Freedom Climbers
Copyright © Bernadette McDonald, 2011
Translation © Jakub Futera, 2018
© Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2018
ISBN 978-80-7565-409-0

ÚVOD
Vždycky jsem říkal, že jsou Poláci nadaní.
Možná až příliš nadaní. Ale nadaní na co?
Günther Grass

Stála u baru a v ruce držela pivo. Úplně první věcí, která mě
na ní zaujala, byla její vřelost. V obležení obdivovatelů vyprávěla nějakou příhodu – o lezení, předpokládám. Důraz svým
slovům dodávala ošlehanýma rukama, ale ještě daleko víc vyjadřovala její tvář. Hluboko posazené oči barvy kávy, lemované
vráskami, jaké umí vytvořit jen smích a vysokohorský vítr. Její
obrovité čelo zakrývala nezkrotná kštice vlnitých oříškových vlasů. Úsměv tak široký, že zcela zakrýval její ostrou polskou čelist.
Když jsem přišla k baru, podívala se na mě. „Ahoj, přidej se
k nám. Dej si pivo. Já jsem Wanda.“
Samozřejmě, že jsem věděla, kdo to je. Jedním z důvodů,
proč jsem přeletěla polovinu zeměkoule a navštívila tenhle festival horolezeckého filmu na Francouzské riviéře, bylo právě
setkání s Wandou Rutkiewiczovou. Antibes je sice krásné místo, ale nikoli v prosinci.
Vynechali jsme večerní filmový program. Místo toho jsme
stáli u baru v divadelním foyer, povídali si, smáli se a vyprávěli si historky o společných známých. Ona mluvila o Jerzym
Kukuczkovi, nejlepším horolezci v Polsku, jenž zemřel dva
roky předtím v jižní stěně Lhoce. Tenhle citlivý velikán patřil
k Wandiným nejbližším přátelům. Sama jsem se s ním několikrát setkala, jednou v Káthmándú po jeho návratu ze zimního
prvovýstupu na Kánčendžengu, podruhé v severní Itálii, kde
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jsme spolu strávili tři hodiny při obědě. Povídali jsme si ale
i o dalších: o Kurtykovi, Diembergerovi, Curranovi. Spousta
historek. Spousta smíchu. Spousta piva.
Jak jsem tak stála vedle Wandy, zarazilo mě, jak je drobná.
Těžko si představit, jak se vláčí po horách s těžkým batohem.
Byla hubená, skoro až vychrtlá. Až na tu svou čelist. A ruce,
samozřejmě. Ty měla svalnaté a drsné.
Taky mě překvapilo, co měla na sobě. Od téhle polské hvězdy jsem čekala nějakou jasnou pózu: retro, hippie, eleganci, nevím přesně jakou, ale nějakou. Ona měla místo toho na sobě
tu nejobyčejnější směsku flísu a bavlny. Jasně, právě se vrátila
z expedice na Dhaulágirí a sotva stihla popadnout dech, o shánění oblečení na párty ani nemluvě.
V průběhu večera jsem se jí svěřila se svými postranními
úmysly, chtěla jsem ji totiž přesvědčit, aby přijela s úvodní
přednáškou na příští Banff Mountain Film Festival. To patřilo k mé práci ředitelky. Nadšeně souhlasila. Podívaly jsme se
směrem k Marion Feikové, její poněkud ochranitelské manažerce, poletující okolo. Všechny tři jsme to společně pak probraly a shodly se na tom, že by Wanda mohla do Kanady přijet
v listopadu 1992.
O pár hodin později, když proudilo publikum z promítacího
sálu, jsme stály pořád ještě u baru. Sehnaly jsme si další pití
a přesunuly se do poněkud rozedraných kožených křesel v teď
už prázdném foyer.
