezano t rdno in ne-
razdružno z naravno zakoni tost jo, ki je 
pravi loma kruta, boleča, sicer pa živ l jenj-
sko vzpodbudna, izkustvena. Težko pr ihaja 
iz sebe samega, če pa pride, prinese s 
seboj nov problem in ga skuša — prav 
nikol i ne nasilno, brez povezave z naravo 
samo, razložit i in to v br idkem tonu, glo-
boko človeškem, navadno navidezno brez-
izhodnem, ko najde izhod v drugačn i na-
ravni preobrazbi, ki j i pr ipada nadih min-
l j ivosti. Drobnost in neizprostost ž iv l jenja, 
ki hiti, je zajeta v Stezi. Pr i l ika ž iv l jenja 
so. Vztrajnost, neizbežnost in zakonitost, 
ki je zunaj našega umja, razč lenju je v 
Zanki svetlobe, ko je za razlago tega 
zapletenega živ l jenjskega procesa izbral 
čisto navadno — veščo; krutost narave pri-
mer ja z vagner janskim opisom nevihte, in 
drobna sožit ja z naravo s č isto navadno 
— muco; mimobežnost živ l jenja z najg lob-
l j imi vtisi v Obrazih s fotograf i je, ko so 
vse podrobnost i — pa naj bodo to neretuši-
rane znači lnost i gorske nesreče, al i pa 
čisto navaden pogovor v okol išč inah, ki 
še diši po nesreči, pregnetene z resnič-
nost jo doživetja in resničnost jo ž iv l jenja. 
Bitko z naravno krutost jo v vsakdanj ih oko-
l iščinah pa vendar v iz jemnost i gorske 
narave je opisal v zgodbi z naslovom Paš-
nik (prvotni naslov — Ovca in krokar), se 
spet znajde v h imalajskem svetu, k jer vidi 
mnogo drobcenih vsakdanj ih podob ob 
poti, v l judeh, v naravi, j ih ponovno pre-

gnete in nam j ih da kot žlahtno doživet je 
v čustveni s imbiozi č loveka z naravo, ki 
ni razl ična, če jo op isu jemo tako, kot je 
v naših gorah ali pa tisto s Himalaje. 
Prav pref in jeno opazuje tudi živali v go-
rah, n j ih borbo za živl jenje, obstanek 
(Plaz), ko se v g loboko doživetem zagonu 
znajde v steni s tovarišem, ko v nizu ple-
zalčevih podrobnost i razčlenjuje č lovekovo 
živl jenje, n jegovo odvisnost od nak l juč i j 
in sreče pa tudi od t istega, kar pr ihaja v 
spoznavni svet skozi dot lej neznano pod-
zavest (Težnost). In spet se srečuje z živa-
ljo v »beli« noči (Privid), ko se v svoj i 
na jmočnejš i pr ipovedi »Morda bo šel kdo 
tod mimo« zl i je z doživet jem dveh pr i ja-
tel jev v najbol j nevzpodbudnem zimskem 
vzdušju v gorah, ko ju zajame snežna ujma 
in ju vklene v brezizhodnost in ko navse-
zadnje tudi onadva najdeta pot nazaj v 
živl jenje. Plast ična pr ipoved z retrospek-
tivo in krut im poudarkom trenutka ponuja 
f i lmsko močno snov, dramat ično strnjenost 
in nepretrgl j ivo krhkost v samem poteku 
dogajanja. Morda se bo našel kdo, pa bi 
iz vsega ponujenega napisal scenari j za 
f i lm. Dobi l i bi f i lmsko upodobitev, ki bi jo , 
če bi bi la dognana kot to ponuja zgodba, 
lahko uvrsti l i med vrhunske f i lmske obde-
lave z gorsko temo. Knj igo zak l juču je 
Starka. Tip ična Cedi ln ikova živ l jenjska f i lo-
zof i ja, ki je daleč od fatal izma, ko si ne 
išče vzornikov zunaj sebe samega, le črpa 
iz osebnih spoznav živl jenja, ki so občna, 
pa so č isto njegova, so znači lna zanj in 
so torej v mnogočem or iginalna, kar vel ja 
tudi večj i del za vso novo vsebino Cedi l-
nikove knj ige Sledovi ptic. Škoda, da ne 
moremo reči pohvalne besede barvnemu 
fotografskemu prispevku, ki ga na jdemo 
v knj igi nametanega, brez potrebnih pod-
pisov in brez vidnih razlogov, ki naj bi 
sodeloval i pri razvrščanju motivov. Tehnič-
no prav tako slaba izvedba vel ja za Cedi l -
nikove imenitne risbe, ki pa v knj igi izgube 
tisto zanj znači lno mehkobo, ki jo na jdemo 
na pr imer v risbah v njegovi prvi knj igi . 
In prav ti mehki odtenki govore svojstven 
Denov jezik, ki pa je v tem pr imeru po-
vsem — nem. Knj igo je t iskalo ČGP Večer 
v Mariboru, opremi l pa jo je Janez Vidic 

Letos bo DAN PLANINCEV 9. septembra pri Miklavžu na Gor janc ih. Organiz i ra jo ga 
PD Novo mesto, OK SZDL Novo mesto in PZS. 279 



HIMALAJA POZIMI, OCENA 
SEZONE 1983/84 

Zimski himalaizem je vedno bol j prodoren. 
V zimski sezoni 1983/84 je bilo v Himalaj i 
12 odprav, to je dvakrat več kot pred-
lanskim. Prvič je dala dovol jenje tudi Ki-
tajska, Indi ja pa je posredovala pogoje 
za z imsko plezanje v območ ju Kailas. Od 
12 odprav j ih je pet poskušalo osvoj i t i 
osemt isočake, ena pa 7939 m visoko Ana-
purno II. Ostal ih šest odprav si je postavilo 
nižje ci l je, vrhove od 6812 m (Ama Dablam) 
do 7161 m (Pumori). Odprave so prišle iz 
šestih držav, največ iz Japonske. 
Everest sta oblegal i dve japonski odpravi, 
vsaka s svoje strani. Kayuki Takahashi 
je vodi l ek ipo čez Južno sedlo, n jegova 
žena Mich iko pa drugo ekipo čez severno 
steno (po japonski smeri iz leta 1980). Za 
božič naj bi se obe odpravi srečal i na 
vrhu Sagarmate. Prva skupina je prišla 
na vrh z Južnega sedla že 16. decembra 
(tr i je Japonc i in šerpa) , skupina na sever-
ni strani pa je obt ičala na višini 8100 m, 
kamor so pr iplezal i že 30. novembra, na-
prej pa niso več mogl i . 
Izredno uspešna je bi la pol jska odprava 
(11 članov) na Manaslu (glej članek o tem 
v tej števi lk i PV!). 

