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PLANINSTVO DANES -- PLANINSTVO JUTRI* 
Planinstvo ,je z vsemi svoj imi obl ikami, od izletov v gore do ekst remnega alpinizma, 
pr iš lo v modo. Zanj dela cela veja industr i je in si iz tega kuje dobičke. Planinska 
organizaci ja pa je v vedno več j ih težavah. Ena od teh težav je f inančne narave. Vzdrže-
vati mora vel ikansko mrežo planinskih poti in postojank, kar zelo vel iko stane, denar ja 
pa je premalo. 
Ena od osrednj ih tem je bi la tudi — planinstvo š i rok ih množic. V zadnj ih deset let j ih 
se je tako planinstvo, prav gotovo tudi zaradi dobrega dela planinskih organizaci j , 
tako razvilo, da v zadnjem času doživ ja vse hujše krit ike. Mnogo l judi zdaj preživ l ja 
»vikende« in letni dopust v gorah, drug drugemu so odveč, vsak skuša domov odnest i 
svoje lastno doživet je gora. Planinska organizac i ja že nekaj let opozar ja na prob lem 
varstva narave; njeni vzgojni programi vsebuje jo tudi take naloge. Na s impozi ju se 
je takorekoč kar samo od sebe zastavi lo vprašanje, če ni mogoče masovno planinstvo 
tisto, česar se je t reba bati, in če je tako, kako je potem mogoče vpl ivat i , da bi to 
masovnost tudi usmerjal i . V razl ičnih delovnih skupinah so obdela l i tudi to vprašanje. 
Izkazalo se je, da nikomur ni mogoče prepreči t i , da bi svoj prost i čas preživel v gorah 
in da so planinstvo, a lp in izem in turno smučanje t iste pozit ivne akt ivnost i , s kater imi 
se lahko l jud je aktivno odpoč i je jo od naporov na delovnih mestih. Pred p laninsk imi 
organizaci jami je torej pomembna naloga — pr idobivat i kar največ organiz i ranih čla-
nov, ki j ih zanimajo gore, hkrat i pa j im ponudi t i kar najbol jše vzgojne možnost i , kc bi 
v to vkl jučeval i tudi odgovornost in čut za obnašanje do drug ih p lanincev. 
Je planinska organizaci ja dandanes še t ista organizaci ja, kar je bila, ali pa jo razvoj 
že prehi teva? Zakaj mnogi planinci, predvsem mladi, niso č lani planinske organizac i je? 
Posebno zadnje vprašanje je zelo pomembno. Starostni profi l č lanstva teh t reh orga-
nizaci j kaže, da je razmeroma malo članov, star ih med 15 in 20 leti. Ugotovi l i so, da 
mnogo mladih zapusti p laninsko organizac i jo , ko starši zanje prenehajo plačevat i 
č lanar ino. Drugi pa spet vstopajo vanjo, ko si osnuje jo družino in iščejo cenene mož-
nosti za izkor iščanje svojega prostega časa. Se planinska organizaci ja vedno bol j 
spreminja v organizaci jo, ki nudi le usluge? 

Prav zato pa se vse bol j ponuja potreba za delno preusmeritev, če hoče planinska 
organizaci ja še obdržat i svojo v logo. To sicer še ne pomeni, da se je t reba odpovedat i 
vsem tradic i jam. Ravno mladina je bi la namreč vedno tista, ki je nasprotovala tak im 
obl ikam delovanja, ki so j ih imele za okostenele in neživl jenjske in tako pomaga voz 
razvoja potiskati naprej. 
Never jeten razvoj planinstva pa se še najbol j kaže v alpinizmu, ki s svojo dejavnost jo 
predstavl ja kvali tetni vrh p laninskega udejstvovanja. Na s impozi ju so se od vseh zastop-
nikov »vej« v p laninstvu in a lp in izmu še najbol j organiz i rano in prepr ič l j ivo oglašal i 
prav športni plezalci. Ta relat ivno mlada veja alpinizma, ki je začela v Evropi doživ-
l jati razcvet v zadnj ih deset ih letih, je med mladino vse bol j pr i l jubl jena. Vsi, ki so 
jo na začetku označeval i za muho enodnevnico, za modo ali za nekaj prehodnega, 
se morajo zdaj spr i jazni t i z dejstvom, da je špor tno plezanje postalo močno gibanje, 
katerega članstvo hitro narašča in v pravem pomenu besede daje vse močnejš i pečat. 
V zadnj ih desetih letih o tej temi v p laninskih organizaci jah sp loh niso hotel i razprav-
ljati. Športno plezanje so obremenjeval i razni predsodki (da je to plezanje z omejeno 
mental i teto, ki z a lp in izmom nima nič skupnega, ampak je dopustno kvečjemu le kot 
obl ika treninga). Kl jub temu pa se je špor tno plezanje razvijalo samostojno naprej 
in to bol j , kot je bilo pr ičakovat i . Ta obl ika je začela zanimat i predvsem mladino in 
planinska organizaci ja je bi la tako pr is i l jena najt i prostor tudi tej mladini , s icer bi 
bi la zanjo izgubl jena. Predstavniki športn ih plezalcev so jasno povedal i , da p laninske 
organizaci je s icer ne potrebuje jo nujno, da pa je to še vedno organizaci ja, ki j im 
je nekako najb l iž ja po svoj i usmer jenost i . 

Nihče od razpravl jalcev p a ni znal povedati splošne def in ic i je, ki bi razložila, kaj je 
to športno plezanje; to l iko bol j »zgovorne« pa so bile nj ihove izjave ob predvajanju neka-
terih f i lmov in diapozit ivov. 

* V d r u g i p o l o v i c i s e p t e m b r a lan i je b i l v B r i x n u s i m p o z i j , ki so se ga u d e l e ž i l i p r e d s t a v n i k i t reh 
v e l i k i h p l a n i n s k i h o r g a n i z a c i j v n e m š k o g o v o r e č e m p r o s t o r u : DAV (Nemška p l a n i n s k a o r g a n i z a c i j a ) , 
OAV (Avs t r i j ska p l a n i n s k a o r g a n i z a c i j a ) in AVST (P lan inska o r g a n i z a c i j a Južne T i r o l s k e ) . Na s i m p o z i j so 
p r i š l i v o d i l n i f u n k c i o n a r j i in d e l a v c i v teh o r g a n i z a c i j a h , p o l i t i k i , ak t i vn i v r h u n s k i a l p i n i s t i in š p o r t n i 
p l e z a l c i in t ud i znana imena v a l p i n i z m u t r i d e s e t i h in š t i r i d e s e t i h let . Skuša l i so t o č n o u g o t o v i t i 
po l oža j teh t reh o r g a n i z a c i j in s k u p a j o b l i k o v a t i s m e r n i c e za d e l o v p r i h o d n j e . Ses tavek p r e d s t a v l j a 
povze tek p o r o č i l iz rev i je Deu tsche r A l p e n v e r e i n , št. 1.85, p revede l pa ga je M. S. 
V P lan inskem ves tn i ku pa ga na t e m mes tu o b j a v l j a m o za to , ker s p o r o č a v s e b i n o , k i j e v m a r s i č e m 
p o d o b n a p r o b l e m a t i k i , s ka te ro se v p l a n i n s t v u t ud i pr i nas s r e č u j e m o . 

Č l a n k a t ud i n i s m o b is t veno o k r n i l i , čep rav zvemo iz v s e b i n e , da se v a l p s k i h d e ž e l a h u b a d a j o še 
v e d n o s t a k i m i p r o b l e m i , k i s m o j i h p r i nas d o b r o a l i pa vsa j za s i l o že reš i l i (vzgo ja in p re-
vent iva , s ta ros tn i p re rez i č l ans tva , n a č i n i g o s p o d a r j e n j a v p l a n i n s k i h kočah i td. ) . P r i m e r j a j v s e b i n o 
t ud i z z a p i s o m v rub r i k i Razg led po svetu, v č l a n k u »Vsakdo naj h o d i v gore , kot mu s r c e nare-
kuje«, s t ran 279! 



»Prosto plezanje smo začeli gojiti preprosto zato, ker se želimo ukvarjati s športom 
v naravi, ne v telovadnicah. Vsi smo sicer športniki, želimo pa biti v naravi, sicer bi 
verjetno postali telovadci... Zaradi izrednega razmaha prostega plezanja pa so se 
seveda pojavili tudi problemi. Plezalni vrtci so navadno v naravnih parkih ali na zaseb-
nem zemlijšču, zato se bodo morali tudi prosti plezalci obnašati bolj obzirno tudi 
do okolja samega.« je v svojem referatu dejal eden znanih špor tn ih plezalcev. 
V Nemči j i , pa tudi v nekater ih drugih evropskih državah, se zadnje čase vedno pogo-
steje dogaja, da ta ali on i plezalni vrtec, ki je namenjen za športne plezalce, zapro 
zaradi hrupa ali zavol jo onesnaženja, mnogokrat pa tudi zaradi zasebnih interesov 
(kadar je plezalni vrtec na ozemlju, ki je zasebna last). 
Iz vsega, kar je bi lo o špor tnem plezanju povedano, je mogoče razbrati , da je to 
plezanje, ki je povezano z napornim t reningom in strogo etiko, p lezanje brez prevel ike 
nevarnost i in tveganja, ki ga lahko pol jubno prek inemo in ni vezano na do ločen 
dnevni čas. 
Špor tno plezanje pa je po drug i strani vse bol j podobno tudi ekst remnemu alpinizmu. 
Smeri sedme in osme težavnostne stopnje se namreč pojav l ja jo tudi v vel ik ih a lpsk ih 
stenah, časi p lezanja se krajšajo, naj težje (nekdaj tehnične) smer i plezajo danes — 
prosto. Je športno plezanje a lp in izem? Ni! Toda, vesel je nad g iban jem pr i plezanju, 
vesel je pr i premagovanju zaprek v steni, vol ja, preplezat i smer prosto in vesel je nad 
lastno sposobnost jo pa je enako pri prostem plezanju kot pri a lp in izmu. V zadnjem 
času je namreč ravno prosto plezanje t isto, ki prestavl ja v ekst remnem alp in izmu meje 
navzgor. 
Če je doslej v okviru p lan inske organizaci je vel ja lo prosto plezanje za dejavnost, ki ni 
vredna posebne pozornost i , bo t reba to v pr ihodnje spremeni t i . In v Br ixnu so zato 
spre je l i naslednje sk lepe: 
— Planinska organizac i ja to vrsto dejavnost i pr iznava. Športni p lezalc i se ne šteje jo 
ne za bol jše in ne za slabše kot druge skupine v okviru organizaci je. 
— Športn im plezalcem je treba omogoč i t i t rening (dvorana s plezalnimi zidovi, t rening 
v te lovadnicah). 
— Ko bi se zgodi lo, da zapro plezalne vrtce iz naravovarstvenih razlogov, mora pla-
ninska organizaci ja upoštevat i tudi zahteve špor tn ih plezalcev. 
— Omogoč i t i je t reba špor tno-medic inske raziskave, ki bi pomagale ovrednot i t i špor tno 
plezanje tudi s stal išča medic ine. 
Za špor tne plezalce je to prav gotovo pomemben dosežek, čeprav si od tega, razen 
moralne podpore, ne more jo za zdaj obetat i vel ike korist i . Organizac i ja ima že brez 
prostega plezanja dovol j f inančnih težav in razvija dovol j dejavnost i , ki od nje zahte-
vajo f inančno podporo. Nj ihov uspeh je predvsem v tem, da so si v okviru planinske 
organizaci je vsaj formalno zagotovi l i prostor in pr iznanje. 
Planinska organizaci ja pa je prav tako doživela hude kr i t ike na področ ju odpravarstva. 
Oči ta l i so j i, da je prespala moderni razvoj odpravarstva, ki se že skora j celo deset let je 
vedno bol j uvel javl ja v svetu. Še vedno izdatno podpi ra preživele ob l i ke vel ik ih odprav, 
ki v Himalaj i in v drug ih gorstvih sveta počasi izumirajo. Na drug i strani pa se ne 
zmeni dost i za male odprave, ki se v a lpskem st i lu lotevajo na j tež j ih prob lemov v viso-
kih gorah. Organizaci ja naj bi se v pr ihodnje lotevala organizaci je in podpi ran je manjš ih 
odprav, ki bi se v a lpskem st i lu lotevale še nepreplezanih sten v svetovnih gorstvih. 
To je namreč recept za uspehe na tem področ ju ; tega s pr idom uvaja jo predvsem 
Amer ičani , Angleži in Pol jaki . Poleg tega pa naj bi se v p r ihodn je organizac i ja lotevala 
pr iprav šolskih odprav, na kater ih bi si mladi alpinist i pr idobival i izkušnje v v isokih 
gorah. 

V okviru s impozi ja so v Arcu ob Gardskem jezeru organiz i ra l i tudi tabor športn ih 
plezalcev. Udeleži lo se ga je okrog 50 plezalcev, med n j imi tudi znana imena v šport-
nem plezalstvu (H. Mar iacher, L. Jovane, R. Fawcett, W. Gul l ich, A. K u b i n . . . ) . Ob 
večer ih so prikazoval i f i lme o športnem plezanju; te predstave so bi le dobro obiskane. 
Vel iko zanimanje so vzbudi le tudi špor tno-medic inske raziskave prof. Fr iedr icha Falza 
z univerze v Innsbrucku. Pri udeležencih je test iral splošne motor ične sposobnost i 
(ravnotežje in moč) ter spec i f ične plezalne sposobnost i , npr. moč prstov in g ib l j ivost . 
Raziskave naj bi dale osnovo za izdelavo načrta t reninga špor tn ih plezalcev. 
V središču akt ivnost i je bi lo seveda plezanje. Medtem ko so »plezalci-zvezde« plezal i 
smeri Vi l . in VIII. težavnostne stopnje, so imeli drugi udeleženci težave v iskanju smeri 
V. in IV. stopnje, ki j ih je v oko l ic i le malo. 
Da pa špor tno plezanje ni le domena mladih, je dokazalo zelo živo zanimanje starejših, 
a še »vedno mladih» alpinistov. Fritz VViesner in njegovi sodobnik i so suvereno vodi l i 
v smereh IV. težavnostne stopnje, čeprav imajo že čez 80 let in se z vel ik im zanimanjem 
zagreto pogovar ja l i z mlad imi mojstr i . 

242 Tako drugje. Kako pa pr i nas? 



90 LET PLANINSKEGA VESTNIKA* 
PROF. EVGEN LOVŠIN 

II. O b d o b j e (1941—1950) 

Od začetka leta 1895 pa do leta 1944 je list izhajal z imenom Planinski vestnik. V letu \ 
1945 pa je izšel kot enoten letnik z imenom Planinski Zborn ik . Bil je posvečen spominu n t - ' 
part izanom, ki so žrtvovali svo ja mlada živ l jenja za svobodo slovenske domovine. ' . 
Leta 1946 in leta 1947 je PV izhajal z nazivom Gore in l judje, potem pa spet s s tar im 
imenom. ^ 
Razdeli tev Westrovega Kazala za drugo obdob je je z manjš imi spremembami enaka 
VVestrovemu I. obdob ju . Obsegajo tr i g lavne skupine: A Vsebinsko Kazalo, B Avtorsko 
Kazalo in C Seznam sl ik in risb. Vsebinsko Kazalo navaja seznam vseh č lankov in 
črt ic, ki imajo značaj stvarne ali ob l ične enote. Članki so označeni s tekoč imi števil-
kami, tako tudi s lovstvene ocene. Nova odstavka v razvrstitvi snovi sta v skupin i 
I/3 (Planinska zgodovina), oddelek I/3 d (Iz Narodnoosvobodi lne borbe) in v Seznamu 
slik, odstavek 13/c (Prizori iz vo jne dobe). 

V s e b i n s k o K a z a l o (skupine in podskupine) 

I. SPLOŠNI ČLANKI 145 
Planinstvo in alpinistika 30 
Priroda in njeni pojavi 25 
Planinska zgodovina in narodopisje 42 
Leposlovje 48 

II. POTOPISI IN OPISI 160" 
Julijske Alpe, vzhodni del 51 
Karavanke, zahodni del 1 
Savinjske Alpe 25 
Štajersko gorovje 7 
Ljubljanski okoliš 11 
Zasavje in Dolenjska 20 
Notranjska in Kras 6 
Primorska 2 
Julijske Alpe, zahodni del 4 
Koroška 2 
Jugoslavija izven Slovenije 4 
Ostala Evropa 15 
Druge zemlji ne 5 
Daljše ture in potovanja 4 
Plezalne ture 3 

III. SLOVSTVENI PRIKAZI IN OCENE 45 
Knjige in samostojni spisi 38 
Zborniki in časopisi 7 

IV. DRUŠTVENE ZADEVE 9 
Osrednja organizacija 2 
Planinski vestnik 2 
Planinske stavbe 5 

V. OSEBNE VESTI 35 
Prigod k i in jubileji 7 
Osmrtnice 24 
Spomini žrtvam planin 4 

SKUPNO 394 

* Članek je sestavni del zapisov z naslovom »Razmišl janje o planinstvu«, ki j ih je za Planinski 
vestnik prispeval prof. Evgen Lovšin in so objavl jeni v PV 3/84, PV 4/84, PV 5/84 in PV 1284, in je 
nadal jevanje članka, objav l jenega v 2. št. PV 85, str. 53. 
* • V Planinskem vestniku 1985/2 str. 53, v članku »90 let Planinskega vestnika«, je za I I . obdobje 
našteto 150 č lankov potopisov, kar je napačno. Pravilno je 160. 



»Osvobojene pokra j ine na Notranjskem, Gor iškem in Pr imorskem so pr i tegnjene k očet-
njavi. Na žalost so koroški in beneški slovenski predel i ostal i še izven naših državnih 
meja.« (Iz Westrove Uvodne besede.) 
Avtorsko Kazalo navaja imena pisatel jev v abecednem redu, poleg nj ih pa tekoče 
števi lke, ki se nanašajo na ustrezne č lanke v Vsebinskem Kazalu. 
V tem deset let ju imamo opravit i s krvavo, a slavno dobo preizkušnje ž iv l jenja in smrti 
s lovenskega naroda. 
Med II. svetovno vojno in v povojn ih časih je prišlo do g lobok ih sprememb našega 
vsakdanjega živl jenja, posebej kar zadeva pol i t ični in gospodarsk i sistem, samoupravo, 
zaščito in podporo duhovni in telesni kultur i v novi socia l is t ični državi Jugoslavi j i . 

P l a n i n s t v o i n a l p i n i s t i k a 

Nekaj besed — o Vsebinskem kazalu, posebej o prvih treh na jmočneje zastopanih 
skupinah: Planinstvo in a lp in is t ika s 145 članki, Potopisi in opisi s 160 in Slovstveni 
prikazi in ocene s 45, nam odkr i je p lan inca-p isca v usodnih letih II. svetovne vojne in 
in v šestih povojnih letih. Samo skromna manjš ina člankov (25 od 145) je izšla prva 
leta. Vel ik del po vojni izšlih pa je zmagoslavno kazal svoje vesel je nad težko priča-
kovano svobodo in utiral nova pota s lovenskemu planinstvu (Jože Pretnar, Zoran Polic, 
Cene Malovrh, Tine Orel, Fedor Košir, Miha Potočnik). 
»Danes obnavl jamo planinstvo in a lp in is t iko v novih pogoj ih, v pogoj ih družbe, ki gradi 
social izem. Slovensko meščanstvo se je v gorah iznebilo nemškega konkurenta v času, 
ko meščanstvo po logiki družbenega razvoja že dolgo ni moglo bit i nosi lec napredka, 
ko je po svoji socialni vsebini pos ta ja lo grobokop socialne, pa tudi nac ionalne svobode. 
Ce se je v narodnoosvobodi ln i borbi na revolucionaren način izvršil prenos oblast i 
na delovno l judstvo, če so s tem bil i dani vsi pogoj i , da novi oblastn ik č rpa rezervni 
fond potem je tudi planinstvo kot del naše kulture, nujno postalo ali vsaj mora postat i 
last delovnega l judstva. Planinstvo je s tem vk l jučeno v borbo za nase gospodarsko, 
pol i t ično in kulturno svobodo, v borbo za nove čase.« (Tine Orel : »Planinstvo v novi 
stvarnosti«, Plan. vestnik 1948, str. 66.) 

N a r a v a i n n j e n i p o j a v i (naravoslovje, geologi ja in meteorologi ja) 

V naravoslovnih vedah srečamo Vik tor ja Petkovška, ki se sprehaja med zašči tenim 
cvet jem in piše o naših volč in ih, o jeg l ič ih , sviščih in l i l i jah (4 č lanki) . Tu so še 
Josip Vandot (Od div je koze do Z la toroga) , Vid Barle (Gor janski cvetnik) , Ivan Grašič 
(Zasavske ptice), A. Budnar — Lipoglavček (Krvavordeča jezera in mlake v planinah) 
in drugi cvet l ičar j i s svoj imi vrtovi. Pavel Kunaver ima kar pet č lankov geološke 
vsebine: Tr ig lavski ledenik, Ledenik i drugod, Podzemni svet, Pr i rodni park v Kam-
niških Alpah. Med meteorologi je najbogatejš i Mari jan Čadež. V pet ih č lank ih nam 
pr ipoveduje, kdaj in zakaj pri nas sneži, kaj je novega na Krvavcu o snegu in megM, 
o vremenski napovedi, o vremenskih v iš inskih opazovalnicah in o meglah po planinah, 
ki so naš sovražnik, če nismo nad meglenim mor jem. Z naravnimi pojavi se v tej 
podskupin i ukvar ja tudi Pavel Kunaver v č lanku Gore in zvezde, Cene Malovrh s snegom 
in ledom v gorah, in drugi bistr i opazovalc i . Naj ne zak l juč im te "skupine, ne da bi se 
spomni l Borisa Zamika, l jub l janskega obč inskega moža, ki je napisal č lanek »Kako 
se z enim pogledom prepr ičamo o ukr iv l jenost i zemel jske površine«. Priredi l si je 
zelo povečano ser i jo panorame Tr iglava, ki jo je posnel »krasnega, brezoblačnega 
septemberskega« dne leta 1938. »Špik nad Pol icami (Montaž), g ledan s Tr iglava, je 
videt i točno tako visok, kakor Monte Cristal lo, ki se nahaja levo od Šp ika nad Poli-
cami, na obzor ju, dasi je Špik v isok 2745 m, a Monte Cristal lo 3199 m. Špik je za 109 m 
nižj i od Triglava, g ledamo torej s Tr ig lava čezenj. Potrebno je poznat i Ukrivl jenost 
zmel jske površine in razdal jo obeh vrhov. Če bi bi la zeml ja ravna, bi se vrh Cristal la 
nahajal za 1325,13 višj i napram Triglavu. Nekol iko logike in višje matemat ike je t reoa 
vedeti za take račune. Bogve, kaj so vse videl i , misl i l i in občut i l i t isoči p lanincev in 
planink, ki so občudoval i izreden razgled, ki se odpre s Triglava.« Zanimiv račun 
o razgledu v zvezi z ukr iv l jenost jo zeml je najdete v Planinskem vestniku, 1944, št. 1—6, 
str. 40. 

P l a n i n s k a z g o d o v i n a i n n a r o d o p i s j e 

A T Linhart je napisal prvo slovensko zgodovino tedaj, ko so se razsvet l jenci (Hacquet, 
Vodnik) in Zoisovi slovenski rudar j i (Kos, Korošec, Rožič) z vod jo VVil lomitzerjem prvi 
povzpeli na Triglav (I. 1778). Od t ist ih časov lahko govor imo o zgodovin i odkr ivanja 
naših planin. Če rečemo besedo »zgodovina«, se zavedamo, da uporab l jamo izraz, 
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lastne države, obstaja jo pa pokraj inske, krajevne, d inast ične zgodovine. Šele doba 
narodnega prebujenja vzbudi mnogostransko kul turno, znanstveno, gospodarsko in 
socialno zgodovino. Zanimajo nas mnogostranski zgodovinski pojavi ; mednje smemo 
šteti tudi odkr ivanje gorskega sveta. 
Že v prvem obdob ju »90 let Planinskega vestnika«, PV 1985/2, str. 55, sem se podrob-
neje, vendar še ne izčrpno, loti l p laninske zgodovine. Posebej nisem omeni l treh 
obširn ih del za Triglav in njegovo zgodovino. Leta 1938 smo dobi l i prvo, v nemškem 
jez iku pisano tr ig lavsko knj igo: »Fiinf Jahrhunder te Triglav«. Avtor te znamenite knj ige 
je dr. Jul ius Kugy, ki je vel iko hodi l po Ju l i jc ih z našimi vodn ik i in tudi napisal več 
zelo branih in pr ikupnih knj ig. »Edino Kugy je mogel sestavit i knj igo o Tr iglavu s pro-_ 
dorn im uč inkom; sam se v predgovoru zaveda, da je bil za to pokl ican. Njemu in 
usodi smo hvaležni, da je časovno, duhovno in telesno zmogel tako d e l o . . . (dr. Jos ip 
Tominšek).« Vsa njegova l jubezen in -njegovo nagnjenje ves čas živl jenja vel ja jo goram 
in m u z i k i . . . Dr. Kugy v bistvu ni bi l samohodec, tudi ne športn i alpinist v modernem 
smislu besede. V njegovem gorništvu je poudar jen estetski moment, poezi ja in priro-
doslovje, tehnična plat plezanja je k l jub svoj i važnosti podre jena u ž i v a n j u . . . Kot 
alpinist zastopa Kugy klasično smer in izvaja svoje ture v družbi vodnikov . . . Bi lanca 
tega živ l jenja je vseskozi pozit ivna. Bi lo je goram posvečeno in gore so mu dale 
to l iko sreče, ko l ikor jo le more užiti č lovek v kratk i dobi, ki mu je odmer jena . . . « 
(dr. Arnošt Bri lej) . Kugyjevo knj igo »Pet stolet i j Tr iglava« je v lepo slovenščino prevedel 
Mar i jan Lipovšek leta 1973, tedaj po pet intr ideset ih letih. 

Seveda smo si slovenski planinci vsa leta želel i v s lovenščin i pisano knj igo o svojem 
Triglavu. Poskusi la sva dva: Evgen Lovšin in M. M. Debelakova. Dr. Arnošt Br i le j , 
takratni urednik PV in krit ik (34 ocen) je oceni l enega in drugega, Debelakovo — žal 
— po njeni smrti leta 1948. Lovšin je izdal leta 1946 pod naslovom »V Tr iglavu jn_ 
njegovi soseščini« knj igo z odstavkom o padl ih par t izanih-p laninc ih in z bogato "Biblio-
graf i jo naših planin. Dr. Bri lej jo je oceni l zelo dobro : »Lovšinovo imenitno kn j igo 
je kr i t ika spreje la s premajhno pazl j ivost jo. Pred meseci je izšla že v drugi izdaj i , 
kar pr iča, da je planinska publ ika in slovenska javnost sploh z zanimanjem in hva-
ležnost jo p lačala avtor ju večletna zamudna in naporna r a z i s k o v a n j a . . . « 
»Avtor je knj igo preskromno označi l kot zb i rko gradiv in popisov č loveka in gore v Ju l i j -
skih Alpah. V resnici pa je to knj iga, polna novih dognanj o naši najvišj i gor i in 
o l judeh, ki so se t rudi l i po njenih poteh in njenih stenah, o nacionaln ih in špor tn ih 
borbah v tem gorov ju in o vel ikem in pomembnem, da, od loč i lnem deležu, ki ga 
je imel pri odkr ivanju Tr ig lava in pr istopov v n jegovem območ ju naš preprost i gor jan, 
vodnik, lovec, p a s t i r . . . Knj iga je umetniško delo in j i J e zagotovl jeno trajno častno 
mesto v našem slovstvu.« 

Pohi t imo še k naši Mir i Debelakovi. Lovšinova knj iga je kmalu pr ičakala M. M. Debe-
lakove Kroniko Triglava. Izhajala je v PV (Gore in l judje leta 1947 in v Planinskem 
vestniku leta 1948). V uvodu nam Debelakova sporoča naslednje zanimive podatke: 
»Pred 15. leti sem začela zbirat i razne podatke o Kronik i Tr ig lavskega pogor ja, tako 
planinske kakor fo lk lorne. Leta 1937 sem se od loč i la zbrat i pomočnike, da bi skupno 
izdali obsežen zbornik o Triglavu. Delo je lepo napredovalo, dok ler ni prišla vo jna 
in z njo okupaci ja . Tedaj smo se razpršil i . Od pokojn ih sodelavcev se mi je ohran i lo 
le obsežno gradivo dr. Jože Rusa, ki je umrl v nemškem tabor išču. Delo, ki ga je 
prevzel dr. Rus za zbornik, je bilo vel iko in odgovorno. Delal pa je neumorno prav 
do smrt i . Imam celo njegove zapiske iz t a b o r i š č a . . . « Rus je bil v službi Narodne 
in univerzi tetne knj ižnice v Ljubl jani . Obsežno gradivo mu je bilo pri roki, p reden 
so ga pr i je l i in odgnal i . Debelakove Kronika Tr ig lava je v vel ik i meri tudi Rusova. 
Kroniko je planinska javnost spreje la s poln im pr iznanjem in zasluženjem. Bri lej j i je 
posveti l v PV 1948/11 in 12, kar 6 strani in malo je takih planinskih osmrtnic, kakor 
j ih je izčrpno in čustveno Bri le j napisal pokojn i Mir i . »Ko pregledujemo delo in ž iv l jen je 
M. M. Debelakove-Deržaj , se nam polagoma, a z vso ostr ino odpi ra spoznanje, da smo 
s smr t jo te izredne žene utrpel i težko izgubo. Tudi ga ni č loveka našega rodu, ki bi 
bi l to l iko stori l za propagando naših planin in našega planinstva v inozemstvu. Ni 
prazna beseda, če t rd imo, da je bi lo njeno prezgodaj ugaslo živl jenje posvečeno 
goram, ki so dale temu ž iv l jenju glavno vsebino, pomen in ci l j . Tri znameni te prvake-
alpiniste nam je dala pr imorska zemlja — dr. Henr ika Turno, s icer rojenega Ljubl jan-
čana, a po delu, ž iv l jenju in čutenju pravega Pr imorca, gor iškega rojaka dr. Klementa 
Juga in Miro M a r k o . . . Največj i l i terarni načrt , ki ga je Mira Marko zasnovala v svo-
jem živ l jenju, je zbornik o Triglavu. Ostal je žal n e i z v e d e n . . . v njej je namreč 
dozorela misel, naj bi se zbralo gradivo in izdala obširna knj iga, v kateri bi bi lo 
vse kar vemo povedat i o tem malem koščku zemlje z znanstvenih, zgodovinskih, pla-
ninskih in a lp in is t ičn ih vidikov. Pr idobi la je za sodelavce dr. Melika, Jos. Westra, 
dr. Rejo, prof. Petkovška, dr. Rusa, inž. dr. šušterš iča — in druge.*** Kronika Tr ig lava 
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j e zanimiv spis, ki obsega vso a lp in is t ično kroniko Tr ig lava do leta 1 9 4 0 . . . « Samo dva, 
ki zastopata s lovensko p laninsko l i teraturo pred svetom: Miro Marko Debelakovo (Tova-
riši) in dr. Miho Potočnika (Gorenjska smer), je Kugy ovekoveči l v svoj i slavni kn j ig i 
»Pet stolet i j Triglava«. 
Če pogledamo v VVestrovo Kazalo II. in III. poglav je: Spominsk i č lanki , Osebni spomin i , 
Zgodovinsk i članki, Iz narodnoosvobodi lne vojne, Raznoterost i (42 člankov), na jdemo 
mnogo zanimivih in pomembnih sporoč i l . V najbol j žalostne spadajo spomin i na padle 
junake planince part izane. Pisali so o n j ih nas ledn j i : Dimnik o Mihi Ar ihu, Vodeb 
o Miranu Cizl ju, Lovšin o Matevžu Frel ihu, Malovrh o Bogdanu Jordanu, Režek o Benu 
Andervaldu, Franu Ogrinu, Francu Podboršku, Cenetu Paderšiču, Ladu Marovhu, 
dr. Samu Lovšetu. Iz narodnoosvobodi lne borbe so se oglasi l i Stane Terčak (Po pohor-
skih poteh, borbe z okupator jem), J. Salberger (Odpor pod Storžičem), dr . Lev Svetek 
(Iz part izanskih romanj, »Gore in l judje« so objavi le 6 člankov), ing. Marol t (Alp in is t ičen 
podvig part izanske edinice, Bivak II), Franc Konobel j -Slovenko (Na Stolu 20. II. 1942), 
Ivan Zupan (Na Babj i zob v apr i lu 1944) itd. 

L e p o s l o v j e 

VVester del i podskupino Leposlov je na poezi jo s 6 avtor j i in na prozo z 38, kar pomeni 
skromen pr ispevek pesnikov v pr imer i s prozaiki . Za nevezano besedo je imel v misl ih 
č r t ice in humoreske. Tu sta dva pr imera za občuteno bran je : 
(Odlomek iz Zorzutove pesmi poko jnemu dr. Franu Tominšku, častnemu predsedniku 
Slovenskega p lan inskega društva.) 

