
Wejść na Everest może każdy… 

Wywiad Olgi Chochriakowej z Denisem Urubko, legendą światowego alpinizmu 

Denis Urubko, jeden z największych alpinistów świata, w wywiadzie udzielonym Media Leaks 

opowiedział o zdobyciu Everestu i innych najwyższych szczytów planety, o moralnych dylematach na 

wysokości powyżej 8000 m i o radzieckim sportowcu – Anatoliju Bukriejewie, jednym z bohaterów 

filmu pt. „Everest”. 

  

O.Ch.: Zaczął pan zdobywać góry w wieku 17 lat. Pierwszych wejść dokonywał pan samotnie, w 

pojedynkę. Dlaczego? 

D.U.: Trudno mi było dojść do porozumienia z innymi ludźmi, dlatego wolałem działać bez 

jakichkolwiek ustaleń, uzgodnień. Tak było po prostu łatwiej. 

O.Ch.: Tak też było w 2000r., gdy zdobywał pan swój pierwszy ośmiotysięcznik - Everest? 

D:U: Nie, wtedy już działałem ze swoim przyjacielem Simone Moro. Do tego czasu zdążyłem 

zmądrzeć, chyba dorosłem. 

O.Ch.: Szliście bez tlenu, prawda? 

D.U.: Tak, oczywiście. Kiedy zacząłem chodzić po górach, zdobywane szczyty nie były wysokie i 

dlatego nie potrzebowałem dodatkowego tlenu. Potem, gdy się już samotnie nachodziłem i 

zrozumiałem, że jest to zbyt trudne i niebezpieczne, znalazłem się w odpowiedniej szkole, pod opieką 

instruktorów. Zacząłem prawidłowe przygotowania do uprawiania alpinizmu zespołowego. Muszę 

jednak przyznać, że nadal zdarzają mi się samotne wejścia – także na ośmiotysięczniki. Czasami nie 

trafiam na odpowiedniego partnera, a czasem po prostu nie chcę, nie mogę proponować komuś 

udziału w ryzykownym przedsięwzięciu. 

O.Ch.: To znaczy, że  już na początku swojej górskiej drogi postanowił pan nie używać dodatkowego 

tlenu? 

D.U.: Taka decyzja nigdy nie została podjęta, niczego nie planowałem. Po prostu wspinałem się tak, 

jak uważałem za słuszne. Nigdy nie myślałem o tym, żeby zabierać ze sobą butle z tlenem, bo 

wydawało mi się to zbyt nienaturalne. Jestem sportowcem, człowiekiem, który lubi działać i 

przekraczać bariery. Nie przemawiają do mnie żadne ograniczenia, brak swobody, brak możliwości 

wychodzenia poza schemat.  

O.Ch.: Zapewne trzeba wiele trenować, by zdobywać wysokie góry w ten sposób? 

D.U.: Oczywiście, potrzebny jest długotrwały etap przygotowań. Krótko mówiąc, im więcej czasu 

spędzisz na bieganiu, ćwiczeniach siłowych i wytrzymałościowych, tym mniej czasu będziesz 

potrzebować na aklimatyzację i kolejne etapy zdobywania szczytu podczas wyprawy. Trzeba po 

prostu bardzo dużo trenować i wtedy wszystko będzie w porządku.  

O.Ch.: Co odczuwa człowiek na wysokości, na której brakuje tlenu? 

D.U.: To samo, co odczuwają czasem ludzie w normalnym życiu. Myślę tu np. o tych, którzy po 3 

dniach ciężkiej pracy, bez chwili odpoczynku, zaczynają mieć halucynacje, lub o tych, którzy zażywają 



narkotyki. Lekarze wyjaśnili mi, że mechanizm działania alkoholu na ludzki mózg wygląda mniej więcej 

tak: alkohol zajmuje miejsce tlenu we krwi, w skutek czego człowiekowi brakuje tlenu i zaczyna tracić 

kontakt z rzeczywistością. Podobnie czuje się człowiek na wysokości, z tą jednak różnicą, że nie jest 

to skutek upojenia alkoholowego. Brak tlenu wywołuje zaburzenia koordynacji, omamy słuchowe, 

wzrokowe i ogólną utratę sił. Naturalne jest, że kiedy zamiast czterech haustów powietrza otrzymujesz 

jeden, jesteś w stanie zrobić o wiele mniej niż w normalnych warunkach. 