Brez uspeha sta moral i obrnit i dve odpravi, 
17 č lanska kanadska na Manasluju in ja-
ponska na Anapurni II. 
Z z imskimi vzponi na nižje vrhove so 
uspele naslednje odprave: Ama Dablam, 
6812 m, južnokore jska odprava; Numbur, 
6957 m, japonska odprava; Kanguru, 6981 
metrov, japonska odprava; Api, 7132 m 
pol jska odprava, in Ti l ičo, 7134 m, južno-
korejska odprava. Zadnj i vrh (Til ičo) je 
pozimi 1981/82 želela preplezati šerpovska 
naveza, vendar so prej odnehali . 
Zanimiva je analiza uspešnost i z imskih 
vzponov. Vrhove nad 7900 m je poskušalo 
osvoj i t i šest odprav. Uspešni sta bili le 
dve, kar predstavl ja koef ic ient uspešnosti 
33 % . Na nižj ih vrhovih (od 6800 m do 
7200 m) so uspele vse odprave torej 100% 
uspeh! »Obleganje« zimskih vrhov je zelo 
kratko, dva do tri tedne. Iz opazovanj vi-
dimo, kako je, paradoksalno sicer, v Hi-
malaj i z imska sezona s stanovi tnim vreme-
nom in s skromnimi snežnimi padavinami 
na niž j ih gorah za plezanje mnogo bol j 
ugodna kot pa predmonsumsko ali po-
monsumsko obdob je (spomladi in jeseni). 
Področ je hudih vetrov se začne v višini 
7500 m, odtod naprej moč vetra in pa mraz 
zelo hitro naraščata. Nad 8000 m že gospo-
dari jo v ihar j i s hi t rost jo čez 200 km/h ob 
mrazu g loboko pod — 4 0 ° C. Vsak zimski 
poseg je v takih razmerah enkratno in 
nepr imer l j ivo dejanje. Vsak uspeh pred-
stavlja in pot r ju je iz jemno alpinist ično spo-

280 sobnost. Zato so tudi uspehi zelo skrom-

ni. V letih 1974—1984 so pozimi devet-
najstkrat (19!) oblegal i osemt isočake in 
samo 5 poskusov (ali 2 5 % ) s e je končalo 
z uspešnim vzponom na vrh. Zadnjo zimo 
(83/84) je bilo v Himalaj i skupaj sto gor-
nikov. Dva med nj imi, oba Pol jaka, sta se 
smrtno ponesreči la. Prvi je izgini l v noč-
nem vihar ju, drugi pa je padel zaradi pre-
trgane vrvi. Vzroka smrti nista pri nobenem 
povezana z z imskimi razmerami. Odtod 
naslednja presenet l j iva ugotovi tev: Pogost-
nost nesreč je pozimi neznatna v pr imer-
javi s spomladansko ali jesensko sezono. 
Med 1974 in 1984 je Himalaja med zim-
skimi odpravami pobrala sedem žrtev. Na 
to sorazmerno nizko število vpl ivajo skrom-
ne snežne padavine, zaradi katerih je 
zmanjšana nevarnost plazov. 
Iz pol jsk ih in japonskih vremenskih opa-
zovanj je razvidno, da sta meseca januar 
in februar v Himalaj i bolj »zimska« kot 
december, ki bol j spomin ja na jesen. Na 
to dejstvo je že leta 1981 opozor i la an-
gleška alp in ist ična revija Mounta ineer : 
»Pogoj i za plezanje so v glavnem bol jš i 
decembra. Po božiču se razmere zaostr i jo, 
več je snega in veter postaja močnejši .« 
Zaradi tega opozor i la so se mnoge odpra-
ve pokušale izognit i pravi zimi in so svoje 
»zimske« načrte realizirale — jeseni. Zad-
njo z imo sta samo obe pol jski odpravi pa-
zil i, da so bazo postavi l i šele po 1. de-
cembru in se povzpeli na vrh v koledarski 
zimi. Vse ostale odprave so vrhove pre-
plezale že med 5. in 8. decembrom, pri 
tem so bazo postavi le že novembra ali 
oktobra. To je pomembno načelno vpra-
šanje, saj takih dejanj ne smemo šteti za 
zimske vzpone, saj se z ima začne po ko-
ledar ju (in alpinist ično) šele z 21. decem-
brom. 

Organizator j i tovrstnih odprav morajo ra-
čunati , da j ih himalajski kronist i ne bodo 
obravnaval i kot zimske, ampak le kot 
poznojesenske odprave. 

j n 
(Priredi l Janez Bizjak) 

MANASLU — PRVIČ POZIMI 

Z lepim uspehom se je končala pol jska 
zimska odprava, ki jo je organiziral Viso-
kogorski klub iz Zakopanov, vodi l pa jo je 
dr. Lech Korniszewski. Odprava, sestav-
l jalo jo je enajst članov, se je na goro 
vzpenjala brez pomoč i v iš inskih nosačev 
in kis ikovih aparatov. Osnovno načelo za 
zimski vzpon (kar vel ja za zimske sezone 
po vsej Himalaj i) j im je bilo, da baze ne 
postavl ja jo pred 1. decembrom in da se na 
vrh ne povzpnejo pred 21. decembrom (ko 
se začne prava koledarska zima). 
Poljaki so bazno tabor išče postavi l i 2. de-
cembra 1983 in sicer v dol ini Thulagi (na 



Tirolska smer 
na Manasluju 
In poljski zimski 
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nesreče. 

Sk ica: 
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višini 4000 m). Naslednj i dan so bazo pre-
stavi l i na višino 4400 m. V skalni steni, po 
kateri je spel jana Tiro lska smer, so napeli 
500 m f iksnih vrvi in 5. decembra postavil i 
tabor išče 1, na višini 5650 m. Težave te 
prve etape so oceni l i s težavnostno stop-
njo V, A 2, po lestvici UIAA. Teden dni 
pozneje je odpravo doletela huda nesreča. 
Pri spuščanju s T 1 je f i lmski režiser Sta-
nislav Jaworski po pomot i uporabi l staro 
f iksno vrv, ki jo je že presekalo padajoče 
kamenje. 90-metrski padec se je končal 
s smrt jo. Kl jub tej t ragedi j i so se odloči l i , 
da odprave ne bodo prekini l i . 16. 12. in 21. 
12. 1983 j im je uspelo uredit i T 2 (6400 m) 
in T 3 (7100 m). Tro jka je bi la pr i t r jena na 
strmi rampi, ki so jo moral i vse do pla-
toja opremit i s f iksnimi vrvmi. Po božiču se 
je vreme slabšalo iz dneva v dan. Vihar j i 
so j im dvakrat odnesl i in raztrgali šotore 
v T 3. Nadal jn je delo je zahtevalo vel ikan-
ske napore in vel iko ž ivčno napetost. 11. 
januar ja sta Maciej Berbeka in Ryszard 
Gajevvski dosegla plato (ramo) in posta-
vi la T 4 (7700 m). Po bivaku na tej višini 
(v šotoru je bilo — 3 2 ° C) sta zgodaj z jutraj 
začela jur išni vzpon do vrha. Nanj sta pri-
lezla ob 11. uri, po petih urah kl jubo-
vanja grebenskim v ihar jem. 
Sestop je bil še težji kot sam vzpon, saj 
j ima je veter udar ja l naravnost v obraz. 
Plezaje po trebuhu sta morala premago-
vati dolge raztežaje. Izčrpana in ozebla sta 

ob 19. uri dosegla T 3, čez dva dni pa 
bazo. 
14. januar ja sta poskušala Bogumi l Prc-
bulski in Maciej Pawl ikowski kot druga na-
veza priplezati na vrh. Prišla sta le do pla-
toja, T 4 pa nista več našla, ker ga je 
medtem odnesel vihar. Zaradi s labega vre-
mena sta morala sestopit i . 
21. januar ja je odprava zapust i la bazo. 
Po Everestu in Daulagir i ju (17. 2. 1980 
oziroma 13. 12. 1982) je Manaslu tret j i 
osemtisočak, ki so ga preplezal i pozimi. 
Samo dva od nj ih so osvoj i l i v pravi ko-
ledarski zimi (po 21. 12.). Za celotni vzpon 
so Poljaki porabi l i 6 teanov; zelo dragoceni 
so bil i podatki o z imskih razmerah v Hi-
malaji . 
Če ne bi bi lo t rag ičnega padca, bi prven-
stveni zimski vzpon na Manaslu lahko šteli 
za največj i uspeh zimske sezone 1983/84 
v Himalaj i . 

jn 
(Priredi l Janez Bizjak) 

ZAKAJ NERAZUMEVANJE 
MED GENERACIJAMI? 

