
V gorah je manj šumov,
bolj si lahko zbran
O prvenstvenih smereh v gorah, ki so še ostale neobljudene,
spremembah v družbi in alpinizmu ter razmislekih o življenju

z alpinistom Luko Stražarjem
v

Franja Zišt

Luka Stražarje eden najuspe-

šnejših predstavnikov nove

generacije alpinistov pri nas. Je
prejemnik dveh zlatih cepinov,

prvega je prejel leta 2012 za smer Sanjači
zlatih jam z Nejcem Marčičem na 6934
metrov visoki I<7 West, drugega leta

2019 za vzpon na 7145 metrov visoki
Latok 1 z Alešem Česnom in Tomom

Livingstonom. Kljub temu da so Latok
1 najboljši plezalci sveta skušali doseči
kar štiri desetletja po prvem pristopu

leta 1979, so bili Stražar, Česen in Livin-

gston šele drugi, ki jim je uspelo priti

na vrh. Stražarje z Marčičem novembra

lani splezal prvenstveno smer Sloven-
ska direktna na himalajski šesttisočak
Tsoboje (6686 metrov), v istem letuje

ista naveza zabeležila vzpon po zna-

meniti smeri Divine Providence v Mont

Blancu, januarja letos po kultni smeri

No siesta v steni Grande Jorasses. In

kaj Stražarja, ki je te dni, ko poteka že

16. Festival gorniškega filma, predaval

o iskanju ravnotežja v alpinizmu, še

čaka letos? "Upam na par dobrih vzpo-
nov v Evropi, za drugo polovico leta

pa še ne vem, se še ni izkristaliziralo,"

se nasmeje 33-letni geograf, ki se je
odločil za alpinistično kariero. Tudi na

dan pogovora bi moral priti s hribov, a

je ostal doma v izolaciji.

Načrte vam je prekrižala okužba s

koronavirusom. Kako pa je covid-19
vplival na svet alpinizma? Gaje kaj

osiromašil, obogatil?

Malo je vzvalovalo. Leta 2020 je bi-
lo manj odprav, lani pa jih je bilo kar

veliko. Manjših, na šesttisočake.
Podobnih, kot je bila naša odprava

v Rolwaling. Čutilo seje, daje veliko

plezalcev v prvem koronskem letu os-

talo doma, in ta energija seje sprostila

leta 2021.

Vi živite s hribi, gorami. Koliko dni
na teden, mesec ali leto spite v steni,

koliko pa v domači postelji?

V steni je bivakiranj manj, večino vzpo-
nov vseeno opravimo tako, da smo

zvečer že v dolini. Koliko dni pa preži-

vim v hribih, je težko oceniti. Recimo,

daje trikrat na teden sigurno nekaj na

sporedu. Se pa to od tedna do tedna raz-

likuje. Včasih delam cel teden kot gor-
ski vodnik ali pa kot alpinist opravim

vzpon, ki traja pet dni. Ato pomeni, da

bom moral naslednji teden verjetno

vsaj malo počivati.

Koliko dni pa ste bili najdlje brez ob-
jema gora?

Hm, sploh se ne spomnim, da bi imel

daljšo pavzo. To pa zato, ker so hribi,

alpinizem, gorništvo zelo raznoliki
in ne potrebuješ daljšega odmora. Če

pa bi bilo moje početje zelo specifično

in bi se pretreniral v točno določeni

disciplini, bi potreboval nekaj več časa,

da bi se spočil. Tako pa samo zamenjaš

aktivnost, recimo namesto plezanja

turno smučanje, ali jo počneš na dru-

gem nivoju.

Tudi vaš oče je bil alpinist in vas je vse

štiri otroke seznanil z visokogorjem.

Od tod ljubezen do plezanja in vzpe-
njanja?

Bili smo povprečna slovenska družina,

v kateri imajo gore svoje mesto. Smo

narod, ki ima veliko svoje kulture in

identitete vezane na gorski svet, in

smo tudi mi zahajali v hribe. Oče je
bil alpinist in očitno sem od štirih
otrok jaz pokazal največ zanimanja za

gore. Od časa do časa sva šla plezat v

hribe, tako da sem že kot otrok, nekje

v osnovni šoli, kakšno alpinistično

smer izkusil.
Kaj pa vas danes vleče med vršace?
Kaj je pretehtalo, da ste se zapisali

alpinizmu?

