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РАДА КОВАЧЕВИЋ 

(1936 – 2003.) 

 

 

 
Овом књигом желимо да наш Рада, Гуливер и Фрајла никада 

не потоне у заборав 
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УМЕСТО ПРЕДГОВОРА 

 
 

СА ПЛАНИНОМ НА “ТИ” 
 

 

Писати о себи је најтеже. Поготову ако се трудиш да будеш и 

искрен и објективан. Ал штаћу: реших да отворим своју планинарску 

књигу и многе доживљаје из планина претворим у - сећање. Да, 

сећање - онако како је било. То ми налаже и професија којом сам се 

бавим четири деценије. И из ње, баш као и из планинарства и 

планина отерала ма је опака срчана болест да се сада задовољавам 

само прелиставањем успомена, дневника, написа о дружењу с 

планинама, разгледању фотографија и дијапозитива. И ово је нешто 

тако. 

Случај је, ваљда, хтео да двојица Радивоја - један Симоновић, а 

други Ковачевић, оставише трага у војвођанском планинарству. 

Свако на свој начин. Случај је такође, хтео да обојица имају исте 

корене - село Лединце на северним обронцима Фрушке горе; 

Симоновић се тамо родио, а Ковачевићева је мајка из тог 

фрушкогорског загрљаја. 

Рођен сам у фрушкогорској колевци, у сокаку у ком се 

непрестално осећа “Стражилово” - ветар који преко Белила и 

Ешкивца стиже из дубодолина Каменца, Глиговца и Манастиришта. 

Вероватно да ме је и тај лахор фрушкогорски помиловао оне зимске 

вечери, око пола десет, 20 фебруара 1936. у кући с јарковачким 

бројем 91 сремскокарловачког Горњег краја. 

Сада, док преврћем већ избледеле листове сећања с питањем: 

како је то почело? не могу да будем сигуран да се то баш догодило 

тада и тада. Знам да сам све до “мале матуре” много  друговао с 

Дунавом, Старим Дунавом, Xигуром, Кубикама и Прудом, с 

пецаљкама и кесегама, бандарима, црвенперкама и карашћићима. 

Онда сам се окренуо на другу страну - лицем у лице нашао сам се с 



У ПОТКРОВЉУ СВЕТА 

5 

 

Фрушком гором. Озбиљнији залогај загризао” сам 1956. - слет на 

Кућишту, у Проклетијама. А за све су “криви” браћа Холовке - Кика 

(Стеван) и млађи Влада, који ме с повећом таблом сланине и 

неколико векни хлеба, без карте и икаквог знање, одведоше у 

проклетијски бескрај. Ређали су се врхови: Девојачки крш, Старац, 

Марјаш, Богиђевица, па Ридско језеро и , врхунац Ђеровица. Сад кад 

се присећам тих јулских дана те далеке моје младости у позајмљеним 

гојзерицама и шареној зимској винђаци иако нам није било лако - 

било је лепо. Само неколико дана касније, возим се на кавезима с 

кокошкама као аутостопер у камиону до Загреба. Медведница - 

десетак печата. Тад сам јурио за печатима јер је био престиж у 

књижици имати што више отиснутих планинарских жигова. Два дана 

касније већ сам у Јулијским алпима. Ех, ал сам ту накупио печата. Па 

започео “Словеначку трансверзалу”. Вршич, Мојстровка, Јаловец, 

Присојник, Разор...Триглав. Као суманут сам јурио стењаком само да 

би сакупио што више жигова. Опет у позајмљеним гојзерицама које 

су већ склоне распадању, пеку табани од јурњаве о Јулијцима. 

Био је то први од мојих 27 успона на Триглав. Јулијске алпе сам, 

баш као и Камишке упознао “као свој xеп” и у њиховом каменом 

загрљају сам се осећао божанствено. Две године после, ето ме, па 

Бог. Зевс. Олимп је био прва инострана планина. Тад и још пет пута 

сам на легендарном престолу богова. Мон Блан, па Килиманxаро! И 

Рила се нашла на том путу. Тек сада схватам да сам “скакутао” с 

крова на кров: од крова Србије - Ђеровице, па преко крова тадашње 

Југославије - Триглава, крова Балкана - Мусале на Рили, крова 

Африке - Килиманxара до у подкровље света - падине Монт Евереста. 

Много касније, већ као пензионер доспео сам и “на дно света” - на 

најнижу тачку земљине површине: Мртво море, 389 метара испод 

површине мора. 

Тешко је у једном напису насликати себе. Ја сам, бар тако ми 

изгледа, од првог дана - када смо као гимназијалци носили штафету 

од манастира Гргетега до Стражилова, сваког планинарског корачаја 

успоставио онај интимни однос с планином. Био сам одувек с њом “на 

ти”, а то значи то деценијско дружење била је љубав коју, сада много 

година после, претачем у успомене. Тешко ми је што више не могу на 

стазе Велебита, Осогова, Пелистера, Пирина, Ртња, Копаоника, 

Мучња, Бјелашнице, Трескавице, Високих и Ниских татри или у 

Словеначки рај. Све су то само бивша ходољубља на којима сам 

остављао део себе и свог времена. Схватио сам још као младић 

слушајући чика Пају Клиновског и читајући “Ђаци планинари” свог 

фрушкогорско-сомборског имењака, да је планина “отворена књига” 

коју ваља научити читати. Буквар ми је била Фрушка а свака нова 

планина књижурина” коју сам очима и целим бићем упијао и носио у 

незабора. 
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Остали су и снови - Гросглокнер, Матерхорн, планине Горског 

котара, Тулове греде, црногорске планине око Колашина и Шавника. 

Баш као што сам “укњижио” многе наше и стране планине, исто тако 

остало је доста само пустих жеља које сам остављао за нека боља 

друга времена” ал’ је живот хтео другачије.  

Зиме у планинама су ми посебно поглавље планинарског 

ходољубља: од 1958. када сам доживео Бјелашницу у белом руху, 

преко Комова, Дурмитора, Јулијских алпа до оног неуспелог зимског 

хрвања с гребеном Шар планине схватио сам нову лепоту старих 

познаница. Врхунац свог “зимског” дружења доживео сам у 

Хималајима - на глечеру Кумбу и падинама Монт Евереста када сам 

једне априлске ноћи под шатором удањавао ноћ мрзлу од минус 40 

степени. Та три месеца живота између неба, леда и стена открили су 

један нов однос према планини: схватио сам да и у том земљином 

хаосу, у тој грозоти ледених чељусти Хималаја има неке лепоте. 

Управо што сам од раније с планином био на “ти” могао сам све то да 

поднесем и све преточим у уживање и задовољство. 

На своме планинарском путу, не маркираном ал спонтано 

препознатљивим, нисам могао да заобиђем ни оријентационо 

такмичење. Почео сам, а где би у то време на било ком другом месту, 

са Поповице. Сећам се добро тог оријентационог такмичења. 

Традиционалног, за Дан републике. Уз читање карте ваљало бити и 

списатељ, и добар цртач и добар ходач. Онда су почела такмичења. 

Колико првих места у Војводини, Србији, Југославији - нека кажу 

пехари, дипломе и медаље које, надам се, и данас чува ПСД 

“Стражилово”. 

Ово пишем на столу изнад којег, на зиду, висе дипломе: две 

златне значке Планинарског савеза Југославије, златне значке 

планинарских савеза Београда, Србије, Македоније, Хрватске, 

Словеније, СОФКЕ Војводине и Србије, па Спартакова награда за 

друштвени планинарски рад. 

Е, баш тај друштвени планинарски рад је део моје богате 

планинарске биографије о коме бих могао књигу написати”. - Нећу, 

него само нешто као кроки: у Карловцима рад с пионирима, па 

оријентацистима, смучарима, измишљање” на на покрајинском нивоу 

“Пионир-планинар”, па председниковање у ПССВ, члан 

Председништва Планинарског савеза Југославије и Планинарског 

савеза Србије. 

С неком горчином пишем редове, јер, морам то да кажем, тај део 

мог живота који је био проткан тзв. друштвеним радом носи и неке 

тамне сенке које би радо заборавио. И људе што су допринели да тај 

сумрак моје планинарске биографије остане у некој магли заборава. 
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Једини сам војвођански планинар који је био члан Службе 

спасавања Србије и Словеније. У Словенији су ми дали и значку и 

почасну легитимацију “Горске страже”. 

На крају, да не давим много, још само то да сам планинарство 

уткао и у своју професију: зацело не знам броја написа објављених у 

новинама, недељницима и часописима, загребачком “Вјеснику“, 

сарајевском “Ослобођењу“, београдској “Илустрованој Политици“, 

скопској “Новој Македонији“,“Нашим планинама“, “Кроз планине“, 

“Хлас луди“, “Мађар соу“... 

У једном путопису с Килиманxара, објављеном у загребачким 

“Нашим планинана“, рекао сам да сам на тој белој капи црне Африке 

поставио себи питање: зашто излазим на врхове? Тог пута нисам 

имао одговор - потражио сам га на новим врховима, у новим 

планинама. Ево, данас после, тачно четири деценије свог 

планинарског стажа још немам одговор. Можда ћу у некој књизи или 

томе сличном делу пронаћи одговор. 

Исто тако често сам себи, сад кад сам доспео у пензионерске 

дане планинарења, постављам себи питање - исто онако као што је 

то себе питао и др. Радивој Симоновић - “колико ме кошта то 

дружење с планинама“. Много! Вредело је! Зато рачун никад себи 

нећу ни поднети. Резултат би, сигуран сам, могао бити: ВРЕДЕЛО ЈЕ! 

 

Радивој Ковачевић 

Хаџи Рада Фрајликов 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



У ПОТКРОВЉУ СВЕТА 

8 

 

 

 

ОСМОРИЦА У БИВАКУ 
 

Нас осам нашло се у срцу Јулијских Алпа. Пролеће у долини, 

магла и снег на врховима. 

Наша имена нису важна. Важно је да се ми сада зовемо Раско, 

Аца, Ђока, Гуливер, Раде, Бранко и Феђа. 

И дошло је јутро, када је требало напустити долину Врата. 

Дубоко испод нас је пролеће. А одмах ту на дохват руке снег, 

магла и ветар. Права зима у марту. Стављамо дерезе. 

Магла и далека тутњава лавина. Помало и снег пада. Ових дана 

је доста новог снега. Пропадамо до колена. Снег се лепи на дерезе. 

На сваких педесет метара одмор. Полако напред. Мора се напред. 

Негде у магли је бивак. Маркације које се лети лепо виде сада су 

дубоко испод снега. А магла је густа. Решили смо да се мало дуже 

одморимо. Крећемо без ствари. Бивак је сада негде близу. Не види 

се, али ту је негде. 

Како брзо пролазе сати - већ је пет по подне. Десет часова хода. 

А бивака још нема. Две навезе кренуле су без ствари и у кошуљама. 

Две навезе отишле су да пронађу пут за бивак. Мрак. Или нам се то 

само можда чини. Две навезе само у кошуљама, без цепина и ужади, 

у магли и мраку. Како се ноћ подмукло завлачи у сваку пукотину 

стене! Ноћ је страшија ако има и магле. Две навезе само у 

кошуљама, или ће пронаћи бивак или ноћити на снегу. Још две 

навезе не знају шта да раде. Тражити их? Ко зна где су? Не чују се 

већ више од два часа. Можда су ... али то не. Никако. Они морају 

пронаћи бивак. Ако остану напољу смрзнуће се. Две навезе нису те 

ноћи пронашле бивак. Ноћиле су на снегу, али се ипак нису 

смрзнуле. Кажу: Раско је чак имао снаге и смелости да заспи, па је 

Рада нервирало његово хркање. Био је то како неко рече  “плес 

вештица”. Целу ноћ једна ипо навеза (Раско је спавао) играла је на 

месту да се не би смрзли. Снег, ветар, магла и четири човека само у 

кошуљама напољу на висини од 2000 метара. Апсурд. А касније је 

само Бранко кашљуцао. 

Ујутро са сунцем нестало је и магле. Бивак је био само 100 

метара ниже испод њих. 

 

Кроз планине, 15/1959. 
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ГРУПА КАРЛОВАЧКИХ АЛПИНИСТА 

ОСВОЈИЛА МОН БЛАН 
 

Пре неколико дана вратили су се из Француске 

сремскокарловачки алпинисти којима је пошло за руком да освоје 

највиши врх Европе - Мон Блан висок 4807 метара. Поред тројице 

младића - Саве Апатовића, Јосипа Матуског и Радивоја Ковачевића, у 

овој групи налазила се и једна алпинисткиња, Знонимирка Цвејић. 

Она је прва Војвођанка која се попела на врх Алпи. Успон на Мон 

Блан Карловчани су извршили за само два дана, што претставља 

мали подвиг, јер захтева од учесника велику физичку кондицију и 

добро познавање алпинистичке вештине. Ове године успони на Мон 

Блан, и на све високе планине у Европи веома су тешки, јер је преко 

целог лета падао снег и  сваки неопрезан на стрмини по свежем 

снегу може да буде катастрофалан. Због тога су многи старији и 

искуснији алпинисти одустајали на половини пута не остваривши свој 

циљ. 

 

Лоше време ометало припреме у Аустрији 

 

Успон на Мон Блан захтева од учесника максимум физичког 

напора и добро познавање алпинистичке технике, нарочито кретања 

по залеђеној стени. Зато је по плану експедиције било предвиђено да 

се последње припреме изврше у Аустрији, где ће се испитати и 

целокупна опрема. Масив Ецталских Алпа пружао је најподесније 

могућности за овакав један тренинг. Међутим, предвиђени план 

припрема није извршен до краја, јер је лоше време омело све 

планове експедиције. Само су прва три дана боравка у овом масиву 

допуштала успоне. У то време извршени су успони на Крајзешпиц 

(3456 м.), Кројзекогл (3340 м.), Сенкогл (4400 м.), Сајкогл (3360 м.), 

Хауслабкогл (3463 м.), Симилаун (3606 м.), и Финеил Шпиц (3516 

м.). Нарочито тежак успон био је на Финеил Шпиц. 

Ненавикнути на велике висине Карловчани су првих дана 

осећали симптоме висинске болести, која је, међутим, ишчезла после 

неколико успона, када се већ организам привикао на промењене 

услове у високим планинама. 

После три дана проведених у овом масиву почео је да пада снег 

и киша. За само два дана нападало је око метар новог снега који је 

осујетио нове успоне. 

 

За два дана до врха! 
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Поред успона, мали подвиг претставља и краткоћа времена за 

које су Карловчани успели да савладају “џина између седам долина”: 

било им је потребно само два дана да се попну на Мон Блан и врате у 

Шамони. 

Око подне кренули су натоварени ранчевима и то вече требало 

је већ да стигну до алпинистичког склоништа - Дом де Гуте. Можда 

мало прецењујући своје снаге, а делом и због терета ранчева, нису 

успели да тога дана стигну до планинског склоништа. Преноћили су 

на на превоју Тет Рус на висини 3100 метара. Рано ујутро око 4 часа 

кренули су кроз мрак и преко залеђене стене Егви де Гуте пошли ка 

Мон Блану. Иначе, стена Егви де Гуте носи један тужан рекорд, јер 

сваке године овде нађе смрт неколико храбрих алпиниста. 

Карловчани су ову стену која је висока 500 метара, прешли без 

нарочитих тешкоћа и већ око 8 часова нашли се на врху Егви де Гуте 

- 4386 метара. Одавде до Мон Блана требало је још око 6 часова хода 

по леду. Већ овде наше алпинисте захватила је висинска болест и 

сваки корак био је све напорнији. Ветар је био све јачи и доносио 

облаке који су за неколико часова цео овај предео претворили у 

прави бели пакао. 

У уторак, 13 септембра тачно у 11 часова три младића и једна 

девојка стајали су на врху високом 4807 метара. Мон Блан био је 

освојен. После краткотрајног предаха следио је повратак у долину, 

који је био много тежи него што се претпостављало. 

На најтежем месту - Дромодеру - замало да није дошло до 

несреће. Вођа навезе Ковачевић је поклизнуо и само захваљујући 

случају задржао се на ужету. На превоју Вало чланови експедиције 

су се раздвојили: Апатовић и Матуски су се вратили путем којим су 

извршили успон, док су Цвејићева и Ковачевић кренули према Гран 

Миле-у, јер су хтели да утврде где су пре две године погинула два 

београдска алпиниста. 

Док су прва двојица задњим напорима силазили кроз стену Егви 

де Гуте, у једном тренутку Апатовићу је одлетео ранац са свом 

опремом и - више га није нашао. 

То вече, око поноћи, сви четворо састали су се у Шамонију, 

срећни што су успешно завршили задатак који су себи поставили. 

Већ сутрадан, они су покушали успон на један од најтежих врхова 

Централних Алпа, на Егви Верт висок 4000 метара, али су дошли 

само до пола пута, јер се поново спремало невреме. 

 

Даљи планови 

 

 Још под утисцима преживелих успона и помало уморни, 

карловачки алпинисти већ размишљају о плановима за наредну 

годину. Ако им се обезбеде довољна средства, они ће покушати да 
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следеће године освоје Арарат у Турској или можда висове Кавказа. У 

њиховом програму рада спадају још многи успони по домаћим 

планинама и врлетима Бугарске и Грчке. 

 

Дневник, октобар 1960. год. 

 

 

У ЕЦТАЛСКИМ АЛПИМА 
 

Док прелиставамо дневник, поново после годину дана 

доживљавам оних неколико пријатних и незаборавних дана 

проведених у масиву Ецталских алпа у Аустрији. Сећам се 

узбудљивог успона на Симилаун, или снежне вејавице на 

Вилдшпицу, или оне љупке Италијанке на Рифуђо Симилаун, или 

вратоломне вожње xипом од Фента до Цвизенштајна.  

Најачи и најнеочекиванији утисак који доживи планинар при 

првом сусрету са овим масивом и јесте - и није тако страшан као што 

су га описивали други. Та чудна гомила леда и камена, чије су 

границе тако невидљиве и тако оштре, та језива лепота испуцалог 

глечера и крушљивих стена мами неодољиво. У вечној тежњи за 

победом, многи налазе себе у тешкој борби између два дива - човека 

и природе - у којој увек неко побеђује.  

Тамо су Караванке, тамо су и Јулијски алпи, и Сава је тамо, тамо 

је Триглав. То "тамо" је сада далеко на југу иза нас, то је 

јучерашњица. О томе обично размишљам док су ти први кораци по 

непознатој земљи још несигурни, јер очекујеш нешто необично, 

узбудљиво.  

Шесторо нас је, боље рећи пет мушкараца и једна девојка. Наша 

имена више нису важна, тада је било важно постојати а не звати се. 

Могли смо да се зовемо како било. Волели смо да лутамо по 

планинама, да путујемо. Где? Где било.  

Уморни од двадесеточасовног путовања покушавамо да сакупимо 

пакете и ранчеве које смо истоварили на перон железничке станице 

у Инсбруку. Никада, можда, нисмо били толико збуњени као те 

вечери, јер наше знање немачког језика било је врло оскудно.  

Први сусрет са Тиролом није био много пријатан, јер нас је киша 

упорно пратила од границе до Инсбрука.  

Сусрет са првим врхом преко 3000 метара за многе од нас био је 

прави доживљај у нашем узбуђењу било је можда и прикривеног 

страха. Још док смо се одмарали у Легенфелду непрестано смо 

посматрали снегом покривен Хохгеинг, висок 3395 метара.  

Турпију коју сам за све време боравка у Аустрији носио касније 

сам добио у трајно власништво. Она се као прелазно знамење давала 

ономе ко у току дана направи највећу глупост. Први пут сам је 
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освојио у Инсбруку, када сам у продавници дословце овако ословио 

трговца: "Сињор бите", показао сам рукама на очи, што је значило да 

желим да купим наочаре, "фор алпинистис": Међутим, продавац није 

имао смисла за језике и никако ме није разумео непрестано 

понављајући "алпинистис". На крају је ипак схватио да су ми 

потребне наочари за сунце. Турпију сам добио када ми је 

експлодирао примус  и бензин се просуо у већ скувану "арго" супу, 

када сам, да бих јевтиније прошао, уместо чаја наручио врелу воду.  

Цвизенштајн није село. То је неколико хотела с продавницама у 

којима има свих могућих успомена на боравак у овом делу Тирола. 

Налази се на висини од 1472 метра. Одавде возили смо се xипом до 

Фента, сеоцета на надморској висини од 1896 метара. И овде су 

углавном хотели. Мрак је већ почео да пада. Далеко на западу, иза 

тамних силуета  врхова, тонуло је као крв црвено сунце у велике и 

претеће облаке.  

Део ствари смо оставили у хотелу "Пошта" и са још увек тешким 

ранчевима пошли до Самоархите, дому који је, према водичу удаљен 

два сата хода од Фента и налази се на висини од 2527 метара. 

Прошло је већ два сата откако смо кренули, а од дома ни трага. Мора 

се напред, јер хладан ветар све јаче бије по лицу и завлачи се под 

виндјаке. Најзад иза окуке појавише се светла дома. Као да смо 

добили крила пожуримо, да што пре скинемо тешке ранчеве који ће 

нам, истина, касније добро доћи.  

У дому уобичајена пословна љубазност какву смо сретали кроз 

целу Аустрију. Ни трага од неке наше планинарске срдачности и 

топлине. Овде је све подрећено новцу. За нас Југословене цене 

двапут веће. На ценовнику је прецртан Планинарски савез 

Југославије. За његове чланове повластице не важе.  

Синоћ смо планирали да устанемо у 4 сата. Када сам се пробудио, 

било је 9 сати. На брзину смо навукли одело, упртили опрему и 

изашли на сунце које је високо одскочило и обасјавало врхове што 

су се белели око дома. Ни пола сата није прошло, а ми смо већ 

грабили стазицом ка Кројзешпицу, високом 3341 метар. Застајемо да 

бисмо мало посматрали  врхове око нас. Тамо на истоку је сури 

Рамолкогл, на југу елегантни Симилаун, затим Марзелшпиц и други. 

Дубоко испод нас Ниедер глечер са централном мореном и 

пукотинама на све стране. Планирали смо да данас пређемо цео 

гребен од Марзелшпица до Финеилшпица. Тура доста дугачка и од 

планинара захтева поред добре кондиције и познавање алпинистичке 

вештине, јер на неколико места треба "абзајловати". 

Ми смо у Ецталске дошли да правимо алпинистичке туре, али 

нам се за то није пружила могућност. Таман када смо мало савладали 

технику кретања по глечерима, време се покварило и омело нам све 
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планове. Зато су нам све туре углавном биле планинарске или како 

се то код нас још зове - високогорске.   

У 11 сати већ смо стајали на првом врху од преко 3000 метара. 

За све ванредан доживљај. Тек са врха открива се величанствен 

поглед на цео масив Ецталских алпа. Највиши врх масива - Вилдшпиц 

као да је на дохвату руке. Одавде улива страх својим шиљатим 

врхом. Нешто лево је заобљени масив Ваискугела, док на Симилауну 

видимо планинаре као ситне тачкице што се крећу ка врху.  

Када се већ једном нађете на врху осетите жељу да ту дуго 

останете. Времена нисмо имали за овакво уживање, јер је пре мрака 

требало стићи до Финеилшпица и дома на италијанској страни. У 

подне смо већ доста лако савладали Кројзекогел, крушљиви врх 

висок 3340 метара. Силазак са овог врха није био нимало пријатан, 

јер смо на неколико места морали да се спуштамо по ужету и стално 

стрепели да се неки камени блок не одвали. До Сенкогла нам је 

требало око два сата. И ево, већ смо на висини од 3400 метара. 

Осећамо умор, немамо још добру кондицију за овакве високогорске 

туре, али једногласно решавамо да не одустанемо, већ да продужимо 

до краја. Време је, уосталом лепо, па нас и ноћ може мало ухватити. 

На заснеженом Хауслабкоглу 3335 метара били смо око 18 часова.  

Доносимо одлуку да се спустимо у долину, јер се на западу 

појављују сумњиви облаци. И поред свих настојања да се вратимо 

још за дана у Самоархите, то нисмо успели, јер је силазак на ту 

страну био отежан великим глечерским пукотинама које су се 

пружале од врха глечера до долине. Спуштање према Финеилшпицу 

било је право уживање. Док је сунце залазило на западу, наша 

шесторка се уморно, али задовољно спуштала савлађивала низ благу 

стрмину малог глечера. Прелазимо италијанско-аустријску границу. 

Баш је то фино, нема ни цариника, ни пасошких формалности. 

Једноставно, одеш на вечеру у Италију, а спаваш у Аустрији. 

Штимунг у кући Симилаун је некако топлији и пријатнији него тамо 

на аустријској страни. Што је још занимљивије цене су ниже, а важе 

шилинзи и лире.  

Назад у Самоархите стигли смо око 21 часа "мртви" уморни, а 

идеја наше једине колегинице да се умијемо и оперемо, једногласно 

је одбијена.  

Трећег дана боравка у Ецталским алпима намеравали смо да 

одемо на импозантни врх Симилаун, висок 3606 метара. Ни тога јутра 

нисмо устали на време, већ смо "само" два сата закаснили. Но, ипак, 

док још сунце није изашло наша шесторка се упутила ка Марзел 

глечеру. Обла и залеђена купола Симилауна стално је пред  нама и 

сви са малим страхом очекујемо последњи успон на врх, јер нам се 

одавде из долине чини да је нагиб доста стрм. Међутим, стрмина је 

ипак била сношљива јер је са северне стране нагиб био око 50 
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степени. Ту смо тек први пут честито употребили дерезе и цепин. 

Какво је било уживање корачати по тврдом фирну и у необичној 

тишини слушати једино крцкање леда под зупцима дереза.  

Тамо десно видимо читаве колоне планинара што се са 

италијанске стране пењу на Симилаун. Желимо да стигнемо пре њих 

и појачавамо темпо, али не за дуго, јер после неколико корака се 

задувасмо. Тек тада смо се сетили да смо на висини преко 3000  

метара и да се овде већ осећа разређен ваздух.  

Како је лепо са висине од 3606 метара посматрати дубоко испод 

себе врхове и реке испуцалих глечера. Два сата сунчања и 

неуморног трошења филмова била је награда за уложени труд. Већ 

око подне седели смо у дому Симилаун на италијанској страни. 

Вероватно нам се овај дом допао и због оне љупке Италијанке - 

домарке. Несумњива истина је да смо за мање од пола сата сишли са 

врха и овде се насркали домаће "арго" супе.  

Времена имамо довољно и решавамо да једна група оде на 

Финеилшпиц висок 3516 метара, а друга да покуша успон са источне 

стране на Хауслабкогл. Двојица су већ добила жуљеве на ногама и 

њихово задужење је да се спусте до дома у Аустрији и припреме 

вечеру. Одлучено - урађено. Једино другови задужени за вечеру нису 

урадили свој посао правдајући се жуљевима.  

Киша, проклета досадна киша, дочекала нас је следећег јутра. 

Видљивост је једва десет метара. По оваквом времену је незахвално 

ма шта предузимати, нарочито на непознатом терену. Шта сад? На 

Марзелшпиц нећемо моћи да се пењемо. Чекаћемо док не стане, тако 

је решено.  

Киша није стала ни сутрадан. Ујутро је пред домом било преко 

пола метра новог снега. Тамо где је пре два дана била цветна 

ливада, сада је снег дубок до колена. И хране је понестало, зато већ 

око 10 сати крећемо у долину у Фент.  

Већ скоро три часа пешачимо, а нови снег све више засипа стазу 

и траг. У једном тренутку били смо у недоумици. Куда сад? И на 

једвите-јаде пронађосмо у стрмини стазу за Бреслауерхите. Ветар је 

све јаче дувао, а магла и снег претварали се у бели пакао. Високо 

изнад нас чула се права канонада лавина што се сручују на 

Вилдшпицу. Дом смо угледали тек на неколико корака ипсред нас.  

Око дома је већ читав метар снега. И још пада. Њиме су 

покопане све наше наде и планови за даље освајање врхова у овом 

масиву. Спремамо ствари и тужни напуштамо дом, да бисмо већ те 

исте вечери шетали у Инсбруку, пријатно осветљеном мноштвом 

разнобојних неонских реклама и изгубљени у бучној гомили шетача. 

 

Кроз планине, 20/1961. год. 
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ДИВ  ИЗМЕЂУ  СЕДАМ  ДОЛИНА 
 

Тога јутра облаци су почели да се кидају и на плавој позадини 

неба указивали су се, један за другим, величанствени бели врхови 

Централних алпа. Мон Блан (4810 м), Егиј ди Миди (3842 м), Мон 

Блан ди Такил (4248 м), Мон Моди (4465 м), Егиј ди Гуте (3835 м) и 

Дом ди Гуте (4237 м) купали су се у јутарњем сунцу и одавде из 

долине уливали страхопоштовање својим стрмим залеђеним стенама 

и распуцалим глечерима. Тај неочекивани сусрет са белим 

великанима учинио ми се страшан и веровала сам да је све то само 

необично леп сан. Толико очекивани тренутак сада све више постаје 

стварност које се плашим и тог момента пожелела сам да се нађем на 

широким булеварима Новог Сада, да се утопим у непрегледну 

војвођанску равницу, да се сакријем негде и да никада не пођем горе 

- у белу пустињу. Можда је то била само тренутна криза и страх од 

непознатог или несвесно предочавање тешкоћа које нас очекују на 

залеђеном гребену Дромадер.  

Јесен је већ почела да се завлачи у периферне улице Шамонија 

када смо нас четворо*, натоварени тешким ранчевима  и са још 

неколико пакета у рукама, успели некако аутостопом да се довучемо 

од Женеве довде. Наши шатори били су једини на камп-плацу иза 

железничке станице. Три дана били смо заточени у њима, јер је киша 

лила као из кабла и већ смо веровали да ће цео пут бити узалудан, 

да никада нећемо достићи жељени циљ. 
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  Мон Блан. “Кров Европе”. “Џин између седам долина”.  

  Зар је баш тако страшно пењати се на његова огромна плећа? 

Јер, руку на срце, од куће смо  пошли са неким чудним осећањем 

несигурности, неодлучности и са доста оскудним представама о 

глечерским пукотинама, залеђеним стенама и оштрим леденим 

гребенима. Обавештења смо једино могли добити из дневне штампе, 

а тамо, опет: бомбасти наслови; кажу - смрт вреба иза сваког 

камичка, милиметри одлучују, неопходни су специјални тренинзи и 

хималајска опрема. Колико неискрености, лажне славе и 

вулгаризације планинарства у тим написима. Сада се питам: коме 

требају такви чланци у новинама? Тако се не постаје алпинистичка 

величина, још мање херој.      

  Следећа два дана била су лепа и учинила су нам се неизмерно 

дуга. Нисмо се усуђивали да кренемо ка највишој тачци нашег 

континента, јер су нам у алпинистичком клубу саветовали да још који 

дан причекамо да се нови снег не слегне. Опасност од лавина - како 

су нам рекли - била је велика. Онога јутра када је требало да 

пођемо, у новинама сам прочитала: два студента из Марсеља су се 

оклизнула у кулоару Вимпер импозантног  Егиј Верт (4121 м) и 

суновратили се читавих 800 метара на глечер. Ово нисам хтела 

ником од другова да кажем и није ми било ни мало пријатно, јер смо 

и ми планирали да се после повратка са Мон Блана упутимо истим 

путем на Егиј Верт.  

  У ранчеве смо стрпали само најпотребнију одећу и нешто 

хране, пошто је план био да се свега три дана, можда још и мање, 

задржимо горе на “крову Европе”. Храна нам је била на измаку, а 

џепови већ празни, па смо желели што пре да обавимо посао због 

кога смо прешли  више од 2000 километара. 

  Био је понедељак 12. септембар када смо напустили Шамони. 

Наша два шатора остала су празна и при растанку са њима пожелела 

сам да ми макар они кажу: “довиђења” или “срећан пут”. Воз за ле 

Руш полази у 14 часова, а ми смо на станици били већ око подне и 

сваки час нестрпљиво проверавали ред вожње. План за тај дан био је 

да још до мрака стигнемо до склоништа Тет Рус на висини од 3167 

метара. Од ле Руш превоја до превоја Белви (1800 м) ишли смо 

жичаром, јер нам је то била велика уштеда у времену. Одавде је 

требало да нас “Трамвај ди Мон Блан”- уствари зупчаста железница - 

пребаци до глечера  Бионасе (2372 м). Према реду вожње трамвај је 

ишао у 17.10 часова. Два сата седели смо на превоју, дремали на 

сунцу и непрестано посматрали два бела врха Егиј ди Гуте и Егиј д 

Бионасе (4052 м) - чије стрме и залеђене стране одавде нису ни мало 

пријатно деловале. Тражили смо пут у стени Егиј ди Гуте којим је 

сутра требало да прођемо. Прошло је време предвиђено за долазак 
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трамваја, и сваки час смо га очекивали иза кривине Кол д Воза (1650 

м) али наше наде су биле узалудне. Тада се неко сетио да поново 

провери ред вожње. И ... какво разочарење. Трамвај је саобраћао 

само до јуче, 11. септембра. Није нам остало ништа друго него да 

полако, пешице уз пругу кренемо према Тет Рус. Очекивали смо мрак 

негде на пола пута, јер је сунце већ прелазило последњи део свога 

дневног пута и ближило се западном хоризонту. Код последње 

станице монбланског трамваја ухватио нас је мрак. Пут даље није 

био ничим означен и једно време смо просто бауљали док се нисмо 

навикли на мрак, јер су наше батерије испуштале неку анемичну 

светлост, једва видљиву на два метра. У почетку успон је лак  и 

углавном се крећемо кроз лепо разуђену стену. Са леве стране испод 

назупченог гребена напуштена кућа. Да ноћимо овде или да 

наставимо пут? Већ после десетак минута газимо тврди фирн неког 

снежног језика.  

 Како је непријатан мрак у непознатој планини. Дубоко испод 

нас окупан у разнобојној светлости види се Шамони. Колико сам тада 

пожелела топлу постељу, па макар је платила и 5 НФ, или да ми је 

макар да седнем мало да се одморим. Снега има све више. Опримци у 

стени су добри и не помишљамо да се навезујемо, иако сам једног 

тренутка пожелела да се осетим сигурнија, јер сам са леве стране 

назирала дугачку и прилично стрму падину, која се дубоко доле 

сужавала у уски кулоар. У једној руци цепин, у другој батерија, а 

ранац се непрестано шета по леђима и заноси ме. До сто ђавола и 

овакво пењање. Само да није мрака, било би много боље. Али, 

помисао да нас само 100 метара више чека топла постеља и чај (о, 

каква илузија) даје нам снаге да се нешто брже вучемо по овом 

мраку. Изгледало нам је да је раван заснежен плато много даље и 

већ видим Јоцу како ми даје знак да је пред кућом.  

 У кући никога живог. Од топлог чаја и собе ни трага. Кад сам 

ушла у кућу осетила сам неку чудну жеђ и једина ми је жеља била да  

се добро напијем воде и онако обучена завучем у врећу. Воде није 

било нигде, а топити снег није нам се исплатило, јер је већ поноћ 

била близу, а намеравали смо да следећег јутра око четири сата 

кренемо даље. 

Пробудило нас је лупкање капка на прозору. Нешто после пет 

часова напустили смо кућу, без пртљага, само са ужетом и дерезама. 

Западна стена Егиј ди Гуте није била толико стрма, као што нам се то 

чинило из подножја. Била је само врашки крушљива и после сваког 

корака у дубину би полетело по неколико повећих камених плоча. 

Одмах изнад куће пречкамо кулоар широк око 40  метара. Рада иде 

први и цепином копа степенице у залеђеном снегу. Овде се 

оклизнути значило је помирити се с тим да те траже хиљаду метара 

ниже на глечеру Бионасе. Али о овоме сам мислила тек неколико 
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дана касније, када сам по ко зна који пут преживљавала цео успон 

до ситница. Сада ми је било најважније прећи што пре и докопати се 

“чврстог тла”. За нешто мање од једног сата улазимо у склониште на 

Егиј ди  Гуте (3817 м). Склониште је све у леду и добија се утисак да 

ће сваког часа са руба стене клизнути на доле. Нешто даље гради се 

нова планинарска кућа, већа и комотнија за дужи боравак. Свакога 

дана хеликоптерима доносе грађевински материјал из Шамониа, јер 

је то једини начин да се грађа овамо допреми.  

  Далеко на западу видимо фронт црних облака, који ће, како 

нам рекоше два водича, још до подне стићи овамо. Стављамо дерезе 

и утабаном стазом крећемо горе према Дом ди Гуте, белој куполи која 

се назире испред нас. На  врху смо били већ око осам часова. Ту на 

висини од 4237 метара осећамо симптоме висинске болести. Дисање 

је убрзано, после сваког трећег корака одмор. Први  пут са овога 

врха из близине посматрамо ледену-белу куполу “џина између седам 

долина”. Видимо колоне планинара са италијанске стране како се 

преко гребена Бионасе враћају у долину; око лименог склоништа 

Вало (4362 м) повећа група планинара, а на оштром гребену 

Дромадер ситне тачкице у дугој колони. Дубоко испод нас распуцани 

глечер Босон, нешто даље Мон Блан ди Такил а десно Мон Моди. 

Тамо лево у позадини назубљени гребен Егиј д Шамони, а још даље 

величанствени Дри Егиј Верт и Гранд Жорас. Све бих то желела да 

обухватим једним погледом, да сачувам ту величанствену панораму 

за себе и друге.  

  Склониште Вало је уствари лимена барака у којој је много 

хладније него напољу и која служи само у крајњој нужди као заклон 

од олује. Испод ње неколико метара дрвена опсерваторија, највиша у 

Европи. Одавде почиње “оно” чега смо се највише бојали. Уместо 

“као нож” оштрог гребена Дромадер, дочекала нас је лепо заснежена 

падина, преко које није било тешко ићи. Ноге постају некако тешке, 

а пред очима играју неки жути колутови. Желела бих ваздуха. Чини 

ми се да је некако “танак” и почињем да се гушим. Завидим 

колегама, који се доста лако крећу и не показују неке знаке умора. 

Ћутим, јер свака реч стаје ме колико и један корак. У том полусну 

нисам ни приметила када  се више није имало пењати. Када је све 

одједном постало равно и бело. Испред мене три силуете, погнуте на 

цепин и ћуте. Видим их кроз маглу која је већ почела да обавија врх. 

Је ли то награда за уложени труд? Неко одвратно физичко и 

психичко стање. Тортура тела и духа. Шта ли је? Почињемо да се 

крећемо, честитамо једно другом, један снимак за оне наше “неверне 

Томе” у Војводини. Био је уторак, 13. септембар у 13 часова, када 

смо стајали на највишој тачки Европе. Каква иронија среће: датум и 

час.  
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Да један успон није завршен изласком на врх осетили смо на 

својој кожи. Управо силазак нам је био далеко тежи него што смо 

очекивали. Код склоништа Вало смо се раздвојили. Јоца и Сава су 

пошли путем којим смо јутрос дошли, а Рада и ја кренули смо преко 

Гран Плато и Пти Плато, а нешто касније преко Гласие де Босон. 

 Тек при силаску планина је показала своје “зубе”. Ту сам први 

пут осетила шта значе глечерске пукотине, прелажење преко крхких 

снежних мостова и са страхом слушала подмукло крцкање леда 

дубоко испод нас.  

 Куда сад? Испред нас ледена стрмина дубока око 200 метара, а 

нагиб скоро окомит. Испод зјапи мрачна пукотина, чије ледене 

стране прелазе из модро плаве и зеленкасте боје у црну. Траг води 

директно доле? Да ли је туда баш најбоље? Хтели смо да будемо 

паметнији од осталих и изгубили читав сат покушавајући да 

траверсирамо ову стрмину. Наравно опет смо се вратили на исти траг 

и сантиметар по сантиметар пошли наниже. Негде око половине 

стрмине Ради се покидала “авчинка”. Гледам га како му низ лице 

цуре грашке зноја. Не може нигде да стане да је намести, јер му 

предњи део потпуно  виси и сваког момента може да се оклизне или 

да се спотакне. Двеста метара силажења низ ову залеђену падину 

трајало је читава два сата. Магла нас је скоро неприметно обавила. 

Нешто касније снег почиње, прво ређи па све гушћи, да пада. Просто 

трчимо низ глечер, који је сада нешто проходнији, јер су пукотине 

мање. Видљивост је једва два-три метра Не знам  колико смо дуго 

лутали у том лавиринту ледених пукотина и торњева, али смо једног 

момента, већ када смо помало изгубили наду, угледали црну линију 

стења. Уместо снега сада је киша квасила до коже. Мокри “као 

мишеви” стигли смо око 18 часова на међустаницу  жичане 

железнице за Егиј ди Миди и за нешто мање од пола сата прозебли 

седели смо у нашим шаторима, очекујући ону двојицу  који су дошли 

сат касније. 

Горе је беснела снежна мећава док смо те ноћи седели крај 

ватре испред наших шатора, сушили мокру одећу и поново, свако на 

свој начин, доживљавали протекли дан. Тек сада су искрсавале 

појединости успона, тек сада смо били свесни многих  тешкоћа које 

нисмо осетили или их нисмо хтели осетити.  

Више нам се није пружила прилика да поново видимо белу 

куполу Мон Блана, као и врхове око њега. 

После два дана покушали смо успон на импозантни Егиј Верт 

(4121 м.) из куће Куверкл, па преко кулоара Вимпер. Међутим, 

морали смо се вратити са пола пута. Два водича, од којих је један 

прослављао стоти успон на овај врх, силазили су и саветовали нам 

да се вратимо, јер се приближавала снежна мећава. Само сат касније 
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цео овај крај био је претворен у прави ”бели пакао”, који смо срећно 

избегли.                      

 

*Почетком септембра 1960. године група алпиниста 

Алпинистичког одсека у Сремским Карловцима боравила је прво пет 

дана у Ецталским алпима у Аустрији, после чега су: Радивој 

Ковачевић, Јосип Матуски, Сава Апатовић и Звонимирка Цвејић-

Ковачевић отпутовали за Француску да покушају успон на највиши 

врх Европе. Ово је прва група војвођанских алпиниста која је 

извршила успон на Мон Блан.  

 

Кроз планине, 21/1962. год. 

 

 

40 ГОДИНА ПЛАНИНАРСТВА У 

ВОЈВОДИНИ 
 

Војвођански планинари славе ове 1964. године скроман јубилеј: 

прошло је 40 година од оснивања планинарског друштва “Фрушка 

гора” у Новом Саду, прве планинарске организације у Војводини. 

Овај јубилеј пада управо у време прославе 90-годишњице 

југословенског планинарства, тако да има двоструко значење. 

Планинарство у Војводини почело се развијати релативно касно. 

Познато је, додуше, да су Јосип Панчић, а нешто касније и Јован 

Цвијић као и неки страни научници (Китаибел, Брехм, браћа Коцх) 

посећивали Фрушку гору ради научног истраживања. Проучавање 

ове војвођанске планине одвијало се повремено током целог XIX 

века, јер је она веома привлачила богаством биљног и животињског 

света. Неки професори, природословци из Новог Сада и Сремских 

Карловаца су сами, а још чешће са својим ученицима, излазили у 

Фрушку гору, сакупљали разне биљке и инсекте. Обично су овакви 

излети организовани у мањим групама и не много дубоко у планину. 

Слично је било у Вршцу и Белој Цркви, иако у мањој мери. 

Излети су најчешће организовани у Вршачке планине и Локве (брдо 

на левој обали реке Нере, које се сада налази у Румунији). У тим 

местима су већ крајем прошлог века основана друштва за 

улепшавање града. Чланови тих друштава су понекад подузимали и 

организовали излете у оближње планине, а у пролеће и лето - 

нарочито за време празника са њима је ишло и остало грађанство. 

Љубитељи природе из Беле Цркве радо су посећивали Делиблатску 

пешчару. 

Ево, шта прича о планинарењу пре првог светског рата 

најстарији новосадски планинар Петар Деђански: 
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- Први планинар у Новом Саду био је др Душан Спирта, зубни 

лекар, са којим сам се упознао 1910. године и од тада стално са њим 

одлазио на излете по Фрушкој гори. У почетку смо били сами, а 

касније су нам се прикључили Ђура Јовановић, Воша Срђанов, 

Никола Антолковић, Жарко Слепчевић, Александар Петровић, Богдан 

Бојкић, Ђура Вукадиновић - Бата, Иван Раданов и други. Све су то 

били планинари пре првог светског рата. Како у оно време није било 

аутобуса, камиона, па ни других превозних средстава, на излете смо 

обично одлазили пешице. Циљ нашег планинарења био је да, поред 

уживања у лепотама Фрушке горе, упознамо и све њене значајније 

објекте, као што су чувени манастири, разне рушевине, потоци, 

извори и насеља у којима живе питоми Сремци. 

У летњим данима забављали смо се испитивањем и 

прикупљањем разниг гљива и биљака. Учитељ у томе био нам је др 

Спирта. Он је знао описати сваку биљку и гљиву и објаснити нам 

какве су користи од њих. Са свих излета враћали смо се увек са 

песмом и искићени разним пољским цвећем, па смо на тај начин 

скретали пажњу становника оних места кроз која смо пролазили, јер 

је у то време планинарење за те људе било необично и чудновато. 

Зими смо одлазили на санкање и смучање. За санкање нам је 

био најпогоднији пут од Банстола до Сремских Карловаца, а за 

смучање ледине на којима су данас подигнути Нови Лединци. 

Наш вођа, др Спирта, водио је о свим нашим излетима уредан 

дневник, у који је бележио имена учесника, временске прилике, 

разна запажања, пређену километражу и друго. Тај свој дневник 

читао нам је с времена на време, док смо у дебелом хладу 

лешкарили, а ми смо га радо слушали и стављали своје, најчешће 

шаљиве примедбе. 

У пролеће 1914. године др. Душан Спирта морао је да оде у 

Врњачку бању на лечење. После његовог одласка престали смо 

редовно планинарити. Изостајали су један по један, па сам на крају 

остао ја сам. Тако сам 28. јуна 1914. године, враћајући се са једног 

излета из Фрушке горе, хтео као и обично да пређем преко 

железничког моста који спаја Нови Сад са Петроварадином. На улазу 

у мост задржа ме један војник и затражи од мене легитимацију. Ово 

ме је јако изненадило, јер се у оно време ни од кога није тражила 

легитимација. Како сам рекао војнику да немам код себе 

легитимацију, задовољио се тиме што је записао моје име и адресу, 

затим је упитао од куда идем, шта сам радио у шуми и шта имам у 

ранцу. Претресао ме је и тек тада пропустио да пређем на другу 

обалу Дунава. Када сам дошао у Нови Сад, дознао сам, да је тога 

дана у Сарајеву извршен атентат на аустроугарског 

престолонаследника Фердинанда, те ми је одмах било јасно моје 

легитимисање на мосту. После неколико дана дошла је последица 
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тога: био сам позван на саслушање у “Гренцполицију”. Ту сам био 

испитиван са ким сам ишао у Фрушку гору, шта смо радили и зашто 

бележимо поједина стабла крстовима. Ово последње питање ме 

нарочито изненадило. Одговорио сам да је бележење стабала са 

крстом била наша маркација. “Не веле, ви сте бележили на стабла 

ради оријентације Србијанцима”. После саслушања ипак сам пуштен 

кући. 

Тако је прва етапа нашег планинарења по Фрушкој гори била 

завршена. “ 

Непосредно после првог светског рата група новосадских 

планинара наставила је планинарити по Фрушкој гори. У томе је 

предњачио Васа Стајић са својим ученицима. Управа Српског 

планинарског друштва (СПД) такођер се оријентисала на Фрушку 

гору и већ 13. маја 1923. године, на заједничком излету 80 

београдских и 180 новосадских планинара, долази до оснивања 

подружнице СПД-а у Новом Саду. Колико су озбиљну подршку 

давали тој подружници културни људи Новог Сада, најбоље сведочи 

то, што јој је на челу био Васа Стајић, председник Матице српске, а 

најактивнији чланови: др Игњат Павлас, познати ботаничар Јован 

Гросингер и др Радивоје Симоновић. Већ исте године појављује се 

позната књига “Ђаци планинари”, збирка чланака др Радивоја 

Симоновића у издању Омладинске матице, која је много придонела 

ширењу интереса за планинарство не само међу омладином, већ и 

међу старијима. 

Али односи са Српским планинарским друштвом нису били 

правилно регулисани. Већ септембра 1924. године долази до 

одцепљења од СПД-а и стварања самосталног планинарског друштва 

“Фрушка гора”. Нису довољно познати разлози овом одцепљењу и 

подвајању. Међутим, на једној седници управе СПД-а у овом периоду 

тај корак је окарактерисан као последица “племенске 

нетрпељивости”, док су оснивачи “Фрушке горе” оправдавали свој 

иступ тврдњом, да је назив Српско планинарско друштво “сувише 

узак”. 

Важно је истакнути да је друштво “Фрушка гора” још у почетку 

свога правилно усмерила своје деловање, настојећи да развија 

осећај и смисао за природу, њене лепоте и вредности, да потиче на 

заједничка и појединачна похађања наших планина ради одмора, 

заштите и јачања физичког и духовног здравља чланова, а нарочито 

омладине, да се стара о чувању природних лепота, народних ношњи 

и обичаја, историјских места и споменика, да пропагира све оно што 

може користити развитку туризма итд. 

Иако су услови за планинарење у Војводини били доста тешки 

због удаљености терена, излети су стално организовани, чак и у 

удаљеније крајеве наше земље, а мање групе су ишле и у 



У ПОТКРОВЉУ СВЕТА 

23 

 

иностранство. Дрина са својим сплавовима и слаповима нарочито је 

привлачила војвођанске планинаре, тако да су они били први 

организатори туристичког сплаварења низ ову реку. Ово сплаварење 

популаризирали су као посебан вид планинарске делатности, па је 

поред филма о Дрини објављена и монографија “Сплавовима низ 

Дрину”.  

Све је то утицало да се “Фрушка гора” развије још 1934. године 

у снажну планинарску организацију са 15 повереништва и 8430 

чланова. Пред други светски рат било је 35 повереништва са близу 

8000 чланова. 

У делатности друштва значајно место заузимало је изградња 

домова по Фрушкој гори и уређивање планине. 1926. године 

подигнута је прва кућа - на Змајевцу; 1928. године кућа на Осовљу 

испод Црвеног чота, а 1934. године дом на Иришком венцу. 

Паралелно са изградњом домова вршено је и маркирање Фрушке 

горе, у чему ова планина представља једну особеност у Југославији: 

сваки пут је означен другом бојом. Издата је посебна планинарска 

карта Фрушке горе са оваквим ознакама у бојама што је знатно 

олакшало кретање по планини. 

Свакако је вредно истаћи рад омладинске секције “Фрушке 

горе”, основане 1936. године, којом је руководио народни херој 

Бранко Бајић. Секција је успела окупити добар део напредне 

омладине Новог Сада, спроводећи у оквиру друштва и политички рад. 

У акцијама секције нарочито се истиче 1939. година када је 

организован омладински планинарски дан на Стражилову и општи 

омладински логор код манастира Беочин. 

За разлику од Српског планинарског друштва “Фрушка гора” је 

далеко више имала успеха у развоју пропаганде. Поред часописа 

“Путник” (касније “Весник”) штампан је и велики број разгледница, 

поред већ споменуте књиге и филма о Дрини. 

Потакнути делатношћу напредног радничког планинарског 

друштва “Натурфреунде” у Аустрији које је имало своју централу за 

Југославију у Сарајеву, радници Новог Сада оснивају 1932. године 

своје друштво “Пријатељ природе” као експозитуру сарајевског 

друштва. Они су почели активно планинарити по Фрушкој гори и 

другим нашим планинама. Друштво је убрзо окупило у своје редове 

300 чланова - радника и радничке омладине, подигнувши чак и свој 

дом на Чардаку испод врха Главице у Фрушкој гори, намењен преко 

лета одмарању радничке деце. Рад друштва се одвијао под врло 

тешким условима. Као и све друге радничке организације и ово 

друштво је полиција ометала и спутавала у раду. Године 1937. 

долази до прве забране рада. Друштво покушава да продужи рад под 

новим именом “Радничка туристичка заједница”, али је ускоро било 

принуђено да сасвим прекине са својом делатношћу. 
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У Војводини је постојало још једно друштво. Био је то “Пријатељ 

природе” у Вршцу, основан 7. марта 1929. године. Основни задатак 

му је био “одржавање и улепшавање стаза и путева по Вршачким 

брдима”. Овакав локални карактер и чисто локални услови којима су 

се руководили оснивачи при подели чланства на извршне чланове и 

помагаче, сасвим су спутавали развој планинарства у Вршцу. Према 

друштвеним правилима, извршних чланова могло је бити највише 

тридесет, како се не би у друштво уписали сви власници винограда и 

вила по Вршачким брдима и доносили одлуке из чисто личних 

интереса. Касније се, међутим, морало одступити од тако уских 

оквира, јер је интерес грађана за планинарство захтевало ширу и 

приступачнију организацију. 

Делатност друштва “Пријатељ природе” на уређењу Вршачког 

брда била је знатна и успешна, тако да је наилазила на широку 

подршку грађанства и локалних власти. Поред уређења путева и 

стаза, постављене су и ознаке, а најкрупнију акцију представљало је 

увођење електричног осветљења на Вршачко брдо 1938. године. 

Још 1932. године било је покушаја да се обједини рад овог 

друштва са “Фрушком гором”. То је постигнуто тек јула 1939. године. 

После припајања новосадском друштву, ново повереништво постало 

је једно од најактивнијих у Војводини. 

Други светски рат не само да зауставља тај полет војвођанских 

планинара него и прекида сваку планинарску делатност. “Фрушка 

гора” престаје са радом, планинарске куће, изузев оне на Чардаку, 

биле су порушене, инвентар развучен и уништен. 

Долази ослобођење. Многих планинара више није било. Оно 

мало искусних што је остало, прионуло је одмах на рад. Већ 1945. 

године почиње обнова једне зграде на Иришком венцу у непосредној 

близини разореног планинарског дома. Сналажљивошћу старих 

планинара оспособљава се та зграда за привремени смештај и 

исхрану планинара и излетника. Организују се и излети на којима 

учествују стари, али и све већи број нових планинара. 

У оквиру ФИСАВ-а оснива се иницијативни одбор планинара и 

смучара, који окупља све већи број планинара. Тај се све више 

учвршћује и у пролеће  1948. године у Новом Саду се оснива прво, 

послератно, планинарско друштво “Фрушкогорски венац”. Одмах у 

почетку рада друштву прилази велики број грађана. Приређују се 

излети у Фрушку гору и у разне планине Србије. У јесен 1948. године 

у малом фрушкогорском месту Врднику оснива се планинарско 

друштво “Змајевац”, а само месец дана касније и друштво у Вршцу. 

Следеће године планинарска друштва “ничу као печурке после 

кише”. 

Данас, у јубиларној години, у Војводини ради 55 планинарско-

смучарских друштава у које је учлањено преко 10000 планинара, од 
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чега скоро половина омладине. У Фрушкој гори и на Вршачким 

планинама војвођански планинари имају 15 планинарских кућа и 

домова. Највећи од њих је онај на Осовљу подигнут 1960. године, 

који може примити преко 100 планинара. 

Војвођански планинари, поред редовних излета, похода и 

таборовања у домаћим планинама, после рата су обишли и многе 

планине у Бугарској, Грчкој, Пољској, Француској, Италији, Аустрији, 

Швајцарској и Немачкој. 

Иако је Војводина искључиво равничарски крај, у Сремским 

Карловцима је 1960. године основан алпинистички одсек. Његови 

чланови прошли су кроз најпознатије алпинистичке смерове у 

Словенији, Дурмитору, Комовима, Проклетијама и Прењу. Њихов 

највећи успех представља успон на Монт Блан 1960. године.    

 

Наше планине, 9-10/1964. год. 

 

 

ЛУТАЈУЋИ АЗИМУТ 
 

Прелиставајући већ пожутеле листове свог планинарског 

дневника, често застанем на његовом почетку. Ту, на једном листу, 

описано је моје прво учешће на оријентационом такмичењу и када се 

сетим тог свог дебија сузе ми потекну од смеха. А било је то равно 

пре петнаест година (1953. године). 

И те јесени поводом Дана републике одржавало се 

традиционално оријентационо такмичење војвођанских планинара у 

Фрушкој гори, а учешће на њему представљало је праву почаст за 

сваког планинара, нарочито нас млађих, који још честито нисмо 

знали чему служи бусола и карта. На састанку у друштву одређен сам 

да будем вођа једне екипе. За два сата објаснили су ми како се чита 

карта и барата бусолом, а ја сам свечано изјавио старијим друговима 

да сам одлично савладао све што су ми објашњавали и да ништа 

нема да брину. 

Од опреме имао сам дубоке гумене чизме, поцепане панталоне, 

шарену америчку винђаку која је у то време била “крик моде” и 

шешир који је годинама служио мишевима као играчка. Већ сама моја 

појава на старту изазивала је пажњу противника из других екипа, а 

ја сам некако веровао да ме се они “боје”, не слутећи да личим на 

планинарског кловна. Већ сам видео себе како од председника 

такмичарске комисије примам велики пехар, па честитке, дарови итд. 

Ех, само још да прођем стазу, па ће све бити онако како сам 

замишљао. Стартер је објавио: 

- У омладинској категорији такмичи се 26 екипа из ...! 
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Извукао сам стартни број осам и нестрпљиво чекао када ће доћи 

ред на моју екипу. У међувремену сам “проверавао” своје знање из 

топографије - трчао сам за сваком екипом да видим на коју страну 

креће. 

Задатак је за мене, у том часу, био компликован. Окретао сам 

угломер, повлачио неке линије по карти и тобоже тражио контролне 

станице, а непрестано сам једним оком мотрио куда је екипа пре 

мене кренула. И ја сам “решио” задатак - упутио сам се за 

предходном екипом трчећи кроз шуму да је не бих изгубио из вида. 

Она ми је била најбоља бусола. 

Прву контролну станицу сам лако пронашао и не гледајући у 

карту. Сав срећан, што сам већ добио један од девет потписа 

контролора, пожурио сам да наставим пут. Али, авај! У задатку је 

стајало “Нацртати кроки скицу насеља на западу од прве контролне 

станице”. Кроки скица? Шта му је сад то? 

Погледам наоколо, а оно екипе се поређале као кокоши на 

седалу и бојицама нешто уцртавају, одмеравају пишу? Завирим код 

једне екипе. Видим, нешто чудно цртају. Нисам имао бојице, па сам 

одлучио да кроки нацртам оловком. 

Касније су чланови такмичарске комисије за моју скицу рекли да 

је пуна кромпира. Заиста, нацртао сам неколико кружића на хартији 

и то је требало да буде кроки скица. 

Док сам цртао непрестано сам пазио да ми екипе не измакну, јер 

пут нисам знао, а карта ми ама баш ништа није помогла. Јер, са ове 

контролне тачке требало је ићи строгим азимутом. Окретао сам 

бусолу, као нишанећи, а једним оком сам гледао леђа првој екипи. 

Кренуо сам за њима. 

Друга контролна станица била је нека пећина усред шуме. На 

две стотине метара од ње око неке шумарске куће, пет-шест екипа 

дозивају контролора, јер по њиховом, он би требало да је ту. Шта 

сад? Контролора нема, као да је у земљу пропао. Пристижу и друге 

екипе. Заједнички претражујемо околну шуму. Кад... 

Из једне поточне долине видим тројицу такмичара како пузе. 

Лепо, као војници када се шуњају непријатељким рововима, њих 

тројица излазе из јаруге и замичу у честар. Кренем одакле су дошли 

и, гле! Двадесетак метара даље видим контролора са црвеном 

траком. Контрола каже: 

- Ви сте тек друга екипа која ме је пронашла. 

И моја се екипа вратила на исти начин као и она која ми је 

открила пут до контролора. Сад ми је већ било лакше, јер сам чуо да 

је то кључна контролна тачка. Само, на коју страну сад? Уском 

стазицом успињемо се на једну усамљену коту чији је врх без шуме. 

Кад тамо, десетак екипа окупило се око човека са црвеном траком. 

Шта је сад ово? Можда је то контролна станица. Пружам свој 
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контролни лист и тада добих и трећи печат и потпис. Вође осталих 

екипа гледали су ме некако зачуђено када су приметили да сам 

пронашао другу контролну станицу. Запиткивали су ме где је, али им 

нисам открио. 

До следећих тачака није било тешко доћи, јер је неколико екипа 

ишло једно за другом, а ја сам некако увек био на репу. 

Шеста контролна тачка налазила се у центру села Врдник. Како 

је наша екипа изгубила доста времена тражећи другу контролну 

станицу, одлучили смо да ово надокнадимо. Наиме, из села до 

планинарског дома на Змајевцу постојао је одличан аутомобилски 

пут, а аутобус је полазио кроз пет минута. Да нас не виде остале 

екипе, укрцали смо се и скупили на задњим седиштима. Тих шест 

километара уместо за сат прешли бисмо за десет минута. Тек што је 

аутобус напустио последње куће села, на друму се појави једна 

екипа чији вођа руком поче да зауставља возило. Преклињали смо 

возача да не стане, а он знајући због чега га молимо рече: 

- Што сте себични, и они су се уморили. 

Стаде. Тројица Новосађана ушли су у аутобус непрестано се 

обазирујући, да нема које екипе на путу да их не види. Сели су 

напред, а нас тројица се сакрили на задњим седиштима тако да нас 

нису могли приметити од других путника. Крили смо се једни од 

других. Међутим, возач је провалио ствар: 

- Ви планинари нисте баш дружељубиви. Ено, она тројица - и 

показа новопридошлим путницима на нас - нису хтели да станем. 

Појавили смо се иза седишта, а лица наших противника добише 

чудан изглед. Значи, нису сами. 

Наше две екипе биле су прве на претпоследњој контролној 

станици. И на последњој. Ћутали смо и грабили према циљу не 

спомињући аутобус. 

Председник такмичарске комисије чита резултате. Моја екипа 

имала је најбоље време, све контролне станице и ... 

- Екипа “Стражилова” у омладинској категорији ... 

Даx ми је застао. Очекивао сам оно најлепше - прво место. 

- ... дисквалификована је због тога што се возила ... 

Од тада увек на такмичењу препешачим стазу. 

Осам година је довољно дугачак период да се стекне 

такмичарско искуство. Сећам се једног такмичења, такође поводом 

Дана републике, поново на Фрушкој гори. У то време већ сам важио 

као вођа којег је тешко у Србији победити. Из нашег друштва 

такмичиле су се две екипе у сениорској конкуренцији. У првој су 

били млађи такмичари са одличном кондицијом, а наша, тзв. 