V uvodniku najnovejše števi lke revije »Al-
pin« (april 1984) je Reinhold Messner na-
pisal uvodnik, v katerem med drugim pravi, 
da v vsej 200-letni zgodovin i modernega 
alpinizma ni bi la naša igra tako raznolika. 
Nikol i doslej v njej tudi ni bi lo to l iko so-



igralcev. In vendar se srečujemo z vse več-
j im upadanjem gorniške kulture, med ple-
zalsk imi generaci jami pa vlada vse hujše 
nerazumevanje. Kako je to mogoče? Me-
nim, da sta oba pojava tesno povezana, 
vendar bi ju kazalo obravnavati ločeno. 
Najprej moramo upoštevati pr i lagajanje 
sredstvom. Vsa raziskana plezalska pod-
roč ja na svetu so danes — kot nikol i 
poprej — predvsem zlahka dosegl j iva. Vsi 
vrhunski p lezalc i se vzpenjajo v istem 
slogu, t renirajo po istih metodah, uporab-
l jajo enako tehnologi jo. Vsi torej skušajo 
z enak imi sredstvi prekosi t i drug dru-
gega. 

Drugi del problema je v razl ikah med ge-
neraci jami . Medtem ko so si vrstn ik i po 
starost i po vsem svetu vedno bolj podobni , 
so si razl ične generaci je zaradi vse hitrej-
šega razvoja vedno manj podobne in zato 
tudi vse bol j tuje. V zadnj ih deset ih letih 
se je v plezalstvu več spremeni lo, kot 
denimo v letih 1925 in 1975, torej v 50 letih. 
Nič čudnega torej, da mladi ne razumejo 
več starih in stari mlade še manj. V prvi 
vrst i tega nerazumevanja so tisti, ki v 
razpravah o športnem plezalstvu vztrajajo 
na brezkompromisn ih stal iščih. Zaradi sek-
taške zagledanost i v lastne ideale posta-
ja jo slepi za podedovane vrednote prejš-
n j ih generaci j . 

Zal zaradi zanikanja stare kulture še ne 
nastaja nova. Vendar je pogosto tako, da 
se tam, kjer se spopadajo razl ična mnenja, 
vsaj nekaj dogaja. In tega si vendar žel imo, 
da bi se karkol i dogaja lo — ne samo z 
našimi mišicami. 
Bila je in je radovednost, sla po novem, ki 
je temel j naši igri. In bi lo je spoznanje, da 
bomo z nedosegl j iv im izgubil i še zadnji 
mik. To je dvom spr ičo vse bol j poudar jeno 
tekmovalnega plezalstva. 
Današnj i človek, ki je odkr i l t ret j ino kop-
nega sveta kot gorovja, in ki razpolaga s 
pr i ro jen im nagonom po gibanju, se pač 
mora preizkusi t i tam, k jer narava ustreza 
njegovemu znanju. Iz igre in znanja na-
staja umetnost, v našem pr imeru umetnost 
vzpenjanja na gore. Če hočemo pri tem 
napredovat i , se moramo občasno ozreti na-
zaj, da bi ne zgubi l i pogleda naprej. Tudi 
v isoka kultura renesanse bi ne bi la možna 
brez spopada z antiko. Če se nočemo 
izrodit i v čiste telesne akrobate, nam ne 
preostaja nič drugega, kot da se zavemo 
vsega tistega, kar je bilo pred nami, kar 
nas je pr ipel ja lo t ja, k jer zdaj smo. 
Osnova vsakega neoopačenega pogleda 
je distanca. Torej distanca, iz katere mo-
t r imo vse tisto, kar so stor i l i in misl i l i 
stari, in d is tanca do tega, kar počenja jo 
mladi. Svoboden razgled z vrhov na po-
čet je sveta — kdo drugi naj bi tej pri-
spodob i pr ipomogel do živete resničnosti , 
če ne mi, stari in mladi. 

282 M. A. 

MEDNARODNI ALPINISTIČNI TABORI 

V Sovjetski zvezi že deset let pr i re ja jo 
mednarodne alpinist ične tabore. Po podat-
kih, ki j ih je pred kratk im objavi la Alpi-
n ist ična zveza Sovjetske zveze o lanskem 
letu, se je samo v letu 1983 udeleži lo 
št i r ih mednarodnih a lp in is t ičn ih taborov 
— »Pamir«, »Kavkaz«, »Altaj« in »Čim-
bulak« — skupaj 659 alpinistov iz 18 držav. 
108 tuj ih alpinistov se je povzpelo na vrh 
Pik Lenina (7134 m) 99 j ih je doseglo naj-
višj i vrh SZ Pik Komunizma (7495 m), 50 
pa je obiskalo Pik Korženevskaje (7105 m). 
Predvsem v Kavkazu so zabeleži l i števi lne 
športne vzpone, med nj imi tudi nove smeri. 
Za mars ikaterega zahodnega alpinista po-
meni udeležba na taboru v Pamiru zadnj i 
korak na poti v Himalajo. 

jn (Z. Z.) 

JE PLEZALSTVO (ALPINIZEM, PLANIN-
STVO) »VEČ« KOT ŠPORT? 

Alp in is t ičn i ideologi so v zadnj ih desetlet-
j ih neštetokrat poskušal i dokazati , da je 
plezalstvo več kot samo šport. Razvoj 
ekstremnega plezalstva je razpravo o tem 
znova razplamtel. Zato je revi ja »Alpin« 
o tem povprašala za mnenja nekaj znanih 
nemških himalajcev in športn ih plezalcev. 
Iz odgovorov smo seveda povzeli le naj-
bol j bistvene in zanimive dele. 
Ekstremni plezalec Pit Schuber t : 
Zame sta bila planinstvo in plezalstvo že 
od nekaj šport, četudi nista imela tekmo-
valnega značaja. Povezana sta z nevar-
nostmi za telo in živ l jenje v takšni meri, 
do česa takega ne najdemo pri nobenem 
drugem športu. Tudi doživet ja so v gorah 
močnejša in trajnejša. Torej je plezalstvo 
po eni strani manj, po drugi pa več kot 
šport . 

Docent na tehnični univerzi v Munchnu 
Fritz Z int l : 
Plezalstvo je nedvomno šport, če pod tem 
razumemo vsakršno telesno dejavnost iz 
najrazl ičnejš ih pobud. Seveda pa razliku-
jemo glede na vrednost koristne in manj 
koristne športe. Iz takega v id ika je ple-
zalstvo zame zelo dragocen šport , več pa 
tudi ne, kajt i naslednja stopnja bi že bila 
svetovni nazor. 

Predsednik DAV dr. Fritz Marz: 
Planinstvo je zanesl j ivo šport , četudi sta 
na njegovih začetkih še prevladovala sla 
po raziskovanju in žel ja po znanju. Seveda 
pa ne misl im zgol j na vrhunsko dosežke; 
tudi hoja po gorah je športni dosežek. Če 
nekJo spravi svoje telo t isoč metrov viso-
ko, je to šport. Za nekoga je v ospredju 
doživ l janje narave, za koga drugega le 
športna dejavnost. Ob tem naj se pač 
odloč i vsakdo po svojem okusu. 
Športni plezalec Scpo Gschvvendtnsr: 
Ekstremno plezalstvo je prav tako šport , 
kot sta to kolesarstvo ali maratonski tek. 