ZAŠLO JE SONCE ZA OJSTRICO 

Tedaj, tedaj smo šli, pognal i se v višave 
čez Luknjo v Z la torogovo kral jestvo, 
snovali , tkal i naših gor občestvo 
v gore škr latne in stoglave, 
Trentar Jože, Špik, nesmrtni Mota 
z menoj vsi mojst r i čez grebene 
pod Razor, Jalovec, v t r ig lavske stene, 
na Kriške pode Vam kral jevska pota 
odpr l i smo, k jer steze po s ledovih 
lovca d iv jega pel ja le so v smeri neznane, 
kot sekale bi goram srčne rane, 
in se ustavi le pr i kočah in domovih, 
k jer smo zasnul i sen, ki iz škr la ta 
ga tkal i v g lor i j i smo, ko blagoslove 
Al jaž rosil je v zar je nove, 
in na stežaj smo Vam odpr l i Vrata, 
odgrni l i Ol tar je, Kanjevce, Rokave! 
Tedaj smo šli, pognal i se v višave. — 

PLANINE KOT JEZIKOVNO 
VPRAŠANJE, III. DEL 
DR. VLADIMIR ŠKERLAK 

C. Odlomki o planinah iz spisov o gorah 

Franc CEKLIN v spisu Bohin j in Tr iglav, ob jav l jenem v Planinskem vestniku 1977, sezna-
nja bralce s tem, da je p ro fesor Franc Ksaver Richter leta 1820 obiska! Bohin j . 
Prevzel je l ist ine barona Žige ZOISA, umr lega leta 1819, ter v skra jšani ob l ik i izdal 
leta 1821 Zoisove zapiske z naslovom »Die VVochein« (Bohinj). Prevod Zoisov ih zapiskov 
v Richter jevi obdelav i je objav l jen v PV št. 7/1977. Na str. 429 je zapisano: 
»Nad Praprotn ico in Brdi leži revir, imenovan Konjske rovni, ki je pravzaprav planina, 
nad katero se razprost ira v iš je pogor je Pečana. . . . Na te j p lanin i je ve l ika popo lnoma 
zaprta g l o b e l . . . v tokavi med obema pa planina Dupl je in n jeno j e z e r o . . . « ; 
str. 431: »Med nj imi leže razl ične g lobel i in dol ine, k jer so pašniki in planine občin 
v zgorn jem delu dol ine.«; 



str 432- »Na severni strani Vršaca ob Tr ig lavu je planina Velo po l je . Globel Pri 
jezer ih se st rmo spusti na planino L o p u č n i c o . . . Na planini K r s t e n i c a . . . Na planini 
Pri jezeru . . . Naj lepši p laninski pašniki na poboč j ih s redogor ja so Konjšc ica na zahodu 
in L ipanca na vzhodu.«; str. 433: »proti lepemu p laninskemu pašniku Konjšcici .« 
V revij i Dom in svet iz leta 1893 je objav l jen spis J. AŽMANA »Kopr ivmk in kopriv-
niška Vodnikova slavnost«. Na str. 465 je zapisano: 
»Značaj teh vasi je popolnoma planinski ; po vsem ver je tno je, da so te vasi polagoma 
nastale iz planinskih in ogljarskih koč... prvi duhovni past i r je bi l Valent in V o d n i k . . . 
začetek duhovni je (24. svečana 1793) je sam zapisal na čelu krstne mat ice s temi- le 
besedami: .Planinam brez cirkve nova fara skuz povele cesar ja Jožefa II., p lačo Bledske 
gosposke, železo Bistr iške fužine, muko Kopr ivn ikar jev in Gor jušmanov v I. 1791. Valent in 
Vodn ik m. p.'« 
»Planinska koča« je torej pomeni la kočo na planini, sestavni del planine v pravem po-
menu besede, planšarsko kočo. »Planine brez cerkve« morejo bit i samo planšari je, kaj t i 
popo lnoma nesmiselno bi bi lo domnevat i , da je kdo hotel postavit i in ustanovit i župni jo, 
recimo, goram, pa da bi to ob koncu 18. sto let ja plačevala b le jska gosposka in da bi 
kaj takega odredi l celo cesar! 
To pomen i : Kopr ivnik je bil sprva planina, iz te se je razvila vas, ta pa je dobi la žup-
ni jo. 
L jubl janski zvon, leto 1893, str. 491: M. CILENŠEK, Kako se brani jo rastl ine nepok l ic -
nih gostov: 
»pušča živina za s e b o j . . . Po planinskih pašnikih, posebno okol i p laninskih hišic, raste 
mestoma masleni gr int ( s e n e c i o ) . . . og ib l je se živina tudi zelenja. Po naših p laninah 
r a s e . . . s e . . . razvije celo ondu, kamor zahaja živina vsak dan . . . Blizu pristav in pla-
ninskih koč . . . p r e ž v e k o v a l c i . . . (str 492) hodiš po planinah . . . do past i rske hiš ice . . . 
p laninska kisl ica, nudeč svoje vel ike liste prežvekovalcem . . . « 
M. KOS, Iz Stahovice na Konja (PV št. 2, leto I., 25. II. 1895, str. 24): 
»To bi bi lo kor istno z a . . . planince, ki paso po teh kraj ih toliko živine, da imajo sami 
čez devetdeset koč ali past i rskih stanov.« 
Članek o Orožnovi koči na Črni prst i (PV št. 3, marec 1895, str. 38): 
»na planini Lisec, na kateri polet i past i r j i in s i r a r j i . . . « 
(PV št. 3, marec 1895, str. 45): »Kamniški planini, to je, Mala in Velika planina«. 
J. HAUPTMAN, Planinskih p ipar jev izlet na Tr ig lav (PV 4/1895, str. 51 in 52): 
»Dospel i smo na prvo planino, imenovano Spodnja Frtača« . . . »po krasni planini Velo-
p o l j s k i . . . « 
Neznan pisec v PV 1895/4, Kocbekova koča na Mol ičk i planini, str. 54: »Posestnik Mo-
ličke planine Jur i j Mol ičnik.« 
DOLOČILA O ZAZNAMOVANJU POTOV za Slovensko p lan insko društvo (PV 4/1895): 
str. 60: »Pastirske koče, ki leže ob zaznamovanem potu ali vsaj bl izu njega, naj se oz-
nači jo z napisi , na katerih je ime planine in nje v isokost nad morsko gladino, npr.: 
K lemenščkova planina 1195 m.« 
Fr. OROŽEN, Valent in Vodnik kot tur ist iški pisatel j (PV 7/1895, str. 101): 
» . . . v mraku dospejo na Velo Polje, kjer prenoče v planinski koči Zoisovi... 
R., Črez Zelen ico (PV 7/1895, str. 106): 
»Takoj za Jezerc i pr idemo na planino Žage. Zvonci pasoče živine pozdravi jo nas šele 
ko zagledamo nekaj m ičn ih kočic sredi obši rnega bujnega p a š n i k a ; . . . ko smo se tu 
malo okrepčal i , zauži l i nekol iko izvrstnega planinskega mleka... p r idemo do koče 
na planini Zelenici (1372 m ) . . . « 
V poroč i lu O OTVORITVI VODNIKOVE KOČE 19. VIII. 1895 (PV 8/1895, str. 120) je 
zapisano: 
»Na vsaki planini so pozdravljali planšarji in planšarice ...« 
S. RUTAR, Črez Ture (PV 9/1895, str. 131): 
»Engelbert je daroval okolo I. 1155 eden dvor in eno planino Admontu za poko j svoje 
duše.« POROČILO v PV 10/1895, str. 157: 
» . . . na planino Spit talmatte. Prod in ledene k lade so pokr i le planino... l imbov in 
macesnov gozd je kakor obri t , vse koče odnesene, šest past i r jev in 150 glav živine pa 
z a s u t i h . . . pr iš la na planino, da skleneta r a č u n e . . . škode na planini... ž iv ino bi bi l i 
t ist i dan gnali s planine ...« 
(Da bo to poroči lo še bolj nazorno, navajamo, da pomeni beseda »Matte« gorski t ravnik. 
Mat terhorn je tore j vrh nad gorsk imi travniki . Vrh, ne rog, kajt i v Švici označuje jo 
z besedo Horn števi lne vrhove, (na pr imer, Brei thorn, Siber thorn, Weisshorn, Z ina l l ro thom.) 
I. M., Skozi Luknjo in Trento v Bole (PV 6/1896, str. 86). 
»Planinsko kočo sva zapust i la (ker j ima ni bi la všeč družba p r a š i č e v ) . . . par koz, ki so 
na p l a n i n i . . . Po obeh gorah se razprost i rajo lepe planine in gozdovi.« 
I. C. O., Velo Pol je in Vodnikova koča (PV 7/1896, str. 113 in 114): » . . . . h r i b a Kon jšč ice 
(1716 m) se bl ižamo p lan in i istega i m e n a . . . na p lan in i K o n j š č i c a . . . na planino Konj-
šč ico (1444 m ) . . . v po ldrugi uri dospemo zopet na planino (opomba pod črto »NAROD 



RAZUMEVA Z BESEDO »PLANINA« KRAJ, KJER SO STANOVI (PLANŠARSKE KOČE), 
NE PA »GORE«).« 
Dr. Josip SERNEC, Popotne čr t ice (PV 9/1896, str. 145): 
»Redtenbachova planina =Red tenbacha /pe . . . ko sem prišel do te planine, sem zastonj 
t rkal pr i raznih tamkajšnj ih kočah . . . postregla z mlekom . . . še spreml ja la planšarica.« 
I. M., Na Stol ! (PV 10/1896, str. 161): 
» . . . glas zvonca . . . planina ni daleč . . . zagledala sva lepo Žirovniško planino ... 
k r a v e . . . sredi p lanine je stalo več k o č . . . p l a n š a r i c a . . . post reg la s s ladk im mle-
kom« . . . 
Fr. KOCBEK, Na Sv. V išar je ! (PV 11/1896, str. 157): 
»na Višarsko planino /:1581 m : / . . . « 
Henr ik TUMA, Planina Zapotok (v Planinskem beri lu iz leta 1969, str. 162, 164, 165 in 
166): 
»Ta planina je sončna in obširna. Obsega ves kot Zadnje Trente ter ima s t rme pašnike 
za drobnico . . . Planina Zapotok ima dobro vodo; takoj pod stanom je dober izvirek 
. . . t rd i jo pa, da ima najboljši sir. Ob mojem obisku je štela 328 ovac in 277 koza. . . . 
s lužnostno pravico ,rože', t. j., polnega užitka planine . . . je t reba strogo loči t i od pla-
ninske družbe ali, kakor jo imenujemo, .kompani je ' . To družbo tvor i jo oni, ki zedi-
nijo svojo drobnico s skupno čredo . . . Ni mogoče izkl juči t i potezanja mestne gospode 
za p laninskim lovom . . . lovnine za planino Bukovec K 200, za planino v Bali K 250 . . . 
omej i tve planinske p a š e . . . Marsikatera planina stoj i danes prazna, zaprta p lanina 
v M o ž n i c i . . . stroški obratovanja planine . . . prišla v planinski stan . . . « 
Ob tem pisanju Henr ika Turne zbuja pozornost zlasti resnost in poglab l jan je v gospo-
darsko problemat iko planine. To je pomembno zlasti spr ičo dejstva, da so meščani ob 
koncu 19. in v začetku 20. s to le t ja g ledal i na past i r je kot na l judi, ki ž iv i jo brezskrbno 
in celo »špasno« živl jenje. Zanje so bile planine pomembne zato, ker so na nj ih pi l i mle-
ko in včasih prenočeval i . Opisoval i so j ih z navidezno romant iko (zvončkl janje itd.), torej 
brez pog lab l jan ja v ž iv l jenje planšar jev ter v nj ihove prob leme. 
Boris REŽEK, Svet med Grintovci (1938): 

str. 16: »na planini so zdeli stanovi v zametih«; str. 71: »Ko se raztepe splašena goved 
po planini«; str. 84: »V planini se pase g o v e d . . . « ; str. 111: »Zapahnjeni stanovi na 
planinah so kakor izumrla vas.« str. 129: »O medvedu n i čuti, odkar so odgnal i ž iv ino s 
planin.« str. 147: »Po planinah je zasulo stanove.« 
Boris REŽEK, Stene in grebeni (1959): 
str. 6: »Številne planine po predgor j ih in v osrednj i rajdi so že v davnini pr ivabi le l judi.«; 
str. 12: »gorski kmetje... so zaganjali goved in ovce v svoje planine, ponekod pa so 
bile planinske srenjske; bodis i lastne, po služnostni pravici al i v n a j e m u . . . « ; str. 308: 
»više od planin, kjer so se pasle k r a v e . . . « ; str. 319: »Kamniške planine so le pašniško 
predgorje = Vel ika planina in obronk i Krvavca.« 
(Še Režek, Stene i grebeni , str. 322): »Na teh planinah se je prepaslo več tisoč ovac.« 
(pred tem našteva: na Kalcih, pod Kalško goro, v Gamsovem s k r e t u , . . . v Kamniški 
B e l i , . . . pod Mokr ico . . . tu so bile opuščene ovčari je.) 
Evgen LOVŠIN, Gorski vodnik i v Ju l i jsk ih Alpah (1961): 
str. 14: »Danes si je v znanstvenem svetu pr ibor i la ver jetnost domneva, da so planine 
in planšarstvo prastara domača institucija in da so še dolgo po prihodu Slovanov v 
Alpe živeli domorodni pastirji v raznih gorskih predelih, najdalje pa da so se ohranili v 
planinah ob Soči.« . . . 
str. 18: »stolet ja prej so bile bohin jske planine izkor iščene na Velem pol ju, po Konjski 
p l a n i n i « . . . str. 21: »Po njihovih planinah je planšaril Bohinjec«... str. 99: »izkor išča-
nje p lanin je otežkočeno tud i zato, ker so višine nad gozdno mejo preveč skalovi te in 
strme«; str. 127: »Spričo skromnih možnost i za preskrbo zimske živinske krme v dol in i , 
sta morala Trentar in Sočan v planino, rovte na pašo in košnjo«; str. 233: »Da, nekdaj je 
bilo bol j ž ivahno v planinah . . . ko so klali pitane ovce . . . « 
Mari jan LIPOVŠEK, Steze, skale in smučišča (1962): 
str. 23: « . . . v suh gozd . . . , skozi katerega so se svetl ikale senožet i pri Ankov i pla-
nini« . . . str. 25: . . . »na Javorniški planini še ni bilo govedi«... str. 29: . . . »in k l jub 
govedi, ki se pase po p l a n i n i « . . . str. 30: . . . »kmalu dospel na planino, ki leži sredi 
š i rne dobrave med samimi gozdovi« . . . str. 32: . . . »da na planini ni govedi« . . . str. 35: 
»Čez gorske t ravnike zveni smeh planinske košnje . . . nismo vedeli za to planino« . . . 
str. 55: . . . »tam je bila nekoč planina s stanom« ... str. 58: . . . »dol na p lan ino Razor« 
. . . str. 88: . . . »z Viševnika, ki je lepa planina« . . . str. 143: »Planina Pol jana leži 
v kotanj i« . . . 
Tone SVETINA, Orlovo gnezdo (1963): 
str. 11: . . . »pod planino Vršano« . . . str. 40: « . . . bi lo je že čez poldan, ko sva se 
skoraj zaletela v stanove neke neznane planine. Noč sva prebi la v eni izmed koč« . . . 
str. 69: . . . »po planinah je povsod zvončkljala živina«... str. 81: »Mahedra l je preko 
planine, mimo spečih s t a j « . . . str. 3: »Na planinah je pognala slastna trava m u r a v a « . . . 
str. 85: »Vrhovi gora so bil i pobel jeni s snegom, p lanine pa še kopne . . . Po planinah 



je odmevalo zvonjenje g o n i č e v . . . na osamelo ovč jo p lanino« . . . str. 97: . . . »s p lanine 
so se sl išal i zvonci živine« . . . str. 369: . . . »vrhovi so v po lkrogu obkrožal i p l a n i n o « . . . 
Hermann Buhl : Nanga Parbat, prevedla Li l i jana AVČIN (1967): 
str. 33: . . . »pobl isneva z očmi tja dol na zelene planine« . . . ; str. 245: . . . »odpre se nam 
pogled navzdol, kjer se blešče sončne planine«. 
Tone SVETINA, Borba Gradnikove br igade na Krnu (v Planinskem beri lu 1969): 
str. 1 3 4 : . . . »mimo planine Leskovice« . . . 
Miran MARUSSIG, Na Vogel in Rjavo skalo (planinsko beri lo, 1969): str. 141: . . . »polet i 
žene živino gor na planino« ... 
Vlasto KOPAČ, Vel ikoplaninski stan (Planinsko beri lo, 1969): str. 210: . . . »planinski pa-
st irski s t a n o v i . . . planujejo: pasejo, medejo in širijo« ... 
V brošur i za razstavo ob 80-letnici s lovenske »planinske« organizaci je p iše Tone CEVC v 
č lanku Kulturno izroči lo našega gor janca: »Glavna skrb gorskega kmeta je, da pre-
skrbi ž iv ini dovol j krme. Zato si je V VIŠJIH PLANINAH poiskal PLANINE (!!!), niže pa 
,route' (:rute:), senožeti« . . . (Prosim, preber i te ponovno ta stavek, pa boste videl i , za-
kaj govor imo o planinah kot jez ikovnem prob lemu! V istem stavku beseda v dveh raz-
l ičnih pomenih!) »Pastir v planini je navadno kdo domačih , sin ali hč i ; če ni p r imernega 
človeka, na jamejo pastir ja.« »Pravico do paše v planinah imajo soseske, zbrane v 
.roži', kot imenuje jo to pašno skupnost v Trenti , al i ,pwaninščini ' v Kamniških Alpah.« 
(Pr imer ja j te nasprotno razlago pr i Turni v č lanku o Zapotoku.) 
Vodnik Ju l i jske Alpe, spisal i T ine MIHELIČ, Dar inka PETKOVŠEK in Tone STROJIN 
(1974) podaja v posebnem poglav ju opis Fužinskih planin (str. 93 in 94): 
»Področje, ki ga na vzhodu omeju je ta dol ina Voj in Velo polje, na zahodu pa Dol ina Tri-
glavskih jezer, imenujemo Fužinske planine.« »Gre za v isokogorsko kraško planoto, 
ležečo tik nad gozdno, a pod drevesno mejo.« »Tu ležijo številne planine, ki so največja 
znači lnost in mik tega področ ja . Nekdaj močno razvito planšarstvo danes, žal, močno 
propada.« (Potem našteva imena: p lan ina Vogar, p lanina Vodični vrh, planina Pri jezeru, 
p lanina Viševnik, planina Dedno polje, p lanina Ovčari ja, planina V lazu, planina Krste-
nica, p lanina Pod Mišel j vrhom, planina Velo polje.) 
Miha POTOČNIK, Srečanja z gorami : 
str. 31: . . . »na id i l ično planinico Jaseni s temi gostoljubnimi seniki« 
Pet č lankov iz Planinskega vestnika št. 12/1976: 
Mi lan CIGLAR, Bodočnost Alp: 
»Pogozdovanje opuščenih planin in drugih pašnikov.« 
Boris MLEKU2, Smučine na Kaninu: 
... »na planini se ustaviva, da si Iztok ogleda ostanke pastirskih staj«.. 
Ivan TRTNIK, Savje z Menine p lan ine : 
»Sel prvič na planino«, »odloči tev je padla za Ovč j i stan, ker je gori past iroval Stenski 
Dre jca s precejšn jo čredo o v a c « . . . 
Urša KOLENO, Trentarska prav l j ica: 
. . . »agoni ja past i rskega kral jestva« »planina Za skalo . . . al i tudi n je j b i je jo 
zadnje ure?« »vstopiva v stan« . . . »glavni šef, kuhar, sirar, poveljnik planine«... 
Boris OSTAN: r 

opisuje pr ihod na planino Goričico, kuhanje v koči, govori o planšarstvu 
Peter FICKO, Vodnik Kamniške in Savinjske Alpe, druga izdaja, 1977- str 23" »V bli-z,nVteh .kmet|j al1 yiše na Gozdni meji so planine. To so pašniki, k jer čez polet je pasejo 
past i r j i ž iv ino in drobnico s samotnih kmet i j ali iz podgorsk ih vasi.« str. 199- »Se ob 
koncu pre jšn jega sto let ja je na pr isojn i strani na poboč ju Vežice stala pastirska koča, 
k jer je pastir pasel živino. Danes je planina že močno zaraščena, past i rski stan je na-
domest i la lovska koca.«; str. 250: »Velika planina, 1666 m. Predstavl ja gorsko planoto, 
k jer se na uravnani površini dv igajo posamezne vzpetine razl ičnih višin, ki j ih je l jud-
stvo v glavnem krsti lo s smiseln im imenom — gr ič i . Višj i je zahodni del, k je r si v smeri 
sever—jug s led i jo : p lan ina Konjšč ica (1562 m), na začetku s to let ja 108 past i rskih stanov 
in v e c s t o glav živine; Tukaj so pasli in še pasejo v poletnem času živino kmet je 
iz Stahovice, Stranj in Črne ter iz drugih nasel i j « 
V ko ledar ju iz leta 1978 ali 1979 sta barvni fotograf i j i inž. J. ŽUGMANA: »V sirarni« in 
»Dedno polje«. Pod s l ikama je besedi lo : Pastirski stanovi, skromne sirarne in senik i 
na slovenskih planinah so svojevrstni dokument i o stavbarstvu, ki je bilo pr i laqo jeno 
speci f icn i pro izvodnj i . Za planšarsko ž iv inore jo vel ja, da so jo Slovenci prevzeli nepo-
sredno o d staroselcev, mnogi pa misl i jo, da so hkrat i s p laninami prevzel i tudi svoje-
vrsten način živl jenja, pa tudi staro gospodarsko stavbarstvo. Ne glede na porek lo 
plansarske ž iv inoreje in proizvodne postopke, ki so še v današnje dni obdržal i precej 
arha ičn ih potez, stavbarstvo na planinah izredno smotrno in zato tudi polno svo jske 
lepote.« ' 
France AVČIN, Kjer t iš ina šepeta, četr ta izdaja 1980: 

S o > , B - r Ž
1

S m ° b i l i " a Z a P ° t o k u - Takrat je planina še delovala, živela t isto čudovi to 
s arozi tno ž iv l jenje med ovcami in s i r o m , . . . jed l i smo skuto, p i l i m l e k o « . . ; s t r 1 5 3 -
»Lepa mulat iera zapotoških past ir jev« . . . ; str. 191: . . . »sem past i r je pod šp i kom zateke i 2 4 9 



še pri z a j t r k u « . . . »Kvart ir so mi dodel i l i na d išečem senu nad enim izmed števi lnih 
hlevov sosednje p lanine Parte di mezzo.«; str. 201: »Vrnil sem se na svojo planino. 
Račun sem poravnal z . . . e lektr ično sveti lko« . . . 
Janez DOLENC, Planšar jenje na planini Razor nekdaj in danes (PV 4/1981): 
»Planina Razor pod Škrb ino je gotovo ena naj lepših na Slovenskem in ena redkih, ki 
še vedno delajo s lovi t i tolminski sir.« 
Terminološko zelo jasna in pravi lna je razlaga k sliki v ko ledar ju za leto 1982, in s icer 
za mesec juni j . Fotograf i jo je napravi l D. Holynski in je v arhivu Goren jskega muzeja 
v Kranju. Besedi lo se glasi : 
»Če smo se že spomni l i našega gorskega sveta, ne smemo prezret i še nečesa: gorske-
ga pastirstva ali planšarstva. V zadnj ih letih so naše planine spet nekoliko bolj oživele, 
seveda brez t ist ih znači ln ih sestavin pravega planšarskega življenja, ko je na gorsk i jasi 
al i kotanj i zaživelo celo planšarsko naselje, cela vas. Mnoge pastirske stavbe p ropada jo 
ali se spremin ja jo v poč i tn iška prebival išča. Ob vsem tem pa ver je tno pozabl jamo (ali 
pa celo vemo!), da smo prav z dedišč ino naše pastirske kulture do sedaj ohrani l i šte-
vi lne prastare kul turne korenine, tudi take, ki nas povezujejo z drug imi sosednj imi 
narodi.« 
Tore j : gorski svet, gorsko past irstvo = planšarstvo, planine so oživele, na nj ih so pa-
stirsKo stavbe 
Janez DOLENC, Blegoš skozi čas (PV 1983, str. 278): 
»Loški urbar iz leta 1630 omenja planinski pašnik na Blegošu. Navaja tudi, da so tam 
zaradi hudega mraza mogl i pasti največ štir i tedne na leto. Čez dan je moral bi t i pastir 
stalno na preži zaradi medvedov in volkov, ponoči pa so spravl jal i živino v staje.« 
Ta odstavek je važen tudi zato, ker si z nj im, v zvezi z navedbo B. Rezka, da medvedov 
ni več, odkar ni planin, s Tumovo navedbo o lovu Za potokom, pa s č lankom v Planin-
skem vestniku iz konca 19. stolet ja, da so na Mežakl j i nekoč tul i l i d iv j i medvedi , lahko 
razložimo Vrazov ci tat pesmi o lovcu, ki gre na medveda v div je planine. (Glej v na-
s lednjem delu te razprave.) 
Dr. Rajko PAVLOVEC, Utr inka z Menine (PV 8/1983, str. 416): 
»V. Fajgel j (:Planine v vzhodnem delu Savinjskih Alp, Geografski vestnik, 1953:) pravi, 
da je t reba pojmovati v vzhodnih Savinjskih Alpah planino kot površino, kjer se prven-
stveno pase živina, ponekod pa enkrat kosijo. O planinah v Kamnišk ih Alpah je več 
razpravl jal E. če rček (:Plamine v južnih Kamniških Alpah, Geografski vestnik, 1949:). 
Pravi, da so na severni strani Menine predvsem planine za gorn jegra jsko stran in oko-
l ico Luč, na južni strani pa za Tuhin jce. L jubl janski škof je so bil i povezani z Gorn j im 
gradom, saj so imeli tam v 18. s to let ju svojo rezidenco. Zato ni čudno, če so bil i lastniki 
vel ik ih gozdov in planin tudi n a Menini. Tako imenovane .škofovske planine'_ so bile 
Planina na Ravneh, k jer so pasli kakih 100 dni živino iz Nove Štifte, Bočne in Šmartne-
ga. Na planini je bilo okrog 80 glav živine, večinoma ja love; nekaj je bi lo krav. Mleko 
je ostalo pastir ju.« 
Anka NOVAK objavl ja v PV 1984 str. 211 in si. č lanek Micka, Cilka in Jurč s planine 
Laz in etnološki film Planšarstvo v Bohinju. 
Ves članek točno in nazorno kaže, kaj je planina v pravem pomenu besede. Razlaga 
je odveč, članek je t reba prebrat i od začetka do konca. 

Č. Ljudska imena za planine 

Kaj s lovenski gor janec misl i z besedo »planina«, se vidi po tem, da je vel iko več kakor 
120 planin v Mel ikovem smislu poimenoval s tak im imenom ali z besedo, ki po vsebini 
ustreza n jegovemu pojmu planine. Pri tem so znači lna zlasti taka imena, ki kažejo na 
lastnika oziroma na srenjo, ki j i pr ipadajo. 
Ne da bi poskušal i bit i izčrpni, j ih naštevamo po zemljevidih, pri čemer izpusčamo 
tiste, ki smo j ih naštel i v bohin jsk i skupini po Vodniku za Jul i jske Alpe. 
a) Ju l i jske Alpe, Bohin jske in fužinske planine, Tur ist ična karta 1 :20 000: 
Zgorn ja Grintovica, Spodnja Grintovica, Blato, Hebed, Lopučnica, Na kalu, Za skalo, Na 
kraju, Razor, Govnjač, Dobrenjšč ica, Pod Osojn ico, Lašca, Na prodih, Javor ica, č r č a , 
Rešljeva, Plazje, V prodih, Zadnj i Vogel, Storeča raven, Prvi Vogel. 
b) Ju l i jske A lpe — Vzhodni del, 1 :50 000: 
Hruševska, Lahova, Jureževa, Vel ika, Vrtaška, Oblek, Mežakla, Zgorn j i Kozjek, Strmole, 
Beznovec, Klek, Meja dol ina, Brezovec, Br janica, Rečiška, Kranjska dol ina, Pekel, Frč-
kova, Brdo, Lipanca, Javorn ik , Zajavor, Tošc, Konjščica, Zasipska, Kranjska, V plazeh, 
Stador, Rut, Kuk, Grantarska, Dupl je. 
Zahodni del : 
Trenta, Zapotok, Limerica, Višarska, Za robom, Mangrtska, Kor i tn iška, Bala, Jezerska, 
Nad Sočo, Veverica, Zagreben, Zaslap, Slapnik, Leskovica, Lepoče, Za črn im vrhom, V 
pologu, Kašina, Kuhinja, Pretovč, Kolovrat, Kovačičeva, Sleme, Laška seč, Medr ja , Za 

250 steno, Rešljeva. 



c) Zeml jev id i Geografskega inst i tuta JLA 1 : 50 000 Ljubl jana 1, L jub l jana 2, Bied 2: 
Vel ika, Mala, Gojška, Belšakova, Klemenškova, Logarjeva, Plesnikova, Knezova, Mat-
kova, Štular jeva, Jenkova, Ankova, Virnikova, Pristovškova, Roblekova, Bleščica, šen -
kova, Zalpotok, Brsnina, Sirč, Robanova, Podbrežnikova, Mošenjska, Lipniška, Radovl j iš-
ka, Ribenska, Selška, Vodiška, Lipova, Potoška, Zirovniška, Zabreška, Za ši jo, Pri žagi , 
Pod Stolom, Pol jška itd. 

D. Sklepne ugotovitve o planini 

1. Planina je enota gorskih pašnikov s stanovi in drug imi stavbami, potrebnimi za to 
sezonsko obl iko živinoreje. 
2. Beseda »planinec« je pomeni la do devetdeset ih let 19. sto let ja samo človeka, ki živi 
in dela na planini . 
3. Beseda »planinstvo« do devetdeset ih let 19. sto let ja sp loh ni bi la zapisana v nobenem 
slovar ju. Ni pa bi la neznana — to bomo videl i v pog lav ju o planinskem društvu. Pome-
ni la pa je isto kot beseda »planšarstvo«. 

PLEZALNA »SCENA« IN MODNA SMRT 
DIETRICH HASSE 

(Prevod: Peter Ščetinin) 

A lp in is t ičn i s t rokovnjaki v zadnj ih let ih večkrat iz javl ja jo: »Plezalec se sam in svobod-
no odloča, kako se bo obnašal v skali ali ledu; ali se bo varoval z vrv jo, ali bo upo-
rabl jal če lado ali bo plezal brez nje. To vel ja tud i za nas, ekstremiste. Nikogar ne po-
t rebujemo, ki bi nas opozar ja l na to in ono. Navsezadnje, vsak sam mora vedeti, kaj je 
zanj dobro . N ikomur nismo odgovorn i za napačno ravnanje posameznikov, pa tudi ne 
za pos led ice takih napak.« Podobno razmišl ja jo tudi zagovornik i ekstremistov. Pa je 
to prav i lno? 
Med zagovorn ik i ekstremizma bi našli tudi nekatere urednike časopisov, založnike, f i lm-
ske režiser je pa tudi tovarne športne opreme s svoj imi katalogi. Ti objav l ja jo fo tograf i je 
znanih alpinistov, kako plezajo v lahkotni obleki , s skromno opremo, so brez čelade in 
uporabl ja jo le plezalne sedeže. Ugotavl jajo, da je to danes nekaj samo po sebi razum-
l j ivega, da se to pač dogaja in tega ni mogoče prepreči t i , čeprav se sami zavedajo 
da je tako počet je vprašl j ivo. 
Med člani Nemškega planinskega društva (DAV) je bi lo v zadnj ih petih letih med 64 in 
84 smrtn ih pr imerov na leto; tu ne omenjamo hudo poškodovanih, neredke pa so tudi 
ekonomske stiske. Nesreč je v pr imer jav i z rast jo števi la članov v DAV (bol jša oprema, 
nove in učinkovi te metode varovanja, vzgojne akci je) v odstotk ih s icer manj. V te na-
mene sta na p r imer odsek za varnost in oddelek za izobraževanje pr i DAV vloži la vel iko 
t ruda in porabi la ve l iko denar ja. 
Stat ist ični podatk i povedo, da se resno poškodu je jo ali smrtno ponesreči jo predvsem 
alpinist i med osemnajst im in t r i indvajset im letom! V zadn jem deset let ju je med alp in is t i 
pod 21. leti celo dvakrat več hudih poškodb in smrtn ih pr imerov. Vzroki, ki vel ja jo za 
to sk romno skupino, so v neizkušenost i in precenjevanju samega sebe, v nezadostni 
opremi , v pomanjk l j i vem varovanju in padajočem kamenju. O tem nas pouči tudi Sta-
t is t ika nesreč DAV 1983, str. 13. 
Podrobnejša raziskovanja odseka za varnost pri DAV o naraščanju števi la smrtnih ne-
sreč, so pokazala, da so vzroki v: 
— pomanjk l j i v i opremi (želja pr ihranit i na teži!), 
— plezanju brez čelade (povzroči lo več smrtnih nesreč), 
— v navezovanju uporabl ja jo le plezalni sedež (najnovejša obl ika, kako se je mogoče 
v gorah igrati z ž iv l jenjem). 
Tr i je glavni vzrok i »modne smrt i alpinistov« še zmeraj vel ja jo. 
Katastrofe, k i j ih povzroč i al i pomanjk l j iva obleka, al i pa slaba oprema za bivak, so zna-
ne le t is temu krogu l judi, ki se ukvar ja jo z raziskovanjem nesreč. 
Naj omen imo le nekaj pr imerov: Leta 1972 sta se smrtno ponesreči la v severovzhodni 
steni Badi le Karel Gol ikow in Otto Uhl. Leta 1979 je reševalna akci ja zadnj i hip reši la 
dva poman jk l j i vo ob lečena alpinista iz Schmid-Krebsove smer i v Lal iderer ju, s t roški — 
60 000 DM; leta 1983 pa so v severni steni Dachla umrl i zaradi vremenskega preobrata 
š t i r je mladi Dunajčani . 
Smrtne pr imere zaradi pomanjk l j ive zašči te glave poznamo že dolgo. Tako si je leta 
1926 v gorov ju Elbsandstein razbil glavo z udarcem v skalo eden takratnih na jbo l jš ih 
alpinistov, k l jub temu, da je bi l padec obvarovan z vrv jo. Prav tam se je enako ponovi lo 



pred dvema letoma, čeprav je ponesrečeni imel podloženo kapo, kakršno uporabl ja jo 
kolesar j i na dirkah. V navedenem poroč i lu najdemo tudi podatke, ki govore, da je 
podobnih smrtnih pr imerov več tudi v drugih državah. Vel iko takih nesreč so zabeleži l i 
v ZDA in v Vel ik i Br i tani j i . V Vel iki Br i tani j i je bi lo v letu 1983 več kot 90 smrtn ih pri-
merov. V VValesu na pr imer kar 16 alpinistov, od tega j ih je pet umrlo. Znano je, da 
čelada ne more prepreči t i vseh poškodb, povečuje pa varnost in je z njo več ja možnost, 
da nesrečo preživimo. Šest smrtn ih pr imerov z zadržanim padcem je v navezi uporab-
l jalo le plezalni sedež, niso pa bil i navezani tudi okrog prsnega koša, posledica — 
zlom hrbtenice. Eden izmed gorsk ih reševalcev iz Dolomitov piše: 
»Grozl j iv je pogled na t ruplo, -ki visi vznak in je podobno upognjenemu žepnemu nožu, 
ko ima ramena v višini p e t a . . . « Znano je tudi, da pr i nekont ro l i ranem padcu in če ima 
udeleženec v nesreči le plezalni sedež, skoraj vedno pospešeno zaniha glava in tako 
lahko trdo udari ob skalo. Zato v id imo v tem še dodatno nevarnost tega modnega na-
č ina navezovanja. Prav to se je npr. zgodi lo lani v začetku septembra nekemu izkuše-
nemu nemškemu gorskemu vodniku in plezalcu v severni steni Plattenspitze v Kar-
vvendlu. Težavnostni s topnj i v smeri je bil vodnik sicer kos, padec s 15 metrov višine pa 
je povzroči l tak pospešek, da je z glavo, zašči teno s čelado, vodn ik udar i l ob steno. 
Poškodoval se je tako hudo, da so ga dva meseca ohranja l i — nezavestnega — pri 
ž iv l jenju le z aparati . Po dveh mesecih pa je mož umrl. Tisti, ki so ponesrečenca poz-
nali, so mnenja, da bi bil izid nesreče ugodnejši , če bi vodnik uporabi l kombin i ran pas 
okrog prsi in okrog bokov. 

