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Cho Oyu
Alex G`van e cel mai tân`r alpinist
român care a reu[it ascensiunea unui optmiar
f`r` butelii de oxigen sau [erpa[i.

7.500 m este limita aproximativ` pân` la care alpini[tii se
pot aclimatiza. Peste aceast` \n`l]ime, \ncepe „zona mor]ii“,
unde majoritatea alpini[tilor folosesc oxigen suplimentar.
|n Tab`ra III, cei mai mul]i dorm deja cu masc` de oxigen pe
fa]`. 95% dintre cei care au reu[it ascensiunea vârfului \n
sezonul acesta s-au folosit de butelii de oxigen [i [erpa[i.
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ele mai \nalte 14 vârfuri ale
lumii (de peste 8.000 m) sunt concentrate \n Asia Central`, \n regiunile izolate
ale mun]ilor Himalaya [i Karakorum. La 30 de kilometri vest de Everest,
muntele sacru Cho Oyu, Zei]a Turcoaz (8.201 m, al [aselea ca \n`l]ime de pe
P`mânt), este unul dintre ace[ti optmiari. Dup` un an [i jum`tate de preg`tiri
[i antrenamente, dou` luni de expedi]ie (dintre care una dedicat` aclimatiz`rii),
pe 2 octombrie 2006, la asfin]it, Alex G`van a atins singur vârful Cho Oyu.
2 septembrie – Nyalam, 3.700 m
Eu [i colegul meu de expedi]ie, Sergiu Matei, am
devenit mai \nce]i pe m`sur` ce aerul se rarefiaz` aici, \n Nyalam, la 3.700 m. Abia am
\nceput procesul de adaptare. Azi ne odihnim;
ieri am f`cut prima ascensiune pentru aclimatizare, pe un vârf f`r` nume de 4.200 m. Urcându-l, am avut o prim` priveli[te asupra
Tibetului, \ndeajuns s` ne incite la maximum
pentru zilele care vor urma. Am plecat din
Kathmandu \n diminea]a zilei de 31 august, c`l`torind [ase zile pentru a ajunge \n Tab`ra de
Baz` Chinez`, la 5.000 m. Am petrecut prima
noapte \n Zhangmu, \ntr-un hotel ciudat, care
avea recep]ia la ultimul etaj. Ca [i Nyalam,
Zhangmu e un ora[ construit strategic de China
dup` invazia Tibetului din anii ’50, pentru a-[i
securiza grani]a sudic`. Himalaya, cei mai \nal]i
mun]i ai planetei, nu formeaz` un lan]
ne\ntrerupt. Sunt fragmenta]i \n unele locuri de
v`i adânci, care permit traversarea lor dintr-o
parte \n alta. O astfel de vale e [i Sun Kosi, care
a fost poarta noastr` spre Tibet.

6 septembrie, Tab`ra de Baz`, 5.000 m
E mare. E foarte mare. E gigantic! Am avut
prima perspectiv` asupra lui Cho Oyu alalt`ieri
de diminea]`, când ne aflam \nc` \n Tingri, un
sat tipic tibetan, aflat la 4.300 m altitudine.
C`l`toria de 245 km \ntre Nyalam [i Tingri
ne-a adus sus, pe platoul tibetan, una dintre cele
mai izolate regiuni din lume. La grani]a dinspre
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sud, cei 2.500 km himalayeni g`zduiesc patru
din cei mai \nal]i mun]i din lume, incluzând
Everestul [i Cho Oyu. La vest, Karakorumul [i
la nord, Kunlun [i Altân Tagh. Cu o altitudine
medie de 4.000 m [i p`r]i mari ale ]`rii dep`[ind
5.000 m, acest platou cât Europa Occidental`
poate fi \ntr-adev`r numit „Acoperi[ul Lumii“.
Nord-vestul Tibetului – un fel de de[ert la
mare altitudine – este cea mai pu]in explorat`
s`lb`ticie a planetei, excluzând regiunile polare.
Am avut pentru prima dat` sentimentul de
„pisic` pe acoperi[“ trecând pe la 5.124 m
Pasul La Lung La, l`sând Himalaya \n urm` [i
p`[ind \nainte spre nesfâr[itul Tibet. Steaguri
budiste fluturau \n vânt, ca s` purifice aerul [i
s` pacifice zeii. Rug`ciunile cu mantra sacr` om
mani padme hum (mantra mult iubitului
Buddha al Compasiunii) sunt eliberate c`tre cer.
Culorile sunt puternic simbolice – ro[ul, verdele, galbenul, albastrul [i albul reprezint`
focul, lemnul, p`mântul, apa [i fierul. Tibetanii
\[i practic` cu umilin]` religia pe vârfurile
sacre, a[a cum [i eu, tot cu umilin]`, o practic
\n acelea[i locuri pe a mea: alpinismul. Poate c`
ele se vor \ntâlni \ntr-o bun` zi, \ntr-un singur
loc, pe un vârf, \n`untrul meu sau, cine [tie, undeva unde nici nu-mi pot m`car imagina \n
timp ce scriu aceste rânduri.
Am p`truns \n acest t`râm magic sperând
\ntr-o karma pozitiv`, dar m`n`stirile tibetane
distruse pe care le-am \ntâlnit \n cale, victime ale
„revolu]iei culturale“ chineze de la mijlocul