пензионерска екипа, ослањала се на искуство. Тактика је била да 

моја екипа стартује после прве и да, како год могу задржим остале 

екипе да би наши младићи добили у времену. 
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Глас који је моја екипа уживала међу војвођанским такмичарима 

добро нам је дошао. Већ после прве контролне станице приметио сам 

да многе екипе будно пазе где се крећем. У почетку су ме пратили 

издаље, а касније су ишли непосредно за нама. 

На трећој контролној тачки, у манастиру Бешеново на јужним 

фрушкогорским падинама, сазнао сам да је наша прва екипа прошла 

пре сат, а да је моја друга стигла овамо. Сели смо да ручамо. То исто 

учинише и чланови девет осталих екипа које су се ту сакупиле. 

Договорили смо се да што дуже овде седимо, да би наши другови 

добили што више у времену и тако сигурно осигурали прво место. 

Шапнуо сам члановима моје екипе: 

- Брзо се дижите и замном! 

Знао сам да прави пут до циља води десно са раскрнице, а ми 

смо кренули левим путем. Застали смо да видимо шта ће друге екипе 

учинити. И оне су пошли за нама. Дакле, трик је успео. Пожурули смо 

још стотинак метара у шуму и на једном месту скренули с пута и 

сакрили се у поток. Тик изнад наших глава пролазили су такмичари 

из осталих екипа. Они напред су као Индијанци пратили трагове. 

- Овамо, овуда су прошли. Видим трагове виброна - рече неко. 

Мало касније чусмо: 

- Траг се губи! 

- Мора бити да су кренули горе уз падину. Пођимо овуда! 

Слатко смо се смејали док смо у даљини слушали гласове 

чланова девет противничких екипа. Вратили смо се на прави пут и на 

циљ стигли сат и по пре осталих екипа, а сат касније од наших 

другова. 

Од тада, кад год се зна да из нашег друштва у такмичењу 

суделују две екипе - ни једна друга екипа не следи наше трагове. 

 

Наше планине, 7-8/1968. год. 

 

 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ПЛАНИНАРСКА 

ТРАНСВЕРЗАЛА 
 

Другови из Словеније, отварајући пре једне деценије Словеначку 

трансверзалу, вероватно нису ни сањали о томе како  ће ову њихову 

замисао прихватити десетине хиљада планинара у целој земљи. Јер, 

данас у свим нашим републикама постоји толико трансверзала, 

трансверзалица, магистрала и разних јубиларних путева да их је 

тешко и набројати. Идеја је, као што се да закључити, била одлична 

и оберучке примљена у првом реду код планинара, а потом и код 

регионалних савеза и друштава. Освојити значку трансверзале данас 
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је за сваког поклоника планина драг и непроцењив трофеј. То је 

истовремено и нека врста доказа привржености планинарском 

покрету у недостатку рангирања чланова у планинарској 

организацији. Што више трансверзалних значака на шеширу, у 

витрини или на ветровки, представља у неку руку сатисфакцију 

сваком планинару за напоре које је уложио прелазећи конторлне 

пунктове трансверзале на једној или више планина.  

Чињеница је да човек ходајући планином жели да осим онога 

што о њој понесе у себи, осим спомен-печата у дневнику или 

чланској књижици, има још и неки “трофеј” који ће га увек подсећати 

на све оно лепо или непријатно што је доживео на том путу. А то су 

управо трансверзалске спомен-значке. И још нешто више: 

задовољење најобичније човекове сујете да је, ето, баш он успео да 

“освоји” ту и ту трансверзалу, чијим путевима понекад и није тако 

лако проћи. Јер, има трансверзалних траса које изискују 

“жртвовање” и два-три годишња одмора, доста материјалних 

средстава, биваковања у сеницима или напуштеним бачијама, 

ходања по невремену, лутања... Те мале, ситне успомене у облику 

трансверзалне значке су материјализација планинаровог напора и 

свега онога што је преживео на пређеном путу. Једном речју, 

југословенски планинари су трансверзале прихватили као један део 

активности у своме раду. Зато идеја покренута у Планинарском 

савезу Југославије да се створи “Југословенска” трансверзала 

заслужује посебну пажњу не само републичких савеза већ и сваког 

југословенског планинара.  

“Југословенска трансверзала” сама по себи представљала би 

подухват вредан дивљења и опште пажње. Претпостављајући да ће 

ова трансверзала, или како већ буде крштена, бити у правом смислу 

речи круна напора за сваког планинара, а освојена значка 

најдрагоценији торфеј, изискује да се она тако постави да обухвати 

све планинарски интересантне делове земље како би  носилац 

значке био истински “печен” планинар. 

Одавно се већ бавећи мишљу како би, можда, требало да 

изгледа та државна трансверзала долазио сам до више варијанти. 

Све су оне, међутим, отпадале када сам покушао анализирати 

технику њеног постављања, сврсисходности, трошкова и време 

неопходно за њен обилазак. Управо највише сам се спотицао о ону 

реч:  трансверзала, јер она предпоставља: “попречницу”, “линију 

која пресеца систем површина”. Другим речима  Југословенска 

трансверзала  би требало да се протеже од Ђевђелије до Триглава, 

како би се упознао систем планина у свих шест република, а то би 

изискивало огромно много времена и новца. Најзад, овакав систем 

трансверзале захтевао би и одговарајући број планинарских домова 

и објеката на рути где би се заноћило, вишегодишњи посао око 
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маркирања трасе, као и  низ других  технички замашних послова. 

Због тога сматрам да отпада идеја да “Југословенска трансверзала” 

буде овако постављена.  

Друга варијанта трансверзале је, чини се, прихватљивија и 

много кориснија подједнако за оне који желе значку и систематски 

обилазак одређених планинских масива у свакој републици, а и за 

републичке савезе, односно савез Југославије. Колико је ова идеја 

добра и прихватљива, остављам читаоцима “Наших планина” и свим 

планинарима Југославије да просуде, она би могла да буде предмет 

јавне дискусије на страницама нашег часописа. Од тога би и 

Планинарски савез Југославије имао доста користи када једног дана 

буде доносио коначну одлуку о трансверзали. 

 

Наше планине, 9-10/1969. год 

 

 

РИЛА 
 

Јесен је капала са дрвећа, лист по лист, и тромо се вукла 

улицама и широким булеварима Софије када сам се те недеље увече 

на железничкој станици утопио у реку туриста и планинара, који су 

се враћали са излета - из Осогова, Риле, Пирина, Родопа и Старе 

планине. У Бугарску сам дошао не знајући много о Рили, главном 

циљу мога путовања. Јер, у нашој планинарској литератури мало је 

писано о овој планини у чијем се масиву налази и највиши врх 

Балканског полуострва - Мусала, висок 2925 метара. Пре рата, 

додуше, у “Хрватском планинару” и “Планинском вестнику” било је 

неколико подужих написа о Рили, Пирину и Витоши. За данашње 

генерације, међутим, ове лепе планине суседне Бугарске остале су 

“terra incognita”. Очекивао сам да ће ми љубазни домаћини помоћи да 

што боље упознам љихову лепотицу - и у томе се нисам преварио. 

Из Софије сам кренуо у подне и рачунао сам да ћу оних 

седамдесет километара до села Говедарци прећи највише за два сата. 

Међутим, наш аутобус као да се посвађао с временом - није 

показивао ни најмању вољу да пожури асфалтним друмом чија се 

бескрајна трака губила тамо негде на хоризонту у тамним обрисима 

Риле. Шофер, неки много причљив бркајлија, често је пуштао волан 

и живо гестикулирао рукама расправљајући се с путницима. У 

почетку ми је ова слободна вожња задавала бригу - нећемо ли се 

једног тренутка наћи негде у јарку покрај друма. Брзина аутобуса, 

међутим, није изгледала погибељна и зато сам се с великим 

олакшањем опуштао у тихи дремеж. На крилима маште губио сам се 

из овог пренатрпаног аутобуса, пуног жамора и “лутао” десетак 
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километара јужније по назубљеном гребену Риле коју сам назирао у 

сумаглици поподнева. 

Дугогодишња жеља - да се нађем на највишем врху Балканског 

полуострва и прођем до сада мало познату планину за нас 

Југословене - почела је да се остварује оног сунчаног јесењег 

поподнева када сам се нашао у пријатном планинском селу 

Говедарци. Тог тренутка први пут сам се срео и са Рилом и ова 

планина оставила је на мене, као ни једна до тада, најлепши утисак. 

Ту, на једном месту, срео сам питому Шару, елегантне Проклетије, 

разуздане Алпе, поносни Дурмитор и оријашки Кораб. 

Мрак је већ почео да се веша о околне врхове када сам стигао у 

Међународни алпинистички логор “Маљовица”, до којег смо од 

Говедарица нас неколико дошли камионом. Широки, последњи осмех 

планине изгледао је тако величанствено у руменилу умирућег дана. 

Чини ми се да је то најлепша добродошлица планине сваком њеном 

поклонику, слика која дуго остаје урезана у свести човека. 

Радознало проматрам околне врхове - међу којима се највише истиче 

Маљовица (2730 м) - који већ ашикују са првим звездама. Покушавам 

да назрем пут којим ћу сутра и наредних дана пролазити. 

Основна карактеристика Риле била би: планина богата водом. 

Безброј потока, речица, река и језера украшавају рељеф планине, 

коју су још стари Грци и Тракијци називали “Дунакс”, што значи: 

водена планина или планина с изобиљем воде. Доласком Словена на 

Балканско полуострво цео планински масив с временом се почиње 

називати “Рула”, а нешто касније данашњим именом. И ово име, 

такођер, означава место с много воде. Супротно значење има име 

“Верила” (планина између Витоше и Риле), што значи безводно 

подручје. 

Рила је северозападни део огромног родопског система, а уједно 

и највиша планина у Бугарској и на Балканском полуострву. С 

типичним алпским рељефом уздиже се у облику огромне купе у 

југозападној Бугарској, опкољена са свих страна дубоким котлинама 

и пољима. Рила се простире на површини од 2629 квадратних 

километара с просечном висином од 1487 метара, због чега се убраја 

у високе планине. Шеснаест врхова преко 2700 метара и 78 преко 

2000 метара чине ову планину интересатном за планинарење. 

Долине су јој дубоке и стрме, а изнад 1300 метара још увек се 

распознају трагови глацијалне ерозије. Заобљени циркови 

некадашњих глечера “насељени” су вечитим снежиштима и 

прекрасним планинским језерима, којима је Рила нарочито богата. 

Сто педесет “горских очију” - како Бугари називају рилска језера - од 

којих је Смрдљиво језеро највеће (дугачко је око 900, широко 260 и 

21 метар дубоко), чине огромно водено богаство којим се готово ни 

једна европска планина не може похвалити. Под врхом Мусале се 
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налази и највише језеро у Европи - Ледено језеро, чија је површина 

на висини од 2722 метра и које је скоро три четвртине године 

залеђено. 

Наш познати географ Јован Цвијић (1865 - 1927) нарочито се 

интересовао за Рилу. Провео је доста времена лутајући њеним 

цирковима и напуштеним моренама у потрази за драгоценим 

подацима о животу дилувијалних глечера. Цвијић је 1896. године код 

језера Близнаки наишао на трагове дилувијалних глечера. До тада је 

владало уверење да на Рили и другим планинама Балканског 

полуострва није било глечера у дилувијуму. 

Као одличан познавалац рилског масива, Цвијић је Рилу поделио 

на три самосталне скупине. Међутим, бугарски орографи деле је у 

четири дела: источну, средњу (централну), северозападну и 

југозападну Рилу. 

Самоковско поље, дубоке долине река Бели Искар и Белице све 

до њеног ушћа у реку Месту чине западну границу источне Риле, која 

обухвата најисточније делове рилског масива. На истоку овај део 

прелази у Родопе, и то тако неприметно да је међу географима још 

увек спорно: где престаје Рила, а где почињу Родопи. Највиши врх 

Родопа Белмекен (2646 м) наслања се без видљивих граница на 

рилски масив, па је и самим тим овај случај компликован. Источна 

Рила је подељена у неколико мањих група, које обично носе име по 

највишем врху у том делу: Ибарски (Ибар, 2666 м), Мустичалски 

(Мустачал, 2634 м), Мусалски (Мусала, 2925 м), Маришки (Големи 

близник, 2782 м) и Налбантски (Налбант, 2638 м), углавном су 

састављени од гранита и пружају се у широком гребену од севера 

према југу. 

Средња или Централна Рила је по површини најмања. Тај део 

рилског масива простире се у границама између реке Бели Искар, 

Динковог дола, превоја Кадин гроб, Илијине реке, Рилске реке, 

Сухојезерског потока, превоја Кобилино бранишче и реке Леви 

Искар. Јован Цвијић је овај део Риле назвао још и Мермер. Централна 

Рила је такође, састављена од више мањих скупина: Скакавишки део 

(највиши врх је Големи Скакавец, 2734 м), Шишковишки 

(Шишковица, 2669 м), Канарски (Карааланица, 2716 м), 

Маринковишки (Водени чал, 2683 м) и Бричборски део (Дубрава, 

2591 м). Бричборски део је у време дилувија био највише прекривен 

дебелим наслагама леда, па је због тога - у односу на остале делове 

Риле - и најбогатији глацијалним облицима: цирковима, моренама и 

језерима. 

Две реке: Леви Искар и Рилска река, које теку у супротним 

правцима, а извиру на вододелници црногорског и егејског слива, 

чине дубоке долине које су јужна, односно источна граница 

северозападне Риле. Тај део рилског масива је - преко нешто ниже 
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планине Вериле - непосредно везан за Витошу. Најјужнији делови 

северозападне Риле имају изразит алпски карактер; састављени су 

од кристалних шкрилаца, међу којима преовладава гнајс. Овај део 

рилског масива представља уствари 22 километра дугачак гребен, 

који се пружа у правцу исток - запад. Дели се на Маљовишки 

(Маљовица, 2730 м), Дамгски (Дамга, 2673 м), Полишки (Калин, 2614 

м), Сејеменски (Кабул, 2535 м) и Лакатишки део (Вирове, 1673 м). 

Овај последњи део више личи на предгорје Риле, међутим, по 

геолошком и петрографском саставу тесно је везан за рилски масив. 

Четврти самостални део је југозападна Рила која по пространству 

обухвата највећи део рилског масива. Од северозападне, источне и 

централне Риле деле је речне долине Белице, Илијине и Рилске реке. 

Иако по пространству највећа, нема изразит алпски карактер као 

остали делови. Преко превоја Предел овај део рилског масива везан 

је са Пирином. На југозападним падинама налази се и најнижа тачка 

целога рилског масива - ушће Градевске реке у Струмицу налази се 

на свега 275 метара надморске висине. Овај део Риле сачињава 

Ајгидишки део (с највишим врхом Велики Ајгидик, 2663 м), 

Цареввршки (Царев врх, 2390 м), Парангалишки (Мерџико, 2490 м), 

Капатнишки (Капатник, 2220 м) и Бакартепенски с највишим врхом 

Попова глава (1038 м) 

У почетку рекосмо да је Рила веома богата водом по чему је, 

најзад, и добила данашње име. Реке у овој планини имају веома стрм 

пад, доста воде, брзака и водопада. Најпознатији водопад у Рили је 

Костенецки недалеко од бање и летовалишта Георги Димитров, а 

највећи је Скакавишки у непосредној близини планинарског дома 

Скакавица. Та одлика рилских река користи се за изградњу 

вештачких језера и хидроцентрала. Најпознатија је Рилска река чије 

воде напајају неколико хидроцентрала и језера. Највише вештачко 

језеро на Балкану је “Калин” на висини од 2400 метара. Воде из овог 

језера које су везане са језером “Карагол” напајају три 

хидроцентрале: “Каменица”, ”Пастра” и “Рила” чија је снага 25000 

киловата. У глечерској долини реке Бели Искар изграђено је 

истоимено језеро чије су воде повезане са водоводом у Софији. На 

тај начин главни град Бугарске никад не оскудева у свежој и питкој 

води. Исто тако из овог језера снабдевају се водом и две 

хидроцентрале: “Бели Искар” и “Мала црква” јачине 24000 киловата. 

Сваки посетилац на Рили може с лакоћом приметити 

карактеристичност њене флоре. Баш као и на свакој високој планини 

границе између низијског и висинског растиња су различите на 

северним и јужним падинама; на северу је та граница нешто виша, а 

на југу нижа. У просеку она се креће на висини од око 2000 метара. 

Први део, од подножја до границе горњег појаса, обрастао је у 

нижим пределима листопадним растињем, а затим на већим висинама 
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четинарима међу којима највише има црног и белог бора, а нарочито 

смрче и јеле. Изнад 1500 метара, па до границе шумског појаса, су 

пашњаци и клека. Рилски пашњаци у пролеће и почетком лета 

представљају шарени ћилим разноврсног планинског цвећа. Други 

део планине, онај преко 2000 метара, обрастао је углавном травом и 

усамљеним клекама, а на највишим гребенима је кржљава трава, 

лишајеви и маховина по стеновитим врховима. У овом делу у 

изобиљу срећемо рунолист, алпску ружу и енцијан. 

Животињски свет је исто тако богат; у вишим пределима има 

доста дивикоза, нешто ниже јелена, срна, медведа (нарочито у 

шумама централне и југоисточне Риле). 

Биљни и животињски свет готово се не разликује од оног у 

нашим високим планинама, те због тога њима и не посвећујем много 

простора. 

Прве часове свог боравка у Међунарадном алпинистичком логору 

“Маљовица”, који се налази на 1700 метара, искористио сам да 

заједно са љубазним домаћином Панчом Томовим испланирам 

сутрашњу туру. Наравно, главни циљ пута био ми је елегантни врх 

Маљовице, а затим цео гребен назубљен најлепшим врховима целога 

рилског масива. 

Јутро је лагано клизило низ северне падине планине и губило се 

у тами и измаглици широког Самоковског поља када сам са Томовим 

кренуо поред Маљовишке реке према планинској кући Маљовица, а 

затим преко две изразите терасе до Елениног језера. Прво у низу 

језера које сам у Рили посетио, на око 2500 метара, подрхтавало је 

од студени која је била све јача како смо добијали у висини. Непуна 

два сата требало нам је да се нађемо на врху Маљовице (2730 

метара). Заклоњен иза зида камене пирамиде, уз пријатно шиштање 

бензиског примуса на којем се кува супа, на лицу места проверавам 

податке о овом делу Риле, о којем сам синоћ читао у дому. Сада тек 

видим да Бугари не без разлога овај део планине називају “бугарске 

Алпе”. Он представља право ходочашће планинара, а још више 

алпиниста. На истоку од нас лепотан Орловец, а даље Зли зуб, 

Камилата, Ловница, Купените и Велика Попова капа. На хоризонту 

назиремо Мусалски део Риле са врховима Алеко, Мусала, Близнаци, 

Манче, Маришки чал, Овчарец и Ковач. На југу, као на длану, цела 

Средња Рила, а на западу Дамга, Калин и Поличите. Испод нас зјапи 

300 метара, северна стена Маљовице, прави Елдорадо бугарских 

алпиниста и њихова “велика матура”. Јер, проћи трокут Маљовице за 

сваког алпинисту је сигуран знак да је савладао све вештине 

алпинизма. 

Питам свог пријатеља како је Маљовица добила име? 

Наместивши се мало удобније на каменим плочама, Томов ми исприча 
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легенду о имену овог врха, који представља симбол бугарских 

планинара, баш као што је Јаловец за словеначке планинаре. 

На путу за село Овнарско, тамо где пут улази у борову шуму, су 

тзв. Мокре ливаде кроз које тече Лопушка река. Недалеко од ње још 

се налазе остаци села Надарице, чији су житељи у XV веку, сурово 

искориштавани од Турака, морали да кују гвожђе. Преко дана сви 

становници села радили су за Турке. Само неколико баба остало је у 

селу да би ишле од куће до куће и љуљале колевке са децом. Један 

момак из села, по имену Маљо, предпоставља се да је потомак старог 

бољарског рода, почео је да гони Турке и освећује злодела која су им 

чинили. Из године у годину Маљо је све више задавао страх турским 

поробљивачима. Читаву једну годину Турци су га тражили, али се он 

скривао у дубокој долини недалеко од села. Међутим, једног дана 

они су успели да га ухвате у скровишту и ту га убију. Ово предање 

повезано је с постанком имена Маљовишке долине и врха који се на 

њеном јужном крају диже. Занимљиво је да су градитељи планинске 

куће Маљовица, када су посекли огроман бор на месту где су 

намеравали да ископају темеље, у његовом корену пронашли скелет, 

а на њему бакарне и друге украсе. Предпоставља се да легенда о 

војводи Маљу није измишљена и да је то његов костур. 

Дан се лагано ближио крају када смо се с врха Попова капа 

(2704 м) спустили до алпинстичког бивака покрај Страшног језера. 

То је била крајња тачка једног траверса дугачког око десет 

километара. Успут смо прешли Еленин врх (2654 м), Орловац (2686 

м), Зли зуб (2678 м), Ловницу (1295 м ?)  и Велики купен (2731 м). И 

док се мрке стене Великог Купена огледају у води Страшног језера и 

дају му неку стравичну црну боју, због чега је и добио име, не жалим 

цео један колор филм да овај призор овековечим на дијапозитивима. 

Јер, таква игра светла и сенки нигде се не може срести. 

Други, ништа мање интересантан део, је и онај око Седам 

рилских језера. Пут од планинске куће “Маљовица” до куће на Седам 

рилских језера је права “језерска тура”. Тога дана имао сам прво 

прилике да се дивим Маљовишким језерима, која су се од истоименог 

врха поређала према северозападу (има их девет). Нешто даље од 

њих, између Маљовице, Додовог врха (2661 м) и Дамга (2670 м), у 

огромном амфитеатру сместило се шест Урдинских језера. Баш као и 

наших Седам триглавских језера и Седам рилских језера поређана су 

у низу и смарагдно су плаве боје. Цирк Седам рилских језера је 

највећи у планини. Најдубље је друго језеро, тзв. Око (37,5 метара), 

најбогатије водом треће - Бубрег (има милион и 170000 кубних 

метара воде), а четврто Близанац, је највеће (има површину од 

91000 квадратних метара). 

Бити у Рили, а не посетити Рилски манастир био би грех за 

сваког планинара. Овај културно-историјски споменик је понос 
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Бугара и они готово никад не пропусте прилику, а да госте не поведу 

у овај манастир. Рилски  манастир налази се на 1147 метара 

надморске висине, у долини Рилске реке, која је притока Струме. 

Основао га је пустињак Иван, прозван Рилски због тога што је више 

од 40 година провео у пећинама и испосницама у овом делу планине. 

Многа места око манастира везана су за легенду о животу Ивана 

Рилског. Првобитни манастир налазио се око километар узводно од 

садашњег. Међутим, лавина која се срушила са Елениног врха 

уништила га је, због чега је нови изграђен на садашњем месту. Турци 

су неколико пута палили манастирске конаке и цркву, а једино се од 

старог манастира до данашњег дана очувала кула коју је 1335. 

године саградио владар Струмичке Македоније војвода Хреља. У овој 

кули сачуване су фреске из XIV века. Остали део манастира саграђен 

је у каснијим годинама. Право је задовољство посетити музеј у којем 

су сачуване иконе старе неколико векова и изрезбарени крст који је 

монах Рафаило радио пуних 12 година. 

Следећа два дана пут нас је водио преко Рибних језера, врхова 

Канарата, Ковач, Манчо, Близанци до највише тачке Балканског 

полуострва - Мусале (2925 м). Пешачећи дугачким гребеном од 

Рибних језера до Мусале осећао сам се као у Проклетијама: 

заобљени врхови подсећали су ме на онај део Проклетија изнад 

Неxинатских језера око Маријаша и Старца. 

Успут, на пространим травнатим падинама нема катуна као код 

нас, нема ни толико стада оваца, а ипак је овај део жив - бугарски 

планинари свакодневно у групама крстаре овуда. Иако стазе нису 

маркиране, лако се сналазе, јер је цео гребен тако изразит да човек 

нема где да залута. 

У хладу борових шума, у изванредном планинском летовалишту 

Боровец, Томов и ја “прелиставамо” заједничке успомене. Аутобус је 

брзо дошао, а наш растанак се слио у једну реч: Довиђења! Одржао 

сам обећање - касније сам још пет пута крстарио Рилом.   

 

Наше планине, 3-4/1972. год. 

 

 

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ВОЈВОЂАНСКОГ 

ПЛАНИНАРСТВА 
 

У години када планинари Хрватске и целе Југославије 

прослављају несвакидашњи јубилеј, 100-годишњицу организованог 

рада, која је истовремено и велико славље за војвођанске 

планинаре, планинарска организација у овој покрајини, такође, 

игром случаја, слави пола века свога постојања и деловања. Иако су 
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Војвођани знатно раније залазили у планине - појединачно или у 

групама - ипак је у овом делу наше земље организовани облик 

планинарства међу последњима поникао. Одговор за ово кашњење 

можда се може наћи у једном чланчићу познатог војвођанског 

културног и јавног радника, професора Васе Стајића, који у јунском 

броју брошуре Матице српске “Нова Војводина” 1923. године у броју 

у којем је први пут објављен и чувени спис дра Радивоја Симоновића 

“Ђаци планинари”, поред осталог каже: 

“Изгледа да су Срби  били планинари само кад су стизали у 

културније средине које су се јаче удаљиле од природе и осећали 

велику чежњу да јој се  врате. Тако је ишао у планине и пео се на 

Риги и на Фурку студент Љубомир П. Ненадовић, тако, вероватно, 

још многи други Србин, студент, повучен планинарским таласом у 

Немаца, у Чеха, у Словенаца и  Хрвата. А кад се вратио у нашу 

средину, он изјављује: “пео сам се као студент толико да сад не  

морам више ни ја, па чак ни унуци моји”. Планинарска ревност 

његова се брзо смрзла у нашем за туризам неваспитаном друштву; 

тешко му је било одговарати на стотине неинтелигентних питања: 

“Да нисте руске избеглице?... А што нисте узели кола, лакше би вам 

било?... То да сте чекали Ђурђевски Уранак, па да изнесемо јагње и 

печемо га на ражњу, буре пива...” Тешко му је било поднети 

подругљиве погледе оног паланачког “салонског лава” који је, о овом 

ускрсу, са свог балкона пуна и препуна стомака, с накривљеним 

цилиндром на глави, и са много сажаљења гледао наше уморне 

туристе како траже конак, да се одморе за сутрашње пешачење. Све  

то му је тешко било издржати, и он је заборавио суровог орла које се  

под небо диже, а навикао на друштво мишева који гамижу по земљи. 

Изгледа да су доживотни планинари код нас остајали само људи 

од науке: Панчић, Цвијић, Кошанин. И, од мањих, професор 

новосадске  гимназије А. Поповић који је први увео у планинарство 

дра Радивоја Симоновића, и коме је захвални ученик подигао овај 

споменик: 

- Професор новосадске гимназије Шандор Поповић измолио ме 

од оца да с њим идем на пут ради научног испитивања Фрушке горе и 

Срема 1875 и 1876. о феријама. 

“Живо се сећам како смо у Сланкамену из кречњака искуцавали 

окамењене морске животиње; како смо лепо очуване пужеве вадили 

из сиге у потоку код В. Ремете; и како смо у Беочину из каје добили 

петрефакте неких риба. Пропутовали смо целу Фрушку до Лежимира.  

Пут и разговор са добрим поштеним идеалистом професором, 

омилио ми је природне науке и проучавање Фрушке горе. Учећи 

медицину пратио сам и природне науке и читао све што сам добио о 

Срему и Фрушкој гори, па чак и мађарске геолошке расправе!” 
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Нема сумње да је, ипак, било изузетака. Тако мало изузетака да 

се, при политичкој расцепканости нашег народа, они нису ни 

познавали, а још мање да би удруженим силама уравнавали пут у 

планине и за планинаре мање ревности. У разним крајевима наше 

отаџбине се налазило туриста-настраних људи који су волели дда се 

веру по гори и дољи, више волели мирис бора, него задимљени 

ваздух прљаве наше крчме. Појединачно, или у двоје, у троје, увек у 

затвореном кругу, они су излазили у планину, али своју љубав за 

планину нису пропагисали, преносили на своју сабраћу, а још мање 

су били у стању створити услове за наше планинарство, омогућити 

им преноћиште у нашој планини.  

Тако да, док су Словенци пре рата имали на 4000 организованих 

планинара, а данас их има до 4600, имају до тридесет планинарских 

кућа; док број организованих планинара Хрвата данас премашује 

2500, те су подигли планинску кућу на Сљемену више Загреба, док 

сва наша браћа имају већ приличну планинарску књижевност - дотле 

је у српској туристици најбоље говорити без обзира на њену никакву 

прошлост, имајући пред очима само њену  будућност...” 

Годину дана касније, управо  уочи  оснивања  туристичког  

планинарског  друштва “Фрушка гора” у Новом Саду, Стајић је у 

једном алманаху о Војводини још оштрији: “У Србији кад хоће да 

правдају културну неактивност старијих нараштаја, служе се фразом: 

они су у једној руци морали држати мач, а само једном руком књигу 

или перо. А то  није тачно ни за интелигенцију Србије. И она је 

можда више имала руке спутане картама, него ли мачем и књигом. 

Још више то вреди за интелигенцију Војводине. Отуд је и она ову 

дужност, организацију планинарства, препустила нараштајима који 

долазе...” 

Можда су ове речи Васе Стајића и сувише оштре, али у њима има 

истине, јер у Војводини, која је у прошлости била доста повезана 

културно са Пештом, Бечом, Загребом и другим европским  градовима 

у свим правцима, закаснило се у пропаганди  и организовању 

планинарства. 

Ово је утолико чудније што се зна да је било врло рано 

делатности у том правцу. Матица српска је још између 1865. и 1868. 

штампала неку врсту туристичко-планинарског часописа под именом 

“Путник”. Бранко Радичевић, Милица Стојадиновић, Јован Грчић 

Миленко, чика Јова Змај и многи други књижевници, културни и 

јавни радници Војводине, а са њима и ђаци Карловачке и Новосадсе 

гимназије, или они који су на ферије долазили у подфрушкогорска 

села, појединачно или у групама, често су одлазили у Фрушку гору.  

Од 1906. године  учестали су излети ђака из Сремских 

Карловаца и Новог Сада у Фрушку гору. У планину су одлазили ради 

сакупљања биљака, инсеката, минерала, али често и ради разоноде. 
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Међу њима је био и днас још увек активни војвођански планинар 

Паја Клиновски. Вредно је споменути да су новосадски 

средњошколци тада извршили и прву неслужбену маркацију у 

Фрушкој гори, обележавајући школском кредом по дрвећу пут којим 

су прошли да би се касније знали вратити. Чика Паја прича да су за 

време школских ферија предузимали дводневне, па и вишедневне 

излете и походе по Фрушкој гори, ”посећујући њене манастире, 

Врдничку кулу и остале знаменитости ове лепе планине.” 

Непосредно пред први светски рат у Нови Сад долази, после 

завршених студија медицине у Бечу, др Душан Спирта. Навикнут на 

излете са друговима у Винервалд, он брзо окупља око себе групу 

новосадских интелектуалаца, љубитеља природе, и с њима редовно 

одлази у Фрушку. Према речима Клиновског “планинарењу се даје 

нека садржина. Вођа групе је ботаничар, тражи се и сакупља разно 

биље за хербар”. 

Први светски рат прекида зачетке организованог планинарења у 

Војводини, али се оно по његовом завршетку одмах обнавља. 

Додуше, то је само уска група људи привржених планини и природи 

која још увек није у стању да сама нешто више учини на 

организовању планинарске организације. У помоћ су притекли 

Београђани, тачније Српско планинарско друштво. “...Пошто се 

Српском планинарском друштву из Војводине јављају чланови, а 

нарочито се јавља подмладак, решило је оно да, у смислу својих 

правила, оснује новосадску подружницу, и да скупштину за 

конституисање исте одржи 13. маја, на Венцу Фрушке горе” - пише 

само месец дана после овог догађаја Васа Стајић у “Новој 

Војводини”, чији је цео садржај био посвећен планинарству и изласку 

у природу. “Тринаестог маја ове године, пошло је из Новог Сада у 

Фрушку гору више излетника, но  што их је она икада дочекала; 

пошло је на сто и осамдесет сокола, пошли досада неорганизовани 

туристи Новог Сада, пошао многи туристички подмладак. Двадесетак 

последњих је изашао раном зором на Вилину  водицу, где су се 

састали са седамдесет и осам излетника које је Српско планинарско 

друштво повело из Београда на Стражилово (где су преноћили) и на 

Венац. Ту, крај чесме, управа Српског планинарског друштва је 

одржала туристима из Новог Сада договор о организовању секције. 

Сви присутни су признали и потребу и могућност да се у Новом Саду 

оснује секција, а на Венцу туристичка кућа за излетнике који желе 

да у планини и преноће. Сумње су се појавиле једино у питањима 

формалне природе: Српско планинарско друштво, Планинарско или 

Туристичко друштво? 

Изабран је и Одбор који ће уписивати чланове у Новом Саду, и у 

Одбор су ушли: др Лаза Марковић, др Сима Алексић, др Никола 

Вучковић, др Ђура Јовановић, др Жарко Капамаџија, инг. Душан 
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Тошић, г. Коста Капамаџија, г. Ђорђе Михајловић, г. Ђура Јовановић 

и проф. Васа Стајић. У Одбору су такви пријатељи природе, да нам 

успех ове секције изгледа несумњив. Изгледа да је осигурана јака 

једна организација која ће омогућити и трајније бављење у Фрушкој 

гори, која ће омладину Војводине навикнути на пешачење по 

планини. Добрим делом од овог туристичког покрета очекујемо ми да 

нам васпита телесно и духовно здрављу, етички чистију омладину...” 

Несумњив допринос популаризацији сада већ званичне 

планинарске организације даје и др Радивој Симоновић. Он прво у 

књизи “Нова  Војводина”, а неколико месеци касније и као посебну 

књигу, публикује свој чувени напис “Ђаци планинари”.  

Окомивши се на непокретну младеж и старије др Симоновић 

поручује широком аудиторијуму читалаца: 

- На планини нема монотоније! Свака је планина другачија, и на 

њој биље и стене разноврсније. На свакој планини су други људи и 

другачији живот и култура тих људи. Разноликост је просто 

неограничена! 

- На планини нема досаде! Ко путује на планине, треба да нешто 

проучава и тражи, геологију и морфологију, флору и вегетацију, 

зверове и лептирове, људе и културу, па му путовање неће бити 

пусто бесциљно тумарање. А предмета за проучавање има безброј.  

- Планине су још пуне новости! Ко нешто тражи по планинама, 

наћи се на свакој планини нешто ново. Наше су планине све још 

неиспитане. Ко хоће да се прослави, може сваке године науку са 

неким новим проналаском да обогати.  

- На планини ће се и маторци и старци разонодити! Не само 

научењаци него и обични људи који знају уживати лепоту природе, 

па и нервозни болесници, опоравиће се на планини много боље него 

гдегод у купки где у курсалону и парку проводе један дан као други, 

гледају исте људе.  

- Мирно величанство големе планине на тихом летњем дану 

импонује сваком човеку и улива неки респект.  

- Кад се врхови планине замотају у густе црне облаке, па из њих 

почну севати муње и гром за громом ударати; кад грозна олуја хуче и 

ветар шуму крши и ломи, а потоци се напуне водом па бујица ваља 

дрвље и камење, онда и стари планинар застрепи и гледа куда ће се 

склонити да му та страшна сила не науди...” 

Овај мали  део од стотињак чика-Радиних “заповести” записаних 

у “Ђацима планинарима” као да је дао неку снажну идејну снагу да 

се у Војводини крене за организовањем планинарства, што ће 

касније најбоље показати и активност чланова новосадске “Фрушке 

горе” којима су поруке из ове Симоновићеве књижице често биле 

путоказ за одлазак у до тада још мало познате планине Југославије. 
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Идејне вође планинарске организације у Војводини, чинило се, 

да после оснивања новосадске подружнице Српског планинарског 

друштва нису имале даха да планинарски покрет размахну оном 

снагом како се то очекивало. Остаје неразјашњено због чега је то 

било тако. Постоји сумња да од самог почетка односи Новосађана с 

Београђанима нису ишли баш најбоље и нису били  регулисани онако 

како би ваљало. Нажалост, докумената о томе нема, али је једно 

сигурно - име Српско планинарско друштво није одговарало 

Новосађанима и Војвођанима уопште и то је оно “формално” што 

спомиње Стајић. Зна се само да је на једној седници управе Српског 

планинарског друштва захтев да се у Војводини, односно Новом Саду 

1924. године оснује самостална планинарска организација оцењен 

као “последица племенске нетрпељивости”.  

Новосађани су, наиме, сматрали да је име Српског планинарског 

друштва сувише узак појам с обзиром на вишенационални састав 

Војводине и да би то могло да буде кочница да у њега уђу, поред 

Срба, још Мађари, Хрвати, Словаци, Русини, Румуни, Немци и све 

друге националности које су у то доба живеле на тлу ове покрајине. 

Отуда није за занемарити што је у правилима “Фрушке горе” било 

наглашено да је у “свим нашим местима потребна туристичка 

организација” без обзира које националности у њима живе. Тако је и 

службено септембра 1924. године основано Туристичко-планинарско 

друштво “Фрушка гора”. 

Према сећањима Паје Клиновског, једног од оснивача “Фрушке 

горе”, а и према сачуваним документима, иако су услови за 

планинарење у Војводини били доста тешки због удаљености 

планинских терена, изузев Фрушке горе, излети су стално 

организовани, чак и у удаљеније крајеве наше земље, а мање групе 

су ишле и у иностранство. Дрина, са својим слаповима и сплавовима, 

нарочито је привлачила војвођанске планинаре, тако да су они били 

први организатори сплаварења  низ ову реку. Ово сплаварење, као 

посебан облик планинарске делатности, они су јако популаризовали, 

па је поред колор-филма о Дрини, (по свему судећи то је наш први 

филм у боји до данас сачуван), објављена и монографија 

“Сплавовима низ Дрину”. 

Све је то утицало да се “Фрушка гора” развила још 1934. године 

у снажну планинарску организацију с 15 повереништва и 8430 

чланова, а пред други светски рат Друштво је имало чак 35 

повереништва, не само у Војводини већ широм земље.  

У делатностима друштва посебно место заузима изградња 

планинарских домова по Фрушкој гори и само  уређење ове планине. 

Прва планинарска кућа подигнута је на Змајевцу само две године 

после оснивања Друштва (1926), а 1928. кућа на Осовљу испод 

Црвеног чота. Планинарски дом на Иришком Венцу изграђен је 1934. 
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године. Упоредо с изградњом домова маркирани су и путеви  по 

Фрушкој гори. Иначе, маркације у Фрушкој гори представљају 

изузетак у нашој земљи - сваки је пут означен другом бојом, а та се 

традиција и данас негује. Да би се посетиоци планине што лакше 

снашли, издата је и посебна карта на којој су били уцртани сви ови 

путеви.  

Када се пише или говори о историјату Фрушке Горе вредна 

спомена је њена омладинска секција основана 1936. године. Овом 

секцијом је руководио Бранко Бајић (после проглашен народним 

херојем). Мада је у управни одбор Фрушке Горе у то доба било 

бирано доста људи назадних схватања, па чак и непријатеља 

домовине, већина чланова је помагала рад омладинске секције, иако 

се добро знало да је она снажно и највеће упориште СКОЈ-а у 

Војводини. Омладинска секција је за кратко време успела да у своје 

редове окупи добар део напредне омладине не само Новог Сада већ и 

из целе покрајине. У акцијама секције нарочито се истиче 

организовање омладинског дана 1939. године на Стражилову и 

општег омладинског логора крај Беочинског манастира и на Тестери. 

Подстакнути делатношћу напредног радничког планинарског 

друштва     “Naturfreunde” у Аустрији, које је у Сарајеву имало своју 

централу за Југославију, радници Новог Сада оснивају 1932. своје 

друштво “Пријатељ природе”, као експозитуру сарајевског друштва. 

Они су почели активно планинарити по Фрушкој гори и другим нашим 

планинама. Друштво је убрзо окупило у своје редове око 300 чланова 

- радника и радничке омладине, подигнувши чак и свој дом под 

Главицом изнад Парагова, који је био намењен искључиво одмору 

радника. Али се рад друштва одвијао под врло тешким условима. Као 

и све друге радничке организације и ово друштво је полиција 

ометала и спутавала у раду. Кад је 1937. дошло до прве забране 

рада, активисти покушавају да наставе рад под именом “Радничка 

туристичка заједница”, али не за дуго - и оно је било  принуђено 

ускоро да сасвим прекине са радом.  

Осим ова два, у Војводини је деловало још једно самостално 

друштво -   “Пријатељи природе” у Вршцу, основано 7. марта 1929. 

године. Како се да закључити из друштвених правила, основни 

задатак му је био “одржавање и  улепшавање стаза и путева по 

вршачким брдима”. Овакав локални карактер и чисто локални услови 

којима су се руководили оснивачи при подели чланства на извршне и 

помажуће чланове, сасвим су спутавали правилан развој 

планинарства у овом делу Војводине. Према тим правилима, 

извршних чланова могло је бити највише тридесет, како се не би 

уписали у друштво сви власници винограда и вила по вршачким 

бреговима и доносили одлуке из чисто личних разлога. Касније се 

морало одступити од тако уских оквира.  
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Делатност вршачког друштва  Пријатељи природе  на уређењу 

Вршачког брда била је знатна и успешна, тако да је наилазила на 

широку подршку грађанства и локалних власти. Поред уређења 

путева и стаза, постављене су и ознаке, а најкрупнију акцију 

представља увођење електричне струје на Вршачко брдо 1938. 

године.  

Још 1932. године  било је покушаја да се обједини рад овог 

друштва са Фрушком гором. То је постигнуто тек јуна 1939. после 

припајања “Фрушкој гори” вршачко представништво постало је једно 

од најактивнијих у Војводини. 

Други светски рат не само да зауставља полет у развоју 

планинарства у Војводини него и прекида сваку активност 

планинара. Друштво “Фрушка гора” престаје с радом. Планинарске 

куће, осим оне на Чардаку, порушене су или спаљене, а инвентар 

друштва и документација развучени. 

Долази ослобођење. Многих планинара више није било, али оно 

мало искусних што је остало, прионуло је одмах на рад. Према 

причању још увек активног члана данашњег новосадског 

“Фрушкогорског венца”, Новице Ћирића, већ половином јануара 

1945. обнавља се рад “Пријатеља природе”. Добровољним радним 

акцијама обнављају се порушени фрушкогорски домови. У лето 1945. 

почиње обнова једне зграде на Иришком венцу и сналажљивошћу 

старих планинара она је брзо оспособљена за рад. Организују се 

излети, и све већи број младих планинара опет су гости Фрушке горе.  

У оквиру ФИСАВ-а оснива се покрајински иницијативни одбор 

планинара и смучара, који око себе окупља све већи број планинара 

и смучара. С пролећа 1948. долази и до оснивања планинарског 

друштва “Фрушкогорски венац” у Новом Саду, а његови чланови 

постају и сви они што су претходно били окупљени око “Пријатеља 

природе” које се једноставно угасило. После Новосађана, највреднији 

су били рудари из Врдника - они исте године оснивају друштво 

“Змајевац”, а одмах затим оснива се и планинарско друштво у Вршцу. 

Наредних година оснивају се друштва у Петроварадину, Сомбору, 

затим у Белој Цркви, Иригу, Сремској Митровици, Сремским 

Карловцима, Инђији, Руми, Сенти, а у Новом Саду ничу нова 

друштва.  

Упоредо с организационим јачањем планинарских друштава 

граде се нови или се поправљају стари домови. Нажалост, данас су 

већином постали угоститељски објекти и једини су планинарски 

домови они на Стражилову и Поповици. Козарица, два стара дома на 

Стражилову, дом на Иришком венцу, Змајевцу, Чардаку, Осовљу 

претворени су у обичне биртије. Иначе, данас у Војводини активно 

ради 30 планинарских друштава у које је учлањено (крајем 1973) 

5380 чланова.  
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За последњих двадесет година војвођански планинари су 

посетили готово све југословенске планине, пењали се на многе 

врхове по европским земљама, стигли и на Монт Бланц, а 

оријентациона такмичења, која овде имају 25-годишњу традицију, 

веома су популаран облик планинарске активности и у њима 

Војвођани имају прилично успеха.   

 

Наше планине, 9-10/1974. год. 

 

 

ОД  МАСНЕ ЋУПЕ ДО КРОВА ЕВРОПЕ 
 

Када се данас (22. септембар 1974.) у Планинарском дому на 

Змајевцу окупе најстарији војвођански планинари да скромном 

свечаношћу обележе 50-годишњицу организованог планинарства у 

Војводини, на жалост међу њима неће бити ни једног од људи који су 

пре пола века ударили темеље овој врсти рекреације у нашој 

покрајини. Окупиће се стотинак активиста из 30 војвођанских 

планинарских друштава који су наставили идеју др Радивоја 

Симоновића, Васе Стајића и других утемељивача војвођанског 

планинарства. Ово ће бити прилика да сумирају 50. годишње 

резултате. А они нису мали. 

Љубитељи природе из Новог Сада сакупили су се пре пола века 

на Масној ћупи изнад Стражилова и Вилине воде и ту се договорили 

да оснују планинарско друштво. После тога кренули су литицама 

југословенских планина да би 13. септембра 1960, оног истог дана 

када када је на обронцима Фрушке горе 1924. основано планинарско 

друштво “Фрушка гора”, стигли на највишу тачку европског 

континента. Та част припала је карловачким планинарима, у чијем је 

атару и поникло војвођанско планинарство. 

 

Планинарило се још средином прошлог века 

 

У овим свечарским данима војвођанског планинарства, које 

данас има преко 5500 активних чланова, занимљиво је завирити у 

прошлост, у време када се идеја о организованом планинарству 

рађала. 

Описујући Фрушку гору у једном алманаху о Војводини 1923. 

наш познати друштвени радник Васа Стајић је забележио “... У 

Србији кад хоће да правдају културну неактивност старијих 

нараштаја, служе се фразом: они су у једној руци морали држати 

мач, а само једном руком књигу или перо. А то није тачно ни за 

интелигенцију Србије. И оно је можда више имала руке спутане 

картама, него ли мачем и књигом. Још више то вреди за 
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интелигенцију Војводине. Отуд је и она ову дужност организацију 

планинарства препустила нараштајима који долазе ... “ 

Можда су ове Стајићеве речи, сувише оштре, али су истините - у 

Војводини, која је била у прошлости културно повезана са Пештом и 

Бечом у свим правцима, доста је закаснило оснивање планинарске 

организације. 

Матица српска је још између 1865. и 1869. штампала неку врсту 

туристичко-планинарског часописа “Путник”. Песници Бранко 

Радичевић, Милица Стојадиновић, Миленко Грчић, Јован Јовановић 

Змај и многи други учени људи оног подневља, а са њима и ђаци 

карловачке и новосадске гимназије, или он који су на ферије 

долазили у фрушкогорска места, често су одлазили, појединачно или 

у групама, у Фрушку гору. 

Она је била веома привлачна и за многе научнике и професоре 

због својих природних богастава, па и палеонтолошких примерака. 

Њу су, поред професора Карловачке и Новосадске гимназије, 

похађали Брем, Панчић и Цвијић. Највише је у овоме правцу учинио 

професор из Новог Сада Александар Шандор Поповић, с којим је 

почео да планинари, још као ђак новосадске гимназије 1876. др 

Радивој Симоновић, сигурно до сада непревазиђени планинар 

Војвођанин. 

Од 1906. учестали су излети ђака планинара нарочито из 

Сремских Карловаца, у Фрушку гору ради сакупљања биљака за 

своје хербаријуме или  инсеката и минерала, а често и ради 

разоноде. Међу њима је био и данас врло активан војвођански 

планинар Паја Клиновски. Вредно је поменути да су они тада извели 

и прву, незваничну, маркацију Фрушке горе, обележавајући 

школском кредом по дрвећу пут којим су прошли да би се њим знали 

вратити. Чика Паја прича да су за време ферија имали дводневне, па 

и вешедневне излете и походе по Фрушкој гори, “посећујући њезине 

манастире, Врдничку кулу и остале знаменитости ове лепе планине 

... “ 

 

Друштво свих народа и народности Војводине 

 

Некако у то време, 1923. долази и сугестија из Београда, од 

управе Српског планинарског друштва, да се у Новом Саду оснује 

његова подружница. На заједничком излету 13. маја 1923. срело се 

80 београдских планинара са групом планинарских ентузијаста из 

Новог Сада на Иришком венцу и ту се договорили да се у Новом Саду 

оснује подружница. Колико су јој озбиљну подршку давали културни 

људи Новог Сада, најбоље сведочи и сама чињеница што се на 

њеном челу налазио Васа Стајић. 
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Међутим, већ од самог почетка рада подружнице односи са 

управом Српског планинарског друштва нису били најбољи, нису 

регулисани онако како су то Новосађани желели. Новосађани су 

сматрали да је име друштва уско с обзиром на вишенационални 

састав Војводине, да би оно могло да буде кочница да у њега уђу 

Мађари, Русини, Словаци, Буњевци и други народи Војводине. 

Тако је званично септембра 1924. почело самостално да ради 

Туристичко-планинарско друштво “Фрушка гора” у Новом Саду, чију 

традицију настављају данас генерације војвођанских планинара. 

 

Дневник, 22. септембар 1974. год. 

 

 

ФРУШКА ГОРА У ПЕСМИ УТКАНА 
 

Ниједна наша планина није оплодила тематику југословенске 

поезије као Фрушка гора. Већ дуги низ деценија она је стални објект 

песничких опсервација, стални извор емоција и инспирација. 

Окружена равницом са свих страна, она се својим зеленилом издиже 

као  острво лепоте и уживања у непрегледном, монотоном мору 

прозаичних кукуруза и таласаве пшенице. Она је увек привлачила 

поглед равничара, поглед пун маштовитости, тражења новог 

доживљаја и лепше, несвакидашње емоције. И пре но што је ушла у 

књижевност, њени спомени на рубовима књига, на страницама 

летописачким, говоре о неодољивој привлачности ове питоме 

војвођанске планине.  

Песничким светиштем Фрушка гора постаје заправо тек после 

Бранка Радичевића. Његови предивни стихови уздигли су локалитет 

“Ђачког растанка” - Сремске Карловце и Стражилово - до култа 

непребољеног ни до данас у српској поезији.  

 

 “...Ми идемо Стражилову томе.  

 Под ногама она росна трава,  

 А са стране брда мирисава,  

 А овдје се поток пошалио,  

 Па нам пута младим препречио; 

 И ево нас на другојзе страни.  

 Преко њега скачемо лагани, 

 А одавде све убавије - 

 Како само долина се вије! 

 Како гора подигла се густа! 

 А по гори све та липа пуста! 

 Липа цвета, цветићи миришу,  

 А уз мирис ветрићи уздишу; 
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 А уз ветрић коси покликују: 

 Уз косове браћа подвикују: 

 “ Ао, данче, ала си ми бео! 

 Још би дуго гледати те хтео!...” 

 

Фрушка гора кроз Бранкове стихове постаје истециште и 

стециште младалачке емоције и, тако препорођена, подмлађена, 

наставља да живи у емоционалним преокупацијама песника све до 

данашњих дана. Бранко Радичевић је неодвојив од Фрушке горе, 

његова поезија сва је натопљена духом ове лепе планине. 

Стражилово постаје Олимп песништва, довољан је само његов спомен 

да потекну емоције из пера романтичара.  

После Бранка у Фрушку гору стиже, боље рећи: ту се рађа и 

умире као вилин коњиц над немирном реком, прва српска песникиња 

- Милица Стојадиновић, позната као “Врдничка вила”. Она својим 

стиховима и прозом наглашава своју предану љубав према завичају, 

према Фрушкогорју. Романтичарско осећање спаја се код ње готово 

увек с набујалим родољубљем. Она је песник малог талента, њена 

дескрипција ретко кад одрази емоцију - њен песнички дах није 

допирао далеко, није дубоко понирао. Репутација тананог песника 

природе која ју је дуго пратила била је више гест романтичарског 

каваљерства према жени песнику него заслужена слава. Али за 

Фрушку гору и поезију о њој она је веома значајна јер је великим 

бројем песама учврстила тему о Фрушкој гори као један од важних 

мотива романтичарске књижевности.  

Недуго иза ово двоје у Фрушку гору стиже и Јован Јовановић - 

Змај. И он ужива у њеним лепотама, одлази сам често на излете из 

своје Каменице, као лекар тражи и препоручује уживање за око и 

плућа, али и као добар лек за душевне болове. И кад хоће да теши 

своју тешко болесну супругу, он јој говори о пролећу и о излетима у 

Фрушку гору; подсећа је на Вилину водицу изнад  фрушкогорског 

села Буковац: 

 

 Знаш у хладу испод оне гране,  

 бистри извор, где смо били лане,  

 кажу да је из вилиних двора,  

 од њег’ болник оздравити мора... 

 Кад с’ окрепиш на томе студенцу, 

тада ћемо поћи горе к’ Венцу,  

ићи ћемо стазом и вијугом,  

 ићи ћемо пропланком и лугом,  

 оном вису... 

 Од куд видиш на све четир стране 

 даљна места, њиве и пољане: 
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 лево Дунав, Банат, Бачка мила, 

 Авала се десно заплавила,  

 а подаље, ти брежуљци сиви,  

 то је Босна ... 

 

Није Бранко Радичевић отворио врата Фрушке горе само чика 

Јови Змају, за његовим “фрушкогорским” стиховима кренуо је још 

један његов следбеник - Сремац: Јован Грчић Миленко. Фрушка гора 

је најважнија, могло би се рећи једина тема његових песама. 

Дескрипцију и романтичарску распеваност Грчић допуњава једном 

новом компонентом. У љубљеној Фрушкој гори, у Грчићевим песмама 

о њој, не живе само славуји и виле, осиони хајдуци и страшне 

орлушине, како је то било у поезији пре њега. Грчић планину 

повезује са селом у подножју, шуму оживљава човеком - његова 

поезија напушта метод чистог описа, он Фрушку гору доживљава као 

пејзаж и као амбијент идиличних односа на селу.  

  

 Са Фрушке горе поток се слио,  

 У њему чисти сребрни вали,  

 Он ми је гласник вес’о и мио,  

 О, теци, теци, поточе мали! 

 Добро би дошло гласниче лепи 

 Живота сличног са самим рајем,  

 За којим срце чезне и стрепи,  

 Са топлим сунцем и цветним мајем!          

 

Баш као и Бранко, када тражи од своје Фрушке да га прими у 

своја недра кад га “смрца отргне од људи”, тако и Грчић, проводећи 

своје последње дане баш дубоко у Фрушкој гори, пева: 

  

 Лепоте сваке пуне,  

 И пуна сваког миља.  

 Још свуд си пуна, горо,  

 Лековног, свежег биља! 

 Па болан к теби, горо,  

 Твој певац дође, ево: 

 Притеци, лек му реци,  

 Љупко је теби пев’о... 

 

Два највећа српска романтичарска песника - Ђура Јакшић и Лаза 

Костић, немају много песама о Фрушкој гори, али њихов допринос 

њеном песничком сагледавању ипак је ненадокнадив.  

Снагом свога талента обојица уносе нову ноту у емоционалну 

структуру ове поезије; они је богате. Јакшићева аутобиографска 
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песма “Искушеник” одражава горке, тмурне емоције уметника 

разочараног у свет и људе. Црна калуђерска риза, песнички снови и 

визије среће у раскошној природи фрушкогорског манастира једино 

су уточиште напаћеног живота.  

Костићева песма “У Срему” зачетак је једног новог погледа на 

Бранков фрушкогорски култ: 

  

 Убава Фрушко, дивото моја,  

 у теби нема врлета горостасних,  

 ти се не намећеш поносном небу,  

 не нудиш му љубави твоје  

 пружајући му голе, камените руке  

 у разблуди силовитој; 

 ти се смешиш, само се смешиш. 

 Кад је стварао бог ову земљу,  

 то пуначко девојче,  

 створење у кога је срце огањ 

 а тело камен и вода,  

 на теби је, Фрушко, прорезао лепојци тој 

чаробне усне: 

 ти се смешиш, само се смешиш.  

 

 Тај осмејак пусти,  

 кад га је видело небо први пут,  

 чисто га гледам де од милина 

 раствори груди сјајне,  

 де изли на тебе љубавни благослов,  

 најплеменитије племе раја свога,  

 чедо љубави, анђела страсти: 

 вино... 

 

Романтичарску разнеженост, често водњикаву и само 

псеудонадахнуту, Костић овим описом Фрушке горе коригује једним 

потпунијим и дубљим песничким доживљајем.  

У савременој књижевности неколико прворазредних песничких 

имена повремено везује свој поетски интерес за Фрушку гору. 

Бранкова непролазна младост, његова носталгична љубав према 

животу који пролази, према најсретнијим данима у карловачком 

прибрђу, добили су снажан, продубљен, песнички готово 

ненадмашен одјек у песми “Стражилово” Милоша Црњанског, једној 

од најлепших песама југословенске књижевности. 

Позив за одлазак на Стражилово, у Фрушку гору, упућује и 

Десанка Максимовић у својој песми “На Стражилово идем”: 
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 На Стражилово идем још за сенке,  

 за магле млечне над пољем и Дунавом,  

 да гледам Бранкове брегове и евенке 

 и сунце како долази светлим сплавом.  

 

 Придружи ми се путниче на уранку  

 што први круниш росу неначету,  

 да посматрамо румену јесен ранку 

 и лист како крилцем маше у лету. 

 

 За мном пођите јутрос,  стопу по стопу  

 јабланови вити што лебдите поред моста,  

 и ти, коњаниче млади у галопу,  

 за којим прамен прашине на путу оста. 

 

 Придружите ми се, жуне грла царска,  

 што јецате као девојка на растанку,  

 док нису врана племена аварска,  

 док нису снегови пали на гроб Бранка.  

 

 И ти, коме сећања увек ме зову,  

 из младости зелене однекуд бани,  

 да с тобом прођем јутрос по Стражилову,  

 шумарском руменим као да га ко рани.  

 

 На Стражилово идем, па ко зна када 

 у зору ће ме видети ови пути.  

 Придружи ми се, сунце, јутрос сам рада  

 да гледам шуму Бранкову - лисје жути.  

 

Фрушкогорска епопеја у ратним годинама нашла је одјека у 

послератној нашој поезији. Две песме тематски сличне, иако 

написане у размаку од десетак година, револтиране су барбарском 

сечом фрушкогорске шуме, партизанске савезнице. И Жарко 

Васиљевић и Вељко Петровић, наглашавањем мучеништва 

фрушкогорских лугова, опевају мушки допринос Фрушке горе 

херојском отпору у данима рата.  

Најновија послератна књижевност није напустила већ 

устоличену фрушкогорску тему. Најбоље песме свакако су оне у 

збирци “Земља и море” Бошка Петровића. Песник, привидно миран, 

скоро резонерским изразом, уобличава преображај Фрушке горе, 

људи у њој и око ње у данашњим данима.  

Овим летимичним прегледом нису обухваћена ни сва имена ни 

све песме о Фрушког гори. Романтичарски часописи прошлог века 
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просто су преплављени стиховима, често анонимним, а подстакнути 

фрушкогорским, Бранковим култом. Само из тога времена успело ми 

је да прибележим преко 350 песама о Фрушког гори. Каснији развој 

српске и југословенске поезије, напуштајући наивно-дескриптивни 

доживљај природе, оставља помало у сенци фрушкогорска брда, али 

емоција коју она буде у људима око себе остаје жива, чак се и 

освежава стиховима који нису тако чести, али су уметнички вреднији 

од ранијих. Добивши нову снагу, један друкчији, савременији и 

дубљи смисао у нашој најновијој литератури, фрушкогорска тематика 

живи и данас у књижевности, блиска је писцима и читаоцима нашега 

времена.     

 

Наше планине, 11-12/1974. год 

 

СТАЗА ЗА ХРАБРЕ И  ИЗДРЖЉИВЕ 
 

Попети се на највишу тачку Југославије (велике) није нимало 

лако, нити сигурно. Пут на Триглав - висок 2863 метра - представља 

и за искусне словеначке планинаре велики корак, а за равничаре - 

подвиг. 

На такав један подвиг одлучило се 50 планинара из Сремских 

Карловаца и Новог Сада, од којих је само њих 19 успело да се 

домогне крова Југославије. 

 

Најтежим путем 

 

После ноћи проведене у аутобусу на пут до Бохињског језера, 

војвођански планинари су у петак ујутро кренули из Старе Фужине 

пут планинарског дома “Планика”. Како је за успон до под сам 

Триглав изабрана једна од најнеповољнијих и најтежих стаза - за 

један дан морали су да савладају висинску разлику од готово 2000 

метара - само они са добром кондицијом стигли су до овог дома, а 

половина је остала на Водниковом дому - 600 метара ниже. 

Они који су стигли до дома “Планика” у суботу ујутро су се 

домогли и врха Триглава. 

 

Само најспремнији успели 

 

На несрећу, изабрали смо лошију варијанту за приступ и то нам 

се осветило, јер су на пут пошли људи без довољно кондиције и нису 

били спремни за овако тежак подухват - истиче председник ПСД 

“Стражилово” искусни алпиниста Јосип Матуски. - Нисмо могли ни 

другу ноћ да спавамо у постељи, јер су планинарски домови преко 

викенда били препуни, па смо је провели на клупи. Све се то 
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одразило на кондицију. Међутим, задовољни смо што нас је и 

деветнаест изашло на Триглав и што је цео овај подухват, са тако 

великом и шароликом, и по годинама и по физичкој спремности, 

групом прошао без тежих последица. Упале мишића и жуљеви ће се 

лако заборавити, а други пут ћемо кренути лакшим путем и са бољом 

кондицијом. 

Иначе, сам успон до под сам врх планине није изузетно опасан, 

али део од Малог до Великог Триглава је доста рискантан и догодило 

се да су на тој деоници три члана одустали. 

- Успон на Триглав је зацело стаза за храбре и физички спремне 

планинаре - истиче Јосип Матуски. 

 

Дневник, 28. август 1975. год.   