Povrnimo se k uvodni ugotovi tv i : »V plezalstvu so danes taki pr imer i v navadi in teh 
splošno razšir jenih navad ne moremo spremenit i .« 
Al i se tisti, ki tako meni jo sploh zavedajo, kako zapleteno je vse to? Nihče ne more 
resno ugovar jat i češ, tako modno obnašanje med alpinist i je smrtno nevarno, n j ihovo 
razkazovanje pa neodgovorno. Mnenje, da mora navsezadnje vsak posameznik sam ve-
deti, kaj je zanj dobro, kaj slabo, vs i l ju je spoznanje, da imajo tisti, ki tako govore, le 
površno predstavo o č loveku in n jegovem obnašanju v takih pr imer ih . Ce bi naše 
alpin ist ične revi je začele propagirat i solo plezanje v najzahtevnejših smereh, bi se pove-
čalo število takih solo podvigov. Še neobl ikovana mladost se v svojem navdušenju rada 
od loča tudi za največj i rizik, ko se navzame obnašanja, k i je znači lno za določene 
skupine (posnemanje »rocker jev«, uživalcev mamil, star ih študentskih povezav, moder-
ne mladinske sekte itd.). V tem ni pr izadeta le mladina, moda vpl iva tud i na starejse. 
Tudi ti so odvisni od oko l ja in časa. Le pogle jmo nekol iko okol i sebe. 
Kdo nos i rdeče doko lenke in rdeče bele kariraste srajce, kdo sivo zelene oziroma 
modne bele »pleskarske hlače«, kdo p leza brez srajce ali samo v maj ic i? Pa so tu se 
kratkolasci in dolgolasc i in t ist i , ki ne morejo bit i brez žveči lnega gumi ja, pa t ist i s 
t rakom na glavi in tako naprej . Premalo se zavedamo, kol iko smo odvisni od nekakšne 
»uniformiranosti«. Te skupine pa se ne ident i f ic i ra jo le z zunanj im videzom, temveč se 
tako tudi obnašajo, govore in se v nekem smislu bol j ali manj oprede l ju je jo tudi ideo-
loško To niso samo tuje kapr ice, v katere smo vpreženi. To s potrebami in pamet jo 
nima nič opravit i , k l jub temu pa smo danes skoraj brez moči izpostavl jeni nasi l ju t ist ih 
skupin ki se svoje odtu jenost i v g lavnem sploh ne zavedajo, je ne občut i jo vec. To 
vel ja za primere, k jer je števi lo istomišl jenikov omejeno le na ozko skupino. Med 
»ozke skupine« sodi jo tudi akt ivni alpinist i al i »ekstremisti«, saj je za posameznika 
skoraj nemogoče, da bi se mogel izognit i speci f ičn im navadam takih skupin. Posamez-
nik je torej po svojem obnašanju le »eden izmed nj ih«. Ce si pog ledamo »svobodo v 
gorah« od blizu, bomo šele spoznal i , da je z vseh strani omejena. To so dejstva, ki ne 
nastajajo le s č lovekovimi potrebami, temveč so povezana tudi s t ist imi, ki p r iha ja jo iz 

pradavnine. 
Tu pa se začenja odgovornost vzornikov in nj ihovih sponzor jev, tu se torej začen ja nj i -
hova odgovornost do obl ikovanja »scene«. Najsposobnejš im v tej skupni igr i pr ipada, 
zaradi v isokega položaja na »rang« lestvici, seveda vzorniška v loga. Nihče j ih sicer j i e 
sili v to, toda tudi sami se ne pr i tožu je jo nad svoj im položajem. Navadi l i smo se ze, 
da znajo taki vzornik i svoje športne sposobnost i pretopi t i v denar in mars ikdo med nj imi 
živi od svoje športne slave. Ne bi govori l o rec imo tist i smešni »šnops« reklami, ki 
bolšči v nas vzdolž avstr i jskih cest (Reinhold Messner, op. Bine Mlač) ; ta kaže samo 
ozadje namreč, da je za denar mogoče naredit i vse. Zavedat i se moramo, da zahteva 
trening dosti časa, prav tega pa pr imanjku je ostal im — redno zaposlenim — udeležen-
cem »te tekme«. Vzorniki , ki s to je v ospredju, se prodaja jo z raznimi dob ičkonosn imi 
fotograf i jami, ki j ih pr ikazujejo v t ip ičn ih položaj ih, sodelu je jo s f i lmom, rek lamnimi 
hišami pišejo v razne i lustr i rane revije in se lotevajo tudi pisanja knj ig. Prav tako so 
nad vsemi temi akt ivnostmi zainteresirani tudi t rgovci športne opreme, zalozniki , f i lmski 
producent i in drugi. Vsi našteti žel i jo zaslužit i in oči tno meni jo, da se j im z vsako pred-
stavo v »sceni« posreči doseči t isto, kar žel jo. V zakup vzamejo celo to, da so za bol j 
prepr ič l j iv modni mrtvaški ples (in za lastni žep) potrebne tudi žrtve. Nj im se kaj takega 
ne more zgodit i . Vzornik i so izkušeni, izur jeni , zato pa so tudi manj izpostavl jeni . 

252 Ver je tno le malokdo od vzornikov tudi ve, da s takšnim pr ikazovanjem samega sebe 



— predstavl ja vel iko nevarnost za druge. Posledice so oč i tne: leto za letom je vec 
t ist ih, ki v tej modni igri žrtvujejo zdrav je ali ž ivl jenje. Tem je pr ipadnost »sceni« važ-
nejša kot če lada na glavi, »stanovsko« navezovanje »okrog bokov« pa je vredno neKaj 
ledvenih vretenc. Žalostn ih posledic svojega obnašanja se ne zavedajo. Končno se 
tudi vzornik i obnašajo enako, le da se ne spremin ja or ig inalnost »scene« in ostaja njen 
neopr i jeml j iv i f luid. Trgovina z vzornik i gre svojo pot. Ko je Hermann von Barth n jega 
dni zakl ica l : »Kdor gre z mano, mora bit i pr iprav l jen umret i !« to nikakor ni misl i l resno. 
Šele dandanes so iz te črne šale ustvari l i neodgovorno resnico. 
Zastavimo si vprašanje: Ali naj se področ ja alp in izma res loti zakonodaja lec, kot rec imo 
pri motor ist ih, kjer predpisuje jo obvezno uporabo čelade ali pa pri avtomobi l ist ih, k jer 
moramo uporabl jat i varnostne pasove? Ali naj se odk lon i izplači lo zavarovalnine pr i 
skra jno malomarnem obnašanju, ali zagrozi s kazni jo t ist im, ki izdajajo družbeno škod-
l j ive publ ikaci je , da bo tako končno zmagal razum in obvel ja lo tovarištvo nad modnim 
zapel jevanjem?« 
Al i mora res nastopit i družba, da bi med alpinist i uredi la t isto, za kar vemo, da je 
škodl j ivo za našo skupnost? Lahko bi se zgodi lo, da bi zakonodaja lec posegel v »svo-
bodo v gorah«, ko pa je, kar je samo po sebi razumlj ivo, zainteresiran za zdrav je in 
ž iv l jenje državl janov. 
In kdo bi se lahko vesel i l tega? 

Večina dejstev, zapisanih v člankih, objavl jenih v tej številki PV (Planinstvo danes — planinstvo 
jutri, Plezalna scena in modna smrt, članek v rubriki Razgled po svetu — Vsakdo naj hodi v gore 
kot mu srce narekuje — velja tudi za naše planinske razmere. Prav zaradi tega smo te misli strni i 
v to številko Planinskega vestnika in to predvsem zato, da bi o teh problemih začeli javno razmišljati . 

MED MITOM IN ROMANTIKO 
MITJA KOŠIR 

Doba, o kateri so spregovorili avtorji TV nadaljevanke o Juliusu Kugyju, sega čez mejo 
dveh stoletij, ki sta gradili takšne lastne vrednote, da jih sicer lahko med seboj primer-
jamo, ne moremo pa jih enačiti; predvsem pa so njuni miti že davno razblmjeni ali 
prevrednoteni. Zato je podoba o Kugyju dolgo nosila s seboj nekakšno mitično ogrinja, o, 
bila je povezana z odkrivanjem Julijskih Alp. Ta mož je bil priča in akter rasti slovenske 
planinske in alpinistične ideje, toda le ena, čeprav zelo vplivna osebnost med vodilni-
mi. In zdaj smo življenjsko zgodbo te osebnosti videli na televiziji, tako kot jo razbirata 
oba scenarista, Hellmut Andics in Željko Kozinc. Idealizirana slika do naivnosti!' 
Seveda je Kugy bil nesporno velika osebnost pionirske dobe odkrivanja Julijskih Alp. 
To so potrdili tudi avtorji nadaljevanke. Vendar so bili nesporno velike osebnosti tudi 
njegovi spremljevalci, česar pa iz nadaljevanke ni bilo razbrati, če ne štejemo izpričane 
vodniške nadmoči trentarskega divjega lovca nad vodenim »gospodom«. Potem pa z 
ekrana odčitujemo, da vodnika gore čustveno privlačijo, ga bogatijo, medtem ko se 
vodnik, kot je bilo videti, vzpenja le zaradi gmotne koristi, za denar ali pa zaradi uple-
njene divjadi. In ker vodeni ni bil sam kos divjemu gorskemu brezpotju, sta se torej 
našla z vodnikom. Skrbno vodstvo po neznani pokrajini — to so bili Kugyjevi Trentarjt, 
njegova Mota in Pavr (Andrej in Jože Komac), njegov Ojcinger (koroški Slovenec iz 
Ovčje vasi pod Višem in Poliškim Špikom) in še vrsta drugih. 

Vsi ti Kugyjevi vodniki so bili izrazite osebnosti in ne zgolj folklorne zanimivosti neke 
obrobne sub-kulture avstrijskega imperija. Nadaljevanka pa ni znala ali zmogla opozo-
riti na njihovo posebnost, na njihovo narodno samozavest, ki jo je tujerodna država le 
stežka krotila. Bili so gospodarji (čeprav od oblasti nepriznani) na svoji trentarski zem-
lji, na svojih vrhovih, zato je bil njihov odnos do tega sveta najprej izrazito racionalen, 
romantiko in »visoko politiko« so prepuščali vodenim »gospodom«, nič skupnega pa 
niso imeli z naivnostjo in služabniško ponižnostjo. Še zlasti Pavr ne, ki ga je Kugy zaradi 
njegove upornosti nikdar ni štel med svoje najljubše vodnike, bil pa mu je gotovo naj-
koristnejši zaradi velikega vodniškega znanja in moči. V svojih knjigah sam Kugy navaja 
dva primera, ko mu je Pavr rešil življenje: na zimskem Jalovcu in v severni steni 
Poliškega Špika. 
Takšni so bili trentarski (slovenski) divji lovci, kasneje slavni gorski vodniki, Kugy pa 
je bil Nemec. Štel se je za Nemca, čeprav slovenske matere in ponemčenega očeta 

' Režija: Marjan Ciglič; scenarij: Zeljko Kozinc, Hellmut Andics; kamera: Rado Likon; kostumi: 
Marija Kobi; scena: Janez Kovic; glasba: Jani Golob; redakcija: Nina Souvan, VVerner Swosil; montaža: 
Andrija Zalranovič; igrajo: Manlred Luks Lurderer, Boris Cavazza, Ivo Ban, Matjaž Višnar, Boris Juh, 
Marjan Srienz, Tone Kuntner, Kristjan Muck, Janez Vrhovec, Mira Sardoč, Maks Furijan, Vladimir Jure, 
Božidarka Frajt, Monika Riha, Gerhard Svoboda . . . proizvodnja: RTV Ljubljana in avstrijska televizija 
ORF, 1984. — članka sta bila objavljena v reviji za film in televizijo EKRAN, št. 9/10—84, str. 39—42 
(z dovoljenjem avtorjev). 
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sin. Mati je bila hči nacionalističnega slovenskega pesnika Jovana Vesela — Koseskega, 
oče pa je izhajal iz slovenske ziljske rodbine Kogojev. Kugy je seveda za svoje slovensko 
poreklo vedel, vendar zaradi vzgoje pozne druge polovice prejšnjega stoletja in večkrat 
izpovedanega sramu zaradi nepoznavanja slovenščine, tega javno ni nikdar priznaval. 
Vendar pa ni bil nacionalist, ampak je bil dedič visoke nemške kulture, rad je imel 
slovenske ljudi in slovenske gore (nekaj jih je z intervencijo celo rešil iz nacističnih 
taborišč), toda živel je v skladu s socialnimi normami in danostmi njegovega časa. 
Le-te so ga vključevale in mu hkrati narekovale pripadnost nemški (in deloma italijan-
ski — živel je v Trstu) kulturi. Slovenska je bila takrat, zrta skozi večinsko optiko, pro-
vincialna, celo manj razvita, omogočala je, kot pravi Taras Kermauner, manjšo kulturno 
senzibilnost, ožji svetovni radij, zapirala se je v geto. Tako je bil Kugy za slovenstvo 
izgubljen. 
Kugy je bil estet, vse svoje življenje zvest humanističnim načelom (celo na vojsko se je 
prostovoljno javil, da bi kot vodnik reševal človeška življenja), pisal je iz duše in srca, 
z ljubeznijo je zapisoval in s svojimi občudovanja vrednimi knjigami postavil spome-
nik slovenskim goram in človeku pod njimi. Takšen Kugy je bil zgodovinska osebnost, 
nikakor pa ne mit. V mit ga je skušala prevrednotiti določena ideologija, ki ji je Kugy 
(poenostavljeno) pomenil premoč nemštva nad slovenskim in (v določenem obdobju) tudi 
italijanskim življem na stičišču treh različnih kultur. Mit duhovne nadvlade, mit omike in 
vitalnosti, mit germanizacije čudovitega sveta med Jadranom, Sočo in Savo. Nadaljevan-
ka ta mit sicer izniči s poudarkom Kugyjevega kozmopolitstva, hkrati pa zamudi prilož-
nost, ko bi enakovredno lahko spregovorila o ostalih pomembnih pionirjih v Julijcih, ki 
so se z besedami in dejanji bojevali za slovenski značaj slovenskih gora. 
Prav gotovo je bil Kugyju enakovreden dr. Henrik Turna. Razumnik in raziskovalec, ki 
nam ni zapustil leposlovnih knjig, zato pa je desetletja neumorno zapisoval krajevna in 
ledinska imena, iz česar je nastala pomembna študija o imenoslovju Julijskih Alp. Turna, 
zvest svojemu političnemu prepričanju in narodni zavesti, Kugyju ni bil blizu, zato pa 
sta se oba spoštovala in si, vsaj v »športnem« smislu, nikdar nista bila tekmeca. Komaj 
omenjeni pa so v nadaljevanki tudi »Skalaši«, ki jim gre nesporno prvenstvo pri odkri-
vanju ostenij v Julijskih Alpah, pravzaprav so neposredni dediči klasične dobe, Juliusa 
Kugyja, Henrika Turne in njunih vodnikov. Le celovit splet teh osebnosti in dogodkov, 
povezanih z njimi, je lahko pravšnji temelj zgodbe o eni izmed njih. Vedeti namreč mo-
ramo, da je bilo vse Kugyjevo življenje podrejeno goram, vedno v senci gora, od ka-
terih mu je bil in ostal najljubši Triglav. 

Zakaj v zvezi z nadaljevanko omenjati Triglav? Zato, ker ni bil le njegova najljubša 
gora, ampak mu je bil vse življenje simbol njegove navezanosti na Julijce, simbol nje-
gove planinske ljubezni (Scabiosa Trenta ga je le simbolično spominjala na mladostno 
privrženost botanični znanosti). Triglav zanj ni bil le gora, bil je kot kraljestvo. Ko je 
nekoč na svoje vprašanje, kateri so lepši, Vzhodni ali Zahodni Julijci, dobil odgovor, da 
Zahodni (kot navaja France Avčin), je razsodil: Schon recht, alles schon! Die Ostlichen 
jedoch, die haben den Triglav und es gibt gar Nichts, was man dem Triglav gegenuber-

254 stellen konnte. Triglav ist kein Berg, Triglav ist ein Reich! 



In še nekaj velja omeniti. Njegovo življenje — to je bilo delo, je bila glasba in so bile 
gore (eni njegovih knjig je naslov: Arbeit, Musik, Berge — ein Leben), vse od francoskih 
in švicarskih Alp do predgorij Julijcev, vse to pač ni mogoče strniti v tri kratke retro-
spektivne epizode, posnete na filmski trak. Potem je tu še naš pojmovni odmik od 
klasične dobe, naše drugačno umevanje preteklega, ki pogosto, kljub briljantnosti do-
seženega, ne zmore iskati v globino zaradi kratkega stika v zgodovinskem spominu. Ali 
kot pravi eden naših najboljših poznavalcev Kugyjevega opusa, France Avčin, primer-
jajoč klasično dobo s sodobnostjo: Tu bleščeče poigravanje na površini plitkih voda, 
tam brezdanje globine same narave; tu hiperinteligentni jazz, tam klasična Beethovnova 
glasba, odjek gora. Niti enega tona ne smeš prestaviti, spremeniti, da ne pokvariš abso-
lutne mojstrovine. Tega nadaljevanka ni zmogla. 

TRAGIČNI BOJEVNIK 
VIKTOR KONJAR 

Projekt televizijske nadaljevanke o Julijusu Kugyju, »kralju Julijcev«, je nastal po na-
ročilu in v posebnih producentskih okoliščinah. Narekovala sta ga dogovor med ljub-
ljansko in dunajsko (slovensko in avstrijsko) televizijo ter njuna želja, da v enakoprav-
nem sodelovanju opravita skupno delo. Pri tem ni bila tšma tista, ki bi bila spodbudila 
to posebno medtelevizijsko kooperacijo, pač pa je — obratno — prav izhodiščni motiv 
sodelovanja kot takega iskal temo in jo, kot zadevno optimalno možnost, tudi našel. 
»Kugy« je torej nastal po naročilu, kar pa samo po sebi ne more biti razlog za kakršne-
koli negativne poene. Res je sicer, da pripisujemo umetniškim stvaritvam, nastalim iz 
avtdrsko spontanih potreb, vsaj v apriornem smislu večjo veljavo kot izpeljavam od 
zunaj lansiranih naročil, vemo pa tudi, da se lahko ta apriorni odnos do dela ob sooče-
nju z rezultatom umetniške procedure v svoji posteriorni sodbi sprevrže v povsem na-
sprotno podobo. 

Razmisliti nam je, kako se je v tem pogledu obnašal pričujoči projekt. Ključnega po-
mena je poskus sežetega odgovora na vprašanje, kaj je tisto, kar so želeli »duhovni 
očetje« te nadaljevanke s Kugyjevim likom in njegovimi razmerji ter njihovo usodo izra-
ziti ter izpovedati oziroma sporočiti. Pri tem imejmo ob pojmu »duhovni očetje« v mi-
slih širši, ne zgolj scenaristični avtorski krog: »Kugyju« so namreč botrovali tudi in 
predvsem televizijski uredniki iz obeh producentskih centrov, oba scenarista sta bila 
tretirana prvenstveno kot dramatizatorja — tehnologa. In prav v zvezi s tem se sproža 
vprašanje, ali sta z barvo in duhom svoje predloge ta svoj status kakorkoli prebila. 
Vprašanje lahko strnemo v sežeto formulo, izraženo v vprašalni obliki: Je »Kugy« samo 
razvito in razvidno biografsko poročilo — ali vendarle tudi umetniško sporočilo? 
Lik Juliusa Kugyja ne sodi v območje dramatičnega heroizma, čeprav izkazuje celo 
vrsto nastavkov za pozicijo tragičnega bojevnika. V sebi je nosil — kot realna oseba 
— nepremagljivo ljubezensko strast do neponovljivo lepega in avtentičnega geopoli-
tičnega prostora na območju Julijskih Alp oziroma Triglavskega pogorja in njegovih 
dolin — ter se v zavzetosti za njeno (samo)uresničenje v specifičnih okoliščinah svojega 
(zgodovinskega) časa in v specifičnih mednacionalnih, medideoloških, medpolitičnih 
in medetičnih napetostih tega tromejnega (slovensko-italijansko-avstrijskega oziroma 
slovansko-germansko-romanskega) območja znašel v celi vrsti osebnih stisk, preizku-
šenj, spopadov in torej tudi dram ali dramatičnih življenjskih epizod. A vendar ga 
ob vsem tem ne doživljamo kot tragično figuro, prek katere bi bilo mogoče projicirati 
tragično ali heroično figuro časa. In zdi se, da tega sporočilnega duha v televizijski 
nadaljevanki o Kugyju ni in nam ga tudi ne kaže iskati. 

Ta ugotovitev seveda prav nič ne zadeva pomena samega Julijusa Kugyja za našo pla-
ninsko zgodovino in za naš odnos do gora, ki je kajpak več kot samo ljubezen do 
planinskih pejsažev: je tudi ali predvsem filozofija v širokem razponu, od alpinistične 
etike prek socialnih in nacionalnih prebojev iz ostro razslojenih v demokratično urav-
navane družbene in življenjske oblike pa vse tja do obče eksistencialnih oziroma 
globalno človeških vprašanj. Kugy je uveljavljal vizijo iste in vzvišene človečnosti, ki 
bodi adekvatna čistosti in vzvišenosti superiornega gorskega sveta. S svojim lastnim 
zgledom, s svojimi predavanji, s pisanjem, z vsem svojim sugestivnim človeškim 
vplivom se je postavljal po robu nacionalno konfliktni, poniglavo prestižni, gora nevredni 
mentaliteti, ki so jo diktirale realne zgodovinske razmere in so na prizoriščih tega in 
tukajšnjega sveta nevarno prevladovale. Spopad je bil hud, za Kugyja nemalokrat 
boleč in poniževalen, porazov je v tem svojem plemenitem prizadevanju doživljal 
več kot zmag in njegova fizična življenjska pot se je pravzaprav — vsemu, kar je v svoji 
»misiji« dosegel, navkljub — končala na nični točki, ne da bi bil sam dočakal moralno 255 



zmagoslavje svoje ideje. Vse našteto so kajpak obeležja tragične figure, ki bi jo bilo 
— s potrebnimi omejitvami — mogoče postaviti ob bok ljudem tipa Mahatme Gandhija 
ali Martina Luthra Kinga; z omejitvami pač v tem smislu, da Kugy ni bil nikakršen 
ljudski tribun, kaj šele voditelj ali državnik. Prav v tej okoliščini pa je tudi kleč, zavoljo 
katere postavljamo, vsem nastavkom tragičnih obeležij njegove usode navkljub, vpra-
šaj nad dejansko tragično razsežnostjo njegovega človeškega in obenem zgodovinskega 
statusa. Nobenega dvoma ni o njegovi izjemni srčnosti, o njegovi človeški nadna-
cionalistični širokosrčnosti, ki je prerasla v vsestransko superiornost, o njegovih tudi 
osebnih zaslugah, da so naše gore (med Dunajem, Ljubljano in Trstom) postale to, 
kar so — oaza razumnega sožitja med pripadniki različnih narodnih skupnosti, in ven-
dar je samo eden izmed mnogih, ki so se bojevali ter posredno ali neposredno izboje-
vali svoj boj z globoko zakoreninjenimi socialno-razrednimi in nacionalnimi napetostmi 
v tem predelu na njegovi zgodovinski prelomnici. Bil je v nasprotju s siceršnjimi prota-
gonisti te zgodovinske katarze na naših življenjskih tleh, celo izrazit hrast samotar, 
kar je po tej plati znak njegove veličine, po drugi pa deficitarno obeležje njegove 
vloge in njegovega pomena v zgodovinskem dogajanju, ki je z velikimi valovi, z več-
desetletno menjavo visoke plime in globokih osek, počasi, a vztrajno čistilo naplavine 
stoletij. Kugy ni bil protagonist teh dogajanj. Doživljal jih je bolj ali manj trpno, pasivno, 
vdano, čeprav vselej dosledno zvest svoji viziji nadnacionalnega občestva zaljubljen-
cev v lepote gorskega sveta, sveta brez dominacije pripadnikov ene ali druge nacionalne 
provenience, socialnega sloja ali ideologije nad ljudmi z druge strani zgodovinske meje. 
Vsej tej »historiji« njegovega življenjskega procesa ter postajam njegovega križevega 
pota smo sledili tudi skozi potek tridelne televizijske predstave, ne da bi nas bilo 
gledanje osredotočalo h Kugyjevemu tragičnemu bistvu. Scenarista (Željko Kozinc, 
vprežen v ta voz s strani ljubljanske in Hellmut Andics, angažiran s strani avstrijske 
televizije) sta nadrobno preštudirala Kugyjevo življenjepisno gradivo, izbrala dogodke, 
ki so bili ali so se jima zdeli ključnega pomena za oznako življenjskega loka, dopisala, 
kar je manjkalo, da bi bila dramaturška linija sklenjena, in vso to materijo razporedila 
v več časovnih predalov, razpetih med leti 1880 in 1945, med Kugyjevo mladeniško-
študentovska leta z ene in njegovo častitljivo starost z druge strani. Vmes sta bili 
dve svetovni vojni, vmes so bile socialne in nacionalne napetosti, ki so vse te valujoče 
zgodovinske kataklizme sprožale in se po njihovem izteku v tako ali drugače modifi-
cirani obliki nadaljevale, vmes so bile revolucije in okupacije, eno samo neugnano 
valovanje zgodovinskega viharja — in scenarista sta si prizadevala, da bi v kar naj-
večjem možnem številu prizorov s te šest ali sedem desetletij trajajoče palete pona-
zorila in okarakterizirala odnos subjekta (Julijusa Kugyja) do objekta (obstoječih in 
prevladujočih, vladajočih socialnih, nacionalnih in ideološko-političnih sil na življenjskem 
prostoru med Alpami in Jadranom). Ves potek dogajanj v tej biografski igri o Kugyju 
je osredotočen k označevanju njegovega razmerja do karakterističnih posegov zgodo-
vinskega časa v njegovo doživljanje, v njegov svet in njegovo zavest. Pri tem je domala 
v celoti v ospredju predvsem Kugyjevo trpno doživljanje vnanjih okoliščin, ki ga izzivajo 
in na katere se odziva, ne da bi jih povzročal ali hote posegal vanje sam. Kugy je inte-
lektualec-raziskovalec-umetnik, ne aktivist. Je v bistvu samotar ter neke vrste misionar, 
iskanje miru in skladja in razumevanja med ljudmi dobre volje. Ta mir išče v gorah in 
med ljudmi, ki so eno z gorami. Del te njegove filozofije odmika od prestižnih, nasil-
niških, nacionalistično, egoistično in subordinacijsko nastrojenih stremljenj, ki pogo-
jujejo nenehne boje med ljudmi, je tudi iskanje Scabiose Trentae, gorske cvetlice, 
ki je bila nekoč nedvoumno evidentirana, a je zlepa ni več najti. Kugyjeva strast je 
potemtakem v sozvočju s tišino in mirom, obrnjena k humanim idealom izravnave med 
ljudmi ter med človekom in naravo, vendar spet ne v smislu umikanja v lupino meščan-
skega samozadovoljstva. Svoj in človekov eksistenčni smisel nasploh išče v posebni 
obliki boja. Toda ne boja z drugimi (boja zoper zlo), temveč boja v samem sebi 
s samim seboj (boja za dobro). In kar sta pri vsem tem skušala scenarista uveljaviti 
kot svojo poglavitno misel, je dokaz o superiorni moči tega Kugyjevega ravnanja: 
čeprav ni bil bojevnik, ki bi se bil spopadel na odprti sceni, in čeprav je s strani 
militantnih protagonistov zgodovinskih procesov na teh naših tleh doživljal nenehne 
udarce in poraze, je njegova humana misel prav zavoljo njegove pokončne doslednosti 
štela in mogočno opozarjala nase. 

V scenariju (in seveda tudi v njegovi realizaciji) je bila uporabljena tehnika asociativ-
nega preskakovanja časovnih razponov v obeh smereh: iz kasnejših v predhodna in iz 
predhodnih v kasnejša obdobja. Šlo je za neke vrste tehniko »izklicevanja tombolskih 
številk«: vsaka izmed njih je predstavila dogodek iz tega ali onega obdobja na Kugyjevi 
življenjski poti in s to ali ono dodatno potezo dopolnila podobo njegovega lika. Šlo je 
za postopno polnjenje mozaika po analitični dramaturški poti, kajti gledalca ni bilo 
treba informirati o tem, kako se je Kugyjeva zgodba iztekla (to mu je bilo znano že iz 
okvirnih življenjepisnih podatkov pa tudi iz začetnih sekvenc nadaljevanke same, ki je 
zastavila svoje fabuliranje v bližini trpkega starčevskega izteka Kugyjeve življenjske 
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Sam po sebi je bil pristop h gradivu smotern in nemara tudi optimalen, toda v nepo-
sredni izpeljavi vendarle nekoliko preveč konvencionalen, premalo inventiven in zares 
vpet v asociativne zveze. Pripovedovalci Kugyjeve zgodbe so bili bolj kot v lastno doži-
vetje njegovega človeškega lika zazrti v podatke o njegovih življenjskih dogodkih in 
preizkušnjah, pa je tudi zato vsa ta njegova zgodba izzvenela bolj kot nizanje biograf-
skih dejstev in manj kot poskus razgrnitve neke herojsko-tragične človeške drame. 
Očitno tudi zato, ker je v vsem, kar je mogoče povedati o dejanskem Kugyju in 
njegovem svetu, premalo zares oprijemljive tragično-heroične snovi, pa bi si bilo treba, 
če bi hoteli strniti v dramatični succus bolj uokvirjeno in bolj pretresljivo usodo, 
izmisliti drugačne dimenzije junakovega človeškega lika in njegovih spopadov ozi-
roma izravnav s soljudmi kot reprezentanti takšnih ali drugačnih teženj, med katerimi se 
je k svoji realizaciji prebijala njegova premo sorazmerna pot. 

Ker sta se scenarista — kot jima je velevala dolžnost — opirala predvsem na verifi-
cirana dejstva, ne da bi bila sama karkoli izumljala (z izjemo dramaturško neizogibnih 
prehodov in po svojem bistvu nepomembnih dopolnil), jima Kugyjeve karakterizacije ni 
uspelo sprofilirati tako, da bi bila pred nami zares celovita in konsistentna. Mestoma 
je namreč nejasna, nenatančna, preskopo dimenzionirana, nekajkrat se nam zdi celo 
anemična — in se vprašamo: čemu nam je zdaj to sploh treba podoživljati? Razlog 
je nemara res v tem, da se scenarista (in v sosledici z njima režiser) nista opredelila 
za eno ali za drugo izmed obeh možnih smeri obdelave Kugyjeve motivike: bodisi za 
strogo dokumentirano, bodisi za izrazito fikcijsko. V obeh primerih bi se bila lahko 
bolj ali bolje osredotočila k označitvi Kugyjevih značajsko moralnih potez. Kombinacija 
obeh možnosti je vlekla pozornost stran od bistva. Lik, ki je nastopal kot rdeča nit 
v nadaljevanki, je sicer bil lik Kugyja, toda plasiran z določenimi zadržki, saj nam je 
bilo dano vedeti, da ne gledamo dokumentarne igre, temveč svobodno zdramatizirani 
življenjepis, katerega osebe pa so vendarle realne, povzete iz dejanskosti, čeprav spet 
ne povsem avtentične, s Kugyjem in njegovimi prigodami vred. 

Režija je, upoštevaje to kombinacijo obojega, zvesto sledila »ukazom« scenarija. Ni jih 
nadgrajevala ali presegla, pa tudi zaostajati ni hotela za njihovimi intencijami. Uporabila 
je realistično (psihološko-behavioristično) tehniko gradnje kadrov in sekvenc, prizadevaje 
si, da bi bila videti prizorišča in dogajanja na njih kolikor mogoče avtentična. To ji je 
v glavnem tudi uspevalo, zlasti v interierih, medtem ko so bili eksterieri, še posebej 
plezalski in trentarski kadri, izrazito šibkejši ter pod ravnijo pričakovanega, včasih celo 
na sami spodnji meji še dopustnega. Prizori fizične dramatike so v vseh ozirih zaosta-
jali za prizori psihično-verbalnih napetosti in razbremenjevanj, kar je tudi razlog za 
neenovito gledalčevo počutje ob sledenju poteka igre. Njen ritem je nihal, včasih 
celo v skrajnih nasprotjih, segajočih od imenitno zrežiranih in odigranih partov do 
povsem diletantsko izpeljanih rešitev. To je v določeni meri posledica režiserjeve 
neenovite kondicije, a tudi posledica nihanj v scenariju, ki je med trdno zastavljene 
prizore vnašal papirnata mašila in tako tudi sam po sebi opozarjal na potrebo po bolj 
selektivnem odnosu do elementov pripovedne in dramaturške materije. 
Samoumevno je, da se ta neenovitost kontur odraža tudi v igralskih deležih in v drugih 
prispevkih k oblikovanosti predstave. V razmeroma velikem in raznoterem igralskem 
ansamblu je bilo čutiti premalo režiserjeve roke. »Promet« je sicer urejala, ni pa dovolj 
motivirala posameznih igralskih storitev, še zlasti ne poglobljenega oblikovanja značajev 
in fiziognomij. Zdi se, da je zaslugo za boljše igralske dosežke mogoče pripisati pred-
vsem posameznim igralcem samim in njihovemu inventivnemu vživetju v vloge, kajti 
režiserjevega koncepta je pri tem čutiti razmeroma malo. To pa, v določeni meri, velja 
tudi za igralca naslovne vloge, ki je imel izredno težko delo, saj je moral ' igrati 
Kugyja v različnih obdobjih njegovega življenja, od rosno mladeniških preko zrelo 
moških pa vse tja do utrujenih starčevskih let. Nalogo je, v glavnem, opravil na zelo 
korektni ravni in prizadevno, vendar pa tu in tam tudi pod ravnijo. Zdi se, da je bil 
v starčevski pozi precej bolj sugestiven in prepričljiv kot v koži mladega Kugyja. 
Izjemno delo je opravila tudi scenografija, vendar tudi ona v nihajih od povsem dogna-
nih do izrazito deficitarnih ponazoritev prostorskih ambientov. Še najmanj zadoščeni 
smo bili ob vstopih v skalovje, čeprav smo — ne neupravičeno — pričakovali, da bo prav 
v njih strnjeno jedro Kugyjevega dramatičnega doživljanja. 
Nadaljevanka nas je dovolj celovito seznanila s Kugyjevo zgodbo, s filozofijo njegovih 
prizadevanj ter z okoliščinami, v kakršnih je potekal njegov življenjski boj, vznemirila 
pa nas ni. In tudi presvetlila nas ni — kljub razgrnitvi v fašistoidnega in nacionalistič-
nega zla, cigar mlin je mlel tudi Kugyjevo, nad vse to pritlikavo politično-zgodovinsko 
početje vzvišeno življenje, a ga moralno seveda ni zmlel, ker je bil Kugy s svojo jasno 
začrtano in vseskozi premo smerno mislijo močnejši od njega. Ne zavoljo Kugyja ki 
s svojo človeško in intelektualno podobo nastavke za takšno (tudi danes aktualno) 
vznemir/enje ponuja, pač pa zavoljo v pričujočem zapisu naštetih odsotnosti trdne 
m nedvoumne avtorsko sporočilne pobude v samem scenariju in po njem tudi v filmski 
postavitvi projekta. 