anilor ’60, mi-au ar`tat karma ca fiind un concept „delicat“. Copiii [i femeile cer[ind bani
imediat ce te v`d sunt foarte diferi]i de cei descri[i de Heinrich Harrer \n {apte ani \n Tibet.
Am stat \n Tingri dou` zile, a doua g`sindu-ne, pe colegul meu, Sergiu Matei, [i pe
mine, \n ascensiunea unui vârf de 4.900 m, din
\mprejurimi, pentru a ne spori aclimatizarea.
Dup` furtuna ce a urmat toat` dup`-amiaza,
am ie[it din nou afar` din camera cu p`mânt pe
jos \n care st`team, de data asta pentru o
prelungit` sesiune foto, lumina fiind excelent`.
La câteva sute de metri dep`rtare de drum
am \ntâlnit un ciob`na[ tibetan. Am \ncercat s`
nu-l intimidez [i s`-i fac portretul. Când am
privit atent prin obiectivul Nikonului meu,
am observat ceva ce-mi sc`pase cu câteva
momente \nainte: copilul purta la piept o insign` cu portretul lui Dalai Lama. Acest am`nunt, presupunând c` ar fi fost v`zut de autorit`]ile chineze, ar fi fost de ajuns ca s`-i trimit`
p`rin]ii \n \nchisoare. |ntr-o ]ar` unde Dalai
Lama este considerat inamic public [i interzis,
gestul acestui copil simbolizeaz` speran]a [i
credin]a unei \ntregi na]iuni. Câteva momente
mai târziu, acela[i copil ascundea insigna de
transfocatorul camerei de filmat a lui Sergiu,
fiind poate con[tient de lipsa lui de precau]ie de
mai devreme.
Ieri diminea]a, când \mi beam ceaiul verde
a[ezat pe o b`ncu]` \ntr-o curte mic` interioar`,
chiar \nainte de a pleca spre Tab`ra de Baz`, am
avut o panoram` pe care nu o s-o pot uita curând: norii s-au risipit [i, ca \ntr-un vis al copil`riei, am v`zut \n dep`rtare Everestul [i impresionanta sa fa]` nordic`. Niciodat` nu am
crezut c` prima \ntâlnire cu marele gigant va fi
\ntr-un context atât de comun. Apoi, tot
drumul pân` \n Tab`ra de Baz`, având vederea
magnific` a Everestului [i a lui Cho Oyu, desp`r]i]i doar de 30 km, am r`mas t`cut, meditând la locurile extraordinare prin care m`

Concentra]ia de oxigen de pe vârf e mai pu]in de o treime
decât cea de la Bucure[ti. Coborârea pân` \n Tab`ra II
(unde a fost f`cut acest autoportret la 10 seara) a durat
5 ore. Din cauza ame]elii provocate de lipsa oxigenului, Alex
a fost la un pas de a nu-[i mai g`si rucsacul cu echipament.
aflam. Ast`zi am f`cut ce-a de-a treia ascensiune
de aclimatizare, urcând un „deal“ de 5.400 m,
cu Zei]a ca fundal permanent. Am putut s` vedem por]iunea superioar` a muntelui [i s`
recunoa[tem clar ruta dintre Tab`ra II [i vârf.
A fost un antrenament excelent, \n special
la 24 de ani pe cho oyu 27

|n Tab`ra I, la 6.400 m, ajungi dup` 4-10 ore de ascensiune,
\n func]ie de nivelul de aclimatizare. Dintre taberele superioare, aici se petrece cel mai mult timp. „Aici am sim]it
pentru prima dat` c`, dac` strategia dup` care voi aborda
muntele va fi corect`, voi reu[i“ – spune Alex G`van.

pentru moralul nostru. Pentru moment, amândoi ne sim]im bine aclimatiza]i pentru altitudinea curent`. |n ultimele patru zile, am
reu[it s` determin o constan]` \n ceea ce prive[te vremea, chiar dac` musonul nu s-a terminat
\nc`: cerul e perfect senin pân` pe la 2,30 p.m.,
când o cortin` de nori \ncepe s` acopere zona
vârfului. Dac` aceast` observa]ie se va dovedi
corect` [i \n urm`toarele s`pt`mâni, ar trebui
s` \ncepem asaltul final asupra vârfului cam pe
la trei diminea]a, pornind din Tab`ra III, cu ora
de \ntoarcere \n jur de 1,30 p.m., pentru a
avea timp \ndeajuns s` coborâm pe lumin`.