„Hele, Bernadetto, chtěla bych tě seznámit se svým plánem,“
řekla Wanda. „Říkám mu Karavana snů.“
„To zní zajímavě.“
„Chci se stát první ženou, která vyleze na všech čtrnáct osmitisícovek. Víš, že jich mám už osm. Chtěla bych zvládnout
i ty zbývající…“
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„No, jestli to může někdo zvládnout, pak jsi to ty.“
„… za osmnáct měsíců.“
„Cože? To myslíš vážně? Jako opravdu vážně? Myslím, že
to je nemožné.“
„Ale ne, je to možné, protože se udržím aklimatizovaná,
víš? Je lepší skákat z jedné na druhou.“
Odložila jsem skleničku a naklonila se dopředu. „Wando,
opravdu, tohle nejde – to je strašně nebezpečné. Mluvila jsi
o tom už vůbec s někým? S někým z horolezců? Co na to říkají?“
Odrazovala jsem ji, jak to jen šlo. Byla jsem si jistá, že je její
plán nesmysl, přestože jsem sama nikdy na žádnou osmitisícovku nevylezla. Tohle ještě nikdy nikdo nedokázal. Posbírat osmitisícovky trvalo horolezcům roky a jenom Reinhold
Messner s Jerzym Kukuczkou vylezli na všech čtrnáct. Proč
tak spěchá, ptala jsem se. A co faktor vyčerpání?
Marion na mě vrhla útrpný pohled. Tyhle námitky si už
poslechla. A to mnohokrát. Viděla jsem jí na očích, že se
mnou souhlasí. Jenže to nebyla Marion, kdo tady rozhodoval
o programu. Byl to Wandin plán a Wanda spěchala.
„Je mi skoro padesát,“ řekla a odhrnula si vlasy z tváře. „Zpomaluju. Neaklimatizuju se tak rychle, jak jsem byla
zvyklá. Musím na to jít strategicky a poskládat je dohromady.
Dokážu to, vím to. Potřebuju jen štěstí na počasí.“
Přestala jsem protestovat. Očividně nemělo smysl se
s Wandou dohadovat.
Domluvili jsme se, že zůstaneme během dalších měsíců
mezi jednotlivými výpravami v kontaktu. Bude mě pravidelně informovat a já začnu mezitím propagovat její kanadské
vystoupení.
Příští jaro, roku 1992, mi Wanda poslala aerogram z Káthmándú, jen těsně předtím, než se vydala ke Kánčendženze, na svou
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devátou osmitisícovku. Působila sebevědomě, odhodlaně a rozhodně. Držela jsem jí palce.
Už se nevrátila.






O dva roky později jsem navštívila Katovice, průmyslové srdce
Polska, kde jsem pomáhala s pořádáním filmového festivalu.
Zaznamenali jsme obrovský úspěch, za filmy a setkání s přáteli
přijely stovky nadšených lidí. Navzdory bezútěšné polské zimě
panovala v promítacím sále elektrizující atmosféra. Ohromila
mě velikost horolezecké komunity v této studené, průmyslové
pustině. Lezci jako by byli ošlehaní, drsní a ostří. Cítila jsem se
vtažena mezi ně.
Na konci festivalu mě pozvala skupina horolezců do místní klubovny Polského horolezeckého svazu. Další pochmurná
budova, okna špinavá od sazí z nedalekých průmyslových komínů, ale uvnitř bylo teplo, světlo, spousta vodky a tolik energie
jako na rockovém koncertě.
Byli tam tehdy mnozí z tenkrát ještě stále žijících polských
himálajských hvězd: Zawada, Wielicki, Hajzer, Lwow, Majer, Pawlowski a další. Znala jsem jejich příběhy a měla jsem
pocit, že tihle horolezci jsou zvláštní, vlastně vizionáři. Viděla
jsem jim to na očích. Neváhali se pouštět do nových cest v těch
nejvyšších pohořích a zdálo se, že jsou imunní vůči útrapám,
souvisejícím s pokusy (a často úspěchy) o nebezpečné zimní
výstupy na nejvyšší hory planety.
Ale místností prostupoval také téměř hmatatelný smutek.
Nemohla jsem si nevšimnout opakujících se narážek na ty, kteří
obětovali životy v horách, jež tolik milovali. Jerzy Kukuczka byl
jedním z nich. Wanda další. Vyjádřila jsem svůj obdiv oběma
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i štěstí, že jsem je oba dva mohla poznat, byť jen krátce. Veselá
přikývnutí. Ale také nepříjemné historky, obzvláště o Wandě.