PRIPOVED O ČANGU 

Ramesh Raj je čokat mladenič, temne polti in s črnimi brki, je 
tak kot je večina prebivalcev južnih in srednjih predelov Nepala. 
Je asistent v oddelku za kulturo na Tribuanovi univerzi v Kat-
manduju. Spoznala sva se po naključju, ko sva sedela za isto 
mizo v restavraciji »Tibetan momo«, ki jo vodi sestra dobrega 
prijatelja Lakhpe Guringa iz Naur Gaona. Ramesh prihaja pogo-
sto sem, v ta majhen in zatišen kotiček na pogovor s prijatelji, 
ko zraven jedo »momo«, okusno tibetansko jed, sestavljeno iz 
mesa in sočivja (je zvito v testo in spečeno ali kuhano), zraven 
pa si privoščijo čašo chhyanga (čanga) ali pa vrč tonghbe. 

Govorimo o marsičem. Med drugim je Ramesh pripovedoval, kako je preživel leto dni 
v pokrajini Solu-Khumbu, domovini Šerp, kjer je preučeval način njihovega življenja 
in običaje. Na temelju teh izkušenj je napisal nekaj razprav, izmed katerih je ena 
posvečena »čangu«, ki smo ga skupaj srkali ob teh razgovorih. Sploh nismo slutili, 
koliko zanimivega je z njim povezano, koliko različnih vrst je in na kakšnem mestu 
je v družabnih običajih. Gre za članek »Chhyang: Its origin and importance in the 
Sherpa Society«, Ramesha Raj Kuwara, ki je bil objavljen v nepalskem časopisu 
»Himalayan Culture« (Vol. II, str. 29—32, 1981). Osnova za zapis je prav ta članek. 
Čang poznajo v Nepalu že zelo dolgo. Izročilo govori, da je prišel v to deželo iz 
Kitajske in sicer preko Tibeta. O tem je znanih nekaj inačic. Ena izmed njih pripove-
duje, da je neka kitajska princesa, ko se je poročila s tibetanskim kraljem, prinesla 
s seboj za doto med drugim tudi — čang. 
Druga pripoved pa pravi, da je čang pripravil prvi gurk Rimpoche ali Urgyan Rimpoche, 
ki ga je ljudstvo zelo cenilo. Šerpe se še danes, preden ta čaj začno piti, dotaknejo 
s prstancem te tekočine in kapljico trikrat otresejo, kar pomeni simbolično ponudbo 
omenjenemu gurku. (Zanimivo je, da gurku Rimpocheja omenjajo tudi v zvezi z ime-
nom vrha Kang Guru, vprašanje pa je, če gre v tem primeru prav za tega človeka, 
ker prevzemajo enako ime tudi lame že od nekdaj.) 
Tretja pripoved pa je povezana z zidavo samostana Sammya (izg.: Samje), v kateri niso 
bili uspešni (podobno kot pri zidanju Skadra), dokler gurk Rimpoche ni s čangom 
poškropil gradnje, in vse dotlej, dokler graditelji niso popili skodelice čanga. 
Zavoljo tega imajo to pijačo za pijačo, ki pomeni — blagoslov bogov. 
Toliko o tej pijači razne pripovedi, sicer pa sama beseda chhyang ali zyang v jeziku 
Šerp in Tamangov pomeni — pivo. Čang pripravljajo iz raznih žit: pšenice, ječmena, 
koruze, prosa, v novejšem obdobju pa tudi iz riža. Riž so v Nepal prinesli in danes 
predstavlja čang, ki ga izdelajo iz tega žita, najljubšo pijačo Nepalcev. Vsebuje pa 
okoli dva do tri odstotke alkohola. 
Pripravljajo pa ga takole: Zrnje vsujejo najprej v bakreno posodo, v kateri ga sku-
hajo. Med kuho ne sme biti v bližini prav nobenega gosta. Po kuhanju zrno razprostro 
in ga tako posuše. Potem mu primešajo določeno količino kvasa in nekoliko pekoče 
paprike. Soli ne dodajajo. V košari po sušenju to zrno premešajo in ga pokrijejo 
z rododendronovimi vejicami, vse skupaj pa pokrijejo še z odejo iz jakove dlake. To stoji 
do štiri dni, ko medtem začne zrno vreti, kar spoznamo po značilnem duhu. Potem 
vse skupaj zvrnejo v čebrič in pokrijejo s pokrovom, ki se tesno prilega in ga še 
obteže s kamnom. V takem čebriču zrnje ostane šest do sedem mesecev in s fermen-
tacijo doseže kar precejšnjo alkoholno moč. Potem zrno stresejo v pločevinasto posodo, 
ga prelijejo s toplo vodo in ga zgnetejo z dlanmi. Tekočino, ki jo na ta način pridobe, 
imenujejo — čang. Vročo vodo vlivajo tudi naravnost na zrnje in kar se pretoči iz 
čebrička, imenujejo »ningar« in je najboljša vrsta čanga. 

V življenju Šerp je čang spremljevalec različnih vsakdanjih priložnosti. Za nekatere 
izmed njih so namenjene le izbrane vrste čanga. Nekoliko primerov: 
Tizyang, pivo, ponudijo ženinu, ko pride snubit nevesto. 
Ningar ponudijo na svadbi. 
Kemzyang vstavljajo v pokojnikovo telo na mrtvaškem odru. 
Kozyang pijejo, ko opravljajo skupna vaška dela (gradijo poti, vodovod in podobno). 
Če je nekdo prekršil zakon, je dolžan plačati to v denarju ali s čangom, ki mu pravijo 
naazyang. 
Dezyang je poseben čang, ki ga ponudijo nosečnicam. 
Po kupčiji pijejo chhongzyang. 
Čang, ki ga nalivajo v veselih razpoloženjih v družbi in ob pesmi pa imenujejo dozyang 
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Čang poznajo po vsem Nepalu. Mi smo tedaj, ko smo bili v tej deželi, uživali čang, 
ki ga pripravljajo prebivalci doline Marsyandi, na poti na Kang Guru. To je čang, 
ki ga pripravljajo iz riža in pogosto niti ni odcejen. Najbrž je pridobivanje tu nekoliko 
drugačno, kot pa smo to zgoraj opisali. V toplih predelih okoli Phalesangua ali 
Bahundande ni potrebno čakati prav celih šest do sedem mesecev, da se kipenje 
zaključi, kot je to primer v Khumbu. 

(Prevedeno iz knjige S smučmi po Kang Guru, Zagreb 84, 
avtor Boris Aleraj, prevod M. K.) 

MORAČA 
IZTOK KOGELNIK 

Nedvomno spada vožnja s kajakom po Tari, od Mojkovca do Foče, zaradi same reke 
Tare in njenega okolja, med najlepša kajakaška doživetja. Po krivici je reka Morača, 
ki teče v neposredni bližini Tare, nekoliko zapostavljena. Reka izvira v pogorju Sinja-
jevine, Stožca, Durmitorja, teče mimo samostana Morača, skozi skoraj 20 km dolg 
kanjon v ravnino, skozi Titograd in se izliva v Skadarsko jezero. Najzanimivejši del 
je od samostana Morača do vasi Bioče (avtobusna postaja) ali do Titograda. Navpične 
stene kanjona, bistra voda in okolje — vse to ne zaostaja dosti za Taro. 
Vstopno mesto je ob samostanu Morača, do koder se pripeljemo z avtomobilom ali 
avtobusom iz Titograda ali Kolašina. Samostan Morača so ustanovili leta 1252 in šteje 
med najstarejše, večje, pa tudi najbolje ohranjene samostane v Črni gori. Po strmi stezi 
se pod samostanom spustimo k reki. Do Titograda je po vodi približno 45 km, lahko 
pa izstopimo v vasici Bioče. Na začetku nas prejme 6 km dolga soteska z zanimivimi, 
delno zablokiranimi, vendar razmeroma lahkimi prehodi, do ustja potoka Mrtvice, ki se 
izliva v Moračo z desne strani. Reke nismo poznali, vedeli smo le, da je čudovita. Edini 
domačin, ki smo ga srečali ob izlivu potoka, nam je dal »vzpodbudne« informacije: 
»Nemojte dalje momcil Tamo je urnebes!« Ne razume nas, ki se iz njemu nerazumljivih 
vzrokov, potepamo v teh lupinah po divjih vodah. Ko opazi, da je z nami tudi dekle, 
mu je jasno, da nas od naše namere ne more odvrniti. 

Od ustja potoka Mrtvice se kakšen kilometer pred nami že vidi zoženi vhod v kanjon. 
Tik pod vodno gladino skrita veja, dobesedno prereže enega od gumijastih kajakov. 
Vreznina je meter dolga, zato smo prisiljeni na istem mestu prenočiti. Preostanek dneva 
izkoristimo za krpanje čolna, povzpnemo se tudi na cesto in pretečemo nekaj kilo-
metrov, zato da bi si ogledali, kje naj bi bil ta »urnebes«. Na cesto smo še lahko prišli, 
nato pa se dvigne 100 m in več ter v steno vklesana spremlja reko. Z reke je ni mogoče 
doseči, vsaj v dolžini 10 kilometrov ne. Pogledi s ceste so lepi; povsod sama navpičnost, 
ponekod se moraš pošteno nagniti kar čez rob, da zagledaš na dnu kanjona tanek, 
zeleno-moder trak reke. Ugotovili smo, kje je prehod; na videz je zelo neroden. Ob 
pogledu s ceste sem bil prepričan, da bomo čolne vlačili, spuščali in nosili čez to 
mesto, polno manjših skal. Naslednje jutro odrinemo zelo zgodaj; zjutraj je narava 
najlepša. Prvi del kanjona (Mijolice) tehnično ni zahteven, je pa čudovit. Kakšnih 
8 m široka struga, v njej pa je umirjena, kristalno bistra voda. Visoko v steni slutimo 
cesto, nad nami pa se vije samo trak modrega neba. Menjavajo se mogočne, gladke 
stene, ki rastejo iz vode in mivkaste sipine; civilizacija je daleč, cesta nedosegljiva, 
povratek ni mogoč. Na enem mestu je stena počena kot velika ustnica, iz nje bruha 
voda, pada v slapu in prši po nas. Naslednji slap se v reko izliva postopoma iz sklede 
v skledo, dokler iz zadnje kotlice ne steče v reko. Norimo kot otroci. Vsak si je izbral 
svojo kotlico, svojo kopalnico. Kmalu pa pridemo do mesta, ki smo ga dan pred tem 
opazovali s ceste. Kamenje se spremeni v velike skalne bloke, vmes pa se peni voda. 
Od množine vode v reki je odvisno, koliko je možnih prehodov. Najvarnejši je po naših 
računih ob sami steni na levi strani struge, ki po 10 m pravokotno zavije v desno. Na 
videz zahteven, ni predstavljal nobenih težav (ocena -{-II). Sledi nekaj kilometrov mir-
nejše vode do povsem neprevoznega mesta. Sredi struge je zasajen velik skalni blok, 
pod katerim teče glavni tok reke. Na to mesto nas pravočasno opozori šum vode. Prista-
nemo na desni strani in čolne varno spustimo z vrvjo oziroma jih prenesemo po udobni 
skalni polici in se po 10 m spet vkrcamo. 500 m nižje se reka zoži v svojo desno tretjino. 
Vsa količina in moč vode je združena v tem 10—15 m dolgem kataraktu (ocena V—VI). 
Zaključuje ga romantični tolmun, kjer smo polovili vso ropotijo, ki smo jo pogubili 
med prevračanjem. Tudi sam sem potolčen, vendar sem s prijateljem srečno izplaval. 
Temu vsemu se lahko izognemo in čolne prenesemo po levi obali čez velike bloke. 
Pokrajina okrog nas se odpre, kanjon je za nami. Po travnikih se pasejo konji. Težave 
ne presegajo III. stopnje. Počasi izgubljamo občutek za čas; ves dan smo že na vodi. 
Pred nočjo nam visok most naznani, da je vas Bioče blizu. Tam se izkrcamo močno 
utrujeni, počakamo na avtobus za Titograd. Vožnjo je možno po reki nadaljevati do 
Titograda. Reka je plovna vse leto. 



91. OBČNI ZBOR PD LJUBLJANA-MATICA 

Planinci PD Ljubljana-Matica, po številu članov, obsegu planinsko-alpinistične aktivnosti 
in poslovno-investicijske dejavnosti največje gorniške organizacije v Jugoslaviji, so 
27. marca imeli 91. občni zbor. Gradivo ugotavlja, da je društvo tudi tokrat dobro 
delalo. Celo več! Petletno obdobje 1981—1985 bo za Matico obdobje največjih 
dosežkov. 
Tudi leto 1984 je bilo leto napredka in splošne gospodarske težave še niso prizadele 
obsega poslovanja in planinsko-alpinistične aktivnosti. Društvo pa se ni moglo izogniti 
problemu, ki tiči v upadanju števila članstva na 7400, kar predstavlja 9,75% padec. To je 
sprožilo preplah, ki odmeva tudi v sklepih občnega zbora. Z optimalno članarino 
in bogatenjem tiste društvene dejavnosti, zaradi katere se člani združujejo v PD 
Ljubljana-Matica, hočejo v prihodnje ustvariti pogoje, da se število članstva ne bi 
več zniževalo. 
Planinstvo in alpinizem predstavljata osrednjo dejavnost društva, saj so lani opravili 
1064 plezalnih tur. Največji dosežek — Manaslu, Himalaja; na njegovem vrhu je bil, 
skupaj s Stipetom Božičem, član Matice — Viki Grošelj. Markacisti so se lotili zimskih 
markacij za turno smučanje na območju postojank PD Ljubljana-Matica med Komno 
in Kredarico. 
Mladinci so v sekcijah skrbeli za pridobivanje mladih planincev in za njihovo vzgojo, 
naravovarstveniki pa prispevali dodatni delež pri varovanju narave. 
Izletniški in predavateljski odsek sta zaradi manjše kupne moči imela nekoliko manj 
udeležencev, sočasno pa je začela delati nova sekcija za popotništvo; zdaj imajo že 
80 članov. 
Poleg lastnih prispevkov udeležencev — izletniški, predavateljski in popotniški odsek 
se v celoti samofinancirajo — je društvo leta 1984 prispevalo 206 mio din, kar je 
nominalno 86°/0 več od prejšnjega leta. Za stalen vir financiranja ima ta sektor 
celotno članarino, ki ostane društvu, in namenske dotacije ZTKO, PZS in druge. 
Gospodarsko-poslovni sektor vodi pet gorskih postojank: Triglavski dom, Kočo pri 
Sedmerih Triglavskih jezerih, Dom na Komni, Koči pri Savici, Dom v Kamniški Bistrici 
in informativno-prodajni servis. 

Prvi korak: 
Večja koča 
pri Sedmerih jezerih — 
za novih 90 ležišč! 

Risa l 
H. D r o f e n i k 

Celotni prihodek 
Čisti dohodek . 

41,2 mio din, povečanje za 480/0 

7,8 mio din, povečanje za 3 0 % 

Delitev čistega dohodka: 

za stalni sklad obratnih sredstev 
za osnovna sredstva . . . . 
za sklad skupne porabe . . . 

3,2 mio din 
4 mio din 
0,6 mio din 

Investicijski sektor skrbi za obnovo in razširitev postojank. 
Naložbo v povečanje in prenovo Triglavskega doma vodijo na posebnem računu. V letih 
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slovanskem gradbišču opravljeno za 110 mio din investicijskih del. Društvo je z lastno 
akumulacijo in amortizacijo iz poslovne dejavnosti adaptiralo tudi druge postojanke 
in prenovilo tovorno žičnico Savica—Komna. V letih 1983 in 1984 so v te namene vložili 
4,5 mio din lastnih sredstev, povečanih z deležem pokrovitelja. 
Članstvo je sprejelo za vse tri sektorje tudi zahteven plan za leto 1985. Planinsko-
alpinistično področje bo od društva dobilo 215 mio din, kar realno sicer ne pomeni 
napredka. Z bogatenjem ponudbe se mora zato povečati število aktivnih članov v vseh 
odsekih, tako pa se bosta povečali tudi lastna udeležba in prispevki drugih. Novost bo 
organizacija turnega smučanja in zahtevnih gorskih tur doma in v tujini, ob sodelovanju 
izkušenih gorskih vodnikov. 
Gospodarsko-poslovni sektor načrtuje povečanje skupnega prihodka na 68 mio din 
ali za 66 %. zaradi višje amortizacije in materialnih stroškov pa naj bi čisti dohodek 
ostal na lanski višini. Boljša postrežba pogojuje tudi uresničitev tega načrta in dose-
ganja nadplanskega dohodka. 
Investicijska dejavnost bo napravila največji skok. Proti povprečju dosežka v letih 
1983 in 1984, se bodo naložbe v letu 1985 povečale za 5,4-krat. Poleg adaptacij je 
predviden prvi korak pri povečanju Koče pri Sedmerih Triglavskih jezerih za 90 ležišč. 
Vrednost skupnih investicij naj bi znašala 12,3 mio din. Pri tem niso šteta obratna 
sredstva in dopolnitve v Triglavskem domu. Za kočo pri Sedmerih Triglavskih jezerih, 
ki ustreza vsem kriterijem, društvo računa na udeležbo PZS iz sredstev družbenega 
dogovora, primanjkljaj pa naj bi pokrili s pokroviteljstvom. 
Nov upravni odbor (Gregor Klančnik, predsednik društva; podpredsedniki — Jože Rovan 
za planinsko-alpinistični sektor, dr. Boris Kobal za gospodarsko-poslovni sektor in 
Saša Marinčič za investicije, Jure Mušič, tajnik društva in člani Mitja Lavrič, Ante 
Mahkota, Marjan Novak, Jožica Potokar, Janez Urbas, Stane Vernik, Gojko Zupan in 
vodja delovne skupnosti Milan čučnik) bo, ko bo uresničil 18 sprejetih sklepov, zagotovil, 
da bo PD Ljubljana-Matica tudi letos prispevala svoj delež k napredku slovenskega 

plani™«"*- Gregor Klančnik 

LETOS BODO BRIGADIRJI 
DELALI V BOHINJSKIH PLANINAH 

Planinska mladinska delovna brigada Triglav v naših planinah deluje od leta 1979. 
Začelo se je v Bavšici, v tej domala zapuščeni dolini pri Bovcu. Tam smo pomagali 
graditi izobraževalni center PZS. Leta 1981 smo se preselili v tolminske planine, na 
planino Razor, kjer smo urejali pašnike. Naročnik vseh del je bila Temeljna orga-
nizacija kooperantov iz Tolmina, s katerimi smo sodelovali vse do letos. Naslednji dve 
leti (1982, 1983) je brigada delovala na Pologu. Planino smo elektrificirali in na pašnikih 
posekali grmovje ter postavili nove čredinke. Poleg tega smo kmetu Bleku na Javorct 
pomagali pri kmečkih opravilih. Zadnje leto smo bili na Uterskem vrhu in na planini 
Loje v Baški grapi; delali smo na kmetiji in čistili pašnike. 
Letos bodo planinsko brigado sprejele bohinjske planine: Uskovnica, Praprotnica in 
Konjščica. Te planine postopoma spreminjajo svojo pravo podobo. 
Uskovnica je največja med njimi. Stanovi in hlevi tod postajajo »vikendi« in, žal, celo 
stanovanjske hiše. Skodle na strehah izpodriva lesonit, »zavore« je ponekod zame-
njala betonska ograja. Pred leti so buldožerji uničili še zadnji košček neokrnjene 
planine — v nekaterih rovtih so zravnali travnate gričke. Kmetje pravijo, da bodo 
tako lažje kosili travo. 
Konjščica je od Uskovnice oddaljena uro hoda. Leži okrog 1400 metrov nad morjem, 
ujeta med Viševnik na desni in med greben Ablance. V sirarni majarjev ni več, njih delo 
je že davno zamrlo. Stanovi, z izjemo dveh, treh, se počasi, a vztrajno spreminjajo 
v neuporabno gmoto trhega lesa. Julija, avgusta, če je vreme lepo še septembra, pastir, 
ki je že v letih, pase jalovce. Vsako leto mu priženejo okrog sto glav živine. 
Praprotnico loči od Uskovnice globoko korito Ribnice. Zgrajen je most, speljana je 
cesta, a je nevarna, komaj primerna za vožnjo s traktorjem. Graben je slabo ograjen 
in predstavlja za krave nevarno past. Kmetom še do danes ni uspelo rešiti tega pro-
blema. Tudi v Praprotnici je sirarna. Šest let že sameva in propada. Premalo je krav 
in premalo je mleka, da bi se tu splačalo izdelovati sir. V Praprotnico lahko pridemo 
z avtomobilom in sicer z dveh strani: z Rudnega polja in z Goreljka prek Zajamnikov. 
Med grabnom in planino je velika poseka kjer se odcepita tudi cesti za Uskovnico in 
planino na Šeh. Domačini temu kraju pravimo Razpotje. Kmetje so za velik in ograjen 
pašnik porabili veliko denarja in naredili dovolj — škode, koristi pa bolj malo. Pravega 
urejenega prostora, kjer naj bi se pasle krave torej na teh planinah še ni. 



Brigadir j i urejajo cesto proti planini Polog, 1982 

Foto J. F. 

Brigadir Igor pomaga kositi na kmeti j i pri Bleku 
nad planino Polog, 1982 

Foto J. F. 

Stanovi se spreminjajo v trhel les . . . Pogled v staro sirarno na planini Polog, 1982 
o c o Planina Konjščica, 1983 

Foto Dokumentaci ja PV Foto J. F. 



Delavci Gozdarsko-kmetijske zadruge in z njo Pašne skupnosti so zaskrbljeni. Krmila 
so se podražila in kmet je pripravljen živino prodajati. Rešitev je. da da krave v pla-
nino, kjer naj bi ostale na paši čim dlje, tja do pozne jeseni. Ureditev pašnikov je 
nujno, zadruga sama pa nima dovolj denarja. Po takem stanju sodeč, naj bi planinska 
brigada prišla ob pravem času na pravo mesto. 
In kaj bomo brigadirji delali? Odstranjevali bomo grmovje, ki se zarašča, in postavljali 
čredinke. Brigadi se bo pridružila tudi ekološka skupina Triglavskega narodnega 
parka. Pobirali bodo odpadke, ki jih odlagajo obiskovalci gora. Nekaj brigadirjev bo 
med delovno akcijo, ki bo trajala od 30. 6. do 29. 7. letos, prebivalo v sirarni na 
Uskovnici, ostali pa bodo v planinski koči, kjer bo tudi celotna oskrba. Na akciji 
bomo organizirali interesne dejavnosti: tečaj za mladinske vodnike, tečaj gorske straže 
in planinsko šolo. Tudi predavanja iz orientacije in računalništva bodo, seveda če bodo 
za to pogoji. Za obsežno enomesečno delo je treba zbratir_ 70 brigadirjev, ker pa vsi 
ne bodo mogli delati ves mesec, jih potrebujemo mnogo več. „. , . 
Domačini in tisti, ki so kakorkoli povezani z bohinjskimi planinami, ima/o o nasi bri-
gadi različna mnenja in pomisleke. Nekateri zaupajo v nas in v naša prizadevan/at za 
oživljanje planin. Drugi spet dvomijo v to početje, našli pa so se celo taki, ki hočejo 
iz različnih vzrokov razvrednotiti naše delo, še preden smo akcijo sploh začeli. 
Glavna dejavnost naše brigade je prostovoljno delo. Seveda mora biti uspesno, da 
dokažemo zmoto tistim, ki že vnaprej zmajujejo z glavami. Le s požrtvovalnostjo bri-
gadirjev in ob pomoči strokovnjakov Bohinjske zadruge bomo izpolnili načrt — planine 
naj vendarle začno dobivati svoj prvobitni pomen. Suzana Vreznik, Matej Šurc 

V PROKLETIJAH 
MATJAŽ ČUK 

Sedimo pred hotelom v Dečanih in pijemo poceni pivo. Preklinjamo vreme, ki nam 
noče in noče biti naklonjeno. Že nekaj ur dežuje, domačini pa vsi veseli zatrjujejo, 
da tod že dva meseca ni padla kaplja dežja in da smo končno le prinesli dež. Dokaj 
slaba tolažba za nas, ki smo prevozili 1000 kilometrov, da bi se jutri povzpeli na 
najvišji vrh Prokletij, 2656 m visoko Derovico. 
Opazujem dežne kaplje, ki vztrajno namakajo šotore in v misli se mi prikrade danasnie 
jutro, ko sem se prebudil v popolnoma mokrem šotoru. Ne, danes prav gotovo ne bo 
tako, vendar si o tem, kje bom spal, ne delam prav nobenih skrbi. Spalna vreča se je 
medtem že posušila in že ko je začelo deževati, sem si zagotovil trdo, a suho ležišče 
— v kotu pod streho hotela. 
Domačini nam obljubljajo »igranko«, brž ko pride »struja«. Močan dez in nevihta 
poskrbita, da ostane le pri obljubah in kar prav je tako. Jutri nas čaka naporna tura 
in ker ne bo »igranke«, se nam obeta mirna noč. Da pa le ne bo ravno dolgočasna, zato 
pa poskrbijo drugi. 
Noč je že, ko se počasi odpravimo spat. Ko pridem do spalne vreče, opazim, da sem 
dobil družbo. Očitno je še dvema prijetneje spati pod streho v suhih spalnih vrečah, 
kot v mokrem šotoru. Potiho zlezem v spalno vrečo in kljub hladni noči mi kmalu 
postane prijetno toplo. Nekaj časa še poslušam udarjanje dežnih kapelj po strehi, nato 
pa zaspim. Zbudi me lajanje psov. No, to pravzaprav ni lajanje, je že kar pravo tulje-
nje in to prav nevarno blizu. Majhne in velike sence se motajo med šotori in ko 
začne eden, se kmalu oglasi ves zbor in nato skupaj prav nemarno tulijo. Še sreča, 
da sem dobrih 20 metrov proč od šotorov in se mi tako ni treba bati, da bom dobil 
obisk. 
Ne vem, kdaj se ta koncert konča, kajti kmalu me premaga spanec. Zbudi me šele 
Ivo, ki pravi, naj se hitro oblečem, kajti drugi so že vsi vstali. Nerad se spravim iz tople 
spalne vreče, toda dežuje očitno ne več in ko pogledam v nebo, me presenetijo 
zvezde. Ni mi jasno odkod ta ugodna sprememba vremena, vendar se je ponoči »zgoraj« 
prav gotovo nekaj dogajalo. No, kakorkoli že, če lahko sodimo dan po jutru, se nam 
obeta prav prijeten avgustovski dan. 
V strahu, da me bodo čakali, se hitro oblečem in pospravim spalno vrečo. Pri avto-
busu je kljub zgodnji uri že prav živahno, tečejo še zadnje priprave na naporni 
vzpon. Bela nas je že včeraj opozoril, da nas čaka do vrha 7 ur naporne hoje, vendar 
mu je uspelo samo štiri prepričati, da so ostali doma, pri šotorih. 
Tako nas je kar precej, ko po razmočeni poti, še v trdi temi, previdno stopamo za 
vodnikom. Neskončen mir leži nad gorami. Spokojno tišino zvezdnate noči motijo le 
naši koraki in rahel vetrič, ki se nagajivo poigrava z drobnimi vejicami dreves. Uga- 263 



šajo prve zvezde; rahlo svetlikanje naznanja prihod novega dne. Noč se poslavlja, 
narava se počasi prebuja iz vsakdanjega sna. 
V prijetnem hladu se vzpenjamo po slabem kolovozu, skritem v senci širnih prokle-
tijskih gozdov. Drevesa se za trenutek razmaknejo, nad temnimi gozdovi se ponosno 
prikaže travnati vrh Derovice. Daleč, precej daleč je še, toda nič za to, slovenski 
planinci smo že vsega vajeni. Za ovinkom nas prijetno preseneti žuborenje Ločanske 
Bistrice, ki veselo poskakuje po skalah in pri tem ustvarja lepe brzice. Za nami 
je že precejšen kos poti in ne moremo se upreti skušnjavi, da se ne bi vsaj malo 
osvežili z bistro studenčnico. Prvi oblaki se sramežljivo podijo po nebu, toda za njimi 
prihajajo drugi, že večji in temnejši in vse kaže, da se bo vreme poslabšalo. Sonce 
sicer še vedno kar precej greje, ko se po strmi poti dvigamo proti gozdni meji, toda 
po najvišjih vrhovih se že podijo prve meglice. Iz gozda prispemo na širna travnata 
pobočja Maje Borit. Smo že precej visoko, le še osamljena drevesa kljubujejo zim-
skemu mrazu in snežnim viharjem. 

Na nasprotnem pobočju leži manjše albansko naselje. Borne koče, podobne razpa-
dajočim pastirskim stajam na naših planinah, in pa lesena ograja, to je vse, kar imajo, 
in kar strese me, ko pomislim, kako mrzlo mora biti tu pozimi. Okrog 15 odraslih 
in pa gotovo več kot 30 otrok živi v tej revni »vasici« visoko na obronkih Derovice. 
Začuda žive tu le pretežno stari ljudje, skupaj z otroci. Predvsem ni nikjer videti mladih, 
verjetno sta jih zaslužek in pa boljše življenje zvabila v dolino. 
Z Bogdanom sva zadnja, naša vrsta pa je že kar precej raztegnjena. Gruča otrok hodi 
od enega do drugega in prosi za bombone. Bogdan se ustavi, odloži nahrbtnik in išče 
fotoaparat, da bi fotografiral. Tedaj ga otroci opazijo in vsa gruča se zapodi mimo 
mene, naravnost k njemu, misleč da ima bombone. Še preden mu uspe izvleči fotoapa-
rat, so že pri njem in precej smešno je videti, kako kakih trideset otrok skače okrog 
njega in zahteva bombone. Z rokami jim pokaže, da nima ničesar, in šele ko vidijo, 
da z bomboni ne bo nič, ga spustijo. Više gori nas prijazno pozdravijo domačini; 
radovedno nas opazujejo, kajti gotovo so redki dnevi, ko v te odmaknjene gore 
zaidejo planinci. 

Počasi se vzpenjamo po strmih travnatih pobočjih Maje Borit, na nasprotnem bregu 
nas pozdravlja, žal, zaprta koča na Pločicah pod Derovico. Preden se pridružimo 
tovarišem, ki počivajo na mehkih zelenicah ob koči, nas na desni preseneti še eno 
albansko naselje. Skoraj natanko tako je, kot tisto spodaj, le da leži še okrog 200 met-
rov više. Tudi za to je značilno mnogo otrok; le-te opazimo šele, ko se vzpnemo do 
koče in se pridružimo tovarišem pri zasluženem počitku. 
Megle, ki se podijo okrog Derovice, nam le redkokdaj odkrijejo vrh in kaže, da s tako 
želenim razgledom po Prokletijah in okolici ne bo nič. Toda kljub temu se dobre volje 
zagrizemo v strmino, kajti vrh je že blizu in nam ne more več uiti. Dobrega razpolo-
ženja ne pokvari niti megla, ki nas zagrne že po prvih korakih nad kočo. Vzpnemo se 
na grebenček, nato pa se pot za kratek čas položi. Prispemo na malo ravnico; čez 
širna travnata pobočja se vzpnemo na zadnji greben. Megla se dokončno zgosti in nam 
ne pusti, da bi uživali v pogledih na neznane lepote okoliških gora. Pred nami je še 
položen, skalnat greben, ki pa mu ne vidimo konca, saj se že po nekaj metrih izgubi 
v gosti megli. Po sedmih urah naporne, a zanimive hoje, strmina končno popusti in 
precej utrujeni stopimo na 2656 m visoki vrh Derovice. 

Tu si privoščimo zasluženo kosilo, usmili se nas celo megla, ki se za trenutek razredči 
in nam pokaže slikoviti Derovički jezeri. To pa je tudi vse, kar nam je danes name-
njeno na tem visokem prokletjskem vrhu. Nobenega razgleda v Albanijo, nič od težko 
pričakovanega pogleda na skrivnostne albanske gore in nepoznane lepote kosovskih 
vrhov. 
Ko se odpočijemo in naveličamo goste kosovske megle, se počasi odpravimo z vrha. 
Vršni greben je kmalu za nami, po mehkih travnih blazinicah gre hitro navzdol. Med 
prijetnim klepetom čas hitro beži, in že stojimo na mali, travnati ravnici pred kočo. 
Mimo albanskih naselij se spustimo na slabo gozdno cesto, ki nam bo odslej vseskozi 
kazala pot v dolino. 
Dolga pot opravi svoje. Nekateri so že precej utrujeni in tako je naša vrsta že močno 
raztegnjena. S Katarino in Ivom ubiramo dolge ovinke in strme bližnice in s pogo-
vori o marsičem skrbimo, da pot hitreje mine. Dolgo se pripravlja, da bo deževalo, 
nekaj kilometrov pred šotori pa se to le zgodi. Sprva počasi, sramežljivo, kot da se 
ne more odločiti, nato pa močneje, odločneje, na koncu pa že prav krepko lije. Iz 
nahrbtnika vzamem dežnik, kmalu se mi pod njim pridruži še Ivo, Katarina pa naju 
zavrne, češ da zelo rada hodi po dežju. Govoriva ji o revmi in drugih tegobah, toda 
vse najino prizadevanje, da bi jo spravila pod streho, ne zaleže. Zato jo pustiva 
v uživanju v dežju in si misliva, da jo bodo že leta izučila ... 

Zadnji kilometri so najdaljši, vedno bolj razmočene ceste kar noče biti konec. Končno, 
saj je že zadnji čas, zagledamo »ljubke« hiše in ne dolgo zatem se že grejemo 
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ŠE ENA ALI DVE VEVNICI POBRANKOV 
IZPOD RETE 
JANEZ LONČAR 

Vračali smo se s Stola. Sneg ie bil mehak in za nami je ostajala kar globoka gaz. 
Navzgor po žlebu pod Visoko Vrtačo so tisti spredaj menjaje orali. Na spodnji rami 
smo se ustavili in si ogledali vesino, čez katero je treba na sedelce ob Srednjem 
vrhu. Ocenili smo, da ni povsem varna. Poprek po strmem pobočju smo zato sli 
posamič. Nič kaj prijetno mi ni bilo, ko sem gledal levo navzgor na sneg m na gaz, 
ki so jo utrli prvi. Delila je snežno belino kot siva črta, kot meja med tem kar /e, 
in tistim, kar več ni. Tudi tokrat nam je bila gora naklonjena. 