Vendar je plezalstvo tudi nekaj več kot 
šport , saj gre za tako pomembne stvari, 
kot so to l jubezen do narave, pustolovska 
slast in druženje s pr i jatel j i , kar pa seve-
da vel ja tudi za druge športe. V vsej 
razpravi se mi poraja sum, da gre v 
bistvu za t rd i tev: plezalci so nekaj več 
kot drugi športn ik i . Zame je plezalstvo 
predvsem to, da bi bi l kar najbol jš i . Zato 
tudi izkorist im vsako prosto minuto, da 
počnem tisto, kar mi je všeč, namreč za 
plezanje. Zame je to šport in čut im se 
športnika, ne kot nekaj več in ne kot nekaj 
manj. 

Planinski publ ic ist Hans Ste inb ich ler : 
A lp in izem se je razvil v a lpskih deželah 
v pravcati l judski šport . Toda s špor tom 
ima le malo skupnega, če se podaja jo 
v gore množice našemljenih planincev. V 

ozadju je žal vel ikokrat le vesel jačenje. 
Drugače je s t ist imi, ki so si izbral i pla-
ninstvo v vseh njegovih možnost ih za 
svoje ž iv l jenjsko vodi lo. Zato je najt i naj-
več vzporednic med planinstvom in špor-
tom le pri ekst remnem ali točneje šport-
nem plezalstvu. Pri nj ih gre za zavestno 
doživ l janje narave, za preizkušnjo samega 
sebe in za notranje zadoščenje. 
Vodja planinske in smučarske šole DAV 
Giinther Sturm: 

Ne morem se str injat i z arogantn imi mne-
nji enostranskih planincev, da je planin-
stvo več kot šport , ker je dovol j športn ih 
zvrsti, ki so prav tako tesno povezane 
z naravo, kot sta to jadran je na odpr tem 
mor ju ali vožnja s kanuj i po div j ih vodah. 

M. A. 

HOJA IN PLEZANJE PO GORAH 
PRED STO LETI 

Prečenje po vrtoglavih pol icah v varnem objemu 
trdno zategnjene vrvi. Umetnik najbrž nI nikoli od 
blizu pogledal , kako stvari v resnici »stojijo«. 
Samo ugibamo lahko, kako se Je gorniku uspelo 
pregoljufatl okrog vogalov, kjer se |e napeta vrv 
tesno prižemala ob skalne robove 
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FESTIVAL TURISTIČNIH IN PLANINSKIH 
FILMOV STRAŽSKA 8 

22. in 23. septembra 1984 bo v Stražu pod 
Ralskim na Češkoslovaškem spet festival 
tur is t ičnih in planinskih f i lmov, kamor 
vabi jo vse, ki se ukvar ja jo s f i lmanjem 
na super 8. Lani je sodelovalo 17 avtor jev 
z 31 f i lmi, ki j ih je ocenjevala strokovna 
žir i ja. Kdor se zanima za sodelovanje, 
naj si zapomni naslov: ing. Ji f f P lanansky, 
Uranove doly Hamr k. p., 47127 Straž pod 
Ralskem, ČSSR. 

MEDICINA IN REŠEVALSTVO — ZASEDA-
NJE IKAR O ALPSKI MEDICINI 

V alpskem centru Visoke Ture je sredi 
oktobra 1943 zasedala medic inska podko-
misi ja IKAR. Kot pobudnik in soustanovi-
tel j je dr. E. Jenny (Avstri ja) predstavi l 
udeležencem izpopolnjeno alpsko-medi-
c insko in raziskovalno postojanko Rudolfs-
hi i t te. V sodobno opreml jenih laborator i j -
skih prostor ih je mogoče zdaj opravl jat i 
vse preiskave srca in oži l ja tako v miro-
vanju kot pod obremenitv i jo. Sem naj bi 
poslej pr ihaja l i na preglede vrhunski šport-
niki in udeleženci plezalskih odprav. Pred-
videno je tudi, da bi izdelali medic inske 
kr i ter i je za povprečne planince v višinah 
2000 do 3000 metrov. Prouči l i naj bi tudi 
pozit ivne in negativne učinke terapi je v 
višinah od 1500 do 2500 metrov na obole l i 
organizem. Tako bi obogat i l i preventivno 
in rehabi l i tac i jsko medicino. Center je 
seveda na vol jo tudi podobnim ustanovam 
iz tuj ine. 

Komis i ja je nadal je proučevala predlog, 
da bi IKAR izdal enotno učno knj igo o 
reševanju v gorah. Vendar se je pokazalo, 
da so razmere v posameznih državah pre-
več razl ične. Zato so le pr iporoči l i , naj 
posamezne države članice še naprej sa-
mosto jno izobražujejo gorske reševalce, 
vodnike in nadzornike na smučiščih, pri-
zadevajo pa naj si, da bi č imprej prišl i 
do enotnih stališč in pogledov. 
(Povzetek iz švicarske revije »Die Alpen« 
2/1984.) 

M. A. 

V GORSKI SAMOTI ALI PROMETNA PO-
ROČILA O GROSSGLOCKNERJU 

V Grossglockner jev i zajedi pleza proti vam 
fantom. Plezajte povsem desno in ga 
nikakor ne prehitevajte. 
Na Malem Glockner ju gosto tekoč promet 
z občasnimi zastoj i . Naprošamo vas, da 
upoštevate prepoved prehi tevanja v ko-
loni. 

Glockner le i t l je prevozen samo v eni smeri 
zaradi nesreče, do katere je prišlo zaradi 
prevel ike hitrosti. 
V Studlgratu je promet prav tako gosto 
tekoč in je plezanje možno le enosmerno 
zaradi plezalcev, ki zaostajajo. 
Počival išče na vrhu Grossglockner ja je po-
po lnoma zasedeno. Dovoz do vrha je po 
ob iča jn i smeri možen le po sistemu za-
drge. Bencinska črpalka Adlersruhe je pre-
komerno obremenjena. 
Sto ječa kolona na Hofmanskeesu se le po-
časi sprošča. Pr iporočamo, da se z gori-
vom oskrbi te že v nižj ih predel ih. Vozite 
počasi, na prometn icah škoda zaradi zmr-
zali. 
Zaj t rkovaln i prostori so povsod preobre-
menjeni . Posode za odpadke prenapol-
njene. Odpadke preprosto pustite, j ih bodo 
že pospravi l i naravovarstveni butel jni . 
Čez Pasterzo vozite počasi zaradi lukenj 
na cest išču. 
Križišče in dovoz do Kodnitzkeesa zaprta 
zaradi nekater ih težko otovor jen ih planin-
cev, ki so obt ičal i v strmini. 
Na celotnem področ ju pr iporočamo zaradi 
sneženja in poledice zimsko opremo. Zim-
ske gume so potrebne tudi v nižj ih legah. 
Pri uporabi tovarniško nove plezalske 
opreme vsaj preber i te navodi la, kar je 
sicer možno tudi med samim plezanjem, 
vendar zelo zamudno! 
(Ta humorist ični sestavek je napisal Dieter 
E. Kenkmann, objavl jen pa je bi l v Obve-
st i l ih nemškega alpskega združenja 
1/1984.) 