 

 

ДОТАКЛИ СУ НЕБО 
 

Успех шесте југословенске планинарске хималајске експедиције 

биће убележен златним словима у историју нашег спорта: 6. октобра 

1975. поподне на хималајском врху Макалу, високом 8476 метара 

завиорила се југословенска застава. Овај, пети по висини врх на 

Хималајима, савладало је осам од 21 члана југословенске 

експедиције и то путем кроз јужну стену, за коју су светски асови 

планинарства и алпинизма тврдили да је човеку неприступачна. Зато 

је овај успех у светској штампи пропраћен коментаром да су 

Југословени постали велесила у планинарству. 

Најбољи југословенски алпинисти израсли су из једне масовне 

планинарске организације која броји преко 120.000 чланова. 

Задовољство је сазнати да једна таква организација може дати 

алпинисте светске класе као што су све њене недаће осетили: Јанко 

Ажман, Стане Белак, Зоран Бешлин, Данило Цедилник, Јанез Довжан, 

Борис Ерјавц, Вики Грошељ, Томаж Јамник, Стане Клеменц, Иван 

Риедл, Јанез Лончар,  Марјан Манфреда, др Дамјан Мешко, Радован 
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Риедл, Милан Ребула, Роман Робас, Јоже Рожич, Душан Сречник и 

Нејц Заплотник.  

Освајачи хималајских врхова знају да кажу: 

“Били смо тамо, дотакли смо небо”. А стићи до тог тренутка је 

дуг и напоран пут. Практично припреме Шесте југословенске 

хималајске експедиције трајале су пуне три године, а трошкови 

износе два милиона динара и 36000 долара. Експедиција је још у 

Љубљани имала детаљно разрађен план, тако прецизан да је личио 

на железнички ред вожње. 

- Сваки од нас се могао попети на Макалу, али су врх досегла 

само осморица - каже инж. Алеш Кунавер, вођа експедиције. - Ипак, 

без осталих ни та осморица не би успели, па је зато успех Шесте 

југословенске хималајске експедиције заједнички успех свих нас. 

Овога пута на врх су стигли углавном најмлађи учесници 

експедиције, јер они треба у будућности да буду носиоци сличних 

подухвата.  

  

Агонија на петнаест метара под врхом 

 

Када је пре неколико дана у љубљанском биоскопу “Унион” 

одржана свечана премијера колор дијапозитива са Макалуа, међу 

осморицом освајача овог врха налазила су се и двојица момака са 

штакама. Студент хемије Зоран Бешлин остао је само чудом жив, а 

последица трагедије под самим врхом су ампутиране пете. Маријан 

Манфреда, електричар из Бохињске Беле, због промрзлина је остао 

без прстију на обе ноге. Иначе, Манфреда је учинио подвиг какав још 

ни једном алпинисти у свету није пошло за руком - на врх Макалуа 

попео се без маски за кисеоник, јер му је боца са драгоценим гасом 

потпуно отказала.  

- Из базе на 4950 метара, коју смо иначе назвали “Југославија”, 

кренуо сам кроз јужну стену Макалуа 1. октобра, а у логор пет, 

последњи на путу до врха, стигао сам петог дана, заједно са 

Станетом Белаком - прича Маријан Манфреда. - Одатле, са висине од 

8050 метара, рачунали смо да до врха немамо више од десет сати 

успона. Из овог логора смо пошли у пет сати ујутро, 6. октобра 1975, 

а петнаестак метара под врхом осетио сам да немам више кисеоника, 

свестан што значи квар на боци и да без кисеоника нема ни говора 

да могу стићи на врх, који ми је већ био на дохват руке. Успоставио 

сам радио везу са вођом експедиције Алешом Кунавером коме сам 

саопштио шта ми се догодило. Упитао сам га шта да радим. Алеш ми 

је дао инструкције и саветовао да покушам успон без кисеоника. Још 

ми је рекао да будем стално концентрисан и пазим на сваки корак, да 

се што више одмарам. 
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Испод је беснело невреме и помоћ му није никако могла стићи 

тога дана, а остати и чекати нове боце на тој висини без шатора, на 

орканском ветру и температури од минус 40 степени била је лудост. 

- Сваки корак ка врху представљао је ужасан напор, једноставно 

ваздуха нисам имао, гушило ме је, халуцинирао сам, али ме је нешто 

вукло напред. Тамо је врх, тамо се мора завиорити југословенска 

застава. Када сам приметио да немам више да се пењем, нестало је 

свих тешкоћа, - стигли смо, ми Југословени, на овај хималајски врх, 

остварили смо оно због чега смо и дошли чак овамо. 

На повратку у базу Манфреда је осетио да му прсти на ногама 

све више трну. Недостатак кисеоника и слаба циркулација крви 

учинили су своје, предњи део стопала је поцрнео, а он је знао шта то 

значи - остаће без прстију. 

  

Стравична ноћ 

 

Неколико дана касније, само чудом је и 24-годишњи Зоран 

Бешлин остао жив. Он је са Јанезом Довжаном кренуо пут врха и 10. 

октобра 1975. се нашао у логору пет. На врх је први кренуо Довжан, 

а нешто после њега и Бешлин. Како сам каже, његова страст за 

спавањем му је могла доћи главе. Нешто је дуже спавао у маленом 

шатору и на путу према врху срео је Довжана који је већ био на 

њему. 

Довжан му је рекао да до врха има око сат и по успона. И њему 

је отказала маска са кисеоником. Одлучио је да крене без ње. На 

само петнаест метара од врха, на готово истом месту где је Манфреда 

остао без кисеоника, осетио је да више не може даље.  

- Тужно сам гледао тих петнаестак метара које нисам био  у 

стању да савладам, а требало је заправо само толико корака учинити 

и убележити се у освајаче Макалуа. Убрзо после тога почела је 

ледена олуја - сећа се тих трагичних часова Бешлин. - Ледене иглице 

су се забијале у лице и изазивале страховите болове, без маске за 

кисеоник тешко сам дисао и осећао да губим снагу. Мислио сам 

стално: морам издржати. Морам. Некако сам успео да успоставим 

везу са вођством експедиције. Објаснио им шта ми се догодило. Алеш 

ми је саветовао да се мало одморим и вратим назад. Међутим, више 

нисам могао ни напред ни назад. А почела је да се спушта ноћ. Надао 

сам се да  ћу смоћи снаге да се домогнем врха, па ако и треба 

умрети, нека ми крај буде тамо горе. Убрзо су почеле халуцинације. 

Чуо сам како поред мене свира оркестар, слушао гласове другова, 

песму, глас родитеља, осећао сам као да су сви ту, да ме храбре да 

могу стићи на врх.  

Зоранов токи-воки је стално био укључен. 
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Другови из логора су слали поруке, али глас одозго није стизао. 

Ни Зоран их више није могао чути, запао је у тешку кому. Живео је у 

свету халуцинација. Ноћ је била страшна. Како је прошла - Зоран се 

тога не сећа.  

- Моја је срећа  што је радио стално био укључен а ујутро сам, 

некако  када ми се свест на мах повратила, чуо глас другова који су 

ме, како причају целу ноћ звали. Молили су, претили, преклињали да 

се вратим, али сам то упорно одбијао верујући да могу да изађем на 

врх. А он је био ту, петнаест корака од мене. Ипак су ме некако 

убедили да кренем назад. Падао сам, повремено губио свест, али је 

из радија стално долазио глас охрабрења, а ја сам им, говоре ми то, 

свашта причао.  

На најтежим местима успона срели су га другови из нижих 

логора и истог дана успели да га спусте у базу, одакле су он и 

Манфреда на леђима носача пренети до најближег аеродрома и хитно 

авионом пребачени у Љубљану, где су им одсечени промрзли делови 

ногу. 

Са вођом Шесте југословенске хималајске експедиције 

инжењером машинства Алешом Кунавером, коме је ово био пети 

одлазак у Хималаје, разговарали смо о планинарском спорту уопште.  

 

Алпинизам је спорт, а не лудост 

 

Алпинисти  не знају за славу попут осталих спортиста, за овације 

хиљада гледалаца. Они немају публику. Њихово борилиште је далеко 

од радозналих погледа, негде високо у брдима, где ветрови царују а 

време се мери бројем забијених  челичних клинова у стену или лед.  

Шта вас наводи да се пењете по стенама, често залеђеним, 

клизавим и трошним, шта вас толико вуче да се непрестано излажете 

опасностима? Чему то играње на ивици   живота и смрти? Да ли је 

алпинизам спорт или лудост - болест нашег времена? 

- Алпинизам је рад, а не забава. Познато је да је алпинизам 

производ интензивног живота, модерног друштва, уосталом као и 

већина спортова. Човек који живи у великом граду постаје психички 

засићен свакодневницом и уморан. Зато тражи делатност у којој би 

се одморио и психички растеретио, а најбоље психичко одмарање је 

спорт, поготово ако се одвија у природи.  

Мишљење да је алпинизам бежање из друштва и средине, 

тражење самоће и неко праисконско враћање природи, сасвим је, 

према томе, неоправдано? 

Циљ спорта није само у томе да се телесно развијемо, већ и 

психички. Дакле, ни алпинизам није само савлађивање тешко 

приступачних стена и путева у планини, нити пентрање на врх са 

лепим погледом. Алпинизам је, пре свега, цела тура са коначним 
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резултатом: телесни напор и спознаја својих психичких и физичких 

могућности, које се при раду у стени развијају до крајњих граница.  

 

Пењемо се на врх, јер је он тамо 

 

Постоји још једна велика и светла тачка алпинизма. То је његов 

индивидуално-васпитни удео... 

У колективном животу у планини, у борби за постизање циља, у 

једној навези, у једном шатору, при једној ватрици, уз једну порцију 

рађа се трајно другарство, несебична љубав према другу, партнеру, 

човеку на заједничком ужету, који се бори за заједнички циљ, - вели 

инж. Кунавер. 

Каква је сврха нашег пењања на Макалу? 

- На ово питање не може се одговорити једноставно. Пењемо се 

на планине зато што то волимо, баш као што неко ужива да јури за 

лоптом, јаше коње, удара боксерском рукавицом противника, 

плива... Али, сумњам да је било ко из наше групе ове године пошао 

на Макалу очекујући да ће уживати у пењању, као што је то случај 

када идемо по планинама у домовини. Знање које се стиче пењањем 

на лакше доступне врхове не вреди много у Хималајима, јер није 

истовремено пропраћено одлучношћу и нарочитим искуством. Али, 

решавање проблема који је пркосио вештини и истрајности других, 

неодољив је магнет сваком подручју људске делатности. То је био 

нагон због кога је чувени алпиниста Ирвин Малори, покушавајући 

пре педесет година да се домогне Монт Евереста, одговорио на 

слично питање: “Пењемо се на врх, јер је он тамо”. 

Али, чему потезати чак до Хималаја када и код нас има тешких 

стена и врхова? 

Хималаји су планинарска олимпијада, светско првенство које 

траје већ деценијама и које се, сигуран сам, још дуго неће окончати. 

На тој неутралној позорници, сатканој од ледених врхова високих 

преко 8000 метара, алпинисти стављају на испит способности једног 

целог народа, једне нације, државе. Југословенска застава на 

највишој тачки Макалуа је равна знамењу на победничком јарболу 

неког светског првенства.  

 

Бачко паперје одолева Хималајском мразу 

 

Готово сва опрема Шесте југословенске хималајске експедиције 

израђена је у домаћим фабрикама. Вреће за спавање и специјалне 

панталоне и блузе направљени су у Суботици. 

-  Бачкапродукт  из овог града израдила нам је ову опрему, која 

се показала боља од свих иностраних - каже инж. Кунавер. 

 



У ПОТКРОВЉУ СВЕТА 

57 

 

Дневник, 31. децембар 1975. год. 

 

ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ 
 

Вршачке планине заузимају површину у оном луку источно од 

Вршца, који чини наша државна граница према Румунији. Својим 

обликом оне су потпуно самосталан и јасно издвојен геоморфолошки 

предео, који се западно спаја са Панонском низијом, а источно и 

јужно преко валовитог земљишта прелази у тзв. Банатске планине. 

Генетски, Вршачке планине представљају реликтне остатке 

некадашњег панонског масива.   

Вршачке планине леже на 450 8' упоредника северне географске 

ширине, те имају особине умерене климе. Сем тога, својом малом 

надморском висином оне имају и климатске особине које одговарају 

средини између панонске и планинске климе. Као хумидни предео 

Вршачке планине имају извесну хидрографију. Према правцу 

отицања површинских вода проучена област припада дунавском 

сливу.  У привредном погледу Вршачке планине чине, такође, прелаз 

између равничарских и планинских предела. Својим 

виноградарством, туризмом и шумарством оне су спона између 

равничарских земљорадничких и планинских шумско-рударских 

области.  

Вршачке планине, заједно са Вршцем, су саобраћајни центар у 

коме се сустичу равничарски и планински путеви. Ту су се одувек 

људи припремали за дужа, тежа и опаснија путовања по Банатским 

планинама и Карпатима или су се при повратку одмарали и 

припремали за пут по равници.  

Најзад, Вршачке планине леже у додирној зони румунске и 

српске етничке групе. Отуда је ова област и  у етничком погледу 

шаролика.  

Област, коју је проучио професор Природно-математичког 

факултета у Новом Саду, са катедре за географију,  др Бранислав 

Букуров обухвата Вршачке планине и околно земљиште. Западна 

граница испитаног дела почиње од државне границе према Румунији, 

северно од Малог Жама, па се повлачи границом хатара између 

Малог Жама и Великог Средишта, потом преко Ата, који раздваја 

Мали од Великог вршачког рита, избија на западну границу хатара 

Вршца, према Павлишу, и њом иде све до тромеђе Вршца, Павлиша и 

Ритишева. Јужна граница испитане области почиње од поменуте 

тромеђе и Кеверишем избија на северну границу куштиљског хатара, 

који иде све до државне границе према Румунији. Одавде па на север 

настаје источна и северна граница која се поклапа са државном 

границом све до северно од Малог Жама.  
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Источна и северна граница су природне, пошто су повучене по 

највишим планинским котама. Западна граница уколико иде Атом 

представља, такође, природну границу, али даље, према Павлишу, 

она је сасвим произвољна. На јужној страни граница је више 

административна.  

Овако ограничена област чини једну географско-економску 

целину са Вршачким планинама као централним пределом. На 

брдовите и планинске пределе долази око 170, а на равничарске око 

85 квадратних километара. Површина проучене области износи 

укупно 255 кв. километара. У њој живи преко 32000 становника, 

настањених у Марковцу, Гудурици, Великом Средишту, Малом 

Средишту, Вршцу, Месићу, Јабланци и Сочици.  

Према др Букурову не постоји одређено име ни за Вршачке 

планине. Вршчани их називају “Брег” и при томе мисле на брег где је 

кула. На секцији Војно-географског института у Београду, размера 

1:50000, читаво побрђе носи топоним “Чуке”. Овај израз, колико је 

до сада утврђено, није очуван код народа. Међутим, географи 

најчешће користе топоним “Вршачке планине”, који се већ одомаћио 

у географској литератури.  

Што се тиче имена “Кутрички врх”, оно је чисто немачка 

транскрипција српског израза “Гудурички врх”. Овај највиши врх 

добио је своје име “Гудурички врх” по селу Гудурици у чијем се 

хатару налази. Немци, бивши становници Гудурице, нису били у 

стању да изговоре “Гудурица” те су скраћено изговарали “Кутрица”, а 

врх “Кутрички врх”. Овај топоним је ушао у секцију Војно-

географског института у Бечу, 1:75000, а одатле се пренео и на 

секцију нашег Војно-географског института, размере 1:50000. У 

нашој географској литератури, па и међу планинарима, требало би 

водити рачуна о томе и овај врх називати Гудурички врх, као што га 

и данас називају становници овог краја.  

У висинском погледу читава област се дели на ниске планине, 

брежуљкасто земљиште и ниже заравњене пределе. Планински  

предео заузима централни положај, а брежуљкасто земљиште 

распоређено је северно и јужно од планинског дела. Нижи 

заравњени предели су северно, западно и  јужно од Вршца. Читава 

област је нагнута према Панонској низији. 

Планински предео представља Вршачке планине. Оне почињу 

Вршачком кулом и простиру се на исток све до државне границе и 

даље у Румунији све до Черне, десне притоке Караша. Било 

Вршачких планина од Вршачке куле до Лисичје главе има правац 

југозапад-североисток, а од Лисичје главе до Гудуричког врха било 

повија у облику лука на југоисток и тај правац задржава све до 

поменуте реке. Долина Черне на истоку, Марковачки поток и Мали 
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вршачки рит на северу, Гузајна и Месићки поток на југу, јесу границе 

Вршачких планина.  

Од Вршца, планине се нагло дижу до Мисе (252 м.) и Вршачке 

куле, где је висина 399 метара. Затим преко Турске главе, Ђакова 

врха (449 м.) висина расте и на Вршачком врху (488 м.) и Лисичјој 

глави (590 м.) она достиже скоро 600 метара. Од Лисичје главе 

надморска висина поступно опада до 380 метара, па се поново диже 

на Гудурички врх до 641 метар. Ово је највиша тачка Вршачких 

планина и читаве Војводине. Од гудуричког врха надморска висина 

опет постепено опада према истоку на 310, па на 301, 305 да се, 

најзад, на самој државној граници према Румунији, на Доњем 

Вршишору, подигне на 463 метра. Одавде па све до Черне висина је 

у сталном опадању. 

У уздужном профилу Вршачке планине имају четири истакнуте 

чуке: Вршачку кулу, Вршачки врх, Гудурички врх и Доњи Вршишор. 

Оне су међусобно одељене поточним долинама и превојима. Између 

Вршачке куле и Вршачког врха је Превала (нижа од 380 м.) која се 

према југу спушта у Широко било (где се, иначе, налази планинарски 

дом). Између Вршачког врха и Гудуричког врха је превој Кулмеа маре 

(389 м.), а између Гудуричког врха и Доњег Вршишора је превој 

Коркана, висок 300 метара.  

Попречни профил Вршачких планина, такође, је асиметричан. 

Према северозападу падине су оштро засечене стрмим странама, без 

одсека, које се од Вршца до Великог Средишта спуштају непосредно 

у Мали вршачки рит. Од великог Средишта према Гудурици и 

Марковцу северна подгорина није тако стрма, него се поступно 

спушта у ниже пределе.  

Северни обронци су скоро потпуно неразуђени. Од Вршца па до 

Малог Средишта нема ни једне веће поточне долине. Исто тако је од 

Малог Средишта, до државне границе. Једино код Малог Средишта, 

јужно од Гудурице, и јужно од Марковца, постоје поточне долине. 

Прва је прилично развијена, а остале су неразвијене. Развођа између 

ових долина су слабо изражена.  

Јужна подгорина се степенасто спушта у ниже пределе. Од 

највиших врхова, Вршачког брега (395 м.), Турске главе, Ђакова 

врха, Лисичје главе, јужне падине се поступно спуштају преко 

Магарећег брега (276 м.), Павлишког брда (253 м.), Широког била у 

Црвенку и у долину потока Месића. Али, између Вршачког врха и 

села Месића појављује се Главица (315 м.), која се својом висином 

знатно истиче изнад околног нижег земљишта.  

Ступњевито опадање висине на јужној страни јавља се јужно од 

Гудуричког врха, јужно од коте 301 на билу, као и јужно од Доњег 

Вршишора. Нижи предели на овој страни су Пољана Маре, Доњи 

Арцеш и Карбонари. Карактеристично је да се на овој страни јављају 
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већ поточне долине, које су својим долинама ове степенице 

раздвојиле у самостална добро засвођена развођа.  

Вршачке планине су састављене од палеозојских кристалних 

шкриљаца (гнајсева), кроз које се местимице пробијају гранити. 

Кристални шкриљци се разликују по боји, по чистоћи и по 

отпорности према атмосферским утицајима. На западној половини 

шкриљци су сиво-црни, што потиче од графита, а на источној 

половини су зеленкасти од хлора, а на површини, где је дробљење 

интензивније, преовлађује боја оксида. Извесни делови ових стена, 

као и гранити, пружају велику отпорност према соларним силама.  

У гнајсу се налазе омања зрна белутака, која штрче као 

нееродирани делови стене. Али ако су овакве стене богате белутком, 

онда и саме оне штрче изнад околине. На таквим стенама и од таквих 

стена, како вели Халвач, саграђена је Вршачка кула. Овај доста 

отпоран и лако обрадив гнајс користи се као материјал за грађење 

кућа и за калдрмисање улица.  

С обзиром да флора зависи од састава земљишта, 

геоморфолошких и хидрографских прилика, то се у погледу биљног 

света могу издвојити четири предела и то: виши планински предео, 

планинске стране и ниже брежуљкасто земљиште, лесна греда и 

ритови.  

Биљни свет виших планинских предела (изнад 250 метара 

надморске висине) чине шуме у мешаним састојима. Највише има 

храста, липе, цера, јасена и багрема. Веће површине покривене су 

закржљалим шумама-шикарама и жбуновима. На пропланцима и 

честарима има доста пашњака и сенокоса.  

Према извесним подацима некада је била много већа 

распрострањеност шума. Предпоставља се да су се шуме раније 

спуштале и у ниже пределе, па чак до брежуљкастог земљишта и 

ритова. Шумска вегетација била је од пресудног значаја за стварање 

гајњаче, која нам данас открива раније распрострањене шуме.  

У шумским пределима највише се задржавају лисице, ретко вук, 

дивља мачка и срна. Иако су Вршачке планине оскудне у птицама 

услед оскудице у води ипак се од грабљивица виђају сиви крагуј, 

царски орао, соко и буљина.  

У прошлим вековима вршачка околина се одликовала 

разноврсном фауном. Чак би се могло рећи да су вршачки ритови и у 

другој половини прошлог века били зборна места за многобројне 

барске птице-селице. У малом вршачком риту беше станиште 

разноврсних пливачица, као што су гњурци, патке, гуске, чигре, 

лиске, чапље, роде, шљуке и гемови. Од гмизаваца било је 

зеленбаћа, белоушки, а од водоземаца даждевњака и водених 

гуштера (мрмољака).  
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Билтен ПССВ, 25. септембар 1976. год. 

 

 

АВАНТУРА И ЗА НАЈИСКУСНИЈЕ 
 

У доба године чак ни најспремнији алпинисти, због опасности од 

лавина и настабилног времена, не предузимају успон на Триглав - 

Планинарско-смучарски савез Војводине ограђује се од акције 

планинара из Петроварадина, који иако неискусни желе да крену на 

“кров Југославије”. 

Вест објављена у петак 19.11.1976. на страницама Новосадске 

хронике “Дневника” да група од седам девојака и младића чланова 

ПСД “Црвени чот” у Петроварадину, намеравају ускоро да се попну 

на врх Триглава заслужује пажњу. Онај ко познаје ћуди високих 

планина у ово доба године добро зна какве све опасности крије 

успон на Триглав, поготову што ову акцију предузимају људи који 

никада зими нису били у високим планинама. Поврх тога, они никада 

нису имали прилике да се служе ужетом, цепином, дерезама 

(специјалним металним справама које се стављају на гојзерице за 

лакше кретање по леду) и другим алпинистичким прибором 

неопходним да би се један овакав подухват остварио. 

Успон на Триглав у зимским условима је неупоредиво тежи него 

лети, а и зими се на његов врх иде у марту и априлу када је снег 

стабилан и опасност од лавина далеко мања него сада. У новембру, 

децембру и јануару ни најискуснији словеначки планинари и 

алпинисти не улазе у авантуру и не пењу се на стрме и снежне 

литице “крова Југославије”. Чекају прве пролећне дане за такве 

успоне. 

Тренутно на Триглаву има 1,60 метара снега. Он је нестабилан и 

веома се лако одроњава. Осим тога, у ово доба године тамо су честе 

магле, па и пут из долине до првог планинарског дома под Триглавом 

- Кредарице или Планике може да буде веома опасан. Не познавајући 

стазу за час се стигне под стену са којих просто цуре убитачне 

лавине. Једном речју, излазак на Триглав у новембру и децембру 

представља авантуру од које планинарско-смучарска организација 

Војводине и њен Савез желе да се ограде и на овај начин скину 

сваку одговорност са себе за евантуалне неугодне последице. Тим 

пре, што је на Триглаву, лети два пута једино био вођа групе, а 

остали не само да нису на Триглаву већ ни на високим планинама! Да 

би ситуација била неугоднија три девојке су постале чланови 

планинарске организације тек пре три месеца и без икаквог искуства 

у ходању по планинама усуђују се да крену на овакав опасан пут. 

Планинарско-смучарски савез Војводине не може и нема право 

да спречи одлазак оваквих и сличних група, које под “заставом” 
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планинарске организације предузимају тако ризичне и 

непромишљене акције, али јавно жели да се огради од њих. 

Као председник ПСС Војводине и човек који је два пута зими 

изашао на Триглав (у марту и априлу) упозорио сам на састанку 

Савеза планинарско-смучарских друштава новосадске општине вођу 

пута на све опасности које крије овакав успон  и указао му на 

непромишљеност њиховог подухвата. Али и поред упозорења он 

стаје на чело групе неискусних планинара. 

Подсећам на трагедију пре 13 година која се у ово доба догодила 

на Бјелашници, која је неупоредиво питомија и нижа од Триглава 

када су се смрзнули земунски и сарајевски планинари, а имајући то 

на уму ова акција планинара Петроварадина с правом се може 

назвати опасном авантуром. 

У вести се поткрала и једна нетачност да ће чланови “Црвеног 

чота” бити “први Војвођани” који ће зими покушати да изађу на 

Триглав. Међутим, до сада је зими на “кров Југославије” - колико 

знамо - већ било шест војвођанских планинара и алпиниста: двојица 

из Новог Сада и четворица из Сремских Карловаца. То су били, 

искусни алпинисти, узгред речено, они су ишли са словеначким 

асовима алпинизма. 

 

Дневник, 23. новембра 1976. год. 

 

 

ПЕШКЕ ДО ЗВЕЗДА 
 

Да ли је највиша планина афричког континента постала чувена у 

свету по Хемингвеју, или прича овог знаног писца “Снегови 

Килиманџара” по планини која човеку нуди сва задовољства овог 

света? Јер, Ернест Хемингвеј своју причу почиње: “Килиманџаро је 

снегом покривена планина, висока 19710 стопа, и кажу да је то 

највиша планина у Африци. Њен западни врх Масаи називају Нгаје 

нгаи - божја кућа. Уз сам западни врх налази се сасушена и смрзнута 

лешина једног леопарда. Нико није разјаснио шта је леопард тражио 

на тој висини”. Овај пасус чувене приче овенчао је славом 

Килиманџаро, па је отуда и сваки одлазак на њега изазивао 

узбуђења оних који се одлуче да га посете и дивљење оних којима су 

планинари касније причали своје догодовштине. 

Иначе сам излазак на највиши врх Килиманџара данас више није 

неки изузетан планинарски, још мање алпинистички подвиг. Да би 

стигли до крајњег циља - врха високог 5895 метара - неопходно је да 

човек има здрава плућа и срце. Разређен ваздух на висинама изнад 

четири хиљаде метара једина је препрека за оне који крену на пут. 
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Симбол слободне Африке 

 

Колико је Килиманџаро постао чувен у свету по својим видицима 

и лепоти каква се ретко среће, толико је ова планина данас симбол 

слободне Африке. 

До пре шеснаест година највиши врх Килиманџара звао се Кајзер 

Виљхелм шпиц. Међутим 9. децембра 1961. на том врху су родољуби 

Танзаније истакли огромну заставу, чиме су означили долазак 

слободе својој земљи и од тога дана врх се на језику свахили назива 

Ухуру - Врх слободе. Тако је ова планина, усред жарке Африке са 

белом капом вечитог снега и леда, постала најлепши споменик 

слободи афричког народа и симбол раскида са мрачном ером 

колонијализма и владавине белог човека, започете доласком Немаца. 

 

Планина демона 

 

Последњих деценија су интересовања планинара и алпиниста из 

целог света усмерена пут Хималаја, Хиндукуша и Анда, ради 

освајања највиших врхова у овим планинским масивима. Чини се да 

су заљубљеници планина једноставно заборавили на друге врхове 

посејане широм земље, а међу њима и на Килиманџаро. Иако овај 

врх специфичношћу свога терена даје планинарима већу жељу - да 

се у тропској жези попну на ову ледену громаду. 

За Африку је Килиманџаро специфичан и изразити пример 

угашеног вулкана. И као што је Партенон типичан израз хеленске 

културе и уметности, Килиманџаро стоји као Акропољ Африке, да 

свако ко га и издалека опази угледа у њему симбол који блиста у 

белини свога снега и леда на екваторском жарком небу. “Ко је видео 

пирамиде Гизе - писао је први освајач Килиманџара Ханс Мајер - ко 

је дуго посматрао загонетну Сфингу, ко је пролазио непрегледном 

Сахаром и безводним пешчарама Африке, тај још увек себи не може 

дочарати осећај путника када се нађе пред лицем овог горостаса. У 

њему је симбол целе Африке... “ 

Килиманџаро се сместио на 3. степену и 5. минуту јужне 

географске ширине и 37. степену и 15 минуту источне дужине и 

састоји се од две снежне главе - Кибо (5895 метара) и Мавензи (5355 

метара) које су удаљене једна од друге, у правцу исток-запад, око 12 

километара. Име су му дали домороци: Килиманџаро на језику 

свахили значи “Планина демона”. 

Кибо, на чијем се вулканском рубу налази и врх Ухуру, типичан 

је угашени вулкан на коме се и данас веома лепо разликује кратер и 

лава на његовим падинама. Мавензи је старији вулкан испраних 

облика, па је некако импозантнији за око планинара који се први пут 

нађе пред лицем ове планине. Кибо на језику племена Нага значи 
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“Бео”, јер га током целе године крунише бела капа вечитог снега и 

леда. Мавензи или Кимавензи на том језику значи да је врх - мрк или 

сув. Мавензи је пун црних стена и преко хиљаду метара високих. Оне 

својом специфичношћу и грађом тамног еруптивног камена 

надмашују све облике Алпа. На многе врхове Мавензија стигли су 

само најодважнији алпинисти, а на неке, тврди се, људска нога још 

није крочила. 

 

Прва открића 

 

Од обале Индијског океана Килиманџаро је удаљен око 300 

километара ваздушне линије, железницом има око 500, а 

аутомобилским путем 400 километара. Одатле он није видљив, јер га 

са источне стране заклања планина Бура (2400 метара), Угуено 

(2000 метара) и Усамбра (2000 метара), а и удаљеност је сувише 

велика. 

Додуше, то још не значи да су морнари са те удаљености видели 

Кибо или Мавензи, јер су се на путу око обале Индијског океана  до 

Килиманџара испречиле три мање планине, па је могуће да су то 

биле и оне. Истраживачи Килиманџара верују још да је овај запис 

настао тако што је неко од морепловаца зашао дубље у копно одакле 

је евентуално могао да види планину. Интересантно је споменути да 

у овом запису стоји да Нил извире из великих језера Централне 

Африке, иако о њима тада људи још нису ништа знали. Веза између 

усменог преношења није искључена, јер је и у то доба постојао 

каравански саобраћај уз обале Нила, па је могуће да су на тај начин 

људи нешто научили за велика језера, а могуће је на тај начин 

стигао и глас о афричком Олимпу. То је било углавном све што су 

људи до средине прошлог века знали о Килиманџару. 

Први Европљанин који је својим очима угледао Килиманџаро, 

био је немачки мисионар Ребман. У жељи да што дубље зађе у 

забачене крајеве од обале, угледао је 11. маја 1848. са једног виса 

призор који га је запањио. У јари сунчеве припеке екваторске 

Африке учинило му се - како је записао - да гледа вечиту област 

снега и леда. Обрадован овим открићем, Ребман се вратио на обалу 

Индијског океана, у Момбасу, и следеће године организује заједно са 

земљаком Крапом експедицију до снежних планина. Ребман је био 

врстан путник, али веома слабо опремљен за било какав научни рад. 

Килиманџару је пришао, према његовом каснијем службеном 

извештају, на око 25 километара и уживао у лепоти планине и 

одсјају сунца на његовим снежним врховима. Он је први нацртао 

обрисе Килиманџара, а Крап скицирао терен. 

На повратку су скренули североисточно и ту доживели ново 

изненађење - на великој удаљености у јасном афричком небу 
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приметили су новог горостаса Африке - планину Пенију (5242 метра). 

Ни Ребман ни Крап нису своја запажања штампали, али је из 

њихових извештаја много новог сазнано. 

 

Класично доба откривања Килиманџара 

 

Око 1860. године почиње доба открића земаља око дивовске 

планине. Први Европљанин који је начео ово подручје био је угледни 

и богати хановерски трговац, географ и путник Клаус фон Декен, 

који је темељно испитао јужне падине Килиманџара, али је успео да 

стигне само до 2400 метара. Дивља прашума која опасује планину 

одбила је Декена од за то доба смелог покушаја успона, поготово што 

није био ни планинарски ни алпинистички опремљен. У селу Тавети 

(745 метара надморске висине) подигао је главни логор. На карти 

коју је приложио своме огромном делу у шест повећих књига лепо је 

нацртао положај планине. Из тога сазнајемо о првим мерењима на 

Килиманџару која је обавио 1862. Додуше, она нису била бог зна 

како тачна, али су значајна јер су била прва. Те године Декен 

форсира истраживња око Килиманџара и успева да се пробије до 

горње границе прашуме - на 3000 метара, али због лошег здравља 

мора да се врати у долину. Декен је измерио да је Кибо висок 5703 

метра. 

На темељу Декенових испитивања и резултата радили су сви 

остали истраживачи Килиманџара. Иако је највиши афрички врх још 

дуго остао поштеђен људске ноге, и у њиховим извештајима 

налазимо нова и нова открића око Планине демона. Опширнији 

извештај о тим истраживањима може се наћи у делу Чарлса Њуа. 

Овај енглески мисионар пише да је у неколико наврата покушао да 

савлада појас прашуме на Килиманџару и дохвати се стена планине, 

али му то није полазило за руком. Тек на четвртом путовању успео је 

да стигне на 4420 метара. Међутим, не зна се тачно којим је путем 

ишао, јер су сви који су стигли између врхова Киба и Мавензија свој 

логор подизали стотину метара више. Ни овог упорног путника није 

служила срећа. Његови “верни” пратиоци, у страху пред планинским 

демонима, присилили су часног оца, лукавством на повратак. 

Једноставно су му покрали ствари до којих су дошли. Тако је и 1872. 

пропао покушај да људска нога први пут ступи на највишу тачку 

Килиманџара. 

 

Планина се жилаво брани од човека 

 

Деценију после овог Енглеза, у земљу Масаја упутио се његов 

млађи земљак Џозеф Томпсон. Полетан и пун енергије, он је без 

много потешкоћа превалио пут од Момбасе до Тавете, где се задржао 
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око месец дана испитујући земљу Чага и покушавајући да се попне 

на Мавензи. Међутим, већ на самом почетку пута ка стеновитом врху 

морао је да капитулира, јер Мевензи није био тако једноставан за 

пењање као што је Томпсону изгледало. На око 400 метара висине 

увиђа да су му сваки даљи напори да се домогне врха узалудни, јер 

је планина била све стрмија и залеђенија. Како је био задовољан и 

тиме што је постигао (мислио је као и многи други да му је до 

коначног циља требало још неколико корака) враћа се Томпсон у 

долину. Величина планине га је веома импресионирала, па је након 

првог неуспелог покушаја да јој се приближи стекао изузетно 

поштовање, те ју је у великом луку заобилазио. 

Године 1884. млади Џ. Џ. Џонстон, одважан, предузетан и 

одличан организатор, добија од британске владе 1000 фунти 

стерлинга и задатак да организује експедицију чији ће задатак бити 

да свестрано проучи и истражи Килиманџаро и његову околину. 

Џонстон је исте године, почетком марта, напустио Лондон, - за месец 

дана стигао на Занзибар, па преко Момбасе за 30 дана стиже у 

подножје Килиманџара. Из Тавете предузима више успона преко 

Мошија. За њега, као и многе пре њега, непроходна прашума на 

падинама Килиманџара преставља непробојну баријеру за даље 

напредовање. Џонстон се враћа и форсира други пут - преко села 

Марангуа, којим путем углавном и данас пролазе сви они који желе 

на Ухуру. 

Шест месеци остао је Џонстон у окриљу планине желећи да се 

превасходно домогне врха Кибо, који је проценио и измерио да је 

висок 5733 метра. Међутим, успео се приближити снежној капи само 

на две миље. На Мавензи креће последњих дана свога боравка у 

овом крају и форсира га чисто алпинистички - сам са једним 

пратиоцем успева да стигне до 4620 метара, али га време и 

страховита хладноћа приморавају да се врати у долину. 

Тако је планина и у овом дуелу са човеком изашла као победник. 

Килиманџаро је и даље остао достојанствено тих и миран, а његови 

снегови блистали су на десетине километара унаоколо на жарком 

афричком небу и упозоравали смеле путнике да ће тешко 

капитулирати и дозволити да људска нога закорачи на његова бела 

плећа. Био је то истовремено нов изазов човеку, који га је све више 

респектовао, али потајно желео да га савлада. 

 

Најзад - победа! 

 

И поред свих недаћа коју су доживели сви они који су покушали 

да освоје Килиманџаро, смели истраживачи и планинари нису лако 

дизали руке. Људи су били упорни - срчано су се пробијали кроз 

афрички песак, просто пржени од силне жеге и блештаве светлости 
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афричког неба, гоњени једино жељом да виде и доживе дивљу 

природу. 

Експедиције око Килиманџара постају све бројније, али успони 

на њега све ређи. Велику експедицију организовали су 1887-1888. 

гроф Телеки и Фон Хоел. Они су прошли кроз Арушу и наставили 

степом ка јужним обронцима Килиманџара. Успут су само делимично 

успели да испитају вулкан Мери, на северу изнад Аруше, који је 

Џонстон проценио да је висок 4480 метара и осим ове, било је још 

неколико мањих експедиција које су покушале да крену пут врха 

Килиманџара, али без успеха. 

Коначно, победа је припала немачком путнику и географу 

доктору Хансу Мајеру. Три пута се он враћао са Килиманџара са 

обиљем података. Трећи пут - 1889. године - вратио и као први човек 

који је успео да стигне до највише тачке афричког континента. 

Приликом трећег покушаја нашао се на рубу кратера вулкана Киба.  

Мајер је до највишег врха са собом носио теодолит и нивелир, па је 

топографски снимио и обрадио целу планину. Одавде се спустио у 

мртви кратер и попео се на највишу тачку јужног руба кратера, где је 

констатовао да се налази и највиши врх планине. Дао му је име 

Кајзер Вилхелм шпиц, а измерио је да му је висина 6010 метара. 

Занимљиво је да се ова висина сматрала све донедавна тачном. Тек 

савременим инструментима највиши врх Килиманџара “снижен” је за 

115 метара. Исте године Мајер успева да стигне и на један врх 

суседног Мавензија на 5095 метара висине, одакле је помоћу 

инструмената измерио да је највиша тачка другог врха Килиманџара 

висока 5355 метара. 

Мајер је дао велики публицитет својој победи и резултатима 

својих истраживања у стручној географској литератури, а написао је 

и повећу књигу о своме путу, којој је приложио и доста прецизну 

топографску карту Килиманџара, што ће дуго година служити као 

водич експедицијама које су се отискивале у ове крајеве. 

Освајањем највише тачке вулкана Киба завршава се историја 

освајања и открића ове афричке планине, а након тога само по неки 

ретки путник навраћа у ове крајеве да би се уверио да усред 

Африке, на Екватору, постоји вечити снег и лед. Тек после другог 

светског рата, а нарочито последњих десет година, на стази кроз 

џунглу и степу Килиманџара пут врха Ухуру све је више љубитеља 

планина, који желе да се домогну руба кратера, чији су снегови 

велики изазов човеку. 

 

Духови су нам били наклоњени 

 

Први освајач Килиманџара др Ханс Мајер овако је забележио тај 

догађај у своме дневнику: 
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“Увече након што је сунце запало иза стрмог врха Мери нашли 

смо се на високом седлу, где смо до касно у ноћ, у студеној магли, 

започели разговор о нашем плану за сутрашњи дан. 

Покушај од пре два дана није успео, јер су нас разређени ваздух 

и једнолике контуре вулканских облика збунили у оцени 

удаљености... 

Освануло је прекрасно јутро, сунце је убрзо загрејало ваздух - 5. 

октобар око подне пошли смо на пут. Црнац Муини носио је неку 

врсту спаваћих врећа - кожухе од крзна и дебеле гуњеве, а ми смо 

пртили храну, алпинистичку опрему, инструменте, воду и гориво. 

Пошли смо траговима нашег пута од 3. октобра, те смо око 4 сата 

после подне стигли у подножје увале ледника “Тацел”. Ту се почела 

спуштати магла и једва нам је успело у јужном делу долине да 

пронађемо овећу пећину у вулканским наслагама која нам је 

послужила као склониште. 

Доспели смо на 4650 метара висине што одговара висини врха 

Монте розе у централним Швајцарским алпима. 

Дрва није било, па смо остали без ватре, једино смо могли да 

пронађемо и послужимо се омањим грмовима траве која није могла 

да гори, али од које смо уредили наше лежаје. Тако смо ноћ провели 

сразмерно удобно, иако је термометар показивао минус 12 степени. 

Шпиља нас је штитила од ветра који се спуштао са глечера у долину. 

Шестог октобра у три сата ујутро кренули смо на пут, у сигурној 

нади, да ћемо данас стићи на врх “Мадјаро”. Изгледа да су нам 

духови леденика били наклоњени, те нам овога пута нису спречили 

излазак на врх. Магле је нестало, па нам је зацело било могуће да се 

дочепамо врха. 

У прво време нас је пратио Месец, који нам је омогућио да 

прокрчимо пут кроз тешко пролазне наслаге вулканске лаве и стена. 

После заласка Месеца послужили смо се фењерима и 

провлачили се кроз клисурасте гудуре, док нисмо стигли до снажног 

ребра од лавине, тик уз руб глечера, до којег смо већ били продрли 

три дана раније. 

Што смо се више успињали, ваздух је био све ређи. Никада пре 

тога нисам опазио звезде у таквом жару као овде, а и светло Сириуса 

и Регулуса било је јаче и постојаније него са ма ког нижег места. И 

сам сјај Млечног пута, као и до зенита допирући трагови светла 

Зодијака - пре доласка дана - у снежним пределима и на високим 

планинама немају премца. 

Уочи зоре стигли смо на руб глечера “Тацел”, 5360 метара, где 

смо дршћући од хладноће, сачекали излазак Сунца. Око 6 сати ујутро 

допрли смо до подножја ледених стена до којих смо се попели још 3 

октобра. На велику нашу радост пронашли смо степенице уклесане у 

лед још у добром стању, па смо, служећи се њима, доста брзо 
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напредовали. Око 8 сати нашли смо се на 5720 метара висине, а око 

8 и три четврт стигли смо на врх вулканске увале - последње тачке 

нешег успона пре три дана - са које нас је невреме присилило на 

повратак. Било је то на 5870 метара висине. 

Без одмора смо наставили пут према југозападу, дуж руба 

вулканске увале, према каменитим врховима на јужном делу 

вулканског кратера, који чини и највиши део Килиманџара. 

Успињући се преко сунцем омекшаног снега и разрованог леда, 

доспели смо око 10 и четврт до пoменутих стеновитих врхова. Овај 

део чине осамљене вулканске громаде, које смо редом обилазили. 

На висинометру смо установили висину средњег врха - 6000 

метара, које оближњи врхови надвисују за око 10 до 15 метара. У 10 

и по стигли смо као први на средњи врх, на који сам поставио барјак 

који смо за ту прилику понели са собом. 

Афрички горостас био је најзад, након тешких борби, савладан, 

а за тај подухват било је потребно готово четрдесетогодишња 

припрема... “ 

 

Војвовођанин - први Југословен који је покушао да се попне на кров 

Африке 

 

Данас нико са сигурношћу не може тврдити када су Југословени 

први пут кренули пут Килиманџара. Зна се да су Раде Кушић и др 

Сава Недељковић први који су се домогли врха Ухуру. Они су 7. 

септембра 1954. у 11 часова и 20 минута истакли на највишем врху 

афричког континента југословенску тробојку. После њих, рачуна се 

да је кров Африке освојило укупно педесет југословенских 

планинара. Група од 25. октобра 1976. била је најбројнија - 13 

планинара из Словеније и један из Војводине. 

Истражујући када су Југословени кренули пут Килиманџара, 

председник Планинарског савеза Србије Раде Кушић дошао је до 

податка да је на руб кратера вулкана Кибо, а то је  висина од 5700 

метара, 1939. године стигао један Војвођанин. Био је то Зрењанинац 

Коломан Трчко. Овде му је понестало снаге и није успео да савлада 

још оних 195 метара висине до Ухуруа. 

Трчко је вероватно, као и многи други који стигну до Гилманс 

поинта, како се зове прва тачка на рубу кратера до које се стиже од 

планинарског склоништа званог “Кибо ха”, био на измаку снаге. Јер, 

на овом врху стиже криза висинске болести која се, између осталог, 

огледа и у губљењу сваке воље за даљи напредак. Само снажни 

емотивно настављају гребеном даље до Ухуруа, а тај пут још изискује 

и доста физичких напора., па тако само сваки десети од оних који 

крену пут највишег врха Килиманџара успева да се домогне његове 

највише тачке. 
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Од Љубљане до “Слатке воде” 

 

Магичношћу свога имена, изгледом и неком чудном 

тајанственошћу Килиманџаро је одувек за мене био велики изазов. 

Била је то она дечачка жеља да се крене у “црну Африку”, у 

авантуру, али је увек бела снежна купола крова Африке била крајњи 

циљ. Та жеља још више је појачана после предавања Радета Кушића, 

пре десетак година, када је свој пут на Килиманџаро поткрепио 

дивним дијапозитивима у боји. За једног просечног планинара 

Килиманџаро је већи изазов од неког оријашког хималајског врха. 

Случајност је хтела да се нађем у групи са тринаесторо словеначких 

планинара, који су више месеци планирали да крену пут највишег 

афричког врха. Прихватили су “једног Лалу” у нади да ће ме 

“откачити” негде на пола пута, где већина планинара одустаје - на 

планинарском склоништу Хoрамбо, где се осећају први симптоми 

висинске болести. На жалост, или на моју велику срећу, они су се 

преварили, јер је испало да је тај равничар и физички и психички 

спремнији од њих за један овакав успон, што се уосталом показало 

на крају нашег пута. На врх је “Лала” стигао сат пре осталих, без 

икаквих потешкоћа у дисању, без поднадулих образа и исколачених 

очију од напора и ретког ваздуха. 

Вратимо се оном тмурном дану на љубљанском аеродрому Брник. 

Зима је на прагу. па околни врхови Алпа лагано навлаче бели зимски 

огртач од снежних пахуљица. Облаци некако притисли небо и не би 

се могло рећи да нашу групу баш лепо испраћају. Атмосфера на 

аеродрому некако ћутљива. Сви који су се одлучили на овај далеки 

пут размишљају о томе да ли ће стићи куд су наумили. Јер, они који 

су се враћали са Килиманџара доносили су стравичне приче о 

успону. 

Снажни ДЦ-9 отиснуо се на далеки пут. Стјуардеса нас 

обавештава да ћемо те ноћи летети на више од 10 километара 

висине, да је наш пут дуг око 10000 километара и да ћемо прелетети 

преко Сарајева, Ђевђелије, Атине, Крита, да ћемо имати прилику да 

видимо непрегледну Сахару, плодну долину Нила, а око 10 часова 

прелетети ћемо и Полутар. Заваљени у тихи дремеж нисмо ни 

осетили када смо стигли на афричко тле. Мали удар, нека неугодност 

у желуцу и ево нас на каирском аеродрому. Прошло је три и по часа 

откада смо кренули из тмурне Љубљане, а ево нас већ у спарној 

афричкој ноћи - у Каиру. Слично доживљавамо и у Џибутију. Најроби 

нас дочекује вечитим пролећем. Овај град, који на језику свахили 

значи “Слатка вода”, налази се на око 1600 метара надморске висине 

и отуда у њему целе године влада - пролеће. 
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Захваљујући крволочности лавова родио се Најроби 

 

Царинске и граничне формалности на најробијском аеродрому 

протекле су релативно брзо. Наша се група зачас нашла у два 

комбија туристичке агенције “Микато сафари”, у којима ћемо 

прокрстарити добар део Источне Африке. Полусатна вожња до града 

није пружила изузетан доживљај, јер су предграђа свих великих 

градова, па и Најробија, слична - кућице, ове истина у цвећу, чине 

онај спољни прстен вароши, а иза њих град за чије је настајање 

везана прича да је настао захваљујући крволочности лавова. Наиме, 

постоје и писана документа о томе да су градитељи железничке пруге 

Момбаса - Кампала, пре 75 година, на месту где се данас уздиже 

Најроби, морали привремено да зауставе градњу, јер су лавови 

дневно прождирали на десетине радника Индијанаца, доведених да 

граде пругу, пошто је домаће становништво бојкотовало радове, 

пружајући на тај начин свој неми отпор колонијализму. 

Тек када су после неколико месеци напорног и опасног рада 

европски ловци очистили територију, убијајући недељно и по 

неколико стотина лавова, градња пруге могла је да буде настављена. 

Име Најроби - наденули су му припадници племена Масаи. 

Масаји су као сточари одувек тражили питку воду и настањивали се 

тамо где је ње било. Тако су се и они придружили малој колонији 

градитеља пруге, после чега је израстао град са 650000 становника. 

 

Најлепши цвет Источне Африке 

 

За главни град Кеније тврди се не без разлога да је најлепши 

цвет Источне Африке. Најроби се налази на око 140 километара 

јужно од Екватора, на 1600 метара просечне надморске висине. Због 

непосредне близине Полутара има само једно годишње доба - 

пролеће. Поред доба “великих киша”, које траје од почетка априла 

до краја маја и “малих киша” од почетка октобра до краја децембра, 

овде нема већих колебања температуре. Жива у термометру ретко 

кад прелази 27 подеок, а у ране јутарње сате температура се 

редовно креће око 10 степени. Најтоплији месеци су у тзв. сушном 

периоду - од јануара до краја фебруара. 

Овакви климатски услови и географски положај учинили су да се 

развије у најлепши град овог континента. У бујном зеленилу, у 

прекрасном цвећу развија се Најроби више од седам деценија. 

Последњих година подигнуто је у Најробију много лепих и нових 

грађевина. Стиче се утисак да се град почео нагло развијати тек 

после 1952.-1953. тј. после избијања чувене побуне Мау-Мау. Дотада 

је то био градић с почетка овог века са грађевинама у енглеском и 
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западноевропском стилу. Данас се у њему граде модерни хотели, 

пословне зграде и стамбене четврти. 

Најроби има вероватно једну од најлепших општинских зграда у 

свету. Споља градска кућа делује раскошно својом модерном 

архитектуром и бујним зеленилом, а изнутра импресионира 

посетиоца мирноћом и рационалним коришћењем простора. На малој 

белој мермерној плочи на прочељу зграде стоји запис у којем се каже 

да је камен темељац за градску кућу постављен 1956. тј. четири 

године након избијања побуне Мау-Мау. Пре тога је британска 

колонијална администрација мало бринула о томе како ће изгледати 

Најроби, а још мање његова општинска зграда. 

Најроби - то је град великих, лепих, зелених булевара са 

модерним неонским осветљењем, са уредно грађеним зградама чије 

се модерне бетонске фасаде веома лепо уклапају у раскош цвећа и 

зеленила. Кажу да је главни град Кеније један од најчистијих 

градова света, па било да се ради о бензинским испарењима као на 

Западу, или о мирисима хране и мирођија које се продају по 

дућанима, као што је обичај на Оријенту. 

 

Први сусрет са дивљином Афричког бескраја 

 

Разгледање Најробија потрајало је готово цео дан. Тек што смо 

сместили ствари у супер луксузни хотел “Милимани”, наши домаћини 

нас позваше у шетњу градом. Рекоше нам да је то овде обичај и да 

они у складу са неким устаљеним обичајима према госту желе да нам 

овде, у центру, граду покажу делић лица дивље Африке. Одвешће 

нас у национални музеј, а затим у змијски парк. 

Управо тај змијски парк је посебан доживљај за сваког оног ко 

се први пут обре на афричком тлу. Тек касније смо разабрали да је 

то веома лукав потез домаћина да вас на дискретан начин упозоре 

шта вас све чека у прашумама Африке, на непрегледним степама и у 

саванама. 

Показаше нам тај змијски парк, а из њега човек изађе некако 

слеђен и при помисли да се може “на живо” срести са неком од тих 

змијица, змија и змијурина. Има их око 200 - од малих са 

несразмерно великим главама, до питона који достиже четири-пет 

метара дужине. Најимпресивније од свих су црне, зелене и риђе 

“мамбе”. Дугачке једва петнаестак сантиметара, са повећом 

троугластом главом, ове змије су страх и трепет не само за белог 

човека већ и за домородце, а кажу да их и дивље животиње нерадо 

сусрећу. Ујед мамбе је смртоносан и нема лека за онога коме се 

зубићи овог гмизавца зарију у кожу. Црне кобре су исто тако опасне, 

али је ову змију лакше приметити јер је доста велика, за разлику од 

мамбе чије се тело одлично уклапа у околину у којој живи. Добри 
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познаваоци Африке тврде да су ови гмизавци неупоредиво опаснији 

од крвожедних лавова и леопарда, па отуда домаћини госте на овај 

начин упозоравају на евентуалне опасности са којима се могу срести 

на путу кроз Африку. 

 

Ливингстоновим трагом 

 

Седећи на тереси хотела “Милимани” у звезданој афричкој ноћи, 

која је тамнија од боје домородаца, путнику се намеће сећање на 

чувену Стенлијеву књигу “Кака сам нашао Ливингстона”, која је 

узбуђивала пре много година дубоко, до последњег трептаја, бујну 

машту и хтења дечака. Ливингстон је заслужан за откриће природних 

лепота и људи Источне Африке. Тај бели човек - кога су домороци 

због његовог знања сматрали богом - умро је у њој уморан од Европе 

и разочаран, одбивши да се врати са Стенлијем у цивилизацију. Зато 

је и у Кенији и Танзанији све некако у знаку сећања на њих двојицу. 

Мени је, пак, остала у глави мисао тог лекара и истраживача: нема 

никаквог смисла откривати нове крајеве ако главни задатак не буде 

предузимање напора за подизање живота тих људи, тј. за њихово 

мењање и цивилизовање. Тада је то значило: ако се не прекине бар 

трговина робљем. 

Било је то речено пре нешто више од сто година и отада је тај 

део Африке (последњи по реду) ступио у контакт са нашим светом и 

оним што се зове цивилизација. А она је долазила класичним путем 

својих гвоздених трачница, узаних и вијугавих, којима је железница 

са обале Индијског океана из Момбасе, ишла у унутрашњост земље, 

према Уганди. Продором железнице у срце афричког континента 

почела је и цивилизација нагло да продире у ове крајеве. Тако је 

Кенија почела да мења свој лик. 

У Кенији су многе ствари пошле набоље у годинама после побуне 

Мау-Мау, у јесен 1952. Кажу да вероватно нигде у свету деца не иду 

у школу са толико воље и љубави као у Кенији. Свако жели да учи, 

јер верује да ће тако постићи животни стандард који су донедавно 

имали само белци и Индијци. Од стицања независности земље у 

сталном успону је средње, посебно техничко образовање. У 1973. 

Кенија је имала 6698 основних школа са 1779938 ђака, док је 

средње и техничке школе похађало 179.280 ученика. На 

Најробијским универзитету студира преко 6000 студената. 

 

Већа од Француске 

 

Кенија се налази у централном делу Источне Африке и заузима 

582646 квадратних километара површине. Пошто границе Кеније 

нису утврђене на основу етничко-историјских, економских, 
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географских и других објективних критеријума, већ према 

интересима и у складу са односом снага колонијалних метропола у 

Европи у последњој четвртини прошлог века, што је био случај и са 

већином других афричких држава, готово ни једна етничко-

историјска целина није остала у оквиру једне државе, већ је 

расцепкана границама више суседних земаља. То су у основи и 

разлози дугих граничних спорова Кеније са Сомалијом и Етиопијом. 

Највећи део земље сачињава ерозијом створена висораван, 

испресецена планинским масивима. Од обале Индијског океана терен 

се подиже према високој висоравни која у западним деловима земље 

достиже 2400 до 3300 метара висине. Кенија има више планина, међу 

којима је најпознатија Кенија, чији је највиши врх, према најновијим 

мерењима, висок 5200 метара, покривен вечитим снегом и ледом. 

Планина Елтон (4321 м) лежи на граници Кеније и Уганде. 

Долина Рифт, настала расцепом земље, представља велику 

топографску необичност Кеније. Пресецајуђи земљу са севера на југ, 

она је дели на два дела. Долина је ограничена гребенима, на 

западној, и планином Абердар, на источној страни. Њена ширина 

делимично износи и око 70 километара. На том простору има већи 

број малих језера, неактивних вулканских купа и извора топле воде. 

У ствари, ова је долина, једно од највећих светских природних чуда, 

протеже се од Либана на северу до Замбезија на југу Африке. 

Од обале према северозападу простире се висораван која чини 

више од половине укупне површине Кеније. Огољено, ово подручје је 

готово без падавина, ретко насељено и веома топло. Међутим, тзв. 

Бела висораван, која заузима централни део Кеније и околину 

Најробија, са око 1600 метара просечне висине, представља 

најплоднији део земље. 

Према проценама, крајем 1974. Кенија је имала око 13 милиона 

становника (12645000 Африканаца, 1820000 Азијаца индијског и 

пакистанског порекла, 40000 Британаца, 41000 Арапа и 4000 

“осталих”). Запослених у Кенији има 762000 - 639000 Африканаца, 

27000 Азијаца и 14000 Евролљана. У пољопривреди и шумарству 

запослено је 221000, у приватној индустрији и трговини 242000 и у 

јавним службама 242000. Највећи број становника говори свахили, 

који је надавно проглашен за службени језик Кеније. Међутим, у 

широј употреби је и енглески језик. 

 

Огњем и мачем 

 

У најстаријим временима територију Кеније насељавала су 

кушитска племена, а нађени су и трагови Банту народа, којима 

припада и Кикују. У VII веку, на подручје данашње Кеније стигли су 

из Јемена и Омана Арапи који су, освојивши делове приморја и 
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острва, основали трговачка упоришта и ширили свој утицај и 

превласт. Обала од Могадиша до Мозамбика била је под влашћу 

арапских феудалних владара, који су - као нека врста 

робовласничких султана - имали седиште у Момбаси, Занзибару, 

Мозамбику и другим местима. У време португалске доминације на 

Индијском океану (XVI до XVIII век) ови феудалци су успели да се 

одрже на власти, признајући номинално португалску управу, али 

настојећи да буду што више независни. 

Крајем XIII века, суверенство над обалом Кеније преузима 

султан Омана, а од 1837. обалом владају занзибарски султани. У 

другој половини прошлог века у Кенији почиње борба за превласт 

између британских и немачких колонијалиста, која је окончана 

хелголандским споразумом 1890. Уједно то је крај власти Арапа: 

Занзибар, Кенија, и Уганда припали су Великој Британији, док је 

Немцима уступљена Тангањика. 

Азијци, углавном Индијци и делом Пакистанци, дошли су на 

обалу Кеније још у XVII веку. Масовније досељавање почело је после 

изградње железничке пруге Момбаса - Викторијино језеро 1901. 

Изградња ове пруге олакшала је британско продирање у Кенију 

и убрзала насељавање европских колониста. Велика Британија, као 

колонијална сила, тежећи да се њена нова колонија развија као 

пољопривредна земља, са јаким трговачким центрима у приморском 

делу од значаја за целу Источну Африку, постепено је домороце 

натерала у резервате. Најплоднију земљу колонијалне власти 

одузимају од Африканаца, који су били принуђени да своју радну 

снагу у бесцење продају новим земљопоседницима - европским 

колонистима. Британска колонијална политика у Кенији готово од 

почетка ометана је борбом за независност која је рано почела и 

захваљујући којој кенијски Африканци имају релативно најдужу 

традицију политичког организовања на подручју Источне Африке. 

Стварање политичких партија везано је у Кенији за појаву прве 

афричке интелигенције. Најактивнији политички радници били су 

учитељи, од којих су се касније многи посветили само политичком 

раду. 

После првог светског рата (1921.) створена је прва политичка 

организација домородаца - Источноафричко удружење, у којем су 

најбројнији били припадници народа Кикују. Кад су колонизатори 

одузели најплоднију земљу Африканцима, експропришући око три 

милиона хектара, бунт домородачког становништва навео је 

колонијалне власти да забране ово удружење. Његову улогу је 

годину дана касније преузело Централно удружење Кикујуа, које је 

окупило и припаднике других кенијских народа и племена. 

Прва политичка партија - Кенијска афричка унија (КАУ) 

основана је 1928. Она је своју активност усредсредила на враћању 
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одузете земље домороцима. Због такве активности колонијалне 

власти предузимају репресивне мере, тако да је вођа КАУ Џомо 

Кенијата 1930. године приморан да напусти земљу и оде у Велику 

Британију одакле ће се вратити тек након 16 година. Уочи другог 

светског рата Британци су забранили КАУ. Међутим, под притиском 

Африканаца и догађаја у другом светском рату (краткотрајна 

окупација пограничних крајева Кеније од Италијана) Британци 1944. 

дозвољавају обнову КАУ. Две године касније, из Велике Британије 

враћа се Кенијата и преузима руководство уније. 

 

Ово је наша земља 

 

И данас путујући Кенијом, у којој се на сваком кораку могу 

запазити напори који се чине да она иде што брже и боље напред, 

путник не може а да се не сети јесени 1952 када се јавио познати 

покрети Мау-Мау. За њега је практично и везана конкретна борба за 

независност Кеније. 

Ниједан новинар који долази у Кенију, и сада после толико 

година, не може да се не позабави устанком Мау-Мау, његовим 

коренима и последицама. Један европски новинар забелижио је речи 

једног младића, који је рекао: ‘Да ујесен 1952. године нисмо дигли 

устанак, који су Британци назвали Мау-Мау, будите уверени да би 

данас уместо 60000 у Кенији живело најмање два милиона белих 

људи. Управо у тренутку када су Европљани почели масовно да 

долазе у нашу земљу, одузимаћи нам најбоље њиве, Џомо Кенијата 

је почео да нас учи свести о нацији и праву на нашу земљу. Европски 

колони безобзирно су нам одузимали оранице и ливаде, не водећи 

уопште рачуна о постојању домородачког становништва. Дигли смо 

побуну у којој је изгинуло само педесет Европљана, али зато 

неколико хиљада окупаторских слуга. Тако смо им ставили до знања 

да је ово ипак наша земља и да она у првом реду припада нама... ‘ 

Кенијци ће вам објаснити да је у устанку страдало тачно 53 

Европљанина, од чега 25 цивила. Од устаничке руке највише су 

гинули домаћи људи, верне слуге странаца. Међутим, белци нису 

били тако пажљиви - не зна се тачан број погинулих припадника 

покрета Мау-Мау, зна се да је у то време подигнуто 50 

концентрационих логора у којима је било затворено преко 60000 

Африканаца. 

