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Japonky na vrcholu Manaslu v roce 1974

Tuto knihu věnuji všem ženám, které ve vysokých horách nalezly radost,
splnění svých tužeb, ale někdy také smrt.
Dina Štěrbová

„Zvítězily, pokud to lze takto v kontextu s horami vůbec bez rouhání vyslovit,
protože horolezec vždy vítězí jen nad vlastní slabostí,
nikoliv nad horami samotnými.“

O jedné pouti pod Kangchenjungu
Psal se rok 2000 a já jsem se od začátku září toulala v Himálaji. Nejprve
s kamarády v Ladáku, pak v Nepálu kolem hory Dhaulagiri. A nakonec, poté
co v Nepálu skončily oslavy Dassainu, největšího svátku zasvěceného bohyni
hojnosti Lakšmí, jsem se sama vydala do východního Nepálu, který byl mým
dávným snem. Nepál vstoupil do mého srdce ve chvíli, kdy jsem do něj poprvé
v roce 1980 vkročila. Je krásný v každou roční dobu, ale nejkrásnější přece
jen v době babího léta. Je to období, které nastupuje po monzunu a následné
kratší podzimní lezecké sezoně. Trvá přibližně měsíc a začíná obvykle ve
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Druhý výškový tábor v jižní stěně Kangchenjungy – pohled do Sikkimu

druhé polovině října. Pravda, den se v tuto dobu již velice krátí a noci jsou
čím dál mrazivější. Ledové vichry z Tibetu zuřivě vymetají nejvyšší srázy
hor, jako by bohové dělali generální úklid svého hájemství a chtěli ze svých
trůnů nemilosrdně a důsledně setřást jakékoli stopy po působení člověka
a horolezeckých expedic. I pod pěti tisíci metry je již chladno a člověk ráno
jen nerad vylézá z teplého spacího pytle do tmy a mrazu. První hodiny pochodu pak absolvuje v křupavém ledu zamrzlých kaluží mlčky, zahloubán
jen do sebe. Pak slunce na své vzestupné dráze postupně vítězí nad mrazem
a rozpouští jeho okovy. Neuvěřitelnou podzimní paletou zbarvené listí pod
jeho dotyky shazuje třpytivý háv jinovatky, aby opět, ještě jednou a snad již
opravdu naposledy, zazářilo všemi barvami. Tato metamorfóza se opakuje
každým dnem, spadaných listů na zemi stále přibývá. Mezi nimi převládají
ty tvrdé, kožovité ze stromových rododendronů, které v Himálaji plní roli
naší kleče. Jsou ztuhlé a pod nohama hlasitě křupou, zatímco poutník přes
prořídlé větve spatřuje stále vyšší zjevení hor na kobaltovém pozadí bezmračné oblohy. Takový pochod je poutí za neopakovatelnou, dech vyrážející
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krásou nespoutané, ale viditelně se zklidňující přírody.
Nebylo tomu jinak ani v ony první listopadové dny, kdy jsem směřovala s jediným svým nosičem, Maheshem Kumarem Gurungem ze Suketaru, tehdy ještě
vlastně dítětem, pod srázy Kangchenjungy, nejvýchodnější ze všech osmitisícovek. Protože se brzy stmívalo a večery
byly nekonečné, doučovala jsem Maheshe v záři petrolejek pro zkrácení dlouhé
chvíle elementární matematiku. Bylo to
jednak součástí domluveného honoráře,
jednak to částečně zmírňovalo moje výčitky svědomí, že Mahesh namísto školy
bloudí se mnou v džunglích, kaňonech
a na ledovcích pod Kangchenjungou.
Dina Štěrbová
Podle pravidel nepálské vlády jsem sice
musela utvořit skupinu s nejméně třemi
dalšími cizinci a najmout si v Káthmándú
úředně schváleného průvodce, to všechno se ale dá při troše informovanosti
úspěšně obejít. Podle zákonů všeobjímající zdejší korupce se totiž dá všechno zaplatit, včetně poplatků za průvodce, který se rád podělí s agenturou
o bezpracný zisk a zůstane doma. A tak i já mám teď v kapse povolení a už
se nemusím s nikým cizím otravovat. Je to sice složitější a namáhavější, ale
také nesrovnatelně svobodnější pouť za duchovním povznesením a krásou
a také za jednou malou povinností, která byla hlavním důvodem mé cesty.