M. A. 

POŠKODBE ZARADI MRAZA V GORAH 

Do poškodb zaradi mraza pr ihaja najpo-
gosteje po nesrečah s hujšimi posledicami 
in izgubo krvi, v stanju izčrpanost i , toda 
tudi po padcu v mrzlo vodo, padcu v lede-
niško razpoko, med reševanjem ponesre-
čencev iz snežnih plazov ali med pr is i ln im 
bivakiranjem. Nepremišl jeno uživanje alko-
holnih pi jač in medikamentov, ki razšir ja jo 
oži l je, lahko prav tako povzroči poškodbe 
zaradi mraza. 
Med poškodbami, ki j ih povzročajo pred-
vsem mraz, mokrota in veter razl ikujemo 
več stopenj poškodovanost i . Zunanj i znaki 
pa segajo od povečane razdražl j ivost i , 
bledice, zaspanosti, po jemajočega in vse 
bol j nerednega delovanja srca, do neza-
vesti in celo navidezne smrti . 
Za hitro tovar iško pomoč so največjega 
pomena tr i stvari: 
1. težavnostno stopnjo podhladi tve je mo-
goče prepoznat i le v primeru, če je pone-
srečenec še pri zavesti. V stanju nezavesti 
je t reba računati s povečano živ l jenjsko 
nevarnost jo. 



2. da bi kar najd l je zagotovi l i oskrbo živ-
l jenjsko pomembnih organov s toploto in 
kisikom, je t reba zmanjšat i krvni obtok v 
zunanj ih plasteh telesa in v udih. 
3. v stanju hude podhla jenost i se nikakor 
ne smemo prenagl i t i z ugotovi tv i jo smrti . 

PRVA POMOČ 

Če je ponesrečenec pri zavesti, njegova 
telesna temperatura pa nad 30° C, je treba 
onemogoč i t i pri ponesrečencu vsakršno 
aktivno ali pasivno premikanje, s tem pre-
preču jemo smrtno nevarno mešanje še 
tople krvi v te lesnem jedru z ohlajeno krvjo 
na površini telesa in v okončinah. Premo-
čena oblač i la odst ran imo tako, da j ih raz-
režemo. Ponesrečencu da jemo vroče oslad-
kane napitke, vendar v nobenem pr imeru 
a lkohola! V zavetišču je t reba ponesre-
čenca namesti t i v ogretem prostoru, če je 
na vol jo uporabi t i (nemški) toplotni omot, v 
nobenem pr imeru vroče kopel i zaradi ne-
varnosti kolapsa. 

Če je ponesrečenec v nezavesti, lahko 
vsak poskus ogret ja telesnega jedra pri-
pel je do nevarnega zmanjšanja krvnega 
prit iska. Ponesrečenca je treba nujno pre-
pel jat i al i prenesti do najb l iž je bolniš-
nice. 

LOKALNE OMRZLINE 

Vzroki : mraz, mokrota, veter in pomanjk l j i -
vo gibanje. Posebno izpostavl jeni so prsti 
na nogah in rokah, nos in ušesa. V ne-
ugodnih razmerah lahko pr ide do lokalnih 
omrz l in ne samo pri temperaturah pod 
ničlo, ampak celo pri temperaturah do 
+ 10 C°. 
Začetna stopnja omrzl in : še brez po-
škodb tkiva, vendar že ponavl ja joča se 

bledica, zaradi slabe prekrvavl jenost i ni 
več občutka za mraz. 
Omrzl ine 1. s topn je : voščeno belo, mrzlo, 
lahko že trdo zmrznjeno, neobčut l j ivo in 
zato že poškodovano tkivo. 
Omrzl ine 2. s topn je : pojavl janje mehurjev. 
Omrzl ine 3. s topnje: uničeno tk ivo je črno 
in odmrlo. 

PRVA POMOČ NA KRAJU NESREČE 

Zaščita pred nadal jn j imi učinki mraza, 
mokrote in vetra. Pospešit i gibanje, če ni 
pr iš lo do splošne podhladi tve. Ogrevanje 
pomrzl ih delov telesa z lastno telesno to-
ploto ali toploto t istega, ki nam pomaga 
(tople roke, podpazduhe). Pit je vročih, 
osladkanih p i jač — na prostem brez alko-
hola! Pri manjših omrzl inah lahko pr izadet i 
sam hodi al i smuča, pr i hujših je nujen 
pasiven prevoz ali prenos do zavetišča. 
V zavetišču je t reba ponesrečenca name-
stiti v ogret prostor, dovol jeni so vroči 
osladkani napitk i — zdaj že z dodatkom 
alkohola. Počasno ogrevanje: pr izadet i ud 
položi t i v vodno kopel s temperaturo od 
5 do 10° C. Kopel v teku pol ure ogret i 
do pr ib l ižno 40° C. V kopeli nenehna aktiv-
na gibalna gimnast ika. Pri ušesih in nosu 
dosežemo počasno ogrevanje prav tako v 
teku pol ure z mokr imi in vedno tople jš imi 
obkladki . 
Obveze morajo bit i v vseh pr imer ih ster i lne 
in nameščene kar najbol j na rahlo. Mehur-
jev ne smemo predi rat i ! 
(Sestavek je napisal izvedenec za zdrav-
stvo in gorsko reševalno službo dr. Elmar 
Jenny, objav l jen pa je bi l v letošnj i prvi 
števi lki Obvesti l avstr i jskega alpskega 
združenja, v našem prevodu pa je močno 
okrajšan!) 

M. A 

Oskrbnika Doma 
škof je loškega odreda 
na Blegošu zakonca 
Nastran: »Joj. bo pa ja 
dovolj za vsel« 

Foto Dokument. PV 



m k t r a t t o 

IZLETI NA GOLICO 

V mnogih delovnih organizaci jah, ki imajo 
svoja glasila, je zasledit i med planinskimi 
vestmi tudi »izlet na Golico«. To so seveda 
vsakoletni majski izleti p lanincev in l ju-
bi tel jev narave, ki si po dolgem z imskem 
dremežu žel i jo sonca, zraka in gorsk ih le-
pot. 

Gol ica bo za vse te l jubi te l je narave pri-
pravl jena. Razgrni la bo svoje čare in 
vabila. Vabi la ne samo z narcisami, obsež-
nimi gozdovi, lepimi planjavami, razgledi 
na alpski svet in na Koroško stran, temveč 
tudi s pr i jaznost jo domačinov, ki v teh 
lepih pomladanskih dneh ne bodo miro-
vali. Pripravi l i so prireditve, ki bodo všeč 
tudi p lanincem, izletnikom iz Štajerske, 
Pomurja, Zasavcem . . . 
Sicer pa, kaj pravi jo v pesmi: 

Gol ica ti lepot lepota si, 
od vseh obzori j in strani. 
Pozdravl ja jo te mnogi skalnat i vrhovi, 
ošabnost i ne marajo, poštenega ne varajo, 
povezani vse dni z dobr imi l judmi, 
ki bivajo pod krovi, 
kjer v g lobokih so dol inah, 
lepi nj ihovi d o m o v i . . . 

Mnogi res redno, leto za letom, obisku-
je jo ta del Karavank in se ne more jo 
načudit i lepotam, ki j ih odkr iva ta lepa 
gora p laninskemu očesu. 

S. Matel ič 

PD LITOSTROJ 

Planinski kot iček je v marčevski števi lki 
»Li tostrojskega časopisa« nadvse bogat. 
Opisan je dogodek s planinskega izleta na 
Snežnik. V megli in snegu se j im je izgubil 
tovariš. Iskali so ga vse popoldne in šele 
na večer so zvedeli, da je že doma v Šiški. 
Pripel jal se je namreč z drug im avtobu-
som, kot pa je s skupino odšel do Svi-
ščakov in na Snežnik. 
Poučen zapis, ki kaže tudi na d isc ip l ino 
in na odgovornost posameznika, kako naj 
ravna pri tako zahtevnih planinskih izletih. 