O.Ch.: A jak długo można przebywać bez tlenu na wysokości ok. 8000 m n.p.m.? 

D.U.: Ja byłem 4 noce i 5 dni i czułem, że mógłbym wytrzymać tam jeszcze dłużej. To zależy od 

przygotowań. Jeśli, dajmy na to, znajdziesz się na tej wysokości nieprzygotowany, może posiedzisz 

tam z pół godzinki, ale potem trzeba będzie cię sprowadzać w dół. 

O.Ch.: Czy pamięta pan dzień, w którym zdobył pan Everest? Co pan wtedy czuł? 

D.U.: Tak, pamiętam. Opisałem go nawet w książkach i artykułach. Dochodziłem do celu wiele lat. To 

była potrzeba serca, którą musiałem zrealizować. Poświęciłem się temu cały. Do dziś pamiętam 

wewnętrzną satysfakcję z tego, jak dobrze przygotowane było moje ciało, kiedy wyprzedzałem 

wszystkich tzw. klientów idących z tlenem i ich Szerpów. Wiedziałem, że jest to efekt moich długich 

przygotowań, morderczych treningów. Byłem z siebie dumny. Gdy osiągnąłem szczyt, czułem się 

zupełnie normalnie. Spędziłem na nim niewiele ponad godzinę i zacząłem schodzić, bo po prostu nie 

było tam nic do roboty. Zrobiłem jedynie zdjęcia i nakręciłem filmik. Pamiętam jeszcze zmęczenie 

towarzyszące mi podczas zejścia, gdy organizm był już wycieńczony. Myślę, że właśnie dzięki 

porządnym przygotowaniom i rygorystycznemu przestrzeganiu założeń udało mi się spokojnie 

zrealizować cały plan i mimo niesprzyjającej pogody nie popełniłem błędu na zejściu i szczęśliwie 

dotarłem do namiotu czekającego na Południowej Przęłęczy. 

O.Ch.: Ile czasu zajęły panu przygotowania? 

D.U.: Dwa lata. 

O.Ch.: Niedawno swoją premierę miał film pt. „Everest”. Widział go pan? 

D.U.: Jeszcze nie, ale za tydzień zamierzam pojechać do Riazania, gdzie z żona pójdziemy do kina. 

O.Ch.: Pamięta pan tę tragedię, która zdarzyła się w 1996 roku? 

D.U.: Dużo o niej czytałem i słyszałem. Wiele się o niej mówiło. Czytałem też książkę Jona Krakauera. 

Oczywiście mam wiele pytań do wszystkich żyjących uczestników tamtej tragedii. Jednego jestem 

jednak pewien: Anatolij Bukriejew postąpił właściwie zarówno jako alpinista i jako przewodnik. Jego 

samozaparcie, umiejętność zmuszenia się do działania w ekstremalnych warunkach uratowały życie 

kilku ludzi. Prosił innych o pomoc, ale Ci zamykali się w namiotach, mówili, żeby zostawił ich w 

spokoju, bo nie są przewodnikami. Więc szedł w pojedynkę i ratował ludzi. To działanie godne 

bohatera. 

O.Ch.: W pańskiej górskiej karierze los często stykał pana z Anatolijem Bukriejewem. Bił pan jego 
rekordy. 

D.U.: Zapewne ma pani na myśli Gaszerbrum II, ośmiotysięcznik, na którym Bukriejew w 1997 r. 
ustanowił rekord w czasie wejścia na szczyt. Podejmując wyzwanie, znałem już osiągnięty przez niego 
czas. Zawsze jest łatwiej, kiedy wiesz, z czym chcesz się zmierzyć. Chciałem pobić ten rekord i jak 
najszybciej zejść w dół. Udało mi się, jestem bardzo zadowolony. 



O.Ch.: Byliście znajomymi? Spotkaliście się? 

D.U.: W 1994r. Bukriejew przywoził swoich znajomych z Anglii albo Ameryki - nie pamiętam już 

dokładnie skąd - a my, młodzi chłopcy z CSKA Kazachstanu, pomaga-liśmy im wchodzić na szczyt 
Mramornej Stieny (Tien-szan, 6400 m.n.p.m.). Anatolij Bukriejew był dla nas obcy, nieodgadniony. My, 
młodzi i głupi, jakoś nie mogliśmy go do końca zaakceptować w swojej grupie. Był po prostu inny, 
uważaliśmy, że do nas nie pasuje. I oczywiście był to błąd. Dziś, spoglądając wstecz, myślę, że z tym 
człowiekiem mógłbym wiele osiągnąć i dokonać czegoś ważnego i pożytecznego. 