Motivi se najbrž spreminjajo, prelivajo

čez različna obdobja. Že približno 15 let
se čedalje bolj aktivno ukvarjam z al-

pinizmom. Ko si mlad, si zagnan, iščeš
svojo pozicijo v družbi, samopotrditev,

sprostitev mladostniške energije, in se

mi zdi, da je to gotovo bilo del odločit-
ve. Potem pa vedno bolj začneš gledati

okrog sebe, naravo, in se motivi spet

predrugačijo. Sam sem neprestano

iskal načine, kako bi lahko bil čim več

v hribih, in kot rezultat tega postal

gorski vodnik. Ko sem začel verjeti še

v to, da sem lahko tudi športnik oziro-

ma da mi bodo priznali, da je to okej,

seje uredilo tudi v smislu sponzorjev
oziroma neke socialne vzdržnosti.
Zdaj bi čez prst ocenil, da sem malo več

kot pol športnik, preostanek pa gorski

vodnik, če gledam z vidika tega, s čim

se preživljam.

V gorah prevetrimo
svoj pogled
"Verjamem, da gore in plezanje po-
nujajo veliko lekcij, ki nam pomagajo

postati boljši, bolj zadovoljni ljudje,

tudi v dolini," pravite .
Gore verjetno niso izjema, podobno je

lahko tudi v kakšnem drugem okolju.

Mene je življenje tako pripeljalo, da
imam to izkušnjo gora. V mislih imam

razne izzive, ki sijih sami zadamo, in

to, da smo zelo blizu naravi. Ko smo v

hribih, smo kar zelo obdani z njo. Če

nam jo uspe videti, začutiti, nam lahko
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ponuja razmislek o tem, kdo smo in

kako naj gledamo nase. To nam lahko

pomaga, da malo prevetrimo svoj pog-
led, ki ga imamo v vsakdanjiku.

Se zgoraj hitreje izlušči, kaj je po-
membno v življenju? Kako zgleda pog-
led od zgoraj na vsakdanje življenje?

Danes je, glede na družbo, v kateri živi-

mo, razlika, kije med obema svetovoma

zmeraj večja, ta, daje v gorah manj šu-

mov. Tu vse brni okrog nas, avti imajo

ekrane, telefon je en sam ekran, kije ne-

nehno z nami, tam sporočilo, tu klic ...
V gorah pa je tega manj. Seveda se tudi
že v gore to prestavlja, ampak vseeno,

sploh na kaki odpravi - če ni signala, ni

signala. Oziroma če si si "zrihtal” tako,

da ga nimaš, si si res pomagal. Razlika

je ogromna. Takrat imaš čas in sploh

pogoje za drugačen način mišljenja, raz-

mišljanja, branje knjige. Manj je šumov,

bolj si lahko zbran v mislih.

Minuli mesec ste plezali v Grandes

Jorasses, konec leta ste se vrnili iz
odprave v Himalaji. Kako se odločate

za alpinistične cilje?

Estetika - določena smer ali hrib je v

tvojih mislih zato, ker seti zdi lep, ker

se ti zdi stena strma, ker se ti zdi gora
lepo oblikovana, ker se ti zdi, da linija,

ki pelje čez steno, najde dobre prehode.

Take stvari dajo goro na radar. Potem

pa potrebuješ plezalnega partnerja, ki

mu je ta smer tudi všeč, in je že to ena

stopnička. Pa kdaj si boš vzel čas, da
boš lahko treniral za ta podvig in boš

pripravljen. Razne ideje imam v glavi,

ali se bo katera udejanjila, pa je odvisno
odtoka življenja.

Odprave so
ogromno igrišče
Vas zanimajo bolj prvenstvene smeri?
Vsaj na odpravah?