S. M. 

JOŽE DOBNIK, ČASTNI ČLAN 
PD PTT LJUBLJANA 

V jub i le jnem 35. letu obstoja Planinskega 
društva PTT Ljubl jana so bili ptt p laninc i 
nadvse uspešni. Kl jub zahtevnim gospo-
darsk im razmeram so nadal jeval i svojo 
živahno dejavnost z gradnjo Poštarskega 

286 doma na Vršiču. Na občnem zboru (18. 2.) 

so obl jubi l i , da bodo tako nadal jeval i tudi 
v pr ihodnje. 
Dolgoletnemu predsedniku društva, Jožetu 
Dobniku pa so za njegovo požrtvovalno 
planinsko delovanje podel i l i posebno pri-
znanje. Imenoval i so ga za častnega člana. 
Česti tamo tudi mi! 

S. M. 

PLANINSKO DRUŠTVO TRBOVLJE 

14. marca letos so imeli č lani p laninskega 
društva Trbovl je letno konferenco. Poroči la 
o opravl jenem delu so bila bogata, saj je 
znano, da je to društvo na jveč ja telesno-
kul turna organizaci ja v Trbovl jah, tako po 
števi lu članstva, kakor tudi po oprav l jenem 
delu. Program dela za letos in števi lni 
zagnani sodelavci pa zagotavl ja jo, da bodo 
uspešno delo nadal jeval i tudi v pr ihodnje. 

PLANINSKA SEKCIJA HOJA 

Planinska sekci ja delovne organizaci je 
»HOJA« iz L jubl jane je pr ipravi la za svoje 
člane možnost, da opravi jo »planinski iz-
pit«. Tokrat ga je opravi lo 5 članov. Lani 
so bil i p laninci tega kolekt iva na 4 dal j-
ših izletih. Za letos pa načr tu je jo tak le 
vrstni red izletov: Šmarno goro, Katarino, 
Gol ico, Črno prst, Okrešel j—Skuto, Pohor-
je, za mesec oktober se bodo pa še do-
govori l i . 
»Modra« s p laninskega izpita pri planinski 
sekci j i »HOJA«: 
Vprašanje: »Ali ima pot na Tr ig lav leve in 
desne ov inke? 
Odgovor : »Pot na Triglav ima leve in des-
ne prepade! 

S. M. 

PLANINCI ŽALSKE OBČINE 

Letošnjega 19. z imskega pohoda na Stol 
se je udeleži lo kar precej p lanincev te 
občine. Zal j im je bilo le to, da so moral i 
zaradi sneženja ubirat i manj strme poti . 
Sredi marca so se p laninc i Polzele in 
Zabukovice udeleži l i 10. jub i le jnega zim-
skega vzpona na notranjsk i Snežnik. Po-
krovitel ja pohoda pa sta bila odbor Istr-
skega odreda in Pr imorske novice. 
Planinsko društvo Polzela pa je sredi apr i la 
organiz i ralo pohod na part izanske Dobrov-

110-LETNICA ORGANIZIRANEGA 
PLANINSTVA NA HRVATSKEM 

V maju so hrvatski p laninc i začel i slavit i 
svojo čast i t l j ivo obletnico in s icer tako, da 
so 12. maja odpr l i a lp in ist ično zb i rko v 



Ogul inu (v muzeju), 26. maja pa je bi l Dan 
planincev na Petrovi gori, ko so odpr l i 
tudi medrepubl iško transverzalo Petrova 
gora—Bihač. Slavje bodo nadal jeval i 15. 
in 16. septembra z iz letom planincev na 
Medvednic i , naslednje leto pa bodo pri-
pravi l i jub i le jn i pohod v Samoborsko gor-
je — po sledeh prvega izleta Hrvatskega 
planinskega društva. 

VREME NA KREDARICI V ZIMI 1983-84 

Zima na Kredar ic i je dolga, vendar štejemo 
med zimske mesece — v meteorološkem 
smislu del i tve leta na letne čase — me-
sece: december, januar in februar. 
Vsi tri je z imski meseci so bil i prekomerno 
založeni s padavinami. Prvi mesec je bil 
rahlo pretopel, druga dva pa sta bila pre-
hladna. 
Decembrski temperaturn i povpreček je zna-
šal — 6,3° C. Bil je za 0,6° C nad normalno 
vrednost jo (to je nad povpreč jem obdob ja 
1956—1975). Januarski povpreček tempe-
rature je znašal — 8 , 9 ° C in bi l s tem za 
0,7° C pod normalno vrednost jo, ki znaša 
— 8,2° C. Najbol j mrzel je bil februar, čigar 
temperaturni povpreček je znašal —11,5° C 
in bi l kar za 2,8 stopinje pod normalno 
vrednost jo, ki znaša na Kredar ic i —8 ,7° C. 
Ekstremne temperature so bile v mejah 
doslej znanih temperaturnih ekstremov. 
Maksimalne temperature posameznih mese-
cev so bi le zabeležene: 7,9° dne 25. de-
cembra, — 0,6° C dne 14. januar ja in 0,8° C 
dne 6. februar ja. 
Najn iž je temperature posameznih mesecev 
so bi le: 
— 21,3° C dne 2. decembra, —18 ,8° C dne 
11. januar ja in —21 ,1° C dne 15. februar ja. 
Stopnja oblačnost i prvega zimskega me-
seca (5,3) je bi la enaka dolgo letnemu 
povprečku. Januarsk i povpreček mesečne 
oblačnost i , ki je znašal prav tako 5,3, je 
bi l nekol iko pod normalno vrednost jo, ki 
znaša za ta mesec na Kredar ic i 5,5. Po-
vprečna februarska stopnja oblačnost i 
(7,2) pa je močno presegla normalno vred-
nost (5,7). Temu ustrezno se je spremin ja lo 
tudi števi lo ur s sončnim sevanjem, ki j ih 
je na Kredar ic i registr i ral hel iograf. De-
cembra je hel iograf registr iral 1 1 1 ur 
sončnega sija, kar je 41 % njegovega mak-
s imalnega možnega trajanja. Januar ja je 
bilo registr i ranih 114 ur sončnega sija, 
vendar pa je to komaj 4 0 % njegovega 
maksimalnega možnega trajanja. Februar-
ja bi po izračunih sonce na Kredar ic i si jalo 
kar 289 ur, če ga oblaki, megla in pada-
vine ne bi oviral i . V letošnjem februar ju 
je tamkajšn j i hel iograf lahko registr iral 
samo 75 ur sončnega sija, kar je komaj 
2 6 % od maksimalnega možnega. 

Pač pa je bi la Kredar ica od l ično založena 
s padavinami. Decembra je padlo v skupno 
13 dneh 136 mm padavin, kar je 1 2 3 % 
normalne vrednost i . Januar ja in februar ja 
pade vedno nekaj manj padavin. Letos pa 

se je to obrni lo. Januar ja je padlo 143 mm 
padavin v 17 padavinskih dneh, kar je 
1 5 5 % od normalne množine za ta mesec. 
Februar ja pa je v 21 padavinskih dneh 
padlo kar 161 mm padavin, kar je 1 8 9 % 
od normalne vrednost i . Vse padavine vseh 
treh zimskih mesecev so padle izkl jučno 
kot sneg. Debel ina snežne odeje je skozi 
vso zimo po lagoma naraščala, nato stag-
nirala in se sesedala in ob ponovnem sne-
ženju spet naraščala. Njena največja 
decembrska višina je meri la samo 150 cm 
(25. dec.). Bi la je kar precej pod doslej 
znanim decembrsk im maksimumom, ki 
znaša 291 cm, izmer jen pa je bi l 21. de-
cembra 1969. Največ ja letošnja januarska 
debel ina (270 cm dne 29. in 30. januar ja 
1984) je bi la pod doslej znanim januar-
skim rekordom 354 cm dne 31. januar ja 
1965. leta. 