13 septembrie – Tab`ra de Baz`
Avansat`, 5.700 m
Iacii sunt ni[te animale foarte n`r`va[e. N`r`va[i sunt [i tibetanii care \i mân`. Uneori, s`
ajungi cu tot echipamentul \ntr-o singur` deplasare la baza muntelui constituie o provocare
\n sine. Era \nc` foarte de diminea]` când, pe
8 septembrie, cresc`torii de iaci angaja]i s` ne
care echipamentul \n Tab`ra de Baz` Avansat`
au intrat \n grev`. Nu voiau s` care poverile mai
departe, pe motiv c` nu erau acelea[i c`rate cu
doar o zi \n urm`, [i cereau bani \n plus pentru
a continua drumul. Bine\n]eles, de echipament
care s` apar` \n mod miraculos, catapultat
peste noapte \n mijlocul pustiet`]ii, nu putea fi
vorba decât \n capetele pline de marijuana ale
unora dintre ei. Noi campând exact lâng`
cortul unor tibetani care au fumat toat` noaptea, nu am reu[it s` \nchid un ochi.
Musonul nu s-a \ncheiat \nc` [i a nins mereu
\n cele trei zile de când am ajuns \n Tab`ra de
Baz` Avansat`. Corturile noastre sunt ni[te
puncte minuscule, pierdute \n imensitatea Ghe]arului Gyabrag. Chiar \n fa]a noastr`, Cho
Oyu se \nal]` \n regiunea principal` a Himalayei, la est de Trec`toarea Nangpa La (5.716 m)
[i la 30 km vest de Everest, \n linie dreapt`. |n
sec. al XVI-lea, \ntregul trib al [erpa[ilor a
migrat din estul Tibetului, peste Trec`toarea
Nangpa La, \n v`ile din partea sudic` a mun]ilor. De atunci, \n fiecare an, numeroase
caravane traverseaz` acest pas de altitudine,
uneori chiar \n timpul iernii. Cho Oyu e alc`tuit
\n special din [isturi cristaline, cu numeroase,
uneori consistente intruziuni de pegmatite.
Platoul somital, mai exact vârful propriu-zis,
este alc`tuit din calcare. Privindu-l ast`zi, am
\n]eles, \n sfâr[it, de unde \i vine numele: \n
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lumina dimine]ii, iriza]iile ghe]ii sus pe munte
cap`t` culoarea turcoaz, oferind privitorului o
priveli[te suprarealist`. Vârful a fost urcat
pentru prima oar`, pe 19 octombrie 1954, de o
echip` austriac`, condus` de Herbert Tichy. A
fost o realizare extraordinar` la vremea aceea,
din moment ce nu au adoptat stilul militar de
ascensiune al epocii, ci au abordat muntele cu
o echip` foarte mic` [i pu]in echipament.
Pentru ascensiune, vom urma cu aproxima]ie
acela[i traseu, pe linia ce se nume[te ast`zi
Ruta Crestei Nord-Vestice. |n s`pt`mânile urm`toare, vom stabili pe munte trei tabere
intermediare, la aproximativ 6.400, 7.200 [i
7.500 m, depinzând [i de starea z`pezii. |ntre
timp, \n urm`toarele trei s`pt`mâni, o s` \ncheiem procesul de aclimatizare [i o s` stabilim ruta
definitiv` pentru asaltul final al vârfului.
Corpul uman func]ioneaz` la randamentul
maxim la nivelul m`rii, când presiunea aerului
e de o atmosfer`. Acest lucru se datoreaz` faptului c` hemoglobina se satureaz` cu oxigen
(aproape 100%) la acea presiune a aerului.
Oxigenul e vital pentru metabolism. Când oamenii urc` la altitudine, presiunea atmosferic`
scade [i, odat` cu ea, [i cantitatea de oxigen
disponibil`. La 5.000 m, altitudinea Taberei de
Baz` a lui Cho Oyu, cantitatea de oxigen disponibil` e doar jum`tate din cea de la nivelul
m`rii. La 8.201 m, \n`l]imea vârfului Cho Oyu
[i altitudinea de croazier` a jeturilor, mai exist`
doar aproape o treime din aceast` cantitate.
Aclimatizarea e un proces care presupune adaptarea organismului, astfel \ncât s` fac` fa]` nivelului sc`zut de oxigen de la altitudini ridicate,
pentru a evita „boala de altitudine“.
Aclimatizarea nu poate avea loc imediat,
fiind un proces care dureaz` de la câteva zile
pân` la s`pt`mâni \ntregi. La altitudini de peste
7.500 m, \n a[a-zisa „zon` a mor]ii“, folosirea
de oxigen suplimentar devine obligatorie pentru
aproape 99% dintre alpini[ti. {ederi prelungite
duc la deteriorarea func]iilor organismului,
pierderea cuno[tin]ei [i moarte. Odat` ajun[i la
peste 3.000 m, majoritatea alpini[tilor urmeaz`
regula de aur – „urc` sus, dormi jos“. Pentru
altitudini ridicate, un program de aclimatizare
tipic ar presupune s` stai câteva zile pentru
odihn` \n Tab`ra de Baz`, s` urci \ncet la
prima tab`r` superioar`, apoi s` te \ntorci s`
petreci noaptea \n Tab`ra de Baz`. O a doua
ascensiune la tab`ra respectiv` va presupune [i
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\nnoptarea acolo. Acest proces va fi repetat de
câteva ori, de fiecare dat` dep`[ind timpul
petrecut la altitudini superioare, pentru a da
organismului ocazia s` se obi[nuiasc` cu cantitatea de oxigen disponibil` acolo, un proces ce
include producerea de globule ro[ii adi]ionale.
Odat` ce corpul e aclimatizat pentru o anumit`
altitudine, procesul e repetat cu tabere plasate
progresiv la \n`l]imi superioare.
Alalt`ieri am montat Tab`ra I la 6.400 m [i am
coborât \n Tab`ra de Baz` Avansat`, pentru a ne
continua aclimatizarea. A fost o lung` zi de
lucru himalayan`. {i Sergiu, [i eu suntem foarte
obosi]i, dar \n acela[i timp foarte motiva]i de
rezultat. Ruta, foarte sinuoas` [i lung`, urmeaz`
ini]ial o apropiere pe un ghe]ar imens, iar partea final` e o pant` „ucig`toare“, \n special dac`
te afli \nc` \n procesul de aclimatizare. Mâine
vom urca din nou \n Tab`ra I, pentru a petrece
prima noapte acolo [i pentru a c`ra o parte din
echipamentul necesar amplas`rii Taberei II.

