Postaja GRS Tolmin je ob svojem 70-letnem jubileju izdala knjigo Jožeta
Andlovica Kadar boš na rajžo šel – Dnevnik himalajskega zdravnika

(Kangbačen 1965)
Predstavitev bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, 15.
marca 2019 ob 18.00

Dr. Jože Andlovic. Foto: Tone Škarja

Naslovnica knjige, oblikovanje: Blaž Trušnovec

Pred desetimi leti je v založbi Postaje GRS Tolmin in PD Tolmin izšel prvenec Jožeta
Andlovica, ki ga je posvetil tolminskim gorskim reševalcem. Zaradi velikega zanimanja bralcev
je doživel ponatis, ki je tudi kmalu pošel. Takrat je novinar Marjan Raztresen v svoji oceni, ki je
izšla v Književnih listih časopisa Delo, zapisal: »Morda bo po berljivi 262 strani debeli knjigi
Skozi sotesko druge svetovne vojne izpod peresa Jožeta Andlovica kdaj izšla še knjiga o tem,
kako je zdravnik brez bele halje krmaril skozi soteske svetovnih pogorij.« Upanje, ki ga je
izrazil takrat, se je uresničilo proti koncu jubilejnega leta ob 70-letnici Postaje GRS Tolmin.
Obe knjigi je uredil Žarko Rovšček, ki je tokrat originalnemu rokopisu dnevnika dr.
Jožeta Andlovica dodal številne odlomke iz dnevnikov drugih himalajcev, objavljenih člankov
ali knjižnih del, zbral 93 barvnih in črno belih fotografij in jih skupaj z besedilom oblikoval v
slikovito večplastno pripoved o dogajanju na II. jugoslovanski himalajski odpravi Kangbačen
1965. V daljši spremni besedi (75 strani), ki je pravzaprav dokumentarna predstavitev danes
že časovno oddaljene odprave, urednik predstavlja priprave, biografije članov odprave,
komentira odmeve v tisku in knjižnih izdajah. Posebno poglavje je namenjeno spominom še
živečih tovarišev na dr. Jožeta Andlovica, ki je s svojim likom vidno zaznamoval naš
himalajizem. Odprava je utrla pot tik pod vrh 7902 m visokega Kangbačena in osvojila koto
7535, danes 7538 metrov visok vrh Jalung Ri, ki smo ga prvi osvojili Slovenci. Himalajci po
povratku domov niso doživeli ustreznega javnega priznanja, saj je takrat nekaj štel le
nedosežen vrh, ki ga je osvojila šele naša odprava leta 1974. Z začetkom priprav na naše
naslednje himalajske odprave je poniknil tudi spomin na Kangbačen 1965. Knjiga, ki jo bomo
predstavili, skuša poleg spomina na dr. Jožeta Andlovica prikazati tudi prizadevanja ljudi, ki so
bili v težkih časih jugoslovanske gospodarske reforme pripravljeni zastaviti vse za kolektivni
uspeh na oddaljenem himalajskem vrhu.
Naslov knjige, Kadar boš na rajžo šel, z verzi stare slovenske ljudske pesmi povzema
občutke tistih, ki ob odhodu fantov in mož na alpinistično odpravo, polni pričakovanj in
dobrih želja za njihov srečen povratek, ostajajo doma.
Vabljeni na predstavitev v Slovenski planinski muzej v Mojstrani!