Nedeljska gneča ob žičnicah na Zelenici. Za eno ali dve vožnji sva ze vztrajala pri 
postajanju v vrstah, potem pa sva svoji smučini obrnila v drugo smer. Po debeli m težki 
snežni odeji sva se spustila mimo Iskrine koče na Smokuško planino in se skozi gozd 
prebila do Tinčkove koče. Do tu sva se kar pošteno oznojila. Izpod koče pa je bil 
spust po lepi spluženi in z rahlim pršičem obloženi gozdni cesti prava pesem. Kar 
prehitro sva bila na dnu Završnice in v Mostah. 

Tisti dan sva namenila počitku. Ko pa sem zjutraj pogledal skozi okno na Mišelj vrh 
zunaj pred kočo pa še na rahlo ožarjen vrh očaka, se pa sam sebi in želji nisem mogel 
več upirati. Brez odvečnega nahrbtnika le z malico in sokom v žepu sem naglo ubiral 
pot navzgor čez Konjsko sedlo. Jutro je bilo ravno pravšnje in tam na meleh pod Pla-
niko me je ujelo sonce. V kočo sem stopil le na čaj, potem pa hitro naprej. Znana pot, 
oprimki, klini, železne vrvi, pogledi nazaj na bohinjsko stran, navzdol na Kredarico 
in na vso rajdo sosednjih vrhov. Na Malem Triglavu sem počival. Sam sebi skoraj 
nisem verjel, da sem tam. Bilo je komaj leto dni, odkar sem si zlomil koleno. Oči so 
mi bile kar malce bolj vlažne kot običajno. 
Vrh! Velikokrat sem mislil, da ga ne bom več obiskal, ga opazoval le iz doline, se 
spominjal vseh obiskov, od tistega prvega triglavskega dne dalje. Rad posedam tam 
gori, ogledujem znane sosede, grape, doline, stene, vrtače, v dalji kdaj pa kdaj tudi 
morje v rahlem čadu. V tišini tistega jutra, ko razen mene in še dveh planincev, 
na vrhu ni bilo nikogar, so se misli prosto sprehajale. Do večera bi se ne nagledal. 
Ker pa sem življenski družici obljubil, da se vrnem do enih, sem se le odločil za sestop. 

Begunjščica. Vsak korak z derezami v trdo zmrznjenem snegu, po strmem melišču 
nad domom na Zelenici, zanesljivo pomeni pridobitev na višini. Strmina se povečuje, 
v žlebu je cepin nujno potreben, zadnja desna vesina nad žlebom pa je že skoraj 
navpična. Nekoliko višje pa je bližnji vrh moč doseči brez težav. 
Vračal sem se po grebenu proti vzhodu in se v dolino namenil po Velikem plazu, 
tistem, ki se z vrha grebena, z leve in desne spusti navzdol v severni smeri, v spodnji 
tretjini pa obrne proti vzhodu, do dna, kjer je srednja postaja žičnice. 
Tisti dan je bilo državno mladinsko prvenstvo v veleslalomu. Vsem je na poledeneli 
vesini močno drselo. Gorski reševalci so tekmovalce, katerim robniki niso prijemali, 
in ki so drseli mimo vratic, lovili in ustavljali v napete vrvi. Opremljen z derezami pa 
takih težav nisem občutil. 

Malokdo pohaja po okolici Doma na Zelenici. Malo je temu kriva državna meja, malo 
pa tudi podcenjevanje Karavank. Kozje stezice, ki se zgubljajo v ruševju ali pa 
v meleh, za vzpon na greben Mož niso uporabne. Zato si je za dostop treba pobočje 
ogledati od spodaj in izbrati pravo smer. Na konice Mož, nekateri jih nepravilno ime-
nujejo z nemškim »Triangel«, se lahko vzpne le tisti, ki ima nekaj plezalsklh izkušenj. 
Jaz sem ubral pot na greben zahodno od skalnih peči, ob robu delno poraščenega 
strmega žleba. Na vrhu žleba pa se po gamsjih stečinah, meleh in skozi nizke borovce 
prebiješ do vrha Palca. Korošci mu pravijo Zelenica. Pot navzdol (ni markirana) gre 
v smeri sedla med Palcem in Rjavcem, tam pa zavije levo navzdol v lepo in mirno 
dolinico Suho rušje. Tu se na meliščih pod Visoko Vrtačo sneg drži včasih še v poletje. 
Prej je po spodnjem delu te dolinice potekala planinska pot po vzhodnem razu na 
Visoko Vrtačo. Po skalah so ponekod še vidne sledi markacij. Sicer pa je raz tak, 
da nekoliko izkušen planinec ne more zgrešiti prave smeri. Pred nekaj leti so tržiški 



markacisti na novo obdelali in markirali daljšo pot, ki prečka južno pobočje gore, 
se vzpne na zahodno ramo, tam menja smer proti vzhodu navzgor na vršni greben, 
po njem pa na sam vrh. Na prvem, ki je avstrijski, je velik železen klin z vrvjo, simbol 
plezalcev, na drugem, vzhodnem, pa je naša skrinjica. 
S prej omenjene rame je mogoče po poti, ki prečka meli, priti na sedlo nad Celovško 
kočo, od tam pa na markirano pot na Stol. 

Pod večer sem se z Zelenice peš vračal v dolino. Žičnica se je že davno prenehala 
vrteti in na smučišču ni bilo nikogar več. V kotlinici sem našel polivinilasto blazinico 
s sedeža na žičnici. Vrh plazu sem sedel nanjo in se podričnil navzdol. Do preloma 
sem imel že tako hitrost, da me je zaviranje z nogama obrnilo. Blazinica je šla svojo 
pot, Janez pa po hrbtu do dna. 

V tistih letih, ko na Križki gori še ni bilo koče, sva z Jurjem turo vedno opravila 
v aprilu. Takrat se tudi zgoraj narava prebuja, iz poležanih trav silijo na dan prve 
želene bilke in zacveti teloh. Takrat je najlepše, gora zaživi v pričakovanju poletja. 
Na snežnih zaplatah so vidne sledi ruševčevega svatbenega plesa in parčki snežnih 
jerebov se človeku le počasi umikajo. Tistikrat nič ni motilo gorskega miru. Doline 
še ni zajel val motorizacije, ne na cestah in ne v gozdovih, čistega ranega jutra niso 
motili nikakršni neprijetni zvoki civilizacije. Oglašali so se le zvonovi farnih cerkva 
ob vznožju gore ali pa morda še pisk lokomotive na oddaljeni železniški progi. 
Košuta na severu se še ni otresla snežnih gmot, Triglav je še ves zimski, le tu v hlad-
nem pomladanskem jutru, se čuti dih pomladi... 
* * * 

Mirko, Dalmatinec, tistikrat še aktiven v JLA, mi je ob obisku pripovedoval, da je 
v Medvodju ustrelil desetarja. Začuden sem bil, kako more veselo in brez trohice 
obžalovanja to pripovedovati. V Medvodju je graničarska karavla, in ni mi šlo v račun, 
kako je moglo do tega priti. »Po nesreči?« sem ga vprašal. »Ne,« je rekel, »name-
noma.« No, izkazalo se je, da je s tem mislil na jelena deseteraka, jaz pa na desetarja 
iz karavle. 

Nahrbtnik sem »obesil« sinu, prav tako pa tudi sebe ob vstopu v vršni del strme ledene 
grape, ki se je nehala z dvometrsko snežno opastjo. Nekako sva tisti trdi sneg predrla, 
se splazila skozi luknjo, prečila še strmo snežišče na južnem pobočju in se znašla 
na grebenu. Naprej do vrha pa je šlo lepo in gladko. Zaslužila sva si čaj iz termovke 
in posnetek z vrha Begunjščice. Z nobeno od teh dveh stvari pa ni bilo nič! Na dnu 
nahrbtnika je v mrzlem čaju plavala moja Minolta ... 

Sto metrov od zahodne položnejše poti na Nanos ta čas še nekoliko kljubuje času 
in ujmam razpadajoča cerkvica sv. Hieronima. Letnica, vklesana v okvir line, pove, 
da je bila zgrajena leta 1656. Grajena je iz klesanega kamna. Streha ladje je podrta 
in ostrešje visi v notranjost. Obok nad oltarjem pa še drži. Zanimiva je vrsta kritine. 
Kamnite plošče, položene kot strešniki, sleme pa obloženo s kamnitimi kvadri. Tudi 
zvonik je tako pokrit, vendar pa mu je vrh tudi že udrt. Ne vem za nobeno zgradbo, ki bi 
bila pokrita s šest do osem centimetrov debelimi strešniki. Bi je ne kazalo zaščititi kol 
zgodovinski in kulturni spomenik? Cesta na Nanos gre mimo in s prevozom bi ne 
bilo težav. 

Na »udarniški« na Dobrči, še v stari koči, ki jo je oskrboval skrbni Gustl, smo imeli 
golaž. Ker pa je bila udeležba pod pričakovanjem, je te dobrote ostajalo na pretek. 
Marjanu jo je Gustl dal v škatlo od ovomaltine, meni pa zavito v vrečko v nahrbtnik. 
Mokra in ilovnata pot na šentansko stran, in še kak padec na hrbet, je naredila svoje. 
Pri Zajmenu sva hotela navzoče pogostiti z golažem, pa s tem ni bilo nič. Vsebina 
nahrbtnika je bila namreč oblita z omako, v puloverju pa so se skrivali koščki mesa. 

Na sploh je avto velika pokora. Zahteva, da se vračaš tja, kjer te čaka, in čaka navadno 
tam, kjer ga pustiš. Ima sicer lastnost podaljšanih nog, kar velja predvsem za planince, 
za ostale, ki ob prostem času žde, pa morda skrbi za povečana sedala. »Podaljšane 
noge« so ena od bistvenih prednosti, saj človeku omogočajo v krajšem času obhoditi 
veliko več, kot bi zmogel na primer z vlakom ali avtobusom. 



To najino pokoro sva jeseni pustila tam nekje nad Petrovim brdom. Na Poreznu se je 
Toni spustila v razgovor z možakoma, ki sta do koče prišla iz malinja nad Davčo. 
Rezultat tega pogovora je bil ta, da sva se z njima čez vrh vračala v Davčo. V mraku 
smo prišli do njunega tabora, ki ga je bilo treba še pospraviti in naložiti v kombi. 
V Zalem logu je bila že trda tema. Voznik je zavil v levo. Od Petrovega brda naju 
je še potegnil do ene vršnih kmetij. Nisem vedel, kje naj bi najin avto tičal. Naprej 
sem šel peš in se oddahnil šele, ko sem po nekaj sto metrih v črni temi butnil 
v blatnik. 
Prijaznega voznika-planinca sva kasneje srečala še ob Krnskem jezeru. 

POTEPANJE 
ŠTEFAN REHAR 

Sestra je zopet rogovilila po hiši z nahrbtnikom in konzervami. »Gremo na tabor!« je 
govorila meni, mami, sestri. Oče je moral ostati doma, da je skrbel za našo štirideset-
glavo živino. To se pravi trideset zajcev in deset kokoši. No, še za psa in mačko je 
primaknil potem kakšno kost in malo vode. Kar zavidal sem mu, da bo doma lepo 
v miru, ko se bomo mi gnali navkreber, sopihali pod težkimi nahrbtniki,... Težak strah 
me je spremljal, ko sem v nahrbtnik tlačil vse mogoče cunje in druge drobnjarije. Že 
sem se videl s to težko omaro nekje visoko v skalnem bregu, moker kot miš. S čela 
mi kapa pot, ki se nekje zadaj združuje v majhen potok. 
»Dajmo, dajmo, Štefan!« mi je govorila sestra, ki je dobro poznala moje črne slutnje 
in misli. »Kakšen revež pa si! Kje vse te preganjamo? Sploh nimaš miru! Ampak za 
kondicijo se vse pretrpi!« 
»Sedaj me je pa ujela!« sem pomislil. No res, druge koristi v tem ne vidim. Ona 
vidi tam neke lepote, blažen mir, žarko sonce, temno modro nebo ... Vedno hitro hodi, 
sploh ni utrujena. Le tu in tam se ustavi. Pokaže rožo, ki ji ve ime. Potem zagleda 
nekje potok, ki ga vsi okupiramo in če ne bi brž odhitel naprej, bi zaradi naše žeje 
gotovo usahnil. Ampak: »Ne, ne, gremo naprej. Če bomo tako počivali ne pridemo 
nikamor!« Ukazovalno govori in to pomeni, da moramo naše ljubke kosti spet postaviti 
v pokončno lego in jih pomikati eno pred drugo. Najbrž sem s takimi mislimi zaspal, 
ker, ko so me zbudili, so te moje misli postale resničnost. Z avtobusom smo se 
peljali proti Jezerskemu. Vožnja se je vlekla kot hudo leto. Toda to je vseeno boljše, 
kot hoja po stenah z osebkom, ki sploh ne zna hoditi in ga moraš stalno nositi na 
sebi. »O glejte, pred nami so že vidni obronki Kamniških Alp. No, kateri vrh je naj-
višji?« »Grintovec,« ustrelimo kot iz topov. No, takole ožarjene s soncem, nežno 
rožnate barve so bile, to moram priznati, res lepe. Privijugali smo se v tabor. Dobro, 
da je avtobus ustavil le nekaj deset metrov stran. Pometali smo se z avtobusa in se 
z nahrbtniki vred vrgli v šotore. Utrujene, kot smo bili, so nas poklicali na sestanek, 
od katerega si je vsak zapomnil le to, da bomo morali tudi na Grintovec in Kočno. 
Kuharica je gotovo videla naše preplašene in lačne poglede ter nam postregla z maka-
roni in solato. Hrana je bila res enkratna in vedno je je bilo dovolj. Danes maka-
rončki, jutri kifeljčki, pa grah, pečeno meso, klobase, sir. Same dobrote. Vse to je 
bila podlaga, da smo prišli na Grintovec in na Kočno, da smo plavali po jezeru v bli-
žini. Bilo je kot zelen smaragd sredi nežno belih sten. Zvečer smo iz šotora občudovali 
sončni zahod in ožarjene stene. Pozabili smo na naše utrujene kosti, na potoke potu 
in na težke nahrbtnike. Bili smo veseli, da smo spoznavali nov delček tega lepega 
sveta, polnega skritih kotov in dolin, starih domačij in nepreglednih gozdov, skozi katere 
se je vila mreža majhnih potokov. 

Vsak dan smo spoznali kaj novega. Obiskali smo starejše planšarije. Bile so opuščene 
in nikjer ni bilo več sledov o govedu, ki se je tu nekoč paslo. Nismo slišali veselih 
vriskov planšarjev in planšaric. Le stare lesene staje so govorile svojo zgodbo popot-
niku, ki jih je hotel poslušati. Govorile so o kotlih, polnih mleka, o kolobarjih sira, 
o žuljavih rokah, o bosih in popraskanih nogah, o potoku za stajo, ki nikoli ne usahne. 
Vse to smo slišali in videli: preluknjan kotel, prazne police, povsod je bil mir, le deske 
so škripale pod našimi nogami in potok je žuborel za hišo, tako kot tistikrat, ko je 
tu še živela planšarija, ko je v kotlu še vrelo in se sirilo mleko, ko je žuljava roka 
še mešala z lesenim loparjem, ki sedaj pozabljen in ves piškav leži v kotu. 
Zapustili smo ta svet, kjer sta se življenje in čas ustavila. Le v nas je ta svet ponovno 
oživel in v spominu vidim oživljeno planšarijo ter velika kolesa sira, ki jih planšarji 
nosijo v dolino. 

Dnevi našega pohajkovanja so se približali koncu in zapustili smo ta delček Slove-
nije, majhen in lep, ki tiho priča o trdem življenju naših dedov in babic. 2 6 7 
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preds. PD Kranj 
Franci Ekar, 
o pokrovitel ju AO 
PD Kranj. 
Na sliki od leve 
proti desni : 
Janez Pegam, 
Franci Ekar, 
predsednik SO Kranj 
Ivan Cvar, 
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AKCIJA SZDL V OBČINI KRANJ 
ZA RAZVOJ TK NI OBŠLA ALPINIZMA! 

Vse več ja razlika med pr ihodk i in stroški 
in med manjšo dotaci jo, povzroča TK 
skrbi , kako ohrani t i kakovost in obseg v 
TK in tako zagotovi t i razvoj športa, tako 
doma kot v mednarodn ih okvir ih. Vse to 
ter ja ekonomska razmišl janja in postopke, 
da bo kar največ denar ja na razpolago za 
neposredno akt ivnost v TK. Ne le v pla-
ninski organizaci j i , tudi sicer je vse več 
papirnat ih, b i rokratskih, administ rat ivnih 
stroškov, ki načenja jo predvsem osnovne 
programe. Posebno vprašanje v planinstvu 
pa tudi v alpinizmu, je vprašanje soude-
ležbe, ne samo v opremi, temveč tudi v 
neposrednih stroških odprav. Vedet i mo-
ramo namreč, da je npr. udeležba v hima-
lajski odpravi najv iš je pr iznanje, pa tudi 
največja nagrada. Skrbet i moramo, da so 
v tem udeleženi vsi in da se pri tem ne 
bi ponavl jal i . Programi naj bodo natančni 
predvsem tam, ko bi z družbenim ali društ-
venim denar jem želel i uresničevat i osebne 
žel je. Šport zahteva časovni in programski 
red in medsebojno pr i lagajanje. Alp in izem 
je gotovo še edina oaza v športu oziroma 
v TK, ko je več ina od loč i tev prepuščena 
osebnemu razpoloženju, ambic i jam, vel ik im 
časovnim odmikom ipd. V vsem tem je 
pr isotna težnja, kako preskrbet i dovol j 
sredstev za organiz i rane naveze, ki pred-
stavl ja jo perspekt ivni kader za GRS. Alp i -
nisti pa so postavl jeni pred dejstvo, da 
morajo pr idobivat i naslove v okviru vrhun-
skega statusa oz. v t. i. razredih vrhun-
skega športa. Zato je izrednega pomena, 
da se v vodstv ih AO dogovor i jo o načrt ih, 
kako to doseči, kajt i le tako lahko tudi 
a lp in izem v obč insk ih ZTKO part ic ip i ra 
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vrhunski šport. Rezultati pr izadevanj kranj-
skega SZDL in ZTKO ter posameznikov, 
so samoupravni sporazumi , na podlagi 
katerih je v občin i Kranj pokr i to 90 % 
vseh športn ih panog. To so dodatna na-
menska sredstva. Tako se je bi la DO Živi la 
odloči la, da bo uradni pokrovi te l j AO 
Kranj. Letošnj i obseg vrednost i je 
300 000,00 din, kar je pomemben dodatek 
k rednim sredstvom AO in osta l im sred-
stvom, ki j ih pr idobe z naslova raznih 
opravi l ipd. Ob tem je pomembno tudi to, 
da je tako alp in izem enakovredno vk l jučen 
v akc i jo »sponzorstva«; ta je bi la usmer-
jena tudi v to, da bo v DO, v sk ladu s pol i -
t iko TKS kot DPO, organiz i rano dodel je-
vala sredstva in tako zmanjšala subjekt iv-
ne div je odl ive za interese posameznikov, 
podpr te z mogoč im in nemogoč im ute-
mel jevanjem. Jasno pa je, kdor bo želel 
potovati, bo moral to stor i t i v skladu z 
resničnimi p rogrami osnovnih organizaci j , 
kajt i vse druge ob l ike pomeni jo »črne 
točke« v organiz i ranih akc i jah za razvoj 
TK oz i roma v a lp in izmu. 

Franci Ekar 

PLANINSKO DRUŠTVO PTT MARIBOR 
O SVOJEM DELU 

V planinskem društvu PTT Mar ibor je 
738 članov, med n j imi 68 mladink in mla-
dincev ter 80 pionir jev. Letos bodo še po-
sebno skrbni pri organiz i ranju slovenske-
ga zbora ptt p lanincev, ki bo jun i ja na 
Boču. Pripravit i pa se morajo tudi na 
34. zbor ptt p lanincev Jugoslav i je v pr i -
hodnjem letu, ki ga bo organiz i ra lo pla-
ninsko društvo ptt Maribor. 
Vsekakor bodo tem nalogam kos, saj do-
sedanje delo p lanincev ptt Mar ibor do-



kazuje, da so resnično neutrudni . Skrbi jo 
za Kočo na Plešivcu, za števi lne izlete svo-
j ih članov. Lani avgusta je nj ihovih 50 pla-
nincev bi lo na Tr iglavu. Navzoči so bil i 
domala po vseh republ ikah. Med drugim 
na 32. zboru planincev ptt Jugoslav i je na 
Tari. Bili so na part izanskem maršu v Ma-
kedoni j i in na otvoritvi planinske transver-
zale na Visu. Nj ihovih osem planincev je 
prehodi lo Kadin jačo in t r i je Čačansko 
transverzalo. Organiziral i so 6 v isokogor-
skih in 15 drug ih izletov. Pripravi l i pa so 
tudi srečanje pobratenih društev iz Tuzle, 
Novega Sada, Skopja in Maribora. 

S. M. 

PD NOVO MESTO 
(Občni zbor) 

21. februar ja so zboroval i . Rezka Žiber t 
je poročala o minulem delu po sekci jah, 
ki de lu je jo v PD ali po organizac i jah ZD, 
mladinskih odsekih v šolah in KS. Rezul-
tati so vzpodbudni , nekaj je pa tudi proble-
mov, predvsem f inančne narave. 
Dan planincev je lani lepo uspel, saj so 
sodelovale delovne organizaci je, JLA, in 
DP organizaci je ter tovarna zdravi l Krka, 
ki je bi la pokrovi tel j . Tist ikrat je bi lo na 
Gor janc ih, na Trdinovem vrhu, spet mnogo 
planincev. Lani so imeli tudi 70-letnico. 
Počasti l i so jo z dvema razstavama — v 
Študi jski knj ižnic i in v avli LB. Dogovor i l i 
so se, da bodo arhiv predal i v hrambo 
Študi jsk i knj ižnic i . Predstavnik PZD Peter 
Lavrič je pohval i l p laninsko pr izadevnost 
ob pripravi Dneva planincev, povabi l pa 
je tudi na naročanje Planinskega vestnika. 
Drugi gost je so še bi l i ; predstavnik i PD 
Mengeš, kot pobrat imsko društvo (Janez 
Trdina, Mengšan in — Gor janci ! ) . Ob tej 
pr i ložnost i so pred laga l i nov upravni od-
bor, podel i l i pa so tudi pr iznanja PZS naj-
zaslužnejšim. 

D. V id ič 

PD POSTOJNA 

Zadnje dni v marcu so imel i redni letni 
občni zbor. Poleg števi lnih č lanov je bi lo 
na zboru tudi precej na jmla jš ih p lanincev; 
t i so zbor pr i jetno poživ i l i . 
Planinci so oceni l i delo in spre je l i pro-
gram za pr ihodnje obdobje. Poroči lo je 
pr ispeval predsednik Zdravko Zmitek, ki 
ugotavl ja, da je bilo društvo aktivno, enako 
tudi sekci je, ki de lu je jo v okv i ru nekater ih 
več j ih delovnih organizaci j . Delovne so 
bi le tudi komisi je, še posebej mladinski 
odsek, ki pa je že imel svoj letni občni 
zbor v Prestranku. Poleg p lan inskega izlet-
ništva, so razvite tudi druge društvene 
aktivnosti . Skrbe tudi za planinski na-
raščaj. Ta skrb se začne že v vr tc ih in se 

nadal ju je potem na osnovnih šolah. Po-
membne so mladinske planinske šole, pa 
mentor j i na šolah. 
Na zboru so govori l i tudi o f inančnih vpra-
šanj ih društva. Člani a lp in ist ične sekci je 
so opozor i l i na program svojega dela in 
predlagal i , da bi j im f inančno podporo 
za nj ihovo delo zvišali, pač v sk ladu s 
programom dela. 
Ob tej pr i ložnosti so izvoli l i novo vodstvo 
in sicer upravni odbor, nadzorni odbor , 
tovar iško razsodišče in praporonošo. Tudi 
v pr ihodnjem obdob ju bo, kot že vrsto let 
doslej , vodi l delo PD Postojna Zdravko 
Zmi tek iz Postojne. 
Ob zakl jučku občnega zbora so člani alpi-
nist ične sekci je pr ikazal i posnetke z od-
prave na Škotsko in v Angl i jo , zanimivi 
so bil i tudi posnetki iz Amerike, predvsem 
iz Kal i forni je, pa iz našega Martu l jka. 

V. Jenček 

»ORIENTACIJA« PD ŠEMPETER 

V soboto, 20. 4. 1985, je PD Šempeter v 
Sav. dol in i pr ipravi lo in izvedlo drugo »pla-
ninsko or ientaci jo« za p ion i r je (»NEKRO-
POLA — STRUGA 85«) in za mladince, 
člane in družine (»STRUGA — SAVINJA 
85«). Udeleži lo se ga je 43 P ekip (171 ude-
ležencev; (Polzela 5 e, 14 u, Petrovče 4 e, 
13 u, Zabukovica 4 e, 13 u), 7 mladinskih 
ekip (24 udeležencev, Polzela 1 e, 3 u, Pe-
trovče 1 e, 3 u), dve č lanski ekipi (Zabuko-
vica 3 u, Petrovče 1) in ena družina (3 u). 
Tekmovalna proga je šla po ravnem delu 
med Savinjo in Strugo in je imela 5 KT 
za P in 6 KT za ostale. Mladinska p roga je 
bi la nakazana s koordinatami, druge pa so 
bile opisane. Pripravi la sta jo Miran Oro-
ž im in Božo Jordan. 

Odgovor i kažejo, da le malo kdo ve za 
najv iš jo točko občine Žalec (Vel. planina, 
1206 m), za Presedle, kjer je lep spome-
nik in naj bi šla tod r imska cesta. Člani 
PD ne vedo za označeno pot do svoje-
ga planinskega doma (Šempeter—Hom). 
Mladinci ne znajo izmerit i smernega kota 
(5), imena sotoči j vodotokov je zapisala 
le ena ekipa (Savinja, Bolska, Reka) in le 
dve ekipi sta določ i l i zahtevano koordinato. 
Od 43 P ekip j ih le 8 ne ve za kul turno 
zgodovinski spomenik »Rimsko nekropolo« 
(le prepisat i bi moral i , ker je bi la tu KT!), 
le 5 ekip ni znalo s prospekta prepisat i 
imena ene grobnice, 7 ekip ni vedelo 
za Mrzl ico in 15 ne za njeno višino. 
Le 11 ekip je poznalo topografsk i znak 
za mlin in žago na vodni pogon (ena je 
celo prerisala — cel jsk i grb, ki je v na-
slovu LIK Savinje!). In kakšno je og l je za 
prebavne motnje: živalsko (13), kostno (5), 
črno (3), kamnito, ol ivno (ver jetno ol je!), 
jodov, t rpotec, pa še ostanki gorečega 
lesa, bukovega? Zelo slabo poznajo tudi 269 



drevesne vrste! Kaj vse odkr i ješ pri anal izi 
odgovorov! Mnogo več bi moral i delat i 
z mlad imi na teh področ j ih za spoznava-
nje svoje ožje domovine in drugih vsak-
danj ih, splošno znanih in kor istnih reči. 

Štefka Jordan 

UREDNIŠTVU PLANINSKEGA VESTNIKA 

Dragi prijatelji planinci! 

Oglašava se iz I l i rske Bistr ice, k jer imamo 
zelo akt ivno planinsko društvo in šolsko 
planinsko skupino. Planinsko društvo 
Snežnik je v letu 1984 zabeleži lo doslej 
na jveč je število članov in sicer: 1180 c ic i -
banov in p ionir jev, 44 mladincev in 237 od-
raslih. Šolska planinska skupina na Osnov-
n i šol i »Dragot in Kette« je zadnja leta 
prav tako okrep i la svojo dejavnost. Zadnj i 
dve leti smo obiskal i kar precej vrhov in 
se udeleži l i marsikatere p laninske pr ire-
ditve. 

Ne nazadnje pa smo izdal i tudi št i r i šte-
v i lke glasi la »Snežnik«. Razveseli l i smo 
se števi lnih pohval, ki smo j ih prejel i za 
naše glasi lo, tako od posameznikov kot 
od društev, na jbo l j pa nas je seveda raz-
vesel i la pohvalna ocena v glasi lu PZS — 
Planinskemu vestniku. Ta zapis nas je 
vzpodbudi l za nadal jn je prizadevanje, za 
še bol jšo zasnovo glasila, pa tudi drug ih 
planinskih akt ivnost i se bomo udeleževali 
še z več j im poletom. 

Rada bi se še zahval i la vsem mentor jem 
in odras l im planincem domačega planin-
skega društva, ki nas s potrpežl j ivost jo in 
izredno nak lon jenost jo podpi ra jo in vzpod-
bujajo v naših p laninsk ih akt ivnost ih. 

Aleš Hrvat in in Frenk Sedmak, 7. d 
ŠPS Osnovne šole »Dragot in Kette« 

I l i rska Bistr ica 

O JAKOBU NAD PREDVOROM — 
TOKRAT S PROBLEMSKE PLATI 

Planinske postojanke so kot osnova mno-
žičnega planinstva posebnega družbene-
ga pomena. Nudijo članstvu zavetje, pre-
nočišče, hrano in pijačo ter so obvešče-
valne točke GRS, dajejo obiskovalcem 
potrebna obvestila in poslujejo po pred-
pisih dobrega gospodarjenja ter po pred-
pisih planinske organizacije, če njihovo 
delovanje ni urejeno s posebnimi predpisi. 
(Statut PZS, 101. člen, 2. odstavek.) 

Med razl ičnimi ob l ikami upravl janja s pla-
ninskimi kočami in oskrbovanja z nj imi, so 
tudi take, ki j ih upravl ja jo in j ih imajo 
sp loh na skrb i p laninska društva v delov-
nih organizaci jah in v nj ih uvel javl ja jo 
režim, ki je v nasprot ju s p laninskim sta-
tusom, ki predvideva, da so koče v gorah, 
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Pogorišče koče (nekdanje mežnar i je na Jakobu 
nad Preddvorom) 

Fo to D o k u m e n t a c i j a PV 

s kater imi upravl ja jo p laninska društva — 
in so torej dolžna poslovati v skladu s 
Statutom svojega društva oz i roma Statu-
tom Planinske zveze Slovenije, brez iz jeme 
— odpr tega t ipa. 
V tem smis lu zanimivo, poučno in za 
planinsko gospodarstvo prav gotovo po-
membno, je bi lo srečanje, ki so ga orga-
niziral i dne 19. marca kranjsk i p lan inc i 
v Kranju in s icer na pobudo planinske 
sekci je Iskra, Kranj, in pa krajanov KS 
Preddvor. Ne gre za nekakšen lokalni po-
jav, kot bi lahko tudi temu rekli, g re za 
pojav v planinstvu, ko na pr imer neko 
planinsko društvo najde možno lokaci jo 
za gradnjo koče za svoje potrebe, jo do-
gradi, na vrata pa nab i je .napis, ki obvešča, 
da je koča — zaprtega tipa. 
Tak način je nekoč imela tudi Koča na 
Jakobu, last PD Ž ičn ica iz Ljubl jane. Ta 
je pred sedmimi leti pogore la in je potem 
nihče ni več obnovi l . Prav zavol jo ruševin 
in neugledne si tuaci je na te j izredno živah-
ni izletniški točk i v bl iž ini Kranja pa je 
problem pr išel tako rekoč na prvo mesto 
vseh, ki bi želel i to stanje uredit i . 
Kranjsk i pogovor o tem problemu je nam-
reč odpr l prav to vprašanje, ki menda ni t i 
ni osaml jeno, saj so pr imeri , ki se razha-
ja jo z zgoraj c i t i rano vsebino č lena v Sta-
tutu PZS, znani tudi na drugih področ j ih 
(glej PV 84, str. 183). 



Francijeva koča, 
nedaleč od nekdanje 
»mežnari je« 
na Jakobu — 
običajna nedeljska 
izletniška točka 

Foto 
Dokumentaci ja PV 

Jakob je pr i jetna izletniška točka delovnih 
l judi iz Kranja ter bl ižnje in dal jne okol ice. 
Pogorišče nekdanjega zavet išča zaprtega 
tipa, ki ga je zgradi lo PD Žičn ica iz Ljub-
ljane za svoje potrebe in s icer v šestdese-
tih letih, ko je leta 1978 do tal pogorelo, 
zraven pa še cerkveni stolp v bl ižini zave-
t išča, pa že sedem let čaka na sanaci jo. 
Sem gor namreč zahaja iz leta v leto več 
planincev izletnikov in rekreaci je žel jn ih 
občanov. Prav na tej izletniški točk i , do 
katere se je t reba potrudi t i , nekater im 
uro, drugim malo manj, vsem pa peš po 
pr i jetnem gozdu, ko se znajdemo v pla-
ninskem okol ju, ki ga ponuja obiskovalcem 
ta »podal jšek Potoške gore«, k jer sto j i 
l ična cerkvica, sto j i omenjena podr t i ja ozi-
roma pogor išče. Če vsako leto beležimo 
prek 15 000 obiskovalcev, ki vsi od kraja 
gredo mimo te neizkor iščene rekreat ivno-
planinske možnosti , potem je odveč ugi-
bati, kaj je predstavnike kranjske sekc i je 
planincev v Iskri oz i roma kranjskega PD 
nagovori lo, da to akc i jo sproži jo. Res je, 
TOZD Žičnica, ki delu je v okviru SOZD 
Sloveni jales, t renutno ne razmišl ja pred-
vsem o tem, kako bi p laninske prob leme 
reševala, ker imajo pač druge skrb i in 
zadrege, vsekakor pa je tudi res, da ne 
gre več odlašat i s sanaci jsko akci jo, ki bi 
uredi la to mučno podobo, ki še kako kvari 
ta gorski okol iš. 