Ja, odprave so res ogromno igrišče

in je dodana izkušnja, če greš plezat

prvenstveno smer, mogoče predvsem

zato, ker nimaš toliko podatkov o steni.

Čeprav se mi zdi, da bi tudi v Himalaji,

v kakšni že kdaj splezani smeri, kije

bila splezana v ekspedicijskem slogu,

lahko poskusil z alpskim slogom. Tu,

se mi zdi, ni doživetju nič odvzeto,

sploh če bi šlo za goro, ki ni najbolj

oblegana. Vprašanje, kako bi sobival
v tem svetu, na kakšnem bolj obljude-

nem osemtisočaku. Mi ne bi najbolj

dišalo. Bolj me pritegnejo malo nižji

hribi, ki so plezalno bolj zanimivi.

Vsi osemtisočaki so osvojeni, glavne

smeri splezane. Seje zdaj alpinistična

tekma preselila na nižje hribe in je

zato manj zanimiva za širše množice?
Tekma osvajanja osemtisočakov je
imela ogromen nacionalni naboj. Na-

rodi so tekmovali, kdo bo prej gori, kdo
bo prvi splezal vseh 14 osemtisočakov.

To je širši javnosti zelo lahko predsta-

viti in jo angažirati. Spomnim se, daje

Andrej (Štremfelj, op. p.) povedal, da

je bil, ko so šli na Everest, to narodni
dogodek. Še branjevke na tržnici v Sa-

rajevu so se pogovarjale o tem. Danes je
alpinizem postal res bolj individualen,

mogoče bolj stvar plezalne skupnosti.

Znotraj teh krogov je gotovo zraven tu-

di tekmovalnost. Te skupnosti ne zani-

ma, kdo vse pride v aktualni sezoni na

Everest, ampakto, ali je neka stena že

preplezana ali ni. Ni več nacionalnega

naboja, da bi vsi vedeli, kaj se dogaja,

ampak vedo bolj tisti, ki se ukvarjajo s

to dejavnostjo.

Po osvajanju zlatih cepinov sodeč,

pa smo Slovenci v tej tekmi še vedno
uspešni kot nekdaj .
Gotovo smo nekje zraven. Po svoje

pa tudi - zakaj bi se hoteli zelo jasno
postavljati na mesta prvi, drugi, tretji?

Danes je veliko težje primerjati vzpo-

ne. V času osvajanja osemtisočakov je
bil nekdo, ki jih je preplezal več, pred

tistim, ki jih je manj. Zdaj pa je to težje

in tudi ne toliko smiselno. Se mi pa zdi,

da se glede na druge države v Sloveniji

še zmeraj čisto dosti pleza.

Ste prejemnik dveh zlatih cepinov. Kaj

vampomenita, kaj sta vam prinesla?

Nič posebnega. S prejemanjem nagrad

imam očitno malo težav. Ate nagrada, ki

jo dobiš, naredi kaj boljšega? Ne vem, če.

Fajn mi je zgodba oziroma vzpon za cepi-

nom in zaradi tistega vzpona sem dobil

dosti več kot zaradi prejema nagrade.

Če bi morali primerjati oba vzpona?

Glavna razlika, ki mi najprej pade na

pamet, je, da sta bila opravljena v dveh
drugačnih obdobjih. Prvi je bil v mla-

dosti, prva izkušnja Himalaje oziroma

Karakoruma. Mladostniška zagnanost

je gotovo bila rdeča nit vsega. Drugi

vzpon je prišel sedem let kasneje in je

bilo dosti več znanja za njim - glede

taktike, premišljenosti vzpona. Ne bi
mogel opraviti takega vzpona, če bi ga
opravljal jaz iz leta 2011.

0, šit, če hočem iti tja,
bodo vsi vedeli
Kako težko pa se je bilo odpraviti na

Latok 1 čez steno, ki so jo skušali ple-

zalci preplezati štiri desetletja? Sploh

ob dejstvu, dajevistem obdobju kot
vi skušala na goro priti tudi ruska

naveza, pri čemer seje ta poskus ne-

uspešno končal s smrtjo enega izmed
alpinistov.