25 septembrie – Tab`ra
de Baz` Avansat`
Ninge deja de 5 zile aici, \n inima de piatr` a
Himalayei. F`r` oprire. F`r` semne de \mbun`t`]ire. Prognozele meteo din Kathmandu,
Beijing [i Europa sunt contradictorii. Nu
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Traseul expedi]iei urmeaz` cu aproxima]ie Ruta Crestei
Nord-Vestice, deschis` de primii alpini[ti care au atins
vârful \n anul 1954 – o echip` austriac`, condus` de
Herbert Tichy. Cele mai dificile puncte ale parcursului le
reprezint` o c`dere de ghea]` aflat` la 6.800 de metri [i
o band` de roci calcaroase la 7.800-7.900 de metri.
putem vedea muntele, nu putem vedea nici
m`car la câteva zeci de metri distan]`. Toate
echipele sunt blocate \n Tab`ra de Baz` Avansat` [i a[teapt` vremea bun`. Doar noaptea trecut` a ad`ugat \nc` 35 cm la stratul de z`pad`
deja existent. Cortul meu este acum un mare
dom de z`pad` ce cu greu poate fi deslu[it de
\ntinderea alb`. Z`pada este ud` [i grea. Dou`
corturi vecine nu au putut sus]ine peste noapte
greutatea z`pezii [i s-au pr`bu[it peste cei
din`untru. A trebuit s` m` trezesc de mai
multe ori doar pentru a da z`pada de pe acoperi[ul micii mele c`su]e, p`strând ventele
ne\nfundate pentru a nu m` sufoca. Nu prea
multe lucruri se petrec \n tot acest timp. Alpini[tii socializeaz` \n cortul buc`t`riei, unii
dintre ei jucând c`r]i, o activitate care nu m`
inspir` prea tare. Dincolo de asta, discu]ii interminabile despre femeile din alpinism,
femeile vs. alpinism… [i, crede]i-m` pe cuvânt,
`sta este un subiect foarte sensibil pentru to]i
la 24 de ani pe cho oyu 31

Tot ce po]i s` speri e c` ﬁecare ascensiune te

ajut` s` „cucere[ti“ un vârf \n interiorul t`u.
Alpinistul Alex G`van a atins vârful Cho Oyu pe 2 octombrie
2006, la asfin]it, f`r` a folosi oxigen suplimentar sau
[erpa[i. Dup` 15 ore \n „zona mor]ii“, a admirat \n sfâr[it
umbra Zei]ei Turcoaz tronând \n cer peste to]i ceilal]i
mun]i. A r`mas pe vârf numai vreo 10 minute, pentru c`
„nu este un loc tocmai bun pentru a z`bovi“– spune el.
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Sunt dup` 15 ore \n „zona mor]ii“, creierul
cei afla]i aici. Pe 20 septembrie, când urcam
pentru a stabili Tab`ra II, chiar sub cascada de
ghea]` de la 6.800 m, Sergiu s-a sim]it r`u [i a
decis s` se \ntoarc` \n Tab`ra I. Mai târziu s-a
dovedit a fi un edem pulmonar. A f`cut apoi un
efort supraomenesc pentru a cobor\ dintr-odat`
aproape 1.000 m diferen]` de nivel. Se poate
muri atât de u[or la aceste altitudini…
Slav` Domnului c` totul e bine acum, dar
pre]ul pl`tit este c` pentru Sergiu expedi]ia s-a
terminat. Singurul lucru responsabil \n astfel de
cazuri extreme este s` \ntrerupi orice ascensiune ulterioar`.
|ntre timp, am reu[it s` stabilesc de unul
singur Tab`ra II, la 7.200 m, [i s` dorm o
noapte acolo pentru aclimatizare. Ruta pân` \n
Tab`ra II e foarte lung` [i sinuoas`, cu câteva
por]iuni scurte, dar sus]inute, de c`]`rare pe
ghea]`. Aceste pasaje sunt echipate cu corzi fixe,
dar la acea altitudine sunt destul de solicitante.
|n Tab`ra II, for]a peisajului te cople[e[te.
Gerul de peste noapte te alieneaz` [i te face s`-]i
concentrezi gândul la vara incendiar` care e
acum \n Bucure[ti, când nu mai [tii unde s` te
ascunzi de canicul`, doar-doar \i vei sim]i de la
distan]` dogoarea… Dar trebuie s` rezist,
mi-am dorit [i imaginat atât de mult momentul
\n care m` voi afla \ntr-o tab`r` superioar` a
muntelui, \ncât nu am voie s` m` plâng. M-am
bucurat mult s` v`d c` nu am durerile de cap
la care m` a[teptam pentru acea altitudine.
Când \nc` eram aici, nicio echip` nu-[i stabilise
Tab`ra III. O avalan[` s-a oprit la câteva zeci de
metri distan]` de corturile din tab`r`.
Pe m`sur` ce zilele se scurg, trebuie s` ne
men]inem moralul ridicat aici, \n Tab`ra de
Baz` Avansat`. {erpa[ii altor echipe spun c` nu
au mai v`zut atât de mult` z`pad` sus pe
munte de vreo zece ani [i c` e un caz tipic
pentru vremea himalayan` ca, aproximativ la
fiecare zece ani, sezonul de toamn` s` aduc` o
vreme teribil`. Ei spun c` \n astfel de momente
se \ntâmpl` o trecere brusc` de la sezonul
musonului la iarn`, f`r` a mai exista acea
mic` fereastr` de vreme bun`, ce permite de
obicei alpini[tilor s` abordeze muntele. Sper
din tot sufletul c` [erpa[ii se \n[al`.
Dintr-un anumit punct de vedere, alpinismul himalayan e un joc al nervilor tari [i al
r`bd`rii. „Este un joc al a[tept`rii“ – spune
34 national geographic • februarie 2007