Jakob pa ni zgol j pr i l jub l jena planinska 
točka, pač pa tudi mesto, ki sodi v staro 
slovansko zgodovino, v zgodovino nase-
l jevanja naših prednikov v te kraje, v zgo-
dovino bojev s Turki , skratka je kraj, ki 
ga lahko štejemo za slovensko kul turno 
dediščino. Zato ni vseeno, kako bomo to 
pr iv lačno točko v naših gorah, po raz-
gledu in rekreat ivnih sposobnost ih pa toč-
ko prvega razreda, uredi l i , da bodo zado-
vol jni tudi tisti, ki Jakob že dolgo poznajo. 
Ni vseeno ali bomo gradi l i nekaj metrov 
vstran novo zgradbo in staro poravnal i z 
zeml jo; ni vseeno ali bomo zgradi l i do sem 
gor pr i ročno ž ičn ico ali pa morda celo 

cesto, pr imerno za avtomobi le, kot je bi la 
tudi navržena možnost na omenjenem se-
stanku. Ljudsko izroči lo iz po lpre tek le 
dobe dost i pove, če vemo, da je bi l na 
tem skromnem koščku gorske narave z 
izredno trd imi pogoj i za živl jenje, nekoč 
kmet ,ki je redil pet in več glav živine, 
vzgoj i l t ro je otrok in je skrbel za vse tisto, 
kar so kmet je v dol ini varoval i kot izroči lo 
z vsakoletno tako imenovano »bero« kot 
spomin na čase, ko je bi la prav ta vzpe-
t in ica v nekem trenutku na jpomembnejša, 
da je reševala ž iv l jenja in imet je naših 
prednikov pred Turk i ; ko je na najbol j 
zahodnem robu zagorela grmada, kot do-
govor jeno opozori lo, da je v deželi Turek 
in da je t reba b e ž a t i . . . 
Sploh posplošujemo take pri ložnost i , ko 
se nam ponuja jo tedaj, kadar bi radi na 
tem ali onem pogorišču, ruševini ali pa 
zgol j navidezni vzpetini , ki pa skr iva v 
sebi še neodkr i to pa dragoceno domačo 
zgodovino, rešili to ali ono žel jo, ki se 
je porodi la v sent imentaln ih glavah posa-
meznikov, ki žele zase urejevati otoke po-
či tka na najbol j zanimivih razglednih toč-
kah. 

Upajmo, da bodo našli skupni jez ik in da 
bodo problem rešil i v dobro sp lošn im kor i -
s t im; tudi takim, ki bodo kar na jbo l j avten-
t ično začela reševati to vprašanje, ki bo 
v korist tako kraju kot š i rš im p laninsko-
rekreat ivnim in našim skupnim ku l turn im 
obveznost im. 

M. K. 

Vinjeta: J. Vogelnik 
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CEDILNIK DANILO-DEN 
IN MARJAN ZALETEL-JANČ 
— STA RAZSTAVLJALA 

Skupno razstavo obeh s l ikar jev si je bi lo 
mogoče ogledat i in ocenit i v Kulturnem 
domu v Guncl jah, ko so s skromno slo-
vesnost jo, posvečeno 40-letnici osvobo-
ditve, ta s l ikarski pregled odpr l i . To se je 
zgodi lo v sredo, 24. apri la, ob navzočnost i 
krajanov, znancev in pr i jatel jev obeh sli-
karjev. Ambient s icer ni povsem ustrezal 
pr ičevanju sl ik, ki so vse od kraja pre-
nesle v to malce premračno dvorano 
košček naravnih prelesti in doživet i j . V 
izvirnih izpovednostnih l ini jah, v s topnje-
vanju robov, v razpoloženjskih scenah v 
naravi, v t ih i pr isotnost i č lovekove modro-
sti, ki se s imbo l ično predstavi v poloml je-
nem kozolcu, v grotesknem straši lu in v 
ostr ih robovih nepr is topnih vrhov, sta 
g ledalcu predstavi la svet hrepenenj in 
želja, svet nekdanj ih doživeti j , že pregne-
tenih in vk l jučenih v novo tvornost. M. 
Zalete l -Janč vk l juču je v svoj motiv člo-
veka, pr isoten je v grobost i črt in barvnih 
ploskev, ki v soseščini z Denovimi navdihi 
uč inkuje jo še bol j zrelo in realno, medtem 
ko se Den v svoj ih barvnih prel iv ih še 
vedno sprehaja v izredno tankočutnem 
ozrač ju gorskega sveta, v pomembnost i 
prav vsake črte, ki jo sreča ali pa mu 
le-ta preseka vsakdanjo pot, tudi pot v 
gore. In se to njegovo hrepenenje vzpenja 
v nedosegl j ivost, ki jo moremo le občut i t i . 
Janču je svet gora, ki je dostopen tudi 
nam, bl ižj i , bolj mu je domač. Prav zato 
se oba skupaj dopoln ju je ta v barvnem in 
občutenem sporoči lu , ki predstavi svet 
gora in č loveka v tem okol ju, dopoln ju je 
v harmoni j i in — užitku. 
To srečanje z opusom sl ikar jev Danila Ce-
di ln ika-Dena in Mar jana Zaletela-Janča, je 
popestr i l tudi nastop Vik tor ja Grošl ja, ki 
je z svoj imi barvnimi diapozi t iv i skušal 
»obarvati« še eno izmed števi ln ih že tako 
pr iču joč ih črt s l ikar ja-p lan inca (Zaletel) in 
s l ikar ja-a lp in is ta (Cedilnik), kar mu je vse-
kakor uspelo. 

M. K. 

S SMUČMI PO KANG GURU, HIMAL 
(Zagreb 1984, izdaja Himalajska 
smučarska odprava GRS PZH, 
postaja Zagreb) 

Knjižica, brošura, po svoj i vsebini vredna 
vse pozornost i . Zato jo tudi uvrščamo v to 
rubr iko, da bi bralcem predstavi l i vsaj na 
kratko bogato vsebino, ki jo , sk romna 
po svojem videzu, ponu ja . 
Odprava je šla na pot sicer že leta 1982 
(14. 9 — 1 4 . 11.), vendar pa so člani uspel i 

šele zdaj obdelat i gradivo, da je bilo zrelo 
za objavo. 
Knj iž ica ima dva dela. V prvem najdemo 
pr i ložnostne zapise, v kater ih obuja jo 
člani spomine na to doživet je, hkrat i pa 
so to prikazi ž iv l jen ja v Nepalu v socio-
loškem, ekonomskem in etnografskem 
smislu. Branko Šeparovič op isu je vrh, 
Borisav Aleraj pa je v tem delu zastopan 
z dvema pr ispevkoma — Ideja in uresniče-
nje ( lap idami opis celotnega podjet ja, ki 
ga je ta odprava opravi la) in pa z Zgodbo 
o čangu. Vtisi s potovanja po Nepalu Ma-
r i jana Čepelaka pa predstavl ja jo osebna 
doživet ja v te j eksot ičn i vzhodni deželi. 
Zanimivejš i je seveda drug i del te knj iž ice. 
V tem delu na jdemo vse najvažnejše in 
tudi do potankost i zapisano, kar se je 
dogaja lo na odpravi , od dnevnika odprave, 
d iagrama vzpona, poroč i la o izvidniški 
skupini na Manaslu, f inančnega poroči la, 
poroč i la o opremi, prehrani, zdravju, pod-
ročju, k jer je odprava delovala, do izku-
šenj v sodelovanju s Plivo, Elanom, pop isa 
predavanj, zahvale in povzetka. Knj iž ico 
krase tudi v in jete z mot iv i iz Nepala (avtor 
le-teh je Mari jan Čepelak) pa portret i 
udeležencev, ki j ih je izrisal Petar Pisme-
trovič, ter fo tograf i je s pot i , ki so j ih 
pr ispeval i č lani odprave. 
Skratka, temel j i to obdelana vsebina vsega, 
kar je za odpravo pomembno. Tisto, kar 
to knj iž ico bogati , pa so poroč i la znan-
stvenikov-strokovnjakov za razl ična znan-
stvena področja, ki so bil i tudi v sestavu 
te odprave, imel i pa so nalogo, da preuče 
pedološke znači lnost i dela dol ine reke 
Marsyandi in h imala jskega go r ja ter oko-
l ice Kang Guruja. To delo je opravi l Boris 
Vrbek; obdelal i so tudi znači lnost i gozd-
nega pokrova poreč ja reke Marsyandi. Po-
sebej pa pr i tegne tudi č lanek, ki govori 
o odnosu Nepalcev do bolezni, zdrav ja in 
l judske medicine, ko na jdemo podatke tudi 
o zdravstvenem stanju domačinov; podatke 
je pr ispeval Borisav Aleraj . 
Opozor imo naj tudi na zapis na zadnj i 
strani, v katerem se avtor j i te knj ige spo-
minja jo Aleša Kunaver ja: » . . . je navada 
med plezalci, da v spomin in na čast pri-
jatel jev, ki j ih ni več, opravi jo prvenstveno 
spominsko smer. Podobno žel imo tudi mi 
s to knj igo, ki smo jo napolni l i z gradivom, 
v katerega smo vl i l i ves t rud in vol jo, 
kot pr ispevek spominu na vel ikega člo-
veka, plezalca, Himalajca, Aleša Kuna-
verja.« 

M. K. 

ZEMLJEVID »POHOD NA GOLOBAR« 

Pred nedavnim je Planinsko društvo iz 
Bovca izdalo l i čen in zanimiv zeml jev id 
»Pohod na Golobar«. Zeml jev id bo poslej 



rabi l udeležencem t rad ic ionalnega spo-
minskega pohoda na Golobar, ki ga vsako 
leto zadnjo apr i lsko soboto organiz i ra PD 
Bovec, v sodelovanju z družbenopol i t ičn imi 
organizaci jami ter lovskimi družinami iz 
Bovca, Čezsoče in Kal-Kor i tn ice. Z ude-
ležbo na pohodu planinci , pr ipadnik i TO, 
borci NOB, lovci, pr ipadnik i JLA in mladi, 
obudi jo spomin na 42 bocev Gradnikove 
br igade, ki so t ragično padl i na Golobar ju 
26. apr i la 1943. 

Zeml jevid pa obiskovalcu Golobar ja ne 
kaže le dobro označenih pot i pohoda iz 
Ka l—Kor i tn ice ali Čezsoče, temveč mu 
postreže v zgoščeni obl ik i tud i z za-
nimivimi podatki o pohodu. Predstavi smi-
sel pohoda, čas in smeri pohoda, organi-
zator jem in l jubi te l jem gora predstavi tudi 
de lček bovškega, manj znanega sredo-
gor ja, ki je kar nekako zapostavl jeno med 
dvat isočaki , četudi tega ne zasluži. 
Prav gotovo bo zeml jev id »Pohod na Go-
lobar« dobro rabil svojemu namenu, ob 
njegovih pr ihodnj ih izdajah pa bi morda 
kazalo izkorist i t i za in formaci je tudi n je-
govo hrbtno stran, pa tudi sama obl ika in 
vel ikost naj bi bi l i pr ik ladnejš i in pred-
vsem trajnejš i za planinsko popotn iško 
uporabo. 

Boris Mlekuž 

ZBORNIK — TURA — ODMEV 

Planinska akt ivnost se kaže tudi v izda-
jan ju glasi l , ki si j ih omisl i jo ali mladinski 
odseki v PD, planinska društva sama ob 
raznih jub i le j ih ali pa so to komis i je pr i 
Planinski zvezi Slovenije. Dejstvo je, da 
takih glasi l med planinci kroži kar precej , 
vendar pa v mnogih pr imer ih ne na jde jo 
poti iz okv i rov svoje planinske sredine. 
Prav zaradi tega smo v uredništvu vesel i , 
če kakšno tako glasi lo zaide tudi na ured-
nikovo mizo. Ta mesec se je to zgodi lo 
tr ikrat. ZBORNIK mladih planincev je izdal 
MO PD Snežnik iz I l i rske Bistr ice in s icer 
ob 15-letnici mladinskega odseka. (To 
obletn ico so praznoval i lani.) Na kratko 
najvažnejše iz vsebine: prerez delovanja 
MO od 1969 do 1984, 10 let akc i je c ic i -
ban-planinec, 70 let Koče v Črnem dolu, 
potem slede zapisi mlad ih p lanincev v 
prozi in vezani besedi. Teh je kar precej , 
pestrč pa j ih or ig inalne otroške risbe. In 
še uredniški odbor : M i r jam Čel igoj , Ma-
r ica Gabršnik, Dor ica Kalčič, Jož ica Smr-
delj, Anica Božič, Ivan Valenčič in Mojmi r 
Štefančič. T isk: Ciklost i l . 
TURO pa so izdali mladi p lan inc i iz 
Vipave. Vsebina je sestavl jena iz samih 
doživet i j na turah, bi lahko rekli. Naj zapi-
šemo to, da je to planinsko zrcalo vipav-
skih deklet ; saj v g las i lu ne na jdemo 
moškega imena. Zanimiv je tudi PLANIN-
SKI ODMEV MO PDŽ Mar ibor . Izhaja že 
četr to leto in je prav tako t iskan v c ik lo-

sti lu. Z oč i tn imi ambic i jami , da bi bi lo 
glasi lo tud i v tehn ičnem pogledu brez-
hibno, se vrste tele vsebine: Uvodnik je 
Finžgar jeva pesem Visoko stavi gnezdo 
ptica siva, potem beremo o zvezni štafet i 
v Vrat ih; Bogdan Rojs v Utr inkih niza alpi-
nist ične spomine; Danilo Puklavec opisuje 
turo Komna—Krn—Plan ina Razor—Tolmin; 
razmišl ja jo tudi o a lp in izmu (Vito Tement : 
Alp in izem po moje), Vesna Šta jnbaher 
doživl ja Ojs t r ico; Petri Perko teče pero 
v vezani besedi in tudi prozi (Trenutki in 
samo t r e n u t k i . . . Pr i jatel j?), Nada Jak-
Ijevič je bi la na Peci, Bojan Plevnik na 
Gol ic i , Erik Kral j razmiš l ja o Tr iglavu, 
Tomaž Lavrenčič pa je v V ladar ju višav 
opisal kozoroga. Uredi l i so to vsebino — 
Vito Tement, Slavko VVeingerl, Vesna 
Štajnbaher in Bojan Urbančič. 

M. K 

PLAKAT »NAŠE ZAVAROVANE ŽIVALI« 

Pred leti nat isnjenima plakatoma o zava-
rovanih rastl inah v Sloveni j i in v obč in i Nova 
Gor ica se je letos pr idruži l še tret j i , o 
s lovenskih zavarovanih živalih. Plakat je 
pr ipravi la revi ja Pionir v sode lovan ju z 
Zavodom SRS za varstvo narave in kul tur-
ne dediščine. Prikazuje predstavnike enaj-
st ih ogroženih živalskih vrst, izmed sedem-
inšt i r ideset ih zavarovanih vrst in v iš j ih si-
stematskih skupin v Sloveni j i , kater im za-
radi nebrzdanih posegov č loveka v na-
ravo preti, da bodo izumrle. Z barvnimi 
posnetk i so predstavl jeni hrošč alpski koz-
l iček, č loveška ribica, jež, vel ika uhar ica, 
smrdokavra, mala bobnar ica, želva skled-
nica, b ič ja trstnica, sršenar, mač jeoka kača 
in metul j apolon. Da j ih ohranimo, je na-
loga nas vseh, našega odnosa do narave, 
naše osveščenost i . Takšen namen osve-
ščanja in opozar jan ja ima tudi p r iču joč i 
plakat. 

Plakat so f inancira l i Založba Mladinska 
knj iga, Kul turna skupnost Sloveni je, Ljub-
l janska kulturna skupnost in Pr i rodoslovni 
muzej Sloveni je. Kupite ga lahko v knj i -
garni, na ekonomatu Planinske zveze Slo-
venije, nad 10 plakatov pa lahko naroč i te 
na uredništvu revi je Pionir, Nazor jeva 1, 
61000 Ljubl jana. 

Jana Vid ic 

PLEZALNI VODNIČEK — KRNSKA 
SKUPINA 

Konec minulega leta je s lovenska vodniš-
ko-alp in ist ična l i teratura postala bogate jša 
še za drobno knižico. Izpod peresa uspeš-
nega to lminskega alpinista, s icer č lana 
soškega AO Eda Kozoroga, je pr išel na 
svetlo plezalni vodniček krnske skupine. 
Prav razmah alpin izma na severni Pr imor-
ski v zadnj ih letih je narekoval izdajo ta- 273 



kega vodnička, saj je bi l Krn s svoj imi 
ostenj i ter vse ostale bol j al i manj zanimi-
ve gore, ki sod i jo v krog tega ponosnega 
vršaca, prava bela lisa med gorami slo-
venskih Alp. Edo Kozorog je v vodniku, 
ki ga je l ično opremi l s sk icami, domala 
vseh opisanih plezalnih vzponov ter gre-
benskim preglednim zeml jev idom na zadnj i 
strani, zbral opise za kar 50 plezalnih 
vzponov ter za 4 a lp in is t ično zanimive sla-
pove nad Drežnico. Vodnik nam postreže 
tudi z zanimiv imi geografsk imi in zgodovin-
skimi podatki za vsako goro, prinaša po-
datke o planinskih ob jek t ih na tem ob-
močju , možnost ih dostopov, skratka vse-
buje vse, kar je za plezalca in alpinista 
nujno potrebno. Vodnik dopoln ju je jo risbe 
ki kažejo ta gorski svet skozi čas vojn, pa-
stirstva, lova, planinstva. To področ je bo 
odslej a lp in is tom prav po zaslugi vodnika 
bl ižje, hkrat i pa se z nj im odpira jo seve-
da še nove možnosti . Po svoje je vodniček 
tudi prikaz zelo uspešnega delovanja pri-
morskih alpinistov v te gorski skupini v 
zadnjem deset let ju, saj so se domala vse 
a lp in is t ične ture rojevale prav v zadnj ih 
desetih letih. Širši s lovenski a lp in ist ični 
srenj i pa predstavi samonik lo generac i jo 
nadvse uspešnih drežniških plezalcev iz 
sedemdeset ih let, med kater imi ne moremo 
mimo izrednega talenta A lo jza Fona-
Hulja, pa Jožeta Rakuščka in Albina Kapi-
tana ter poko jnega Silva Kraglja. 
Vodnik na s icer kratek in jedrnat način 
nudi poleg skic in opisov plezalnih vzpo-
nov tudi druge, za planinske ter a lp in ist ič-
ne kroge kor is tne in potrebne podatke. 
Prav zaradi tega lahko avtor ju in t ist im, ki 
so mu pri delu pomagal i , oprost imo ne-
katere pomanjk l j ivost i . Pomembno je, da 
je avtor vztrajal , k l jub težavam, ko je 
vodniček pisal, in ga zdaj imamo, da ga 
uporabl jamo. 

Boris Mlekuž 

NAŠE JAME 
(štev. 26/Ljubl jana,84, izdaja JZS) 

Slovenska jamarska revi ja to pot pr inaša 
referate 13. zborovanja s lovenskih jamar-
jev in raziskovalcev krasa, ki je bilo lani v 
Lipici . 
Uvodnik Srečka ša j na pospremi na pot 
dvajsetmi l i jonskega obiskovalca Postojnske 
jame; njena tur is t ična zgodovina se je pri-
čela 1818. leta. 
Avtor j i razprav poročajo o nov ih spozna-
nj ih o Kačni jami, o vrednoten ju kraških 
vot l in v obč in i Sežana, obravnavajo pomen 
jam v NOB, objav l ja jo rezultate raziskav v 
Matarskem podpisu in poročajo o neka-
terih novostih s pod roč ja jamarske razisko-
valne tehnike. 
Zanimiva so tudi poroč i la o najdbah pro-
teusa v do len jskem krasu, pomembnejša 

274 pa je tudi razprava o speleogenezi . 

Vrsta pr ispevkov objav l ja rezultate raziskav 
in opazovanj ; ob bl ižnj i s to letn ic i sloven-
ske jamarske organizaci je pa je t reba po-
sebej omenit i pr ispevek z napotk i za zbi-
ranje in urejanje gradiva za zgodovino slo-
venskega jamarstva. Dobršen del starej-
še zgodovine sta obdela la že F. Habe in 
A. Kranjc v Zborn iku za zgodovino slo-
venskega naravoslov ja; novejši, povojni 
razvoj, pa še čaka na podrobnejšo obde-
lavo. V revij i na jdemo tudi poroč i la z od-
prav v Grč i jo in Kolumbi jo . 
Med Odmevi na jdemo informaci jo o pro-
slavi s to letn ice rojstva B. Brinška, o člo-
veški r ib ic i in o drugih zanimivost ih. 
Med organizac i jsk imi poroči l i na jdemo še 
pr ispevek o problemat ik i notranjske Reke 
in poroč i lo s s impoz i ja o nov ih usmerit-
vah v speleologi j i . 

Jubi le j i , v idnejš i speleologi in knj ižna po-
roči la, tokrat kar števi lna, zak l jučuje jo re-
vi jo, ki ponuja na 144 straneh dosti zani-
mivega branja. 

D. Novak 

NOV PLEZALNI VODNIČEK 

Poročajo, da je izšel nov plezalni vodni-
ček in sicer za področ je dol ine Možnice 
in Loške Kor i tn ice v Ju l i jsk ih Alpah. 
Avtor ja sta Igor Škamper le in Edo Kozo-
rog. To gorsko področ je je širši p lezalni 
srenj i manj znano, tudi s icer ni mnogo 
obiskano in tako ta knj iž ica opravl ja še 
to nalogo, saj je ta gorski predel tudi 
izredno zanimiv in pr iv lačen, čeprav na 
videz odmaknjen. 

M. K. 

GORSKI POPOTNIK 
P D Integral, V/1, lebr. 85 

Peto leto ga že izdajajo. Vabi j ih na izlete, 
obvešča o delu, seznanja o nov icah iz pia-
ninskega sveta in tu pa tam objavi tudi 
kakšen leposlovni sestavek. Tako so zapi-
sali v uvodu. Bilten je izpoln jen s poroč i l i o 
delu, iz kater ih izvemo, da delu je jo v 
okviru tega društva — gospodarsk i odsek, 
č igar največja skrb j e zak l juček del na 
novem Domu na planini jezero; odsek za 
izletništvo in izobraževanje, ko imajo po 
dvanajst izletov, med kater imi je srečanje 
s SPD Trst že t rad ic iona lno; odsek za var-
stvo narave, ki je prav tako akt ivno, pred-
vsem v izobraževalnih ob l ikah; mladinski 
odsek, ki ima za vsak mesec v letu pr i -
p rav l jen izbran izlet al i akc i jo ; propa-
gandni odsek, ki za letos načrtuje dve do 
tr i števi lke Gorskega popotn ika ; markaci j -
ski odsek bo letos postavil še 20 smernih 
tabel. Društvo načr tu je tudi ob isk v pla-
ninski šol i PZS. 

M. K. 



BORUT BERGANT 

... In če te mir vse bolj polni, če ti ostane 
edini pravi odgovor, če te v sivem deževju 
namočeno cvetje češenj navda z žalostjo 
in trpljenjem ... Če te silni gorski prepadi 
poučijo o majhnosti in nemoči in te po-
gledi preko njihovih vrhov prežemajo z 
vero v sebe... Če znaš biti sam in poln, 
ne da bi se zavedal samega sebe, potem 
si se naučil čakanja, ne da bi vedel, kaj 
pričakuješ... 

Ilz neobjavljenega besedila N. Zaplotnika 
z naslovom Peter Simsen/ 

pravi. Z drugo skupino n imamo st ika — 
puščamo j im nasvete in navodi la po pozi-
c i jsk ih točkah. Hran imo se z domačo 
hrano, vse dobro bo le za na hrib. Tu je 
— 5° C in pisati na skali je nepr i je tno in 
zato je grda pisava. Vzdušje je o. k. Nam 
bodo sledi l i Amer ičan i prav tako na Pang-
pemo za vzpon na Kanč (Kangčendzen-
go). (Prepisano iz rokopisa 17. 4. 85.) 

Teleks: 9. 4. 85 

Bazni tabor Pangpema je na višini 5050 m, 
tabor 1 na višini 5720 m, postavi l i pa so 
ga 1. apri la, tabor 2 je na višini 6520 m 
in sto j i od 9. apri la. Druga skupina je 
pr ispela v bazni tabor 6. apri la. Razmiš-
l jajo o spremembi smeri, po var iant i C 

JALUNG KANG 85 

Pismo vodje odprave »Jalung Kang 85« 
Toneta Škar je : 23. 3. 1985: Lep pozdrav 
vsem, doslej je potovanje prve skupine 
teklo g ladko in obeta se tudi za pr ihod-
nje tr i dni. S inočnja in današnja pogaja-
nja z Gunzami so dala ugodne cene 
prenosov — najn iž jo na kateri kol i od-

(glej PV 4/85, str. 185) in s icer zaradi 
podorov ledu. Vreme je zmerno lepo, v 
redu je tudi zdravje moštva. Lep pozdrav 
— Tone Škar ja. 

Teleks: 24. 4. 85 

Plezamo var ianto C, pozneje — varianta 
A, alpski sti l. Tabor 2 je na višini 6520 m 
— dne 9. apri la, tabor 3 je na višini 
7150 m, 16. aprj la. Vsi zdravi, Pangpema 
17. 4. — Tone Škar ja. 

Prepis teleksa 

22. 4. Ob 6.30 Bergant in Česen iz T4 prot i 
vrhu po ku loar ju med Kanč in J. K. Ber-
gant brez kisika, Česen s k is ikom. Vrh 
dosegla ob 16.30, zapust i la ob 17.00. Vre- 275 

Borut Bergant-Či-
ta, doma iz Trž iča 
na Gorenjskem, 
začenja alp in ist ič-
no pot v letu 1971. 
Odt le j pa do od-
hoda v Nepal je 
opravi l 450 vzpo-
nov doma in na 
tujem, med kate-
r imi izstopajo 
predvsem VValker-
jev steber v Gran-
des Jorasses, po-
tem desni steber 
Nakra Tau v ste-
nah Svobodne 
Špani je; doma pa 

Borut Bergant na PZS ponovitev smer i ffS.lS' V P ' Belač-Zupan v Ši-
tah in Severni ste-

Foto S. Saje b e r v r tače. Pono-

vi l je »tri proble-
me Alp«, bi l v ZDA (Diamond, Naked Ed-
ge, Dewil 's Tovver). Udeleži l se je več od-
prav: na Gašerbrum leta 1977, Mount Eve-
rest leta 1979, Lotse leta 1981 in na Ana-
purno Jeta 1983. Bil je tudi na Kavkazu s 
kranjsko odpravo »Kavkaz 75«. Tam je bil 
na vrhu Elbrusa. Bil je č lan tržiške od-
prave v Karakorum leta 1977. 
Rojen je bi l 20. novembra 1954 in je sta-
noval v Trž iču na Trgu Svobode 31. Bil je 
poročen in je oče dveh dekl ic — dvojč ic. 
Po pokl icu je bil uči tel j te lesne vzgoje na 
Osnovni šol i Hero ja Brač iča v Tržiču. Bil 
je št ipendist T i tovega sklada. 



me lepo, brez vetra. Ob 21.00 Bergant 
zdrsni l . Česen bivakiral na 8300 m. 
23. 4. brez poškodbe dosegel T4 in ob 
10.30 T3 — Naveza Bence, Jegl ič , Podgor-
nik. Prvi vzpon na J. K. s severa. Berganta 
nismo našli, končujemo odpravo. Odhod 
iz Pangpeme 30. 4. KTM /Katmandu — 
op. ur./ 15. 5. Doma predv idoma okrog 
25. 5. Pozdrav T. Škar ja. 

Prepis te leksa (agenci jski) 

Katmangdu 5. maj. 31-letni jugoslovanski 
alpinist Borut Bergant iz Trž iča se je pri 
spustu z 8505 m v isokega Jalung Kanga v 
Vzhodnem Nepalu smrtno ponesreči l . To 
je danes sporoč i lo ministrstvo za tur izem 
v Nepalu. 

Borut Bergant je skupaj s 26-letnim Tomom 
Česnom iz Kranja pr išel na vrh 22. apr i la 
in to po severni strani. 
Bergant in Česen sta sicer odšla proti vrhu 
že ob zor i in to iz tabora 4 na višini 8100 
metrov. Do vrha sta potrebovala deset ur. 
Tam sta se zadrževala pr ib l ižno 30 minut, 
ko sta razvila s lovensko in nepalsko za-
stavo. Potem sta se odloč i la za sestop. 
Baza je kmalu izgubi la radi jsko zvezo z 
nj ima. Člani odprave so ju ponoči skušal i 
najt i pa j im to ni uspelo. 
Z jut ra j je Česen prišel do tabora 3, k jer 
se je srečal s člani odprave. Česen je po-
ročal, da je Bergant, ki je imel s seboj 
tudi radi jsko zvezo »toki-voki«, zdrsni l , in 
ni uspel odkr i t i n jegovega trupla. 
Česen je lahko nadal jeval spust šele z ju-
traj. 

Člani odprave so šl i v reševalno akci jo, 
da bi našli ponesrečenega Berganta, a ga 
niso uspeli najti. Vodja odprave, 48-letni 
Tone Škar ja je odpravo zakl juči l . 

POLJAKI IN HIMALAJSKO LETO 1984 

Sredi polet ja 1984 je pol jska televizi ja 
predvaja la znano f rancosko f i lmsko ser i jo 
»Velike h imala jske pustolovščine«. Stvari-
tev Danieia Costel la in Maur ica Herzoga 
je bi la po l jsk im gledalcem zelo všeč, ven-
dar je imela lepotno napako: avtor ja v 
svoj i nadal jevanki sploh nista upoštevala 
uspehov, ki so j ih v Himalaj i dosegl i alpi-
nisti vzhodnoevropsk ih držav. 
Zaradi števi ln ih vzrokov so se alpinist i 
omenjen ih držav razmeroma pozno vkl ju-
či l i v doga jan ja na Himalaj i . Med nj imi se 
lahko samo Pol jaki ozrejo nazaj v leto 1939, 
ko j im je uspel prvenstveni vzpon na 
vzhodni vrh Nanda Devija. Jugoslovani so 
startal i v letu 1960 s Tr isulom, Čehoslovaki 
v letu 1969 z Nanga Parbatom, Bolgar i leta 
1981 z Lotsejem in Sovjetska zveza 1982 z 
Mount Everestom, Madžari pa so poslal i 
svoje prvo moštvo na Satopant jeseni leta 

276 1983. Kl jub pomanjkan ju dal jše t rad ic i je 

J a l u n g Kang . J. s tena z vr isano P o l j s k o s m e r j o ; 
v iš inski t abor I I I in IV 
s e s t o p : - > -

F o t o L e s z e k C i c h y 

so si alpinist i vzhodnoevropskih držav v 
zadnj ih letih zagotovi l i v Himalaj i pomemb-
no in danes že skoraj vodi lno v logo. Kot 
pr imer nam lahko rabi minulo leto (1984), 
ko se je na himalajsk ih osemt isočakih pre-
izkušalo 12 odprav iz vzhodnega dela 
Evrope, od tega pa j ih je bi lo kar 11 
uspešnih. Plezalske naveze teh odprav so 
se povzpele na več osemt isočakov: na 
enega med nj imi prvič pozimi, na štir i po 
novih in zahtevnih smereh, dvema sta se 
posreči l i prvenstveni grebenski prečenj i 
in eni prvi ženski vzpon. 
Kronološki pregled vseh omenjen ih podvi-
gov je naslednj i : 

MANASLU: (8163 m), Pol jaki, 11 udeležen-
cev, vodja Leszek Korniszewski . Bazno 
tabor išče 4000 m, višinska tabor išča 4700, 
5650, 6300, 7000 in 7750 m. Na vrhu 12. 1. 
1984 Maciej Berbeka in Ryszard Gajevvski. 
Prvi z imski vzpon, hkrat i pa je to t ret j i 
osemtisočak, ki je bi l osvojen pozimi , in 
drugi v času prave koledarske zime. 

MOUNT EVEREST: (8848 m), Bolgari , 24 
udeležencev, vod ja Avram Avramov. Bazno 
tabor išče 5350 m, višinska tabor išča na 
zahodnem grebenu 6050, 6770, 7170, 7250 in 
8120. Vzponi na vrh: Hristo Prodanov kot 
samohodec in brez uporabe dodatnega 



M a n a s l u z novo Po l jsko s m e r j o . 
A v iš inski tabor I I , o b ivak 

F o t o J o h n C l e a r e 

kisika 20. 4. 1984 (med sestopom umrl), 
8. 5. (s kisikom) Metodi Savov in Ivan Val-
čev, 9. 5. Kiri l Doskov in Nikola j Petkov 
(prav tako s kisikom) — obe navezi sta 
9. 5. sestopi l i na Južno sedlo. To je bi la 
prva ponovitev slovite Jugoslovanske smeri 
po pr ib l ižno 10 poskusih razl ičnih odprav, 
hkrat i prvo prečenje tega gorskega masiva 
po mejnih grebenih med Nepalom in Ki-
tajsko. 

MANASLU: (8163 m), Juooslovani, 4 ude-
leženci, vodja Aleš Kunaver. Bazno tabo-
rišče 4250 m, c i l j : T i ro lska smer od juga 
in zahoda. Tr i v iš inska tabor išča — tret je 
v višini 6500 m — in 2 bivaka (drugi v 
višini 7700 m). Na vrhu: 2. 5. St ipe Božič 
in Viktor Grošel j . Četrta ponovitev Tiro lske 
smeri. 

ČO OJU: (8201 m), mednarodna odprava, 
4 udeleženci. Pet v iš inskih tabor išč do 
višine 7550 m v Messner jevi smeri skozi 
jugozahodno ostenje. Na vrhu 13. 5. 1984 
Čehin ja Margi ta Šterbova in Amer ičanka 
Vera Komarkova, sicer po rodu Čehinja, 
s Šerpama Nurujem in Ang Ritom. Prvi 
ženski vzpon. 

LOTSE ŠAR: (8400 m), Čehoslovaki, 18 
udeležencev, od tega 15 plezalcev, vodja 
Ivan Galfy. Bazno tabor išče 5350 m. Ci l j : 
3000 m visoka južna stena, ki je po Mess-
ner ju »plezalski problem za leto 2000«. 
Šest v iš inskih tabor išč, najvišje v višini 
7900 m. Na vrhu: 20. 5. 1984 Zoltan Dem-
jan kot samohodec, 21. 5. Jaromir Stejskal, 
Jožef Rakoncaj in Peter Božik — vsi brez 
dodatnega kisika. Prvi vzpon prek vel iko-
krat poskušane Lotsejeve južne stene. 

BROAD PEAK: (8047 m), Pol jaki, 4 udele-
ženci, vod ja Janusz Majer. Izhodiščno ta-
bor išče 4900 m. Viš inska tabora 6500 m in 
7200 m v normaln i smeri. Na vrhu: 14. 7. 
Walenty Fiut, Janusz Majer in Ryszard 
Pavvlovvski. Posebej kot samohodec Krzysz-
tof Wiel ick i , ki je za pot od izhodiščnega 
tabor išča do vrha potreboval 15 ur in pol! 

Prva osvoj i tev osemt isočaka v enem dnevu 
(vzpon in sestop). 

BROAD PEAK: (8047 m), Pol jaki, udele-
ženca Jerzy Kukuczka in VVojciech Kur-
tyka (vodja). Ci l j : prečenje vseh treh vrhov 
(North 7600 m, Midd le 8016 m in Main 
8047 m). Vzpon od 13. do 18. 7. 1984, 
bivaki v višinah 6300 m, 7100, 7300 (Se-
verni vrh), 7800 (Južni vrh) in med sesto-
pom 6300 m. Nova smer, prvo prečenje, 
drugi vzpon na vrh 7600 m 15. 7. in na vrh 
8016 m 16. 7. Celotno prečenje je bi lo 
izvedeno v č istem alpskem slogu. 