Latok je bila izkušnja, ob kateri smo

se lotevali cilja, ki je bil vsem na očeh.
Zato sem čutil več socialnega pritiska

in imel s tem več težav kot z zahtevno-
stjo gore, objektivnimi nevarnostmi.

Lotili smo se nečesa, kar je bilo znano.

Ko sem videl fotografijo gore iz druge-

ga kota, kot je fotografirana običajno,

sem si rekel, da je to super hrib, ampak

sem v naslednji minuti spoznal, daje

to Latok 1. 0, šit, če hočem iti tja, bodo
vsi vedeli, da sem tam. Zaradi znanega,
popularnega cilja je bilo težje kot pa
kakšne druge stvari. Glede nesreče in

cele zgodbe, ki seje odvijala, medtem

ko smo bili mi tam, pa ... Rusa sta ple-

zala v zelo drugačnem slogu, kot smo

si mi zamislili. Na gori sta bila 17 dni,

kar se pri nas v nobenem primeru ne

bi zgodilo. Kljub geografski in časovni

bližini in dejstvu, da se je to dogajalo

pred našimi očmi, pa je bil naš projekt

logistično in idejno zelo drugačen. To

nam je pomagalo, da smo se distanci-

rali od tega, kaj se dogaja, oziroma da
smo lahko razmišljali o stvareh, ki so

bile takrat za nas pomembne.

Podobno kot ste se spremenili vi med
odpravama na I<7West inLatoki, seje

najbrž, odkar se ukvarjate z alpiniz-

mom, tudi ta spremenil.

Ogromno! Tudi družba se nenehno

spreminja in alpinizem se bo temu ved-
no prilagajal. Vpliv socialnih medijevje

ogromen. Spomnim se, da si včasih
plezal in potem v ponedeljek ali torek
pogledal alpinistične novice. Danes

tega v taki obliki ni več. Vsak ima svoj e

novice na svojem socialnem kanalu in

je informacij veliko več, zapomnimo

pa si čedalje manj, ker milijon stvariO
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vidimo za sekundo. Posledično se mi

zdi, daje pri veliko plezalcih zaznati,

da imajo težave z idejami, kam bi šli
plezat, kaj točno bi.

Alpinizem je zahtevna dejavnost, za

katero potrebuješ veliko časa in truda.
Kako v luči družbenih sprememb in

tega, da kot mentor delate tudi z mla-
dimi, vidite prihodnost alpinizma?

Zdi se mi, da sije danes težje vzeti čas.

Toliko je stvari, ki so videti dobre in

jih je treba poskusiti. A alpinizem ima

svoje zahteve, predvsem čas, da najprej

poskušaš in si malo beden, preden ti

sploh uspe, pa včasih ti ne ... Za to, da

greš čez cel ta proces do alpinista, sije

danes težje vzeti čas. Če bo kdo hotel
dobro plezati, bo najprej moral razčistiti

s tem, da mu ne bo težko dati časa za al-

pinizem in drugih stvari spustiti. Kam

pa bo šel alpinizem naprej? Verjetno bi

se zmotil, tudi če bi imel idejo. Ker se

svet vrti, kakor se, in po svoje je ravno to

zanimivo, da ne veš, kam bo šel.

Ste tudi gorski vodnik. Vodite več v
tujini ali doma?
Več doma. Če me že tako zaradi mojega

plezanja ni v Sloveniji, potem mi je zelo
fino, da lahko vodim bližje doma.

J e pri nas še vedno Triglav tisti, kamor
hočejo vsi?
Gotovo in vprašanje je, ali se bo to kdaj

spremenilo. To je nekako povezano s

človekovo psiho. Tudi v tujini so Mont

Blanc, Kilimandžaro, Mount Everest

in podobne gore tiste, ki bodo vedno
obiskane zato, ker so najvišje. Čeprav je

to po svoje hecen način rangiranja, am-

pak tako ljudje delujemo. Nekomu, ki
pomisli na hribe in na to, da bi se začel

ukvarjati s hribolazenjem, najprej pade

na pamet Triglav. Kar je tudi v redu. Če

namreč ne greš na Triglav, lahko prej

najdeš samoto, če si jo želiš. Veš, dana
Triglavu miru ne bo, kje drugje pa bo
mir ravno zato, ker ga tam ni.