Одмах по избијању побуне Мау-Мау Џомо Кенијата са још 92 

руководиоца ослободилачког покрета доспева у затвор. Осуђен је на 

седам, а касније на још две године робије. 

Иако је устанак угушен 1956. ванредно стање у Кенији трајало је 

све до 1959. године, јер су појединачне борбене групе покрета, 

искључиво између Кикујуа изводиле диверзантске акције и 
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обрачунавале се са колонијалним властима и њиховим домаћим 

савезницима. 

Међутим, и поред Кенијатиног одбијања да има било какве везе 

са покретом Мау-Мау, владало је уверење да је он главни инспиратор 

овог покрета. Стварна улога Џома Кенијате у покрету остала је и 

данас нерасветљена, што још увек привлачи пажњу јавности и 

историчара. 

Кенија је добила независност 12. децембра 1963, а републиком 

је проглашена годину дана касније, када су британске трупе 

напустиле земљу. 

 

Међу Масајима 

 

Најроби напуштамо са првим сунчаним зрацима. У току дана 

треба да стигнемо на падине Килиманџара, одакле почиње наш пут 

према звездама - пешице. Тих триста километара остаће 

незаборавни, јер пут води кроз непрегледне жутозелене саване, 

спржене сунцем, кроз домовину Масаја. Сретаћемо их и у Кенији и у 

Танзанији. Асфалтни пут који везује Најроби, преко прелаза 

кенијско-танзанијске границе Наманте, једини је сведок 

цивилизације. Све остало је овде као некада, пре доласка белог 

човека. 

Са леве и десне стране пута, време као да већ вековима стоји. 

Уосталом, размишљам док се возимо овим бескрајем, шта је 

време овде, у неспокојној тишини висоравни, где се ћутке живи на 

начин који је Европа одавно заборавила. Свет једног милионског 

народа, “Седи старац” Килиманџаро, који смо угледали негде пре 

кенијско-танзанијске границе, ратује са хитрим облацима, а народ 

масајски се сваког дана са страхопоштовањем окреће према њему: 

молећи за кишу. Килиманџаро је у масајским “манајтама”, селима и 

колибама од глине и трске, свемоћни господар судбине, кишу шаље 

он, без кише савана је жута, као изумрла, а Масајима живота без 

кише нема. 

Европљанин који је срео припаднике овог нило-хамитског 

народа 1883. био је енглески истраживач Џозеф Томпсон. У његовом 

путопису каже се да су Масаји номади сточари, који обожавају краве, 

хране се млеком и свежом крвљу из воловске вратне жиле, а веома 

ретко месом, да су одлично војнички организовани захваљујући 

племенској дисциплини, али да нису крвожедни према осталим 

људима. Одеће готово уопште не носе - приметио је Томпсон - већ се 

само огрћу наранџастим чаршавима, чија су два краја везана у чвор 

око врата. Иначе, то парче тканине се слободно лелуја, отварајући 

читаво тело. Наоружани црвеним копљима, луком и стрелом, 
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обезбеђени и штитовима од дебеле коже, веома су смели и спретни 

ловци. 

Сусрет са припадницима овог народа и данас пружа мање-више 

слику коју је дао пре деведесет година енглески истраживач. 

Кад странац жели из Кеније или Танзаније да понесе и неке 

фотографије које ће показати колико је далеко од цивилизације он 

доспео, обавезно тражи да сретне и слика Масаје, бар негде на 

сеоској пијаци, крај друма, ако је већ са фотоапаратом веома тешко 

присуствовати некој њиховој племенској свечаности, препуној 

необичних шарених украса, враџбинских маски и још чуднијих 

обичаја. Таква једна свечаност је, на пример, она годишња 

светковина кад дечаци полажу традиционални испит зрелости, да би 

добили копље ратника и да би стекли статус равноправног члана 

племена. Они тада морају голим рукама да оборе и савладају говече - 

по четири-пет дечака на једно јаче теле - да хладним оружјем улове 

неку опасну дивљу звер и да покажу одређени степен мушке 

потенције. 

 

Плати, па снимај ! 

 

Иако још увек увучени у традицију сопствене прошлости, Масаји 

лагано прихватају отров цивилизације - новац. У то смо се и сами 

уверили на улазу у село Намангу, када смо се зауставили крај једног 

мотела ради одмора. На час се око наших аутомобила окупило буљук 

деце тражећи шилинг-два. У дебелој хладовини дрвета три 

накинђурена ратника ни да мрдну. 

Њихов изглед за све нас био је изазов да потегнемо фото-

апарате. “Морани” су нам лењим покретима руке дали до знања да је 

снимање забрањено. Ако платимо десет шилинга по апарату, може, 

иначе - нема снимања. Била је то не баш мала такса за егзотичне 

снимке. Свако шкљоцање 25 југословенских динара. 

Знају ови “морани” да бити Масај преставља велику част - он 

припада изабраном народу, који је некада, пре него што су племена 

Бантуа стигла на падине Килиманџара, био господар ноћи и дана, 

река, грмова и животиња. 

Што дубље улазимо у земљу Масаја поред асфалтног пута, у 

сенци трновитог дрвећа, све више примећујемо младе ратнике који 

стоје као статуе мирно. Као да су аутомобили и све оно што се овим 

путем креће за њих неважне ствари. Огрнути у дуге црвене хаљине 

попут старих Римљана, с копљима, луковима и стрелама, равнодушно 

посматрају те чудне и бучне направе на четири точка у којима 

смешно и шарено обучени свет долази: с другог света. 

Масаје-ратник, ту крај пута, с висине испитује тај чудни свет 

који му - верује он - није: дорастао. 
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Пијаца испод Килиманџара 

 

И данас, млади “морани” крстаре саваном у потрази за дивљачи. 

Сретали смо их дуж пута, све до Аруше у Танзанији. И данас, млади 

ратници масајских племена живе као браћа, равни један другом, и 

није важно ко је коме родитељ: млади припадају једни другима. А 

кад једном изабере девојку, ожени се, Масај, престаје бити “моран”. 

Његова брига постаје: стока. 

Јер, Масаји не знају за другачији живот. Стока је за њих извор 

живота, радости и - љубави. 

Масаји верују да сва стока на свету припада народу масајском. 

Уосталом, и сам народ има исто име на свом језику као и стока - 

Масај. 

И нико не може рећи да неко грло стоке припада само њему. 

Стока је, сва без разлике, народно власништво, с тим што се свака 

породица брине о одређеном броју грла. 

А краве, телад и козе који не пасу на масајским ливадама већ 

припадају неком другом народу, по масајским законима - само су 

позајмљени. Масаји имају право да их узму назад кад год то зажеле. 

Јер, верују они, “седи старац” Килиманџаро је, ко зна када, 

дошапнуо масајским прецима: сва стока је ваша. 

И стога када Масаји одлуче да од суседних народа “врате” своју 

стоку, саване се претварају у крвава бојишта. Масаји се чуде зашто 

им се ти људи одупиру, зашто не дају стоку, кад се “зна”: сва стока 

на свету припада Масајима. 

Кенијске и танзанијске власти, у новије доба, лагано потискују 

таква схватања Масаја, али традиције и веровања није лако 

искоренити. 

На једној узвишици, повише бензинске пумпе, гомила шареног 

света. Пијаца, усред саване. Жене у црвеним хаљинама, са бело-

црвеним  троструким ђерданима око врата, седе на трави, продају 

касаву, корење слатког кромпира, малом пасуља, кукуруз. Ту се нађе 

и понеки сувенир за пролазнике који се зауставе на пумпи -маске, 

там - там бубњеви, антилопини рогови, неке кезаве фигуре и још низ 

других ситница израђених руком Масаја. 

Млади “морани” крстаре овом необичном пијацом, увек по 

тројица, с кратким ножевима са двосеклим сечивом у црвеним 

канијама. Девојке шетају такође по три, тим необичним корзом у 

савани. Ко не би пожелео да овај призор овековечи фото-апаратом? 

Хитро, као да су из земље изникли, тројица “морана” са црвеним 

огртачима стају испред објектива. Осмехују се и говоре нешто на 

масајском. Жене које седе на трави окрећу главе на супротну страну. 

Са Масајима се није шалити. Фото-апарат овде нема шта да тражи. 
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У земљи “вечитог пролећа” и - деце 

 

Један од граничних прелаза на северу Танзаније је и Наманга. 

Овде из Кеније прелази одличан асфалтни пут, који у дужини преко 

200 километара пролази кроз земљу Масаја. Граница између ове две 

источноафричке замље поделила је овај народ, али његовим 

припадницима ништа не смета да граничну линију прелазе кад хоће 

без икаквих исправа. Једноставно, упуте се они из једне у другу 

земљу преко граничне линије и нико их у томе не спречава. 

Одавде Килиманџаро, још увек у сумаглици ужареног дана, 

изгледа као пркос жарке Африке. Наиме, тачно смо на граници били 

око подне, у време када је Сунце у зениту. А оно, тако се чинило, 

село на врх Килиманџара и као да снагом своје топлоте жели да 

уништи овај вечити снег и лед на врху афричког горостаса. 

У Танзанији смо. Бићемо у овој земљи “вечног пролећа” десетак 

дана. Из бедекера који су нам домаћини тутнули у руке сазнајемо да 

је Уједињена Република Танзанија велика 939703 квадратна 

километра, да се налази на обали Индијског океана, јужно од 

Екватора и да јој припадају острва Занзибар и Пемба. 

Због знатне надморске висине, Танзанија се простире углавном 

на чувеној афричкој Језерској висоравни, у највећем делу земље 

влада здрава и пријатна клима “вечног пролећа”, са два кишна 

периода на северу и једним на југу земље. Просечна годишња 

температура на приобалном делу је 25, на висоравни 22, а у 

планинском подручју 20 степени. Највише падавина - 1500 и више 

милиметара, добијају баш предели око Килиманџара и вулкана Мери 

и подручје екваторијалне климе западно од језера Викторија. 

Поред тога што је називају земљом “вечитог пролећа”, Танзанија 

има још једну своју специфичност - то је земља деце. Према попису 

из 1967, ова држава је имала 12313469 становника, а 44 одсто била 

су деца до 14 година. Овај податак се мора и те како имати на уму 

када се анализирају економски показатељи, као што су доходак по 

становнику, потрошња и производња. То, поред осталог, захтева 

повећане напоре у снабдевању становништва храном, у 

проширивању јавног образовања, здравству, посебно у стварању 

довољног броја радних места за генерације које сваке године улазе у 

доба економске активности. 

Податак статистичара о великом броју деце у Танзанији 

доживеће сопственим очима на сваком кораку у овој земљи. Буљуци 

деце у селима, крај друма, на улицама Аруше и Мошија, очигледни су 

доказ тога. Деца и само деца. Голуждрава, са широким осмехом, 

карактеристичним за овај део Африке, то су слике које срећете на 

сваком кораку у овој земљи, готово четири пута већој од Југославије. 
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Дуг пут до “Ухуруа” 

  

О давној историји Танзаније постоје бројна усмена предања, 

археолошки налази и арапски записи. Јужно од садашње границе са 

Кенијом откривени су остаци организованог друштвеног живота, 

заснованог на развијеној пољопривреди и топљењу гвоздене руде. 

Откривено насеље - Енгарука, доживљавало је процват у десетом 

веку наше ере и представљало је несумљив заметак државне 

организације са стално насељеним становништвом, заштитним 

каменим зидовима, обимним наводњавањем и развијеним методима 

обраде земље. 

Португалци су били први Европљани који су покушали да 

колонизују обалски појас Танзаније, али су после више жестоких 

сукоба са Арапима, који су овамо стигли још у седмом веку, 

одустали. Тако су за дуже време Арапи овде учврстили своју власт. У 

потрази за робовима, они су у 18. веку продирали све дубље у 

унутрашњост континента, стизали су све до слива реке Конго. 

Трговина робљем опустошила је и економски потпуно разорила већи 

део унутрашњости земље, тако да су Немци крајем прошлог века без 

неких тешкоћа започели праву колонизацију Тангањике. 

Године 1884. Немци су склопили уговор о савезу и заштити са 

поглавицама 12 племена, чиме је успостављена власт на територији 

од 156000 квадратних километара. Неколико година касније, 

куповином читавог обалског појаса Тангањике од занзибарског 

султана, њихова колонијална власт се даље поширује, да би се после 

угушења устанка 1891. у потпуности учвртила. Тангањика постаје 

немачка колонија под називом Немачка источна Африка, која је 

требало да послужи као база за даље продирања у унутрашњост 

континента. У том циљу Немци изграђују поморске луке и железничке 

пруге према унутрашњости. Истовремено, они насељавају плодне 

крајеве у близини Килиманџара и око језера и потискују афричко 

становништво, обрачунавају се са отпором племенских старешина и 

крваво гуше честе устанке. Територија Тангањике била је подељена 

на округе, са немачким комесарима на челу. Немци отварају прве 

школе и шире протестантизам. 

У то време Британци користе тешкоће занзибарског султана да 

би приграбили контролу над овим стратешки значајним острвом. 

Успостављањем протектората над Занзибаром већ 1890. Британци су 

остварили контролу над поморским путевима за Индију и створили 

још једну базу за сузбијање немачког и ширење сопственог утицаја у 

Источној Африци. 

За време првог светског рата Немачку источну Африку 

окупирали су Британци, а Тангањика је одлуком Друштва народа 
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пала под старатељство Велике Британије. Одлуком Генералне 

скупштине ОУН, 13. децембра 1946. потврђен је британски мандат 

над Тангањиком. 

Енглези су организовали власт у Тангањики користећи се 

индиректнијим методима од Немаца. Нису покушавали да разбију 

племенско уређење, већ су га прилагодили својој колонијалној 

политици и племенске поглавице постављали за најниже органе 

извршне власти. Од 1949. афричко становништво први пут, уласком 

четворице Африканаца у Законодавни савет, добија право да 

учествује у управљању земљом. Затим следи низ постепених 

реформи управног система у којима афричко становништво добија 

све већу улогу у организовању државне власти. Коначно 1. маја 

1961. Тангањика добија пуну самоуправу, да би 9. децембра исте 

године била проглашена републиком. То је онај дан када се на 

највишем врху Килиманџара завиорила застава слободе и највиша 

тачка афричког континента добила данашње име - Ухуру, Врх 

слободе. Годину дана касније, Тангањика је проглашена за 

републику. Занзибар је стекао независност 1963, а 27. априла 1964. 

Тангањика и Занзибар су се ујединили и формирали Уједињену 

Републику Танзанију. 

 

На пола пута између Каира и Кептауна 

 

Што смо дубље улазили у Танзанију, живот око пута добијао је 

нове облике. Лагано нестају пусте саване и појављују се плодна 

поља. Падине вулканске купе Мери, који се пропиње небу под 

облаке и премашује 4500 метара висине, баш су, као и оне на 

Килиманџару, плодно земљиште на коме се усредсредио велики број 

људи. Плантаже банана, кафе, сисала и других нама непознатих 

биљака све су чешће, а шарене поворке радника мотају се у 

њиховим браздама. 

На улазу смо у град Арушу, који броји преко 10000 становника. 

Седиште је Источноафричке заједнице, коју поред Танзаније чине 

Кенија и Уганда. Ониске куће  прекривене лимом говоре да је 

досељавање и овде добило велике размере. Куће су обично 

саграђене од блата, тако што се прво подигне нека врста оплате од 

прућа и на то се једноставно набаца црвена расквашена земља, која 

на афричкој врелој сунчаној припеци добија чврстину опеке. Кровови 

су тврди од таласастог лима. 

Сва у цвећу, Аруша нас је поздравила својим центром, који више 

личи на неки лепи парк него на трг где се сливају путеви са све 

четири стране света. Доминантан хотел “ The New Arusha” није познат 

само по раскошности својих фасада и конфором унутра: на њему 

стоји табла са натписом из ког путник намерник може да сазна да се 
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налази управо на половини пута између Каира и Кептауна. Па сад, на 

коју страну жели да крене - на север или југ - свеједно му је, пешице 

или аутомобилом може стићи до ове две крајње тачке Африке. 

Краће задржавање у овом граду користимо да га што боље 

упознамо. На главном тргу пијаца пуна текстила јарких боја и чудних 

шара. У трговинама су углавном Индијци. То смо приметили и у 

Најробију, а и касније у Мошију и Момбаси ћемо видети да трговине 

држе искључиво потомци Индијаца који су овамо стизали крајем 

прошлог и почетком овог века. Ово је последица смишљене политике 

колонијалиста, који су своју доминацију над афричким живљем 

желели да учврсте и помоћу Индијаца. Наиме, та доминација је 

лишавала домороце свих права у њиховој земљи. Пре свега, они се 

нису могли бавити трговином нити учествовати у економском 

развитку. 

Британци су се, наиме, плашили да ће развитак буржоазије, на 

пример, појава ситних трговаца _ Африканаца, омогућити буђење 

националне свести домородаца. Природно је да би имућнији 

Африканац  слао своју децу у школу, а Африканац у школи, као што 

је показало искуство Британаца у Западној Африци, где су били 

много дуже него у Тангањици, преставља опасност по колонијалну 

владавину. Тако су Индијци и у најудаљенијим крајевима и селима 

Тангањике лако добијали дозволу за отварање радњи и дућанчића, 

али Африканци никада. 

 

Декларација из Аруше 

 

Овај град подно огромне куполе Мерија ушао је и у новију 

историју Танзаније. Партијска декларација из Аруше, објављена 

фебруара 1967, престављала је идејну основу преокрета у 

дотадашњем развоју ове младе државе. Од фазе “дистрибутивног 

социјализма”, који је постизање социјалних циљева видео у 

привредној расподели добара, али не и у промени темељних, 

производних односа, као и романтичног “традиционалног 

социјализма”, Танзанија је еволуирала и коначно дошла до примене 

принципа научног социјализма у сопственој економској и политичкој 

пракси. У први план је истакнут танзанијски народ у његов велики 

радни потенцијал. Капитал, као основни израз капиталистичких 

друштвених односа, сведен је само на нужан финансијски инструмент 

у спровођењу ширих друштвених циљева. Као главни принципи 

будућег развоја истакнути су: унутрашњи развој уз ослањање на 

сопствене снаге (самопомоћ) и развитак социјализма. Као основи 

социјалистичке изградње наведени су укидање експлоатације, 

власништво радника и сељака над средствима за проиизводњу и 

установљавање праве политичке демократије. 
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У концепцији првенственог коришћења сопствених снага у 

изградњи земље посебно је истакнута улога партијског и државног 

руководства, које је кодексом понашања обавезно на поштовање 

следећих принципа: сваки члан партије - ТАНУ, или члан владе, мора 

бити или сељак или радник и не сме учествовати у било каквим 

пословима капиталистичког или феудалног карактера, не сме да 

прима две или више плата, нити да поседује стамбене зграде које би 

изнајмљивао другима. 

Стратешки циљеви економске политике, проглашени у 

Декларацији из Аруше, почели су да се спроводе у живот истог 

месеца. Банке, осигуравајући заводи, млинарска индустрија и 

извозно-увозни сектор су у потпуности национализовани. У 

рударству, производњи цемента, дувана, конзерви и екстракта 

пиретрума, као и у индустрији сисала, држава је обавила 

полунационализацију преузимањем 60 одсто деоница. Послове 

националних компанија преузеле су државне и полудржавне 

организације, установе и предузећа. 

У општем систему друштвених циљева развој села у Танзанији 

заузима посебно место. У Декларацији из Аруше критикована је 

претерана оријентација на урбани развој и придавање превеликог 

значаја индустрализацији на датом ступњу економског развоја, док је 

развој села, на коме живи далеко највећи број становника (према 

попису из 1967. на селу живи 95 одсто становника Танзаније), био 

мање-више занемарен. Зато је предвиђено да се промена заосталог 

пољопривредног сектора обави максималном мобилизацијом радне 

снаге и реализацијом потенцијалне акумулације у пољопривреди. 

Овакав процес промене истовремено треба да обезбеди равноправну 

расподелу дохотка и побољша животни стандард сеоског живља. 

 

Сусрет са кобром 

 

Око 14 часова настављамо пут Мошија. Вожња асфалтним 

друмом до овог градића на падинама Килиманџара, чија смо светла 

неколико ноћи, пењући се уз падине афричког горостаса, често 

гледали и интимно желели да смо доле у питомини, а не на путу 

нимало пријатном за човека који је навикао на неки конфор. 

Тек што смо напустили и последње чатрље Аруше, држећи се 

непрестано јужних падина планине Мери, наш возач изненада поче 

да кривуда путем. Из тихог дремежа, који нас је ухватио после 

обилног ручка у Аруши, пренуо нас је његов неки чудан узвик. 

Кобра! Средином пута испред нас спазисмо црну змијурину како 

покушава да се склони са асфалтне траке и докопа траве крај пута. 

Вештим покретима комбија возач је ипак успео да пређе преко њеног 

тела. Посматрамо опаког гмизавца на живо. У слободној природи 
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изгледала је ова црна змијурина, дужине око једног метра, још 

опаснија него када смо је видели у змијском парку у Најробију. 

Борећи се за живот, она је непрекидно покушавала да застраши 

крвног непријатеља човека издижући главу, палацајући језиком и 

надувајући ону своју чудну главу, а ми смо са пристојног одстојања 

уживали у агонији њеног умирања и њене немоћи да нам било шта 

учини. Са доста страхопоштовања смо гледали у ову опаку животињу 

и замишљали како бисмо се осећали да смо је срели негде док идемо 

пешице. Сећање на овај догађај између Аруше и Мошија, у прашуми 

Килиманџара, терао нас је на опрезност да се којим случајем не 

сретнемо са њој сличним створењима. Срећом, сем птица ова два 

дана нисмо имали прилике да видимо друге живе створове. 

 

Марангу - село снова 

 

Готово два пуна часа вожње од Аруше требало нам је да се 

докопамо падина Килиманџара. У Моши нисмо свраћали, јер смо 

желели што пре да стигнемо на обронке планине, да обезбедимо 

водиче и носаче који ће наредних шест дана са нама делити све 

недаће и лепоте успона на Килиманџаро. 

Асфалтни пут који води према планини сада све више пролази 

кроз шуму - шуму банана. Сретамо жене, обучене у јарко црвене или 

наранџасте хаљине, како на главама носе огромне гроздове овог 

јужног воћа. Банане су зелене. Кажу да их такве беру, а касније се 

оне пеку у специјалним пећима у Европи и Америци. Овако зелене 

лакше су за транспорт и не кваре се као када би путовале зреле. 

Крај пута  буљуци деце. Машу нам и углас довикују “џамбо”. Ова 

реч је у Африци и “добар дан”, и “срећно”, и “здраво”. Џамбо је 

отворено срце Африканаца. Срећући домороце под Килиманџаром 

није било онога - ни младог ни старог - ко вам не би рекао “џамбо”. 

Уз ову простодушну и једноставну реч иде и широки осмех, тако 

карактеристичан за ово поднебље. 

Марангу је село на око 1700 метара надморске висине. То је село 

из снова. Јер, огромна поља банана окружују разнобојна стабла 

чудних плавих, црвених и наранџастих цветова. Она су окићена 

безбројем птица, чија песма само употпуњује овај пејзаж, овај 

велики празник за око. А тамо далеко, пут југозападно - заснежена 

бела капа Килиманџара. Утисак је као да сте дошли у неки несањани 

сан, као да се на једном месту сакупила сва лепота овог света. 

Заборављате у том одушевљењу и на мамбе, које се често савију 

у гроздове банана, заборавите на опаке комарце чији убод може да 

вам донесе понекад смртоносну тропску маларију, поготову ако нисте 

предходно узимали лекове, заборавите на све недаће овог света. 

Марангу је најлепши празник за око и душу. Ово село - кажу да има 
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око три хиљаде живаља - практично и не постоји. Кућице по много 

чему сличне европским шћућуриле се усред воћњака банана. Оно 

што му даје обележје села су основна школа, нова црква у градњи и 

два-три дућана са зидовима излепљеним рекламама домаћих и 

страних производа. Све је то у шуми која је више парк него дивљина, 

више него почетак прашуме која се наставља више према 

Килиманџару. 

 

То, је, дакле, Килиманџаро! 

 

За све оне који желе поћи пут Ухуруа, или се само прошетати 

падинама Килиманџара, Танзанијски планинарски клуб из Мошија 

подигао је овде два хотела - “Кибо”, којим управља једна постарија 

Немица, и “Марангу”, чија је домаћица Чехиња Ерика Лани. Нас су 

наши домаћини из Најробија сместили у овај други. 

Улазећи у хотелски парк доживели смо мало разочарење - 

уместо хотела, дочекала нас је огромна кућерина налик на 

манастирски конак. Са леве стране приземљуша где је смештена 

рецепција, иза ње трпезарија, у прочељу неколико не баш 

комфорних соба, а са десне стране узана кухиња и просторије за 

послугу. Први утисак, после оног рајског доживљаја села Марангуа, 

не баш најлепши. Атмосферу не побољшава ни обиље цвећа у 

дворишту, ни парк кроз који смо прошли улазећи са друма у хотел. 

- Спаваћете у кућама! - рече нам проседа домаћица Ерика. - 

Проћи ћете оном стазом, па у шуми, где су ваше кућице. 
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Као да је неко украо делић земаљског раја и поставио га овде. У 

парку, којем је природа била највештији мајстор хортикултуре, 

разбацане кућице са најсавременијим конфором. Мало даље бар са 

освежавајућим пићима и послугом спремном да на миг госта испуни 

сваку жељу. 

На зиду нашег апартмана најлепша слика жарке Африке - у 

оквиру прозора неко чудно црвено цвеће, високе крошње дрвећа у 

даљини, а на небу врх Килиманџара са својом снежном капом. Могло 

би се рећи да је ова нестварна слика и - звучна. Споља допире прави 

птичји концерт. Посматрамо та малена и шарена створења у 

несташном игрању међу грањем. Чини ти се да се и она радују што су 

изабрани да живе баш овде. Идила не траје дуго. Сањарење прекида 

госпођа Ерика обавештењем да још вечерас морамо препаковати 

ствари одвојити оне које ћемо носити у планину, а оне непотребне 

спаковати и оставити овде у долини. Додаје још да носачи по 

тамошњим законима не смеју да носе више од 18 килограма, а 

морамо имати у виду да они носе и сопствену опрему, храну и за нас 

и за себе, вреће за спавање. 

Паковање ствари није представљало неки нарочити посао. Знали 

смо да нам горе у вечитом снегу и леду треба зимска планинарска 

опрема, коју смо понели од куће, а до “Киба хата“ на 4780 метара 

висине може да послужи и летња одећа, с тим да имамо у резерви 

џемпер и ветровку. 

У последњем Сунчевом заласку Ухуру и вулканска купа Киба 

изгледали су још чаробнији. Наше очи су непрестано на његовим 

падинама које се одавде из долине лењо вуку пут неба да би се 

попут белог залеђеног облака зауставиле на готово до шест 

километара висине. То је Килиманџаро! То су његови снегови! Тек 

тада смо први пут осетили његову магичну моћ. Његов изазов. Јер, 

чувени енглески планинар и алпиниста из прве половине овог века, 

који је сав свој живот посветио освајању Монт Евереста и у његовом 

леденом загрљају остао заувек, Ервин Малори, одговорио је на 

питање новинара каква је сврха пењања на планинске врхове: 

“Пењем се на врх, јер је он тамо”. 

Сетио сам се тих Малоријевих речи, покушавајући на неки начин 

и сам себи да дам одговор на слично питање. Јер, колико се 

исплатило превалити толики пут, потрошити толико новаца, да би се, 

једноставно, стигло на врх на коме су људи већ били. Можда се на 

ово питање и не може одговорити једноставно некаквом страшћу за 

пењањем по планинама. Онима који то чине спорт је извор радости, 

или би требало тако да буде. Верујем да се сви планинари и 

алпинисти, баш као и ја из равне Војводине, пењемо по планинама 

зато што нам је то мило. Али, сумњам да је било ко од нас 

четрнаесторо овог пута пошао на Килиманџаро очекујући да ће 
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уживати у пењању, као што је то случај када се пење по планинама у  

Југославији. Знали смо да нас на путу до врха чекају многа искушења 

- невреме, разређен ваздух, прашума, физички напор и још много 

тога што прати успоне на високе планине. 

Наше искушење било је још веће када смо прелистали књигу 

утисака у коју сви они који се врате са Килиманџара, било као 

победници - било као поражени, уписују своје утиске. 

Ту су имена чланова чувених алпинистичких клубова у свету, ту 

су запажања људи чија је нога већ стајала на неком хималајском 

врху. На пример, Енглез Боб Кеп, који је успео да се домогне само 

руба кратера и стигне до Гилманс поинта, овде је записао: 

“Потпуно сам изнурен; велика главобоља, повраћање. Једва сам 

се повратио тек у Хоромбо хату”. 

Италијан Дан Куба, из Фиренце члан алпинистичког Клуба 

Италија каже: 

“Четири пута сам покушао да кренем даље од Гилманс поинта, 

али нисам успео. Тражићу статитичке податке о томе колико уопште 

људи успева да стигне до Ухуруа”. 

Аустријанац Лекок изјављује: 

“До Гилманс поинта сам исцрпео сву снагу и нисам могао даље. 

Врашка планина”. 

Члан швајцарског Алпен Клуба Морис, покушао је месец дана 

пре нас са тројицом другова да савлада Килиманџаро, али је доспео 

само до пећине на половини пута између последњег планинарског 

склоништа и руба кратера Кибо. 

“За пет дана успона може се стићи само до Гилманс поинта. До 

врха Ухуру то време не одговара ни физичким ни психичким моћима 

човека... “ 

И тако редом - порази, порази. Тек по који усклик “Победа”, али 

је иза  тих речи обично додато да је она постигнута уз крајње 

напрезање и вољу оних који су се домогли највише тачке афричког 

континента. 

И то је, дакле, Килиманџаро! 

Овде из долине делује некако романтично. Рекло би се стићи на 

његова снежна плећа је једноставна шетња по врелом афричком 

сунцу. 

Прочитавши ове забелешке, мало смо се погледали и као да смо 

једно другом рекли - морамо успети! 

 

Концерт за 1001 птицу 

 

Јутро је стигло са песмом птица. Концерт који је почео раном 

зором као да је желео да искаже радост због рађања једног новог 

сунчаног дана. Био је то доживљај који остаје као најлепши сувенир 
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једног поднебља. Готово сви чланови наше групе, иако су многи 

тврдили да су велике спавалице, нису могли да одоле том концерту 

за “1001 птицу” - како неко рече - и изашли смо сви у врт да заједно 

са овим шареним птицама дочекамо Сунце. А оно се прво огледало на 

снегу Килиманџара, да би брзо, баш као што је синоћ зашло, 

клизнуло по леду у долину. 

По старом енглеском обичају и овде се пре доручка служи чај са 

млеком. Уживајући у ароматичном напитку, очи нисмо скидали са 

кратера Кибо. Био је то у неку руку опроштај од њега. Јер, наредна 

четири дана неће нам се више показати. Да би, ваљда, био што 

тајанственији, скриваће се иза густе копрене облака све до оног 

тренутка док не будемо на њему. 

- Зовем се Манаси, - прилази нам младић са широким осмехом 

својственим само житељима афричког поднебља. - Џамбо, френд. 

Бићу вам водич на овом путу, а ово су моји помоћници - показа 

руком на двојицу другара који су стајали иза њега. Касније смо 

сазнали да Манаси има тридесет година и да му је ово шести пут како 

на челу групе излази на највиши врх Килиманџара. Још је додао: - 

Успећемо. Видећете! 

Ове речи самопоуздања човека којем је једино занимање да 

целе године води групе планинара на кров Африке, као да су нам 

дала крила. Истовремено су некако разбиле црне слутње и мору која 

нас је притискала и оно вечито: хоћемо ли успети? 

Овде у Марангу, селу под Килиманџаром, живе афрички 

Шерпаси. Оно што су припадници племена Шерпе у Непалу, на 

Хималајима, то су припадници племена Вачара на падинама 

Килиманџара. Постоје организоване групе водича и носача чији је 

једини задатак да омогуће планинарима да што лакше стигну до 

“одскочне даске”  планинарског склоништа Кибо хат на врх Ухуру. На 

врх иде само главни водич, а до половине пута и његова два 

помоћника, која ту остају као нека веза између групе која иде ка 

врху и планинарског склоништа. За сваки случај. Такса за њихов 

нимало лак посао за наше појмове је - бедна. За шест дана ношења 

терета, бриге о сваком од нас и кувања није већа него једна наша 

четвртина дневница. 

Ерика Лани је већ окупила носаче и поделила им вреће у које је 

сместила сав наш пртљаг. Нама је остало једино да носимо фото-

апарате, а љубазна домаћица (бар је тога јутра била љубазна) 

тутнула нам је у руке штапове са металним шиљком на врху и они ће 

нам касније и те како добро доћи ради лакшег кретања по прашини 

лаве, а у прашуми су нам послужили и као хладно оружје за случај 

да је, недај боже, наишла змија. 

На самом поласку дошло је до малог неспоразума са белом 

управницом. Наиме, наши комби требало је да нас одвезу још три 
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километра даље асфалтним путем до уласка у Национални парк 

Килиманџаро, па смо предложили да аутомобили прво пренесу 

носаче са теретом, а ми ћемо касније поћи. Овај предлог је толико 

ражестио Ерику Лани да је почела грдно да виче на нас. Заборавили 

смо да су остаци колонијализма овде још увек присутни и да је наш 

предлог за њу био нешто ужасавајуће. Чак нам је рекла да то досад 

није још доживела ни од једне “беле” групе која је боравила код ње. 

Хтели не хтели, морали смо се повинути неким неписаним законима 

прошлости, које је још увек тешко искоренити. 

 

Сусрет са прашумом 

 

Пут на Килиманџаро, иако обично траје четири до шест дана, 

дугачак је читаву једну годину. За ових неколико дана, колико траје 

успон од Марангуа до врха Ухуру, планинар прође кроз сва четири 

годишња доба - крене из пролећа, а стигне у зиму, наравно, уз пут 

пролазећи кроз жарко лето и кишну јесен. 

Наша мала поворка већ је на улазу у Национални парк где 

сазнајемо да ћемо при повратку, ако успемо да се домогнемо 

највишег врха Африке, добити специјалне дипломе. Исто тако чули 

смо овде да су наши водичи заклети и да се њихова реч поштује 

више од свега. 

Наиме, једини доказ да сте били на врху Ухуру је његова усмена 

потврда, а кажу да досада још ни један водич није слагао, па чак ни 

онда када су му многи планинари, који из било којих разлога нису 

стигли на врх, нудећи новац, само да би добили толико жељену 

диплому којом се потврђује да је неко освојио врх Ухуру. 

Овде на улазу у Национални парк, где почиње и прашума, 

сачекујемо наше носаче да би заједно наредних шест-седам сати 

ишли кроз густу шуму. Некако нам се учинило да је сигурно ако су 

они поред нас. За сваки случај. Јер, прашума је за све нас само 

тајанствена шума из авантуристичких и путописних књига која у себи 

крије многе тајне и неугодности. 

Наша мала поворка, на челу које први иде Манаси, замиче 

лагано путем који се просто топи у густишу прашуме. 

 

А поток се овде нашалио па се и он негде изгубио... 

 

Планинарски клуб Танзаније и Национални парк Килиманџаро 

преузели су последњих година сву бригу око организовања успона 

на ову планину. Они су целу етапу поделили на четири дела ради 

лакшег привикавања организма на висину, тако да смо сваког дана 

савлађивали по хиљаду метара висине. 
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Очигледно узбуђени, пењемо се стазом која је све ужа и ужа, 

кроз прашуму, која ни по чему не показује своје “дивље зубе”. Да ли 

ће нам подухват успети? Ми смо чврсто решили да сви идемо до 

краја, ми се не плашимо напора, верујемо свако у сопствене снаге и 

вољу. Само, зар у све то нису веровали сви они који су пре нас ишли 

овим путем, али су се поражени морали вратити? Можда ћемо и ми 

кроз који дан истаћи белу заставу пред белим великаном? Из тих 

црних мисли трже нас неки шум крај стазе. Птица? Лав? Којешта. 

Учини ми се као да сам у Фрушкој гори, а не у прашуми. Мало гушћа 

шума, парче неба у прозору лиснатих крошњи. Лавови су само прича 

за малу децу. Сетих се и мамби. Језа се пење уз леђа. Шта ако се 

окачи на неку грану, па ... ћап! Непријатно је и помислити на такав 

сусрет. Зато, ваљда, нико од нас и не додирије гране које се 

спуштају на стазу. 

Чујемо жубор потока, али га не видимо. Ту је негде, али у својој 

журби да што пре изађе на сунце бира најкраћи пут у долину. 

Одједном - мало језеро. Крај језерцета, пуног неких главатих рибица, 

група Немаца. Са њихових лица читамо разочарење. Рекоше нам 

кратко и јасно: капут! Дакле, ево још једних који су капитулирали. 

Чули смо њихову тужну причу о поразу пред белим горостасом. 

Стигли су до 4300 метара, тамо где планина почиње да личи на 

Месечеву површину и где је ваздух толико редак и “танак” да човек 

почиње да дише и “на шкрге”, а онда су морали назад. Кажу, хтело 

срце да искочи, а у грудима нешто тако пече као да се Кибо 

пробудио и вулкан преместио у њихова плућа. Додали су још и то да 

је ово “ђаволска планина”. На изглед лепа и питома, а недоступна. 

Ова прича разочараних Немаца није нас обесхрабрила, али нас 

је нагнала да размишљамо о себи о својим физичким и психичким 

могућностима. 

Огромни квргави сплетови корења на стази упозоравају нас да 

морамо бити пажљивији. Посматрам носаче како се лако крећу по 

стази. Ми у гојзерицама, а они у “апостолкама”, у којима ће стићи чак 

до “Кибо хата”. 

Идемо узаним, засвођеним мрачним ходником и само на махове 

назиремо небо. Поток се поново појави крај наше стазе, огледа се у 

њему један облачић, а потом поново одскакута у неизвесност 

прашуме. Дрвеће је необично лепо, окићено маховином и лишајевима 

који се у фантастичним каскадама, по пола метра дугачким, спуштају 

са њихових грана. Венци и бокори неког црвеног и љубичастог 

цвећа, најразноразнијих облика, хрлећи Сунцу, пужу се уз гране, 

обавијају око стабала. Ваздух је некако засићен мирисима и 

испарењима. Читава прашума одише неком чудном влагом. 

Сатима корачамо тако, непрекидно дивећи се живописној лепоти 

прашуме и потпуно заборављамо на мамбе и друге жгадије које би 
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нас могле изненадити. Имали смо, међутим среће. На читавом путу, 

сем птица нисмо сретали друге становнике прашуме. 

Успон на овом делу пута није нарочито стрм и растојање до 

“Мандара хата”, планинарске куће на 2727 метара надморске висине, 

савладали смо са пет сати лаганог хода. 

 

Поука камелеона 

 

- Џамбо! - дочека нас глас из планинарског склоништа. Тај 

срдачни поздрав, обавезно пропраћен широким осмехом, сретали смо 

на целом путу кроз Африку. Као да улива оптимизам човеку. 

Једноставан и широк. Пријатељски и људски. Био је то домаћин 

склоништа. 

Поред стазе планинарске куће, Национални парк је саградио 

нова дрвена склоништа са пространом трпезаријом у централној 

бараци и камином у средини, а на спрату су лежаји - планинарски. 

Удобно је за оног ко не тражи неки нарочити конфор. Чак пријатно и 

за боравак дужи од једног дана. Подаље су кухиња и склониште за 

носаче и водиче. Они ретко улазе у просторије намењене гостима. 

Готово смо на висини нашег Триглава. А око нас прашума. Испред 

куће повеће пољанче одакле се пружа изванредан поглед у долину. У 

бескрају саване уочавамо безброј купа - угашених вулкана са 

обавезним кратером који се лепо назире са ове висине. 

Домаћин нам скреће пажњу да се много не удаљавамо од куће. 

Ако желимо да се прошетамо до оближњег вулканског кратера, до 

којег нас упућује табла и са којег се лепо може да се види Кибо, 

кажу нам да се држимо само стазе. За сваки случај. На кратер нико 

из групе није ишао - за сваки случај. 

Причају нам да на овом терену има доста змија. У травуљину се 

завукле па чекају жртве - неке чудно шарене мишеве који се мотају 

око куће у потрази за отпацима хране. Срећом, ни овде нисмо 

приметили те опаке гмизавце. Видели смо зато камелеона на зиду 

старе планинарске кућице. И од њега нешто научили. Не да мењамо 

боју према прилици у којој се нађемо, већ како да савлађујемо 

стрмине. Пре него што би начинио и један корак по зиду полако би 

подизао ногу бирао место где ће стати, и тако четири пута док не би 

покренуо тело. 

Забављајући се покретима овог камелеона, нисмо ни приметили 

када нам је пришао наш водич Манаси. 

- То вам је добар учитељ, - рече на лошем енглеском језику 

Манаси, смејући се. 

- Тако и ми треба да идемо. Нарочито тамо горе, на висини. 

Корак по корак. Лагано, али сигурно. 
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Сетили смо се ове поуке нашег водича - три дана касније, под 

стеном Гилманс поинта, где нас је ухватила криза и где смо управо 

хтели или не, морали да корачамо као камелеон - с ноге на ногу. 

 

Невидљиви лепотан 

 

Ујутро, освежени умивањем на потоку, настављамо пут кроз 

џунглу. Иако смо на висини већој од  нашег Триглава, прашума је 

густа, а знамо да је у нашим Алпима на тој висини једино камен и 

лед. На 2800 метара и више готово да нема никаквог живота, а овде 

све буја у раскоши биљака и стабала високих и по 30 метара. 

Наш данашњи циљ је планинарско склониште “Хоромбо хат”, на 

3700 метара висине. Водич нам каже да ћемо стићи за око шест сати 

пешачења и да би требало што раније да кренемо како бисмо избегли 

жегу у савани, која је доста неугодна на овој висини због великог 

зрачења ултраљубичастих зрака. То је друго годишње доба, кроз 

које ћемо проћи на путу према врху Ухуру - лето. 

Више од сата хода требало нам је да избијемо на ивицу прашуме, 

одакле смо само у једном тренутку угледали вулкан Кибо и његов 

ледени сјај на јутарњем сунцу. Десно нам се у свој својој величини 

показао други врх Килиманџара - неугодни и стенивити Мавензи, 

који ће нас као сенка пратити готово до “Кибо хата”. 

И савана на Килиманџару разликује се од оне у равници. Ова на 

планини, обрасла високом, као нож оштром травом, која местимично 

личи на оголело жбуње фантастичних облика, сурова је, дивља и 

сува. После сеновите и пријатне прашуме, дочека нас усијао, ваздух, 

сав у неким трептајима пун јаре. 

Облаци су бржи од погледа. Поново заклањају бели Кибо. 

Сакрили су му лице. Поново у нама изазива неку тајанственост, неки 

подмукли изазов. 

Опет морамо да идемо узаном стазом, јер се растиње обавија око 

ногу, гребе и цепа чарапе и панталоне. 

Стазу која у све већем успону, води дијагонално, преко саване, 

јужним падинама Мавензија, према седлу између два врха, изненада 

пресеца мали кањон, између чијих се стеновитих страна пробија 

глечерски поток. Без много тешкоћа смо већ на другој страни.   

Настављамо стазом кроз савану. Сада је наша колона много 

дужа. Сунце већ притиска. Усне се суше, а незаштићени делови коже 

на лицу и врату почињу да пеку. Али, нисмо превалили ни 

километар, опет кањон, ново спуштање и успон. И тако редом, један 

за другим губећи висину и поново је надокнадујући, до “Хоромбо 

хата” смо савладали девет долина и десет потока. 

Тек што смо се почели спуштати у последњи, девети, кањон, 

дочекало нас је пријатно изнанеђење. У сенци неких огромних 
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биљака по изгледу налик на палме, а још више на оне наше 

муваркуће са кровова са бибер црепом, високим три до четири метра, 

чека нас ручак. На огромном камену наши домаћини лепо прострли 

столњак и сервирали нам обиље хране као у неком отменом хотелу. 

Било је ту и чаја, и кафе, и колача. Водичи и носачи нису ништа јели 

иако су седели око нас. Позвали смо их да заједно поделимо оно што 

је било само нама намењено. Снебивајући се прихватили су понуду и 

братски смо поделили оно што смо имали. Југословенски планинари 

су некако научили да у планини деле све са онима који су са њима. 

Нисмо могли да схватимо такву себичност да се ми наслађујемо, а 

ови људи који носе терете да не узму ни залогаја. Нама не смета што 

су они друге боје. У планини смо једнаки. 

 

Први симптоми висинске болести 

 

За успон на Килиманџаро, поред доброг срца и здравих плућа, 

није неопходна нека изузетна планинарска кондиција нити 

алпинистичка вештина, па ни хималајска опрема - одећа и обућа. 

Добро уходан човек може стићи на кров Африке само ако паметно 

привикне организам на висину. Међутим, симптоми висинске болести, 

тог најопакијег непријатеља планинара у планинама вишим од 4000 

метара, већ се осећају на 3500 метара. Сваки бржи и непромишљени 

корак изазива нагло лупање срца, убрзано дисање, умор и неку 

мучнину у желуцу. Јавља се и главобоља, губи се апетит, а воља 

своди на жељу да се што више спава. Једини лек је што више 

кретања, оних лаганих, али непрекидних. 

- Сигурно је да овде има више кисеоника него у нашим Алпима, - 

примети вођа наше групе др Петер Соклич, искусни хималајац и 

човек који је прошао многе високе планине у Европи и Азији. - На 

овој висини, на 3500 метара, у Алпима је већ вечити снег и лед, а 

погледајте око нас савана и обиље биљака. Ту сигурно мора бити 

више кисеоника и мање тегоба него у Алпима. 

Ова примедба др Соклича као да нас је осоколила да савладамо 

оних 200 метара висинске разлике која нас је делила до 

планинарског склоништа “Хоромбо хат”. 

Око четири часа по подне тек стижемо до “Хоромбо хата”. И овде 

се чине напори онима који крену пут Ухуруа или у стену Мавензија 

буде што удобније. Алпинистички клуб из Мошија, уз помоћ 

норвешке владе, на месту неугледног склоништа од таластасог лима, 

које се ту налазило све до почетка 1976. подигли су удобне дрвене 

куће за госте, а мало даље и за носаче и водиче. 

Да смо на 3780 метара надморске висине, више од највишег врха 

Аустрије - залеђеног Гросглокнера, уверили смо се када смо 

покушали да заложимо ватру у камину. Разређен ваздух учинио је 
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своје - пламен би се појавио на кратко, а после би дим преузео улогу 

ватре. Сви покушаји да се огрејемо крај камина остали су на томе да 

смо се добро надимили, али не и огрејали. Јер, по заласку Сунца 

температура се спустила на око пет степени, па нам у оваквој 

хладовини, иако у срцу жарке Африке, није баш било много пријатно. 

Промене температуре после заласка била је тако нагла и велика да 

смо морали да навучемо зимску опрему. Као да смо изненада прешли 

у неко друго годишње доба. 

После обилне вечере, остали смо још извесно време у 

трпезарији, прелиставајући књигу утисака. Било је ту потписа 

планинара из Европе - углавном Немаца и Скандинаваца, из 

Америке, Аустралије. 

Те забелешке, на жалост, нису деловале нарочито охрабрујуће, 

нису пружиле много наде за успех. Уосталом, имали смо пред очима и 

најбољи пример неуспеха групе Швеђана, који су се те вечери 

вратили са “Кибо хата”. Разочарани што нису стигли на циљ, 

четворица планинара су се вајкали због огромног пута који су 

превалили да би изашли на врх Ухуру, а морали су одустати 150 

метара испод њега. Причали су да су се тако слабо осећали да су 

мислили да ће умрети. Рекли су нам да су у лицу били толико 

поднадули и поплавили да су личили на страшила, а не на 

планинаре. Њих је висинска болест била толико обузела да нису 

имали ни снаге ни воље да се домогну највише тачке Африке. 

Чланови наше групе осетили су овде, на “Хоромбо хату”, прве 

симптоме висинске болести. Додуше, била је то мала главобоља, 

несаница. Дисање је убрзано, а ваздуха понестаје. Размишљам - 

почело је! Међутим, разређен ваздух не смета сваком човеку 

подједнако. Има људи који се брже привикавају на овакве услове 

живљења, има их који то теже подносе. Као пушач посебно сам се 

плашио како ћу издржати редак ваздух. Престао сам да пушим и два 

дана већ нисам припалио цигарету. Међутим, та апстиненција теже 

ми је пала од помањкања кисеоника. Што се апетита тиче, судећи по 

обиљу хране коју сам уништавао, висинска болест још није 

наступила. Штавише, могао сам да поједем и оно што други нису. 

 

Крај сваког живота 

 

Од планинарског склоништа “Хоромбо хат” до нашег наредног 

коначишта - “Кибо хата” требало је следећег дана поново савладати 

хиљаду метара висинске разлике и око 12 километара дугачку стазу. 

Ова наша “порција” за трећи дан и не би била неки изузетан напор 

да се већ нисмо налазили - небу под облацима. 

Јутро је освануло чисто као суза. Међутим, Кибо ни данас није 

скинуо своју капу од облака, а испод нас је маглено море скривало 
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од погледа долину која се простирала у недоглед, све тамо до парка 

Серенгети и чувеног вулкана Нгоронгороа. Облаци су скратили 

видике у бескрај долине, али су нам дозволили да се целог 

преподнева дивимо стенама Мевензија, који нам је сада био на 

дохвату руке. 

Данас се очекује и прва искушења, прва озбиљнија проба 

издржљивости плућа и срца. Склониште “Кибо хат” лежи 4780 метара 

на висини, а то је само 30 метара ниже од Монблана. При самој 

помисли да нам је то циљ овога дана, сетио сам се свог успона на 

највиши врх Европе. Сетио сам се оних мука које сам доживљавао 

грабећи падинама вечитог снега и леда. Сетио сам се и агоније која 

ме је захватила још на 4500 метара висине, крај лименог склоништа 

“Вало”. Та мисао ме је прогањала цело јутро, целим путем до “Кибо 

хата”. 

При поласку из “Хоромбо хата” сетили смо се оног камелеона од 

пре два дана - корак по корак до циља. Тако смо и подесили свој 

ход. Иако стаза кроз жбуње није стрма, ходање је отежано. Након сат 

и по пешачења наилазимо на извор, а изнад њега табла и 

упозорење: “Последња вода”. Није ово само последњи извор на путу 

према звездама, ту је крај сваког живота на Килиманџару. 

Висинометар показује да смо на 4000 метара над морем. Ту је и 

граница живота. Тамо горе је само камен. И небо. И звезде. Мало 

даље, док смо се одмарали, приметили смо звезде. А било је подне. У 

високим планинама, онима преко 4000 метара, звезде се виде усред 

белог дана. Небо је овде модро, а звезде се лепо виде као у сумраку. 

Изнад извора нестало је биљака, чак и оних закржљалих. 

Вулканска лава привлачи пажњу. Местимично црвена, затим неко 

чудно црно и стакласто камење, па жути шљунак. То је пејзаж који 

замара, који говори да овде живот нема шта да тражи. И ми смо 

некако умртвљени. Спорије идемо, покрети су некако као у сну. 

Висина делује, али не још тако да бисмо осећали и мучнину. 

Неко мало застане, ослони се на штап, па опет напред. Иза 

једног малог вулкана, који смо назвали “пупак Килиманџара”, први 

пут угледасмо лимени кров “Кибо хата”. Учинио нам се сасвим близу. 

А од тог места до њега требало нам је пуна четири часа непрекидног 

ходања. 

 

Стигли смо на Месец 

 

Постаје непријатно тешко ходати. Ноге иду добро, али плућа 

некако искачу из ритма ходања. Срце постаје велико као планина и 

чини се да му је тесно у грудима. Искочило би. Као да су се сви 

делови тела посвађали. 
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Десетак минута касније осећамо да нам је боље! Је ли могуће да 

је прва криза прошла? Да! На граници где је живот престао - ушли 

смо у нови свет. У свет камена и песка, па то сигурно има неког 

утицаја на смањење количине кисеоника у ваздуху, а то се одражава 

и на наше дисање. 

Међу нама је и један геодет. Тине, искусни планинар и алпинист, 

а исто и добар познавалац минерала, предложи да изађемо на један 

ђувик, типичну вулканску купу са ваљда, школским примером 

кратера у средини. Од наше стазе овај вулканчић се диже стотинак 

метара у висину. Да ли је овај излазак на безимени врх допринео да 

управо нас двојица касније стигнемо на “Кибо хат” некако најсвежији 

и без неких изузетних тешкоћа, али не, тек без неког нарочитог 

напора смо се домогли руба кратера. Тине овде сакупља неке 

парчиће камена и безуспешно покушава да ми објасни њихов састав 

и порекло. 

Тек овде видимо стазу, која и није баш тако кратка: попут 

огромне змије провлачи се седлом између Мавензија и Киба. Ту, на 

седлу, сакупљају се ветрови из Кеније и Танзаније, ту је њихово 

збориште. Одатле они крећу на све четири стране света носећи низ 

падину свежину висине, а веома често и кишне облаке. Овде ветрови 

другују са облацима. 

Када смо касније избили на седло, у први мах нам се учинило да 

смо стигли не на неку планину, овоземаљску, већ на Месец. Пејзаж 

се ни по чему није разликовао од Месечевог тла какав смо имали 

прилике да видимо на фотографијама. Камен и песак. И ватар који 

носећи песак овим пространствима ваја неке чудне фигуре на тлу. 

Сетисмо се Деникена. Да је којим случајем навратио овамо, сигурно 

би у овој игри природе пронашао трагове неких ванземаљских бића. 

Јер, ветар је носећи песак око стена “нацртао” рибу, неку наказну 

главу, фигуре које срећемо на сликарским платнима неког 

авангардиста. 

Месец на небу, Месец под нама. 

Намах облаци склизнуше са падина Киба и оставише нас на 

нашем “Месецу”. Како се човек у том нестварном пејзажу осећа 

некако чудно. Изгубљено. Ни трага животу. Ни биљке, ни птице. 

Облаци и ветар. И они Пикасовски “цртежи” на бескрају песка. 

Заборависмо и на висину и на висинску болест. Овај стравични 

утисак изгубљености у неком нестварном и непостојећем свету као да 

је надјачао тегобе висинске болести. 

Враћамо се поново нашем циљу. Врх Ухуру је ту негде испред 

нас. Поглед лута кроз непрозирну маглу на страну где би требало да 

се јаве падине Кибе. Он је ту. Осећамо га кроз густе облаке који са 

свих страна јуре на седло. Ту је сада негде и “Кибо хат”, То “ту”  је је 
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још два сата хода. Бесконачно дуго. Досадно и монотоно пешачење 

кроз камену пустињу. 

Сада када помислимо да су први истраживачи и освајачи 

Килиманџара у ретким случајевима стизали до овог седла, на коме су 

подизали логоре за коначни јуриш на врх, враћали се одавде 

измрцварени и побеђени, а ми, ево са лакоћом дођосмо довде, са 

неком чудном снагом грабимо напред. 

 

Усамљени цвет 

 

Подне је одавно прошло, а наша колона развучена у километар и 

по дугачак ђердан шарених планинара, корак по корак граби напред. 

Усуђујем се да потрчим. Онако, реда ради, да видим како ће срце 

реаговати. Авај, срце се дигло негде у грло, па никако да сиђе. Глупа 

проба и поука да су на овај висини такви покрети убитачни, а једино 

могући одмерени и лагани, као у сну. 

Изненада, иза једне стне, угледасмо лимени кров “Кибо хата”. 

Прва група је већ у кући. Четворо се бацило на импровизовани 

кревет, беспомоћно леже и дахћу. Поред куће проналазимо неке 

старе даске и летве, заостале после реновирања овог склоништа. 

Покушавамо и овде да заложимо ватру, заборављајући да и пламену 

треба кисеоника. Дувамо, палимо десетине шибица, али сем дима 

нема ничег. Сада је већ цела група на окупу. Наш водич Манаси не 

осећа се баш најбоље. Седи и зури у под. Каже: танак ваздух. 

Кретати се, што више кретати, на овим висинама је најбоља 

аклиматизација за сваког планинара. Међутим, висинска болест се 

између осталог, испољава и у губљењу сваке воље за било какве 

радње. Човек постаје некако апатичан. Туп. Притисак у потиљку и 

зујање су неугодан осећај беспомоћности. Као кладе многи су 

полегали у кревете и једва чекају да се све ово заврши. 

Геолог не може да буде миран ни на овим висинама, па Тине 

непрестано својим чекићем чука стење око куће. Позива ме да 

заједно кренемо у шетњу. То је у сваком случају боље него мрак и 

ноћ да дочекамо седећи беспомоћно у хладној трпезарији, или 

мучећи се у постељи. Прихватам овај изазов и нас двојица лагано 

грабимо уз падине. Магла је, па не знамо баш најбоље куд се веремо. 

Пролази један сат, па два. Нас двојица све више и више. Неке 

изузетне тегобе не осећамо. Тек када смо застали крај једне пећине, 

Тине на висинометру прочита да смо стигли на 5300 метара!? Је ли 

могуће да смо са прилично лакоће доспели на ову висину. Стаза се 

пропиње горе. Води, рекли бисмо, у небо. Мало даље примећујемо 

лед. То је она граница докле се бела капа Килиманџара спушта. 

Знамо да више нисмо далеко од врха, али се не усуђујемо даље. 

Скоро ће ноћ, па нема сврхе ићи даље. 
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На повратку између два овећа камена, примећујем неку жуту 

мрљу. Цвеће?! Је ли могуће? Зачас се бокор неког чудног цвећа, 

налик на алпски рунолис, нашао у мојим рукама. Какав диван сусрет 

са животом на овој висини. Каква је то снага, тог крхког цвета, да се 

на овој висини, на овој хладноћи, под ударима ветра, укорени и ту 

живи. Размишљам: када један цвет може да живи на овој висини, зар 

човек не може да их победи? 

 

Кошмар међу звездама 

 

Мировање на овој висини је велика неугодност. Покушавамо у 

креветима да се тако наместимо да бисмо што пре заспали. Али, сан 

никако да се спусти на очи, желудац подупро груди, а срце лупа ли 

лупа. Неко стење, неко покушава да избаци из желуца оно мало 

вечере. Почели смо осећати и неке психичке промене, неку 

збуњеност, несигурност. Када је водич Манаси дошао да нас подсети 

да крећемо сат после поноћи и да прегледамо још једном одећу коју 

смо спаковали за успон, морали смо по неколико пута проверити да 

ли смо спремили два пара вунених чарапа, дуге гаће, дебелу 

поткошуљу, памучну кошуљу, џемпер, ветровку... 

Лежимо у креветима обучени, некако несвесни своје ситуације. У 

глави кошмар. И поново она мисао која нас прогања од почетка 

успона: да ли ћемо издржати до краја? Некако смо оковани 

малаксалошћу, безвољношћу апатичношћу. Једина жеља у тим 

тренуцима је да се све ово већ једном заврши и да из ове зиме 

стигнемо у вечито пролеће - доле у село Марангу. На памет ни не 

пада топла постеља код куће и много тога што би у нормалним 

приликама, далеко од домаћег огњишта, човек пожелео. 

А напољу чудна игра милиона звезда. Излазим да дођем до 

ваздуха. Изгледа да смо у оном собичку, где нас је четрнаесторо, 

исцрпели и последње капи кисеоника. Тек је девет часова. Ко ће 

издржати до поноћи? И други излазе. Прошетају мало, па натраг у 

постељу. Личимо у звезданој ноћи на утваре који се мотају око куће 

на знајући шта хоће. И гле: изнад нас на јасном небу оцртао се Кибо. 

У тамној афричкој ноћи назиремо вечити снег и лед. Ни облачка, ни 

дашка ветра. Поново, у полусну, маштамо о успону који нас за који 

сат очекује. О тегобама о томе да ли ћемо савладати тих хиљаду и 

нешто метара који нас чекају на путу до коначног циља. Како време 

споро пролази! Минути су у том стању дугачки као сати. 

 

Сантиметар по сантиметар до циља 

 

Манаси улази у собу тачно у поноћ. Дигли смо се без иједног 

тренутка сна. Али, иако нам је желудац под грлом, успевамо без 
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много тешкоћа да се сагнемо и ушнирамо гојзерице, на себе 

навлачимо све ствари које смо синоћ спремили. Напољу је 20 степени 

испод нуле. Ноћ ведра и звездана. Права зимска. Свежина ваздуха 

као да нам враћа снагу. Бар тако се ја осећам. Ћутимо. Сиптоми 

висинске болести некако јењавају, али све више осећам неку чудну 

хладноћу. Почињем и да дршћем. Хладноћа? Побогу, па на себи имам 

толико одеће да бих издржао и зиму у Верхојанску, а не ових 

двадесет степени. Не дршћем од хладноће, већ од страха? Страх? 

Није ни то. Искусни планинари кажу да то није страх, већ нешто што 

се јавља у човеку пре него што крене у стену, у онај последњи и 

одлучни део двобоја са природом, са планином. Планинари, тако 

тврде чак психолози, не осећају страх при уласку у стену, јер да га 

осећају - за њих успони не би били уживање. Свеједно шта је - али 

сам десетак минута дрхтао као прут. Покушавам да видим и друге 

при светлости батерије не би ли приметио да ли и њима вилице 

скакућу у неком лудом ритму. 

Било је тачно пола сата после поноћи када се наша колона 

дохватила првих стрмина Киба. Идемо оном истом стазом којом смо 

Тине и ја јуче стигли до пећине. Нама двојици је тада требало да 

стигнемо до ње око два сата. Показало се да нам је тај наш спонтани 

тренинг тако добро дошао да готово све до Гилманс поинта нисмо 

осећали неке теже последице висине. 

Идемо ћутећи. Нико ни реч да прозбори, а иза нас остају не 

метри, већ сантиметри пута. Чини ми се да се сувише споро крећемо. 