Nick Nielsen, primul alpinist groenlandez care
a reu[it s` urce pe Everest, ]inându-ne
companie \n serile interminabile \n care se
consumau cantit`]i apreciabile de ceai [i
ciocolat` cald`. |n acele momente, când tot
ceea ce po]i s` faci e s` a[tep]i la nesfâr[it
vremea bun` s` vin` [i z`pada proasp`t` s` se
stabilizeze \ntr-un strat sigur, f`r` pericol de
avalan[e, fie o iei razna, fie devii o persoan`
mult mai senin` [i mai lini[tit`.
Dup` tot programul de aclimatizare urmat
ca la carte, sunt acum preg`tit fizic pentru
ascensiunea final` a vârfului. Din moment ce
Sergiu nu mai poate continua, trebuie s`-mi
schimb strategia ascensiunii finale. Oricum,
pân` atunci, tot ce mi-ar trebui mie e s` mi se
dea o [ans`, o singur` [ans` s` pot ataca vârful.
Ca de altfel tuturor alpini[tilor afla]i aici…
Dac` e s` accept \nfrângerea [i s` m` \ntorc,
prefer s` fac asta undeva sus pe munte, for]at
de propriile mele sl`biciuni, decât s` fiu pentru
totdeauna blocat de vremea rea \n tab`r`. De
aceea, tot ce cer Zei]ei Turcoaz e o mic` fereastr` de vreme bun`. Oricum, eu sunt oarecum
optimist pentru zilele ce vor veni.

27 septembrie –Tab`ra
de Baz` Avansat`
Furtuna s-a oprit \n seara zilei de 25 septembrie, dar am mai r`mas tot \n Tab`ra de Baz`
Avansat`, pentru c` z`pada nu se stabilizase
\nc` sus pe munte [i pantele lui Cho Oyu erau
amenin]ate de pericolul producerii avalan[elor.
M` \ngrijoreaz` \n special sec]iunea de deasupra c`derii de ghea]` [i panta imens` imediat
de deasupra Taberei II. Vreau s` \ncep asaltul
final de mâine diminea]`. Conform prognozei
meteo, zile optime pentru a atinge vârful vor fi
1 [i 2 octombrie, cu toate c` pe 2 se anun]` [i
posibile vânturi puternice de altitudine. Dar,
bine\n]eles, prognoza poate fi gre[it`, nu m`
pot baza pe ea decât orientativ.
Dac` toate vor merge a[a cum le planific,
presupunând c` [i Zei]a Turcoaz o s`-mi permit` asta, m` voi afla undeva pe vârf \n diminea]a zilei de 2 octombrie. |nc` nu m-am
decis dac` s` fac asaltul final din Tab`ra II sau
s` stabilesc \nc` o tab`r`, III, echipat` u[or, la
aproximativ 7.500 m altitudine. O s` iau o
decizie când voi ajunge \n Tab`ra II, asta

meu urlând dup` oxigen suplimentar.
depinzând de condi]iile de pe munte [i de
modul \n care m` voi sim]i. Ideea e s` petrec cât
mai pu]in timp posibil \n „zona mor]ii“, la
peste 7.500 m. De aceea, ideal ar fi s` pornesc
direct din Tab`ra II, pe 1 octombrie la 9 seara,
s` fac o ascensiune continu` de vreo 14 ore,
pentru a atinge vârful \n diminea]a zilei
urm`toare, [i s` am timp \ndeajuns s` m`
\ntorc pe lumin` \n Tab`ra II. Dar nu [tiu dac`
voi avea destul` for]` fizic` s` fac lucrul `sta,
a[a c` op]iunea unei tabere III r`mâne deschis`.
|mi doresc enorm s` ajung pe vârf [i voi face
tot ce pot ca s`-mi ating visul. Dar va trebui s`
joc singur. La altitudine, \n mun]ii mari, cred
c` succesul \nseamn` \n primul rând s` te
\ntorci viu. Vârful este doar un bonus. Dac` nu
\n]elegi lucrul `sta din timp, ri[ti s` nu ai o
via]` prea lung` ca alpinist.

4 octombrie – Tab`ra
de Baz` Avansat`
Pe 1 octombrie m` aflam sus, \n Tab`ra II,
preg`tit pentru ascensiunea final`. Am ales s`
urc direct din Tab`ra II, pentru a sta cât mai
pu]in \n aerul rarefiat. Inten]ia mea era s` fac
o ascensiune rapid` [i s` cobor cât mai repede.
Mi-am p`r`sit cortul pe la 1,30 \n diminea]a
zilei de 2 octombrie. A trebuit s`-mi masez picioarele \nghe]ate o jum`tate de or`
\ncontinuu. Pe drum, \n primele câteva ore,
de[i purtam dou` perechi de m`nu[i, dintre
care una de puf, deschideam [i \nchideam
palmele. Era un ger stra[nic. Deasupra mea, am
putut deslu[i l`mpile frontale ale alpini[tilor
care plecau [i ei spre vârf, din Tab`ra III. |n
momentul `la, constela]ia Orion se afla exact
deasupra vârfului [i alpini[tii, ca ni[te licurici,
p`reau c` fac parte din constela]ie. Pe m`sur`
ce am câ[tigat altitudine, \n apropierea Taberei
III, am putut s` v`d, odat` cu primele gene de
lumin`, curbura p`mântului peste Himalaya.
Mai sus, o band` de roci calcaroase str`bate
mun]ii pe la aproximativ 7.800-7.900 m. Este
ultimul obstacol tehnic al traseului. Aproape
vertical: stânc`, cu ghea]` [i z`pad` \nghe]at`.
Trebuie s` fii cu mare b`gare de seam` unde \]i
\nfigi col]arii [i \]i ag`]i pioletul. Noroc cu
corzile astea fixe, care sunt un sprijin \n plus.
Pe ni[te mun]i mai pu]in \nal]i nu ar fi
probleme, dar aici aerul rarefiat m` face s`