Lahko živite od gorskega vodništva in
alpinizma? Kako trd je ta kruh?

Verjamem, da se da, zato tudi hodim po
taki poti. Alije trd ali ne, ne vem, meni

je fino. Upam pa samo to, da bo moje

telo sodelovalo. Zaradi tega ga moram

paziti. To je le fizično naporna dejav-

nost in ne vem, kaj bom na stara leta.

Ampak o tem bom potem razmišljal.

Vsak zase najbolje ve,
zakaj gre v hribe
Včasih smo poslušali o opankarjih, ki
hodijo v hribe, pa Čehih, o pomanjka-

nju opreme. Danes vse večkrat slišimo
o instagram obiskovalcih, ki hodijo v

hribe, da lahko potem nabirajo všečke .
Včasih ni bilo opreme, zdaj pa ta je, go-
tovo smo se, generalno gledano, dobro
opremili. Še zmeraj pa je treba znati

opremo uporabljati, imeti izkušnje, ta-

ko da... Paleta ljudi, ki zahajajo v hribe,

se mi zdi kar pisana. Od zelo priprav-

ljenih in izkušenih do tistih, ki okolju,

v katerem so, še niso čisto dorasli.
Opažam pa tudi, da so bili ljudje zaradi
tega, ker je bilo med korono v enem ob-

dobju na voljo manj drugih aktivnosti,

kar porinjeni v to, da začnejo hoditi v

hribe, kolikor koli visoke že. In v gorah

je več ljudi, ki so bolj na začetku planin-
ske poti, in se morda tudi zato zgodi več

nesreč, saj ljudje niso tako izkušeni.
Gotovo je tudi več takih, ki ne gredo po
izkušnjo in mir, ampak po fotografijo

za nabiranje všečkov. Pred desetimi leti
ali še kako leto več možnosti nabiranja

všečkov ni bilo, zdaj pa je in gotovo

koga tudi to pretežno vodi. Vsak zase

najbolje ve, kaj ga vodi v hribe.

Vi še vedno z lahkoto vstanete in zagri-

zete tja gor ali se kdaj tudi vprašate, kaj

vam je tega treba?
Kolikor veliko dni preživim v hribih, je

potem tudi nabor čustev pester. Am-

pak večinoma v hribih uživam, zato

tudi to počnem. Zdi se mi, da so sploh

alpinistični začetki dober katalizator, da
tega ne počneš zaradi drugih razlogov,

ampak ker to rad počneš. Mlad pleza-

lec si mora odtrgati čas od družbe, od
kakšnega boljšega zaslužka, boljšega

standarda. Vse to mora žrtvovati ali pa

se temu odreči, da lahko več pleza. Tu ni

nekih motivov, "daj več plezaj in boš imel
boljšo službo". Sam sem kar vesel, da se

v hribih še zmeraj počutim zelo dobro.
Kako pa je roj stvo otroka vplivalo na

vaše ukvarjanje z alpinizmom?
Zdi se mi, da seje na zelo dober način

vmešalo v plezalsko življenje oziroma

kariero. Predvsem z vprašanjem, kako
porabljam svoj čas. Prej je bilo mogoče

kdaj več tega, "pa saj bomo jutri, lahko

grem še ne vem kolikokrat v hribe” ...
Zdaj se plezanja nočem več lotevati na

tak način, ker hočem biti zraven tudi

pri otroku kot oče. In zaradi tega bolje

porabljam svoj čas. Odločim se za stva-

ri, ki mi več pomenijo, ne hodim več kot

maček okrog vrele kaše kakor kdaj prej,

ampak si priznam, kaj hočem doseči,

potem se v to usmerim in poskušam

izpeljati. Za razliko od prej, ko sem

mogoče odlašal, pa zdaj niti ne vem

več, zakaj. Najbrž zato, ker sem imel

preveč časa.