JALUNG KANG: (8505 m), Pol jaki, 10 ude-
ležencev (med n j im i dva Španca), vodja 
Tadeusz Karolczak. Bazno tabor išče 
5200 m. Ci l j : nova smer prek južne stene. 
Višinska tabor išča 6250, 6700, 7450 in 
7800 m. Na vrhu: 7. 10. Tadeusz Karolczak 
in VVojciech VVrož, 10. 10. Leszek Cichy in 
Przemyslaw Piasecki (sestop po Avstr i j -
sko-nemški smeri). Nova smer v central -
nem stebru (1500 m, V, 70°), ena najtežav-
nejših v Himalaj i . Brez uporabe dodatnega 
kisika. 

MOUNT EVEREST: (8848 m), Čehoslovaki , 
24 udeležencev, vodja František Kele (med 
nj imi 6 znanstvenikov pod vodstvom Jana 
Drdoša). Bazno tabor išče 5300 m. Ci l j : 
južna stena po Pol jski smeri . Viš inska 
tabor išča 6050, 6400, 7200, 7780 in 8300 m. 
Na vrhu: 15. 10. Zoltan Demjan (drugi 
osemt isočak v enem letu), Jožef Psotka 
(s 50 leti dos le j najstarejš i alpinist na 
vrhu) in Ang Rita. Sestop na Južno sedlo 
— Psotka se je pr i tem smrtno ponesreči l . 
To je bi la druga popolna ponovitev Pol jske 
smeri. Brez uporabe dodatnega kisika. 

MANASLU: (8163 m), Pol jaki, 8 udeležen-
cev (med nj imi en Švicar), vod ja Janusz 
Kuliš. Bazno tabor išče 4250 m, izhodiščno 
tabor išče 4850 m. Višinski tabor išč i 5650 
in 6750 m, bivak 7400 m. Prvenstveni vzpon 
na sedlo Pungen-La (6750 m) 7. 10. 
Krzysztof Pankiewicz. Na vrhu: 20. 10. 
Kryzsztof VVielicki in A leksander Lwow. 
Nova smer (pr ib l ižno 350 m V, A , , 70 do 
80°), prva naravnost z juga. Za VVielickega 
t ret j i osemtisočak, drugi v istem letu. 

DAULAGIRI: (8167 m), Čehoslovaki , 18 
udeležencev, vodja J i r i Novak. C i l j : prvi 
vzpon prek 4000 m v isoke zahodne stene. 
Bazno tabor išče 3750 m, višinska tabor i -
šča 4700, 5500, 6000, 6400 in 7400 m. Na 
vrhu: 23. 10. Karel Jakeš, Jaromir Stejskal 
in Jan Šimon (med sestopom se je smrtno 
ponesreči l ) . Prvenstveni vzpon prek ene 
najv iš j ih in naj težavnejš ih h imala jsk ih sten. 
ČO OJU: (8201 m), Jugoslovani , 5 udele-
žencev, vod ja Mat jaž Pečovnik. C i l j : ne-
preplezani južni steber. Dva bivaka. Fran-
ček Knez je prišel do višine 7600 do 7700 
metrov, potem ko je že premagal na jveč je 
težave. 2 7 7 



V celot i se je torej v letu 1984 zvrst i lo 12 
vzhodnoevropskih odprav na himalajske 
osemtisočake, od tega pa je bi la le ena 
neuspešna. Poleg teh odprav se je v istem 
letu mudi lo v Himalaj i še nekaj čez 20 
skupin iz vzhodnega dela Evrope, ki so si 
zastavi le nižje ci l je. Toda pomembne niso 
števi lke, marveč kakovost dosežkov. Brez 
pret i ravanja bi lahko rekli, da šteje jo 
uspehi slovanskih dežel med najbol jše v 
tako imenovanem himalajskem letu. Smer i 
na Lotse Šar, Ja lung Kang, Daulagir i in 
Manaslu so tako zahtevne, da j im je v 
vsej Himalaj i le malo podobnih. Prečenje, 
ki sta ga izvedla Kukuczka in Kurtyka v 
najč is te jšem alpskem slogu, pa nedvomno 
sodi med viš inske dosežke navišjega raz-
reda. Tudi enodnevni vzpon na Broad 
Peak, ki ga je opravi l Krzysztof VVielicki, 
je pomeni l majhen šok za celotno himalaj-
sko elito. 

Vsa našteta moštva pa se v najv iš j ih gorah 
niso odl ikovala le s špor tn imi de jan j i . Pred 
nekaj leti je tako Jugoslav i ja podar i la kra-
l jevini Nepal kompletno a lp in is t ično šolo za 
Šerpe. V po le t ju 1984 je na tej šol i de lo-
valo pet jugoslovanskih inštruktor jev. Po-
l jaki so opravi l i na Manasluju pomembna 
opazovanja in mer jen ja z imskega vreme-
na. Alpinist i iz Sof i je so v jeseni prav tako 
opravl ja l i naravoznanska raziskovanja v 
dol ini Langtang-Lirung. Slovaška odprava 
na Mount Everest je imela samosto jno 
skupino znanstvenikov, ki je preučevala 
geografsko-ekološke razmere v narodnem 
parku Sagarmata. Zavol jo vse hujše ogro-
ženost i tega enkratnega ozeml ja imajo 
takšna preučevanja tudi vel ik prakt ičen 
pomen. Skratka: h imalajsko leto je mini lo 
v znamenju slovanske dejavnosti . 

jn (prev. M. A.) 

t r a ^ g l l e d l p ® s w ( § f t y 

UREDNIŠKEMU ODBORU 
PLANINSKEGA VESTNIKA 
ZA RUBRIKO RAZGLED PO SVETU 

V februarski števi lki Planinskega vestnika 
sem prebrala kratko obvest i lo o Mrl iških 
tablah ob poteh (M. A.). Vsebina je pre-
vzeta po sestavku dr. Haralda Schuel ler ja 
v Obvest i l ih Avstr i jskega alpskega združe-
nja. 
Mr l iške table, ki so j ih v a lpskih in drugih 
gorsk ih predel ih postavl jal i l judje v spo-
min umr l im na poti od gorskega prebi-
val išča do pokopal išča v dol ini (Planinski 
vestnik št. 2 1985, str. 93), s rečamo tudi 
v drug ih de l ih Evrope, predvsem pa pri 
nas, v obmorskem pasu velebi tskega gor-
ja. To so tako imenovana »miri la«, zna-
menja na mestih, k jer so odloži l i poko jn ika 
na tla, da bi se pogrebc i in povorka od-
dahni l i na dolg i in utruja joči poti od pla-
ninskih vasi do župne cerkve, kjer je po-
kojn i želel bit i pokopan. V pojasni lo naj 
omenim, da je past i r jevanje na južnih 
obronk ih Velebi ta sezonsko. Del prebival-
stva se v letnih mesecih seli s čredami 
v višje predele, k jer je bol jša paša. Je-
seni te letne stane spet zapuščajo in pa-
st i r j i se s čredami in pr ide lkom vračajo 
v rodne vasi ob mor ju (ali vsaj v nižje 
ležeča planinska stalna prebival išča). Če 
torej med tem kdo umre na planini, ga 
pač nosi jo v domačo faro. 
Velebi tska mir i la so izklesana v kamen, za 
razl iko od alpskih lesenih mr l išk ih desk. 
Na mestu, k jer so pokojn ika položi l i na 
tla, ob prvem ali pa poslednjem počiva-

l išču pred pokopal iščem, so položi l i na 
t la kamnito ploščo ali pa več manjš ih 
na pol obdelanih kamni t ih plošč, ki so 
pokr ivale vso površino tal pod t rup lom. 
Ob vzglavju, ponekod pa tudi ob nogah, 
so vsadi l i več jo in bol je obdelano p loščo, 
imenovano vzglavnico, ki so jo okrasi l i 
z vk lesanimi geometr i jsk imi motivi s imbo-
l ičnega pomena. Mir i la iz tega sto let ja 
imajo zglavnice z vk lesanimi podatk i o 
imenu, letnici rojstva in smrt i poko jnega. 
Na mestih, k jer ta »miri la« stoje, je na-
vadno več takih lažnih grobov, od odras-
l ih do otroških dimenzi j . Po grupac i j i teh 
lažnih grobov lahko zasledujemo celo dru-
žinske odnose umrl ih, po st i lu ornamen-
t ike pa presojamo starost teh spomenikov. 
Raziskovanje mir i l , nj ih pomen in raz-
prostranjenost na Balkanu, spada v etno-
loško in arheološko vedo in tako so t i 
spomenik i tudi vk l jučeni v program kom-
pleksnih raziskovanj kulturne dedišč ine 
Velebita. Ver jetno bomo čez kaki dve leti 
vedel i o teh spomenik ih kaj več povedati . 

A leksandra Faber 

TVEGANJE NA GORI? 

Pri hoj i po gorah ter p lezanju v skal i in 
ledu je t reba razl ikovati med dvema raz-
l ičn ima v id ikoma nevarnost i : med nevar-
nost jo, ki jo je mogoče predvidet i in v 
katero se poda jamo zavestno in nevar-
nost jo, ki je ne poznamo in se je zato 
tudi ne moremo zavedati. 



Na pr imer : kdor se v strmi skali al i ledu 
povzpne 40 m visoko brez vmesnega varo-
vanja ve, da bo ob nesreči padel 80 met-
rov g loboko in še za to l iko več, za kol ikor 
se nategne varovalna vrv, če seveda že 
pred tem ne bo trešči l ob kakšen skalni 
ali ledeni pomol. Tveganje je v takem pri-
meru, če ga merimo s plezalčevimi spo-
sobnostmi (ver jetnost padca), očitno in 
tako rekoč oprijemljivo. Vsakdo pa tudi ve, 
ali se je pr iprav l jen prepust i t i manjšemu 
ali več jemu tveganju, hkrat i pa se vsakdo 
za kaj takega od loča zavestno in prosto-
vol jno. Tega bi se moral i s polno odgo-
vornost jo zavedat i predvsem izdelovalci 
športne opreme. Kupci pač upravičeno 
pr ičakuje jo, da so vse izdelke, ki j ih je 
dobi t i na tržišču, prakt ično preizkusi l i v 
vseh razmerah. 

Kdor se torej v skali zaupa varovalnemu 
kl inu in v ledu šp i ra lnemu zobatemu kl inu 
— če se omej imo le na ta dva pr imera — 
ta se tveganja sploh ne zaveda. Kajt i oba 
omenjena varovalna klina se prelomita že 
pri najmanjš i obremeni tv i med padcem, kar 
so nedvoumno dokazal i preskusi. Plezalec 
v skal i al i ledu se torej v obeh pr imer ih 
podaja v prostovol jno tveganje, ki se ga 
sploh ne zaveda in se ga tudi zavedat i 
ne more, saj tega preprosto ne ve. 
Drugače je v drugem pr imeru: kdor upo-
rablja v strmi skal i al i ledu ob iča jno 
opremo, je prepr ičan, da bo zdržala vel ike 
obremenitve, če bi prišlo do padca. Pri-
čakovat i je namreč, da vel ja jo za vse pr i-
pomočke pri p lezanju in v planinstvu na-
sploh ostrejša do loč i la kot za modelarske 
železnice. 

Zavestno in prostovol jno tveganje že od 
nekdaj ustreza č loveški sli po pustolov-
ščinah. Podobna je tudi sla pr i plezalcih in 
planincih, da bi za vsako ceno dosegl i 
zgorn jo mejo svoj ih zmogl j ivost i . Dejstvo 
je tudi, da se l judje na gor i vsaj enkrat 
kaj radi spr i jazni jo z zavestnim tveganjem. 
Zakaj tudi ne? Kdor je prepr ičan v svoje 
sposobnost i , se lahko upravičeno spusti 
predvsem v premiš l jeno tveganje. Vendar 
takih razumnih meja ne bi smeli nikol i pre-
korači t i , saj nam samo te zagotavl ja jo 
preživet je. 

Na koncu vel ja k nezavestnemu in nepro-
s tovol jnemu tveganju pr ipomnit i , da nem-
ško alpsko združenje že od svojega ob-
stoja sem preizkuša in tudi ocenju je vso 
a lp in is t ično tehnično opremo, da bi tako 
izkl juči lo vsakršno neprostovol jno tvega-
nje. In k l jub temu bo treba prav na tem 
področ ju še vel iko stori t i . Kajt i vsako leto 
pr ihaja jo na t rž išče novi pr ipomočk i tudi 
iz tuj ine, kjer tovrstnih predpisov pogosto 
sploh nimajo. To pa bi bi lo t reba vsekakor 
vedeti . 

(Povzetek po sestavku, ki ga je napisal 
Pit Schubert , objav l jen pa je bi l v Spo-
roči l ih nemškega alpskega združenja, 
6/1984.) 

M. A. 

»VSAKDO NAJ HODI V GORE, 
KOT MU SRCE NAREKUJE ...« 
(Avstrijci, Nemci in Švicarji so v Brixnu 
razpravljali o vrhunskem in množičnem 
planinstvu) 

Nad stolpi in strehami starega južnot i -
rolskega škof i jskega mesta se je zrcal i lo 
modro septembrsko nebo. V mestni igri 
senc ni bi lo mogoče spregledat i vel ik ih 
bel ih lepakov s t remi vzpen ja joč imi se 
možički . Tudi v izložbi knj igarne ista po-
doba treh mož, o tovor jen ih z nahrbtn ik i . 
Prav tako v t rgovini z umetninami za sta-
rodavno katedralo, kjer si je lepak zago-
tovil dovol j v idno mesto med o l jn imi po-
dobami in akvarel i t rdnih gorsk ih kmet i j 
in grozečih skalnih škrbin. Na lepaku je 
bi lo mogoče prebrat i »Simpozi j a lpsk ih 
združenj Br ixen — planinstvo danes in 
jutr i .« 

Simpozi ja se je udeleži lo na lastne stroške 
700 č lanov in gostov vseh treh a lpsk ih 
združenj, vel ika večina pa je sodelovala 
v razpravah o današnj i p laninski dejav-
nosti. Za uvod v s impozi j se je zvrst i lo 
11 referatov, razpravo o nj ih pa so ude-
leženci nadal jeval i v 20 delovnih krožkih. 

»Globoka razpoka v alpinizmu« 

Nekater i preveč zagret i časnik i so že po 
uvodnih poroč i l ih pisal i , da se kaže med 
mlad imi in star imi g loboka razpoka. Ven-
dar do prepira in črepin j sploh ni pr iš lo, 
čeprav so v resnici posameznik i v raz-
pravi od ločno zastopal i kar se da raz-
l ična stal išča, šlo pa je seveda za raz-
mer je med najbol j ekstremnimi ob l ikami 
plezalstva in k lasičnim planinstvom. Pre-
vladal je tore j doka j strpen plural izem idej. 
Poslušalci so namreč dojel i , da je vsem 
skupna navezanost na naravo, da ne gre 
niti pri pustolovščinah niti pri vesel ju nad 
gorskim svetom brez skupnega imenovalca. 
Kajt i vsi današnj i tako števi lni poganjk i 
imajo skupne korenine. In naposled: tako 
strahovi to nove pač niso ni t i najbol j 
ekst remne obl ike plezalstva. 
Časi v roč ičn ih verskih bojev med t rad ic io-
nal ist i in revoluc ionar j i so torej oč i tno 
mimo. Seveda pa ne gre zanikat i g rozeče 
sence, ki se kaže v tem, da se navdušena 
plezalska mladina noče kratkomalo podre-
dit i nekol ikanj zar javelemu društvenemu 
živ l jenju. Res pa je tudi, da so med seda-
nj imi špor tn imi plezalci dokajšnje razl ike 
tako g lede c i l jev kot vrednotenja n j ihove 
dejavnost i . 

Razvoj je pač neustavl j iv in tako se je 
tudi k lasični vrhunski alpinizem že zdavnaj 
poslovi l od prepadnih blodnjakov, ki so 
bil i pose jan i s kl ini , ter je špor tn im ple-
zalcem v s logu in po težavnosti že t ik 
za petami. Med novejš imi ob l ikami kaže 
posebej opozor i t i na plezanje po zalede-
nel ih slapovih, le-tega je omogoči l razvoj 
plezalske tehnike in vse več je števi lo takih, 
ki obv laduje jo tudi najtežavnejše smeri . 279 



Podobno se je zgodi lo tudi z odpravami 
v najvišja gorstva; tudi tu ne gre več brez 
a lpskega sloga in tudi kisika je vse manj. 
Vodstva pa so v tem razvoju v resnici 
nekol iko zaspala. 

Obzorja ostanejo odprta 

Nemara tudi po zaslugi gosto l jubnega sta-
r inskega Brixna, ki ni skopari l z bogato 
kul inar ično ponudbo, se je vseh 12 de-
lovnih krožkov, v katerih je tekla beseda 
o vrhunskem plezalstvu, soglasno izreklo 
za odpi ranje in povezanost vseh razl ičic. 
Zagotovi t i bo le še treba več možnost i za 
trening, izpopolni t i dosedanje ob l ike šola-
nja in poskrbet i za pokl icne vzgoj i te l je v 
špor tnem plezalstvu. 
V pr ihodnje bodo vsa tr i združenja podpi -
rala le takšno ekspedic i jsko dejavnost, ki 
v resnici opravl ja p ionirsko delo, zato tudi 
ne bo nič več denarcev za poči tn iška po-
potovanja v najvišja gorstva. 
V 7 delovnih krožkih so razpravl jal i p red-
vsem o množičnem planinstvu, toda tudi 
tu ni pr imanjkovalo pr iv lačnih in celo vro-
čih tem, kot so: varstvenik i narave prot i 
p lanincem, zavzemanje za ohrani tev nedo-
taknjenega gorskega sveta, o šo lanju in 
informaci jah. Tako si celo t reker j i že l i jo 
strokovne spreml jevalce na svoj ih poteh 
po tuj ih gorah, smučar j i bi radi zmanjša l i 
onesnaževanje okol ja, pohodnik i se pr i-
tožujejo, da je premalo poskrb l jeno za 
družinsko in seniorsko popotništvo itd. 
Na koncu je obvel ja lo dobro staro pra-
v i lo: »Vsakdo naj hodi v gore, kot mu 
srce narekuje.« Kdaj in kol iko se bosta 
spremeni la razumevanje in delo v posa-
meznih društvih, bo pokazal šele čas, mar-
s ikatera žel ja pa bo — kot je to vedno 
bi lo — ostala odvisna od gmotn ih mož-
nosti. 

(Kratek povzetek po sestavku z enakim 
naslovom, ki ga je napisal Peter Gr imm 
za Sporoč i la avstr i jskega alpskega zdru-
ženja, 1/1985.) 

M. A. 

HERZOG POSNEL MESSNERJA 

Tako je. Če kdo želi v idet i Reinholda 
Mesner ja na f i lmskem platnu, naj se po-
veže s f i rmo »Werner Herzog F i lmproduk-
tion« v Munchnu in stvar bo rešena. Ne-
davno tega se je nemški režiser mudi l 
v Ljubl jani , ker namerava snemat i del pr i -
hodnjega f i lmskega pro jekta pri nas, hkrat i 
pa je imel še predpremiero svojega f i lma 
Fitzcarraldo, po n je j pa pogovor z ob-
činstvom. Znači lnost i v n jegovi umetnišk i 
izpovedi bi bi le na kratko tele: S pomoč jo 
preproste zgodbe č im d l je zavrtati v skr iv-
nosti našega bivanja in našega sveta. Nje-
govi junaki so vsi mejni junaki , skrajneži , 
celo blazneži, ki žele za vsako ceno do-
seči nekaj, kar se zdi navadnim l judem 
norost in nedosegl j ivo. Vendar je moto 

280 VVernerja Herzoga, ki ga upošteva pr i svo-

jem delu, ta le: »Stvari lahko predvidevaš, 
a predvidevat i moraš tudi nak l juč ja . Za-
nima me človek v premagovanju narave in 
n jegovih zakonov omej i tve. Prav to pre-
seganje omej i tev je zame izvir ekstaze.« 
In Ekstaza je naslov f i lma, ki ga je Herzog 
posnel v Planici, s Ste iner jem v glavni 
vlogi. O f i lmu z Messner jem je povedal 
tole: »Že pred časom je pr išel k meni. 
Vedel sem, da se bova nekoč srečala in 
res se je zgodi lo. Pokazal mi je scenar i j , 
ki naj bi ga skupaj posnela. Ni bi l kaj 
prida, a rekel sem si: Če bom kdaj sne-
mal f i lm o alpinistu, bo to gotovo Messner. 
To je poseben človek in vel ik profesiona-
lec. Ni res, da tvega kar t ja v en dan. 
Dobro se pr ipravl ja na svoje podvige in 
n ikakor noče z glavo skozi z id. Ker sem 
bil vedno naklonjen športu, sem se lani 
z ek ipo odpravi l z nj im na Daulagir i in 
oba Gašerbruma. Prišli smo do pr ib l ižno 
pet t isoč metrov, potem smo bil i za ple-
zalca (Messner, Hans Kammerlander) pre-
počasni. Snemali smo z močn imi te leob-
jekt iv i , nekaj je snemal še Messner sam 
s 16 mm kamero. Vendar, n ikar ne misl i te, 
da gre za strogo alp in ist ičen f i lm, ki naj 
bi ga zanimale le tehnične težave. Ne, 
želel sem pokazat i predvsem reakci je člo-
veka v tem prostoru. Film ima naslov 
Solza bogov. Gre pravzaprav za čuden 
pojav; zakaj se je pr ičel ta l i t i ledenik, 
ko so vendar temperature še vedno tako 
zelo nizke. Film o Messner ju mis l im še 
snemati, za zdaj vel ja datum 1986, maj, 
juni j , ju l i j . Medtem bo Messner splezal 
še dva vrhova, ki j ih ima v načr tu in 
upam, da bo takrat, poleg Himalaje, na 
svetu tudi on. Žel im snemati z nj im, tako 
dobro se ujemava. Tudi on l jubi predvsem 
svobodo. Ta ima sicer nekaj senčnih strani 
(za denar mora reklamirat i nekaj f i rm), 
a to je t reba upoštevati le kot neizogibno 
dejstvo. Med snemanjem smo imel i vel iko 
avantur. Plazovi so hrumel i okol i nas, pa-
kistanski nosači so odšl i , a pomembno ni, 
kaj smo ob snemanju čut i l i mi , pomembno 
je le, kaj bo ostalo na platnu, kaj bodo 
ob f i lmu čut i l i in videl i g ledalc i Osebno 
pa menim, da so moj i f i lmi posebno gle-
danje č lovekove podzavesti. L judem kažem 
sl ike, ki so skr i te v nj ih samih, pa tega 
še sami ne vedo. Moj i f i lmi so nekakšne 
mrzl ične sanje; pri meni je pokra j ina, ki 
jo kažem, pravzaprav pokra j ina naše no-
tranjost i in tako bo tudi v f i lmu o alpin i -
stu Messnerju. 

Neva Mužič 

NENAVADNA NAJDBA 
NA ACONCAGUI 

Argent insk i alpinist i , č lani k luba And ino 
Mendoza, so v januar ju 1985 obiskal i 
Aconcaguo, da bi na najviš j i gor i dežele 
(in vse celine) proslavi l i jub i le j nj ihove 
organizaci je. Ob tej pr i ložnost i so izvedl i 



več vzponov v razl ičnih smereh. Med vzpo-
nom po jugozahodnem grebenu, ta je po-
tekal deloma po novi smeri, so naletel i 
na presenet l j ivo odkr i t je : v viš ini 5500 m 
so našli dobro ohranjeno mumi jo nekega 
Indi janca, ki po vsej ver jetnost i izvira še 
iz predkolumbovskeoa časa. Truplo je bi lo 
oblečeno v sk ladu s takrat vel javnim 
mrl išk im obredjem, obraz mrl iča pa so 
posl ikal i z barvo. Mumi jo so našli 8. ja-
nuar ja 1985 — kmalu zatem pa se je od-
pravi la iz Mendoze na pot a lp in ist ično-
znanstvena odprava, ki je najdbo na kraju 
samem preuči la in jo bo tudi skušala pre-
nesti v dol ino. 
Pred vel iko leti so našli na južnem vrhu 
Aconcague (Cumbre Sur, 6930 m) mumi-
f ic i ranega gvanaka, po vsej ver jetnost i 
žrtveno žival. Odkr i t je je že takrat pod-
prlo domneve, da so nekdanj i prebivalc i iz 
obrednih razlogov prišl i na vrh Aconca-
gue že sto let ja pred tem, ko se je na to 
goro v letu 1897 kot prvi uradno povzpel 
Matthias Zurbr iggen. Jugozahodni greben 
se izteka v južni vrh. Sicer vel ja pr ipom-
niti, da so že večkrat našli č loveške mu-
mije na drugih andskih vrhovih, na Acon-
cagui pa se je to zdaj zgodi lo prvič. 

j n 

PSIHOLOŠKI VIDIKI ŠOLANJA 
PLANINCEV 

Za uvod v zastavl jno temo najprej ugoto-
vitev, o kateri ne more bit i nobenega 
dvoma: planinstvo je nevaren, v bistvu celo 
ž iv l jenjsko nevaren šport. Zlast i vsi ple-
zalci, ki so se v do ločenem razdobju 
posveti l i temu počet ju in še živi jo, so 
l judje, ki so med drugim preživeli šte-
vi lne hude nevarnosti med svoj imi vzponi. 
O tem si moramo bit i torej na jasnem. K 
temu se pr idružuje, da moramo l judje kot 
ceno za našo svobodo mišl jenja, čustvo-
vanja in delovanja, hkrat i prenašat i tudi 
pr i ro jeno in neizbrisno nagnjenje, da 
de lamo napake. 

Zakaj potemtakem sploh hodimo v gore, 
če pri tem pogosto in tako oč i tno ravnamo 
v nasprot ju z b io loškim bistvom našega 
ž iv l jenja: preživet jem naše vrste? Morda, 
ker vemo, da bo človeštvo tudi brez nas 
preživelo in da se lahko tudi brez naše 
pomoč i unič i? Al i preprosto zato, ker gore 
so, kot je nekdaj odgovor i l Mallory, da bi 
enkrat za vselej opravi l z zoprn im spra-
ševanjem? Seveda pa so vzroki za tako 
naše poče t je bol j indiv idualni in nepri-
merno bol j razl ični. 
Prav zato je mogoče o tej temi tako lepo 
razpravl jat i . Vsi namreč vemo, da je živ-
l jenje, ki je namenjeno zgolj zagotovi tv i 
eksistence, za večino l judi kaj malo vab-
l j ivo. V mestnih združbah, ki j im daje 
pečat industr i ja, si je živ l jenje mi l i jonov 
l judi privzelo natančno takšno obl iko. Mi-
nevanje dnevov j im določajo, ker so pač 
iztrgani z naravno poteka jočega živl jenj-

skega ritma, odtujeni delovni procesi, le-te 
pa opravl ja jo zgol j zato, da si sploh lahko 
zagotovi jo lastno eksistenco. Za regene-
raci jo delovnih sposobnost i je treba po-
kl icat i na pomoč večino razpoložl j ivega 
prostega časa. Pravi hudičev ris. 
Nič čudnega torej, da skuša že od začet-
kov industr i jske družbe ubežati monoto-
ni j i in do lgočas ju vse več in več l judi — 
seveda le za nekaj časa — in se prepust i t i 
skra jn im mejam, da bi tamkaj preskusi l i in 
zmer i l i svoje moči in sposobnost i . Slast je, 
če se lahko upremo tako prvinskim stva-
rem, kot so led, skala, veter in d iv j ina. 
Za tako doživet je kaj radi prostovol jno 
vzamemo nase večje ali manjše nevarno-
sti, saj se le tako zavemo celotnost i naše-
ga obstoja. Slast iskanja in spoznanja 
naših meja je tista, ki vzdržuje prvinski 
nagon po varnost i v razmeroma ozkih 
mejah. Smo torej za osvoj i tev naše naj-
bol j zoprne gore pr ipravl jeni žrtvovat i 
palec na nogi, stopalo, vso nogo ali več? 
Nepr izadeto preživet je ima oči tno pre-
ce jšn jo vrednost. Toda k temu sodi jo iz-
kušnje, znanje, spretnost in morda tudi 
kanček sreče, pri s lednjem gre seveda le 
za inst inkt ivno pravi lno ravnanje, odzivno 
hi t rost in pravočasno pomoč. Pomudimo 
se torej ob stvareh, ki j ih lahko sami ob-
v ladamo. Planinstvo obsega števi lne mož-
nosti, ki so lahko razl ično lahke ali težav-
ne, udobne ali trde, nenevarne ali hudo 
tvegane. Kdor najraje telovadi na manjš ih 
skaln ih blokih, pravzaprav ne potrebuje 
drugega kot svojo naravno okretnost, smi-
sel za ravnotežje in potrebno moč. Na 
drugi strani je hoja po nadelanih gorsk ih 
stezah sicer možna brez posebnega tve-
ganja, k l jub temu pr ihaja prav tu vedno 
znova do hudih in smrtnih nesreč. 
Če bi presodi l i na splošno, vel ja, da 
zahteva planinstvo, če žel imo zmanjšat i 
tveganje na na jman jšo možno mero, v 
vsaki zvrsti vel iko znanja in izkušeni ter 
do lgo in temel j i to učno dobo. Začetn ik naj 
bi se zato ne čut i l to l iko šolar ja, ki spre-
jema znanje od učitel iev, ampak bol j kot 
vajenec, ki s ledi svojemu mojstru in se 
podre ia v dobrem pomenu njegovi avtori-
teti . Tako se lahko nauči pravil, ki se j ih 
tudi mojster nit i več ne zaveda, ker pač 
inst inkt ivno pravi lno ravna. 
Posamezniki pogosto vse živl jenje izpopol-
n ju je jo svojo umetnost, ki je za preživet je 
v bistvu prav tako brez korist i kot hoja 
v gore, vendar nepr imerno manj nevarna. 
V planinskih vrstah pa je vse več mlad ih 
navdušencev, ki bi se radi do popolnost i 
izšolal i na dvotedenskih tečaj ih, v tem 
času pa naj bi se nauči l i pravi lne presoje 
področ ja , vremena, razmer, porabe časa, 
ravnanja z opremo, pravi lne izbire hrane. 
K vsemu temu se pr idruži jo še sestava 
skupine in izbira soplezalca, razl ično zna-
nje, t renutna razpoloženost, pr ioravl jenost 
na tveganje, stremuštvo, več ja ali manjša 
bojazl j ivost in še nekateri d rug i spremen-



Ij ivi vpl ivi . Da bi vse to povezali v t rdno 
celoto, pot rebujemo seveda vel iko, vel iko 
časa in izkušenj. 
Če so nam stvari prešle v meso in kri , 
nam pač ne bo treba pri vsakem koraku 
premisl i t i vsakega posameznega giba. To 
bi bi lo utrudl j ivo, pogosto škodl j ivo in 
včasih celo nevarno. Vsekakor pa se 
moramo zavedati, da je do uskladenega in 
s tem najbol j uč inkovi tega delovanja pra-
vi loma zelo dolga pot. 
(To je zelo kratek povzetek obš i rnega 
sestavka z enakim naslovom, ki ga je 
napisal ps iholog in alp in ist Mart in Lutter-
johann, objav l jen pa je bi l v Sporoči l ih 
nemškega alpskega združenja, 6/1984.) 

M. A. 

PREVENTIVA JE NAJBOLJŠI 
PRIPOMOČEK ZOPER PLAZ 

Stoenainšestdeset mrtvih zaradi plazov v 
eni sami z imi in ugotovitev, da so v zad-
nih desetih let ih rešil i zasute, ki so ne-
srečo preživel i , v vel ikanski več in i kar nj i-
hovi tovariši in ne reševalci GRS, potr ju-
je jo naša pr izadevanja, da bomo z vsemi 
možnimi sredstvi preprečeval i nesreče. 
Seveda ob tem spet in spet ponavl jamo 
že znane stvari, kar ni pr i jetno. Vendar 
pomisl imo, da pr izadet i prav tako spet 
in spet ponavl ja jo iste usodne napake. Je 
že tako, da na dan pr iha ja jo vedno novi 
l judje, da stari mački pozabl ja jo na nauke 
iz preteklost i in da mars ikdo postane 
sčasoma tudi preveč samozavesten, če se 
mu lep čas ni pr imer i lo nič hudega. 

I. Splošni ukrepi 

1. I zog iba jmose svetu okrog teptanih smu-
čišč. Upoštevajmo nasvete poznavalcev, 
domačinov, oskrbnikov koč. Ne pozabimo 
na vpl ive vetra, spremembe temperature, 
na sončno sevanje in drugo. 
2. Če gremo na turno smučanje ali smo 
namenjeni na vrh, ne pozabimo na lavin-
sko vrv ico in lopato; če je pr i ložnost, si 
nabavimo lavinsko žo lno! 

II. Kako prečkamo ozemlje, kjer se utegne 
sprožiti plaz 

1. Poglejmo v notranjost snežne odeje in 
ugotovimo, kakšna je n jena stabi lnost. Ne 
zaupajmo, plaz se lahko sproži tudi tam, 
kjer ga ne pomni jo nit i najstarejš i l judje. 
2. Če imamo pri sebi lavinsko žolno, 
pazimo, da bo vk l jučena na oddajo, s icer 
pa navežimo lavinsko vrvico. Prepr iča jmo 
se, če lavinska žolna deluje. 

III. Ukrepi med prečenjem ali med vožnjo 
v nevarnem svetu 

1. Pazimo, da bomo drug od drugega 
282 ustrezno razmaknjeni. 

2. Vozimo preudarno, da ne bo padcev. 
Obrača jmo brez nepotrebne s i le; ne po-
skakujmo. 
3. Roki snemimo iz zank, popust imo vezi 
nahrbtnika in vezi na smučeh. 