Јуче смо то некако брже савлађивали. Међутим, показало се да и овај 

темпо не могу сви да издрже - до пећине нам је требало више од три 

и по сата. Сантиметар по сантиметар ишли смо у висину. У пећини 

краћи одмор. Ту нас Манаси и његова два помоћника часте топлим 

чајем. Како прија гутљај вреле текућине на овој хладноћи. Овде ће 

остати помоћници водича на вези - ако некоме позли да притекну у 

помоћ. Јер, од пећине се лепо види стаза до руба кратера, а тај део 

пута ко савлада може бити задовољан. Нико се не жали да му је тако 

лоше да би одустао. 

Наредна три сата требало нам је да савладамо 400 метара 

висине. 

Пењемо се све стрмије. Три корака па одмор. Колона је све 

дужа. Сунце већ милује руб кратера који нам се чини да је ту и да до 

њега не треба још много труда. Има се утисак као да лебдимо. Из 

магленог мора које је притисло долину извиру само Мавензи и Кибо. 

И док сантиметри остају испод нас, а небо све ближе, одједном 

се нађете да немате куда даље! Врх? Да! то је Гилманс поинт. Први 

врх на рубу кратера. Девет сати је. То је онај врх до којег обично, 

како веле статистике, стигне тек сваки трећи који пође на 



У ПОТКРОВЉУ СВЕТА 

101 

 

Килиманџаро. То је онај врх докле је 1939. стигао Војвођанин 

Коломан Трчко као први Југословен на овој планини. 

Први врх Килиманџара је савладан. 

Дуго седим и зурим у дубоки кратер што се испречио испред нас. 

Тамо на југу је главни врх - Ухуру. Као да није виши за 115 метара. 

Гребен изгледа доста безазлен. Мало даље ледена баријера беле 

капе Килиманџара. Немамо воље да се спуштамо до њега. Јер, сваки 

метар спуштања захтева касније огроман напор да се постигне 

висина. У ногама нека несигурност. Више од сата требало је да на 

овај врх стигне “реп” наше колоне. Посматрам другове - поднадули у 

лицу, са грчом на уснама савлађују оних неколико метара стене, да 

би се одмах затим у неком полусну извалили на њу. 

Ми смо на овом дугом путу до килиманџарских врхова безброј 

пута застајали задивљени, дубоко импресионирани извандредним и 

ретким лепотама. Али, оно што смо тога јутра доживели са Гилманс 

поинта превазишло је чак и моћ фантазије. Као да нас је последњи 

корак који смо с напором учинили да ступимо на врх у магновању 

пренео у неки други свет, као да смо тим кораком прешли границу 

стварног. 

Пред нашим очима - бајка, чаробно царство вечитог леда 

просутог по падинама вулкана Кибо. Под жарким афричким сунцем. 

Никаква фантазија уметника није у стању да створи те облике, 

никаква палета боја није у стању да репродукује те тонове и нијансе. 

Велелепне кристалне палете, пространи амфитеатри, велечанствене 

колонаде, залеђени водопади и поља процвала леденим цвећем 

смењују се  једно с другим. Под зрацима сунца тај ледени кристал, 

који је загрлио врх са његове спољне стране, у свим тоновима белог, 

зеленог и плавог, почиње да живи, прелива се или блиста. Или се то 

нама само чини. Можда сањамо, можда су то све фатаморгане? 

Осећам се потпуно свесним онога што је преда мном, шетам около, 

смејем се. Погледом тражимо наш крајљи циљ - врх Ухуру. 

 

Гадост -  победе 

 

Пун сат седимо на овом врху и нико се не усуђује да предложи 

покрет. Јер, до крајњег циља треба нам још око сат и по хода. У 

алпима се висинска разлика од 115 метара савлађује за двадесетак 

минута. Овде нам треба готово пет пута више времена. Чини нам се 

да је руб кратера готово раван. Али стаза коју назиремо између 

громада стена и ледених блокова вуче нас горе - доле. Прикупивши 

последње атоме снаге, крећемо ка врху Ухуру. 

Умор нас све више притискује, висинска болест је све 

неиздржљивија. То тек сада осећамо. Јер, са сваким кораком долазе 

нове муке. Али нека чудна снага нас вуче напред. Па, ту је Врх 
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слободе. Ради њега смо и дошли овамо. Сада када нам је победа 

готово у рукама, да одустанемо? Којешта! Али, изнурени успоном до 

Гилманс поинта ови последњи метри до највише тачке Африке чине 

се као километри. Никако да бар угледамо врх. 

Тек на стотину метара пред њим спазисмо метални јарбол на које 

победници истичу заставе. Тих последњих стотину метара била су 

дужи од вечности. Ту нас је све притисла подмукла висинска болест. 

Ту су нам се очи напуниле неким чудним жутим колутићима. Ту су 

нам главе претворене у там-там бубњеве. 

Седим крај трокраког јарбола и покушавам да завежем 

југословенску тробојку. Испало је да је “Лала” био најсвежији, па му 

је тај задатак стављен на душу. Али, свест хоће, а руке неће. 

Неколико пута покушавам да обмотам канап око јарбола. Не иде, па 

не иде. Мала пауза, па поново. Било је тачно 11,30 часова када се на 

афричком небу завијорила југословенска застава. 

Радост победе? Шта је то? Нисмо у стању да се радујемо. Да 

славимо што смо великог афричког горостаса положили на плећа. Ко 

је уопште у стању да се радује у оваквом психичком и физичком 

стању? То је гадост победе. То су тренуци када човек није свестан 

шта је учинио, па чак, можда, ни где је. 

Седимо без речи на повећој заравни покушавајући да дођемо 

себи. Да повратимо дах, свест. Понеко подиже фото-апарат и снима. 

Слике су некако неоштре. Каква разлика између стања на Гилманс 

поинту и овде, само 115 метара ближе небу. Ближе звездама до чијег 

смо прага стигли пешице. Тамо смо и могли да се дивимо великој 

уметници природи. А овде? Ужасно осећање неке немоћи. Нема ни 

оне жеље да се поглед са крова Африке понесе негде у крајичку ока, 

ни воље да се слика нестварног понесе у срцу. 

Да ли је уопште вредело уложити такав труд да би човек овако 

доживљавао победу? Шта ми је све ово требало? Уопште, зашто се 

ломатам по тим планинчинама? Одговор на ова питања можда ћу 

сазнати на неком другом врху. 

И док успомене претачем у речи покушавам зацело да пронађем 

смисао пењања на високе планине. Сетих се објашњења једног 

познатог словеначког планинара који је кроз виц објаснио због чега 

воли планинарство и алпинизам, који баш нису тако лепи. 

Један лудак ударао непрестано главом у зид. Питали га због чега 

то чини, а он одговори: “После ми је лепо”. 

Управо, тако бих могао и објаснити лепоту изласка на 

Килиманџаро. Јер, тек када доживљаји прерасту у успомене - све се 

чини лепшим. 

 

Дневник, 2/25. децембар 1976. 
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БЕЛА НЕМАН 
 

Читали сте јуче у новинама да је огромна снежна лавина, широка 

око 300 а висока пет метара, засула је ученике и наставнике 

Индустријског школског центра “Искра” из Крања непосредно испод 

спортског дома на Зеленици у Караванкама. Ова трагедија је велико 

опомена свим онима који ће овог зимског распуста повести децу у 

снежне планине широм Југославије.  

Према подацима Планинарско-смучарског савеза Војводине, за 

који дан из наше покрајине кренуће мала армија ђака - од 

прешколског узраста до студената - у готово све зимске центре наше 

земље. Са њима ће поћи и учитељи смучања да их уведу у тајне овог 

лепог спорта који све више осваја младе Војвођане. Међутим, треба 

имати на уму да бела неман прети, да се иза зимске лепоте крије 

опасност.    

- Оспособили смо око  120 учитеља смучања, што је релативно 

мало за оволики број деце, па нам се догађа да са групама одлазе и 

они који немају стручних квалификација за тај посао - каже стурчни 

сарадник Планинарско-смучарског савеза Војводине Никола 

Штрбенк. - Многи општински СОФК, који често, заједно са школама, 

стоје иза акција организованог одласка на снег, нису пронашли 

могућности да уложе у стручну обуку учитеља смучања.  

Познато је да се у Војводини још на људе који воде децу у 

планине - лети и зими - гледа као на кадрове који “нам нису 

потребни”.  А ако је икоме потребан стручњак који ће обезбедити 

сигуран боравак младих у окриљу планине, онда је то Војводина. 

Новац за обуку стручњака не би смео да је препрека. Јер зна се 

да сада у општинама и њиховим савезима за физичку културу има 

знатно више новца него раније. Чини се да је у овом часу 

неопходније разумевање. Ту се подједнако мисли на СОФК, 

самоуправне инетересне заједнцие које помажу одлазак деце на снег 

и туристичке агенције, као техничке организаторе ове беле сеобе 

Војвођана.  

Свака незгода на снегу, па и она најмања, захтева и стручан 

лекарски прилаз. Међутим, до сада се у Војводини није нашло новца 

да лекари који одлазе са децом на смучање прођу и кроз стручну 

обуку и оспособе се да ефикасно делују на терену. Показало се пре 

две недеље на Копаонику, где су били ученици Средње школе 

унутрашњих послова “Пане Ђукић” из Сремске Каменице, да лекар 

који је прошао и положио курс Службе спасавања у планинама, може 

да делује неупоредиво ефикасније од колеге коме недостаје такво 

знање.  
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- Залажемо се да одмах с пролећа ове године окупимо све 

заинтересоване за организовање одласка деце на снег и договоримо 

се о систему обуке, не само учитеља смучања, већ и људи који се 

брину о здрављу малишана на снегу - каже Штрбенк. -Служба 

спасавања у планинама мора постати саставни део рада на стручном 

плану Савеза, а и свих оних којима је стало да деца на снегу буду 

што сигурнија.  

Нема сумње да оваква оријентација Планинарско-смучарског 

савеза Војводине, где још истичу да није довољно само знати учити 

децу смучању већ и сазнати о свим опасностима у снежној лавини, о 

лавинозним теренима и другом што прети, захтева пуно разумевања 

и  једну  широку акцију да би оних десет хиљада младих Војвођана 

што лепше и безбедније провели седам до десет дана на снегу.  

 

Дневник, 14. јануар 1977. год 

 

 

СТРАЖИЛОВСКИ КУП ЗА ПЕХАР 
“ТЕМПА” 

 

Познато фрушкогорско излетиште - Стражилово биће у суботу, 

14. маја, полигон јединственог такмичења које у нашој земљи стиче 

све више присталица. Наиме, распоређени у четири  категорије 

планинари, извиђачи, ученици основних и средњих школа, студенти 

и војници, уз помоћ компаса и топографске карте, такмичиће се ко ће 

пре и тачније прећи стазу од 4 - 10 километара и пронаћи скривене 

контролне тачке којих ће на стази, зависно од категорије бити од 4 - 

8. Тога дана, под покровитељством  “ТЕМПА”, одржава се 

најмасовније оријентационо такмичење у Југославији под називом 

“Стражиловски куп 77” а домаћин  је Планинарско-смучарско 

друштво Стражилово из Сремских Карловаца које ове године слави 

50. годишњицу оснивања. 

У такозваној елитној “А” категорији такмичиће се они већ 

искусни планинари, извиђачи, и војници и на стази дугачкој око 10 

километара мораће да пронађу 8 контролних пунктова, за почетнике 

и оне који тек улазе у тајне оријентације (“Б”категорија) предвиђена 

је краћа стаза и мање контролних тачака. У ове две категорије 

такмичари стаза пролазе појединачно, али се резултати бодују и 

екипно.  

Пионири и жене такмичиће се у групама од по три члана, а 

њихова стаза је дугачка четири километра и имаће четири контролне 

тачке.  
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Прелазни пехар “ТЕМПА” добиће најбоља екипа у елитној 

категорији. Иначе, три првопласиране екипе добијају пехаре у трајно 

власништво, а појединци медаље и дипломе.  

Старт и циљ су код Планинарског дома изнад Стражилова, а прве 

екипе ће стартовати у 8 часова.  

 

Шта је оријентиринг ? 

 

Спорт који се у нашој земљи развија од пре скоро три деценије 

највише се гаји међу планинарима, извиђачима, а  повремено 

такмичења организује и “Партизан”. 

Оријентиринг  је једна врста спорта која потиче из 

Скандинавије, а састоји се из оријентације на непознатом терену и 

брзог ходања или трчања - каже инж. Предраг Затезало, председник 

Комисије Планинарског савеза Југославије за оријентацију. Он 

представља упоређивање духовних и телесних способности кроз 

игру, тренинг и такмичење. У оријентирингу је главни задатак 

пронаћи у што је могуће краћем времену прописане (“контролне”) 

тачке на непознатом терену и то сопственим,”истраживачким” путем 

уз помоћ компаса и карте. Оријентиринг нуди кроз кретање у 

слободној, незагађеној природи сигурно психичко опуштање од 

свакодневног посла. Он представља, нарочито за време викенда, 

идеалну забаву за читаву породицу и често “авантуристичку” борбу  

са препрекама у природи.  

  

Спорт за свакога 

 

Оријентиринг је, пре свега, здрав, интересантан и јефтин спорт. 

Кретање кроз природу, која понекад изискује не мале напоре, тече 

кроз забаву - тражење контролних тачака. У томе је највећа предност 

оријентиринга над сродним спортовима (атлетски крос, трим), јер се 

човек физички оптерећује кроз забаву “заинтригиран” постављеним 

задатком. Усредсређујући пажњу на проналажење контролних тачака 

и најбољег сопственог пута до њих., он једноставно заборавља на 

умор и пређене километре. Проналаском контролне тачке постиже се 

осећање задовољства због успешно постигнутог циља. Психичко 

дејство је слично као и у спортским играма, али физиолошко дејство 

може да буде много веће, с обзиром на природни амбијент у коме се 

такмичење у оријентацији одвија. 

Овом врстом спорта се може бавити у било које доба године и по 

сваком времену, свако дете, пионир, омладинац и човек у зрелим 

годинама - каже инж. Затезало. Многи људи који се баве овим 

спортом кажу да је у њему најпривлачније то што се за време 

кретања кроз природу интензивно размишља. Ви одлучујете да ли је 
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брже или лакше кренути право кроз неки шумски густиш или уз 

окомиту падину, или то обићи, да ли следити јасну шумску стазу или 

помоћу бусоле и карте кренути најкраћим путем, да ли се одлучити 

на сигурно прелажење неког брежуљка иза кога се налази контролна 

тачка, или треба применити лукавство па га са мање физичког 

напора  обићи итд. Добар такмичар није само онај који има најбољу 

физичку кондицију, већ и онај који добро чита карту и процењује 

ситуацију како што брже и лакше да пређе целу стазу. У 

оријентирингу опрезан и прецизан такмичар, скромније физичке 

форме, често побеђује атлетски супериорнијег од себе. 

 

С мало труда много користи 

 

Радећи већ неколико година са пионирима-планинарима у 

Сремским Карловцима, учествујући на многим такмичењима у земљи 

и иностранству, инжењер Затезало је стекао  велико искуство у раду 

на обучавању такмичара. Он каже: 

- Бављење оријентационим спортом практично не кошта ништа. 

За онога који се одлучи да крене у природу потребне су старе 

панталоне или тренерка, обичне патике, а бусола и карата се могу 

добити у планинарским друштвима. Ако човек поседује само мало 

воље, више му ништа не треба. 

Једноставно, када човек пође са породицом или пријатељима на 

излет, треба да покуша читајући карту, да упореди пут којим 

пролази, упоређује природне и вештачке објекте око њега са картом, 

и то је већ почетак учења азбуке оријентације. Други пут маршрута 

се може променити.  

Према савету инж. Затезала у следећој фази човек треба да се 

потруди да код куће обележи на карти неколико маркантних 

контролних тачака, не сувише далеко једну од друге, као што су: 

раскршћа, зграде, каменоломи, врхови изражених брегова, 

споменици и планинарске куће, ушћа потока и друго. После тога се 

на терену обиђу та места, а бира се и најпогоднији пут између њих. 

После тога, може се набавити карта непознатог терена, где се на 

исти начин ради. Ако и то прође, онда је сигурно да је основа ту. 

- Када почнете да се у  шуми осећате  као код куће  - вели 

Затезало - и када на карти у сваком тренутку можете да покажете где 

сте, време је да се почне и са такмичењем. То не значи да морате да 

се такмичите да бисте победили друге. У оријентационом спорту се, у 

суштини, такмичите сами са собом. Ви сами организујете свој пут и 

кретање, од једне до друге контролне тачке, а касније анализирате 

избор пута, да бисте  други пут паметније ишли. Зато и они који дођу 

да се такмиче на “Стражиловском купу 77” не треба само да мисле на 

пехаре и медаље, већ да пролазећи стазу сазнају докле су стигли у 
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савлађивању оријентације. Овде изнад свега важи олимпијско гесло 

да је “важно учествовати”.   

 

Темпо, мај 1977. год. 

 

 

 

МУДРИЈИ МАЊЕ  ТРЧАЛИ 
 

У суботу су  падине око фрушкогорског излетишта Стражилово 

биле  необични "стадион” такмичара који су, разврстани у четири 

категорије, са топографском картом и компасом у руци, јурили 

шумским беспућима у потрази за контролним станицама скривеним 

тако да се до њих могло стићи једино ако се такмичар добро разуме у 

мапу. Најмасовније оријентационо такмичење код нас, које све више 

стиче присталица подједнако међу младима и старима, под називом   

"Стражиловски куп 77" привукао  је скоро 200 учесника из Новог 

Сада, Шида, Ирига, Суботице, Бачке Тополе, Куле, Бечеја, Београда, 

Раковице, Ниша, Загреба, Вараждина, Смедерева, Сарајева и 

Никшића.  

Да као што и у другим спортским приредбама домаћи терен 

представља предност показало се и на овом такмичењу, које је 

организовало  планинарско-смучарско друштво Стражилово из овог 

фрушкогорског градића - највише успеха имали су 

сремскокарловачки планинари и извиђачи. У три категорије - 

појединачно и екипно - они су били нарочито изненађење јер су 

карловачки планинари познати у Југославији по томе да у 

оријентационим такмичењима готово немају такмаца. Прелазни пехар 

Недељног илустрованог листа "Темпо" , који је био покровитељ овог 

такмичења, припао је екипи у саставу: Јосип Дућак, др Борислав 

Стевановић и Ђорђе Вуковић, тиму  за који се сматра да нема равног 

у нашој земљи.  

Задатак свих такмичара - било да су се надметали појединачно 

или екипно - био је да што брже пређу стазу  на којој је био 

одређени број контролних станица и које је на том путу требало 

пронаћи, а најбржи такмичар или екипа са највећим бројем 

пронађених контрола, постајали су победници у својој категорији.  

Иако многи сматрају да је ово непотребно јурцање у природи, да 

је то   "изневеравање" романтичног планинарства - показало се да 

они који добро владају картом и познају топографију уопште не 

морају да потрче - рекао је познати југословенски планинар, учесник 

овогодишњег  "Стражиловског" купа , инж  Златко Смерке. - Трче и 

замарају се они који незнање из топографије надокнађују снагом 

ногу, а не главом. Истина је да су ова наша тзв. нордијска 
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оријентациона такмичења смотра снаге и умешности, али је 

чињеница да рецимо стазу од четири километра најбоље пласирани 

такмичар прође за сат, а то управо одговара обичном ходу 

планинара. 

Драгоје Чикић из планинарског друштва Челик из Смедерева је 

доајен оријентационих такмичења у нашој земљи, вишеструки првак 

државе, који се и ове године појавио на "Стражиловском купу". Своје 

виђење ове врсте спорта без публике и стадиона је изнео врло 

кратко: 

Занимљив и користан спорт. Рекреација за младе и старе, а 

најбитније је то што смо на свежем ваздуху, што своје знање 

топографије као војници у оквиру концепције општенародне одбране 

можемо веома добро искористити.  

За Јосипа Пуљака из Загреба драж ове врсте надметања је што 

се човек такмичи сам са собом и тако проверава своје физичке и 

умне способности, а према речима Вељка Радовића из Раковице 

лепота  "оријентиринга" је и у томе што нема фаулова нити борбе 

човека на човека.  

 

Карловачки пионири троструки победници 

 

У категорији пионира, који су имали на стази дугој четири 

километра да пронађу четири контролне станице, најуспешнији су 

били најмлађи чланови Планинарско-смучарског друштва 

Стражилово из Сремских Карловаца. Они су од 13 екипа заузели 

прва три места. Прво место припало је екипи: Иван Холовка, Милан 

Вунић и Андрија Себах, друга је екипа у саставу: Омер Деваја, Горан 

Ковачевић и Едвард Враничар, а треће место је припало екипи: 

Предраг Томашевић, Зоран Катић и Роберт Младеновић.  

Редослед осталих екипа је: Хајдук III (Кула), Хајдук I, Зорка - 

огранак Основне школе "Ђуро Салај" (Суботица), Хајдук II, 

Стражилово IV, Одред извиђача "Иво Лола Рибар" (Нови Сад), Зорка 

III, Одред извиђача "Бошко Павковљевић Пинки" (Сремски 

Карловци), Зорка II, Бачка (Бачка Топола).  

Члановима три првопласиране екипе припале су медаље, а 

екипи пехар. 

 

Јосип Дућак недостижан 

 

У такозваној елитној категорији у којој су такмичари имали стазу 

дугачку око 8 километара и седам контролних станица, најуспешнији 

је био Јосип Дућак из сремскокарловач-ког Стражилова. Он је 

пронашао све контролне тачке, а стазу прешао за сат и пет минута. 
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Пласман осталих такмичара је: Милан Цветковић (Челик-

Смедерево), инж. Златко Смерке (Вараждин), др Борислав 

Стевановић (Сремски Карловци), Велимир Кежић и Ивица Плантак 

(Вараждин), Гојко Савић (Смедерево), Стипица Месић (Загреб), 

Драгоје Цикић (Смедерево), Вељко Радовић (Раковица), Ђорђе 

Вуковић (Ср. Карловци), Торе Енгебретсен (Шведска), Јосип Пуљко, 

Фред Жидан и Ивица Месић (Загреб), Тома Шнајдер (Нови Сад) итд. 

Екипни победник је Стражилово, друго место је припало екипи 

Планинарског друштва Равна гора из Вараждина, а треће Челику из 

Смедерева. 

 

Сремцима сви трофеји 

 

По тежини задатка такмичења у тзв. "Б" категорији изискивало 

је нешто скромније знање из топографије, али не и слабу кондицију. 

Четрдесет такмичара у овој категорији требало је на стази од око 

шест километара да пронађу пет контролних тачака. У овој 

категорији и појединачно и екипно највише успеха имали су 

такмичари из Срема. 

У појединачном пласману редослед је: Миле Стевановић (Шид), 

Мирко Сарић (Ср. Карловци), Милан Шестан (Ср. Карловци), Ђорђе 

Барчикин (Шид), Миливој Томашевић (Ср. Карловци), Владимир 

Цветић (Ср. Карловци), Илија Топић (Раковица), Света Тручић 

(Раковица), Катарина Тушек (Загреб), Миленко Кузмановић (Ср. 

Карловци), Владимир Балог (Ириг), Драган Ранђеловић (Ср. 

Карловци), Стеван Тараш (Ириг), Петар Манојловић (Кула), Јосип 

Кардош (Нови Сад) итд. Екипно најуспешнији су били чланови 

Одреда извиђача "Бошко Павковљевић Пинки" из Сремских 

Карловаца, друго место, такође, је припало Карловчанима - екипи 

ПСД  Стражилово, а треће такмичарима Планинарско-смучарског 

друштва др Лаза Марковић из Ирига.  

 

Победило искуство 

 

Екипа жена имале су задатак да на стази од око четири 

километра пронађу четири контролне тачке. Највише успеха у томе 

имале су чланице Планинарско-смучарског друштва Железничар из 

Новог Сада: Марија Топаловић, Славица Перић и Јелена 

Веселиновић, друго место припало  је екипи Одреда извиђача  

“Ђорђе Зличић” из Новог Сада: Марији Гајицки, Виолети Гајдош и 

Весни Филиповски, а треће девојчицама Основне школе  “Ђуро Салај" 

у Суботици, иначе чланицама ПСД  Зорке: Снежани Бајић, Јелисавети 

Седлак и Соњи Ковачевић.  
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Редослед осталих екипа: Зорка  II, Бачка III (Бачка Топола), 

Фрушкогорски венац (Нови Сад), Зорка I, Бачка I и Бачка II.  

 

Љути противници - заједничка радост 

 

Прва екипа ПСД Стражилова Јосип Дућак, др Борислав 

Стевановић и Ђорђе Вуковић годинама се већ заједно такмиче широм 

Југославије и до сада су своме друштву донели преко 40 пехара и 

других трофеја. Међутим, на  “Стражиловском купу 77”, иако су 

представљали једну екипу били су љути противници на стази. Наиме, 

такмичећи се појединачно желели су да се  сваки пласира што боље, 

али да што бољим пласманом осигурају добро место екипи. То им је и 

успело - екипно у најквалитетнијој категорији били  су најбољи када 

су им се сабрали појединачни резултати, а награда није изостала - 

припао им је прелазни пехар “Темпа”.  

 

Секунде одлучују 

 
Члан прве екипе ПСД Стражилово др Борислав Стевановић се пре 

старта опкладио са чланом своје екипе Ђорђем Вуковићем да ће га овога пута 

победити - боље се пласирати у појединачној конкуренцији. Обећано - 

учињено. Да би постигао што боље време овај дугогодишњи такмичар 

уложио је и последње атоме снаге. Пласирао се на четврто место у 

“А”категорији, а његов клупски друг и нераздвојни члан екипе имао је 18  

минута слабији резултат. Тако је инат овога пута био изазов за бољи пласман. 

 

Дневник, 16. мај 1977. год. 

 

 

А КЛЕЦА  МИ СЛАБАЧКО КОЛЕНО 
 

Бавити се планинарењем не значи само бити способан савладати 

стрмине Триглава или Мон Блана, већ активно проводити сваки 

слободан тренутак у природи. 

Данас је све јасније да планинарство није више привилегија 

људи који живе под и у планини, већ насушна потреба и оних који су 

далеко од гора. Отуда и није чудо што се планинарство у Војводини 

последњих неколико година брже развија него у протекле три 

деценије. Додуше, број чланова планинарских организација у нашој 

покрајини још не показује да је овај покрет у физичкој култури 

постао довољно организован и масован, јер, званично, у 27 

планинарско-смучарских друштава Војводине учлањено је преко 

7000 Војвођана. 
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У планину, међутим, од Фрушке горе и Вршачког брега до 

Триглава одлази самоиницијативно велики број Војвођана. Викенди 

се све чешће проводе у планинама, а у сезони годишњих одмора 

море се замењује горским пределима. Истовремено зимски одмор све 

више постаје навика људи овог поднебља, а податак да је, на 

пример, протекле зиме на смучању било око 10000 војвођанске деце 

показује исправност оријентације планинарско-смучарске 

организације Војводине да постане не само покретач активног 

одласка у планину, већ “идеолог” ове врсте бављења физичком 

културом која постаје и императив савременог живљења. 

 

Најмасовнији покрет рекреације 

 

Није случајно што се и лекари, и војска, и остале друштвене 

структуре у Војводини све више окрећу планинарству, видећи у њему 

широке могућности за здраву рекреацију, деце предшколског узраста 

и људи свих доба. Јер, планинарство је делатност за младе и старе. 

Другим речима, ова врста рекреације значи активну делатност 

човека кроз цео живот, па и у старости, прилагођену годинама у 

терену. Отуда се не без разлога каже да је планинарство по броју 

активних чланова најмасовнији покрет рекреације, а по броју 

активних организованих чланова и посетама планинама оно је 

мерило виталности народа и у спортском погледу. Како је ходање 

једна од људских животних функција, пешачење у здравој околини 

значи једину спортску активност за човека када је за бављење 

осталим спортовима изгубио снагу. 

Данас је утврдено да је планинарство, пре свега, културна 

појава која је условијена више социјално-културно него 

биофизичким факторима. Неки теоретичари планинарства тврде да је 

значајније од физичке снособнсти да сваки човек има одређени 

однос према природи којем може дати духовну вредност и да све то 

прилагоди својим физичким способностима. Једноставно речено, у 

планинарству као свеопштој друштвеној појави постоји и уважавање 

чланова планинарске организације, а и нечланова. Дакле, не значи 

да је планинар само онај који се може  физички попети на Триглав 

или Мон Блан, него је најзначајније сагледати сопствени однос према 

природи, па чак и на планинарским турама у ниским планинама. 

Многи су способни да без напора стигну на врх висок и преко четири 

хиљаде метара, или за дан препешаче чак 50 километара и на тај 

начин постигну неки свој лични рекорд. Међутим, лако се догоди да 

тај човек на том путу ни не запази природу. Дакле, није у питању 

планинарство у такмичарском и спортском смислу, па ни постизање 

рекорда у висини или дужини пређене туре, већ посматрање и 

доживљавање природе. 
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То је само једна страна бављења планинарством. 

 

Изазов за физичку и спортску делатност 

 

Бављење планинарством није само уживање “у цвећу и природи” 

погледима који се пружају са неког врха. Оно је одредено и 

физичком активношћу, а у неким својим специјалностима и 

спортским надметањем. 

Када је недавно у Покрајинској конференцији ССРН Војводине 

било речи о раду спортских и неких других организација чија је 

делатност од посебног интереса за општенародну одбрану могло се, 

између осталог, чути да су активности неких спортских организација 

озбиљно забринути што нам, рецимо, мало младих зна да плива, вози 

бицикл, стоји на смучкама. 

За мене, није трагедија ако неки Војвођанин и не зна да плива 

или управља бицикиом. То је сигурно својеврстан проблем, али је 

трагедија ако млади људи не знају и не могу да ходају - истакао је 

представник Планинарско-смучарског савеза Војводине. 

Сигурно је једно - још увек смо “лењи” иако се сви заклињемо да 

се бавимо рекреацијом и планинарством. Схватање да је здрава 

рекреација ако се у Фрушку гору оде колима, на два корака од 

аутомобила простре ћебе, распростре јело и пиће после чега уследи 

гозба  погрешна је и штетна. 

Када бисмо организовали пешачки марш за групу “обичних” и 

неутренираних средњошколаца и студената у дужини од десет 

километара била би то колона од петнаест километара, а многи би, 

сигуран сам, одустали на пола пута. 

Боравак у планини мора бити изазов за кретање, за физичку 

делатност и надметање у неку руку са самим собом. 

Поменимо и онај спортски део планинарства -алпинизма, 

пећинарство и оријентациона такмичења која све више стичу младих 

присталица. 

 

Аматерска делатност 

 

У поређењу са неким професионалним или полупрофесионалним 

привилегијама и навикама у спортовима, планинарство је чисто 

аматерска делатност, без гласног аудиторијума, препуних стадиона 

као делатност без публике и без сензације, она је често 

запостављена на страницама штампе. У војвођанском и 

југословенском планинарству идеје аматеризма су високо цењене. 

Овде је свако себи и судија и играч гледалац је твој друг, пријатељ у 

доживљавању. 
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Планинарство као вредност је одговор на императив савременог 

живота. По својој природној функцији оно је катализатор физичког и 

психичког оптерећења, освежавајуће средство на крају радне недеље 

или после радног времена. Оно не значи бежање од друштва, од 

дужности. У социјалном погледу и друштвеном вредновању људи, 

који се баве планинарењем, ту нема екслузивних друштава, елите, 

неких спортских звезди или клубаштва. 

 

Планинар, 13/1977. год. 

 

ИЗАЗОВ ЗАЛЕЂЕНЕ ШАР ПЛАНИНЕ 
 

Синоћ (3. март 1977.) су из Сремских Карловаца отпутовали у 

Тетово: Јосип Матуски, Слободан Малетић, Срђан Бодулић, Ђорђе 

Вуковић, Милан Шестан, др Борислав Стевановић, Стеван Радујковић 

и Радивој Ковачевић, чланови Планинарско-смучарског друштва  

“Стражилово” које ове године обележава пола века рада, да би 

следећих шест дана покушали да учине нешто што до сада никоме 

није успело - да прођу гребеном Шар-планину, која је под снегом и 

ледом.  

Гребен Шар-планине није технички тежак за савлађивање као, 

рецимо, Камнишких Алпа - каже један од најискуснијих у групи Јосип 

Матуски. - Међутим, већ сама чињеница да до данас ни једна група 

планинара није успела да у зимским условима прође овај 60 

километара дугачки гребен са 32 врха изнад 2300 метара говори да 

то представља изузетно велики напор.  

Зна се да су априла 1939. словеначки планинари покушали да 

стигну од Љуботена до краја шарпланинског гребена, али су већ на 

првој четвртини пута, код Црног врха, морали да се спусте у долину 

Лешнице и оставе такав подухват за други пут. Ове године, у јануару 

једна група македонских планинара је такође покушала да савлада 

заснежени гребен ове на изглед питоме планине, али их је невреме 

омело већ после силаска са Љуботена.  

 

Поуздање у опрему 

 

Иако такозвано гребенско пречење Шар-планине не тражи 

посебно познавање алпинистичке вештине од планинара који се у 

овим зимским месецима на тако високој планини хватају у коштац са 

противником што не зна за милост, захтева изузетну психичку и 

физичку припремљеност и погодну опрему. Пут сремскокарловачке 

планинаре води од подножја Љуботена, високог 2499 метара, преко 

врхова чија висина не пада испод 2300 метара, до највишег на Шар-

планини - Титовог врха, високог 2747 метара. Да би се стигло до 



У ПОТКРОВЉУ СВЕТА 

114 

 

куле на Титовом врху треба проћи око 60 километара по доста 

стрмом, уз то заснеженом и залеђеном гребену.  

- Пошто ћемо ноћивати под шаторима на висини од око 2000 

метара, морали смо да се обезбедимо малтене хималајском опремом - 

каже алпиниста Слободан Малетић. - Набавили смо одела од паперја, 

добре висинске шаторе и другу опрему неопходну за боравак на 

снегу. Рачунамо на лепо време у ово доба године, али ако нас ухвате 

магла и вејавица нећемо сулудо кретати напред, већ под шаторима 

чекати да се пролепша. на леђима носимо сву опрему и храну и за 

десет дана. Јер ћуд планине никад човек не може да предвиди.  

Карловчани су испланирали све до детаља и чврсто верују да ће 

први успети да савладају снежну лепотицу, која и те како зна да се у 

ово доба године “брани” од насртљивацаснежним вејавицама и 

маглама које могу на висинама и у снегу бити веома неугодне, па и 

погибељне.   

 

Страх од стена Кобилице и вукова 

 

Са каквом озбиљношћу смо пришли овом походу показује то што 

смо пуна два месеца планирали, расправљали о свакој ситници и 

помоћу топографских карата и снимака појединих делова гребена 

успели да добијемо потпуну слику пута којим ћемо ићи - наставља 

Матуски. - Чини ми се да ће нам најтеже бити да се спустимо низ 400 

метара залеђену падину Љуботена на седло Кулу, а кључно место на 

целом путу биће нам стене врха Кобилице. Тај стеновити гребен ни у 

летњим условима, како смо сазнали од тетовских планинара, није 

освојив и они тврде да људска нога на њега још није крочила. Тако 

нешто нам казују и фотографије које су неки наши чланови начинили 

са супротног гребена. Ризиковати нећемо ништа, нећемо по сваку 

цену ићи тим непроходним гребеном, већ ћемо га заобићи 200 метара 

ниже. И ту пут није баш најсигурнији, чинисе да је терен подложан 

одроњавању лавина, а долина Лешнице је хиљаду метара ниже, па 

не би баш било згодно да нас маса снега понесе у тај амбис. То нас, 

међутим, мање забрињава од - вукова.    

Карловачки планинари су сазнали од особља хотела на Поповој 

шапки да су пре неки да неки смучари били на Титовом врху и тамо 

затекли свеже заклану овцу и много вучјих трагова. Поручили су им 

да им ове неугодне животиње могу на  путу правити друштво. А такво 

друштво није баш пријатно.  

Уколико сремскокарловачки планинари буду имали среће са 

временом, не сумњају да ће победити белу лепотицу. А то би онда 

био највећи успех не само Карловчана, већ војвођанских планинара, 

који овакве подухвате, иначе, сами финансирају.  
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Дневник, 4. март 1978. год. 

 

 

ОСВЕТА БЕЛЕ ЛЕПОТИЦЕ 
 

Када поменемо име Шар-планине, најчешће нам пред очи дођу 

слике благо заталасаних падина под снегом око Попове шапке, или 

непрегледна пасишта када се снегови повуку са ове планине. И сам 

сусрет са Шаром, из долине, даје јој неки питоми изглед. Гледана из 

Полошке котлине, тамо од Тетова, онако без појединости, та 

привлачна слика планине, лети или зими, углавном је уопштена 

свођењем на мирније линије. Врхови изгледају накако завучени, као 

да се склањају од погледа радозналаца, изузимајући Љуботен, који 

заиста заузима најистакнутији положај на шарпланинском гребену. 

Многи висови заобљених врхова готово се стапају с планинским 

билом, док други, гребенасти и оштри, једва нешто провирују са 

својим шиљцима. 

Због свега тога, посматрана из низине, Шар-планина одаје 

изглед неке питоме, благо усталасане планине, осредње висине. 

Таква на први поглед Шар-планина, рекло би се, више узбуђује 

својом дужином неголи висином. Међутим, Шар-планина је у правом 

смислу речи висока планина, спремна да задиви у исти мах 

огромношћу своје масе и чудесним багаством својих појединости. 

Чувени француски истраживач из прошлог века Ами Буц, испитујући 

Шару, забележио је да га она подсећа на Пиринеје високе 3404 

метара. 

Раскошни су заиста облици шар-планинских предела. Нарочито с 

пролећа, док се још увек на планини изнад 1500 метара држе 

снегови. У то су се овог пролећа уверили и планинари-алпинисти из 

Сремских Карловаца: Јосип Матуски, Слободан Малетић, Стеван 

Радујковић, Радивој Ковачевић, др Борислав Стевановић, Ђорђе 

Вуковић, Милан Шестан и Срђан Бодулић, који су покушали по први 

пут у зимским условима да савладају 120 километара дугачки, снегом 

и ледом оковани гребен Шар-планине. 

Ова наизглед питома планина, међутим, није дозволила да јој 

планинари узнемире бели сан и на најгрубљи начин их се отарасила. 

Била је то на неки начин освета “беле лепотице” дрзницима који су 

пожелели да је под изузетно тешким условима положе на плећа. 

Остала је и даље усамљна у својој девичанској белини. 

А све је почело јануара ове године. 

Једна новинска вест, објављена 14. јануара, да су шесторица 

македонских планинара кренула гребеном Шар-планине да од врха 

Љуботена за шест-седам дана стигну до Титовог врха, високог 2747 
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метара, привукла је изузетну пажњу југословенске јавности. Јер, 

досад тај подвиг ни једна група планинара није извела. 

Три дана касније нова вест: планинари из Скопља одустали су, 

због снажне вејавице, већ на седлу између врхова Ливадице и 

Пирибега. 

Управо тај њихов пораз био је нови изазов. Знао сам из искуства 

да се овакав подухват не може предузети у јануару, када је време 

нестабилно и када се ретко кад три лепа дана могу да споје. Јер, 

чини се, у високим планинама невреме је, ако је још праћено маглом, 

највећи непријатељ планинарима. То су на својој кожи осетили 

македонски планинари. Љихов пораз био је частан у борби са 

противником са којим нема шале. 

 

Зашто не бисмо ми покушали 

 

Врх Церипашино је она оштра бела падина која се може 

запазити на свим туристичким проспектима и разгледницама Попове 

шапке. На њега зими ретко ко излази. Поготово не у јануару, док је 

снег дубок и мекан. Љубитељи смучања обично се задржавају у 

његовом подножју, око жичаре, а овај усамљеник, висок 2522 

метара, нуди у ведрим данима чудесан поглед на цели шарпланински 

гребен - од Љуботена, високог 2499 метара, па на југ све до 

оријашких врхова Кораба. Међутим, изађи на сам врх смучкама, 

захтева велику храброст, јер оштри гребен непосредно под врхом 

тражи велику вештину владања смучкама. Отуда ретки намерници на 

врх Церипашино излазе пешице - сат хода од горње станице 

смучарске успињаче. 

Те јануарске суботе обрео сам се на овом врху, бежећи из оне 

шарене бучне гомиле смучара који су се сјатили на Попову шапку из 

свих крајева наше земље. Било ми је лепше друговати са сунцем и 

облацима и себично са њима делити лепоту погледа са Церипашиног 

врха. Седећи у процепу стена кренуо сам очима од Љуботена, па 

преко врхова Ливадице, Пирибега, Језерске чуке, Чаушице, 

Кобилице, Царевог гумна, мало се спустио на превој Караниколе, све 

до куле на Титовом врху. Гребен Шар-планине, одавде са 

Церипашина, губи се иза Џинибега, да би се тамо далеко у измаглици 

дана спојио са оријашким врховима Кораба. 

То чудно путовање очију пратила је жеља, која се обично у 

оваквим приликама јавља код планинара - зашто не бих покушао 

зими кренути тим путем? Идеја је ту на врху почела да добија облик 

жеље, па затим чврстог захтева да ћу још овог пролећа, када се 

време устали, покушати са мојим Карловчанима да пређем тај бели 

шарпланински пут. Јер, обележавајући 50 годишњицу рада и 30 

годишњицу послератне обнове активности Планинарско-смучарског 
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друштва “Стражилово” у сремским Карловцима требало је у част тих 

годишњица нешто изузетно добро извести. Ево прилике. Била је 

понуђена као на длану. Охрабрен сазнањем да македонски 

планинари нису успели да буду први који су шарпланински гребен 

прошли зими приметио сам: па зашто онда ми, Лале, не бисмо могли 

имати ту част да узмемо примат. Јер, у планинарству се спортска 

достигнућа мере по томе ко први освоји неки врх, ко први пређе неку 

стену. “Првенствени успони” су у свету планинарства једина 

признања која они добијају за свој труд. Сви они који тим истим 

путем прођу касније остају анонимни и њихови напори се не цене 

као код оних “првенаца”. 

 

Извиђање се наставља 

 

Два дана сам ковао план како да приволим неколико планинара-

алпиниста из Карловаца да пођемо заједно у белу авантуру. Почео 

сам да бележим ко би све могао поћи, каква би нам опрема била 

потребна, каква храна, колико би све то стајало. 

Трећег дана облаци су се разишли и Церипашин врх се поново 

указао на плаветнилу јануарског неба. Жичара ми је поново 

уштедела добра два сата пешачења под Церипашино и већ око 9 

часова био сам поново на оном истом месту где се родила идеја да 

Карловчани буду први који ће савладати гребен Шар-планине. 

Анализирајући, овако са пристојног одстојања, шарпланински 

гребен од његовог почетка на североистоку до Титовог врха, поглед 

ми се увек заустављао на 2526 метара високој Кобилици. Тај врх је 

некако штрчао у целом гребену. Својим назубљеним падинама личио 

је на уљеза који се углавио на наизглед благо заталасано било 

планине. Најбољи познавалац Шар-планине Душан Кривокапић 

забележио је у својој монографији о Шари: “Као што својим ликом 

издалека, Кобилица обмањује и својим простором изблиза. Пркоси 

тај вис својом снажном облином, привлачи својим контурастим 

гребеном. Лаконоги мештани губили су опкладу да ће с кобиличког 

превоја, оном избоченом страном, право на врх виса стићи за један 

час. Гледалац потцењује онај простор од 351 метар висинске 

разлике, сматрајући да ће једним лаким наскоком као од шале 

прегазити кобилички вис”. 

Знајући за овај опис Кобилице, покушавао сам да погледом 

пронађем најбољи пут са врха до превоја према Царевом гумну. 

Сатима сам анализирао овај врх и његов гребен. Знао сам да је у 

техничком погледу Кобилица најтежи део пута и отуда сам желео да 

запамтим сваки детаљ иако се врх од мене налазио на око 7-8 

километара удаљености. 
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Без искуства 

 

Идеја о покушају да се у зимским условима прође цео 

шарпланински гребен прихваћена је међу сремскокарловачким 

планинарима с одушевљењем. Први договори показали су да има 

осам кандидата спремних да под најтежим условима проведу осам - 

десет дана у планини. За одабране кандидате у првим данима један 

од услова је био да држе језик за зубима, Јер, нисмо никако желели 

да вест о нашем плану процури у јавност и стигне до Македоније, где 

се, како смо чули, спрема нова екипа која би негде у марту, баш када 

смо и ми планирали, кренула гребеном Шар-планине. Тајну смо 

чували све до дана поласка на пут, када смо је обелоданили у 

средствима јавног информисања. 

Прва брига нам је била да сакупимо што више литературе о Шар-

планини. Јер, нико од нас лети није прошао ни делић шарпланинског 

гребена, а само сам ја пре двадесет година прошао деоницу у 

зимским условима од Прибрега до Ливадице и од Церипашиног врха 

до Титовог врха. Међутим, то је био тек делић шарпланинског 

гребена, који је за нас био велика напознаница. Бар да смо га 

познавали у летњим условима знали бисмо како се ваља опремити, 

где планирати преноћиште, шта нас чека на најтежој деоници пута - 

на гребену Чаушице и Кобилице. Покушали смо зато бар да се 

теоријски што више поткујемо за евентуална изненађења на терену. 

У планинарској литератури пронашли смо више написа у љубљанском 

“Планинском веснику” из 1939. у којима је описана петодневна тура 

словеначких, српских и македонских планинара - смучара од 

Љуботена до Кораба. Сазнали смо да су тог априла 1939. смучари 

кренули од планинарског дома испод Љуботена, заобишли врх 

Љуботена и држали се шарпланинског гребена све до испод Црног 

врха, одакле су се спустили у кањон Лешнице, а затим преко Јелака 

изашли на Попову шапку и после висоравни Сутман стигли до другог 

по висини југословенског врха - Големог Кораба, високог 2764 

метара. По њиховом опису закључили смо да је незгодан и доста стрм 

спуст са Љуботена на превој Куле, а да стеновити гребен Чаушице 

захтева знање алпинистичке вештине. 

Кривокапићева монографија о Шар-планини нудила нам је само 

летње описе планине, који се, то смо добро знали много разликују од 

онога што нас чека у зимским условима. Међутим, сами описи давали 

су нам неко самопоуздање. Оно је нарасло још више када смо добили 

специјалне топографске карте на којима смо могли да видимо цео 

наш будући пут. Додуше, касније се показало да су карте биле, ипак, 

доста нетачне и непрецизне у детаљима, јер на њима, на пример није 

било могуће одредити оне стрме и дуге снежне падине које су нам 

задавале доста муке приликом њиховог попречног преласка. На тим 
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падинама, широким често и неколико стотина метара, у 

преподневним часовима снег је био залеђен тако да смо морали 

користити специјалну алпинистичку опрему јер је претила велика 

опасност да неко клизне, а то би било погибељно пошто су се обично 

завршавале неким стеновитим “скоком” од стотинак метара. На 

картама такође, није било могуће “прочитати” стене у гребену 

Језерске чуке, Бистрице и Чаушице не више од десет метара, али 

које смо могли да савладамо једино помоћу алпинистичког ужета. 

Охрабрени том сликом о “лаком” гребену, дали смо се на 

припреме које су трајале више од месец дана. 

 

Цела кућа на леђима 

 

Готово није било вечери а да се нисмо нас осморица састајали и 

по више сати буљили у топографске карте, разгледали оно мало 

фотографија дела шарпланинског гребена које сам успео да снимим 

са Церипашиног врха. Део заснеженог гребена могли смо да видимо и 

у “Планинском вестнику” од пре четири деценије, али су то били 

снимци оних предела којима су се смучари могли кретати. 

Недостајали су они делови гребена које је Душан Кривокапић описао 

као оријашке. 

Три дана пре поласка била је сакупљена сва опрема и храна. 

Одабирајући све оно што ћемо понети, морали смо да водимо рачуна 

о сваком граму. Јер, знали смо да све оно што понесемо морамо осам 

- десет дана носити на леђима. Вреће за спавање изазвале су 

највише полемике. Било нас је који смо тврдили (боље да нисмо) да 

су ветровке и панталоне израђене у суботичкој “Пахуљици”, са 

добрим слојем паперја, довољне да нас заштите преко ноћи у 

шаторима, али је било и скептика који су се плашили ноћивања на 

снегу и ниским температурама. Одлучили смо да вреће носе они који 

сматрају да су им оне потребне, а ми као храбрији поуздали смо се у 

хималајску опрему која је, како се касније показало, била одлична 

док се ходало или седело, али је спавање на снегу било налик на 

лежање у фрижидеру. 

Немало смо се изненадили када смо сву неопходну опрему и 

храну потрпали у ранчеве. Једва смо их подигли на рамена. А када 

смо их измерили, нисмо веровали да смо у стању да носимо тај терет 

више од недељу дана - у просеку сваки ранац био је тежак 32 

килограма. Рамена да отпадну! Покушали смо да пронађемо “вишак” 

ствари или хране, али ништа нисмо избацили. 

Биле су то праве мале куће на леђима. Чега ту није било. Од 

концентроване и калоричне хране до тешких и незграпних дереза 

(метални зупци који се стављају на ципеле ради сигурнијег ходања 

по залеђеним теренима), xемпера, резервне одеће, свеће, примуса, 
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шерпи и другог посуђа. Па тек хлеб. Он нам је задавао највише муке 

и по простору који је заузимао и по тежини. 

 

У страху су велике очи 

 

Стевица Радујковић, који је непрестано у току припрема знао да 

нам поремети неки план својим “формално-правним” примедбама, 

питањима и примедбама и овога пута се показао веома незгодним. 

Два дана уочи поласка у Тетово дошао нам је и као гром из ведра 

неба почео да чита део Кривокапићеве књиге: “Вук се лети задржава 

око бачија у шумама, а у остала годишња доба приближује се 

насељима. Зими га има, међутим, и високо горе у планини где се 

крије у јазбинама у које се завлачи од потере шарпланинских паса. 

Сматра се за најкрволочнију и најомрзнутију звер. Ретко напада 

човека, али када је у чопору и изгладнео може да се устреми на 

људе... “ 

Хтео је да чита још и о медведима. О томе да ни они баш не 

спавају тако чврсним сном зими. Прекинули смо га - ћутањем. 

Ђорђе Вуковић, који је увек знао да и од најозбиљнијих ствари 

направи хумор - често и црн - први је проговорио: 

- Шта се ми имамо да плашимо вукова када међу храном имамо 

по два готова јела пасуља? 

Кисело смо се сви насмејали овој његовој “топовској” шали 

размишљајући: а шта, стварно, ако се појави чопор вукова? Никаквог 

оружја нисмо имали да бисмо се евентуално одупрели неугодном 

пратиоцу, а цепини (нака врста планинарског крампа који служи за 

лакше кретање по тврдом снегу и леду) некако су кратки, иако оштри 

и убојити, за било какво упуштање у борбу са животињом “прса у 

прса”. 

У нас се све увукао неки чудан страх. Дотле смо сви били некако 

расположени, оптимисти, али сама помисао да нас у тој белој 

пустињи могу срести вуци, или чак, можда, медведи, враћала нас је 

кући, у собу, у сигурност. Ћутали смо једно време, па и при самом 

поласку страх нас није напуштао. 

- Стевица баш није морао да ишчачка тај детаљ из књиге - 

приметио је Јоца Матуски. - Какав је пронаћи ће још и страшне 

лавине на Шар-планини. 

На ове речи Стевица је скочио као опарен: 

- И тога има. Ево на 117 страни набројена су 22 места где се 

могу очекивати лавине. 

Онда је узео оловку и почео на карти да убележава сва та 

места... 

У тим тенуцима мислим да је међу оним млађим и мање 

искуснима, којима је ово требало да буде први озбиљнији сусрет са 
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снежном планином, настало извесно колебање - шта нам све ово 

треба? Прво вуци и медведи, па сада лавине. Шта ће још бити? Ах то 

“још“ касније се показало и најстрашнијим - вејавица и магла, коју 

нико није могао предвидети, описати где се и када јавља у ово доба 

године, колико дуго траје. А траје данима. 

 

Први поглед на Шар-планину 

 

Једна оваква озбиљна и физички напорна тура поред добре 

кондиције захтева и одређену психичку стабилност сваког учесника. 

Ако се у групи јави плашљивац, паничар, колебљивац, тада долази 

до озбиљних расправа, морал екипе пада, а без високог морала нема 

ни савладавања тешких физичких препрека. 

Отуда су ове две Стевицине “бомбе” удариле баш у 

најосетљивије место. Јер, Слободану Малетићу, Јосипу Матуском и 

мени напори у планини под снегом нису били непознати. За 

протеклих 20 година били смо више пута зими у Алпима, у Ецталским 

Алпима, на Монблану. Добро смо знали све недаће које нас могу 

задесити. Али, остала петорица имали су само летње искуство у 

високим планинама. Нас тројица смо сваки на свој начин доживели 

обурвавање лавина под Триглавом, прошли смо много стрмије стене 

под ледом и снегом, висили целу ноћ на ужету и као спавали. 

Спонтано смо почели да причамо сваки своје доживљаје и као, ето, 

желели смо осталима да покажемо као то није ништа - јер смо, 

забога, остали живи. 

Ти разговори о нашим догодовштинама из планине мало су 

потиснули размишљана о чопорима вукова, изгладнелим медведима, 

стотинама тона снега који може зачас да крене у долину заједно са 

нама, где је људско тело као зрнце у снежном водопаду. 

Покушај да се домогнемо неког оружја - легално или илегално - 

остао је без успеха, па смо најзад кренули са вером да, ипак, нећемо 

бити такви срећковићи да баш ми налетимо на чопор вукова или 

изгладнелу мечку. Какво самозаваравање! Јер, ко се осим нас у ово 

доба године мува по заснеженој планини. Чак смо себе убедили да 

вуци нису “тако луди као ми и да се по зими мотају по планинском 

гребену”. 

На вукове и медведе заборавили смо оног тренутка када смо те 

суботе у рано јутро први пут угледали гребен Шар-планине. Било је 

то на Душановом мосту у Скопљу. Ту са средине Вардара, док смо са 

железничке ишли на аутобуску станицу, у освиту зоре, док је град 

тек почео да се буди, на врховима Шаре јавила се прво румен, па 

онда јутарња црвена бора својствена само миловању сунчевих зрака 

белих планинских падина. Како је све то одавде са асфалта 

изгледало романтично. 
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Прамац белог брода 

 

Кроз копрену скопског смога Шар-планина је у том јутарњем 

руменилу 4. марта 1978. године личила на белу лепотицу преко чијег 

лица је навучена нека чудна бела марама. Белу мараму јој још до 

данас нико није скинуо нити у целости упознао њено лепо бело лице. 

На старом мосту застали смо опчињени призором, жељом да се што 

пре нађемо тамо где Сунце читав сат раније оглашава него овде у 

долини. Страховали смо истовремено - шта нас чека на том путу који 

се губио тамо далеко на хоризонту? 

У том друговању очију са белом лепотицом поглед нам се 

задржао на првом њеном врху. Искочио је некако из целине планине. 

Помало је личио на прамац гусарског брода који се пропео у небо да 

први ашикује са звездама, да први другује са Сунцем. Сећам се, 

једног зимског јутра на Копаонику пре готово 25 година. Са највишег 

врха ове планине, на коме смо тога дана претекли Сунце, из 

магленог мора, тамо на југу, изронио је оштри, шиљати и бели врх 

Љуботена. И тада ми се учинио као прамац неког белог брода како 

лагано плови магленим морем. Као да у том свом кретању неће нигде 

стићи. И увек када бих пролазио равницом Косава и угледао га на 

хоризонту сетио бих се оног првог сусрета. Међутим, и овај пут 

поново је упловио у моје очи. Тај врх који су некада проглашавали 

вишим од Олимпа, лепшим од Матерхорна, требало је већ сутра 

ујутру да нас прими на своја плећа. 

Готово да није било путописца који је навраћао у ове крајеве а 

да није забележио да Љуботен својим оштрим и симетричним ликом 

спада у најсликовитије врхове југоисточне Европе. Посматрачу 

нарочито импонује његова северна страна са Косова, из чије се 

равнице уздиже као пирамида. У пролеће и јесен, када Љуботен носи 

белу снежну капу, а у долини шарени тепих цвећа или боје јесени, 

привлачи он својом магичном лепотом. Нарочито у пролећна 

предвечерја, при заласку Сунца, знају њуботенска снежишта да 

сијају попут кристала пурпурног сјаја. Тада се у кругу од око педесет 

километара Љуботен чини као огромни, чудно светлећи споменик. 

Отуда и није чудно што се о овом врху рано појављују описи, што га 

има у географским картама, писаним документима, а народ око 

Љуботена пун је прича и лигенди о њему. 

 

Оде небу под облаке 

 

Да ли због тога својим изгледом штрчи на почетку 

шарпланинског гребена, тек - Љуботен је, за разлику од целе 

планине, још у античко доба привлачио пажњу научника. Његова 
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висина била је за њих често предмет расправи. Иако се данас тачно 

зна да је тек на 22 месту по висини на Шар-планини, тек Љуботен је 

најчешће мерени врх. 

Иако га класични писци у путописима директно не спомињу, 

истраживачи Шар-планине тврде да је Тит Ливије у својој историји, 

описујући успон македонског краља Филипа III на Хемус, имао на 

уму Љуботен. Са Хемуса, како истиче Ливије, а народ испод овог 

Љуботена то у причама и потврђује, виде се пучине два мора Дунав и 

Алпи. 

Према писаним документима, Љуботен први пут помиње 

Италијан Коронели у својој књизи “Курс географије” 1692. Он га 

назива Љиуботан. Касније се ово име мењало, па су познати облици: 

Лубоња, Љуботин, Љуботан, Љубетен, Љубатрин, Љубатрн, Љубетин 

и, коначно, Љуботен, како се данас сматра за исправно име. 

Међутим, значење и смисао речи Љуботен до данас нико није 

објаснио. 

Судећи по свему, Љуботен је већ народна уобразиља замислила 

као највиши врх Шар-планине. Такве претпоставке су се одржале 

половином прошлог века. Истраживач Ами Буеа и још неки после 

њега доносе прве доказе да Љуботен није највиши врх Шар-планине. 

Немачки истраживач Грисбах тврдио да је Кораб “за неколико 

стотина стопа виши од Љуботена”. Према очитавању на барометру 

Буе је израчунао да је Љуботен висок око 2080 метара, а Грисбах га 

повећава на 2500 метара - само метар више него што су најновија 

мерења. 

Резултати ове двојице истраживача Шар-планине о висини 

Љуботена нису били одмах и званично прихваћени. Снага традиције 

имала је јак утицај на мишљење учене европске јавности све до 

1871. када Војно-географски институт у Бечу одабира Љуботен као 

основну тачку за припер Босне и Херцеговине, Црне Горе, Србије и 

северне Македоније. Због тога се морала одредити тачна висина 

Љуботена и његов положај. Први део посла поверен је аустријском 

поручнику Роберту фон Штернеку, који је тачно одредио положај 

овог врха. Српски капетан Теодор Милинковић је 1873. добио 

задатак да што прецизније одреди висину Љуботена. Резултат 

његовог мерења био је изненађујући - одредио је да се Љуботен 

диже 3050 метара над морем. 

Сматрало се да су резултати капета Милинковића тачни, али су 

изазивали ипак сумњу, па је аустријски инжењер Франц Јенић 

накнадним мерењима дошао до тога да је Љуботен висок само 2510 

метара, а Јован Цвијић је нешто касније израчунао да је за 230 

метара виши него што су то показали Јенићеви резултати. Тако се 

надморска висина Љуботена сваке године малтене  смањивала или 

повећавала, зависно како је ко измерио његову највишу тачку. 1937. 
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како се данас сматра, измерена је тачна надморска висина Љуботена 

која је унета у све географске и топографске карте - 2499 метара. 

 

Каснимо један дан 

 

Сама помисао да са 800 метара надморске висине треба са оним 

огромним ранчевима да се првог дана нашег проласка кроз Шар-

планину докопамо хиљаду метара вишег планинарског склоништа 

изазивала је у нама неку одбојност према планини. У помоћ су нам, 

међутим, прискочили мештани Старог села, који су нам уз скромну 

награду понудили своје брдске коњиће да изнесу наше  “ормане” до 

дома. Међутим две стотине метара испод планинарског склоништа 

снежни покривач је био толико дебео да коњи нису могли даље, а ми 

смо остатак пута морали пренети наше ранчеве. Ту смо видели 

колико су нам коњићи помогли да се мање уморимо. У подножју Шар-

планине планинари су одувек наилазили на предусертљивост 

мештана који би за минималну накнаду помагали да се коњићима 

пренесу ствари на што већу висину. Знали смо да ће нам та “коњска” 

помоћ добро доћи, јер се бар првог дана нисмо замарали, тим пре 

што смо тога дана имали да савладамо преко хиљаду метара 

висинске разлике, а с оноко тешким ранчевима то би било 

исцрпљујуће. 

Не да је било мало изненађење свих нас  када смо од домара 

Миткета сазнали да су тог јутра четворица македонских планинара, 

сазнавши дан раније преко радија и телевизије да ми крећемо на 

гребен Шаре, одлучили да они крену пре нас и да, ако могу, стекну 

примат у зимском савлађивању шарпланинског гребена. 

Та вест нас је погодила као гром из ведра неба. Чак је било речи 

да одустанемо, јер у оваквим подухватима важно је бити први. А 

знали смо да су македонски планинари још у јануару били боље 

организовани - код себе су имали радио-станицу, сталну везу са 

долином, у Тетову је био спремљен хеликоптер који би у критичним 

тренуцима прискочио у помоћ угроженим планинарима, део хране су 

им специјалне екипе са стране доносиле на коначишта. Друга њихова 

велика предност је била још у томе што су они познавали терен, јер 

су често туда пролазили у летњим условима. 

Све је то, уз онај дан предности, говорило да ће македонска 

четворка, под условом да их време послужи, први стићи на циљ. То 

сазнање пољуњало је веру у нас. Некако смо безвољно гледали на 

део гребена који се дизао тик изнад планинарске куће. Знали смо да 

их не можемо никако стићи, а још мање престићи и пре њих стићи на 

Титов врх, односно у долину реке Радике. Претпостављали смо да су 

и у бољој физичкој кондицији од нас, па им је то ишло у прилог да 

гребен савладају пре нас. 
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Следеће јутро (5. март 1978.) освануло је баш онакво какво је 

било и наше расположење. Непрестано мислећи о македонским 

колегама, “које сада грабе негде већ преко Језерске чуке”, са два 

сата закашњења крећемо пут врха Љуботена. Одмах изнад дома 

наилазимо на њихове трагове. И гле чуда - примећујемо да су 

скратили пут не држећи се стриктно гребена. Једноставно су 

заобишли тај најлепши шарпланински врх и уместо преко њега 

избили на седло између Љуботена и врха Куле. 