Kako pa je s strahom? Vas zdaj kaj bolj

skrbi? Alpinizem, sploh v najširši

družbi, velja za nevarno dejavnost.

Ni me bolj strah. Tudi že prej nisem že-

lel, da bi se mi kaj zgodilo, in to je osta-

lo enako. Šepa malo drugače odločam,

kaj bi izbral in česa ne bi. Tu mi mogoče

ogromno pomagajo tudi izkušnje, saj

jih imam čedalje več in določene stvari

drugače prekalkuliram, medtem ko

sem bil na začetku manj izkušen, bolj

zagnan in sem mogoče kakšna tvega-

nja ignoriral. Danes se zavedam, da

so, jih upoštevam in se jim poskušam

prilagoditi. In na koncu mogoče lahko
splezam isti vzpon ali isto smer, le na

drugačen način.

Nesreče se zgodijo tudi najboljšim,

tudi pripadnikom vaše generacije,

včasih s smrtnim izidom. Se vas te

izgube dotaknejo?
Seveda. Težko je opisati te občutke.
Sam se vedno znova vprašam, kaj in

zakaj, kaj je smisel plezanja, pa tudi,

kaj je smisel celotnega našega bivanja

tu. Do zdaj sem vedno izluščil, da se

izplača vztrajati na tej poti. So pa to zelo
čustvene, psihološke, filozofske debate
in misli, globoke. Vsak mora sam prede-

lovati in se soočati s tem.

Življenje sestavljajo
trenutki
Alpinisti se nasploh veliko ukvarjate

z vprašanji bivanja, življenja, smrti,

smisla. Verjetno so misli iz knjige Nej-

ca Zaplotnika Pot ene najbolj citiranih
pri nas.

Če bi živel življenje, ki ne bi vključevalo

alpinizma, bi lažje odrinil ta vprašanja

v neko nedoločljivo prihodnost ali pa
pozabil, da obstaja dejstvo, da me neki
dan na tem svetu ne bo več. Pri alpiniz-

mu pa je to del tega, neka nevarnost,
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tveganje je vedno prisotno. Tudi če sa-

mo hodimo v hribe. Zaradi tega večkrat

o tem tudi razmišljaš, kar pa se mi niti

ne zdi slabo. Pomaga ti izluščiti prave
stvari in prepoznati kaj, kar v življenju

počneš in je morda čisto brez zveze.

Življenje sestavljajo trenutki, piše na

uvodni strani vaše spletne strani. Ima-

te kakšnega najljubšega, najtežjega,

takega, ki vas je največ naučil?
Zdaj sem se spomnil na leto 2019, ko
smo se obrnili pod vrhom 6515 metrov

visokega Hagshuja. Snežna podlaga

je bila čudna in enostavno sem rekel,

daje tveganje preveliko. Čeprav smo

preplezali steno in bili čisto blizu vrha,

sem rekel: "Fantje, gremo nazaj, jaz se

bom septembra poročil.”

Ne samo stati na vrhu, tudi priti dol je

alpinizem. Na vrhu si šele na pol poti.

Ja, včasih pa še to ne.

Veš, danaTriglavu miru

ne bo, kje drugje pa bo mir

ravno zato, ker ga tam ni

Informacij je veliko več,
zapomnimo pasi čedalje

manj, ker milijon stvari

vidimoza sekundo

j\i •* * * ; ;}V ; ; .r . /. jf'[ Kgf- * <' ;!\/t .
.-$

■ A .jS Avtoportret na vrhu težavnih

F
* V V , ■# j: ! . . . :

■

'S Y . ; JBlC v \ M ‘ f: ■' >'9 raztežajev v smeri Divine

V' , JS/' ■; '• - 'JT'' J J* providence - Mont Blanc

S %M5 /im

Ate nagrada, ki jo dobiš,
naredi kaj boljšega?

Ne vem, če
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Plezanje v severozahodni steni Tsoboje Foto: Nejc Marčič

Zima na vrhu Mont Blanca
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Luka Stražar, 33-letni geograf, ki seje odločil za alpinistično kariero Foto: Marko Preželi
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