resimt solicitarea. Mi-au trebuit câteva ore s`
dep`[esc acest obstacol. Ajung pe un um`r al
muntelui care m` va conduce pe platoul
somital. Simt c` merg prea \ncet. Nu câ[tig
altitudine \ndeajuns de repede. Trebuie s` fac
ceva. Trebuie s` devin mai u[or. Vârful nu pare
foarte departe [i nici sec]iuni tehnice de dep`[it
nu mai am. |mi securizez cu pioletul \n z`pad`
rucs`celul [i \ndes \n el mâncarea, apa, hamul,
blocatorul, optul de rapel, zelbul [i lanterna
frontal`. Iau cu mine doar be]ele telescopice [i
aparatul foto HP, pentru pozele de vârf
(Nikonul meu, chiar având doar obiectivul
de 50 mm pe el, ar fi fost mult prea greu, m-ar
fi tras \napoi, a[a c` l-am l`sat \n Tab`ra II).
Din momentul \n care crezi c` atingi vârful,
mai ai de fapt \nc` 3 ore pân` pe vârful adev`rat
(ceea ce afli pe urm`, bine\n]eles). |n caz de
vreme rea, e imposibil s` ghice[ti care e punctul
cel mai \nalt.
Aerul rarefiat, oboseala extrem` [i deshidratarea dup` aproape 13 ore de ascensiune
continu` m` fac s` m` a[ez din ce \n ce mai des
pe z`pada \nghe]at` pentru scurte pauze de
odihn`. Adorm de dou` ori, de fiecare dat`
probabil câte 2-3 minute. De dou` ori mai
aproape de cer ca oricând. |mi trec prin minte
fulger`tor imagini ca dintr-o via]` anterioar`,
o via]` care e atât de departe de mine acum; [i
atât de ciudat` pare acum acea via]`; era oare
a mea?! „Treze[te-te, Alex! “ – ceva adânc \nl`untrul meu \mi d` puterea s` m` ridic [i s`
continui. Nu [tiu ce era, de unde a venit
puterea aia, dar m` bucur c` a venit. Dac` a[ fi
dormit mai mult de 30 de minute, a[ fi \nghe]at
\n somn. S` adormi \n zona somital` face
parte din riscul unei astfel de aventuri. Cred c`
lucrul cel mai important e s` accep]i c` el
exist`. Negarea lui e incon[tien]` pur` [i invit`
la dezastru. Trebuie s` accep]i c` nu ai fost creat
s` po]i tr`i pentru perioade mari la altitudine
[i \n aerul rarefiat de pe optmiari.
Deodat`, brusc, am v`zut „ceva“ ce ie[ea din
z`pad` [i am [tiut c` \ntr-o sut` de metri o s`
fiu pe vârf. Dar au fost cei mai lungi o sut` de
metri din via]a mea. {i poate cei mai ferici]i.
Stau aici, aproape nemi[cat, aproape de
destina]ia final`, [i v`d foarte clar acum c` via]a
nu este despre procese sau rutine simplificate.
Aici este vorba despre un prim pas pe z`pada
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„Treze[te-te, Alex!“ – ceva \nl`untrul meu

\mi d` puterea s` m` ridic [i s` continui.

Steagurile de rug`ciune [i mantrele scrise pe ele variaz` \n
func]ie de zeitatea c`reia \i sunt adresate. Cele c`tre zei]a
Tara (\n imagine, figura de pe steagul alb, \n stânga) protejeaz` c`l`torii de pericolele drumului. Aici, lâng` Nyalam,
pe vârful de 4.200 m al unui munte f`r` nume, \n prima
ascensiune de aclimatizare a expedi]iei române[ti.

\nghe]at`, apoi un al doilea, [i apoi \nc` unul…
[i a[a devii parte a unui univers greu de
explicat. Sunt nimic mai mult decât o scânteie,
a c`rei intensitate st` \n lucrurile pe care le
iubesc cel mai mult, \n puterea ideilor care m`
acapareaz`. Am parcurs toate etapele astea, \n
care momentele de fric` sau disperare stau
lâng` cele de fericire, doar ca s` fiu \n stare s`
v`d cine sunt.
Ca \ntr-un vis, \mi apar Everestul, Lhotse,
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Nuptse [i Pumori pe cealalt` parte. {tii c` ai
ajuns cu adev`rat pe vârf doar \n momentul \n
care vezi Everestul. Cho Oyu are un platou
somital imens [i orice alt punct al lui nu este
considerat vârful adev`rat. Am reu[it. Nu am
unde s` urc mai sus. Cel pu]in, nu acum.
Este sear`, aproape 5,30. Sunt dup` 15 ore de
ascensiune continu` \n „zona mor]ii“, f`r` s`
folosesc oxigen suplimentar, creierul meu
urlând dup` el. Singur, pe vârf. Pe vârf! Brusc,

\mi dau seama c` sunt pe p`mânt [i \n cer \n
acela[i timp: umbra perfect piramidal` a lui
Cho Oyu este proiectat` la asfin]it peste to]i
ceilal]i mun]i. {i eu sunt exact \n vârful ei, peste
p`mânt, peste nori. Niciuna dintre a[tept`rile
mele sau proiec]iile pe care mintea mi le fabric`
f`r` \ncetare nu a putut s` egaleze momentul
atingerii vârfului. Absolut nimic nu a reu[it s`
m` preg`teasc` pentru acest moment. Am
crezut c` trebuie s` o seduc. |n schimb, Zei]a