Navštívila jsem úpatí pod oběma stěnami velehory, nejprve severní a pak
i jižní. Obrovské, až nadpřirozené zjevení masivu Kangchenjungy, jehož
hned dva vrcholky přesahují hranici 8 500 metrů, je, jako mnoho jiných v Himálaji, samostatným dílčím pohořím. Pochod z jednoho úpatí na druhé trvá
při dobré aklimatizaci čtyři až pět dní. K jižnímu úpatí, ze kterého spadá mohutný údolní ledovec Yalung, jsem dorazila ve čtvrtek 16. listopadu. Maheshe
jsem zanechala v jedné kamenné boudě pastevecké osady Ramche a sama se
brzo ráno vydala na cestu. Z Ramche, nejvýše položeného pastviště jaků, jsem
přešla nejdříve obrovské suťovisko a pak vylezla na morénu ledovce Yalung,
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zprava lemovaného jiskřivě krásnou sérií vysokých a většinou panenských
sedmitisícovek, oddělujících Nepál od sousedního Sikkimu. Jsou to Kabru
I až Kabru IV. A nakonec nejkrásnější a nejvyšší z nich – Talung, patřící už
k masivu Kangchenjungy. Zde se moréna zužuje a člověk po ní jde jako po
hřebínku vysoko nad ledovcem, až k místu, které poskytuje panoramatický
výhled na celý široširý masiv třetí nejvyšší hory světa.
Kolem jedné po poledni jsem dorazila k velikánské kamenné mohyle
z naskládaných balvanů, po místním buddhistickém zvyku bohatě ověšené třepetajícími se pestrobarevnými modlitebními vlaječkami. Mezi nimi
vlají i ustřižené copy, nepálské a cizí bankovky, zvětralé bonbóny i papírky
s modlitbami, to vše míněno s nejvyšší vážností jako hold té vznešené, úžasné
a mohutně nesmlouvavé hradbě sněhu, ledu a skal, která uzavírá obzor. V němém úžasu a neschopna pohybu jsem zůstala stát. Před mým zrakem zleva
doprava defilovaly Khumbakarna, Kangbačhen, Yalung Kang i tři vrcholy
Kangchenjungy : Hlavní, Centrální a Jižní. Toto místo se v šerpštině nazývá
Okhordung anebo Oktang a v mapě je označeno kótou 4 730 metrů. Odsud
je to do základního tábora pod jižní stěnou již jen několik hodin.
O kousek dál jsem si vybrala místo pro malou mohylku, nebo spíše trochu
většího kamenného mužíka, kterého v prořídlém vzduchu opatrně poskládám z nasbíraných kamenů. Stavím ji pomalu a pečlivě tak, aby ji hned první
poryv větru nesklátil. Pak si sednu za balvan do závětří, vytáhnu ovocnou
tyčinku i zbytek vody, kterou jsem si vzala na cestu. Zabalím se do větrovky
a nastavím tváře laskavým odpoledním paprskům. Celá ta scenerie je zalita
okrově zlatým světlem, hory, ledovce či moréna a ani já nejsem výjimkou.
Jsem tu jediná, v úplném klidu a nic neruší moje rozjímání. Ano, je zde absolutní ticho, přesně to horské ticho, které zní jako široký a nosný, ničím
nepřerušovaný spodní tón mohutných varhan. Ticho, které zpívá a hučí,
charakteristická hudba všech mohutných himálajských údolí, pokud ji člověk
sám nenaruší svým hlukem.
Snažím se polapit nepolapitelnou pomíjivost této chvíle, kterou chci
věnovat spolu s kamenným mužíkem jako soukromý hold čtyřem, vlastně
pěti ženám, které obdivuji z hloubi duše. Ačkoli jsem znala osobně jen jedinou z nich, považuji je všechny navždy za své přítelkyně, protože naše duše
spříznila stejná touha. Přišla jsem sem na toto místo, protože už není možné
dohnat to, co jsem nestihla dříve, navštívit je doma v Evropě či v Americe,
ani je potkat někde pod vysokými kopci. Jejich osudem, věčným domovem
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i hrobem se totiž stala právě tato krásná, ale v očích mnoha lidí také nemilosrdná a vražedná hora. Dokonce, jak jí někteří říkají, mizogynní hora. Jako
by něco takového vůbec mohlo existovat.