Одмах смо закључили да њихов и наш циљ нису једнаки. Јер, од 

домара Миткета смо још сазнали  да су наоружани телевизијским 

камерама и да им је основни циљ да сниме филм који би говорио о 

такозваном гребенском  “пречењу” Шар-планине, али у целости 

гребен неће прећи. Једноставно, тражиће за камеру згодне детаље и 

пејзаже не водећи рачуна о оном спортском циљу - од почетка до 

краја, стално се држећи гребена, прећи целу планину. А ми смо 

управо то желели. 

Од домара смо још сазнали да их је дан раније, око 18 часова, 

приметио на врху Пирибег (2522 метра), где су стигли до лименог 

склоништа - релеја који се ту гради. А из дома су кренули око 5 

часова. Ми смо већ у старту каснили за њима два сата, а за излазак 

на врх Љуботена утрошили смо још око три сата. Стога смо се 

плашили да нас мрак не ухвати негде испод Пирибега. Тиме би нам 

проналажење лименог склоништа било отежано, а оно је сигурно 

пружало безбедније склониште од танких шатора који на тој висини и 

на снегу нису бог зна каква заштита од хладноће, а поготову од 

ветра. 

 

Лавине су претиле 

 

Одмах изнад планинарског дома стаза до врха Љуботена прво 

води по доста положеном терену, а после сат хода улази се у “казан” 

у коме се преко целе године задржава  снег. Тај казан могао је у ово 

доба године бити и те како неугодан због лавина које су се јављале 

чим сунце мало боље загреје падине чија је стрмина прелазила 60 

степени. А ми смо до импозантних стена Големог камена морали да 

пресечемо око километар широку лавинозну падину. 

Распоредили смо се тако да у случају одроњавања снега хиљаде 

тона снежне масе не захвате целу групу, већ ако мора - што мање 

нас. Размак између сваког био је преко стотину метара. У преласку 

таквих терена правило је да се ћути, да се на довикује. Јер, често у 

високим планинама треперење звука може да изазове лавину, и то 

смо добро знали прелазећи овај терен до превоја званог Шија. 

Наша је срећа што смо овуда пролазили пре Сунца. Оно додуше 

тога дана није баш било издашно, али су се негде око 10 часова из 
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стена почели да одвајају блокови камена који су непрестално 

“цурили”. То је било оно најнезгодније на том делу пута. Непрестано 

смо морали да гледамо навише, а истовремено да пазимо где стајемо, 

јер је стрмина била таква да би клизање на њој могло да има 

фаталне последице. На око хиљаду метара ниже снежник се 

завршавао стенама које су се обрушавале у долину староселских 

бачија и Љуботенске реке. 

Тај други дан боравка на Шар-планини наговестио је да нас 

време неће служити. Дан је био тмуран, ветровит, а на превоју Шије 

дочекао нас је прави ураган. Пењање оштрим бридом до врха 

Љуботена захтевао је сталну пажњу да нас повремени ударци 

северца не збришу са косе. Невреме! Онај највећи непријатељ 

планинара на Шари, као да се шалило са нама. Планина као да је 

желела да нам већ на првим корацима друговаља с њом покаже да 

нећемо тако лако прећи оно што смо замислили. 

Уосталом, у писаним документима првих истраживача Шар-

планне стоји забележено да им је баш лоше време често скраћивало 

путовања. Једноставно, магле и олује су збрисале људе са оног 

питомог гребена. 

Према Душану Кривокапићу, који је забележио  сва научна 

путовања у прошлости везана за Шар-планину, ти походи су 

изискивали велике припреме и позамашне материјалне издатке. 

“Саопштења извесних испитивача говоре да су се путовања 

обављала под прилично тешким околностима - пише Кривокапић. - 

Преплетале су се пријатности и непријатности, сударала ведра и 

помућена расположења. Строга испитивачка радозналост, 

притишњена понеком искрслом незгодом, морала се кашто притулити 

уступајући израз личним доживљајима. Испитивачи се најчешће жале 

на неповољне временске прилике... “ 

Колико се данас зна, први испитивачи Шар-планине ишли су 

готово истим путем којим и сремскокарловачки планинари. Само, они 

су тај пут прелазили у летњим, а Карловчани су желели да прођу у 

зимским условима. 

Први испитивачи били су француски геолози Ами Буе и извесни 

Викенел. Већ 1839. на Шару стиже повећа експедиција под вођством 

А. Грисебаха. Овај аустријски научник са јаком пратњом од 

деветорице мештана и војника и под вођством једног турског 

официра полази из Тетова до Старог села и заноћива код 

староселских бачија. Сутрадан се по лепом времену, после два и по 

сата пењања, успео на врх Љуботена. Плашећи се хладноће, 

Грисебах (иако је са собом понео и дрва за ложење, ватру није могао 

да заложи од снажног ветра) је морао да се повуче са врха. 

Под много тежим временским условима кретао се аустријски 

научник Нојмајер са својим сапутником Бургенштајном. Од Качаника 
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до Љуботена они су стално били праћени маглом и кишом. На врху 

Љуботена осетили су несигурност услед слабе оријентације. “... 

Поглед је био тако скучен да сам триста стопа дуж главног гребена 

на супротну страну морао сићи да бих се уверио јесмо ли се заиста 

на врх попели ... “ - забележио Нојмајер. 

И из извештаја Јована Цвијића, Јована Жујевића и других види 

се да им је лоше време било један од највећих непријатеља на Шар-

планини. Тако је то било лети, али зими ситуација није ништа боља. 

 

Злослутна “капа” на врху Љуботена 

 

Добро ишибани снажним ветром и мокрих ногу, сви смо се 

окупили на седлу Шија да бисмо прикупили мало храбрости, снаге и 

коју калорију за део пута који нам је предстојао до ноћи. А он није 

био нимало лак. Требало је до мрака стићи на врх Пирибега, где нас 

је чекало метално склониште не веће од три метра у пречнику. Уз пут 

смо морали да савладамо заснежене врхове Куле и Ливадице и да се 

намучимо уз стрми вршни гребен Пирибега. 

Тај део пута не изискује неку изузетну пажњу, јер је релативно 

сигуран, али је дозлабога дугачак и чини се човеку да никада неће 

стићи на Пирибег, који је у овом делу шарпланинског гребена 

највиши и штрчи својом вршном пирамидом из планинског била. 

На једном одморишту, док смо анализирали део пређеног пута и 

оно шта нас до ноћи још чека, неко је приметио необичну капу од 

облака којом се чуботен окитио. Из литературе смо сазнали да је то 

лош предзнак. 

Народ у шарпланинској подгорини може непогрешиво да 

предвиди какво ће време бити по неким појавама везаним за околне 

врхове. чуботен, Пирибег, Кобилица и још неке изразитије врхове у 

шарпланинском гребену они називају “нишанима”. Тако на пример, 

према Љуботену могу становници Старог села непогрешиво да кажу 

какав ће бити наредан дан. Капа од облака над Љуботеном сигуран 

је знак да ће доћи до погоршања времена. А та злослутна капа 

наместила се на овај истурени врх па никако да је ветрови скину. 

Имајући на  уму ово, прибојавали смо се да те вечери не стигнемо до 

“лименке” на Пирибегу. Знали смо за ветрове на овој висини какви 

могу да буду у ово доба године. 

 

Језеро које “гута” људе и стоку 

 

Седећи на удару зубатог Сунца, које се повремено појављивало 

и осветљавало гребен, поглед нам се зауставио стотинак метара ниже 

на залеђеној површини Ливадичког језера. За то језеро везане су у 

овом крају многе легенде. 
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У македонским и качаничким селима ближим Љуботену прича се 

да Ливадичко језеро тутњи, повлачи у понор и да одједном може 

пресушити. Неком чобанину се једанпут - прича се у народу - 

свирала омакла у језеро и појавила се на врелу у Рашчу. Неки овчар 

из Рашча сипао је у језеро плаву боју не би ли га замутио да му код 

села протекне “чивитна вода”. 

Становници села Штрбаца, најближи језеру, верују да оно вуче у 

бездан и да понире под оном стеном која се и одавде са гребена тако 

лепо назире. Тутњаву коју с језерске стране у пролеће чују они 

приписују лавинама, што је сасвим могуће с обзиром да су околне 

стране веома стрме и идеалне за покретање лавина. Иначе Штрпчани 

зазиру од језера, у њему не купају лети овце већ само јаганце, и то 

једино у плићаку, који строго обележе затегнутим конопцем. Једном, 

кажу они, ован се омакао са оне стране коју још називају Карпом и 

пао у језеру. А када је испливао из језера остао је без мошница и сав 

је по трбуху био изуједан, па је истог дана липсао. 

Даље, народна предања веле да је неки Циганин, скитач, 

наишавши до језера, почео да се хвали мештанима Штрбаца како је 

изврстан пливач да му равна нема. Чобани га за нешто дувана и 

хлеба намоле те он зађе у језеро и двапут га заиста преплива. Али, 

кад је трећи пут запливао, нестао је под водом. Идуће године нашли 

су његов леш и сахранили га крај језера. За сушних година чобани су 

ископали његов гроб и по коју кост бацали у језеро да би 

задовољили немани које су “гутале” људе и стоку. 

Најновија легенда, опет, вели како је неки Ариф Сељема изашао 

око поднева с овцама до изнад језера. “Угледао сам - вели Ариф - 

неког инсана у чудним хаљинама како мирно седи на оној Карпи 

изнад језера”. Кад се Ариф огласио, инсан само окрену главу, 

искићену некаквим перјем, а мало затим раширивши хаљине “као 

крила”, скочи у језеро, које се силно узбурка и претвори у белу пену. 

Ми смо из ове птичије перпективе гледали у Ливадичко језеро 

које су снег и лед оковали и само се на средини налазио “одушка” 

која је указивала да је испод те белине повеће језеро. 

Времена за размишљање о легендама, народским веровањима и 

било чему другом што је везано за овај крај нисмо имали на претек. 

Два сата доброг хода требало нам је до Пирибега. 

 

“Конзерва” удобнија од најмодернијег хотела 

 

Ветар је бивао све јачи како смо се примицали врху Пирибега, 

на коме је већ почео јасно да се разазнаје неки релеј, а испод њега 

лимена кућица без прозора. Чули смо од домара Миткета да се ту 

можемо сместити за нужду и да нам је то боље него да ноћимо под 

шаторима. 



У ПОТКРОВЉУ СВЕТА 

129 

 

Како се примичемо врху, ветар је све снажнији, а последњих 

стотину метара чини се да је помахнитао. Оштре ледене иглице које 

носи забада нам у лице, а специјалне наочари за снег много не 

помажу, јер нам се снег, као најситније брашно, завлачи у очи. Ту, на 

домаку врха, осећамо први пут снагу планине. Као да почиње лагано 

да одврће вентиле ветрова и појачава их како смо ближе данашњем 

циљу. 

На једвите јаде отварамо то метално склониште, које више личи 

на неку конзерву него на кућу. Срећни смо јер не морамо подизати 

шаторе на том ветру. Имаћемо бар заклон од студени која, како се 

ноћ спушта, почиње да бива све јача. 

Као да смо знали да ћемо у тих неколико квадратних метара нас 

осморица провести наредне две ноћи и дан и по, па од неколико 

прљавих и протрулих дасака обезбеђујемо себи постељу. Примуси 

запеваше своју умилну песмицу помажући да се снег што пре отопи и 

ону хладну и прљаву масу претвори у чај или супу. Судећи према 

буци коју ветар изазива мора бити да је појачао снагу. 

Први зажеле Слободан Малетић да провери како је напољу. Већ 

на првом кораку дочекао га је такав ударац да се затетурао и готово 

пао. Нема шале, на Пирибегу је почело добро да - пири. Проблем је 

како доћи до чистог снега. Јер, два - три метра око наше лименке, 

која нам је на овом ветру више личила на најлуксузнији хотел него 

на импровизовано склониште, ветар је потпуно одувао снег, а да 

бисмо шерпом захватили белу масу требало је отићи неколико метара 

на залеђени гребен с којег је оркан лако могао човека да одува. 

Отуда смо следећег дана радије трпели жеђ него ли што смо 

покушали да изађемо на промају која нас је могла одувати као перце. 

Неколико пута смо покушали да оног најхрабријег вежемо ужетом да 

не одлети, али су се приликом изласка напоље јављале друге 

тешкоће - ветар је толико био снажан да човек није могао да дише. 

Срђан Бодулић који је имао задатак да обави и нека мерења на 

овом путу, прочитао је ујутро (6. марта 1978.) да се жива те ноћи на 

страни изложеној ветру спустила на 27 степен испод нуле, а да је 

ветар на махове дувао преко 150 километара на сат. Сама помисао да 

је требало ту ноћ провести у шаторима изазивала је грозу. Такав 

снажан оркан би нам сигурно једноставно збрисао шаторе са 

гребена. 

Доктор Бора обавља свој део посла. Мери нам пулс, па притисак. 

Једино код мене констатује “нервозу”. Не зна, сиромах, да сам постао 

нервозан јер ми је нестало цигарета још дан раније, па нисам знао 

како да се понашам. 

Ноћ је некако прошла у најбољем реду. Дан је доносио - чекање 

и размишљање: докле ће ово да потраје? Јер, знали смо да ћемо, ако 

нас невреме прикује три дана на путу, морати  одустати. Нестаће нам 
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хране, а оно још горе је шта ће мислити код куће ако се за шест - 

седам дана не јавимо. 

Дан је пролазио у размишљањима. Свако је нешто за себе имао 

да машта. Једноставно, шћућурени у нашим вестонима од паперја 

забављали смо се сваки за себе, ћутке дремуцкајући или вазда нешто 

претражујући по ранцу. 

 

Овде је могао бити крај! 

 

Мени је ово био трећи излазак на Пирибег. Тај врх сам запамтио 

за цео живот пре равно 19 година. Било је и тада пролоће, попут 

овог. У долини већ бехар, а на планини дубок снег и лед. Све се то 

догодило 10. фебруара 1959. Мој први излазак на Пирибег могао је 

бити и последњи. Некако у овој тишини, коју је само ветар 

нарушавао, почела су да ми навиру сећања на тај догађај чије 

последице и данас осећам на ребрима. 

Са групом београдских планинара боравио сам као инструктор у 

Стојковој кући. Било нас је тридесетак. Младиће који су дошли овамо 

нас четворица инструктора требало је да оспособимо да буду водичи 

излета у зимским условима. Један од њих на смучању је поломио 

ногу. Отпратио сам га  до Скопља у болницу. А када сам се сутрадан, 

око подне, вратио на Брезовицу, до вечери нисам имао ништа у 

програму са течајцима. Узео сам фотоапарат и цепин и не јављајући 

се никоме у кући кренуо - у планину. Ни сам нисам био начисто куд 

сам се запутио. Леп сунчан дан, добар снег по коме је било уживање 

корачати, вукли су ме навише. 

Уживајући у сунцу, лепим погледима, лепим пределима за 

снимање, ишао сам ка седлу које ми се чинило тако близу. И стварно, 

лако сам га се докопао. Али, изнад седла - око 300 метара више - 

налазио се врх Пирибега. Што не бих отишао и на њега? И кренем 

корак по корак до врха. А пред самом вршном пирамидом дочекаше 

ме снег и лед. Као кров. У једном маху лева нога ми се поклизне, 

затетурах се и у делићу секунде већ сам се клизао низ залеђену 

падину ка цирку који је испод мене зјапио. Покушао сам да се 

зауставим цепином. Није ишло. Лед је био толико чврст да ни онај 

шиљак није хватао. Суљао сам се мало на леђима, мало на трбуху, 

окретао, све до ивице стене. И онда ... сећам се само једне слике: 

пред очи ми јуре неке стене, неко белило и врисак. Можда сам 

помислио само да вриштим. Знам да ми је прозујало кроз главу: зар 

овакав мора да буде крај? И тишина. Нека чудна тишина око мене. 

Погледам навише - ужас. Траг мог пада очито се видео на 

залеђеној падини. Једноставно сам се котрљао, као лопта одбијао од 

пречага које су биле под снегом. Зар је могуће да сам пао? И поче да 

ми се врти у глави. Крв? На снегу око мене локва крви. У устима и 
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грудима туп бол. Уста су ми пуна крви. У први мах сам помислио да 

сам се изнутра сав разбио. Касније се испоставило да сам сам мало 

прегризао језик. Али груди: Оне тако страшно жигају. 

Немам ни фотоапарата, ни цепина. Ма, шта је то било са мном? 

Покушавам да се покренем. Бол у грудима ме баца на снег. Корак - 

два, па поново неко дахтање на снегу. Ребра која сам при паду 

изломио, касније се то показало, повредила су плућну марамицу. 

Страшније од свега било ми је што сам у планини сам. А ноћ се 

спуштала. Ведра и хладна. Знао сам да у оваквом стању нећу 

издржати до јутра. Нико од мојих у Стојковој кући и не зна где сам. 

Где да ме траже када се никоме нисам јавио на коју страну идем. Ноћ 

се у долини већ почела да хвата, а моје наде да ћу се докопати топле 

собе све више ишчезавају. 

Ко је био икада на северним падинама Шар-планине, изнад 

Брезовице, запамтио је долину у којој има неколико тзв. “лавора”. Е, 

из таквог једног “лавора” појавила се у сутону умирућег дана колона 

смучара. Да човек не поверује. Не, није никаква фатаморгана. Али, 

откуд људи у ово доба дана у овој белој пустоши? И они одлазе. 

Спремају се да се у брзом спусту докопају Стојкове куће. Немогуће је 

да ће ми та последња шанса за спас умаћи. Хтео бих да вичем, али 

усирена крв у устима не дозвољава. Покушавам да им машем, али ме 

нико не гледа. 

Чудо се, ипак догодило. Један из колоне се окренуо и викнуо: 

“Шта радиш ту? “ Не могу да му одговорим. Почињем да падам, да се 

тетурам не би ли им скренуо пажњу да ми је потребна помоћ. 

Помогло је. Професор београдског ДИФ-а Мома Пењин и његови 

студенти ме налазе - како су касније причали - у страшном стању. 

Избезумљен, крвав, поцепан. Два дана сам лежао у шоку и ничег се 

не сећам. Само нешто боли у грудима. Касније је остао “чвор” од 

четири поломљена ребра. 

И сећање на тај догађај поново буди у мени, баш на том врху 

који је могао бити кобан за мене, неки осећај страха. Несигурности. 

Па још ветар који урличе напољу! Све ми се то чини некако као да 

живим у неком делиријуму. Остали примећују “да ми није добро”. 

Срђан, који лежи поред мене, сумњичаво врти главом и као шали се: 

“Овај неће још дуго”. Ништа му не одговарам. Сада ме хвата паника: 

а како ћемо сићи са овог врха, оном страном, оним као тестера 

оштрим гребеном до седла са којег сам се оклизнуо? Ћутим и чекам. 

Следећи дан донео је затишје, али не и Сунце. 

 

На леденом крову 

 

Негде после поноћи сва осморица смо се пробудили. Тишина као 

у гробу. Па ми се и налазимо у некој врсти гроба, јер се све око нас 
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малте не херметички затворено. Смета нам та гробна тишина. Ветра 

нема. Ни дашка. Проверавамо напољу. Ноћ ведра, пуна звезда без 

икаквог кретања ваздуха. Просто не верујемо како је могуће да је 

онај силни оркан тако одједанпут престао. Доле испод нас према 

северу видимо светла Урошевца, негде лево назире се Призрен, а на 

супротној страни се лепо разазнају светиљке скопских булевара. И 

Тетово се види. Како је то све лепо гледати са ових висина. Осам 

авети, у зимској ноћи, уживају гледајући светла градова. Не осећамо 

студен која се увлачи у кости. Маштамо о топлој соби, о шољи топлог 

чаја. А постељина? Како би нам добро дошла. Још колико ноћи ће 

проћи у том маштању? Верујемо да ће дан бити леп. Иако је ноћ без 

месеца, јасно се оцртавају околни врхови. Онај према југу, којим 

ујутро треба да кренемо, није потпуно бео. Оне црне мрље су 

сигурно стене? 

“Југозападно од Пирибега - вели Кривокапић у својој 

монографији о Шар-планини - почиње еруптивни предео, предео 

гранитноидних стена, који траје све до Бистрице. Карактер дивљине 

на овом делу планине јако је наглашен и по ширини и по висини. 

Наглим сужавањем планинско било прелази у гребен повијајући се 

јаче западу. Висови више нису онако потрављени него се дижу као 

големе громаде и разорци... Чак ни гледана из Тетова котлине, Шар-

планина на овом делу не може да сакрије своје оштре црте, док 

изгледом са супротне стране, из долине Лепенца, ту оштрину само 

појачава... “ 

Хладноћа нас је вратила у наше склониште да ту дочекамо зору 

(7. март 1978.) и заједно са Сунцем наставимо пут у срце Шаре. 

Освануо је четврти дан нашег друговања са Шар-планином. Дан који 

ће нам донети доста неугодности на оних петнаест километара 

гребена колико смо до мрака успели да савладамо. 

Јутро нас је изненадило. Сунце се добро помучило док се није 

пробило кроз маглено море које је притисло Полошку котлину, па још 

један слој облака који се лагано вукао тамо од Солунског залива 

према северу. Ведра ноћ није донела и ведро јутро. Тек када се 

сасвим разданило одлучили смо да наставимо пут. Некако смо се 

тешко растајали од оне наше лименке, јер смо знали сигурно да нас 

до краја пута нешто слично не очекује. 

 

Као усамљени пливач на пучини 

 

Прва два - три сата не доносе ништа вредније помена. Гребен се 

од Пирибега па све до језерске чуке (2604 метра) повија попут неке 

беле змије. Уживање је кретат се њиме. Међутим, оне црне мрље које 

смо предходне ноћи само назирали сада се појављују у свој својој 
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величини и - тежини. То је гребен Чаушице. Личи на залеђени кров 

из кога штрче огромни блокови стена. 

Чаушица изненађује својом дивљином. И врхови, и гребен, и 

циркови чаушички покривени су огромним блоковима гранитоидних 

стена. Не види се овде никакав ред, никаква поступност. Све је то 

растресено, све померено са свог исконског места, да у чудесном 

нереду, под притиском унутрашњих Земљиних сила, буде избачено 

на површину, где ће опет друге силе, мада слабије од предходних, 

смрвити све оно што је у томе било неотпорније, остављајући само 

оглодани костур, који се и данас, будући да је од тврђег састава, 

упорно одупире жестини тих спољних сила. 

Јединствен на Шар-планини, призор који овде срећемо подсећа 

на разорени ланац неког xиновског утврђења. Усред те камене 

стихије човек се просто губи осећајући се у неку руку као усамљени 

пливач на пучини. Ми смо, можда више личили на усамљене јахаче 

леденог крова. Јер, да бисмо савладали гребен Чаушице морали смо 

употребити комплетну алпинистичку опрему. Гребен је био оштар као 

нож, а лево и десно провалије чије су се стране завршавале 500 до 

800 метара ниже. Често у недоумици где ставити ногу, на коју би 

страну кренуо, поглед залута у амбис. И језа при помисли да испод 

тебе онај снег може да крене. Да се на њему човек оклизне. Рукама 

се овде не можемо држати. Немате за шта. 

Описујући овај део Шар-планине, само у летњим условима, 

Душан Кривокапић је забележио: “Оријентацију за ведрих дана 

овуда нам пружају само висови. Поуздајући се у њих, тада можемо с 

гребена залазити у циркове и дубље долине. Ако је пак магла, 

кретање без прецизне бусоле и вештог читања карте овде може 

довести до тешких последица... “ 

Ми смо се, међутим, тог дана већ уверили да ни бусола ни карта 

у магли не помажу. Бела лепотица је из дана у дан бивала све 

неугоднија. Дозволила би нам сат-два радости на сунцу и онда би нас 

заоденула у млечну и непрозирну маглу у којој се тешко 

распознавало где престаје снег, а где почиње облак. Све би било 

бело. У бескрај бело. 

 

Не сањамо - овуда је прошао медвед 

 

Одмарајући се на једном месту у чаушичком гребену, на једној 

стрмој и заснеженој падини приметили смо неке трагове. Овако из 

далека личили су нам на људске. Међутим, посумњали смо да би 

овуда човек и са најсавременијом алпинистичком опремом могао 

проћи, јер је читава падина била веома лавинозна. У први мах 

помислили смо да су се туда спустили македонски планинари чије 
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смо трагове непрестано виђали. Поверовали смо да су они у нужди 

сишли овуда, јер је траг водио испод једне стене у - пећину. 

После стотинак метара спојили смо се са овим траговима. Нисмо 

могли да поверујемо - били су свежи, медвеђи! Лепо смо видели 

шапе како су упадале у раскрављени снег. А тек канxе - како су оне 

изгледале велике! Само смо се погледали. Пипали смо отиске шапа 

не би ли се уверили када су начињене. Снег је на тим местима био 

мек и сигурно је животиња овуда прошла овог дана. Били смо и 

изненађени и уплашени. Добро смо знали да медведи у ово доба 

године - спавају. Али, овај, то је било очигледно, не да није спавао 

већ је био ту негде око нас. Касније у селу Вејцима, чули смо од 

тамошњих житеља да се “само у књигама учи” да медведи спавају 

зими. Зависи колико је животиња с јесени накупила резерве. Они 

који су били вреднији и набавили више резерве под кожу дремуцкају 

у својим јазбинама. Али, они који то нису успели, излазе и у 

децембру и јануару, а поготову када осете дах пролећа у долини. 

Очигледно је било да је медвед тумарао гребеном, можда онако 

дремљив и није знао где је, па су трагови час водили на македонску 

страну - до ивице шуме, поново се дизали на гребен, па враћали на 

место где су испод снега вирили летњи чобански станови. У том свом 

тумарању меца је очигледно био и добар планинар, јер се помоћу 

оштрих канxи пео уз падине куда сигурно ми не бисмо ни смели ни 

могли проћи без употребе алпинистичке опреме. 

У тим испреплетеним траговима понекад би нам се учинило да је 

било више животиња, али смо касније приметили - када би се упутио 

оштрим гребеном Чаушице пут југа - да је, ипак, био само један. На 

наше велико запрепашћење ишао је управо према седлу испод Црног 

врха где је те ноћи требало да поставимо наше шаторчиће и ту 

законачимо. 

 

“Медвед” иза стене 

 

Баш на најтежем делу пута неугодна животиња нам је поручила 

да припазимо и на нову опасност - на изгладнелу суру животињу 

тешку и по 300 килограма. Јер ко је знао да у некоме од нас неће 

видети неку “зрелу крушку” или “слаткиш“ који шарпланински 

медведи обично једу. Знали смо да у овој планини нема медведа 

месождера, али ко зна шта би овој зимској луталици могло пасти на 

памет да нас је угледао. 

Да бисмо себе мало охрабрили, почели смо да закључујемо како 

је животиња из свог брлога кренула када је дан раније осетила 

македонске планинаре који су прошли тик изнад оне пећине, доста 

ниско испод гребена, из које су водили трагови на ову висину. То нас 

је утешило, али и забринуло: зашто се, бар нисмо видели трагове, 
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животиња није вратила у своје зимско станиште? Шта ако нас у том 

свом повратку сретне на оном оштром, као тестера, гребену?  И у том 

размишљању и храбрењу себе нисмо ни обраћали толико пажњу на 

“кров” којим смо уз помоћ алпинистичке опреме лагано напредовали. 

Ђорђе не би био Ђорђе да није нашао снаге да се и у 

најделикатнијим ситуацијама не нашали. Он је са Стевановићем и 

Матуским, везаним на уже, одмакао најдаље. Застали су крај једне 

громаде да се мало одморе, а сместили су се тако да се нису могли 

видети ни са неколико метара. Када је пред њих наишла навеза у 

којој су били Малетић, Шестан и Радујковић, Ђорђе Вуковић је 

изненада замумлао иза стене. Ефекат његове шале био је видљив - 

један од тројице из друге навезе (није у овом тренутку важно ко је то 

био) подигао је руке увис са цепином и замало да скочи у амбис на 

супротну страну. 

Када се мало касније цео овај догађај причао, свако је, наравно, 

имао своју верзију. Ми који смо гледали мало подаље тај сусрет 

нашег друга са “медведом” Ђорђетом лепо смо видели како је он 

дигао руке увис као да се предаје, а он је опет то тумачио као да је 

шиљком цепина хтео да “поплаши неман”  Да су у страху велике очи 

показало се мало касније. Када смо на коначишту препричавали овај 

догађај, наш “храбри друг” је сада причао како је он забо цепин у 

лед да би “голим рукама могао да се одупре медведу”. Није важно 

шта је и како било, тек углавном да смо овим “инцидентом” мало 

разбили страх који нас ни те вечери још није напуштао при помисли 

да је медвед ту негде испод нас у шуми. 

Седло између Црног врха и Кобилице било је прилично “удобно” 

за постављање шатора. На више места ветар је одувао снег и 

пронашли смо неколико квадратних метара земље на које смо 

подигли шаторе да прокуњамо ту ноћ на 2300 метара висине, 

окружено снегом, облацима који су се поново почели да навлаче и 

жељом да нам следећи дан осване ведар. 

 

Хладноћа у улози будилника 

 

Како се осећају планинари на Хималајима када недељама морају 

да спавају у шаторчићима на ветру и хладноћи која ноћу зна да буде 

и “сибирска”, не знамо. Знамо, међутим, да се ми у ноћи коју смо 

провели негде на половини шарпланинског гребена, испод Црног 

врха, нисмо нимало пријатно осећали. 

Пошто смо имали хималајска одела - ветровке и панталоне 

напуњене паперјем - веровали смо да ће нас то на спавању штитити 

од хладноће, а отуда и нисмо сви носили вреће за спавање. 

Преварили смо се. Слој паперја, који је добро штитио док смо одећу 

носили у ходу, при легању на тврдо и хладно тле сабијао се и није 
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престављао неку нарочиту изолацију. Цвокотали смо целу ноћ, а 

негде око 4 часа 8. марта 1978. године сви смо већ били будни. 

Јутро, међутим није стизало. 

Онако бауљајући по мраку припремили смо доручак. Топао чај 

пријао је промрзлом организму. Први освит дана донео је и ново 

неспокојство. Облаци су се ковитлали око врхова и заклањали их од 

погледа. По белини која је бивала све јача закључили смо да је 

Сунце изашло, али су магле из часа у час биле све јаче. Почео је и 

неки влажни источни ветар да дува доносећи из Полошке котлине 

облаке који су свако јутро били дубоко испод нас. Сада се оно 

романтично маглено море које смо дан пре гледали са Пирибега 

просто помамило и “усталасало” да би нас прекрило својим 

непрозрачним велом. Ипак смо по стенама и мрљама земље могли да 

пратимо пут на гребен. Два сата смо ишли гребеном и већ 

поверовали да смо на Црном врху када се испред нас испречила 

једна снегом потпуно завејана равница. Карту нисмо пратили од 

почетка па нисмо могли да знамо где се налазимо. 

 

Осам сати на једном месту 

 

Била је среда и ми смо при поласку веровали да ћемо тога дана 

бити већ негде при крају нашег циља. Чак смо самоуверено код куће 

говорили да ћемо се те вечери јавити са Попове шапке. А ми једва да 

смо превалили половину планираног пута. 

Судећи према кретању ветрова, осетили смо да смо на седлу. 

Међутим, никако нисмо могли да тачно утврдимо где се налазимо. 

Око нас је била тако непрозрачна белина да се нисмо смели кретати. 

Јер, нисмо знали какви нас амбиси вребају у тој магли која је бивала 

све гушћа. Када смо стигли на ово уклето место било је 8 часова. 

Веровали смо да ће се магле разићи до подне, а то би значило да тог 

дана можемо прећи Кобилицу и Царево гумно и стићи на 

Караниколички превој. А тај превој био је и крај најтежег дела 

шарпланинског гребена. У снегу смо ископали рупе које су нас 

штитиле од ветра и онако шћућурени у непрегледној белини 

дремуцкали чекајући и надајући се пролепшању времена. 

Знајући да ће наше нејављање кућама те среде увече изазвати 

забринутост, па можда и панику, почели смо да се договарамо да ли 

је паметно да се тројица, чим се време пролепша, спусте у долину и 

јаве породицама да смо сви добро, а остала петорица да по сваку 

цену наставе пут до краја. Јер, негде око подне код неколико 

учесника ове необичне експедиције почели су се јављати први знаци 

нервозе, а нешто касније и понашања која су говорила да неколико 

чланова из групе мора по сваку цену да одустане. Јер, сати су 

пролазили, а ми се нисмо могли маћи са места. 
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Почели смо да проширујемо оне јазбине у снегу како бисмо у 

њих наредне ноћи поставили шаторе, јер је ветар почео да дува све 

јаче и јаче. Доносио је и снег, а температура се спустила на око три 

степена испод нуле. Копајући снег нисмо ни приметили да нам се 

рукавице смрзавају на рукама и лагано захватају покожицу. Тек када 

смо сели да се одморимо осетили смо снажан свраб у шакама, а то су 

били симптоми првог степена смрзавања. Почело је трљање руку 

тканином, а нешто касније смо их наизменично стављали у топлу 

воду коју смо загрејали на примусима и хладну. Кроз, сат нам је 

нестало свраба, али се у нас почео да увлачи страх од горих 

последица. 

Шта ако се ова маглуштина не разиђе ни данас ни сутра?... Нити 

ми знамо где смо нити било ко у долини може да сазна за наш 

положај. Страх и нервоза сада су почели лагано да се претварају у 

панику. Али, како сићи у долину? Како пронаћи најбезбеднији пут, 

пронаћи неки оријентир који би нам бар помогао да знамо где се 

налазимо. Шећкамо на оних неколико квадратних метара нервозно. 

Некако смо сада већ сви ћутљиви. Нико нема ништа да каже. Нико не 

сме ништа да предложи, јер је ситуација таква да је најпаметније 

стајати на том месту и - чекати. Али докле? 

 

Једина одлука: у долину 

 

Како сам био најстарији и најискуснији у групи, сви су 

очекивали да ја узмем одговорност на себе и предложим најбоље 

решеље. Постојала су само два излаза: или остати на овом месту, 

које је личило на белу хладњачу и магловиту пустињу, или кренути у 

долину. Напред се није могло, то смо сви знали, јер пута у оној магли 

на врх Кобилице није било. Силазак у долину био би лакши да смо 

бар имали травке које обично провирују из снега и “осећали” нагиб 

којим се крећемо. Свега тога није било. Били смо само ми, нас 

осморица, и магла. 

Навезујемо се Матуски, Малетић и ја на уже и око 16 часова 

крећемо се помоћу бусоле на исток. Знали смо да са гребена, са 

седла испод Кобилице постоји споредан гребен којим бисмо се могли 

спустити у село Вејце у долину Пене. Држећи се строго компаса, 

навезани на уже, крећемо помоћу смучарских штапова којима пипамо 

терен под ногама и осећамо нагиб. После стотинак метара осећамо да 

се пењемо. У правцу североистока води неки гребен на коме се једва 

разазнају стене и неке тамне мрље. Идемо у том правцу и када смо 

се, по нашој слободној оцени, попели неке две стотине метара увис, 

магле су се мало разредиле. Видимо - гребен се дели у два крака. 

Помоћу карте покушавамо да га одредимо. Чини нам се да је то онај 

споредни гребен који се између Црног врха и Кобилице стрмо руши у 
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Лешницу, а зове се Кућибаба. Он, међутим, није никако у 

комбинацији за наш спуст. Охрабрени сазнајемо да смо ухватили 

“репер” сада покушавамо да одредимо седло на коме смо већ осам 

часова непомични. Слеже нам се све. Закључујемо да смо свега 300 

метара испод врха Кобилице, да је гребен којим бисмо се могли 

спустити у село коју стотину метара даље, према југу. Враћамо се 

следећи сопствене трагове до седла и саопштавамо осталој петорици 

наше сазнање. 

  

Одлука је - у долину. 

 

Тек касније смо видели да је то било најпаметније, јер се магле и 

облаци на шарпланинском гребену нису разилазиле пуних шест дана. 

А нападало је и доста новог снега. Оног пршичавог који је 

нестабилан на залеђеној подлози и који на стрминама лако креће и 

претвара се у лавину. 

Одлука да се оканемо даље борбе са белом лепотицом никоме од 

нас није била ни мила ни лака. Али, у ситуацији у каквој смо се 

нашли она је била једини излаз. 

Магла и први значи вечери донели су ново неспокојство. Да ли 

ћемо пронаћи гребен којим ћемо се спустити у Вејце? Ухватили смо 

азимут који смо одредили на карти и кренули неком стрмом падином. 

Кренули! Куда? Да ли ћемо баш на време осетити гребен који није 

био тако изразит и који је на почетку био доста стрм. 

Два пуна сата је трајало то лутање за гребенчићем, којим смо 

пун сат ходали а да нисмо знали да смо на њему. Тек када смо дошли 

на једну зараван, на којој су се појавиле стене, видели смо да се оне 

стрмоглављују пет стотина метара ниже према изворишту Вејчке 

реке. Били смо сигурни да смо на добром путу, а на висини од око 

1500 метара магле готово није било, тако да смо дубоко доле испод 

нас угледали жмиркава светла села, а нешто касније чули смо и 

лавеж паса. 

Знали смо да је то крај наше авантуре. Да нас је планина 

победила. Али, смо, поучени искуством, остали уверени да ћемо јој 

се поново вратити. Идуће године. 

 

 

Дневник, 18. април 1978. год. 

3. мај 1978. год.   

 

 

ТРКА СА ТРИСТА ПОБЕДНИКА 
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Била је то најнеобичнија трка која је до сада одржана у нашој 

земљи. Први планинарски маратон, одржан у суботу (27.5.1978) и 

недељу (28.5.1978.) на фрушкогорским падинама, окупио је преко 

400 планинара из свих крајева наше земље, а победници су сви који 

су стазу дугачку 86 километара прошли у времену од 36 часова. 

Истина, они млађи издржљивији и са добром физичком и психичком 

кондицијом ову ни мало лаку стазу прешли су и за краће време. 

Међутим, Јанко Пушкаш из Сремске Каменице и Урош Кекић из 

Врдника, који су стигли на цилљ за 15 сати и 15 минута, од 

организатора нису добили никакву посебну награду, баш као ни сви 

који су нешто каснили иза њих. Јер, циљ овога маратона је био да се 

у одређеном времену прође стаза и сви који су је прошли за 36 сати 

добили су спомен значке и дипломе. Планинарско-смучарско друштво 

“Железничар” у Новом Саду организовало је овај маратон за све оне 

који су се осећали способни да у једном даху, без спавања, прођу 

стазу. А њу су, раме уз раме прешли и дванаестогодишњаци и 

шездесетогодишњи планинари. Двојица пионира: Богдан Џајић из 

Беочина и Предраг Чабаркапа из Куле, иако тек имају дванаест 

година, успели су да са лакоћом прођу стазу. 

До синоћ, сат пре затварања циља, од 400 такмичара на циљ је 

стигло 304 планинара. Занимљиво је да је на првој четвртини стазе 

одустало само осам такмичара, а кроз контролну тачку  на Иришком 

венцу,где је била половина стазе, у ноћи између суботе и недеље, 

прошло је 390 маратонаца. Сви који су прошли кроз контроллну 

тачку у Бешеновачком Прњавору добили су бронзану, а на Иришком 

венцу сребрну значку.  

   

Помоћ привреде 

 

У организовању Првог планинарског фрушкогорског маратона 

новосадским планинарима значајну помоћ пружиле су и неке 

организације удруженог рада. Новац или своје производе дали су: 

“Форум”, “Центрославија”, Новосадска банка, “Виногради” из Чоке, 

Индустрија меса у Чоки, “Фармакооп” из Новог Сада, ПИК  Бечеј, 

“Виножупа”, “Венац” из  Новог Сада и Млекара из Сенте.  

 

Идуће године - још масовније 

          

 Сви учесници маратона су јединствени у оцени: организаторима 

се не може ставити ни једна замерка. Тим поводом председник 

Планинарско-смучарског друштва “Железничар”  Божидар Грујић - 

Бата каже: 

- Похвале које смо добили од такмичара обавезују нас да овај 

маратон организујемо сваке године. Мислим да ће ова манифестација 
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постати традиционална, а идућег пролећа, уз бољу пропаганду, 

верујем да ће нас на стазу изаћи преко хиљаду.  

 

Куљани најбројнији и најмлађи 

  

 Планинари Куле били су најбројнији и најмлађи на Првом 

планинарском фрушкогорском маратону. На старту их се појавило 40, 

а 34 их је освојило златну и двојица бронзану значку. Просек 

старости кулских планинара био је 17 година. Планинарима Куле 

припали су пехари које је организатор обезбедио за најмасовније 

друштво и за најмлађу екипу.  

 

Спавали ходајући 

 

Жеља свих учесника Фрушкогорског планинарског маратона је 

била да што брже савладају стазу дугачку 86 километара без обзира 

што су пропозиције дозвољавале 36 сати за пролазак трасе. Међу 

онима који су на циљ стигли јуче пре подне налазио се и 68. 

годишњи Скопљанац Милан Васевски. По доласку на циљ он је 

рекао: Планинарим већ педесет година, али ово је и лепо и тешко. 

Захваљујући доброј кондицији успео сам да прођем целу стазу. нас 

четворица смо ноћас, негде око 4 часа, између манастира Велике 

Ремете и Фрушкогорског гребена заспали у ходу. Ишли смо тако у 

полусну сигурно километар-два док нисмо наишли на извор где смо 

се освежили.  

 

Само две повреде 

 

Организатор је по општој оцени положио све испите за 

организовање једне овакве занимљиве приредбе. На контролним 

тачкама су, поред контролора, били и лекари и медицинске сестре. 

Срећом, нису имали много посла. Једино су потрошили много завоја и 

фластера видајући жуљеве и набоје које су многи задобили. Иначе, 

од свих такмичара само су двојица доживела озбиљније повреде: 

један Новосађанин се оклизнуо на грану и ишчашио колено, док је 

једном планинару из Шида пукао мишић на нози. Њима је брзо 

указана помоћ и пренетит су у Нови Сад.  

 

Љубина љубав - пешачење 

 

Међу 300 победника Фрушкогорског планинарског маратона 

налази се и 18 девојака. Оне су раме уз раме ишле са “јачим полом”, 

а многе су стазу прешле у рекордном времену. Међу првима на циљ 

је стигла и Новосађанка Љуба Копања. Она је 86 колометара успела 
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да пређе за 17 сати и 53 минута, ишла је у просеку пет километара 

на сат. У предаху између два гутљаја чаја успела је онако уморна да 

каже: “моја велика љубав је пешачење. Нема у томе ништа 

необичног што сам тако брзо и релативно лако прошла трасу. 

 

Дневник, 29. мај 1978. год. 

 

 

ЈОСИП ДУЋАК И СТРАЖИЛОВО 

ПРВИ ШАМПИОНИ 
 

Планинари Сремских Карловаца забележили су прошле године 

још један значајан успех - Јосип Дућак појединачно, а екипа 

Стражилова, коју су поред Дућака, сачињавали још Ђорђе Вуковић и 

др Борислав Стевановић - освојили су прво место у Међурепубличкој 

оријентационој лиги планинара Југославије. У низу успеха које су 

лане постигли сремскокарловачки  оријентацисти  , шампионска 

титула је свакако најзначајнији. У конкуренцији за наслов најбољег у 

држави такмичио се 371 планинар у појединачној и преко 50 екипа 

из 35 планинарских друштава у екипној конкуренцији. 

Међурепубличка оријентациона лига планинара Југославије је 

новина у овој масовној организацији и 1978. је први пут 

организована, а покровитељ је Планинарско-смучарски савез 

Војводине, који је трима првопласираним појединцима и екипама 

доделио плакете. Ова нова врста надметања планинара у 

оријентацији је новина коју су управо Војвођани “увезли” пре десет 

година из скандинавских земаља и међу омладином постаје све 

популарнији вид бављења физичком културом у природи. Тај 

нордијски систем такмичења - како га југословенски планинари зову 

- почиње лагано да потискује класична оријентациона такмичења 

планинара у свим републикама и покрајинама.  

 

Иницијатива кренула из базе 

 

Нови вид оријентационог такмичења у нашој земљи, 

захваљујући упорности баш сремскокарловачких планинара, који су 

међу првима почели да га организују, наишао је на доста отпора у 

планинарској организацији, боље рећи у републичким и савезним 

форумима планинара. Залагања да се планинарство не “инфицира” 

нечим новим почела су последњих година да попуштају тако да се 

такмичења по нордијском систему  одржавају масовно у Војводини, 

Хрватској, Србији и Словенији. Рецимо још и то да је лане одржано у 
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ове три републике и нашој покрајини 18 такмичења на којима је 

учествовало у разним категоријама 1218 планинара свих узраста.  

Из података за прошлу годину види се да још увек у 

новоформираној Међурепубличкој оријентационој лиги  нису 

заступљене све наше републике и Косово - каже  председник 

Комисије за оријентациона такмичења планинарских савеза 

Југославије и Војводине инж. Предраг Затезало. - Разлог је у томе 

што се организовање такмичења у оријентационом кросу развијало 

спонтано и што су му се правиле, а и данас се то још увек чини,  

сметње у неким републичким планинарским форумима у којима о 

оријентационим такмичењима расправљају људи који никада нису 

држали бусолу и карту у руци. Отуда је организација ових такмичења 

покренута из базе, из самих друштава и то у почетку у Војводини и 

Хрватској, а последњих година прихватају га и планинари-такмичари 

у Србији и Словенији. Подршка овој врсти оријентационих такмичења 

дата је највишим самоуправним планинарским органима у Војводини, 

Хрватској и Србији, јер је ту било слуха за оно што желе сама 

друштва. 

 

И масовност и квалитет 

 

Као најбољи познавалац и велики пропагатор  нордијског 

система  планинарског оријентационог такмичења у Југославији инж. 

Затезало покушава годинама да докаже да ова врста такмичења не 

само да има будућност него да је кориснија од такмичења које желе 

да сачувају старије генерације планинара.  

Тврдња да је појединачно оријентационо трчање искључиво 

атлетика не одговара стварности - подсећа инж. Затезало. Јасна је 

суштинска разлика између обичног и оријентационог такмичења где 

треба уз помоћ прецизне топографске карте и бусоле више десетина 

пута застати на стази и добро промислити пре но што се направи 

следећи корак. Такође је јасно колики је проценат размишљања и 

ходања потребан да би се на стази која није дужа од 8 до 10 

километара, са висинском разликом 300 - 350 метара, постигла 

просечна брзина победника од 4-5 километара на сат.  

Затезало посебно подвлачи масовност која карактерише ову 

врсту такмичења, али и квалитет: неопходно је добро знање 

топографије и кондиција која, такође утиче на пласман такмичара. 

Оповргавајући тврдњу  планинарских пуританаца да је ова врста 

такмичења “непланинарско” трчање по брдима инж. Затезало зна 

често да каже златно правило оријентационог кроса: “Ни најјаче ноге 

не могу исправити глупости које направи глава”. Закључак је јасан - 

у  нордијском систему  оријентационих такмичења, пре свега, 
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учесник мора добро да чита карту и користи је помоћу бусоле, па тек 

онда да покаже физичку способност.  

Анализирајући протеклих десетак година  класична планинарска 

оријентациона такмичења у којима се планинари такмиче по три у 

екипи (довољно је да само један зна оријентацију, а остала двојица 

само иду за њим) може се видети колико она нису популарна међу 

омладином - наставља инж. Затезало. - У просеку на таквим 

такмичењима, у неколико категорија, не учествује више од 15 екипа, 

односно 45 планинара. Међутим, прошле године ни једно 

оријентационо појединачно такмичење, а посебно она на којима се 

бодовао пласман за Међурепубличку оријентациону лигу, само у 

једној категорији - оној најквалитетнијој - није учествовало мање од 

60.  

Чули смо још једну занимљивост која иде у прилог појединачном 

оријентационом такмичењу. Наиме, готово да нема ни једног 

“класичног” такмичења, а да се екипе не жале да су контролне тачке 

погрешно постављене, да су неки такмичари унапред знали задатак и 

стазу и слично. Од 1974. до лане међутим, у појединачним 

такмичењима није било ни једне жалбе нити приговора 

организаторима због неких неправилности.  

  

Ове године у конкуренцији и хиљаду такмичара 

 

Међурепубличка оријентациона лига планинара Југославије ове 

године, према речима инж. Затезала, добиће сигурно присталице и у 

Босни и Херцеговини, Македонији и Црној Гори. То је и потврђено 

недавно на састанку Комисије ПСЈ за оријентацију тако да се 

слободно може рачунати да ће ове године у конкуренцији бити, 

можда, и хиљаду планинара из стотинак планинарских друштава.  

Договорили смо да се десет од укупно 25 такмичења по 

нордијском систему који ћемо у 1979. организовати у Војводини, 

Хрватској, Словенији и Србији бодују за лигу - каже инж. Затезало. - 

Интересантно је још додати да се за овај вид надметања интересују 

планинари оних друштава која су и у класичним такмичењима 

најбољи у земљи. Своје учешће је најавило чак шест досадашњих 

носилаца титуле шампиона Југославије у  класичном оријентационом 

такмичењу. Према томе, онај ко вреди у једној врсти оријентације 

доказује се и у овој. Лига систем захтева, рецимо, од педесет 

војвођанских планинара, који ће ове године учествовати у 

конкуренцији, сталне тренинге и одржавање физичке кондиције, а то 

има и свога не малог значаја за општенародну одбрану.  

 

Пласман појединаца и екипа 
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Првих десет пласираних појединаца  и екипа у Међурепубличкој 

оријентационој лиги планинара Југославије за прошлу годину је следећи: 

       
 

 ПОЈЕДИНЦИ негативни 

поени 

1. Јосип Дућак (Стражилово -Ср. Карловци) 27 

2. Бранислав Божовић (Авала -Београд) 33 

3. Маријан Жунић (Сљеме -Загреб)     33 

4. Ђорђе Вуковић (Стражилово -Ср. Карловци)  36 

5. Борислав Стевановић (Стражилово - Ср. 

Карловци) 

40 

6. Дарко Сакар (Матица -Загреб) 41 

7. Петар Илић (Авала –Београд 47 

8. Јосип Пуљко (Сљеме -Загреб)         50 

9. Светимир Цветковић (З. Јовановић - Ваљево) 51 

10. Миле Стевановић (Железничар - Шид) 54 

   

 ЕКИПА негат. 

поена 

1. Стражилово - Ср. Карловци 10 

2. Авала - Београд 18 

3. Сљеме - Загреб 23 

4. Челик - Смедерево 55 

5. Јосиф Панчић - Београд 77 

6. Матица - Загреб 80 

7. Равна гора - Вараждин 83 

8. Хајдук - Кула 92 

9. “21. мај” - Раковица 105 

10. ФРА - Чачак 127 
   

Дневник, 8. јануар 1979. год. 
 

 

ЧЕЖЊА ЗА КРОВОМ СВЕТА 
 

Вест да ће с пролећа 1979. југословенски планинари алпинисти 

покушати западним гребеном, којим до сада још ниједна светска 

експедиција није прошла, стигну до највишег врха на свету Монт 

Евереста, високог 8848 метара, изазвала је разумљиво интересовање 

јавности. Јер, од око тридесет експедицијa, колико их је до сада 

организовано на овај део Хималаја, само је једанаест одлазак 

крунисало победом.  
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Све због висине 

 

Зашто Југословени одлазе на Монт Еверест? - упитали смо 

познатог југословенског планинара и вођу пет југословенских 

експедиција инж. Алеша Кунавера. Он каже да свака спортска или 

било која делатност има неки врхунац. У експедицијском 

планинарству и алпинизму, по висини и атрактивности, циљ је  Монт 

Еверест иако од њега има неупоредиво технички тежих врхова у 

Алпима, Хималајима, Хиндукушу, Памиру, Каракоруму, Андима.  

- Највиши врх света је најатрактивнији због саме висине, 

најсложеније је на њега организовати експедицију. Он је један од 

најпопуларнијих циљева са којим се достиже национална 

популарност. Примера ради, Еверест је “распродат” до 1990. Кров 

света свака нација жели да освоји и на тај начин стекне одређену 

међународну афирмацију. Као подухват је у алпинизму најзахвалнији 

и отуда смо дужни, имајући на уму развој планинарства у нашој 

земљи, да једну овакву експедицију организујемо - објашњава 

Кунавер. 

Освајањем врха Кангбачен, високог 7902 метра, и преласком 

кроз 300 метара високу и вечитим ледом оковану јужну стену 

Макалуа (8481 метар), Југославија се данас убраја у светске 

велесиле овог спорта. Успон на Монт Еверест представља само 

логичан наставак и потврду вредности наших алпиниста.  

 

Орлови - једини сведоци 

 

Колико  смо се пута, гледајући неки филм или фотографију о 

алпинистима, упитали: шта наводи ове људе да се пењу по стенама 

често залеђеним, клизавим и трошним; шта их вуче да се излажу 

опасностима? Јер, у алпинизму се само једанпут греши. Тешко је 

разумети те ентузијасте. Они не знају за овације хиљада гледалаца. 

Њихово борилиште је негде високо “небу под облаке”, где ветрови 

царују, где се време мери по броју забијених клинова у стену, лед и 

где им је једина публика усамљени орао високо на небеском 

плаветнилу.  

Објашњење је дао Џон Хант, вођа енглеске експедиције која је 

29. маја 1953. oсвојила први пут Монт Еверест. “Да ли се пењање на 

Еверест исплатило? За нас који смо учествовали у подвигу јесте. 

Били смо сведоци грандиозних призора лепоте и величине; 

изградили смо међу собом трајно другарство и видели како његови 

плодови сазревају у остварењу нашег циља. Никада нећемо 

заборавити оне заиста велике тренутке живота које смо провели горе 

у планини”. 



У ПОТКРОВЉУ СВЕТА 

146 

 

Често чујем и таква питања - вели инж. Кунавер - да ли је 

дозвољено и оправдано излагати своје и туђе животе за 

проблематичну вредност победе над природом. Да ли је уложено, а у 

такву победу је заиста уложено много, бар једнако добитку. 

Може се слободно рећи да јесте. Но, тешко је то објаснити. То се 

може све разумети и осетити тек када се “пијан” од одушевљења и 

исцрпљен од напора ступи на врх побеђеног великана. Смешно је, 

помислиће неко, борити се у вертикалним или залеђеним стенама за 

пролаз на врх, када се на многе може стићи и околним много лакшим, 

путем. Не ретко алпинисти се боре данима корак по корак, по 

несигурном терену, - где сваки неопрезан покрет може да се заврши 

кобно. Он је свестан тога, али исто тако зна да је о појасу везан 

чврстим ужетом на чијем је другом крају његов друг који га може 

задржати од пада. Тај осећај другарства, ваљда ни у једној спортској 

делатности није тако изражен као у алпинизму.  

 

Храна из Војводине на кров света! 

 

Да ли ће се с пролећа 1979. на Монт Евересту завиорити 

тробојка са црвеном петокраком, неће зависити само од 25 чланова 

експедиције. Југославија данас има тако врсне алпинисте, да може да 

припреми за подухват, какав је Еверест, и три  “репрезентације”. 

Поред људи у успеху може да учествује опрема и храна. Јер, месец и 

по дана боравка у највећим висинама - изнад 6000 метара - захтева 

специјалну и добро израђену опрему и храну. Од њих зависи и да ли 

ће људски фактор затајити или не.  

Слободно се може рећи да наша предузећа израђују такву 

опрему којој нема равне на свету - истиче инж. Кунавер. - Суботичка  

Пахуљица  прави најбоље на свету вестоне (специјалне јакне пуњене 

павреће за спавање; “Токо” у Цељу шаторе; имамо најсавршеније 

маске за кисеоник.  

На Евересту ћемо испробати и готова јела која се производе у 

Врбасу и Суботици, а већ према неким испитивањима показала су се  

бољим од француских  и америчких. Произилази да је једна 

хималајска експедиција, не само провера спортске опремљености 

једне нације, већ и њено огледало у привредном погледу. Рачунамо 

да ће 90 одсто опреме и хране бити из наших фабрика.  

Најзад, када се говори о организовању подухвата какав је успон 

на Монт Еверест, занимљиво је знати колико ће све то да стаје. 

Предрачун казује да ће путовање на “кров света” износити два и по 

милиона динара.  

 

Дневник,  
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УЗБРДО ДО ЗВЕЗДА 
 

Када су 29. маја 1953. око 11.30 часова Новозеланђанин Едмунд 

Хилари и Шерпас Норкеј Тенсинг ступили на највиши врх света - 

Монт Еверест (8848 метара) или Чомолунгму, како га Непалци 

називају, била је то још једна у низу величанствених победа човека 

над суровом природом. ”Богиња мајка света”, како домороци иначе 

зову овај, вечитим снегом и ледом оковани врх Хималаја била је 

положена на плећа после три деценије безуспешних покушаја 

многобројних планинарских експедиција да истакну своју 

националну заставу на највишој тачки земљине кугле.  
После тога, још 29 пута су одважни планинари стизали на “кров света” 

путевима, добро познатим и сигурним, које су раније експедиције сасвим или 

делимично утрле. Ка Монт Евересту отворена су четири пута - из Тибета 

преко Северног седла, а из Непала преко Залеђеног водопада и јужног седла, 

преко Јужне и Северне плоче, али се нико није усудио да белог горостаса 

савлада једним дугачким и до зла бога назубљеним гребеном који се од врха 

стрмоглављује пут северозапада све до превоја Ло ла на 6005 метара и још 

хиљаду метара ниже од глечера Кумбу. Баш тим путем хоће овог пролећа, 

југословенски планинари да изнесу своју националну и партијску заставу и 

развију их на врх.  

 

Изазов непознат 

 

Тоне Шкарја, електротехничар у Електро-Љубљани, човек који 

има 22 године алпинистичког стажа и два сусрета са Хималајима, 

водиће југословенску планинарску експедицију од 26 најискуснијих 

алпиниста пуна четири месеца у ледени загрљај највећег планинског 

венца на свету у специјалном интервјуу за наш лист рекао је: 

- Зашто смо се одлучили за северозападни гребен? У алпинизму, 

баш као у сваком другом спорту или људској делатности, човек тежи 

да учини више од највише достигнутог. Другим речима, данас не 

изгледа неки нарочити подвиг попети се на највиши врх света преко 

Јужног или Северног седла, путевима којима су већ и жене прошле. 

Човеку је у крви да тражи нешто ново, до сада недостижно. То је тај 

изазов непознатог, који нас је определио да одаберемо 

северозападни гребен који, како то планинари света знају да кажу, 

још ни легендарни јети није прошао.  

По ранијим схватањима човек је посустајао у неравноправној 

борби са залеђеним литицама и предавао се спуштајући се главом 

без обзира у долину. Она су превазиђена и потврђеној је уверење да 
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у тој “белој олимпијади” на победничко постоље излазе експедиције 

које су технички добро опремљене и организоване.  

- Да би човек на врх Монт Евереста изнео килограм тежине мора 

да из логора, на 5400 метарa надморске висине, покрене стотину 

килограма - каже Шкарја. - Међутим, да би се стигло са опремом и 

храном до базног логора нама ће бити потребно осамнаест дана. 

Пренећемо 15 тона разне опреме и јела, а тај терет на својим 

плећима осетиће 500 шерпаса који ће га носити од Катмандуа до 

глечера Кумбу три недеље. 

Успон на Монт Еверест или неки други хималајски врх захтева 

вишемесечне припреме. Данима планинари уз помоћ специјално 

обдарених и обучених шерпаса постављају логоре на том путу. Нагле 

промене времена знају да “закују” планинаре у Хималајима и 

неколико дана на једном месту. А наћи се на висини од 7000 или 

8000 метара без добрих шатора, без довољно хране, топле обуће и 

одеће представља велику опасност. Отуда се и поставља ланац, 

назовимо их кампова све до неколико стотина метара испод циља. 

Тај посао веома исцрпљује на великим висинама.  

- Планирамо да из базног логора на ивици глечера Кумбу и на 

висини од 5400 метара, до првог логора на седлу Ло ла, који је само 

600 метара више, изнесемо преко потпуно окомите и залеђене стене 

око шест тона опреме и хране. После се све то распарчава и носи 

даље до нових логора, тако да до последњих шатора које бисмо 

поставили на 8500 метара, изнесемо сто до 150 килограма терета. 

Треба бити вешт и надмудрити природу - примећује Шкарја.  

 

 

У Непалу 26. фебруара 

 

Поред 25 алпиниста у експедицији ће бити новинар, 

телевизијски сниматељ и два радио-аматера. Према плану, 

југословенска експедиција ће стићи 26. фебруара у главни град 

Непала - Катманду одакле би са носачима пошла у подножје Монт 

Евереста. Пут од Катмандуа до глечера Кумбу, где је на 5400 метара 

надморске висине предвиђен логор база, трајаће 18 дана. 

- Наш правац из базног логора према врху Евереста ишао би 

преко 600 метара залеђене и потпуно окомите стене до превоја Ло ла 

- каже Шкарја. - Управо, то је најтежа деоница. На Ло ла морамо 

изнети око десет тона опреме и хране, а ако имамо на уму да 

планинар или Шерпас не може у таквим условима да носи више од 20 

килограма, види се колико нам је времена потребно да бисмо 

поставили први логор. 

Планирани пут се наставља северозападним гребеном чија је 

стрмина на почетку 40 до 50 степени и на око 6500 метара поставили 
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бисмо други логор, а путања даље води по нешто блажем терену до 

такозваног западног рамена Евереста где ће се, на 7200 метара, 

подићи трећи логор. Одатле пут води оштрим гребеном ка највишем 

врху света, који на дужини од километар и по достиже једва 200 

метара и на крају се укључује у камени брид где би се поставио 

четврти - јуришни логор, 800 метара испод врха. Тај брид у доњем 

делу је стрмији, а на горњем се ублажава. Последњи шатор нићи ће 

само 300 метара испод врха, одакле би планинари који се буду 

најбоље осећали пошли даље. Из овог логора они ће морати у току 

једног дана да изађу на врх и врате се до шатора.  

 

Успех извиднице 

 

За један овакав подухват добре припреме су пола успеха. У њих 

спада и извиђање југословенских планинара, који су с пролећа 

прошле године боравили у подножју Евереста. Стане Белак, Штефан 

Манфред, Роман Робас и Тоне Шкарја успели су да се пробију између 

базног логора и седла Ло ла, да пронађу све оне пукотине у леду и 

стени којима ће се ове године провлачити наши алпинисти на путу ка 

врху.  