O.Ch.: Czy coś się zmieniło w alpinizmie po 1996 roku? Gdyby owe tragiczne wydarzenia miały 

miejsce dziś, czy sytuacja potoczyłaby się inaczej? 

D.U.: Myślę, że wszystko wyglądałoby dokładnie tak samo. Taka wysokość to nadal granica, za którą 

nie możesz liczyć na pomoc - na czyjś fizyczny wysiłek czy użycie sprzętu. Człowiek nie ma też prawa 
oczekiwać takiej pomocy.                                                                                                    
                                                                                     

    Wracając do Anatolija Bukriejewa, muszę przyznać, że był niewiarygodnie silny. Wiedział, że 
pracując jako ratownik, ryzykuje własne życie. Niemniej jednak robił to, choć miał pełną świadomość, 
że udzielając pomocy innemu człowiekowi na tej wysokości, sam może 
zginąć.                                                                                                                 
                                                

    Ten, kto zmuszony jest prosić o pomoc, albo słabo się przygotował, albo źle oszacował warunki 
pogodowe lub zapas tlenu. Prawdę mówiąc, jest to amoralna sytuacja, którą często obserwuje się 
podczas prób zdobywaniu szczytów wznoszących się na wysokość ponad 8000m n.p.m. 

O.Ch.: Lawina, niewydolność serca, wyczerpanie, choroba wysokościowa, obrzęk mózgu, hipotermia, 

upadek, zamarznięcie,zaginięcie … To najczęstsze przyczyny śmierci na Evereście, a można by je 
długo wymieniać. Zresztą sami alpiniści obszar położony powyżej 8000 m.n.p.m. nazywają strefą 
śmierci. W ciągu prawie stuletniej historii zdobywania Everestu na jego zboczach zginęło kilkaset 
osób. Ciała wielu z nich spoczywają tam do dziś. Na dużych wysokościach ludzie często umierają, 
mijani obojętnie przez innych. 

D.U.: Na Evereście nie wszyscy traktują potrzebujących obojętnie, chociaż i takie sytuacje, niestety, 
się zdarzały. Jako wychowanek radzieckiej szkoły alpinizmu uważam, że nie ma nic cenniejszego niż 
ludzkie życie. Jesteśmy zobowiązani pomagać innym i dbać o własne bezpieczeństwo, żeby móc 
wrócić do domu, do naszych rodziców, dzieci. Jak mówił mój trener, Dmitrij Grekow, trzeba pamiętać, 
że żadna góra nie jest warta nawet jednego odmrożonego palca. Góry stoją od tysięcy lat i będą stały 
nadal. Zawsze uważałem, że najważniejsze to zejść z góry i pomóc innemu człowiekowi wrócić do 
domu. Zimą na K2 pomogłem jednemu z członków naszego zespołu. Przed wyjazdem na wyprawę 
urodziła mu się córka. Rok temu odwiedziłem go w Warszawie. Poznałem tę dziewczynkę (dziś ma już 
13-14 lat) i małego synka, który urodził się niedawno. Widziałem, że są pełną, radosną rodziną, 
widziałem szczęście w oczach jego żony... Tak właśnie ma być! 

O.Ch.: Na jaką wysokość na Evereście mogą się wspiąć amatorzy? 

D.U.: Amator amatorowi nie jest równy. Amator to ten, kto nie zajmuje się zawodowo sportem, ale to 
nie znaczy, że jest słabym sportowcem. W zasadzie na Everest może wejść każdy, ważne jednak, by 
miał świadomość tego, po co to robi. Wybierając się na Everest, nie tylko wiedziałem, ale rozumiałem, 
że to szczyt o wysokości 8848 m n.p.m.         Bywa, że ktoś dochodzi do tego punktu geograficznego 
prowadzony przez przewodnika „na smyczy”, idzie w masce tlenowej, ma do dyspozycji wszystko, 
czego dusza zapragnie. Ale czy to jego zasługa? Wejście na najwyższy punkt naszej planety, jakim 
jest Everest, w takim właśnie stylu to zasługa ogromnych pieniędzy, szczęścia i niewielkiej dozy 
wytrwałości.  