V květnu roku 1991, teprve rok po svém úžasném osmitisícovém debutu
na Rupálské stěně Nanga Parbatu, sto padesát metrů pod vrcholem Kangchenjungy a na místě, kterého se vzdušnou čarou očima dotýkám, zahynula
ve sněhové bouři vynikající Slovinka Marija Frantarová se svým partnerem
Jožem Rozmanem. Byla to první ženská oběť Kangchenjungy. Téměř na
den přesně, jen o jeden rok později na opačné severní straně a taktéž nedaleko vrcholu, potkal stejný osud nejslavnější výškovou horolezkyni všech
dob, Polku Wandu Rutkiewicz. V roce 1994 jejich krutý osud následovaly
i nejznámější ruská výšková horolezkyně Kaťa Ivanovová a její bulharská
souputnice Jordanka Dimitrovová. Všechny byly zkušené a vrcholně výkonné, plné touhy a odhodlání stát se prvními ženami na této osmitisícovce,
tehdy jedné ze dvou posledních něžným pohlavím nedostoupených. Přišly
sem s cílem zdolat v té době nejvíce oceňovaný vrchol a všechny čtyři pro to
chtěly obětovat to nejlepší, co v nich bylo. Pro všechny byla Kangchenjunga
snem i údělem. Spatřovaly v ní vnitřní imperativ svého směřování, i když
jim to nikdo neukládal. Měly umíněnost starořecké Antigony, ačkoliv cíl
a vnitřně cítěná povinnost Sofoklovy hrdinky je pro lidskou společnost jistě
méně kontroverzní a více pochopitelná než zlézání osmitisícovek.
A pak po čtyřech letech od poslední ženské tragédie ve srázech Kangchenjungy přišel rok 1998 a s ním nová odhodlaná Antigona, tentokrát v podobě britské horolezkyně Ginette Harrisonové. Neodradilo ji nic, dokonce ani děsivý účet, který Kangchenjunga vystavila jejím předchůdkyním.
Ničím se nenechala zviklat a svoje několikaleté úsilí v nejvyšších patrech
mytické hory nakonec sama a bez umělého kyslíku korunovala historickým
úspěchem. Vrcholu Kangchenjungy, v té době již poslední osmitisícovky
nedostoupené ženou, dosáhla v odpoledních hodinách jednoho krásného
jarního dne, asi podobného tomu dnešnímu, 18. května 1998 (viz kapitola
Kangchenjunga). Kromě ohromné osobní satisfakce tím zároveň uzavřela
dlouholetou kapitolu rukavice hozené ženskému horolezeckému pokolení.
Nic na tom nemění ani skutečnost, že rok na to v nejvyšších horách tragicky
zahynula také ona. Takže ta moje soukromá mohylka patří i její památce.
V hlavě mi toho krásného, slunečního a klidného podzimního odpoledne
naléhavě defilovalo čtyřiadvacet let, vymezených roky 1974 až 1998. Od
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prvního ženského úspěchu na Manaslu až po Kangchenjungu ! Na jedné
straně jsem prožívala velkou lítost nad tím, že téměř polovina těch, které
„bodovaly“ na některé z osmitisícovek, již není mezi námi. Uvědomila jsem si
ale také prostý fakt, že se to vše odehrálo za mého života, že jsem se o většině
těchto milníků dozvídala z novin či přímo v horách, že jsem byla občas i „in
medias res“ a že jsem vlastně účastník i svědek těchto událostí v jedné osobě.
I když nejsem žádná fanatická feministka, pocítila jsem náhle nečekanou
hrdost nad svým pokolením a uvědomila jsem si, že by někdo tu ženskou
odyseu měl zaznamenat. Postavit všem aktérkám, živým i mrtvým, kromě
kamenného mužíka i trvalejší pomník. Protože ony si to zaslouží.
Tak se tenkrát, v tom tichu a jasu a vzpomínce na všechny ty mrtvé, zrodila
v mé hlavě myšlenka podat o nich svědectví. Svědectví o velice logickém
a přesně vymezeném tématu a období : První ženy na vrcholech osmitisícovek naší planety ! Jak o ně statečně bojovaly a jak nakonec některé z nich, za
všechny svoje předchůdkyně, donesly štafetový kolík až na vrchol. Zvítězily,
pokud to lze takto v kontextu s horami vůbec bez rouhání vyslovit, protože
horolezec vždy vítězí jen nad vlastní slabostí, nikoliv nad horami samotnými.