Turcoaz m-a sedus pe mine.
Vântul \mi biciuie[te fa]a, este foarte dificil
[i dureros s` fac pozele de vârf. Pentru asta
trebuie s`-mi scot voluminoasele m`nu[i de
puf. Mai târziu, \mi dau seama c` scurta expunere mi-a determinat deger`turi minore la
ambele mâini. Am stat \n total pe vârf cam
10 minute. Acum trebuie s` m` \ntorc cât
mai repede, este deja o or` foarte \naintat`
pentru a sta pe vârful unui optmiar.
Cu toate astea, m` \ncearc` puternic un
sentiment de lini[te, care m` face s` nu m` \ngrijorez. Am un adânc sentiment de pio[enie
atunci când urc mun]i mari; ei m` fac s`
devin mai umil, ei sunt „mersul meu la
biseric`“. Mi-a luat aproape 5 ore nesfâr[ite
pentru a ajunge \napoi \n siguran]a pe care
mi-o oferea Tab`ra II.
Beat dup` oxigen, era cât pe ce s` nu-mi mai
g`sesc echipamentul ancorat la urcare: era
aproape lun` plin` [i orice scobitur` mai mic`
\n z`pad` forma o umbr` neagr`, pe care eu o
credeam a fi rucsacul meu. La oboseal`
acumulat`, f`r` ham [i optul de rapel ar fi fost
destul de riscant s` fac rapel peste banda de
roci. Iar numai gândul la a[a ceva devine
\nfrico[`tor. Frica, atunci când este ]inut` sub
control, este un sentiment pozitiv, pentru c`
m` ]ine \n via]`.
|n jurul orei 22, lanterna frontal` lumina
banda reflectorizant` a cortului meu din
Tab`ra II. |n aceea[i zi, cealalt` echip` româneasc` venit` s` urce pe Cho Oyu a atins
vârful: Cristian Tecu [i C`t`lin Neac[u. Zolt
Torok, al treilea membru al expedi]iei, a fost
for]at s` se retrag` undeva \n jurul cotei 8000.
Am fost surprins s` v`d c` 95% dintre
alpini[ti urc` Cho Oyu folosind oxigen suplimentar [i [erpa[i. Din punctul meu de vedere, nu este o atitudine etic` fa]` de munte,
plus c` provocarea nu mai este la fel de mare.
S` urci mun]ii din exterior \nseamn` de fapt s`
urci mun]ii din interiorul t`u, care sunt cu mult
mai \nal]i [i mai greu de urcat. Tot ce po]i s`
speri e c` fiecare ascensiune te ajut` s` „cucere[ti“ un vârf \n interiorul t`u. S` crezi c` ai
cucerit Cho Oyu ar fi o mare, mare vanitate... j
Alpinist român pe Cho Oyu Spune-]i p`rerea despre
acest articol la www.national-geographic.ro
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Oamenii de la baza muntelui
Tibetanii \[i practic` plini de umilin]` religia pe vârfurile
sacre. Ei au ajuns \ns` s` fie mai pu]ini – \n propria ]ar` –
decât actuala popula]ie chinez` han stabilit` aici.

C

a urmare a invaziei chineze
din anii ’50, aproape 2.500
de tibetani fug anual din
]ara lor, c`utând refugiu \n India. Dalai
Lama, aflat \n exil tot \n India, e considerat de autorit`]ile chineze „un element periculos“. Aproape o treime
dintre transfugi sunt copii sub 18 ani
care pleac` \mpreun` cu p`rin]ii, \n
c`utare de educa]ie \n limba tibetan` –
inexistent` sub regimul chinez. Un
sfert dintre cei care reu[esc s` scape
sunt c`lug`ri sau c`lug`ri]e, care fug
din cauza reprim`rii practicilor [i credin]elor budiste de c`tre chinezi. Un
astfel de grup a fost surprins sub ochii
no[tri, de c`tre poli]ia chinez`, \ncercând s` treac` Pasul Nangpa La, prin
Nepal, \n drum spre India. Câ]iva
dintre ei au c`zut secera]i de gloan]e
trase f`r` avertisment, \n v`zul câtorva
zeci de alpini[ti afla]i \n Tab`ra de
Baz` Avansat` a lui Cho Oyu.
C`ratul echipamentului [i al proviziilor, de-a lungul Ghe]arului Gyabrag, din Tab`ra de Baz` Chinez` pân` \n Tab`ra
de Baz` Avansat`, la 5.700 de metri, dureaz` dou` zile [i
se face cu iacii localnicilor. Poverile nu pot dep`[i 60 de
kilograme pe fiecare animal [i trebuie a[ezate cu mare
grij`, deoarece iacii le r`stoarn` adesea.
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|n micul sat Gangka, pe o vale ce face posibil` traversarea
Mun]ilor Himalaya, femeile trag din greu la reconstruc]ia
Templului Nyalam Pelgye Ling, \n timp ce b`rba]ii sunt cu
mistria. Templul se afl` deasupra grotei misticului poet tibetan din sec. al XI-lea, Milarepa. Legenda spune c` acesta a
atins starea de iluminare \ntr-o singur` via]` [i a s`vâr[it numeroase ispr`vi, printre care [i ridicarea tavanului grotei sale.
„Am \ncercat s` nu-l intimidez pe acest ciob`na[ tibetan [i
s`-i fac portretul. Când am privit atent prin obiectiv, am observat ceva ce-mi sc`pase ini]ial: copilul purta la piept o insign`
reprezentându-l pe Dalai Lama“ – spune Alex G`van. Dac`
acest am`nunt ar fi fost v`zut de autorit`]ile chineze, ar fi fost
de ajuns s`-i trimit` p`rin]ii \n \nchisoare. Gestul acestui copil
simbolizeaz` speran]a [i credin]a unei \ntregi na]iuni. j
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C U L I S E

Gerul [i vântul puternic au
f`cut ca din cele câteva fotografii-autoportret pe care Alex
le-a realizat pe vârf doar una
singur` s` fie clar`.