- Констатовали смо да прву и највећу тешкоћу морамо да 

савладамо баш на почетку успона - вели Шкарја. - При организовању 

хималајских експедиција није свеједно где се она појави: на почетку 

или на крају пута. Теже је у почетку, јер је треба савладати са 

огромном опремом која се носи за постављање висинских логора. 

Јужна стена седла Ло ла стравично делује својом стрмином и леденим 

блоковима који прете да се у лавини од неколико хиљада тона сруче 

на планинара. Био је то изгледа главни разлог што експедиције нису 

ни покушавале да му се приближе. Нас четворица смо лане успели да 

је савладамо, да пронађемо најсигурнији пут и верујем да, ако 

успемо да поставимо један логор са свом опремом у њему, 

напредовање до врха Евереста неће за нас бити изузетан напор. 

Према речима Шкарје, ово “уско грло” југословенског пута до 

највише тачке Земљине кугле биће савладано уз већи напор него што 

је уложен приликом пењања на јужну стену Макалуа. Међутим, нема 

бојазни да овој четворици алпиниста то неће поћи за руком.  

 

ЧЛАНОВИ ЕКСПЕДИЦИЈЕ: 

 

Према одлуци Председништва Планинарског савеза 

Југославије пењачки део екипе сачињавају: Звоне Андрејчич 

(Лесце - Блед), Стане Белак (Камник), Борут Бергант (Тржич), 

Стипе Божић (Сплит), Мухамед Гафић (Сарајево), Виктор 

Грошељ (Љубљана), Томаж Јамник (Крањ), Стане Клеменц 
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(Љубљана), Франц Кнез (Римске Топлице), Иван Котник 

(Велење), Марјан Манфред (Бохињска бела), Владимир 

Месарић (Загреб), Штефан Маренче (Шмартно), Вања 

Матијевец (Љубљана), Душан Подбевшек (Камник), Бојан 

Полак (Камник), Роман Робас (Медводе), Мухамед Шишић 

(Сарајево), Тоне Шкарја (Менгеш), Андреј и Марко Штремфељ 

(Крањ), Игор Текаврич (Љубљана), Евген Вавкен (Љубљана), 

Нејц Заплотник (Крањ), Јоже Зупан (Римске Топлице) и 

новинар нашег листа Радивој Ковачевић. 
 

Дневник, 14. јануар 1979. 

 

 

 

 

 
  

Звоне Андрејчич Стане Белак Борут Бергант 
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Стипе Божић Мухамед Гафић Виктор Грошељ 

   
Томаж Јамник Стане Клеменц Франц Кнез 

   
Иван Котник Марјан Манфред Владимир Месарић 

   
Штефан Маренче Вања Матијевец Душан Подбевшек 
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Бојан Полак Роман Робас Мухамед Шишић 

   
Тоне Шкарја Андреј Штремфељ  Марко Штремфељ 

  

Игор Текаврич Евген Вавкен Нејц Заплотник 
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Јоже Зупан Радивој Ковачевић  

 

 

“КРОЗ ЛЕДЕНИ ПАКАО КА ЗВЕЗДАМА” 
 

Давно пре постанка човека постојао је Еверест. Иако су се 

његови глечери некад спуштали у долину много ниже него данас, 

вероватно је да се његов целокупан изглед није променио од 

данашњег. Милионима година живео је он у потпуној слободи. 

Смешио се ведрим јутрима или црвенео са ураганима, окружен 

једино чавкама и жутоглавим брадашима, који су са ветром кружили 

око његове главе и можда, “Снежним човеком” који је ногом оставио 

траг у леднику. 

Гледан са високих индијских обронака, он се спаја са врхом 

Кангчанченга, да би са њим и осталим планинама створио огромну 

белу масу, ретко видљиву с другог места због облака који га 

најчешће сакривају од погледа. 

Са тибетанске стране он се још више сакрива, иза истурених 

врхова. Стога треба продрети дубоко у долине да би се видео. 

Познато је да је планинско становништво увек у почетку било 

заплашено својим планинама и да је ретко залазило у њих. Па ни 

Тибетанци ни Непалци нису изузетак. У Алпима су ловци и 

сакупљачи кристала били први који су савладали страх који су им 

уливали “страшни врхови”. Тако су се пратећи дивокозе и 

скупљајући кристале одлучили да се пењу по стрмим литицама и да 

прелазе глечере. Али Тибетанци и Непалци нису ловци. Њима 

религија забрањује убијање животиња, сем неких домаћих. А још су 

мање скупљачи кристала, који у њиховој земљи, изгледа, 

представљају праву реткост. 
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Ако су и поред тога створили неколико путева преко Хималаја, 

прелазећи превоје високе 4000, па чак и 5000 метара, то је било 

неопходно ради саобраћаја између једне и друге стране планинског 

ланца. Али патње које би претрпели том приликом, јер су понекад 

морали у леду клесати степенице за јака - могле су  у њима само 

учврстити  страх од високе планине. 

 

Ледени пакао 

 

Тај страх се тумачи схватaњем  Тибетанаца да тако изгледа 

пакао. Слике нађене у манастирима показују да за њих пакао није 

усијани огањ, него ледена провалија у коју демон наоружан вилама 

баца грешнике.  

И поред таквог схватања, сигурно је да су се неки људи 

приближили колико је  то било потребно да виде планину. Иначе, 

одакле би јој дали име: Чомолунгма, Богиња мајка света? Већ од 

1717. карте које су саставили језуити на основу информација 

прикупљених у земљи спомињу име Чомуланцима. А тибетански 

пасош који је 1921. Далај Лама дао  првој британској експедицији  

говори такође о "планини Чомо-лунгма, којој једна група сахиба 

жели поћи у посету". 

Географско друштво Индије састављало је 1852. карту Хималаја. 

На њиховим страницама Чомолунгма је лежала  безимено, означена 

тачком поред које је написано: Врх XV. Било  је мишљења да треба 

приступити израчунавању његове висине. И док су срачунавања била 

у току, једног дана код главног директора  у канцеларију упаде сав 

избезумљен службеник вичући: "Господине, ах, господине, открио 

сам највишу планину на свету". По његовом рачунању, имала је 8840 

метара висине.  

Касније се приступило поновном израчунавању висине. Веома је 

тешко у тако непосредној близини високих планина одредити тачне 

мере. Хималајски масив делује веома привлачно на тела која га 

окружују, као рецимо што Месец делује на море. То је као кад ниво 

воде теодолита не би показивао хоризонталу или оловни висуљак 

вертикалу. Мере постају нетачне.  

 

Светски прваци  на окупу 
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Џорџ Еверест 

Једно извесно време покушавано је 

да се дозна има ли планина неко 

индијско име. Како није пронађено, 

одлучено је да планина носи име 

ранијег генералног директора у 

Географском друштву Џорџа Евереста. И 

тако је име Еверест, које је било кратко 

и лако се изговарало на готово свим 

језицима, однело превагу.  

И поред тога, дуги низ година 

европски ђаци су учили да је највиши 

врх Хималаја Гаурисанкар. Грешку су 

направили немачки истраживачи који су 

око 1855. грешком заменили ту планину  

 

са   Еверестом. Вест коју су они донели забележена је била у 

немачким атласима, а из ових су пренеле суседне земље податке у 

своје атласе. Тек је 1903. године капетан Вуд, по повратку из 

Непала, исправио ту грешку доказујући тригонометријом да су два 

врха сасвим различита и удаљена више од 50 километара један од 

другог. 

Ако погледамо карту Индије, уочићемо да личи на велики грозд 

од ког је отпало једно зрело пуце -  Цејлон. На северу је она чврсто 

везана са азијским континентом моћном и чворновитом граном: 

Хималајима.  

Тај планински венац је најдужи на свету - 2600 километара 

(Алпи су два и по пута краћи) и има 23 највише планине на свету. 

Његово име је кованица речи "хима" што ће рећи: хладноћа, 

снег, зима. Најбољи  превод који се може дати, био би "снежни".  

Иако тако голем, хималајски ланац не образује линију којом 

дели воде између Индије и Тибета. Две велике реке, Инд и 

Брамапутра извиру на његовој северној страни и прелазе преко њега 

пре него што се баце у Индијски океан. А исто чине и многе друге 

реке: Арен, Тиста, Кришна, Гандаки итд. Такво понашање 

хималајских вода дуго је збуњивало геологе. Како су успеле да 

пробију пут кроз тај дивовски планински венац? Геолози имају за то 

своју хипотезу. Реке су постојале пре Хималаја, објашњавају они. 

Јужни огранак тибетанске висоравни, померајући се полако, издигао 

се, док су реке својим сталним током уобличавале данашње планине.  

По свему  судећи, Хималаји су млад планински масив. Ерозија 

која полако разара није стигла да га уништи. Она није истрошила 

његове врхове ни изглачала његове неравнине. Зато нам он 

представља рељеф на махове грандиозан и лаган: заповеднички 

врхови који теже да пробију небо, гребени оштри као бријач, стене 
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са падом од 3000 метара, долине као пукотине на дну којих грме 

моћни потоци.  

  

Геолози "ослобађају демоне" 

         

Записи експедиција нам казују да су енглески геолози били 

извргнути тибетанском непријатељству. Домороци су се 

супротставили ударцима чекића - којима су научници ударали стену 

да би затим испитивали парчиће. Домороци су веровали да се таквим 

поступком ослобађају демони који прелазећи из "оног света" у овај 

други чине становништву велику несрећу. Они нису, такође, могли 

веровати да Европљани нису имали неки користољубив циљ. То 

камење које су скупљали морало је бити драго камење, рубини, 

дијаманти, а можда чак и злато! Отуда су их само гледали 

неповерљиво. Једног дана је неки несрећни геолог уместо вреће са 

узорцима, коју су му украли, нашао врећу напуњену јаковим 

балегама.  

Када је географски институт Индије започео израду карте 

Хималаја, морао је позвати на сарадњу алпинисте. Они су једини 

били способни да савладају препреке које је планина поставила 

против продирања, тако да је прва енглеска експедиција била више 

истраживачка, имајући пре географски циљ  испитивања, него 

алпинистички подухват.  

Међутим, аппинисти се никад не одричу своје пасије. Како је   

прилика била повољна, такозвани истраживачи су почели да се 

пентрају по врховима.  

 

Први покушаји 

 

После истраживања чисто алпинистичке експедиције почињу да 

се јављају 1883. Тада је Грахам на Кабру у масиву Кангчнгјунга. 

Конвеј 1892. стиже на Каракорум. Славни Мамери пење се 1895. на 

Нанга Парбат где гине, године 1899. Фрешвилд је на Кангченчунгу.  

Требало је тражити  нове терене, јер је већ почетком прошлог 

века алпинизам, та "игра" коју су измислили Енглези, достигао своје 

зрело доба. Француски Алпинистички клуб основан је 1857, а Вимпер 

осваја Матерхорн 1865. После тога, сви велики врхови Алпа падају 

један по један. 

Сада, када су им амбиције порасле, алпинисти су се сетили да се 

у  Хималајима налази планина, највиша на земљи, коју никад нико 

није освојио.  

Извесно је да су планине за човека изазов. 

Много се дискутовало, дискутује се и дискутоваће се још о томе 

шта вуче човека да се пење на планине. Најбоље објашњење дао је 
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Малори. Оно је једноставно, али садржи у себи све. Пријатељу који 

га је питао зашто баш толико жели да освоји Еверест, одговорио је: 

"Зато што је ту!"  

 

Далај Лама се смиловао 

 

Први човек који је заиста хтео да пошаље експедицију на 

Еверест био је капетан Брус. Када је 1906. покушао да пошаље 

претходницу, сукобио се са озбиљном потешкоћом. Планина се 

налази на граници Непала и Тибета. Било је, дакле, неопходно 

добити дозволу једне или друге државе за улазак на њену територију 

да би се приближило планини. Био је одбијен и од једне и од друге 

стране.  

Године 1913. поново се јавила нада, јер је изгледало да се 

ситуација побољшала.  На жалост, избијање светског рата све је 

пореметило.  

Тек 1919. пројект је поново узет на разматрање. Представљен на 

једном састанку Краљевског географског друштва Енглеске, 

одушевио је одмах председника Алпинистичког клуба, а поред њега и 

све остале алпинисте Британије. Ускоро су започети преговори за 

добијање дозволе, која све дотада није ником издавана. Овог пута 

срећа се насмешила. Десило се да је енглески политички 

представник у Сикиму, Бел, био лични пријатељ далај  ламиу и да је 

имао дозволу за улаз у Ласу. Он је задужен да достави молбу. 

Тибентански суверен, који је био и духовни поглавар земље, два 

пута је одбио молбу пре него што је попустио. На трећу интервенцију 

издао је Белу пасош којим је препоручио енглеску експедицију 

провинцијским функционерима. Тај папир, груб као пергамент, 

означавао је да ће једно друштво сахиба проћи "западно од Пет 

блага Великог Снега, кроз област Стаклене куле која блешти, у 

близини манастира из Долине дубоких Планинских потока, у јужну 

земљу, где бораве птице". То је био прекрасан начин,  иако мало дуг, 

да се каже да ће Европљани путовати кроз јужни Тибет. 

Новост о срећном исходу преговора стигла је у Лондон почетком 

јануара 1921. Организатори се одмах бацише на посао.  

 

Наука испред планинарства 

 

Многобројни задаци били су  пред њима. Пре свега, требало је 

наћи новац. Прве доприносе дали су Краљевско географско друштво 

и Алпинистички клуб. Затим је постигнута сагласност са разним 

новинама и ревијама о праву продаје и публиковању извештаја и 

фотографија експедиције. Тако је финансијска страна експедиције 

била осигурана.  
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У исто време је основан Одбор за Маунт Еверест. Његова прва 

брига била је да изабере вођу експедиције. Поставши генерал, Брус 

није био расположив. Његово место је преузео Хауард Бари. Он није 

био пењач, али је много ловио по Хималајима. Познавао је Азијце и 

знао је како им се треба обраћати. Искључиво због тих особина био 

је одређен за вођу експедиције. 

Сам циљ експедиције био је предмет дугих дискусија. За 

краљевско географско друштво би то било прикупљање 

типографских, геолошких и ботаничких запажања. За Алпинистички 

клуб циљ је био успон на Евепест. Нагодили су се и одлучили да 

експедиција обави детаљно упознавање масива - да би се нашао 

најлакши пут до врха, док би научници приступили својим 

истраживањима. Није ни потребно рећи да су алпинисти имали у 

плану не само проналажење пута ка Евересту, него и да се попну на 

њега - ако  би им се указала прилика.  

Требало је саставити екипу која би сачињавала јуришну групу од 

четири алпиниста. Пажљиво су прегледали поднете кандидатуре. 

Најзад су изабрана два искусна човека са већ низом успона на 

Хималајима: Рибурн и доктор Келас. Затим су им придодатaа два 

млада алпиниста - који су доказали своје способности у Алпима: 

Малори и његов школски друг Булок.  

 

Збор у Дарџелингу 

 

Малори је био пасторов син. У животу је био "мастер" у једној 

државној школи. У енглеској "мастер" је професор који живи у школи 

са својм ученицима. По изгледу, био је висок  и леп младић, са 

правилним цртама. Необично издржљив, ишао би у планини тако 

брзо да су га другови једва следили. Образован, нежан, са смислом 

за поезију природе, био је обдарен  вољом упорног човека, страшћу 

и ентузијазмом који ништа није могло срушити, али све то ублажено 

солидном разборитошћу.  

Није изгледао нарочито одушевљен када га је капетан Фарар, 

председник Алпинистичког клуба, довео да му саопшти да је изабран 

баш он. И сви су  се томе чудили. Његова права осећања избила су 

оног дана када је упитан да ли би пристао да евентуално у току 

успона на око 8000 метара спава у истој врећи са извесним, нимало 

допадљивим "X". Узвикнуо је:"Спаваћу радо било с ким само да 

стигнем на врх".  

Екипа је била комплетирана једним природњаком и лекарем, 

двојицом топографа из географског друштва Индије и једним 

геологом. Тако се број чланова попео на девет.  
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У то доба није се путовaло авионом. Чланови експедиције 

користили су се железницом и бродом да би стигли у Индију. 

Почетком маја нашли су  се на окупу у Дарџелингу.  

Дарџелинг је у ваздушној линији на око 160 километарa од 

Евереста. То је предео ретке лепоте, сакривен у зеленилу. Одатле, 

кад је време чисто према северу, што је ретко, може се дивити 

планинском ланцу. Бео и назубљен, он плови у небу и изгледа  као 

да нема никакве везе са земљом, јер магле сакривају његово 

стеновито подножје. Највиши и најчуднији врх је Кангчечунг (8680 

метара), који је удаљен само 64 километра ваздушне линије, док је 

Еверест толико повучен према северу да се тешко распознаје, меша 

се са осталим врховима и изгледа далек и неприступачан.  

Пре одласка из Дарџелинга, експедиција је морала да обезбеди 

транспортовање материјала и намирница. Влада је обезбедила 

животиње: стотинак мула. 

 

Нема ципела за Шерпасе 

 

Пуковник  Бари је ангажовао на лицу места педесетак Шерпаса, 

остављајући да најми касније остале носаче у Тибету. Ти Шерпаси су 

потомци једног тибетанског племена које се некада давно настанило 

у  Непалу. То су мали људи  косих очију, научени на ношење терета 

још од малена, мишићави и неуморни. Обукли су их у топла одела, 

рукавице и друго. Али, кад је требало обути, настао је  проблем, јер 

су неки од њих имала стопала широка колико и дугачка.  

Најдиректнији правац од Дарџелинга до Евереста прелази преко 

Непала на западу. Али, како је кроз ту земљу забрањено пролазити 

експедиција се упутила прво на исток. Она ће затим учинити широк 

заокрет јужни Тибет, да би приступила планини са севера. За ту  

трасу од око  500 километара, коју су носачи, и често "сахиби" 

прешли пешке, требаће четири до  пет недеља.  

Једна од највећих  препрека са којом су све експедиције 

сукобљавале било је време. Хималаји су граница клима између 

високих висоравни Централне Азије и Индије, тако да се ту ветрови 

снажно сукобљавају. Сваког лета лоше време достиже врхунац, а то 

је монсун. Он настaје од депресија и олуја које се формирају у 

топлом Бенгалском заливу. Пун влаге, монсун се пење према северу, 

прелази вреле равнице Индије и долази у сукоб са леденим 

Хималајима, где се кондензује у огромним количинама. Како је он 

сезонски, лако се може предвидети. Чим је запажен  у Цејлону, зна 

се да ће кроз три недеље захватити северну  Индију. Дувајући од 

југоистока, он обично стиже на Еверест између 6. и 10 јуна. У току 

три месеца обавије планину облацима и просипа на њу тоне снега, 

тако да је за време летњих месеци, који су најповољнији за 
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алпинизам јер је топло и дани су дугачки,  Еверест непроходан. 

Једини период лепог времена, у коме је разумно пењати се настаје 

крајем хладне сезоне и  почетком монсуна. Он траје отприлике три 

недеље и често је поремећен повременим непогодама. То је веома 

кратак период да би се освојила највиша планина на свету. Тиме се 

објашњава зашто су све експедиције биле гоњене журбом и можемо 

бити задивљени што та журба није проузроковала више катастрофа.  

 

Напад се наставља 

 

Напуштајући Дарџелинг, животиње, пешаци и коњаници 

напредовали су поред чајних плантажа. Чај из Дарџелинга је чувен у 

свету  по својој ароми. Затим сиђоше у долину Тиста. То је врло 

дубока долина, где река није виша од 200 метара изнад нивоа мора.  

Како је караван губио висину, све је дубље залазио у густу 

шуму, где је наишао на влажан ваздух индијске низије. Људи су се 

купали у зноју, не усуђујући се да скину залепљену одећу с тела - 

због многобројних комараца. Срећом, забављала их је слика бујне 

тропске вегетације па нису  толико мислили на своје муке.  

Шуме Сикима чувене су због своје лепоте. Ту расте огромна 

папрат, налик на дрво. А само дрвеће се диже и до 45 метара висине. 

Нека стабла су глатка, док су друга обавијена руном белих орхидеја. 

Бибер стабла и  љиљани, заплетени, пружају се од гране до гране, 

завезују се и развезују, чинећи овде гирланде, тамо остављајући да 

падне неколико дугих сводова. Дебљина крошњи личила је на 

полутаму као у  подземној гробници, што је чинило још 

тајанственијом маглу која удаљује предмете и ублажује форме. 

Окупана влагом, шума дише, плаче, тече. 

 

Река - прва препрека 

 

Осећа  се њен живот кроз биљке које расту пребрзо, кроз цвеће 

месождера, гмизање инсеката, ројеве разнобојних лептира који 

сакупљају исто тако добро мед из светлоцрвених цветова као што 

сишу и костур неке угинуле животиње.  

Караван стиже до корита реке Та Тиста, која својим притокама 

одводњава цео Сиким, креће се грмећи ударајући о стене које је 

спутавају. Она напада стене које јој стоје на путу, ту се разбија, 

скакуће, кључа, тако да се њено кривудаво корито све пуши од паре.  

На срећу, један висећи мост био је пребачен преко те препреке. 

Експедиција га је срећно прешла, а затим је кренула на први успон. 

И сада се нашла на древном путу за караване - путу за Ласу. Њиме 

ће ићи једно време, дижући се постепено све до високих висоравни 

Тибета.  
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Пењући се још више, експедиција улази у царство раскошних 

рододендрона. То нису скромни жбунови као у нашим Алпима, већ 

читаво дрвеће, са дивним цветовима. Има их свих могућих боја: 

ружичастих, тамноцрвених, жутих, боје слеза, белих... Њихови 

шарени бокори прекривали су удубине у долиницама. С друге стране 

налази се скромније цвеће које најављује свежију климу. Изгледа да 

Индија као Пери, добра вила из источњачких прича, расипа своју 

раскош и нуди своја богаства да би задржала људе и спречила их да 

је напусте. 

Али те чари имају и своју лошу страну. Много кише падне у 

Сикаму, што чини да измиле милиони пијавица. Оне се држе у заседи 

на ивици пута, на жбуњу или камењу, спремне да се закаче за неког 

ко их окрзне. А њихов ујед је отрован. 

 

Ветар носи људе 

 

Стално се пењући, експедиција стиже у Џелеп Ла. Седло Џелеп 

је на 5000 метара надморске висине, на граници Тибета. Ту се 

сусрећу с ветром. Све експедиције које су ишле у Тибет жалиле су се 

на ветар. Он дува једнако сваки дан од 10 изјутра до поноћи. Његова 

јачина је променљива, али је увек леден. Још горе, веома је сув и 

подиже вртлоге прашине. Како сакупља ту прашину са земље пуне 

микроба, узрочник је разних обољења грла, од којих пати сваки члан 

експедиције. 

Недалеко од гомила камења које означавају границу - предмети 

за молитву, привезани канапом за штапове, вили су се на ветру. На 

том месту није било пријатно задржавати се и сви су убрзо силазили. 

А стотину метара ниже, дочекало их је плаво небо, које недељама 

нису видели. 

У долини Чумби вегетација се више приближавала европском 

типу. Рододендрони су се мешали са јелама. Близу села простирала 

су се поља кромпира, жита и јечма, воћњаци јабука и крушака. 

Међутим, пут је још увек водио нагоре. Мало помало, јеле, брезе 

и врбе ишчезоше. Перунике, плави макови, беле сасе и јагорчевина 

постадоше ретки. 

 

Планине пуне тајанствености 

 

Караван је путовао сада високим тибетанским платоом, између 

4000 и 5000 метара висине. Тај предео, го и опустошен, био би веома 

страшан да није светлости која га украшава. Кише које обилно падају 

на индијска поља прелазе хималајски венац само у доба монсуна. 

Почетком пролећа ваздух има дивну провидност због своје сувоће. 

Брежуљци жуте боје издвајају се на азурно плавом небу, а у 
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језерима, час плавим или зеленим, снежни врхови се јасно огледају. 

Лети се слика мења. Нека фина пара даје дубину пејзажу и велике 

планине са странама у плавој сенци постају тајанствено удаљене. 

Због проређене вегетације у Тибету има мало животиња. Осим 

крда јакова могу се видети магарци, овце, газеле, зечеви. Затим 

многобројне птице: шеве, јаребице, зебе, брегунице, чавке, а не 

треба заборавити ни великог брадаша, полуорла, полулешинара, који 

је, на жалост, истребљен из Алпа. У Тибету се дивље животиље не 

боје човека, јер их он не лови, оне чак живе у извесној 

фамилијарности са човеком. 

 

Топли дани - ледене ноћи 

 

Као и све висинске покрајине, Тибет има топле дане и ледене 

ноћи, тако да су чланови експедиције форсирали полазак у рану 

зору, да би, када сване, нашли склониште под шаторима. А логор је 

обично смештен поред насеља. 

Тибетанске куће су направљене од черпића, материјала који је 

постојан у крајевима где владају велике суше. На уласку у свако 

село уздижу се дуги јарболи на којима су укуцани парчићи штофа на 

којима су исписане многобројне молитве. Ветар који их помиче у 

неку руку их “рецитује” и разноси надалеко њихову моћ. 

 

Свемогући далај ламин пасош 

 

Захваљујући далај ламином пасошу, свугде где би се зауставили 

Енглези су наишли на добар пријем месног чиновника, тачније - 

командира тврђаве. Он им је помогао у набавци јахаћих и теретних 

животиња. Постепено је експедиција морала заменути муле за 

јакове, боље прилагођене суровој клими. 

Јак је нека врста домаћег вола са прекрасним роговима. Увек 

изгледа као да је навукао огртач због густог крзна које му пада све 

до папака. Обдарен снагом која би могла бити опасна, јак је, срећом 

мирољубив, изварендна товарна животиња која носи тешке товаре и 

може непрекидно да се креће 12 часова без посртања. Сналази се на 

свим тешким теренима и прелазима, по потреби препливава и реку. 

Али је спор а уз то, и “филозоф”. Иде 3 километра на сат и ништа га 

не може натерати да пожури. Храни се мршавом травом, смрзнутом и 

осушеном, коју ниједна друга  животиња не би хтела, а затим 

равнодушно прежива под рафалима снега од кога се стварају ледене 

клице на његовом крзну. Има најтужнији изглед на свету, али се иза 

те маске крије нарав несташка и шаљивџије. Када га обузме жеља за 

разонодом, збаци доле терет и стане се поигравати тамо-амо као 

неки лудак. Драгоцен је Тибетанцима, који употребљавају његово 
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млеко у виду маслаца, јогурта, или сира, његове длаке за прављење 

покривача, балеге за гориво, месо као храну, рогове за прављење 

кухињског посуђа, а папке за производњу лепка. Тибетански сељак 

везан је за јака као Арапин за камилу. 

 

Влага убија морал 

 

Често локални функционери позивају чланове експедиције да се 

опораве, јер је гостопримство у Тибету распрострањено до најширих 

граница. И тако су се Енглези упознали са тибетанским чајем, који 

пре има укус чорбе толико му се мирис губи под ужеженим маслацем 

у њему растопљеним. Понеки чланови нису могли да га прогутају. 

Здравствено стање екипе није било задовољавајуће. Сви су 

патили од влажне топлоте тропских шума кроз које су ишли, затим од 

дизентерије проузрокаване делом од промене исхране, али и од 

прљавштине својих кувара. Ови су одбијали да прокувавају воду и 

млеко, а често их је “сахиб” изненада, с леђа, затицао како перу 

тањире пљујући на њих, а затим их брисући о крај кошуље. 

Доктор Келас је највише био погођен. Само што се вратио са 

неког истраживања у Сикиму, прикључио се експедицији у 

Дерџелингу. Пошао је немајући времена ни да се одмори, тако да је 

по доласку у Фари Џонг био принуђен да легне у постељу. После тога 

није више био у стању да се попне на коња, па су га морали носити 

на носилима. Није се ни придигао - нешто касније, прелазећи један 

кланац пре Кампа Џонга, умро је од срчане капи. 

Мало касније Рибари се разболео, па су га морали вратити у 

Сиким. Тако је још пре него што је пошла на јуриш, експедиција 

плаћала данак планини. Освајачка екипа смањила се на само два 

члана: Малорија и Балока. 

Малори је био нестрпљив у жељи да види Еверест. Прилика му 

се указала на сам дан погреба доктора Келеса у Кампа Џонгу. Након 

церемоније, попевши се на вис који доминира целом, опазио је 

планину. Описао ју је као “огроман бели зуб, смештен у вилици 

света”. У ствари видео је само врх, други планински ланци су му 

заклањали доње делове. 

 

Не да се ни наслутити 

 

Неколико дана касније Малори се са Балоком одвојио од 

експедиције, а са њима и неколико носача. После путовања кроз 

кланце и поновног успона на врхове, кренули су каменитим 

гребеном. Када су се зауставили под њиховим ногама је зјапио плави 

понор долина реке Арун. Али горе, тамо где је требао да буде 

Еверест, није било ничега сем тамних облака. Ипак, док су двогледом 
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покушавали да нешто виде, чудо којем су се надали заиста се 

догодило. Мало помало, кроз маглу снегови су засијали и планина се 

појавила. “Веома споро, кроз местимичне подеротине густе магле, ми 

смо најзад угледали бокове дива, његове гребене, час један детаљ, 

час неки други” - завршио је Малори. “Затим, према небу, више него 

што машта може замислити, уздиже се бели врх”.  

Еверест је пазио на свој улазак на позорницу света. Да би боље 

импресионирао противника, изабрао је да се покаже као фантастична 

слика облака, знајући да ће ови приписивати још већу важност 

његовој величини, а знајући такође да ће, предајући се тако у 

деловима, сачувати своју тајанственост. 

Иако је био одушевљен ризиком, Малори није пропустио да 

забележи нека запажања о структури планине. Он бележи да северна 

страна није, као на први поглед, тако неприступачно стрма. Такође 

запажа да се она повија, што би значило да је један превој везује за 

суседни врх. Задовољан са ових неколико примедаба, он се са 

Балоком прикључио главнини експедиције, која наставља путовање 

према Шекар Џонгу. 

 

Први Европљани међу Тибетанцима 

 

Шекар Џонг је најнеобичнији крај који су Енглези упознали на 

свом путу. Место је саграђено на падинама камените главице, око 

300 метара високе. У подножју се простире село, на половини падине 

се налази манастир, под врхом се диже тврђава, која је зидином 

повезана са једном кулом која опет штрчи као громобран. Све 

заједно се зове на тибетанском “Стакленим брежуљак који сија”. То 

име му потпуно пристаје, јер издалека, на сунцу, светла стена и беле 

грађевине чине јединствену светлуцаву масу. 

Долазак каравана изазивало је радозналост у Шекар Џонгу. 

Становници још никада нису видели Европљане. Експедиција је 

одлучила да се ту задржи и одмори. 

То је била прилика неколицини чланова да посете манастир са 

400 калуђера. Саграђен је терасасто, једна зграда подигнута изнад 

друге, а везане су међусобно степеницама или ходницима 

исклесаним у самој стени. Посетиоци су ушли у храм. И ускоро су се 

нашли напољу., јер их је задах ужежног маслаца, који гори у 

минијатурним лампама, запахнуо. 

Ако је Тибет земља ветрова, онда је она такође и земља 

маслаца. Једу га обилно. Од њега праве дарове боговима, у посудама 

које служе као ноћне светиљке, а понекад и као декорисани мотиви, 

уметнички извајани, резбарени, шупљикави. 

Храм, као и сва друга светилишта Тибета, мрачан је и у њему 

влада импресивна тишина. На неодређеној светлости лампице на 
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маслац благо сија статуе позлаћеног Буде, украшене драгим камењем 

и рубинима. Оне прате једну другу статуу Буде, много импозантнију 

чије је лице такође позлаћено. Пред божијим ногама налазе се 

сребрни чајници и сребрни предмети богато украшени принети на 

жртву. 

На излазу из храма, посетиоци затражише да виде старешину, 

ламу, који се сматра реинкарнацијом свога предходника. Стари човек 

се појавио, обучен у хаљину од златног броката, дивним шарама од 

кинеске свиле. Иако је имао само један зуб, смешио се на неки веома 

шармантан начин, а калуђери су успели да га наговоре да седне на 

један подијум, са својим звонцетом, да би се фотографисао. 

Калуђери нису никад видели фотографски апарат, али су чули да се 

говорило о њему, па је њихова радозналост била увелико пробуђена. 

 

Марш се наставља 

 

Марш је настављен сутрадан у правцу Тингрија. На путу је 

експедиција сусрела неког монголског ходочасника који је напустио 

Ласу пре годину дана и мерећи дужину пута својим телом стигао у 

Непал. Померао се као гусеница. Бацао се потрбушке по земљи, 

затим се подизао, стављао где су му биле шаке, па поново почињао 

да леже на земљу. Неки ходочасници још пооштравају тај ритуал, 

лежећи не више у правцу самог пута, већ окомито према путу који 

желе прећи. 

Међутим, Тибетанци нису такви фанатици. У Ласи, где једном 

годишње морају мерити својим телима обим светога града, користе 

професионалне пузаче који их за новац замењују у томе. Харер, који 

је живео у Ласи, причао је да је један од њих правио круг око града 

сваки дан - пуних четрдесет година. Али, то је био неки 

препредењак. Обучен у кожну кецељу са појачаним рукавима, он је 

сваки пут узимао залет да би се бацио напред и што је могуће даље! 

У Тингрију, где је експедиција стигла месец дана после 

напуштања Дарџелинга, Малори је сазнао да на југу постоји дугачка 

долина која води право на Еверест - долина Ронгбук. Напустивши 

караван који се посветио истраживањима и осматрању, кренуо је са 

Балоком и шеснаест носача. 

Та долина је једна од најжалоснијих на свету. Каменита, ледена, 

прашњава, без вегетације, али насељена. На 5000 метара висине 

налази се манастир са двадесетак лама. Затим, још више, пустињаци, 

жене и мушкарци, живе повучени у ћелијама издубљеним у стенама. 

Они се ту одају духовним вежбама и размишљању. Мора да ужасно 

пате зими, јер никад немају ватре, па чак ни топлих напитака. Не 

страдају само због тога што су Тибетанци необично отпорни на 

хладноћу. 
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Заборављена од природе, долина Ронгбук има, међутим, 

најлепши украс што се може видети - Еверест. Он испуњава целу 

позадину - као неки величаствени бог. Свете ламе и пустињаци нису 

тако лоше изабрали када су дошли да ту, у његовом подножју, 

размишљају о безначајности човека и његовој непостојаности. 

 

Истраживање северних и западних падина 

 

Често се говорило да су се експедиције на Еверест задржавале 

на “извиђању, извиђању и опет извиђању”. Ово вреди за експедицију 

из 1921. више него за друге. Доиста, да би утврдили најбољи, а 

можда и једини, правац прилаза Евересту, Малори и Балок морали су 

да проучавају различите стране планине. То је огроман задатак. 

Из Ронгбука је Малори коначно стекао комплетну слику северне 

стране. Није се уморио гледајући га, опчињен његовом моћном 

појавом, његовим једноставним и гломазним линијама без украса. 

Глечер који води према планини благо се пење образујући неку врсту 

патоса, одакле Еверест избија као неки зид. Од подножја до врха има 

3000 метара. Веровали су да је сав од леда, јер су увек видели белу 

страну. Под танким слојем снега који је засипао појављују се његови 

хоризонтални слојеви ширећи подножје и тако преувеличавајући 

изглед стабилности и снаге. 

 

Задатак ће бити тежак 

 

Од места где је подигнут логор, на 5000 метара, Малори је 

проучавао могућности које пружа планина. За излазак на врх два су 

му правца изгледала могућа. На десној страни то је западни гребен, 

али је ту бескрајно пространство. Лево је источни гребен, где се 

издваја опет један туп гребен, који се пружа према северу и као да 

се спаја са шиљатим врхом једним превојем. Што је више гледао, 

Малори је све више долазио до закључка да успон неће бити, како је 

он то замислио, дугачак и миран марш по дугим снежним падинама. 

Задатак ће бити тежак. Строго је одлучио да покуша да се приближи. 

Следећих дана почео је да увежбава неискусне носаче да се 

пењу у стени, да ходају по снегу, да употребљавају конопац и цепин. 

Радећи то, запазио је да у Хималајма глечери не образују брзе и лаке 

путеве као у Алпима. Њихов рељеф је врло узбуркан. Ту су валови, 

јаруге, шиљци, гломазне куле између којих се треба провлачити, 

пењати и непрестано силазити. Човек је ту као глечерска бува у 

пукотинама леденог мора. 

Ту има и “снежних покојника” који закрчују пут. Изгледају као 

дело луде маште. Тужно нагнути напред, ређају се у гомилама, као 

банде избеглица у збегу пре динвазијом. То нису нагомилани блокови 
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леда на глечеру, већ чврсто посађене ледене громаде. То су пре 

огромни ледени сталагмити. Достижу и до 15 метара висине. 

 

Како се приближити леденом диву 

 

Идући кроз тај ледени лавиринт, по дневној топлоти, Малори и 

његови другови су се упознали са оним што ће касније назвати 

“глечерски умор”. Осећали су слабост и велики умор. Та планинска 

болест, иако није разјашњена, позната је. Многи је доживе на 

Монблану, прелазећи уваљену зону Малог и Великог платоа. На 

глечеру Ронгбука Малори и другови су осетили да их мука напушта 

чим напусте ледене таласе и наставе пут по моренама. 

Циљ је био крај глечера Ронгбука у подножју Северне стене. 

Малори је желео да види: да ли је могуће попети се на Северно седло 

са западне стране и да ли има могућности да се крене по западном 

гребену. Затим, да ли постоји неки превој који би омогућио прелаз на 

јужну страну Евереста. На жалост време није било повољно, облаци 

су се дизали са свих страна. Малори је имао тек толико времена да 

опази падине које воде на Северно седло. Оне су изгледале сувише 

стрме за бројну екипу носача. 

 

На Ронгбуку 

 

Друго прилажење имало је за циљ западни глечер Ронгбука. 

Овај пут су Малори и Балок хтели да се попну на један врх и тако 

прошире видик. Са врха Риринга (6764 метара), који су освојили 

мучно, јер су још били недовољно аклиматизовани, видели су с 

профила северни гребен Евереста. и тај поглед је потврдио њихову 

првобитну оцену: гребен није тако стрм и може се савладати. 

Гледали су такође и врх одвојен од Евереста Северним седлом. С 

обзиром на његов положај, дали  су му име  Чанг це - Северни врх. 

Покушали су да погоде шта се налази иза њега. И ту су учинили 

грешку, у оцењивању, која ће за њих бити велика и важна. Мислили 

су да је тај гребен коме они виде горњи део и који се одваја од врха 

у  правцу истока оивичен глечером који се  стропоштава равно у 

Арун. Нису ни једног тренутка помислили да тај гребен може да се 

прекине и да глечер иде на север, што је, у ствари и било. 

Сада су испитивали крај западног глечера Ронгбука. Надали су 

се да ће ту наћи могућност да обиђу западни гребен, како би дошли 

до јужних падина Евереста. Поставили су на глечеру логор, али их је 

лоше време задржало неколико дана.  

И поред снега и магле, кренули су у неизвесност. После мучног 

марша стигли су на неку врсту седла на ивици велике провалије. 

Претпоставили су да су стигли до неког превоја на непалској 



У ПОТКРОВЉУ СВЕТА 

168 

 

граници. Мало су чекали у нади  да ће  невреме престати и дозволити 

им да осмотре где се налазе. Али ветар је доносио без престанка 

нове облаке. Вратили су се назад. 

 

Постоји ли тајанствена долина 

 

Следећих дана су остали  у близини логора. Учили су носаче да 

употребљавају крпље. 

Чим је време дозволило, пошли су у фотографску експедицију. 

Малори се пењао на неку врсту стеновите главе, продужетка огранка 

граничног ланца, коју назива Острво. Одатле посматрајући, почиње 

да мисли на постојање  Западне увале. Учинио је колико је већ од 

почетка Малори био привучен том Западном увалом, као да је 

предосетио да ће то бити пут који води ка  победи. 

Хтео је да  покуша да стигне до ње. Једног јутра креће са 

Балоком рано у зору, по месечини. Планине су бацале своје црне 

сенке по глечеру. ”Узбудљив марш”, каже Малори, јер се бојао да 

оних неколико облака који се мотају по небу не дођу и све покваре. 

Али, не. У пет сати ујутру, када су ступили на превој граничног 

гребена, поглед је био диван. Најзад су се њихови  погледи упили у 

Западну увалу, сиву и ледену  у сенци Евереста. Али, осетили су 

велико разочарање када су открили да им је немогуће даље ићи. 

Провалија од 500 метарa зијала је испод њихових ногу. ”То је голем 

свет”, приметио је Малори.  

С том експедицијом се завршава упознавање западних и 

северних страна Евереста. Резултат је да велики гребени нису 

проходни, осим северног. Проблем је, дакле, доћи до његовог 

подножја. За ово се треба попети на Северно седло. Како је западна 

страна Северног седла врло опасна, остало је да се пронађе нов пут с 

друге стране, с истока.  

 

На делу Ло Ла 

 

Ускоро су Малори и Балок скупили логор, али су били спречени 

да одмах крену у нов поход, јер је Малори сазнао, по поруци коју је 

добио од Барија, да му ниједна фотографија није успела. Наиме, 

ставио је плоче наопако у апарат. Тако је морао како је најбоље знао 

поново да направи документацију.  

Док је још лутао по западном базену глечера Ронгбука, Балок је 

искористио то време и за први успон на седло Ло Ла у подножју 

западног гребена Евереста.  

Најзад су сишли да би се придружили пуковнику Барију и 

осталој експедицији.  
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Док су Малори и Балок истраживали глечер Ронгбук, остатак 

експедиције је истраживао северну област Евереста, правећи карте. 

После тога, у  току јула, пуковник Бари је послао оперативни центар 

у долину Карта. Ту су им се  Малори и Балок придружили.  

 

Грешком открили најлепшу долину 

 

После одмора, Малори и Балок покушавају да се распитају код 

тамошњег становништва одакле силази река Карта. Али Тибетанци су 

били велике незналице што се тиче крајева који доминирају њиховом 

долином.  

Ипак, један водич им се  представио као добар познавалац да их 

одведе према Чомолунгми. На несрећу, тај човек их је одвео на југ и 

на крају су разумели да, за њега, постоје две Чомолунгме и да та 

према којој их води није ништа друго до Макалу (8481 метар), сусед  

Евереста. 

Захваљујући овој погрешци, алпинисти су упознали најлепшу 

долину Хималаја: долину Кама. Она их је одушевила. Ту су видели 

пашњаке на којима пасу стада, поток који својим кривудањем 

пролази између обала обраслих у траву. Ваздух је стварао плаву 

прозиратост на зидовима Макалуа.  

Пре напуштања долине, Малори и Балок су се попели на један 

врх у нади да ће открити источну страну Евереста. Видели су је. Она 

име изгледа дивна, али изложена падању ледених громада. Уопште 

нису видели Северно седло, које се  сакривало иза ланца планина.  

  

Тајна Северног седла 

 

Вратише се у Карту. Малори је намеравао да се поново кроз 

долину попне на превој који је затвара - Лакпа ла, капију ветра 

(6812 метара). На жалост, када су тамо стигли облаци беху скрили 

поглед. Све што се одатле могло видети, било је на 350 метара ниже, 

обичан глечер, испресецан огромним пукотинама. Још једном се 

Северно седло сакрило. Да ли ће икад успети да га виде? Међутим, 

превој је близу, он га осећа, он је сигуран у то, чак је  ”спреман да 

се клади у последњи долар” да је то пут! 

Умирујући нестрпљење, дозволио је себи пре успона неколико 

дана одмора. Сада је пун оптимизма. Пошто је смер пронађен, не 

види  никакав разлог да не стигне до циља - на врх Евереста. 

Креће у напад. И овог пута од Лапке ла угледа, најзад Северно 

седло. То је голема ледена брана 500 метара висине, испресецана 

пукотинама. Не изгледа пријатно. Малори је знао да све  падине 

виђене с лица изгледају много стрмије него што су уствари. Али ова, 

имајући у виду и корекције, изгледала је ипак стрмо. Међутим, како 
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она нуди најбоље шансе за пењање, не  сме се оклевати. Треба 

покушати.  

Са Балоком, Вилером и неколицином носача, кренуо је на пут. 

Силазак са Лакпе ла протече без тешкоћа. Исто тако и прелазак 

преко глечера. Логор је постављен на 6400 метара, у подножју 

падине Северног седла.  

Малори је мислио да је ту изабрао добро место где би шатори 

били  у заклону, али су целу ноћ били растрзани од јаког ветра.  

Успон на Северно седло текао  је лакше него што су мислили. 

После кратке зоне леда, пењачи су  наишли на снежне падине 

умереног нагиба, према којим су  поставили велико уже. Према горе 

један једини пролаз им је задавао извесну бојазан, јер је стрм а снег 

је ту сумњиве чврстоће. И поред свега, при успону су добро прошли, 

без икакве незгоде. У 11,30 часова нашли су се на Северном седлу - 

7007  метара високо. 

 

Наизглед лак пут 

 

Приликом пењања Малори је често усмеравао поглед према 

Северном гребену. То што је открио мало помало га је уверило да 

овај пут није опасан ни тежак. 

Хтео је да одмах без оклевања крене. Осећао је да је у форми. а 

нарочито је био нестрпљив да започне борбу, да осети под својим 

ногама “велико тело свог непријатеља”. 

Али, ветар је поново кренуо. Чим су се пењачи појавили на 

превоју, били су суочени са истинском непогодом. Борили су се неко 

време, гушеши се усред рафала ветра. Изнад њих, на планини, снег 

се подизао у ковитлацима. Хладноћа је била ужасна. Било би лудо 

даље наставити пут. Преостало им је повлачење. 

Те године Велики врх није био савладан. Требало је тако мало, 

готово ништа, само мало ветра на људе да би их се отарасио. 

 

Нова експедиција 

 

Будући да је експедиција из 1921. утврдила правац успона, 

остало је само да се пређе у напад. Одмах је тражено ново 

овлашћење од тибетанске владе. 

Пошто је искуство показало да треба рачунати на неугодност 

коју могу  настати у оквиру екипе, због суровог живота на великим 

висинама, предвиђено је да нова екипа буде снажнија од прве - да 

броји тринаест чланова. 

Овог пута генерал Брус (1866-1939.) је био слободан. Он је 

наименован за шефа експедиције. Имао је све особине које захтева 

нов положај. То је снажна личност. Необично је динамичан, пун 
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хумора и весељак. Још више - он је био прави шеф. Волео је своје 

људе. Суделовао је у многобројним експедицијама у Хималајима и 

његово познавање краја и људи који ту живе било је огромно. 

Као појачање, добио је пуковника Страта, запаженог алпиниста, 

који ће руководити операцијом изнад логора - базе. 

Те године јуришну групу чинило је пет чланова: Малори, Нортон, 

Сомервил, Финч и Викфилд. Њима се могу придружити, ако затреба, 

научници из експедиције, који су такође, били и веома добри 

алпинисти. 

 

Нов покушај 

 

Првог маја караван је кренуо долином Ронгбука. Састојао се од 

13 алпиниста, 150 носача и више од 300 јакова. Зауставио се на 

крају глечера, поставио логор - базу на једној мрљи траве на морени 

Евереста. 

 
Чарлс Брус 

Сада, када је експедиција 

снабдевена фотографијама 

источног гребена Ронгбука, 

намеравали су да крену тим 

огранком глечера и дођу до 

Северног седла. Како глечер никад 

није испитан до краја, чланови 

експедиције су морали најпре 

утврдити да он не скрива никакво 

непријатно изненађење. 

Брзо су поставили I, II и III 

логор. Налазили су се три сата 

удаљености један од другог. 

Дувао је снажан ветар. Кад се 

Брус зачудио што се време 

погоршало на прагу сезоне лепог 

времена, један носач му је 

објаснио: то је зато што у том 

моменту у манастиру Ронгбуку 

славе. Те светковине изазивају 

планинске демоне који желе да их 

зауставе, црвенећи више но  

 

обично. Чим светковине буду завршене, ветар ће престати. И заиста, 

после 17. маја, дана завршетка церемонија, ветар престаде и време 

се пролепша. 

Напустивши логор III, кад је Малори преузео задатак да се попне 

на Северно седло, изненадио се што се рељеф променуо у току 
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године. Како то бива и у Алпима на крају хладне сезоне, лед штрчи у 

свим правцима. Малори је морао да клеше степенице, забија дрвене 

клинове, поставља фиксирану ужад да би олакшао пролаз носачима. 

То је огроман посао. Ипак је стигао уз Северно седло и логор IV 

постављен је у једном леденом набору, на северу депресије самог 

превоја. Затим је караван сишао на одмор. 

Нортон и Малори су се 19. маја поново пењали да би покушали 

први напад. Њихов циљ је да поставе логор V негде на Северном 

гребену, затим да се испењу још више, што је могуће више, чак и до 

врха. 

Ноћ је била лепа. 

“Увек је узбудљиво живети под светлошћу звезда, каже Малори. 

Спавати под шатором, са главом сасвим близу отвора, треба се само 

мало мрднути да се угледа пола звезданог свода. Можда идеје долазе 

са неба, увлачећи се под шатор? Сан постаје занос све до момента 

кад зазвони будилник. А после... “ 

После, Малори се наизменично мучи да пробуди и дигне носаче, 

који су се тако добро затворили у своје шаторе, лишили се ваздуха и 

готово се почели гушити. Ужасно пате од главобоље. Треба 

напоменути да су висински шатори произведени специјално да би се 

могли херметички затворити. 

 

Конзерве отварају пијуцима 

 

У Хималајима полазак на пењање није у зору, као у Алпима. 

Хладноћа приморава на чекање Сунца. На несрећу, тог јутра први 

зраци нису огрејали алпинисте који су цвокотали спремајући 

доручак. Мучили су се са конзервама шпагета у парадајзу, које су 

биле толико смрзнуте да су одолевале ударима цепина! 

У 7,30 поново су били на путу. За око пола сата стигли су на 

превој. Ту су погледом мерили запреке што им планина поставља. 

Северни, округласт гребен нудио им је сигуран пут. Малори га је 

упоређивао са најлакшим делом Хорнлијеве избочине на Кервину. 

Како је Моршид био у најбољој кондицији, замољен је да стане 

на чело групе. Дакле, њему је првом припала част да стави ногу на 

тај део планине. 

Бирао је успон стеновитим рубом где је камење као заливено 

ледом. У почетку је све ишло добро, јер је атмосфера мирна. Али, 

ускоро се подиже ветар из Тибета, ветар пустошитељ. Хладноћа 

постаде жестока, небо се прекри слојем магле која задржава све 

Сунчане зраке. Пењачи су се зауставили да би навукли допунску 

одећу. Имали су само зимске капе и шешире од филца. Носили су и 

камашне добро стегнуте преко чарапа. Оне су топле, али задржавају 

циркулацију крви у ногама. 



У ПОТКРОВЉУ СВЕТА 

173 

 

Људи су поново кренули, тешко, повијени напред. Борећи се са 

рафалима ветра, с муком су дисали. Сваки корак им се причињавао 

као да ће им плућа пући. Ускоро им хладноћа нападе прсте на рукама 

и ногама, као и уши. 

Малори, који је преузео вођство, покуша да се докопа стране 

супротне ветру. Он клеше степенице у тврдом снегу цепином са обе 

руке, посао му се чини исцрпљујући. 

У 11,30 пењачи заједнички одлучују да је време да подигну 

шаторе, јер носачи треба да сиђу пре ноћи. Веома им је тешко да 

нађу погодно место. 

Иако не сувише стрм Северни гребен нема ни једне платформе. 

Наслаге стена чине да се плоче наслажу једна преко друге, као цреп 

на крову, па штрче у празно. У очајању због тога, изабрали су два 

раздвојена места, правећи платформе од камења. То је тежак 

задатак, јер већ само сагињање преставља напор. Око 15 часова 

шатори су подигнути и носачи силазе. Оставши сами, ”сахиби” 

припремају на брзину оброк, да би се што пре увукли у своје топле 

вреће од перја. 

 

Сан мећу звездама 

 

Спавати у логору на великим висинама је подухват који захтева 

размишљање. Треба најпре мислити на обућу. Неопходно је заштити 

је од хладноће, уколико сутрадан нећете да их кравите на пламену 

примуса или свеће. 

Неки је задржавају на ногама и обувени се увлаче у вреће за 

спавање. Други је изувијају и стављају у дно вреће као хладан 

термофор. Малори је ставља у планинарску торбу, па као јастук меће 

под главу и тврди да је ујутро увек налази млаку. Он такође 

препоручује да се јастук стави доста високо да би се лакше дисало. 

Малори се сместио и пронашао готово удобан положај, док је 

Нортон своју врећу делио. Посматрајући колико је Нортон дугачак и 

мршав, чудно је да му треба толико места, примећује Малори. Два 

човека су толико збијена да док један мрда други мора да се 

помакне. Пробијајући под шатора, камење им гњечи лопатице. Дишу 

тешко. Од топлоте се мале смрзотине буде и почињу болети. Ујутру 

се буде исто тако уморни као што су били и пре спавања. И поред 

свега, у осам сати сви су на путу. 

 

Све мање кисеоника 

 

Сва срећа што не морају да се извлаче на рукама. Довољно је да 

ставе руке на стену и држе равнотежу. Упињу се да уједначе дисање. 

При сваком кораку они неколико пута удахну и издахну ваздух. 
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Затим се заустављају сваких 20 корака да би дубоко дували и 

прикупили мало енергије за следећи напор. 

При поласку били су пуни илузија. Мислили су да могу стићи до 

врха за један дан. Али, како су напредовали, схватили су да то не 

може бити. Међутим, настављају пут. Били су тако хипнотисани 

идејом да се треба пењати више, још више, и увек пењати, да су 

наставили да се успињу. А затим, није ли потребно и упознати себе? 

У 14,15 заустављају се. Схватили су да се морају вратити, ако 

желе пре ноћи да стигну на Северно седло. 

Покушавају да узму нешто хране, али тешко гутају суво воће, 

колач, чоколаду. Пате од несносне жеђи. А на камењу нема ни трага 

од воде. На Евересту је веома хладно и снег се не топи. Тешко 

жваћући, са гађењем посматрају пејзаж. Иза њих врх Евереста 

изгледа близу и то их чуди. А испод њих, све остале планине. Тада су 

схватили да су се попели веома високо. Попели су се на дотад 

недостигнуту висину од 8225 метара. 

 

Несрећа је избегнута 

 

Затим силазе. Снег који је пао те ноћи  прекрива плоче и чини 

их клизавим. Уморни су. Муче се и нису сасвим сигурни у својим 

покретима. И увек у таквим моментима планина изненади. 

Цела навеза је заузета на једној снежној падини, кад Малори, 

који је силазио на челу, чује иза себе необичну буку. Окрене се. 

Његова три друга клизнула су заједно са плоча. Брзо је забио свој 

цепин у снег, обавио уже око њега и легао свом снагом. Искуство је 

често показало да је немогуће да један човек задржи тројицу у паду: 

или човек буде отргнут, или се уже прекине. Једино ако се деси 

чудо. А оно се понекад и дешава. Други из навезе се без сумње 

закачио за стену. Заустављен за тренутак, он кочи пад својих 

другова, што спречава да се осети тежина сва три човека у исто 

време. Уже је издржало велики трзај без кидања. Несрећа је 

избегнута. 

После те узбуне, четири човека су удвостручила пажњу, што је 

имало за последицу још спорије напредовање. Док су стигли на 

Северно седло, пала је ноћ. Треба им још да прођу тај ледени хаос. 

Пале фењер, али се губе. Идући, враћају се усред ледених пукотина, 

скачући преко ледених зидина. Док безнадежно траже уже које су 

фиксирали на последњој стрмој падини, њихова свећа се потпуно 

угасила. Пипајући, стижу у логор IV. Једанаест је сати. 

Пити, пити, хитно им је потребно да пију. Њихова грла су 

исушена од напрезања приликом дисања. Спремају се да топе снег, 

кад приметише да су грешком носачи однели сво посуђе. То је 

катастрофа. Готово угушени, увлаче се у вреће за спавање. 
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Покушај са кисеоником 

 

Будући да је Финч био професор хемије, добио је задужење да 

се брине о апаратима за кисеоник. Тек што их је распаковао у камп-

бази, морао их је поправљати. Потреси приликом транспорта нису им 

пријали и они су јадно цурили са свих страна. Међутим, били су 

специјално проучавани за експедиције и потребе алпиниста. Све до 

тада једино су се авијатичари њима служили за летове на великим 

висинама. 

Комплетан апарат тежи 14 килограма. Састоји се из једне кутије 

која се носи на леђима и у којој се налазе четири челична цилиндра 

напуњена компримираним кисеоником. Кисеоник се доводи бакарним 

цевима до једног апарата снабдевеног манометром, који се носи на 

прсима. Одатле, путем гумене цеви, стиже најзад до маске која 

покрива нос и уста пењача. На несрећу, та маска представља велику 

грешку. За време марша проузрокује неиздржљиво гушење, а и влага 

се ту кондезује и смрзава. 

Срећа је што је Финч мајстор за све. Са деловима стаклене цеви 

и мехуром од фудбалске лопте он преуређује маске и прилагођава их 

на услове дисања у планини. Проводи читаве дане са тестером за 

метал, кљештима, гвожђем за варење. Заслужује због тога 

поштовање, јер је његова радионица под ведрим небом, а ваздух је 

тако хладан и поред сунца да му се често метални апарат лепи за 

прсте. 

Како су апарати били готови, учини неколико корака ради 

пробе. Пошто је проба била успешна, изјављује да је спреман за 

полазак. 

Чланови екипе који су му додељени немају, можда, довољно 

планинарског искуства, али нису без квалитета. 

Од Северног седла, 25. маја ујутро, Финч шаље напред носаче 

натоварене потребним материјалом за постављање логора. Затим сат 

и по касније, опремљен као и његови другови маскама за кисеоник, и 

сам креће. Приликом успона имао је задовољство да сустигне, па чак 

и да претекне караван носача. 

Око 7800 метара зауставља се. Нивелишу једну платформу и ту 

подижу шатор. После тога носачи силазе певајући њихове песме из 

долине. 

Већ после извесног времена ветар је почео да дува и снег да 

пада. Сада снег пада озбиљно, а ветар се претвара у буру. Веома је 

хладно. На брзину три човека навлаче додатну одећу и склањају се 

под шатор. Покушавају да се загреју спремајући топле напитке, али 

добијају само млак чај. На тој висини вода кључа на тако ниској 
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температури да се може стрпати прст у њу без страха да ће се 

опарити. 

 

Борба за опстанак 

 

После заласка сунца непогода прелази у ураган. За мали шатор 

положај постаје критичан, јер никакав природан заклон га не штити. 

Рафали ветра га снажно нападају, тако да на моменте улази под дно 

шатора и издиже га заједно са људским теретом. Ако се ветар дочепа 

шатора, одлетеће са својим садржајем све до понора глечера 

Ронгбука. Приковани за мотке, људи се боре за опстанак. Ударање 

платна чини се као бука митраљеза. Надувана врата  прете да се 

подеру. Конопци су покидани. Брзо, између два рафала ветра, 

пењачи излазе да их поправе. Такође учвршћују и шаторе помоћу 

алпинистичких ужади. Ти изласци од три или четири минута на 

ледени ветар лишавају их оно мало топлоте коју имају и они остају 

затим дуго да цвокоћу у врећама за спавање. Не стижу да се заштите 

од снега који се невидљиво пробија свугде. Убрзо их прекрива и 

улази чак и у њихова одела. 

У зору је ветар био исто тако снажан, али је снег престао да 

пада. Они то користе да направе излаз и саграде заштитни зид. 

Хтели би да спреме неко јело, али титрави пламен на примусу на 

алкохол прети да упали цео шатор, који је већ оштећен: један камен 

ношен рафалом ветра пао је одозго и пробушио платно, правећи на 

тај начин полазну тачку за даље цепање. 

 

Помоћ Шерпаса 

 

Око 13 часова настаје коначно мали предах. Невреме се мало 

стишало. Осим Финча, сви други то користе да би сишли. Али Финч је 

тврдоглав. Он је дошао ради покушаја да освоји врх и он ће то 

учинити. Опрезно “пипа” мишљење другова. На своје велико 

задовољство, открива да Брус није ништа изгубио од своје жестине. 

На несрећу, није само време оно што чини положај озбиљним, 

него исто тако и питање намирница и горива. Они су га планирали за 

само један дан. Дакле, потребно је поделити храну на оброке. Три 

човека тужно обедују. 

Припремају се да све забораве у сну и увлаче се у вреће за 

спавање, кад, на њихово велико чуђење, чују гласове споља. То нису 

гласови планинских демона, јер су пријатељски: долази група 

носача. 

Дајући пример задивљујуће оданости, за коју су они способни, 

ти честити људи су напустили, на сопствену иницијативу, Северно 

седло чим је невреме допустило. Дошли су да алпинистима пруже 
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помоћ. Доносе термосе напуњене супом и чајем који се пуше и који 

су дочекани са одушевљењем. 

Носачи су очекивали да ће алпинисти сићи са њима, јер све 

дотада ни једна екипа се није усуђивала да преноћи две узастопне 

ноћи на тој висини. Такође су били зачуђени када их Финч, после 

топлог захваљивања, испрати назад. 

По други пут, док се дан гаси, три човека се затварају у шатор. 

Ноћ обећава да ће бити мучна, јер су сви исцрпљени борбом коју су 

водили против невремена, недовољног спавања и несташице 

намирница. Мало помало црте на лицу Бруса се грчи, смех напушта 

лице, Финч осећа како му самртна хладноћа укрућује ноге. То постаје 

озбиљно. И тада му сине идеја да мало удахне кисеоника. Резултат је 

чудотворан: топлота и живот се моментално враћају у његове мртве 

удове. Брус и један Шерпас такође узимају кисеоник, тако да се од 

њега један опушта, док други налази свој осмех. Тако се распореде 

да га у току ноћи могу помало удисати. Захваљујући томе, топло им 

је и мирно спавају. Увек када би у сну Брус испустио цев из уста, 

несвесно би се узнемирио све док је не би поново нашао. Затим би се 

смирио. 

 

Мање терета, али и мање и кисеоника 

 

Пењачи, на жалост, немају ничега чиме би заменули намирнице. 

Ујутро се осећају слаби - јер нису довољно јели. Ипак у 6,30 крећу 

поново навише. 