Začala jsem se tímto tématem systematicky zabývat, abych záhy pochopila, že to nebude nic jednoduchého. Vrhla jsem se do studia všech dostupných i téměř nedostupných, jen postupně se vynořujících materiálů a faktů,
existujících knížek i článků ve všech možných renomovaných světových
horolezeckých časopisech. Snažila jsem se kontaktovat ty horolezkyně, kterých se mé téma týkalo osobně, a pokud již nežily, tak jejich partnery, rodiny,
kluby, horolezecké svazy i národní horolezecké archivy a knihovny. Některé
aktérky jsem navštívila po velkých peripetiích osobně, jiné jsem kontaktovala
tehdy již existující elektronickou poštou. Rozmáhající se internet se mi stal
posléze velice užitečným pomocníkem i ve vyhledávání faktů v časopisecké
horolezecké literatuře. S Japonkami mi pomohl dokonce můj syn, který využil návštěvy u svého japonského kamaráda a společně pak našli paní Mieko
Mori, jednu z Japonek debutujících v roce 1974 na Manaslu. Mnoha lidem
dobré vůle vděčím za to, že mi pomohli.
Trvalo mi déle než čtrnáct let, než jsem shromáždila fotky, osobní či
písemné výpovědi, svědectví, články v časopisech, knihy, ale také mapy
a spoustu dalšího materiálu. Některé věci jsem získala až po dlouhém a opakovaném, často až detektivním úsilí. Každý ten artefakt má svoji, většinou
velmi pohnutou historii. Často jsem ztrácela naději a dvakrát jsem práci na
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dlouhý čas přerušila, protože jsem podlehla zoufalství z pocitu marné snahy.
Vždy jsem se ale ke svému prokletí znovu vrátila, protože s odstupem času
jsem si čím dál naléhavěji uvědomovala, že když to neudělám já, tak asi již
nikdo a vše pokryje prach zapomnění. Stalo se to mým alter egem, mým
druhým já. S ubíhajícími léty se měnila také doba a s ní plíživě i duch, pojetí
a hodnocení himálajismu. Noví adepti nejvyšších hor často přestávají svým
předchůdcům rozumět a jejich motivace se nezřídka diametrálně změnily.
Kdo po letech odstupu a bez kontinuity zaznamenaného bude ještě rozumět
tomu, co ona „zlatá éra“ ženského výškového horolezectví, která skončila
vylezením Kangchenjungy v roce 1988, byla a co vlastně znamenala ?
Po sisyfovských, místy až masochistických letech plných střídající se naděje a zklamání se mi přece jen podařilo horko těžko ty často až neuvěřitelné
příběhy vydolovat z nánosů času a podle svých nejlepších sil očistit od prachu
zapomnění a poskládat je dohromady. A ejhle, náhle přede mnou zazářil
nevídaný monolit ! Jeho červenou nití je obdivuhodný, i když brutálně krutý
životní příběh Wandy Rutkiewicz, ale není to ani zdaleka jen její příběh.
Svět totiž odnepaměti tíhne k pohodlnému zjednodušování a k vytváření
jednoduchých ikon – nejlepší, nejúspěšnější. Synonymem ženského himálajismu se tak stala v očích světa právě Wanda.
Jenomže skutečnost mívá obvykle více vrstev a vždy bývá košatější. A platí to i v horolezectví, v tomto noblesním sportu neměřitelných vnitřních
hodnot. Neexistuje žádné zjednodušené „nejlepší“ či „nejúspěšnější“, jsou
jenom jednotlivé, v podstatě originální a mnohdy nesrovnatelné, ale přesto
obdivuhodné příběhy nadšení, vůle a odříkání. Každičký z nich je na počátku odstartován obrovským nábojem okouzlení, aby byl mnohdy dovršen za
mezní cenu lidské důstojnosti. A tou je (jak prosté a v běhu světa tisíckrát
potvrzené) ono pokorné, přesto ale nikdy nevzdávané zápolení o rybu, ze
které často nezbývá víc než hromada ohlodaných kostí.
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