\N CULISE

Cho-Oyu

A „tras“ cu b`trânul lui Nikon, pe
diapozitiv, pân` \n Tab`ra II, la 7.200 m. Mai sus, i-ar fi fost mult
prea greu s`-l care dup` el. |n „zona mor]ii“, la peste 7.500 m,
fotografiatul devine secundar. Creierul e focusat total pe supravie]uire, iar corpul resimte fiecare gram c`rat \n plus. |n timpul asaltului final, a lipit acumulatorul aparatului foto cu un plasture direct
de mân` – s` nu \nghe]e –, pân` \n noaptea \n care a plecat spre
vârf, din Tab`ra II. Micul aparat digital HP a avut doar rolul de a
documenta succesul atingerii vârfului. Mul]i alpini[ti care reu[esc
s` ating` platoul somital nu ajung pân` \n punctul din care se
vede Everestul de cealalt` parte, acesta fiind singurul loc considerat vârful adev`rat. Dup` 15 ore de ascensiune continu`, ame]it de
lipsa oxigenului, [i-a scos cu inima \ndoit` aparatul din interiorul
pufoaicei, sperând s` nu aib` vreo surpriz` [i s` nu mai func]ioneze. „Cu mâinile goale (mi-ar fi fost imposibil s` fotografiez cu
voluminoasele m`nu[i de puf), am tras câteva cadre [i imagini
video cu Everestul \n lumina apusului“ – spune Alex G`van.

Pericolele fotografiei

\N MISIUNE
|n timp ce fotografiau \n Nigeria pentru articolul
Blestemul aurului negru, Ed Kashi [i asistentul s`u, Elias Courson, au fost re]inu]i de solda]i
guvernamentali pentru c` au fotografiat o instala]ie petrolier` f`r` autoriza]ie. Timp de trei zile,
cât au stat \ncuia]i \ntr-o camer` de la instala]ia petrolier`, cei doi au fost interoga]i de mai multe
ori de c`tre Serviciul Securit`]ii Statului. „Ne omoar`“ – i-a [optit Courson lui Kashi \n a patra zi,
\n timp ce erau \n ma[in` cu trei militari. Apoi, unul dintre ofi]eri a primit un telefon [i i-a dat
ordin [oferului s` \ntoarc`. Oficialii r`spunseser` rug`min]ilor so]iei lui Kashi, ale revistei
NATIONAL GEOGRAPHIC [i ale grup`rilor pentru drepturile omului din Nigeria; cei doi erau elibera]i.
FOTO: ALEX G~VAN, CLOUDCLIMBING.RO
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La altitudine, mâinile [i aparatul \nghea]` \ntr-o clip`. Fiecare fotografie \nseamn` un efort \n plus.

|n anul 2004 a venit \n redac]ie un tân`r pentru a ne vorbi despre
proiectul s`u de a urca vârful Khan-Tengri, din Mun]ii Tian-Shan. La
22 de ani, avea un palmares carpatic bogat. |n afar` de un parteneriat
media [i urarea noastr` de a se \ntoarce teaf`r, nu i-am oferit mare lucru. Dup` dou` luni, Alex s-a \ntors s`n`tos, dar nu neap`rat victorios.
|mprejur`rile i-au fost potrivnice [i a ratat vârful. Ne-am gândit cum ar
putea ie[i un articol despre ceea ce, tehnic vorbind, era un e[ec. „|nvinge mun]ii din tine“ – deviza lui Alex, putea fi o salvare. Pentru c` alpinistul s-a \ntors maturizat [i convins c` a f`cut tot ce era omene[te
posibil pentru a reu[i, [i asta conteaz`. Alpinismul nu e un meci cu
muntele, „adversarul“ nu poate fi niciodat` \nvins, pot fi \nvinse sl`biciunile, erorile, ezit`rile proprii. |ntre timp, a continuat seria succeselor
alpini[tilor români \n Himalaya. Horia Coliob`[anu, Cristian }ecu, Ticu
L`c`tu[u… Subiectul Khan-Tengri a devenit caduc. |n 2006, Alex [i-a
luat revan[a, urcând Cho Oyu (8.200 m), \n ciuda premiselor meteo nefavorabile [i a abandonului fortuit al coechipierului s`u. A urcat singur,
f`r` oxigen, [i a avut puterea de a face fotografii foarte bune. Nu a mai
fost nevoie s` recurgem la subtilit`]ile filosofiei confrunt`rii cu limitele
proprii \n performan]a alpin`. Dac` Zei]a te-a l`sat s`-i s`ru]i cre[tetul,
\nseamn` c` ai mai urcat un munte din tine.
A[tept`m [i alte contribu]ii ale colaboratorilor care au trecut nu
numai grani]e geografice, dar [i frontierele NATIONAL GEOGRAPHIC!
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