Maksimalna februarska debel ina, ki je zna-
šala 410 cm (28. feb. 1984), je bi la enaka 
februarskemu rekordu debel ine snežne 
odeje, ki je bil izmer jen 24. februar ja 1960. 
Brž ko je sneg povsem prekr i l pokraj ino, 
so se pojavi l i snežni plazovi, še huje pa 
je bi lo na Kredar ic i med 9. in 13. februar-
jem, ko je svojo moč in surovost kazal 
orkanski severovzhodnik, ki je pihal 
s hi t rost jo prek 50m/sek . in v iz jemno 
močn ih sunkih dosegel tudi hitrost prek 
200 km na uro. Koča na Kredar ic i je tudi 
to ujmo dobro prestala. 
Iz opisanega povzemamo, da zaradi obi l -
nih padavin in nizkih temperatur planin-
cem vreme ni bi lo naklonjeno. 

dr. France Bernot 

BERND ARNOLD JE LAHKO 
ZADOVOLJEN 

»Najuspešnejše plezalsko leto Bernda 
Arnolda« — pod tem naslovom je Frank 
Richter objav i l svo je zak l jučno poroči lo v 
»Sachsischen Neuesten Nachr ichten« lani 
decembra. Skoraj 60 (natančno 57) prven-
stvenih smeri se je leta 1982 posreč i lo 
temu znanemu akrobatu v skali, med n j imi 
35 IX. težavnostne stopnje. Ponavl jalc i 
Berndovih smer i bodo ver je tno marsika-
tero od teh ekst remnih stor i tev — Schal l -
wand v Amselspi tze, »Izlet v nirvano« na 
Friensteinvvarte, »Tornado« na Glei tmann-
sturmu, »Lov na medveda« na Barfang-
koglu — uvrsti l i v X. težavnostno stopnjo, 
vendar ostaja A m o l d skromno pr i IX c. 
Med novimi smermi pa je tudi nekaj ple-
zari j »iz užitka« XIII. težavnostne stopnje. 
Med nj imi naj omenimo di rektn i južni ste-
ber v Muschelkopfu (VIII) al i drzni »Divj i 
zahod« v Turm am verborgenen Horn 
(IX a). »Zgodi lo se je nekaj neverjetnega,« 
je rečeno v pr ispevku, »leta 1982 so se 
Berndove sposobnost i še zelo povečale, 
česar pravzaprav ni pričakoval.« 
Po mnenju Franka Richter ja pa minulo 
plezalsko leto ni bi lo izredno uspešno in 287 



brez dvoma tudi zgodovinsko pomembno 
samo za Bernda Arnolda, ampak za celot-
no saško plezalsko srenjo. Vsekakor je k 
temu pr ipomoglo tudi lansko »polet je sto-
letja« in pa zagrizeno športno vzdušje, ki 
vlada na gorskem področ ju Elbsanstein. 

jn 

FERRALIT DANES, 8/92 

Glasi lo delovnega kolekt iva Ferralit iz Žal-
ca tudi tokrat ni brez planinskega odmeva. 
Takorekoč skoraj ves zadnj i list je name-
njen taki vsebini. Na predzadnj i strani be-
remo o tur i na Storžič, ki jo je opravi la 
skupina delavcev tega pod je t ja ; potem je 
tu izčrpno poroči lo o zahtevni turi na 
Grossglockner. Tam j ih je bi lo kar 32. In 
čeprav so skupino sestavl jal i p laninci iz 
Celja, 2a lca in Zabukovice in je bi la ude-
ležba delavcev tega pod je t ja seveda v 
manjšini, je zanimivo, da so posveti l i temu 
planinskemu dogodku tako pozornost. Sep-
tembra na Triglav — v tem sestavku zvemo 
najvažnejše o tem, kako resno se je t reba 
pripravit i za turo na Triglav oz i roma v 
t r ig lavsko pogor je, kajti vreme v gorah v 
zgodnj i jeseni postaja že bol j zahtevno. 

GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA 
NA SLOVAŠKEM 

Gorska reševalna služba (Horska služba) 
ima na Slovaškem 7 osnovnih, 75 reševal-
nih in 90 obveščevalnih postaj. V letu 1980 
je imela 738 članov ter 92 pr ipravnikov. 
Gorska reševalna služba dodatno še 
vk l juču je 46 pokl icn ih delavcev v ČSZTV 
(Češkoslovaška zveza za telesno vzgojo) in 
26 v TANAP (Tatranski narodni park). V le-
tih 1976—1980 so v slovaških hr ib ih zabe-
ležili 150 smrtnih pr imerov, 4526 hudih po-
škodb, 7227 lahkih poškodb, 595 poizve-
dovanj in 1358 drugih reševalnih akci j . Ime-
li so tudi 9847 predavanj, ki j ih je obiskalo 
486 220 poslušalcev. Samosto jn i oddelek 
te organizaci je je Center za varstvo pred 
plazovi v Jasni. Opravl jeno delo odpi ra po-
trebo, da bi posvečal i več vsestranske 
pozornost i prevent ivno-vzgojnemu delu 
med najširšimi plastmi, potrebno pa bi bi lo 
tudi p lanince in širšo javnost sprot i sezna-
njati z delom organizaci je, kar pa so v 
zadnj ih letih kar precej zanemari l i . 

Po revi j i Krasy Slovenska 7/82 pr i redi l 

Karel Natek 

TRADICIONALNA NAVADA 

Peter Vovk iz Kočevja piše, da že 30 let 
— vsako leto zapored doživl ja pri Jeleno-
vem studencu prebujanje v naravi. Vsako 
leto se zbero planinci in planinke iz Bra-

Tradicionalna navada pri Jelenovem studencu 

čičeve ul ice v marcu mesecu in gredo 
potem peš do koče ob tem studencu. Na 
pot gredo s planinsko zastavo in seveda 
z mnogo dobre, pomladne vol je, kot pri-
kazuje že sama fotograf i ja. 

Foto Peter Vovk 



PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE: 61000 LJUBLJANA, DVORŽAKOVA 9 
Vam nudi: 

Zemljevide: 1. Julijske Alpe - Bohinj - 1 : 2 0 0 0 0 (1981) 200,00 
2. Juli jske Alpe - Triglav 1 2 0 0 0 0 200,00 
3. Julijske Alpe - vzhodni del 1 : 5 0 000 (1981) 120.00 
4. Julijske Alpe - zahodni del 1 : 5 0 0 0 0 (1981) 120.00 
5. Karavanke 1 : 5 0 000 (1980) (stari - novi) 120,00 - 250,00 
6. Kamniške in Savinjske Alpe 1 50000 (1979) 60,00 
7. Polhograjsko hnbovje 1 : 5 0 0 0 0 (1977) 60,00 
8. Pohorje - vzhodni del 1 : 5 0 0 0 0 v tisku 
9. Kozjak 1 :50 000 (1976) 25,00 

10. Škof jeloško hribovje 1 4 0 0 0 0 (1981) 100,00 
11. Kamniške in Savinjske Alpe 1 : 50 000. z Obir jem in Peco 130,00 
12. Zemljevid - pregledna karta občine Sevnica (planinska izdaja) 100,00 
13. Zemljevid - pregledna karta občine Litija (planinska izdaja) 100,00 
14. Triglavski narodni park 1 : 5 0 0 0 0 (1983) 250,00 
15. Okolica Ljubljane 1 :50 000 (1983) 150,00 
16. E 6 - z e m l j e v i d 250,00 
17. Velebit - severni in osrednji del 200.00 
18. V e l e b i t - j u ž n i del 150,00 