IV. Ukrepi po nesreči, takojšnja medse-
bojna pomoč 

1. Ohranimo mirno kri in ukrepa jmo pre-
udarno. 
2. Lavinsko žolno prek lop imo na spre jem 
ter takoj preg le jmo plazovino. Opreza jmo 
za pogrešanimi, morda opazimo del telesa, 
ki štr l i iz plazu. Pr is luškujmo, k l ič imo 
pogrešanega. 
2. Če v lavinski žo ln i zasl iš imo signal 
zasutega, ukrepajmo nemudoma po zna-
nem postopku in s is temat ično s ledimo 
signalu, dok ler ne pr idemo do kraja, k jer 
je zasuti. Tam je žolna na jbo l j g lasna! 
3. Oprezajmo za lavinsko vrvico, če te ni, 
se lot imo preiskovanja plazovine s smu-
čarskimi pal icami in drug imi pomožnimi 
pr ipomočk i — smučmi, pa l icami iz bl iž-
njega grmovja ipd. 
4. Če ne moremo računat i na skrora jšn jo 
tujo pomoč in kadar menimo, da bo 
potrebno več časa, da jo pr ik l ičemo, na-
dal ju jmo z ukrepi, ki smo j ih že opisal i . 
Mudi se, živ l jenje v plazu naglo ugaša! 
5. Kadar se od loč imo, da bomo šli še 
po tu jo pomoč, dobro zaznamujmo kraj 
nesreče; če imamo pr i roki karto, vr iš imo 
nahajal išče kar najbol j natančno, da bodo 
reševalci lahko takoj začel i reševati ozi-
roma, da bodo lahko našli kraj, k jer se je 
pr ipet i la nesreča. 
Navodi lo seveda ni povsem popolno, do-
dati bi mogl i še to ali ono. No, gre za 
osnovno vodi lo, da se bomo znašl i , če nas 
dolet i preizkušnja. 
Ne pozabimo pr is luhni t i opozor i lu o ne-
varnosti plazov, saj nam je to na vol jo 
doma in tudi v vseh a lpsk ih deželah, če 
nas pot zanese v tuje gore in smučišča. 
Bodimo potrpežl j iv i ! Ne odk lan ja jmo vna-
prej tu j ih nasvetov, češ »da so časi, ko 
so oskrbnik i in domačin i še nekaj vedel i 
o nevarnost ih okol ja, k jer žive, že davno 
minil i«. To marsik je v celot i drži , drugod, 
zlasti pa v tu j ih gorah, pa taki oskrbn ik i 
še žive in o razmerah, k jer žive, tudi vel iko 
vedo. Upoštevajmo torej dober nasvet! 

Pr irejeno po Informaci j i IKAR 
1985/11 — P. Šegula 

TIBET ODPIRA MEJE 

LR Kitajska namerava v naslednj ih let ih 
omogoči t i p lan incem iz vsega sveta, da 
se bodo lahko preskusi l i v s t rminah do-
slej neosvojenih vrhov v Tibetu. To naj bi 
vel jalo za več kot 40 nad 7000 m visokih 
gora. Večina izmed teh neosvojenih gor-
skih or jakov je bi la vse doslej za tu jce 
sp loh prepovedana. Da bo potekalo spro-
ščanje postopoma, je mogoče razbrat i iz 
uradnega sporoč i la , ki pravi, da bo t reba 



vse te vrhove poprej natančno preuči t i , 
preden bodo tujc i lahko dobi l i dovol jen ja 
za dostop. Planinsko združenje T ibeta na-
čr tu je v zvezi s tem tudi ureditev v isoko-
gorskega športnega središča, k jer bodo 
tuj i tur is t i lahko v pr ihodnje tudi jahal i , 
jadra l i al i hodi l i na lov. Poleg tega naj 
bi organiz i ra l i tudi krožne polete nad Tibe-
tom. Vlada v Pekingu je leta 1980 prv ič 
dovol i la tu j im p lanincem dostop na neka-
tere vrhove; med n j imi je bi la tudi severna 
stran Mount Everesta. 

(Po »ALPIN«, 2/1985.) 
M. A. 

BOTIJCI — LJUDSTVO NA SEVERNEM 
ROBU HIMALAJE 

Prvi sončni žarki pora ja jočega se dneva so 
osvet l i l i v rh Pisang Peaka kot dolge, sre-
brne puščice. V š i roki v isokogorsk i dol in i 
Nar Kola je še ležala siva zmrzal pozno 
oktobrskega jutra, a t leskajoči ropot težkih 
cepcev se je že lomil ob temačnem ska-
lovju. Jak i so poležaval i kot vel ik i č rn i 
grani tn i bloki na r javih požetih nj ivah. Nad 
prostorn imi kamni t imi hišami, ki se st iska-
jo na skalnem pomolu, se je vi l tenak 
modr ikast dim. Tudi nj ihove ravne strehe 
so oživele. Na gumnih ob robu t rdnjav i 
podobnega nasel ja mlat i jo že od ranega 
jutra. Moški in ženske v rdečih ali sivih, 
doma stkanih dolg ih plaščih, ki s to j i jo na-
sprot i v dveh vrstah. Izmenjaje v iht i jo v 
vedno enakem r i tmu doma izdelane cepi . 
Stare ženske v p isano progast ih predpas-
nikih pr inašajo v črn ih t rebušast ih poso-
dah vroč masleni čaj, s katerim se mlat ič i 
od časa do časa okrepča jo . 
Znova živim za nekaj tednov v vaseh ple-
mena ali l judstva Bot ia na severnem robu 
Himalaje. To pr i jazno in samozavestno 
gorsko l judstvo sem prvič spoznal p red 
deset imi leti in od takrat naprej občudu jem 
živ l jenjske navade prebivalcev v notranjo-
sti Himalaje prav tako kot mogočna go-
rov ja te dežele. 

Šerpe pozna vsakdo, toda le malo je t ist ih, 
ki bi vedel i kaj več o Bot i jc ih, čeprav sta 
si obe l judstvi zelo podobni tako g lede 
navad in gospodarstva kot po veri in pre-
bival iščih. Vasi in po l ja pr ib l ižno 400 000 
Bot i jcev je najt i v ozkih v isokogorsk ih do-
l inah v višinah okol i 4000 m. Zaradi izrazito 
neodvisnega nač ina ž iv l jenja in močne 
verske navezanosti na Tibet, se j ih za-
hodni vpl iv i še niso dotakni l i . 
Na prostranem in skora j puščavskem 
višavju severozahodnega dela Nepala, 
predvsem v pokra j in i Dolpo, ž iv i jo iz-
k l jučno Bot i jc i . To področ je sodi med 
najv iš je ležeča ozemlja, ki so posel jena 
skozi vse leto. Bot i jc i živi jo tudi v nekoč 
napol samostojn i kral jevini Mustang vzhod-
no od tod in na področ ju pod severnimi 
od lomi masiva Anapurne. 

Bot ia je nepalska beseda in pomeni Tibe-
tanca. Vendar je t reba ostro razl ikovati 
med t ist imi Tibetanci , ki so po vdoru 
Ki tajcev v Tibet prebežal i na nepalsko 
ozemlje, in Bot i jc i , ki že do lga s to le t ja 
posel ju je jo skrajn i severni de l dežele. 
Dokler meje med obema deželama še niso 
bile dokončno začrtane in ko v ladar j i v 
katmandujsk i dol in i tega l judstva še sp loh 
niso upoštevali , so Bot i jc i t rgoval i p red-
vsem s takratn im svobodnim Tibetom ter 
se tudi v veri in navadah navezovali na to 
deželo. 
Na tem pod roč j u skozi osem mesecev v 
letu ponoč i zmrzuje, snežit i pa utegne 
kadarkol i . Pozimi so števi lne vasi zaradi 
izredno v isokega snega na povezovalnih 
sedl ih povsem odrezane od osta lega sve-
ta. Kl jub t rd im ž iv l jen jsk im razmeram Bo-
t i jc i živi jo in preživi jo. Dolgi in doma izde-
lani volneni plašči j ih varu je jo pred ostr im 
mrazom, za hojo po snegu pa uporab l ja jo 
škorn je iz polsti in jakovega usnja, vanje 
pa zat lač i jo tudi nekaj sena. Zavet je j im 
da je jo vel ike, sive in kamnite hiše, ki 
imajo majhna in pogosto umetelno izrez-
l jana okna. Strogost t ibetanskih nasel i j j e 
tod še močneje poudar jena z neštet imi 
ozk imi mol i ln imi zastavicami, ki p lapola jo 
na v isokih drogov ih ob vsaki hiši. Od 
daleč so nekatera nasel ja podobna prav-
cat im srednjeveškim utrdbam. Toda takega 
vt isa se hitro znebiš, če pr ideš kot povab-
l jen gost v katero koli druž insko skupnost. 

V zadiml jen ih notranj ih prostor ih tu jcu 
ponudi jo na jbo l jš i prostor ob odpr tem 
ogn j išču in ga postrežejo z maslenim 
čajem. 
Na vsakem koščku skope zeml je, ki jo 
je sploh mogoče namakat i , pr ide lu je jo ječ-
men in krompir . Vendar pr ide lka ni to l iko, 
da bi bi lo za vse dovol j . Zato je jak po-
glavi tna opora gospodarstva, od n jega do-
bivajo mleko, volno, meso in usnje, pred-
vsem pa dragoceno blato za kur javo, kajt i 
do najb l iž jega lesa je v teh višavah zelo 
daleč. Poleg tega imajo Bot i jc i doka j vel ike 
črede koz in ovac. 
V notranjost i pokra j ine Dolpo je mogoče 
srečat i karavane od 50 do 100 jakov, ki so 
težko otovor jen i z balami volne in vrečami 
soli. Na pol j ih delajo tako ženske kot 
moški , pozimi pa se moški posvečajo 
menjaln i t rgovini : jakovo maslo in volno 
za riž in začimbe. V nekater ih vaseh nosi-
jo ženske čudovi t srebrn nakit z v loženimi 
koralami in t irkizi . 
Ni posebno pr i jetno ugibat i , ko l iko časa 
bodo Bot i jc i še vzdržal i na svoj ih v iš insk ih 
samotah. Šerpe nam ponuja jo dober pri-
mer za to, kako hitro se lahko spremeni 
starodavna družbena ureditev. Ko bodo 
skope nj iv ice opustele, bodo s tem izgini l i 
še zadnj i ostanki stare h imala jske kul ture. 
(Povzetek po sestavku, ki ga je napisal 
Reinhold Obster, objav l jen pa je bil v Spo-
roči l ih nemškega alpskega združenja, 
6/1984.) M A 283 



NEZNANA DOLINA YOSEMITE ŽIVIJO SMUČARJI-TEKAČI RES DLJE? 

Yosemite Valley je del Nacionalnega parka 
Yosemite in pogor ja Sierra Nevada neda-
leč od San Frančiška, Los Angelesa in 
Sacramenta, ob zahodni obal i ZDA. Dolino 
so odkr i l i pozno, šele leta 1851, naši alpi-
nisti pa šele v sedemdeset ih letih, potem 
ko j im je bi lo dano, da se preizkušajo 
v si lovi t ih stenah vrhov kot so El Capitan, 
Half Dome in drugi. 
Kaj več o dol in i ne vemo in se tudi 
iz tele beležke ne bomo nauči l i , naj pa 
omenim to in ono zanimivost, ob kateri 
nam bo ta svet postal bl iž j i al i vsaj vzbu-
dil žel jo, da bi ga tako ali d rugače bol je 
spoznal i . 
Kot del vsakega nacionalnega parka ima 
tudi Yosemite težave z množicami in na-
valom, ki pr inaša v gozdove pod vrhovi 
vse tegobe civ i l izaci je, vštevši narkoma-
nijo in kr iminal . Preseneča podatek o na-
si l ju in več sto aret i ranih na leto. Pa to 
je pač posledica masovnih gibanj . Z l ikovc i 
s lede množici , ker se j im tako ponuja 
pri ložnost, da poceni pr idejo na svoj 
račun. 

Med »zlikovce« druge vrste sodi jo — črni 
medvedje. Ni znano, da bi kateri teh kdaj-
koli pr izadeja l kako telesno poškodbo 
l judem, vemo pa, da plezajo medvedje 
celo na drevesa in tam ukradejo hrano, 
če jo tur ist i pred nj imi skr ivajo v isoko 
v veje. »Vlom« v šotor pa je nekaj vsak-
danjega, saj ob iskovalc i navadno ne ubo-
gajo navodi l uprave parka, naj ne puščajo 
hrane v svoj ih začasnih bival iščih. 
Letenje z zmaj i z vrhov je v parku dovo-
ljeno, vendar se je t reba poprej pr i jav i t i 
in spoštovat i pravi la varnega letenja in 
posebej krajevne vremenske razmere. 
Največ je preglavic s padalc i . Nj ihov šport 
je tu prepovedan, zato navadno skačejo 
pred sončn im vzhodom ali potem, ko se 
sonce skr i je na zahodu. Mnogo se j ih po-
bi je ali poškoduje, števi lni z ranami obleže 
v skalah, saj j ih n ihče ne išče. Preživelim 
zapleni jo padalo, opravka imajo s sod-
nikom in zaporom, končno pa morajo 
p lačat i še krepko kazen. 
Alpinist i so tu vsakdanja prikazen, števi lni 
pr iha ja jo povsem nepr ipravl jeni . Na leto 
se poškoduje kakih petdeset oseb, od 
tega je več kot deset mrtvih. Akc i je so 
dost ikrat zahtevne in drage, he l ikopter j i 
imajo tu pogosto g lavno besedo. 
A lp in is tom s icer oči ta jo, da preveč tve-
gajo, da se brez pravega znanja lotevajo 
celo prvenstvenih smeri, vendar j ih gra-
ja jo predvsem zaradi nesnage, ki jo 
puščajo za seboj v tabor ih. Oči ta jo j im, 
»da j im okol je n i preveč pr i srcu« in da 
z nesnago ne pr izanašajo nit i gori sami. 
Komur pa jo do tega, da zve kaj več 
o Meki alpinistov, naj si ogleda pr ispevek 
Yosemite-Forever? v revi j i Nat ional Geo-
graphic 1/1985. 

P. Šegula 

Tek na smučeh velja za izredno zdrav 
šport. Zdravniki prisojajo tej telesni dejav-
nosti prav tolikšen pomen, kot denimo pla-
vanju ali gozdnemu teku. Ali je torej 
smuški tek dejansko tako koristen za 
zdravje in ali smučarji-tekači v resnici 
živijo dlje? 
Smuški tek bi mogl i uvrstit i med tiste 
športe, ki vp l iva jo na ce lotno telo, pove-
ču je jo vzdržl j ivost ter krepi jo srce, krvni 
obtok in dihalni sistem. Tudi z or toped-
skega v id ika je tek na smučeh nepr imerno 
kor istnejš i kot, denimo, smuka po strmi-
nah. Tek krepi predvsem t isto mišičevje, 
ki podpi ra hrbtenico. Zato je tek na smu-
ček izvrsten dopoln i ln i šport predvsem za 
vse tiste, ki oprav l ja jo svoj pokl ic sede. 
Športni zdravnik i radi govor i jo o tem teku 
kot pravcati g imnast ik i za hrbtenico, saj je 
z nj im mogoče odpravi t i celo kronične 
bolezni. 
Tek na smučeh se dodatno odl iku je po 
tem, da pospešuje zaradi drsenja sk ladno 
gibanje vsega telesa. Kdor ima težave s 
sklepi in se mora zato odreč i gozdnemu 
teku, lahko pozimi še vedno brez poseb-
nih težav drsi po ozki snežni smučini . Na-
dal je je tek na smučeh kor isten tudi za 
vse tiste, ki imajo s ladkorno ali težave 
s prekrvavitv i jo. Zelo pr imeren je smuški 
tek kot rehabi l i tac i jsk i šport za tiste, ki 
so prebolel i srčni infarkt, seveda pa se 
ga lahko lot i jo le z dovo l jen jem zdrav-
nika. 

Vendar bi v tej zvezi seveda ne smel i 
zamolčat i , da se lahko pri teku na smučeh 
pojavi jo določene zdravstvene težave. Tako 
so znani pr imer i , ko so tekači na progi 
nenadoma doživel i z lom in umrl i za in-
farktom. Pri tem je bi la in še je pogosto 
v igri nespamet. Tudi za smuški tek nam-
reč vel ja zlato pravi lo, da je t reba zanj 
redno in skrbno vadit i . In še nekaj : po-
membna je tudi pravi lna prehrana. Je j te 
predvsem lahko hrano in še te ne preveč, 
zato pa smete pogoste je kaj malega pr i-
gr iznit i . Vsekakor se je t reba izogibati 
temu, da bi se na smuško progo podal i 
sestradani. 

Posebna nevarnost so slabo pr ipravl jene 
tekaške proge. To vel ja predvsem za pre-
več strme in napačno spel jane spuste, za 
preostre ovinke in tudi za preozke proge, 
saj lahko na nj ih pr ide do boleč ih padcev 
ali celo naletov z drug imi tekači . Premalo 
tudi upoštevamo, da lahko postane naj-
bol jša proga izredno nevarna, ko poledeni. 
Na srečo so poškodbe pri smuškem teku 
v pr imeravi z a lpsko smučar i jo še vedno 
zelo maloštevi lne. In četudi je bi lo sl išat i 
v zadnjem času nekaj kr i t ičn ih glasov o 
zdravstveni vrednost i teka na smučeh — 
še vedno vel ja, »da tekači ž iv i jo d l je«! 
(Po sestavku z ist im naslovom, ki ga je 
napisal dr. Hans Jacomet za revi jo »AL-
PIN«, 2/1985.) M A 



GDa tattto 

PLANINSKI POHOD NA DOBROVLJE 

šest i pohod na part izansko Dobrovl je je 
bi l v soboto, 13. apri la. Organizira ga PD 
Polzela. Pohod začenja v Braslovčah, gre 
mimo Hlasteja, Strojanška, Brezovnika, k 
spomeniku in naprej do Destovnika. Tokrat 
se je pohoda udeleži lo 300 pohodnikov, 
podel i l i so 26 bronast ih, šest srebrnih in 
šest zlat ih značk. Našitek za letošnj i po-
hod je preskrbel Nandi Glavnik. Pohod 
je spreml ja la GRS iz Celja. 

B. J. 

PLANINSKA SKUPINA OŠ BLANCA 

Ena izmed delovnih planinskih skupin je 
tudi na Osnovni šoli v Blanci, ki jo vodi 
Tonika Krošelj . V svojem programu so 
letos »pomladi imeli tudi pr i ložnost poslu-
šati Jakca Čopa, ki j im je z diapozit iv i 
pr ičaral svet Z latoroga in pravl j ico o njem. 
Spis, ki nam ga je poslala Alenka Mešiček, 
pa dokazuje, kako vel ik vtis je napravi la 
pr ipoved Jakca Čopa na mlade šo lar je — 
planince. 

M. K. 

NEKAJ IZ PROGRAMA 
TRBOVELJSKIH PLANINCEV 
V NASLEDNJIH MESECIH: 

Juni ja predvidevajo izlet na Paški Kozjak, 
na Peco in turo čez Pohorje. Ju l i ja bo kot 
običajno Planinski tabor PD Trbovl je, pa 
tudi pohod 100 družin na Mrzl ico. 
Avgust je predviden za števi lne zahtevne 
ture: na Mangart , na Vrš ič—Razor—Škr-
la t ico—Vrata; posebna tura Potočka zi ja l -
ka—Olševa—Bukovnik . 
September so si rezerviral i za »Dan pla-
nincev na Rogli«, za Tabor l judske f ronte 
na Mrzl ic i in pa za turo Krn ica—Špik. 
Oktobra bodo imel i letni zbor PLV, izlet 
na Nanos ter obisk p laninskega društva 
v zamejstvu (Itali j i). 
Ob Dnevu republ ike 29. 11. bo izlet na 
Mrzl ico. 
Decembra pa bo spominski izlet na Tišje. 

S. M. 

IZLETI »PD KUM« 

Za jun i j načr tu je jo dva izleta: Slovenj 
Gradec—Poštarsk i dom—Dom na Plešiv-
cu—Andre jev dom na S lemenu—Smreko-
vec—Ljubno. In izlet na Sl jeme. 

Jul i ja bodo šli na pohod: Jezersko—Ledi -
ne—Mrzla gora—Okreše l j—Logarska do-
l ina; avgusta pa: Š i ja—Vogel—Razor p l .— 
Škrb ina—Komna. Drugi izlet pa: Vrš ič— 
Pr iso jn ik—Razor—Krišk i podi—Vrata. 

S. M. 

KOČA NA PESKU SPET VABI 

Planinsko društvo Oplotn ica spet vabi pla-
nince na Pesek, 1423 m. Koča je na 
1367 m in je do nje mogoč dostop po pot i 
iz Oplotnice, 18 km, iz Lovrenca na Po-
hor ju, 13 km, peš pa po »Slovenski pla-
ninski poti«. V koči je tudi žig SPP. 
V koči je 53 ležišč, cena prenoč išča je 
250 din za nečlane in 200 din za člane 
PD. Gostinski del ima 35 sedežev. Koča 
na Pesku je še vedno t rdno v rokah oplot-
niških planincev, toda bl iž ina Rogle in 
ponudbe denarno močnejšega, lahko stori-
jo marsikaj. 

S. M. 

PLANINSKO DRUŠTVO DOMŽALE 
VABI CICIBANE 

Člani Mladinskega odseka PD Domžale 
imajo vsako drugo soboto v mesecu izlet 
za c ic ibane v okviru akci je PZS »cic iban-
planinec«. Te izlete za c ic ibane organiz i -
rajo v Domžalah že oeto leto. Doslej je 
bilo na takih izletih že nad 200 c ic ibanov. 
Vsak vpisan c ic iban dobi brezplačno knj i -
žico »Ringa-raja«. Vanjo vpišejo oprav l je-
ne izlete in svoje vtise. Program izletov je 
pisan in starši se lahko prepr iča jo, infor-
mirajo in vpišejo svoje malčke vsak torek 
ob 20. uri v društveni sobi v Domu ZTKO 
Domžale. 

S. M. 

SKUPŠČINA PD SCT 

(Slovenija ceste-Tehnika-Obnova) 

Planinci tega društva so imeli februar ja 
osmo redno letno skupščino. Udeležba je 
bi la dokaj slaba, saj se j ih je zbra lo komaj 
55 — to pa je le t ret j ina članstva. Pregle-
dal i so svoje delo, poslušal i poroč i la in 
sprejel i program dela za letos. Ogledal i 
pa so si dva lepa a lp in is t ična f i lma: Vzpon 
na Aconcaguo in Plezanje v naših Alpah. 
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SLOVENSKA PLANINSKA POT — Tz 1 — 
DO 31. 12. 1984 

Slovensko planinsko pot številka 1 od Maribora 
do Kopra je doslej prehodilo skupaj 3666 planin-
cev in sicer: 

SLOVENIJA: 

Aero Cel je 
Ajdovščina 
A P D 
Bled 
Srednja vas 
Boh. Bistrica 
Bohor 
Bovec 
Brežice 
Cel je 
Cerkno 
Črna 
Črnuče 
Delo 
Dol pri Hrastniku 
Domžale 
Donačka gora 
Dovje-Mojstrana 
Drago Bregar 
Dravograd 
Fram 
Gor je 
Gornik 
Gornja Radgona 
Gornji Grad 
Gozd Martul jek 
Gradiš 
Hrastnik 
Idri ja 
Il irska Bistrica 
I M P 
IMPOL 
Iskra 
Iskra — Kranj 
Janez Trdina — Mengeš 
Javornik 
Jesenice 
Jezersko 
Jugobanka 
Kamnik 
Kočevje 
Kobarid 
Kozjak 
Kranj 
Križe 
Kum 
Krško 
Lisca 
Litija 
Litostroj 
Ljubljanske mlekarne 
Ljubno 
Ljubl jana-Mat ica 
Ljutomer 
Loče 
Logatec 
Lovrenc na Pohorju 
Majšperk 
Mar ibor -Mat ica 
Mariborski t isk 
Medvode 
Mež ica 
Moz i r je 
Mura 
M T T Maribor 
Murska Sobota-Mat ica 
Nova Gorica 
Novo mesto 
Obalno Koper 
Obrtnik 
Oplotnica 
Ormož 
Podbrdo 
Podpeč — Preserje 
Poljčane 
Polzela 
Postojna 
Prebold 
Prevalje 
PTT Ljubl jana 

Planinsko 
društvo 

4 
2, 3 

8 
3 
1 
3 

12 
8 
5 

116 
5 
4 

12 
5 

16 
33 

1 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
7 

42 
49 

7 
4 
0 
1 
6 

24 
14 
22 

3 
2 

63 
18 
3 
2 

198 
3 

19 
10 
24 
19 
22 

1 
6 

664 
4 
1 
9 
2 
7 

291 
20 
13 
14 
14 
14 
21 
11 
61 

8 
44 

5 
1 
2 
6 
1 

15 
9 

24 
10 
13 
69 

PTT Maribor 20 
Ptuj 23 
Radeče 13 
Radovl j ica 52 
Rašica 26 
Ravne 15 
Rečica 1 
Rimske Top l ice 8 
Rogaška Slatina 8 
Ruše 33 
Saturnus 10 
S C T 1 
Sežana 7 
Slovenj Gradec 15 
Slovenske Konjice 2 
Solčava 1 
Sovodenj 6 
Šentjur pri Cel ju 1 1 
Skof ja Loka 85 
Šmarna gora 7 
Šoštanj 19 
Store — Železarna g 
TAM Maribor 83 
Titovo Velenje 78 
Tolmin 51 
Tomos Koper 17 
Trbovl je 34 
Tržič 27 
Vevče 1 2 
Vrašar (Integral) 21 
Vrhovnik 2 
Vipava 4 
Vrtanje 1 
Vransko 3 
Vrhnika 18 
Vuzenica 8 
Zabukovica 54 
Zagor je 59 
Zreče 1 
Ža lec 7 
Železničar Cel je 6 
Železničar Ljubl jana 46 
Železničar Mar ibor 34 
Železniki 15 
Ž ičnice 4 
Ziri 1 6 

Slovenija 3178 
Hrvaška 225 
BiH 28 
Črna gora 5 
Vojvodina 3 1 
Srbi ja 94 

Iz drugih držav: 
I tal i ja 25 
Avstrija 48 
CSSR 7 
Poljska 2 
Nizozemska 15 
ZR Nemči ja 8 

Razširjeno Slovensko planinsko pot pa je skupaj 
prehodilo 311 planincev. 
Pot prijateljstva pa je prehodi lo: 15 vrhov 255 pla-
nincev, 30 vrhov pa 157 planincev. 

Ljubljana, dne 12. 4. 1985 

Podatke je zbrala: 

Mirni Košmerl j 

VREME NA KREDARICI 
V ZIMI 1984/1985 

Pravkar mini la z ima je precej odstopala 
od normalnih vrednost i . V padavinskem po-
gledu sta bila prva dva z imska meseca 
(december 1984 in januar 1985) preko-
merno namočena, zadnj i z imski mesec 
(februar 1985) pa je prejel premalo pada-
vin. V temperaturnem pog ledu je bi l 
december pretopel , druga dva meseca pa 
sta bila prehladna, p r i čemer je bi l ja-
nuar ekstremno mrzel. 



Podrobnost i so naslednje: 
Decembrski temperaturni popreček je zna-
šal — 6,1° in je b i l za 0,8° nad normalno 
vrednost jo (t. j . pop reček obdob ja 1956 do 
1975). Vel ik negativen odk lon izkazuje ja-
nuar 1985, katerega mesečni temperaturn i 
popreček znaša —12 ,8° in je kar za 4,6° 
pod normalno vrednost jo . Tudi februarski 
temperaturni popreček, ki je znašal 
— 8,9°, je bi l za 0,2° pod normalno vred-
nost jo (—8,7°). 

Najviš je temperature (t. j. maksimalne tem-
perature) posameznih mesecev so bile 
pozit ivne. Decembrski temperaturni mak-
simum je znašal 7,0° (dne 8. dec. 1984) in 
je bi l samo za 0,9° n iž j i od doslej najv iš je 
decembrske temperature Kredar ice (7,9°, 
dne 12. dec. 1983). Januarska maksimalna 
temperatura je znašala samo 0,8° (30. jan. 
1985). Dosedanja najviš ja znana januarska 
temperatura je 6,2° (dne 9. jan. 1957). Ab-
solutni februarski temperaturni maks imum 
na Kredar ic i je bil izmer jen 18. feb. 1961, 
znašal je 7,3°. Letošnj i februarsk i tempe-
raturni maksimum je bil z 2,2° (dne 25. feb. 
1985) znatno nižj i . 

Bol j zanimive od maksimalnih temperatur 
so bile najn iž je temperature posameznih 
mesecev. Decembrska minimalna tempera-
tura je znašala — 19,4° (dne 31. dec. 1984). 
Dosedanja najniž ja decembrska tempera-
tura Kredar ice je bi la izmer jena 23. dec. 
1962, znašala je —25,8°. Dosedanja ja-
nuarska najniž ja temperatura Kredar ice je 
—28,0°, zabeležena je bi la 22. januar ja 1963. 
Ta vrednost je bi la v letošnjem januar ju 
prekoračena. Absolutna min imalna tempe-
ratura Kredar ice je sedaj —28 ,3° — izmer-
jena pa je bi la 7. januar ja letos. 
To je tudi na jn iž ja na Kredar ic i zabele-
žena temperatura po 1. avg. 1954, po 
datumu, ko je začela na Kredar ic i delovat i 
najv iš ja s lovenska meteoro loška postaja. 
Februarski temperaturni min imum je zna-
šal — 21,3° (dne 18. feb. 1985). Dosedanja 
najniž ja februarska temperatura Kredarice, 
ki je bi la izmer jena 15. februar ja 1956, 
znaša pa —27,7° . 
Množina padavin je v vzročni povezavi z 
ob lačnost jo in s t ra janjem sončnega sija. 

Decembrski mesečni popreček ob lačnost i 
na Kredar ic i (5,5) je bi l nad do lgo le tn im 
poprečkom (5,3). Prav tako je januarsk i 
mesečni popreček oblačnost i (6,4) zelo 
presegel ustrezno normalno vrednost (5,5). 
Temu nasprotno je bi la februarska po-
prečna mesečna oblačnost (4,4) znatno 
pod dolgoletn im februarsk im poprečkom 
(5,7). Oblačnostn im razmeram ustrezno je 
tudi hel iograf na Kredar ic i registr iral v 
decembru 1984 samo 96 ur sončnega sija, 
kar je 35 % njegovega maksimalnega 
možnega tra janja. V januar ju je sonce 
obsevalo Kredar ico 85 ur, kar je 3 7 % 
maksimalnega možnega t ra janja sončnega 
sija. Znižana februarska s topnja mesečne 
ob lačnost i je omogoča la dal jš i sončni sij, 
pa tudi dnevi so že za spoznanje dal jš i . 
Kl jub temu, da je februar najkra jš i mesec 
leta, je hel iograf na Kredar ic i registr i ral 
kar 160 ur sončnega sija, kar je 5 5 % 
od njegovega maksimalnega možnega tra-
janja. 

V decembru je v 14 padavinskih dneh 
padlo 268 mm padavin, kar je 241 % od 
za ta mesec normalne množine. Januar ja 
je v 15 padavinskih dneh padlo 249 mm 
padavin, kar je 271 % od normalne vred-
nosti. Močno se je znižala februarska mno-
žina padavin. V sedmih padavinskih dneh 
je padlo samo 29 mm padavin, kar je ko-
maj 3 4 % za ta mesec normalne množine 
padavin. Padavine vseh treh z imskih mese-
cev so padle kot sneg. Snežna ode ja je 
tudi vse tr i z imske mesece prekr ivala Kre-
dar ico. Njena na jveč ja decembrska debe-
lina je meri la 160 cm (20. in 31. dec.) Ja-
nuarska maksimalna debel ina snežne ode je 
je znašala 275 cm (27. jan.) februarska pa 
285 cm (10. feb.). 

Iz navedenih podatkov lahko zak l juč imo, 
da zima p lan incem ni bi la nak lon jena pač 
zaradi ob i ln ih padavin (december in ja-
nuar) in zaradi ekstremno nizkih tempe-
ratur (januar). Najugodnejš i mesec je bi l 
februar. 
Vsekakor je bi l na jh ladnejš i dan na Kre-
dar ic i letošnj i 6. januar. Tega dne je zna-
šala na jn iž ja temperatura —28,2° , naj-
višja pa —25,0°. 

F. Bernot 

VABILO K SODELOVANJU 

Sosvet osrednjega planinskega muzeja v L jubl jani vabi vse člane, p laninska društva 
in planinske fotoamater je, ki imajo starejše slike planinskih postojank ( razglednice, 
fotonegat ive, plošče) ter pomembnih planinskih dogodkov (otvoritev koč, jubi le jev, poho-
dov, pomembnih osebnost i ipd.), da j ih odstopi jo p laninskemu muzeju (v or ig ina lu ali 
kopi j i ) z ustreznimi op isn imi podatk i za razstavo in objavo. 
Obenem vabimo fotoamaterje, ki so sposobni naredit i kop i je s starih foto-plošč, da nam 
prot i odškodnin i pomagajo odkr ivat i zgodovinske motive v že zbranem muzejskem 
gradivu. 
Naslov: Osrednj i p laninski muzej v Ljubl jani , PZS, Dvorakova 9. 

Predsednik sosveta: 
Jože Gaspar ič 2 8 7 



Cičev gr ič p o d g r e b e n o m Z i r o v s k e g a vrha, o d koder j e lep razg led na Ži r i . Fo togra f i rano v d e c e m b r u 
1984 z a p a r a t o m Prakt ica L, O r w o 22°, zas l . 16 250 

y F o t o F r a n c T e m e l j 

FOTOSEKCIJA V ŽIREH 

Malo je p laninskih društev, ki bi imelo 
v svojem okr i l ju tako marl j ivo fotosekci jo, 
kot jo imajo ž i rovski p laninci . Zato vam jo 
predstavl jamo. Najprej kot zapis, potem 
pa tudi za vzpodbudo drugim, ki imajo 
vesel je in predvsem pogoje za negovanje 
planinske fotografske motiv ike. Fotosekci-
jo so osnoval i 1979, vodi pa jo Mar jan 
Poljanšek. Imajo okrog 10 članov, nj ihov 
mentor pa je Viast ja Simončič, znani med-
narodni mojster fotograf i je. Svoje »delovne 
prostore« imajo v OŠ »padl ih prvoborcev« 
v Žireh, prej so bil i pa na Goropekah, 
(dokler je bil p laninski dom še pod skrb jo 
PD Žir i) . Doslej so imeli štir i samostojne 

razstave (Gorenja vas, Žir i , Goropeke, 
Ljubl jana), sode lu je jo pa tudi v okviru šti-
rih k lubov škof je loške občine, ko skupaj 
z n j imi razstavl jajo svoje fotograf i je. Lani 
so imeli tako razstavo v Gorenj i vasi, letos 
so pa na vrst i Železnik i . Skrbe tudi za po-
mladek. S tečaja, ki so ga zanje organiz i -
rali, je pr iš lo 15 novih mladih radoved-
nežev. Sicer se sprva raztepejo, kmalu pa 
se spet večina vrne in začenja g lob je 
spoznavati lepote umetniške fotograf i je. 
S to predstavi tv i jo žel imo vzpodbudi t i tudi 
druge take skupine, ki morda delu je jo pa 
se doslej še niso predstavi l i javnost i . 
Veseli bomo takega glasu. 

M. K. 

Plan ina Krsten ica , p o s n e t o 1984, n o v e m b r a z a p a r a t o m Prakt ica M T L 3, KB 21°, zas l . 125 8 
2 8 8 F o t o M a r j a n P o l j a n š e k 
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KUPON 
PLANINSKI VESTNIK 

S tem odrezkom lahko v Gradcu 
plačate z dinarji. Navedene cene so neto 
cene v dinarjih brez prometnega davka. 

2000 planinskih 
artiklov 

na zalogi v Grazu! 