O.Ch.: Czy pan się boi, chodząc po górach? 



D.U.: Oczywiście! Nie tak dawno temu wybrałem się na niewysoką górkę, 1130 m wysokości, w 

pobliżu Bergamo, która od dawna mnie pociągała. Jej wschodnie skaliste zbocze jest jednak 
strome. Czułem więc, że pewne ryzyko istnieje. I choć był to kontrolowany strach, to jednak dawał o 
sobie znać, obezwładniał, krępował ruchy. Ważne było, żeby umieć go przezwyciężyć. Bo, jak mawiał 
wieki francuski alpinista, Gaston Rébuffat, „gwarantem własnego bezpieczeństwa są własne 
umiejętności". 

O.Ch.:  A co z lękiem wysokości? 

D.U.: Lęk wysokości to coś innego. Mówimy o nim wtedy, gdy stojąc na dachu 10 - piętrowego 

budynku, boisz się spojrzeć w dół, kręci ci się w głowie. Nigdy mi się coś takiego nie przytrafiło. Kiedy 
wchodzisz na Everest, taki rodzaj lęku nie ma znaczenia, dlatego, że tam nigdzie nie stoisz nad 
przepaścią czy na skraju pionowej ściany. Idziesz po względnie prostym terenie. 

O.Ch.: W alpinizmie często, niestety, dochodzi do straty górskich partnerów. Jak w takim przypadku 
powinien postąpić alpinista? Ma iść dalej, kontynuować wspinaczkę, czy wracać? 

D.U.: Po pierwsze, trzeba sprawdzić, czy ten ktoś zginął, czy nie i oczywiście trzeba spróbować mu 

pomóc. Wtedy, gdy zginął mój przyjaciel, Aleksy Bołotow, zabrakło mi już sił na dalsze wspinanie. 
                                                                                                   Rzeczywiście bardzo wielu mych 
przyjaciół zginęło w górach. Ale każde niebezpieczne zajęcie pociąga za sobą ryzyko śmierci, a każda 
śmierć na zawsze pozostawia bliznę w sercu. Życie jednak toczy się dalej i my też musimy dalej żyć, 
na nowo cieszyć się kwiatami, uśmiechami, dziećmi, pięknem, jakie nas otacza. 

O.Ch.:   Dlaczego nikt nie zabiera ciał z Everestu? Czy to naprawdę takie niewykonalne? 

Nowoczesna technika też tego nie umożliwia? 

D.U.: Niestety nie. Helikoptery nie latają na takiej wysokości, bo jest to niebezpieczne.  Zresztą, 

doszło kiedyś do tragedii: 2 osoby poczuły ogromne zmęczenie i stwierdziły, że nie mają siły iść wyżej, 
a schodzenie zajmie im dużo czasu. Postanowiły więc wezwać na ratunek helikopter, który przyleciał, 
ale spadł. Zginął i pilot, i mechanik pokładowy, i jeden z tzw. „potrzebujących pomocy". I tu 
dochodzimy do kwestii odpowiedzialności za innych. Próba sprowadzenia na dół ciała leżącego na 
wysokości 8500 m n.p.m. byłaby właśnie narażaniem życia innych ludzi. Do tego dochodzą jeszcze 
kwestie finansowe. Wyobraźmy sobie, że to moje ciało leży na takiej wysokości i potrzeba 50 tysięcy 
euro na to, by je stamtąd sprowadzić i pochować. Lepiej, by te pieniądze otrzymała moja rodzina, jakiś 
dom dziecka, zamiast tracić je na ściąganie z takiej wysokości, powiedzmy szczerze, kawałka lodu.  

O.Ch.:   Jakie ma pan plany na przyszłość? 

D.U.: W ostatnim czasie dużo się wspinam po niewysokich i „ciepłych" górach w doborowym 

towarzystwie. Poza tym szkolę młodzież, wyjaśniam, na czym polega ryzyko w górach i jak 
bezpiecznie się po nich poruszać. Robię to, bo widzę, ilu ludzi ginie z powodu braku przeszkolenia, 
braku podstawowej wiedzy. Chciałbym, żeby jak najwięcej młodych chłopców i dziewcząt bezpiecznie 
wracało do domu, by sprawiać radość swoim rodzicom. 
 
Tłumaczenie: Jolanta Paszek  

 