Planinske 1. Julijske Alpe v t isku 
vodnike: 2. Karavanke (1983) 420.00 

3. Vodnik po Zasavskem hribovju 120.00 
4. Po gorah severovzhodne Slovenije (1980) 240,00 
5. Blegoš (1980) 70.00 
6 Lubnik (1977) 70,00 
7. Ratitovec (1978) 70.00 
8 Po planinski poti SPD Trst 75,00 
9 Šmarna gora (1981) 50,00 

10. Bil sem na Triglavu (1983) 150.00 
11. Solčava (1982) 
12 Planine Hrvatske 400,00 
13. Kamniške in Savinjske Alpe (1982) 350,00 

Vodnike 1 Slovenska planinska pot (1979) - Dnevnik po slovenski planinski poti 140,00 
in dnevnike 2 Od Drave do Jadrana - E6 YU 100,00 

po veznih 3 Vodnik po transverzali kurir jev m vezistov NOB Slovenije (1980) 150,00 
poteh: Dnevnik 25.00 

4. Notranjska planinska pot (1977) 50,00 
5 Loška planinska pot (1973) 40,00 
6 Ljubljanska mladinska pot v tisku 
7. Gorenjska partizanska pot 40.00 
8 Bohinjska plan.nska pot (1978) 40,00 
9 Jezerska planinska pot (1980) 60,00 

10 Vodnik po poti NOB - Domžale (1980) 80,00 
11. Vodnik po Badjurovi krožni poti (1974) 40,00 

Dnevnik 20,00 
12 Šaleška planinska pot (1974) 60,00 

Dnevnik 40.00 
13. Savinjska planinska pot (1980) - Dnevnik 20.00 
14 Bratska planinska pot L jub l jana-Zagreb 60,00 
15. Dnevnik Pomurske poti 30,00 
16. Transverzala PDŽ Jugoslavije (1980) 70,00 
17 Kranjski vrhovi 60,00 
18 Dnevnik Koroške mladinske poti 65.00 
19 Idrijsko-cerklJanska planinska pot 50,00 
20. Planinski put po Ravnoj gori - Z. Smerke 150,00 
21 Bratska planinska pot L jubl jana-Ri jeka 150,00 
22. Haloška planinska pot 60,00 
23. Dnevnik po poti NOB Hrastnik 30,00 
24. Cez Kozjak 40,00 
25 Štajerska Zagorska planinska pot 40.00 
26. Vrhniška kurirska planinska pot 30,00 
27. Snežnik - Snježnik 50,00 

Alpinistične 1 Bohinjske stene - plezalni vodnik 40,00 
in druge 2 Ravenska Kočna (1977) 125,00 
vodnike: 3 Paklemca 80.00 

4 Logarska dolma. Matkov kot. Peči 200,00 
5 Kogel 2094 m, plezalni vzponi 100,00 
6 Turnosmučarski vodnik treh dežel (1979) - trijezičen 90,00 
7 Naš alpinizem 590.00 
8 Alpinistični vodnik Vršič 200,00 

Vodnike 1 Die Slowemsche Berg - Transverzale. (1979) 70,00 
v tujih 2 Triglav - ein kurzer Fuhrer 120,00 

jezikih: 3 Hovv To Climb Triglav (1979) 70,00 
4 Triglav v angleščini (1975) 5.00 
5. Triglav v italijanščini (1975) 5,00 
6 Priloga za vodnik po E6 YU v nemščini 30,00 
7 Paklenica (1982), v nem., angl ital., franc v tisku 
8 Ravenska Kočna - Kletertuhrer (1978) 190.00 
9 Escursioni nelle Alp. Giulie Orientali (1973) 105,00 

10 Turnosmučarski vodnik treh dežel (1978), slovensko-nemško-ital i janski 90,00 
11 Zaščitena območja - Naturschutgebiete-Zone Protette 300.00 



Vzgojno 
literaturo: 

1. Alpinistična šola 1 v tisku 
2. Planinska šola (1980) 200,00 
3. Igre - taborniški priročnik 80,00 
4. Pravilnik o planinskem vodniku (1980) 25,00 
5. Ons zgodovine planinstva (1978) 35,00 
6. Jakob Aljaž (1980) 50,00 
7. Dr. Henrik Turna (1976) 50,00 
8. Pesmi z gora v tisku 
9. Nevarnosti v gorah (1976) 60,00 

10 Pozor, plaz 30,00 
11. Prehrana v gorah (1978) 40.00 
12. Vremenoslovje za planince (1978) 30,00 
13. Dnevnik ciciban-planinec 
14. Dnevnik pionir-planinec 24,00 
15. Alpska flora (1980) 460,00 
16. Planinski dnevnik (s častnim kodeksom) 65,00 
17. Zaščitena območja 300,00 
18 Navodila za oskrbo in označevanje planinskih poti 70,00 
19. Hoja in plezanje v tisku 
20. Narava v gorskem svetu (1982) 200 00 
21. Orientacija - taborniški priročnik 250,00 
22. Planinski vodnik (1983) 300,00 
23. Topografski priročnik 335,00 

In druge 
edicije: 

Znake, 
našitke: 

1. Plakat Triglav 
2 Grafika Everest 79 
3 Razgled s Triglava (1978) 
4 Razglednice s Triglava (1978) 
5 Everest (Tone škarja) 
6. Življenje v naravi 
7. Trije Tominški planinci 
8 Gorska reševalna služba pri PZS (1912-1982) 
9. Triglavski prijatelji 

10. Lepa si zemlja slovenska - J. Ravnik 
11 Slovenske gore (1982) 

Pol - Nejc Zaplotmk (1983) 
13. Brošura Triglavski narodni park 

1 Planinska zveza Slovenije, našitek 
2. Planinska zveza Slovenije, samolepilni 
3 Gorska straža, GS, našitek 
4. Pionir-planinec, našitek 
5. Everest 79, samolepilni 
6. »stopalo«, našitek za odeje 

12,00 
15.00 
40.00 
40,00 

800,00 
800,00 
100,00 
200,00 

40,00 
950,00 

1900.00 
850,00 
180,00 

60.00 
5.00 

15,00 
7.00 

10.00 
5,00 

Značke: 1 Triglav, ena iz serije treh 
2. PZS 90 let SPD 
3. Planinska zveza Slovenije 
4. Planinska zveza Jugoslavije 
5. Everest 79 
6. Gorska straža (za člane GS) 
7. GRS - 70 let 
8 Dan planincev 1982 
9. LHOTSE 

10 Obesek za ključe. Lhotse 

30,00 
50.00 
20.00 
40.00 
60.00 
25.00 
50.00 
20.00 
20.00 
50.00 

ter drugo 1- Zastava Planinske zveze Slovenije - velika 
blago: 2. Zastava Planinske zveze Slovenije - srednja 

3. Zastavice Planinske zveze Slovenije - male 
4. Vpisna knjiga za planinske postojanke 
5. Članske izkaznice 
6. Izkaznice GS 
7. Članska kartoteka 
8 Obrazec »Priznanje« 
9. Obrazec »Cenik za planinske postojanke« 

10. Pravilnik Gospodarske komisije o upravljanju planinskih postojank 
11 Blok »Nakaznice za prenočišče« 

950,00 
v izd. 
70.00 

740.00 
30,00 
15,00 

2,00 
50,00 
25.00 
15.00 
40.00 

Rabat ob nakupu najmanj petih izvodov ene edicije oziroma kosov značk je 15% Naročila 
sprejemamo pisno z naročilnico za pošiljke po povzetju Naročila sprejemamo tudi po telefonu 
(061) 312553 

Vse navedeno lahko kupite ob ponedeljkih med 14 in 18 uro, ob torkih, sredah, četrtkih in petkih 
pa med 8 in 1 2 . uro. 