„Ona tě dokázala okouzlit,“ řekl někdo. „Ale taky měla druhou
tvář. Strašně tvrdou. Vypočítavou. Uměla být drsná jako býk.“
Nesouhlasila jsem. Samozřejmě, že musela zůstat tvrdá, aby
přežila vlastní životní styl. „Ano, to je pravda,“ připustil další
z horolezců a kroutil si svým úctyhodným knírem. „Jenže ona
to přeháněla. Neustále bojovala. Závodila. My jsme ji milovali,
ale jako by si to vůbec neuvědomovala. Myslela si, že je sama.
Odháněla nás. Ale my Wandu milovali.“
„A co Kukuczka,“ zeptala jsem se. „To byl taky bojovník?“
„Ne, ne, Jerzy neměl na žádné boje čas. Ten jenom lezl.
Chvíli se nechal rozptylovat závodem s Reinholdem Messnerem, víš. Oba chtěli vylézt na všech čtrnáct osmitisícovek jako
první. Ale vrátil se…, jakmile tohle skončilo. Vrátil se k opravdovému lezení – na velké stěny.“
„Ale to ho nakonec zabilo,“ opáčila jsem.
„Ano, to je pravda. Ale byl to opravdový horolezec, nejlepší
v Polsku.“
Vyprávěli o měnících se časech, o šílených, a přitom starých dobrých komunistických dobách, kdy vláda chápala
a podporovala potřeby horolezců – nebo alespoň těch nejlepších. S hrdostí popisovali své obchodnické schopnosti, které
si vypěstovali, aby mohli provozovat svého himálajského koníčka. Lezci neriskovali životy jen v horách, ale i v zaměstnání, kde zlézali, čistili a natírali kluzké průmyslové komíny,
vypínající se nad katovickým obzorem. To byla velice nebezpečná práce, nejen kvůli nebezpečí pádu, ale také kvůli toxickému prostředí. Trousili kusé poznámky o pašování – o tom,
jak výnosné bývalo. Ale časy se změnily a oni se cítili odstřiženi od hroutící se hromady polské ekonomie volného trhu.
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Opouštěli jsme klubovnu až ve tři hodiny ráno. Když jsme
procházeli vlhkými neosvětlenými ulicemi, stále jsem, navzdory mrazivé temnotě, vnímala vřelou společnost.
Doma v Kanadě jsem pak na tu noc v Katovicích často
vzpomínala. Na příběhy o úžasných uskutečněných výstupech,
o plánech do budoucna i o ztracených přátelích. Lámala jsem
si hlavu nad protichůdnými názory na Wandu i další. Někteří z oněch horolezeckých legend se najednou zdáli komplikovanější, než jsem si je představovala. Zvlášť u Wandy mi
bylo zatěžko dát si dohromady vřelost, jakou jsem u ní zažila,
s rozporuplnou charakteristikou, která najednou vyplouvala na
povrch. Nemohla jsem se zbavit pocitu, že jsem se zúčastnila
smuteční hostiny – nostalgické, hořkosladké oslavy čehosi jedinečného: zlaté éry polského himálajského horolezectví, éry,
která už skončila.
Přemýšlela jsem o ponurosti nedávné polské historie. O šedesáti letech odporného násilí a útlaku, mohutném převratu
a zázračném zmrtvýchvstání. Lámala jsem si hlavu nad schopností této těsně semknuté lezecké komunity koexistovat v takovém zoufalém politickém uspořádání, a přitom umožnit
zrod nejlepších himálajských horolezců na světě. Vypěstovala
v nich těžká doba takovou ctižádost nebo je jen zocelila a proměnila ve stoiky?
Život v Polsku teď procházel dalšími zásadními změnami,
tentokrát snad v pozitivním duchu. Zajímalo mě, jak na to zareagují polští lezci. Posílí je snazší život v horách nebo naopak
odvede jejich pozornost jinam?
Tyto otázky mě nepřestávaly vzrušovat ještě dlouho po oné
katovické noci. Nakonec jsem se rozhodla přijít tomu na kloub
a porozumět polské historii, vedoucí k dominanci Poláků
v himálajském horolezectví i ke zrodu rozporuplných hvězd
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tohoto období. Jaká byla Wanda doopravdy? Mohla mě zavést
do srdcí a mysli této neuvěřitelné skupiny lidí, jež, přestože
utvářeni svou zemí, nikdy se jí nenechali spoutat?
Toto je příběh jejich fascinující cesty – cesty za svobodou.
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