Време је ведро, а ветар је сада само као лахор, иако леден. Иду 

врло споро. Одједном, око 8000 метара један Шерпас сруши се на 

измаку снага. Другови му помажу, дајући му кисеоник из неколико 

цилиндара, затим га враћају у камп V. Када му буде боље, он ће сићи 

и сам пошто се шатор види, а пут је без тешкоћа. 

Два ”сахиба” настављају. Требало је да заиста терен буде лак па 

да Финч не веже ужетом свог друга. Међутим, Брус је почетник. Чак 

сада иде на први успон у свом животу! 

С времена на време пењачи се заустављају да би променили 

цилиндар кисеоника. Празан цилиндар бацају, док он скаче од стене 

до стене, звонећи као звоно, они се радују: ”Ево још два килограма 

мање за ношење”. 

Ветар поново постаје јачи. Финч је приморан да напусти гребен - 

да би наставио на северној страни, мање изложеној ветру. Са 

жаљењем се одлучио на то, јер је стена на гребену, огољена од 

ветра, омогућавала лако ходање.  

Чим су кренули том страном, наишле су потешкоће. Падина је 

стрмија и они морају да се пењу кроз снег  ”пршич”, наслаган на 

тврду подлогу.  
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Финч је намеравао да изађе на гребен између седла и врха 

Евереста. Али, одједном се Брусов апарат за кисеоник покварио. 

Финч мора да сиђе до њега. Прикопчава га одмах на свој апарат, док 

покушава овај да поправи.  

Сигурно је да је Финч избегао тупост ума, клонулост воље, што 

спопада људе на великим висинама, јер је схватио шта то не ваља у 

Брусовом апарату и имао храбрости да га поправи. Има да захвали 

кисеонику - што је успео да сачува сву способност.    

Да се нису зауставили, наставили би вероватно пењање још неко 

време. Сада, кад су застали, осећају велик умор. Подне је. Долазе до 

закључка да је прекасно да би се стигло до врха Евереста и сишло 

доле у току дана. Одлучују да крену назад. Али, пре поласка Брус 

подиже поглед на  ”Богињу мајке света”, која још једина доминира и 

баца јој свој изазов као опроштај: ”Чекај мало, стара моја, нећеш још 

дуго! ”   

Сазнаће тек касније да су  прешли висину коју је Малори 

достигао и да су стигли све до 8300 метара.  

Навезују се и журе да сиђу, јер се време погоршава. Велики 

облаци надолазе са свих страна. За пола сата већ су у кампу V, где 

налазе Гурка како спава у три вреће за спавање. Како су носачи на 

видику, они им остављају бригу око опоравка њиховог друга и 

наставе да силазе. За тренутак колена им клецају и морају да седну. 

И поред тога, брзи су, јер су око 16 часова стигли на Северно седло. 

Четрдесетак минута касније стижу у камп III. 

И најзад, ту праве пир. Четири пуњене препелице, у паштети од 

џигерице и девет кобасица, није било довољно да утоли глад Финчу, 

који је са отвореном кутијом бисквита у рукама заспао.   

 

Поново на Северном седлу 

 

Сада нестабилност времена већ указује на приближавање 

монсуна. Свако јутро, већ од девет или десет сати, небо се покрива 

облацима, а Еверест ишчезава у њима, да би из њих изашао тек 

увече. То је време када ветрови воде борбу пре него што изруче 

своју садржину.  

Малори, Крафорд и Сомервил долазе из камп - базе са поворком 

носача. Нису велики оптимисти. Снег пада, лепљив и мокар. Кад су 

стигли у камп III, затекли су жалостан призор: шатори срушени из 

предострожности, а магазини за намирнице укопани 40 сантиметара 

у снегу.  

Увече под шатором алпинисти дискутују. Да ли је паметно 

устрајати? Успон на Северно седло изгледа да ће бити лавинозан. 

”Цурење” може настатине само на завршној падини, него исто тако и 

на првој која је све дотада била од леда.  
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Требало је дуго док се није упознала структура снега у 

Хималајима. Врло је различит од оног у Алпима. Од извесне висине, 

због вечне хладноће, он не познаје наизменичност топљења и 

смрзавања, што би га могло учврстити у дубини. Он остаје растресит, 

или се стврдне. Не зна се да ли су Малори и другови били скијаши. 

Да су познавали тај спорт, можда би били боље упознати с 

изненађењима која крије снег, па чак и хималајски. Без сумње, зими 

планина пружа скијашима више прилике за студирање тих елемената 

у свим варијантама - него што планина лети даје ту могућност 

алпинистима.   

Малори и његови другови су забринути јер предосећају опасност 

која се крије у падинама Северног седла. 

Сутрадан је време лепо, чак релативно топло. Под утицајем 

влажног монсунског ветра, камење морене се појављује и око кампа 

се снег слеже и постаје чвршћи. Горе, на Евересту, ветар разголићује 

северни гребен. Не треба пропустити тако лепу прилику! 

С обзиром на постигнут резултат Финчове екипе, Малори је 

одлучио да за нови покушај употреби маске са кисеоником, макар до 

кампа V. За пренос тог додатног терета, коме се још додаје  мноштво 

намирница, јер кисеоник појачава апетит, принуђени су да образују 

знатан караван, који није бројно мањи од 14 носача. 

Седмог јуна, у осам часова ујутру, навезе крећу. Треба им два 

часа да пређу снежну пољану која води до падина Северног седла. И 

поред ноћног смрзавања, снег не држи, кора пуца и они пропадају 

све до колена. Морају се често замењивати у вођењу. На првој 

снежној падини они опробавају снег разбијајући га намерно. Како је 

овај издржао, били су умирени и наставили су. Муче се и  принуђени 

су да се заустављају често.  

 

Лавина је кренула 

 

Око 13 часова приближавају се крајњој падини. Међутим, још се 

налазе на релативно стрмом терену. Иду један иза другог. Нико не 

говори. Чује се само задиханост плућа. Наједном тишину прекида у 

заглушујући пуцањ и потмула грмљавина. Малори никада раније није 

чуо сличну буку, али је препознаје без оклевања. То је лавина! 

Тридесет метара изнад њих, падина се прекинула. Око људи снег се 

наборава, цепа, ломи, а затим цео слој клизи повлачећи и њих.  

Малори је на леђима и бори се да не крене главом према доле. 

Најпре клизи полако, са покретљивим снегом, али се ускоро брзина 

повећава. Осети трзај конопца. Покривен је таласом снега. Сећајући 

се шта уџбеници препоручују да се чини у сличним случајевима, он 

остаје на леђима. Затрпан је, ништа не види и губи свако осећање 

брзине. При свему томе, под притиском који се повећава око његовог 
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тела, он је разумео да је брзина ослабила и очајнички се питао докле 

ће издржати пре него што се угуши. Тада се лавина зауставила.  

 

Смрт под хиљадама тона снега 

             

Срећом, његове руке се помаљају, ноге су му близу површини. 

Бори се и ускоро стаје на ноге. Без даха је. Тада примети да је уже 

које му полази од појаса и везује га за једног носача уронило у снег. 

Повуче га и на своје велико изненађење носач се убрзо појави. 

Здрав је и читав. Недалеко, Сомервил и Крафорд се такође 

ослобађају. Али, други? Педесетак метара ниже четири носача су 

стајала, непомично окамењена. Показивали су неку тачку испод њих. 

Алпинисти журно сиђу и нађу се над одсеком од 15 метара. Тада су 

разумели: деветорица која су недостајала скочила су у процеп са 

лавином и пала у пукотину где их је затим огромна маса снега 

затрпала. Брзо су заобишли пукотину и потпомогнути носачима, 

грозничаво копају. Служе се цепинима и рукама. То је спор и тежак 

посао, јер се снег, гомилајући се, стврднуо око телеса.  

Само двојицу су успели да спасу. Остали су погинули.  

Те године је охоли Велики Врх учинио да људи осете тежину 

његове љутње. Напали су га и он се дивљачки бранио.  

 

Живот на великим висинама 

 

Из претходне две експедиције научници су дошли до 

интересантних запажања о постојању животињског света на 

висинама. Они су срели разне животиње. Опазили су вукове на 5800 

метара, једну лисицу, једног зеца, дивљег овна на 6100 метара. На 

истој висини један миш је продро у шаторе и јео намирнице а да га 

ипак нису успели опазити. Наравно, птице су летеле сасвим високо. 

Орао брадаш је достигао 7600 метара, чавка је прешла 8000, али су 

то били случајни летови.  

Највиши становник на земљи изгледа да је мали црни 

кратконожни паук. Он живи још на 6700 метара, испод камења, међу 

одронима стена. Чиме се храни? То је тајна, јер на тој висини нема 

више ни трага од органског живота, осим свог сопственог. Можда он 

чека да му ветар донесе неког изгубљеног лептира? 

Што се тиче човека, сазнало се да он може живети на 8200 

метара, у шта се раније сумњало. Такође се запазило да је био 

способан за аклиматизацију и да је, ако се пењао по други пут на 

висину, то поднео многе боље. Ипак, кад је боравио изнад 7000 

метара, губио је мало помало снагу.  

Сада је било јасно да је било немогуће освојити врх Евереста у 

једној етапи од кампа V,  јер су пењачи ишли врло споро изнад 8000 
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метара. Било је, дакле, неопходно поставити и камп VI, посредни, 

како би се скратила финална етапа.  

 

Никако сам 

 

Навеза од двоје, као најбржа, сматрала се најпогоднијом. Било 

би добро дублирати је помоћном навезом, која би остала у 

последњем кампу и могла их пратити, помоћи, прихватити на 

повратку. Године 1921. Малоријев караван пропатио је због једне 

организационе грешке. Камп на Северном седлу био је празан када 

су у њега стигли преморени у 11 сати увече.  

Питање кисеоника узето је опет у разматрање. Наравно, 

употреба кисеоника је увек имала противнике. Међутим, зачуђујући 

резултати добијени од Финчеве екипе учинили су да вага претегне на 

страну његове употребе. Јер, та екипа, после две проведене ноћи у 

кампу V,  могла је да се попне 100 метара више него претходна.  

Она је могла да превали 300  метара на сат, док је друга могла 

само 110. И коначно, при силаску, могла је да у једном даху дође до 

кампа III, где је стигла око 17 сати, док је Малоријева екипа дошла 

само до кампа IV у 23 часа. Група пењача која је требало да пође у 

пролеће 1924. састојала се од више познатих Хималајаца. Били су ту 

генерал Брус, Самервил, Малори и Џефри Брус. Били су у недоумици 

да ли да траже Малоријево учестовање, јер је овај сада био ожењен, 

али када су га питали, одушевљено је пристао.  

 

Људско тело је само ”одећа душе ” 

 

Кад се поставило питање ангажовања носача, сумњало се да је 

катасторфа из 1922. оставила страшне успомене Шерпасима, па да 

због тога њихово врбовање не буде узалудно. Од тогa није ништа 

било. У датом тренутку, у Дерџелингу, носачи су се пријавили, више 

него икад.  

Већ сутрадан после несреће - било  је зачуђујуће држање 

преживелих, који су показали као неку врсту фаталистичког 

препуштања. За људе навикнуте да мисле да је људско тело само 

одећа која се мења смрт није ни дефинитивна ни страшна.  Она је 

само пролазни догађај. Људи су настрадали - дошло им је за то 

време. Да је њима писало да морају умрети на Евересту, ту би и 

умрли. Ако им је писано да ту не би требало да умру, неће умрети. 

Човек је у рукама богова... 

 

Нови окршај 
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Чим је стигла у базни камп, експедиција почиње борбу за 

Еверестом. Те године Велика планина преузима иницијативу 

непријатељства. Она је позвала у помоћ ветар, хладноћу, снег, све - 

да би потиснула непријатеља. Но, и поред невремена, караван је 

ипак, напредовао према глечеру Ронгбуку, погрбљено али упорно. 

После повлачења и напредовања, поновних повлачења и 

напредовања, завршавају подизање логора I, II и III на уобичајеним 

местима. Вејавица је беснела. Снег је продирао свугде. Била је 

неподношљива хладноћа. Има тешких болесника. Смрзотине, 

гушобоље и упале плућа нападају експедицију. Због тога је донета 

одлука о тренутном повлачењу у базни логор. За време спуштања, 

један од Гурка умре од емболије, а један Шерпас који је имао 

смрзнуте ноге до чланака умре одмах по доласку. Овога пута морал 

носача је био пољуљан. Осетили су дах смрти и због тога изгубили 

сву полетност. Пре него што је од њих тражен нови напор, било је 

потребно вратити им храброст. 

Због тога експедиција силази у манастир Ронгбук ради 

благослова ламе. Европљани и Индијци су се приближили ”светом 

човеку” који им је додиривао главу молитвеником који је држао у 

руци. Обраћајући се затим носачима, лама им је одржао кратак 

поздравни говор ради охрабрења и подстрека да истрају, а он ће се 

за њих молити. 

На несрећу, резултат повлачења било је огромно губљење 

времена, а то је значило приближавање монсуна. Услови су толико 

лоши да је стално требало помицати време поновног успона. И морал 

планинара слаби. 

Чим је време дозволило, Малори, Нортон, Одел и један носач 

кренули су према Северном седлу. Били су непријатно изненађени 

пењући се, пошто су открили да је пре две године рељеф ове падине 

био приступачнији за пењање. Око половине су наишли на пукотину 

у облику крста, дугачку око 400 метара. Нису је могли заобићи. 

Требало ју је прећи. 

Малори креше вертикални ледени зид уз помоћ компањона који 

му цепином осигурава ноге. Онда се увлачи у узан камин, плав и 

гладак. То га је приморало на страшно заморну гимнастику, од које је 

остао готово без даха. Изнад камина се налазила падина стрмија и 

опаснија од свих успона. Иако је био исцрпљен већ предходним 

напором, Малори инсистира да настави успон први. Пење се 

вертикално, набијајући снег и клешући у леду степенице, затим 

пречке, тамо где је нагиб падине постепен. Све иде добро и Северно 

седло је освојено. 

 

Падови 
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Сваки пут храбром Малорију се чинило да није доста урадио. 

Желео је да упозна терен који терасу где ће бити постављен камп 

раздваја од превоја где је он. То је лавиринт пукотина и снежних 

гребена, који их је две године раније приморао да праве безброј 

заобилазница. Четири човека су с муком кренули даље после 

пријатне паузе на сунцу. 

Међутим, на крају су снага и немају више ону уобичајену 

стабилност у пењању. Нортон се оклизнуо. Носач такође. На срећу, 

обојица се заустављају. Међутим, испред Малори пропаде мост и он 

се нађе у три метра дубокој пукотини. Како нису били навезани, 

његови другови нису приметили његов нестанак. Викао је, али нико 

није дошао у помоћ. Остао је да виси обешен рукама о свој цепин 

који се заглавио између пукотине. Натчовечанским напорима успео је 

да се искобеља изнад црне рупе која је зјапила испод њега. 

Пошто је приступ превоју трасиран, подигли су камп IV. Ускоро 

се и време покварило. Постаје грозно. Снег веје 36 сати. 

Неколико навеза је сишло, али су ускоро у кампу III били 

забринути због четворице носача који су остали сами на Северном 

седлу. Лишени моралне подршке ”сахиба”, ови људи ће постати 

жртве страшног празноверја. Наиме, тврдили су да су целе ноћи 

слушали лајање паса који су чували престо богиње. Забрињавајуће 

је било што су двојица од њих почели да се смрзавају. Било је 

неопходно ићи по њих и натерати их да сиђу што пре. 

 

Велика планина се брани 

 

Малори, Сомервил и Нортон се жртвују да иду по њих, иако и 

они пате од прехладе, болова у грлу и општег умора. Газе дубок снег 

који прети да се сваког часа претвори у лавину. Када су стигли на 

последњу падину, опазе једног од четворице Шерпаса на ивици 

терасастог терена. Упиташе га да ли су сви способни за ходање. 

Шерпас упита да ли мисле на пењање или на силазак. На силазак, 

наравно! Шерпас нестаде и врати се са друговима. 

Сомервил се попео до њих, уз будну пажњу Малорија и Нортона. 

Често се зауставља због јаког кашља. Најзад долази на крај ужета. 

Шерпаси су још неколико метара од њега. Он их храбри да сиђу до 

њега. Двојица му се придружују, држећи се за уже слободном руком. 

Међутим, друга двојица, журећи се, кренуше заједно и због тога 

покренуше стреху, која их понесе. Међутим, дешава се чудо: маса 

снега са два Шерпаса заустави се сама од себе - нешто ниже. 

Викнуше им да седну и да не мрдају више, што су они, дрхтећи и 

учинили. Онда се Сомервил упути ка њима држећи се ужета, пружи 

руку једном, па другоме. Јадни људи, после ових догађаја, нису више 
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били у стању да ходају нормално, клизили су и падали, па је било 

потребна чврста рука ”сахиба” да их задржи. 

Чини се заиста, да је Велика планина покушала да обесхрабри 

човека и да га натера да се повуче и не буде толико упоран. Да ли су 

послушали овај савет? 

 

Све теже 

 

Сада због времена треба журити, јер монсун неће каснити. 

Алпинисти одлучују да због губитка носача морају олакшати терет, те 

да следећи покушај освајања буде без кисеоника. 

Први јун је леп дан. Ускоро караван предвођен Малоријем и 

Брусом подиже камп V на 7600 метара, на Севеном гребену. Пењући 

се, боре се са страшним ветром, који исцрпљује носаче. Брус мора да 

помаже двојици последњих, који већ више нису имали снаге да иду. 

Силази до њих и носи им терет. Сутрадан исцрпљени људи одбијају 

да крену даље да би поставили камп VI. То су ”тигрови”, што значи 

елитни Шерпаси - изабрани као најбољи и Брус, који течно говори 

њихов језик, покушава да утиче на њих, али без успеха. Караван 

силази. На гребену сусрећу Нортона и Сомервила који се пењу. 

Ови су патили од превелике хладноће још од кампа IV. Пењући 

се ка Северном седлу нашли су се једног тренутка у сенци изложени 

снажним ветром из Тибета. Тај ветар им је пресецао дисање и чинило 

им се да су заронили у ледену воду. За два - три минута руке су им 

постале неосетљиве и поред добрих рукавица, па су се једва 

придржавали за стену од налета ветра.  

Нортон и Сомервил су лако пронашли камп V захваљујући 

тракама у боји које су Малори и Брус успут оставили ради 

обележавања пута. 

Сутрадан су једва успели да покрену носаче. Дискусија и 

убеђивање трајали су пуна четири сата - да би јадни људи схватили 

каква ће за њих то бити част да ступе на висину на коју дотада 

људска нога није крочила. На крају су ипак одлучили да крену са 

својим теретом. 

Постављају камп VI на 8200 метара. Каква част за њих! Затим 

силазе остављајући двојицу Енглеза. 

И поред велике висине, ноћ је протекла у добром одмору и 

Нортон и Сомервил су у 6,30 кренули не навезујући се. Кроз један 

сат стижу на Жути појас, што је једна од карактеристика северне 

стране Евереста и види се далеко. Он се пружао паралелно са 

вршним гребеном, 150 метара ниже. Налазе се на нетакнутом терену. 

Нико још дотада није стигао на ту висину! Та помисао их на моменат 

одушеви и даде им нову снагу толико потребну за тежак успон. 

Изгледају тужно. Броје кораке. Нортонове амбиције су да стану на 
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сваких 20 корака, али већ код тринаестог се зауставља задихан, 

погнут, са лактовима на колену. Сомервил, који је, већ патио од 

гушобоље, заустављао се у нападима кашља. Може се замислити 

ужасан осећај када је удисао ледени ваздух у већ болесне дисајне 

органе. 

Два човека су, ипак, напредовала. Жути појас им је омогућио 

лако напредовање, пошто је терен био благо кривудав. 

Пењући се, покушавали су да се разоноде гледајући панораму, 

која им се чинила варљива. Тамо доле, ниже, снегом покривени 

врхови са глечерима и моренама чинили су нестваран пејзаж. 

Алпинисти се још увек пењу. Нортону се јављају визуелне 

сметње. На моменте види дупло, па не зна где да стави  ноге. 

Забринут је да то нису први знаци снежног слепила. 

Око подне алпинисти стижу на горњу ивицу Жутог појаса, 

недалеко од Великог камина, који силази вертикално од гребена, 

источно од врха. 

 

Највиши човек године 

 

Исцрпљен  гушобољом. Сомервил одустаје. Инсистира да Нортон 

настави сам, а он да седне и да га чека. Ако буде силазио, биће му 

мање хладно, али остао је да пази како друг напредује и да му 

помогне приликом силаска ако буде требало. 

Нортон креће. Наставља борбу сам, прса у прса са 

неприступачном планином. Без присуства друга поред себе, биће му 

теже да савлада сумње и страх. Када човек остане сам у  високој 

планини, постаје страшљив. А од ове планине нема више ... Он је 

најмања црна тачка у бескрају снега и леда. Долази до Великог 

камина. Да прође кроз њега треба да обиђе два ледена вршка. 

Одатле терен постаје веома тежак, падине стрме. Наставља пењање 

пажљиво.   

У Камину наилази на веома мекан и дубок снег у који упада до 

колена, а често и до струка. И поред свих опасности, он напредује. 

На другом крају усека, глатке стене изнад амбиса не обећавају ништа 

добро. Морао је да удвостручи пажњу. Живци су му напрегнути, а и 

видне сметње се опет појављују. Зауставља се.  

Чини му се да има око 60 метара, до краја опасне стене пре него 

што стане на падину самог врха. Али, већ је 13 часова. До врха је 

остало још 300 метара, а није било времена да их пређе - ако је 

желео да се врати здрав и читав. Одлучи да се врати. Стигао је до 

висине 8573 метра, коју много година нико није прешао. 

Могло се замислити какво је било горко разочарење што се 

морао вратити, а већ је био тако близу циља. Осећао је огромно 
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олакшање при помисли да је напорима дошао крај. А губљење воље 

и амбиције такође је болест високих планина. 

Полако се враћао својим трагом. Живци су му напети и полако 

силази према Сомервилу. Њих двојица силазе до Северног седла 

ноћу. Ујутру Нортона почиње мучити снежно слепило, пошто није 

имао специјалне наочари за високу планину, што је на Евересту 

неопходно, чак и у стени, јер је сунчево зрачење прејако. 

 

Њихов последњи покушај 

 

”Не видим себе као победника”, написао је неколико недеља 

раније Малори својој жени. 

После Нортоновог повратка, и он жури да покуша док је још 

лепо време. Знамо да је био противник употребе кисеоника. Међутим, 

искуство Нортона и Сомервила показало је да постоји граница 

људских снага пре доласка на 8800 метара, па мења мишљење. 

После свега, ако успон није могућ без кисеоника, он ће га 

употребити, јер је за њега само једна ствар важна: освојити врх 

Евереста. 

Могао је да бира партнера: Одела или Ирвина. Неодлучан је. 

Одел, који у почетку није био у форми аклиматизовао се. Али, Ирвин 

је познавао руковање апаратима за кисеоник и био је веома спретан. 

Ако би у току успона дошло до квара на апарату, он би знао да га 

поправи. Због тога одлука пада на Ирвина. 

Малори би можда, боље учинио да је изабрао оног ко има више 

алпинистичког искуства. 

Када је стигао на Северно седло, Малори није био расположен 

као што је то често био. Да ли је то већ била одговорност пред 

циљем, или је патио од ларингитиса? 

Одлучио је да не иде уобичајеним правцем, него да пође 

источним гребеном све до врха. Извесни делови гребена биће више 

изложени ветру него предња страна, али ће омогућити лакше 

напредовање. Верује да неће тамо наићи на стрме и глатке стене које 

су биле препрека свим експедицијама. Међутим, на гребену се могу 

видети два узвишења. Да ли ће бити могућности да се прође преко 

њих, или да се заобиђу? Гледајући двогледом, то се није могло 

одредити. Уосталом, на раздаљини се није могло видети да ли је неки 

прелаз могућ или није. Треба му се приближити да би се у то 

уверило. И често кад се нађе у подножју види се нека пукотина, или, 

одронак, па је проблем решен. 

Малори носи само неколико боца кисеоника, које ће му бити 

потребне за сам финиш - изнад логора VI. Међутим, иако су апарати 

после 1922. били знатно усавршени, још увек су били тешки. Кад се 
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дода нешто хране и одеће, сваки ранац био је тежак око 12 

килограма. 

Шестог јуна Малори и Ирвин полазе према логору V са неколико 

Шерпаса. Сутрадан, док су се пењали у камп VI, Одел је дошао до 

кампа V да би ту остао као веза. Ускоро после доласка, стигоше 

Шерпаси са кампа VI са Малоријевом поруком да је време лепо, али 

су апарати за кисеоник ”врашки незгодни” приликом пењања. 

То вече, после одласка носача, Одел остаје сам у кампу на 7700 

метара. Шатор је поставио иза једне стене одакле му се пружао 

величанствен поглед на пирамиду Евереста, која се испречила на 

хоризонту, ”најближа богу - на земљи”. Његова тамна маса истицала 

се изнад опалског бледила Тибетске висоравни. Око глечера 

Ронгбука снежни врхови постају мало помало жућкасти, ружичасти, 

пурпурни, док подножје сакривају амбиси, тамнозелени и плави. Сто 

шездесет километара источно, бела маса Канченчунга израња из 

измаглице. Одел је видео безброј залазака Сунца, али му се чини да 

је овај надмашио све. 

 

Поруке природе 

 

Када се човек нађе сам у високој планини његово стање да 

запажа постаје оштрије. Немајући партнера за разговор, Одел слуша 

поруке природе. Осећа се тако интиман са њом. Он осећа да је близу 

да је разуме и открије њене тајне. Идентификује се са њом. Он је тај 

снежни нанос, то парче неба између два облака, ти гребени на 

хоризонту, тај плави амбис и ружичасте стене. Његово срце се 

испуни љубављу. 

Када је затворио шатор, помислио је на другове у кампу VI пуне 

наде. Сутрадан се попео до њих. Небо које је тог јутра било ведро 

смрачило се. Облаци су долазили брзо са запада према планини. 

Међутим, не чине се опасни, ретки су и врх Евереста се види. 

У једном тренутку, када се облаци разредише, угледа више себе 

Еверест у свој његовој белини спрам плавог неба. Док је посматрао, 

опази на једној падини, далеко, црну тачку која се кретала. Друга 

црна тачка је следила прву. Изгледало је да добро иду. Тада поново 

наиђу облаци и Одел више ништа није видео. Био је сигуран да је 

видео Ирвина и Малорија, али се чудио што их у подне види тек на 

том месту, а не већ на врху, како је Малори предвидео. Који узрок 

може бити закашњењу, можда боце с кисеоником, или свеж снег? 

Најзад је стигао у камп VI, где затиче известан неред. Одећа је 

разбацана по шатору, као и храна и пилуле магнезијума. Било је још 

парчића метала и дуралуминујума, што је сведочило да је апаратима 

са кисеоником била потребна поправка. 
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Почео је да веје снег и Одел се склонио у шатор. Помисли у 

једном моменту да ће се алпинисти вратити због лошег времена, па 

ће им бити тешко да пронађу камп VI. Зато креће према њима. 

Повремено се зауставља, звижди, јодлује - у нади да ће га чути. 

Међутим, ветар односи његове сигнале у налетима снега. Кроз један 

сат силази у камп VI. За то време је вејавица престала и цела 

северна страна се показала у својој белини, купајући се у сунцу. 

Одел пажљиво гледа не би ли угледао своје пријатеље. Међутим, има 

мало шансе да их открије. Требало би, можда, да се попне на гребен, 

или да се они појаве у снежном белилу. 

 

Знаци забринутости 

 

Како је време пролазило, Одел одлучи да напусти камп VI. Сети 

се Малоријевих речи, које су носачи пренели, да треба евакуисати 

кампове VI и V пре ноћи. Међутим, како је у кампу VI било места у 

шаторима само за двоје, Одел одлучи да сиђе, јер у случају да се 

врати Малори, трећи би морао да спава напољу... 

Џорџ Ли Малори  

Пошто је узео мало намирница, 

затвори шатор и крене доле. Било је 

16,30 часова. 

Силазећи, заустављао се да 

погледа да ли се тамо горе нешто 

мрда. Већ је било доста касно и навеза 

је већ морала да се врати. Али, није их 

било и то је већ био знак за 

забринутост. 

Око 18 часова силази у камп V, 

али се не задржава. Силази и даље, 

спуштајући се клизањем низ падину, 

што је доказивало да је у одличној 

форми. Јер, док су другима била 

потребна четири сата, он је тај део 

прешао за свега један! 

 

На Северном седлу нађе Хазарда, који му спреми чај и топлу 

супу. Затим су дуго разговарали, забринути за другове који су остали 

у планини. Али, никаквих сигнала није било. Малори је имао 

светлеће ракете у случају потребе. Вече се благо спушта и ускоро ће 

се појавити и  Месец. То ће им омогућити да пронађу пут. 

Ујутро су Одел и Хазард на својим местима, са двогледом у 

рукама, осматрајући место где је био камп VI, али се ништа није 

мицало. У подне Одел одлучи да се попне до кампа и потражи 

другове. Договори се са Хазардом о сигнализацији - преко дана 
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распростреће испред шатора вреће за спавање, а ноћу ће употребити 

светлосне сигнале. 

Полази са два носача. Забринутост му даје нову снагу и не осећа 

умор, иако је претходног дана имао тежак успон на 8000 метара. 

Када је стигао до кампа V, није био изненаћен што ту није видео 

своје другове. Јер да су дошли, видели би се из кампа IV. Ветар је 

брисао северни гребен у рафалима. Одел и носачи проводе ноћ 

цвокоћући, толико је било хладно под шатором, да се није могло 

спавати. Ујутро носачи изјавише да не могу даље. Одел их шаље 

натраг. Он ће ићи да тражи другове и поред страховитог ветра. 

Понесе и апарат са кисеоником у случају да буде толико исцрпљен и 

да не може даље. 

 

Отишли су без повратка 

 

У кампу VI било је исто стање које је оставио пре два дана. 

Остави апарат са кисеоником и настави даље. Два сата пењања не 

даје никакве резултате. Како и да их нађе у том пространству? 

На крају, напушта трагање. Тешког срца враћа се у шатор да би 

се мало одморио. Искористи тренутачно смирење времена да врећама 

за спавање, како се договорио са Хазардом, обавести да их није 

нашао. Једва је успео да две вреће причврсти камењем у облику 

слова Т, што је био договорени знак да нема трага од изгубљених. 

Али, ветар му отме вреће, као да није  желео да се та новост сазна. 

Пред полазак, Одел затвори шатор, бацивши још једном поглед 

горе. Обавијена облацима, планина се губила све више. Пожелео је 

да с ње скине вео тајне и сазна где су му пријатељи, али она је била 

дивља и неумољива. А можда су пријатељи подлегли дивљој чари 

њеног шарма, па су заборавили да се врате?! 

 

Да ли је Еверест био освојен? 

 

Ово  питање су постављали алпинисти када су се окупили. 

Нортон је журио да све скупи у базном логору. Плашио се да му 

монсун, који тек што није почео, не отме још људи. Један по један и 

сви кампови су били евакуисани. 

Чланови експедиције су покушали да разумно приме губитак 

другова. Али, сваки час их је нешто подсећало на нестале: празан 

шатор, или два места за столом. Владала је велика туга међу њима. 

Одлучили су да на месту где је  базни логор, подигну споменик 

дванаесторици Енглеза и Хималајаца који су том приликом изгубили 

живот. На морени, изнад кампа, направили су велику пирамиду од 

камења, четири метра високу, у коју су уградили плакету са именима 
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тројице Енглеза: Келса, Малорија и Ирвина и девет носача које су 

изгубили. 

Пошто су се састали, пењачи опет дискутују о несталим 

друговима: да ли су Ирвин и Малори били жртве несреће? Да ли су 

умрли од хладноће у биваку? Да ли су се попели на врх Евереста пре 

нестанка? 

Сви су били једногласни да Малори није настрадао због 

непажње. Био је одличан алпинист. Али, због чега је настрадао? 

Велика планина то зна, али чува тајну. Те године објавила је 

страшан рат људима. Одмах на почетку узела је два људска живота. 

Затим је чекала свој час. Дозволила је да јој се приближе. Изабрала 

их је и у једном захвату дивље убила двојицу најбољих међу њима. 

 

”Напад” из ваздуха 

 

Трагични догађаји из 1924. показали су да се богови са планине 

љуте и Далај лама одбија сваки нови захтев за освајање Евереста. 

Чекајући да донесе одлуку, Енглези намеравају да надлете 

планину. Поглед из ваздуха омогућио би им да упознају фамозну 

јужну страну, да направе снимке и помоћу њих начине карту. 

Овај пројекат наилази на велику потешкоћу: нема авиона који 

би могао да надлети тако  високу планину. Требало је да тај авион 

лети на најмање 10000 метара висине, како би остао појас 

сигурности до 8810 метара. 

Студије су се кретале у том правцу. Опремљен је авион са 

специјално јаким моторима. 

У случају ветра и лошег времена, пилот би био заштићен 

специјалним стаклом, а онај ко би ишао с њим, имао би могућност да 

у случају лепог времена отвори кабину. Обојица би била повезана 

телефонском везом, боцама с кисеоником и обучени у комбинезоне 

који се греју. 

Фотографски апарати би се исто тако загревали помоћу струје, 

како би на тој висини могли функционисати. 

Када је авион био оспособљен, прве пробе су направљене у 

Енглеској. Није баш све ишло по жељи. У току првог лета пилот се 

онесвестио због неисправне маске за кисеоник. Онај поред њега већ 

беше припремио падобран за скок, када се изненада пилот повратио 

и успео да успостави контролу над летелицом. 

У међувремену је тражено одобрење за надлетање Непала. 

Организатори су се надали да ће подухват успети без тешкоћа. 

Ако би дошло до несреће, требало је организовати помоћ на 

земљи. Међутим, то је опет изазвало дипломатску тешкоћу око 

добијања дозволе непалске владе за улазак на њену територију. 
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Требало је да полете два авиона са аеродрома у индијској 

равници неколико километара од непалске границе. Одатле, је 

требало за један сат авиони да стигну до Евереста. 

Сваки дан су авијатичари с нестрпљењем тражили информације 

о времену из Дарџелинга. 

Важно је било да северозападни ветар у предмонсунској фази 

није био прејак. У супротном случају авион би се  знатно спорије 

враћао, што би значило да би трошио више горива и можда остао без 

њега. 

 

Бела перушка 

 

Коначно, 3. априла,  временска ситуација се чинила повољном. 

Два авиона полетеше. Дигла су се изнад дебелог слоја врућине и 

прашине која је покрила индијску равницу. Ускоро, на 130 

километара удаљености, појави се бела троугласта купола Евереста, 

са чије источне стране се  видела слична: Макалу. Два врха су 

пловила изнад магле, нестварна, као из фантастичних снова. 
Али, из авиона се раздаљине брзо мењају Еверест се приближавао, 

постајао велик, док су испод крила  авиона промицали врхови бели од снега и 

леда и црне провалије. Десно, стравичан и сјајан, пружао се масив 

Канчењунга. 

Како су напредовали, авијатичари запазе белу перушку изнад 

врха Евереста. Пружала се у дужини око 10 километара према врху 

Макалуа. Чланови експедиција су се увек питали какав је то облик 

који увек има Еверест и који изгледа као перо затакнуто за шешир, 

чак и кад је лепо време. Можда ће авијатичари открити како се он 

формира? 

Већ су сасвим близу планине. У тренутку када је требало да 

пређу изнад врха Лоца и превоја који са јужне стране одваја Еверест 

нагло их струјање ваздуха спусти на готово 500 метара ниже. 

Срећом, успели су да опет ухвате висину. Сада је Еверест под њима у 

свој својој лепоти. Пролазе само 30 метара изнад врха, па им се чини 

да ће репом авиона дотаћи белу куполу. 

Враћају се, поново одлазе и то око четврт часа, играјући се као 

птице и кружећи изнад највише планине на свету. 

Кад год би ушли у зону Еверестовог облака захватили би их 

страховити рафали ветра. Иако су имали специјална стакла, због 

јачине ветра једно је пукло. 

Пилоти нису никад пролазили кроз сличан облак. У ствари, то и 

није био облак. То је једна врста вртлога који је правио 

северозападни ветар гурајући га на гребен који води на врх и силази 

на јужну страну. Са падина носи снег и лед у вртлогу и без 

престанка, те га поново на другој страни оставља.  
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Многобројна документација и фотографије које је донела 

експедиција, и од другог покушаја петнаест дана касније, нису 

пружиле довољно обавештења о рељефу јужне стене Евереста. Чак 

нису имали ни прецизније податке о гребену при самом врху. Из 

авиона виђен гребен изгледа деформисан, или сувише раван, или 

претерано стрм. Да би се стекла права слика о гребену, било је 

потребно да авион лети бар неко време у истом нивоу - паралелно 

или надоле. Међутим, с обзиром на ветар и остале атмосферске 

прилике, то је било немогуће и значило би само - катастрофу. 

Ипак, надлетање Евереста је за своју епоху био подвиг и 

енглеска авијација је могла само да се дичи успехом. 

 

Експедиција 1933. 

 

Далај лама је најзад попустио. Давши дозволу за освајање 

Евереста, дао је сагласност да се дивља тишина Евереста поново 

наруши после 1924. године. 

Десет година је прошло од предходне експедиције. Потребно је 

да се сачини екипа од нових људи. Под руководством Рутлиxа, 

оформи се група од 13 пењача. Најистакнутији су: Смит, Шиптон, 

Грин, Барни, Вуд, Џонсон, Бушид, Крафорд и Шибир. Сви су већ 

имали хималајског искуства, а нарочито Смит и Шиптон који су били 

у експедицији на Камет 1931. године. Остали су новајлије за 

Хималаје, али су добри алпинисти и могли су сви, осим Шибира због 

година, да буду у екипи за финално освајање врха. 

После надлетања над Еверестом, експедиција одлучи да се 

приближи Евересту преко Сикима и Тибета. Долази до глечера 

Ронгбука и поставља базни камп, а затим I, II и III на уобичајеним 

местима.  

Осмог маја екипе су у подножју главног циља. Још једном 

испочетка треба кренути на Северно седло. Те године је требало 

само четири дана да се тамо стигне. Свако јутро, после неколико 

сунчаних сати, наилазило је невреме које је прекидало рад. Док би 

силазили у заклон под шатор, снег би им завејао степенице које су 

једва исклесали. Сутрадан би морали радити исти посао поново. 

Истина, само једним добрим ударцем ногом могли су направити 

степенице, али овако је било много сигурније, иако је успоравало 

дневну туру. 

Као и Малори 1924. Смит наиђе на око  пола пута озбиљну 

препреку: ледена стена од око шест метара висока у превису. Срећа 

што је он добар глечерист. Клеше опримке за руке и ноге, куца 

клинове. Осигурава га Шиптон преко цепина. Али, када је хтео да 

стави ногу на клин који је укуцао, нога му оклизну и он готово паде. 

Може да ради само с једном руком, док се другом хватао за клинове 
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мале ледене опримке. Изашао је и закуцао велики клин у леду. Та 

гимнастика га је потпуно исцрпела. Али, био је задовољан, јер ево 

коначно пролаза кроз планину. То је накнада за дуги марш који је 

дотада био само суморан задатак. 

После постављања кампа IV, време се толико покварило да 

читаву седмицу планинари и носачи нису могли ни нос да промоле из 

шатора. 

 

Између провалија 

 

Место где је подигнут камп било је необично ниже од гребена, 

на унутрашњој страни ледене пукотине која је имала дванаест 

метара широку платформу. Четири шатора била су дужно постављена 

на простору од пет метара ширине и 30 метара дужине. Нови 

арктички шатори које су имали били су веома велики. 

Предности оваквог камповања биле су што је био у заклону од 

ветра. А неповољност - што је био изложен лавинама. Углавном, оне 

су се уз прасак, као бомба, сурвале у пукотине гурајући испред себе 

облаке снежне прашине. Али, ако би се већа маса снега покренула, 

камп би потпуно био збрисан. Слична катастрофа догодила се на 

Нанга Парбату 1937, када је погинуло 16 лица. Нешто касније, после 

веће лавине, Енглези одлучују да преместе камп на сам гребен. Боље 

је бити и на ветру него да их збрише лавина. 

Те године у кампу IV је инсталисан и телефон. Са великом муком 

је постављен кабл дуж падине. Али, кабл није био довољно дугачак, 

па су га фиксирали за гребен, док је кутија са батеријама била у 

шатору. Сваки пут кад би алпиниста желео да телефонира, морао је 

да понесе кутију са батеријама до гребена, да успостави контакт 

смрзнутим прстима и да покуша успоставити везу уз урлање ветра. 

Тако су послате поруке у камп III и даље радио-везом до базног 

кампа, а одатле до Дарџелинга. Само неколико часова касније вест је 

стигла у “Дејли телеграф” у Лондон - са Северног седла. 

И обрнуто. Вести су стизале до њих. Тако су примили поруку 

једног дана из Дерџелинга да треба да убрзају успон, јер монсун већ 

најављује долазак из Бенгалског залива. 

 

Шаторе што ближе врху 

 

О плану финалног успона дискутовало се целим путем. 

Алпинисти су били спремни да овог пута освоје врх Евереста, и то 

ако једна екипа успе, да може и друга да се попне на врх. 

Такав одлазак и повратак алпиниста веома је компликовао 

посао. Тим пре што је требало водити рачуна о броју носача 

потребних за постављање кампа. Онда, требало је имати известан 
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број људи у резерви. Такође је требало предвидети неког од “сахиба” 

који зна индијски, како би, ако је потребно, охрабрио Шерпасе. 

Из искуства предходне експедиције знало се да је немогуће у 

једној етапи прећи 600 метара висинске разлике до врха од кампа VI. 

Да ли је требало успоставити и камп VII, или је било боље попети на 

већу висину камп V и VI? 

Разговори о овом питању су се заоштравали, јер је свако имао 

своје мишљење. Чудна појава у високим планинама: уследи посебна 

раздраженост људи. Нису могли да се поднесе мођусобно. 

Пошто су примили поруку из Дарџелинга, алпинисти на 

Северном седлу, одлучују да крену у главни напад на врх. Иако је 

време лепо, на југу се примећују тамни облаци претећег изгледа. 

Колико ли ће их времена тибетански ветар држати на остојању? 

Прва екипа креће и оставља камп V 500 метара више од оног из 

1924. Друга екипа полази сутрадан. 

Били су у стању као и сваки такмичар пред меч. Нису могли 

веровати да је одлучни тренутак тако близу. Али, забринутост прати 

ово одушевљење. Како ће бити на 8800 метара? Да ли ће бити у 

стању да се пењу? 

 

Невреме је победило 

 

Међутим, нису морали о томе толико бринути. Чим су стигли у 

камп V лоше време их је дочекало. Сви су били блокирани. 

Требало је чекати у врећама за спавање. 

- Не знам да ли се неком од вас допада живот у високим 

планинама, - у наступу искрености обратио се Ерик Шиптон 

осталима. - Немогуће је пушити. Кад једеш чини ти се повратио би, а 

због строге контроле тежине ствари које се носе ништа од литературе 

нема, осим етикета конзерви. 

Треба рећи да је лектира била од велике помоћи пењачима док 

би чекали у шаторима. Сви ће се сложити да је најдрагоценији товар 

у експедицији - врећа са књигама. 

У току ноћи невреме достиже невероватну јачину. Иако су 

шатори били добро причвршћени и још стављено велико камење 

ради веће безбедности, чинило се да ће сваки час ветар однети и 

шаторе и људе у њима. Најкритичнији тренутак био је када се 

ишчупао клин за који је била везана једна страна шатора. Када се то 

десило, Шиптон и Смит су били у врећама за спавање. Истог момента 

кров шатора се надувао као падобран. Требало је нешто учинити. 

Шиптон је покушао да задржи шатор, док је Смит брзо навукао 

ципеле и ветровку па изашао у усковитлану ледену ноћ. 

 

Одсечени прсти 
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“Ураган је био толико снажан - пише Смит - да је било немогуће 

ићи усправно, већ сам морао четвороношке потражити одрешено уже 

шатора. Није још била ноћ и ја сам кроз вртлоге снега видео једног 

тренутка бледозелену боју неба. Поново се  видим како узалудно 

тапкам око шатора у тој усковитланој атмосфери без ваздуха, 

тражећи то парче одрешеног ужета. И уз пуно среће пронађем га, па 

је сада требало држати кров, а затим привезати уже за стену. То је 

трајало дуго и када сам најзад завршио био сам толико исцрпљен да 

сам  једва имао снаге да уђем у шатор и увучем се готово без даха у 

врећу за спавање. 

Требало је затим сатима трљати промрзле удове да бих 

успоставио циркулацију. 

Чим се указало мало лепше време, напустили смо идеју о дизању 

кампа VI и сви су сишли. Носачи су патили од промрзлина, а двојици 

су одсечени прсти”. 

Чим је време дозволило, камп V је оживео и успостављен је камп 

VI на 8350 метара висине, што значи 250 метара више од оног из 

1924. 

При силаску, носаче ухвати невреме, и то баш у моменту када су 

били на северном гребену. Одувек је био обичај да “сахиб” иде са 

носачима до кампа, а они би се истог дана вратили. Овог пута 

Лонгленд их води и једва проналази пут. Нашли су се одједном у 

облацима усковитланог снега и рафала ветра који је урлао. Наочари 

се залеђују, па их морају скинути. Тада се трепавице смрзавају и 

лепе се. Више се ништа не види. Ипак, они иду, приљубљени уз 

падину, један до другог. Лонгленд их често броји да не би неког 

изгубио на путу. Најзад их живе и здраве доведе на Северно седло. 

 

Жив човек верује да је мртав 

 

Ујутру су тек били свесни каквим су невољама били изложени 

претходног дана. Један од носача је полудео. Стари јадни Кипа 

одбија да изађе из свог шатора. Верује да је мртав. Како нико није 

видео ни једног мртваца да хода, тако ни Кипа није хтео да устане и 

настави силажење у камп III. Био је тврдоглав у својој фикс идеји, па 

га је требало запаковати и као пакет спустити до кампа. Рутлиx се 

поставио на чело колоне и ухвативши руку “мртваца” почео с њим да 

прича, јер је Кипа, иако је био “мрав”, био причљив на тему где се 

налази граница између живота и смрти! Требаће му неколико недеља 

док не успостави нервну равнотежу, али је остао у убеђењу да је био 

мртав и да је васкрснуо захваљујући докторовим магијским моћима. 

Како се видело касније, ово није био једини мождани поремећај. 
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Навезе су се сложиле да она која буде прва ишла на врх треба 

да пронађе пут великим источним гребеном - оним који је и Малорију 

био најбољи. 

Екипе су 29. маја на својим местима: Харис и Вегер су у кампу 

VI, Смит и Шиптон у кампу V, а неколико других остаје као резерва 

на Северном седлу. 

У кампу VI навеза проводи ноћ без сна. Место на коме је шатор 

био подигнут, једна платформа, било је толико нагнуто напоље, да је 

кров шатора био готово над провалијом. Целу ноћ су бдели да не би 

“исцурили” из шатота. 

 

Трагови двојице погинулих алпиниста 

 

У 6 часова обојица кренуше. Било је лепо време. Око један сат 

пењу се у сенци где је веома хладно. Када су изашли на сунце, 

застају да се огреју, изувају ципеле и дуго трљају смрзнуте удове. 

Пењу се дијагонално према гребену и на двадесетак метара од 

изласка Харис примети цепин на стени. Изгледао је као нов. На 

металу се сијало име фабриканта из дoлине Цермата. Алпинисти су 

били сигурни да је та ствар припадала Малорију или Ирвину. 

Наставили су пењање не губећи време. 

Приближавају се првој степенци на источном гребену или, како 

су је назвали Гребену I који је био у облику две велике куле. 

Првобитан план им је био да га заобиђу и прикључе се на гребен. 

Међутим, када су га видели изблиза, учинио им се много “чипкаст” и 

било би дуго заобилазити га. 

Алпинисти одлучују да прођу испод Гребена I и крену према још 

једној препреци на источном гребену - Стени II. Терен није био 

нарочито тежак и није чак било потребно да се вежу. 

Када су стигли до Стене II видели су да је немогуће прећи је 

дирекно. Имала је чудан облик. Као прамац брода спремног за битку 

25 метара високог. Као и код прве стене, заобилазе је одоздо. Тада 

опазе један вертикалан кулоар, који је водио право на гребен. Ако 

им успе да се попну, ништа их више неће спречити да освоје врх. 

Долазе у подножје увале. Везују се. Увала није вертикална, већ 

има неколико превиса. Осим тога, стена је клизава, залеђена и ако 

има опримака они су пуни снега. Харис почиње први да се пење. 

Једва се испе за дужину ужета. Вероватно би то била игра да су 

негде доле, али на 8500 метара готово нема снаге да се пење даље. 

Одустаје. И Нортон је сагласан да је тај правац преко стене 

непрактичан. 

Сада двојица планинара могу да се врате. Завршили су ту свој 

посао. Констатују да је још рано, а Велики камин није далеко. 

Одлуче да томе посвете сву пажњу. 
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Крену десно, идући жљебом који их води до ивице Великог 

камина. Са много напора су успели да уђу у увалу, где је све било 

стрмо, залеђено, а на избочинама се накупио растресит снег који би 

од најмањег додира падао. Алпинисти су веома лагано напредовали. 

Нису се могли осигуравати, јер није било ни једне избочине на коју 

би могли обавити уже. 

 

Амбис дубок три хиљаде метара 

 

Најзад су стигли до краја Камина, где се такође нагомилао 

пудраст снег који би се одмах рушио. Морали су бити веома опрезни 

где стављају ноге. Ипак, напредују и прелазе га са успехом, јер се 

Камин спушта три хиљаде метара доле у амбис на глечер Ронгбук. 

Стена на супротној страни камина је још стрмија, са још више 

снега. Све је тако стрмо и глатко да око нема на чему да се заустави. 

Опримци, ако их има, пуни су камења које се под наслагама снега 

одроњава у амбис. Има “добрих” планина и оваквих које једино желе 

да алпинисте сурвају у амбис... 

Ипак Харис и Вегер почињу опрезно да се пењу. Наилазе на 

мали камин пун снега. Харис покушава да стане на мали опримак, 

али се маса снега сруши после овог покушаја. Није смео да се ослони 

на тај лепршави снег. Није осигуран. Вегер се држи приљубљен, како 

може, на једном жљебу. И тада Харису постаде јасно да нема више 

могућности да се иде даље и свако форсирање значило би 

катастрофу. Он силази. 

Консултује се. Ипак, пењање не изгледа сасвим немогуће. У 

датом моменту је заиста врло опасно. Мисле да су достигли исти ниво 

као и Нортон 1924. Испод врха су 300 метара. Али, иако би ишло 

најбоље, требало би им најмање четири сата. А тада је било 13,30 

часова. Морали су да стигну до кампа V пре него падне ноћ, јер су 

Смит и Шиптон то вече у кампу VI. 

Не треба изазивати ђавола у планини! Враћају се. То је просто 

невероватно како су енглески алпинисти дисциплиновани и како 

знају да одреде време када се треба вратити, а то није лако! 

Навеза је тужна због негативног резултата. Желели су бар при 

повратку да открију неки детаљ који ће им олакшати следећи успон. 

Вегер је последњим снагама успео да се домогне терена источно од 

Стене I. Одатле је могао да баци поглед на јужну страну Евереста, 

што дотада ни једном људском створењу није успело. Али, њега 

посебно интересује сам гребен. Налази да је врло оштар, да има 

препрека - стена и леда и не треба се надати да се по њему може 

стићи на врх. Полако сиђе до Хариса и заједно пођоше у камп VI. 
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Тамо затекоше Смита и Шиптона. Саветују им да не би губили 

време узалуд, нека иду правцем којим је и Нортон пошао. Наставе 

силазак носећи цепин који су нашли. 

Цепин који су пронашли после девет година на стени изазвао је 

доста коментара. Сведок драме могао би да осветли детаље догађаја. 

Он  није био добровољно остављен. Алпинист се никад не одваја 

од свог цепина, то му је најбољи пријатељ и најсигурнији спасилац. 

Није могао ни пасти одоздо, јер је положај стене нагнут и једном 

испуштен не би могао нигде да се заустави. Мора да је био остављен 

ту. И сасвим природно, замишљао да га је алпинист у журби оставио 

ту да би ухватио уже са обе руке, јер му је партнер клизнуо... На 

сваки начин, он је означио место где се несрећа догодила. 

 

На прагу успеха 

 

Шиптон се пењао у камп VI када испред њега Смит застаде и 

повика: 

- Харис и Вегер су на Стени II. 

Имали су од чега и да занеме. Јер, ако је навеза успела да 

стигне и преброди те препреке, ништа их  више није спречавало да 

стигну на врх. Сели су да боље виде. Јасно су видели две црне тачке 

на белој падини испод Стене II. Пажљиво су фиксирали црне тачке 

које су се мицале. Међутим, кроз неколико тренутака учинило им се 

да су тачке на истом месту. Јасно им је било да су то стене које су 

вириле из леда. Видели су онда друге, нешто више, али када су их 

фиксирали, опет се чинило као да се покрећу. Ова оптичка варка је 

честа у планинама и није једанпут преварила алпинисте. Тако је било 

могуће и да се Одел преварио. Сећамо се да му се учинило да их 

види - у тренутку када се раздвојио облак, дакле за неколико 

тренутака. Имао је утисак да алпинисти брзо напредују, али имајући 

у виду тежину пролаза, то је било немогуће. Одел је затим изјавио да 

није био сигуран да ли је видео Стену I или Стену II. Чинило му се, 

ипак, да је видео Стену I, што је својевремено било за Малорија и 

Ирвина веома касно, с обзиром да су Харис и Вегер ту били око 7 

сати. 

Мисли се да су Малори и Ирвин пали силазећи, пошто је терен 

тако нагнут да је клизање у силаску било вероватније. Да ли су 

двојица храбрих доспели до врха? Данас се у то сумња. Кад је 

Хилари много година после тога са врха Евереста бацио поглед на 

источни гребен и северну страну, изјавио је да му се чини и једна и 

друга апсолутно немогућим за пењање. 

 

Још један неуспех 
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- Нема много радости у животу алпиниста у високим планинама. 

То је убитачно заморан и депримирајући посао изнад других емоција, 

- изјавиће Смит касније. 

Док је Ерик Шиптон по повратку са Евереста био у Француској и 

једном приликом се пењао у Шамоњу, изјавио је француским 

колегама: 

- Еверест, то је као рат! 

У кампу VI после одласка Хариса и Вегера, Смит и Шиптон почну 

да припремају вечеру. Свим пењачима у високим планинама то је 

веома тежак посао. Они су већ преморени, па би најрадије без ичега 

у желуцу да се увуку у своје вреће за спавање. Али, требало се 

патити са јогунастим решоима на петролеј, и то на разређеном 

ваздуху. У полулежећем ставу, у врећама, требало је да пазе на 

покрете како не би преврнули ту осетљиву справу. Неконтролисан 

покрет и вечера је изгубљена, а ватра би захватила шатор. Како нису 

располагали већим бројем судова, правили су чај у шерпи где су 

кували и друга  јела, па је то пиће више личило на тибетански него  

енглески чај, с масним кружићима и остацима хране, па се могао 

видети читав мени, а понекад и од претходног дана. 

То вече у кампу VI алпинисти користе решо на алкохол, пошто 

други није функционисао на тој висини. С тим минијатурним 

апаратом требало им је један сат да истопе шерпу снега. Једино су 

вруће напитке могли да гутају, толико су им гуше биле прехлађене и 

болне. Већ су им се огадиле слатке ствари, нарочито бомбони које су 

приликом пењања сисали, јер је то било најлакше и због хладноће и 

ветра. Те вечери два другара су пожелела нешто “конкретно”. 

Шиптон је маштао о кајгани од туце јаја, а Смит о подварку са  

франкфуртским кобасицама! 

 

Романтика дивље природе 

 

Када су завршили вечеру, шатор се одједном осветлио. Отворили 

су га и бацили поглед на залазак сунца. Вече је било изузетно мирно. 

Ретки налети ветра надимали су странице малог усамљеног шатора, а 

били су толико ледени да се чинило да их из својих плућа испушта 

фамозни демон који влада  тибетанским паклом. Неколико стотина 

метара ниже наилази магловито море златасте боје, одакле су се 

помаљали пламтећи гребени неколиких врхова. Али, врло брзо боје 

су нестале. Облаци и планине попримају сиву боју и студен. Двојица 

људи дрхтећи затварају шатор и увлаче се у пернате вреће. 

Провели су лошу ноћ, јер им се чинило да се најшиљатији камен 

Азије нашао испод пода њиховог шатора. Целу ноћ су се превртали, 

трзали, давили се, што им је прекидало сан. Када су се у зору 

пробудили, сломљени и уморни, примете да дува ледени ветар 
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доносећи снежне облаке. Треба чекати и они поново затворише 

шатор. 

Проводе дан у врећама за спавање, разговарајући о опасностима 

подвига. Питали су се да ли је монсун већ почео. У том случају би 

имали мале изгледе да се извуку живи из авантуре, пошто се не могу 

повући до Северног седла усред урагана. Иако би имали намирница 

за три дана, горива имају само за два. А онда? На тој висини је 

немогуће да једно људско створење опстане без топлог напитка. У 

најбољем случају, ако невреме престане и они крену горе, биће 

веома тешко због нових наслага свежег снега. Рачунају и на 

смањење физичке кондиције, која је ослабила услед неколико дана 

чекања. Сва срећа што их је ухватила нека обамрлост, па су постали 

равнодушни на све. 

 

Хладноћа продире до костију 

 

На крају дана облаци се разилазе и ветар слаби. Погледавши 

кроз шаторски прозорчић, угледају Еверест. Шиптон се зачудио што 

је тако близу - само 500 метара... У стени без свежег снега, без ове 

висине то је пењање од око једног сата! Жеља целог живота!... 

Моментално нису имали толико снаге да га се дочепају. 

Следећа ноћ није била боља од предходне. Међутим, ујутру је 

небо ведро. Алпинисти почињу полако да се припремају. Ципеле су 

им као гранитна стена и на пламену свеће их дуго одмрзавају. 

Обукли су једно за другим пет пари чарапа, два пара дугачких гаћа, 

седам џемпера, по једну ветровку са постављеном капуљачом од 

вуне. Шиптон изјављује да је спреман за тежак успон, као и за 

лагани танго. Но, и поред све те одеће, хладноћа је толика да 

продире кроз све то чим су изашли из шатора. Ветар је престао. 

Седам часова је и тридесет минута. 

Договарају се да се не навезују. Ићи ће један за другим у корак 

и често ће се одмарати. Шиптон се не осећа добро. Осећа се “нејак 

као маче” и боли га желудац. Писаће о томе касније Смит: “Да нас је 

неко видео како полазимо, рекао би да би било боље те две олупине 

сместити у болницу”. 

Послушавши савет Вина Хариса и Вегера, двојица другова крећу 

Нортоновим правцем. Ветар је делимично збрисао снег да би га нанео 

на друго место, сакривајући крушљиво камење на косим полицама. 

Веома пажљиво се крећу све до места где мисле да су Малори и 

Ирвин клизнули у смрт. 

После два сата пењања, Шиптон изјављује да је толико болестан 

да не може даље. Пријатељи су се договорили да у случају да један 

од њих буде исцрпљен и не може даље неће форсирати даљи успон, 

него ће се после краћег одмора вратити у камп. 
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Шиптоново одустајање било је страшан ударац за Смита. Да ли 

је то био само изговор да овај не иде даље? Не. Он је дошао да 

освоји Еверест и освојиће га, ако треба сам. За тренутак му се овај 

солистички подухват чинио сасвим природан и у томе није видео 

никакву посебну одважност. 

 

Сам под врхом 

 

Пошто се уверио да Ерик може сам ићи до кампа VI, Смит 

наставља. И, ево, сада као Нортон, сам је у загрљају планине. Да ли 

је заиста сам? Откако га је Шиптон напустио, чинило му се да је неко 

иза њега заузео место његовог друга. Ово присуство је пријатељско, 

окрепљујуће. И не осећа се више сам. Кад год би погледао назад, 

увек би био изненађен што нема никог. 

Сличне илузије имали су и други алпинисти у Алпима када су се 

сами пењали. Један алпинист је причао да је приликом пењања, када 

је био сам, пустио други крај ужета да виси, јер је имао утисак да се 

за њим пење неко. И утисак је био тако јак да је био сигуран да на 

крају ужета има некога. Тиме се тешио. 

Кад је Смит стигао на ивицу Великог камина, за тренутак се 

обесхрабрио видећи испред себе стену коју мора прећи да би стигао 

до врха. Врло је стрма, најстрмија од свих које је дотада савладао и 

пуна је снега. 

Иако је Смит осећао да су шансе за успех мале, није ни тренутка 

мислио да одустане. Погледа горе. Врх “жуте боје, светлуцавог снега 

и бескрајно усковитлане перјанице од беле магле” учинио му се 

хиљаду километара далеко “изнад непролазне провалије”. Ипак, он 

се пење што је могуће више, иако без велике наде. 

 

Да мало јаче дише одлетео би у амбис 

 

За улаз у камин користи жљеб. Он се сужава до неколико 

сантиметара ширине. На крају је била избочина која је вертикално 

падала доле. Смит се пажљиво премести. Пружа руке, пипајући 

несигурно опримке. Изгледао је као разапета животиња. Једва 

одржава равнотежу. Стена га не прима. Да мало јаче дише - одлетео 

би у амбис. 

Врати се натраг. Одједном га обузе страх. Треба направити само 

један корак, само један корак са пуно поверења. После тог се жлеб 

проширује. Покушава још једном, али га храброст напушта. 

Тражи другу могућност. Шест метара ниже опази један жљеб 

који води у камин, по изгледу много шири. Иако је био у губљењу 

висине, тако тешко освојене, одлучи да сиђе. 
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Жљеб је заиста шири и после нервне кризе коју је имао заустави 

се ради опуштања. Затим наставља прелазак преко снежне падине 

педесет степени нагнуте према крају камина. Снег није толико 

растресит као пре два дана када су се пењали Харис и Вегер. Чврст 

је. Мора да се сабио падањем лавина, којих има доста у камину. Смит 

клеше степенице. То је страшан напор. После неколико удараца 

цепином, стаје да би ухватио ваздух. Дахће као тркач пред циљем. 

После двадесет степеница, дође на другу страну - падину 

насупрот камина. Стена је стрма и нагнута са наслагама снега око 60 

до 80 цантиметара дебелим. Смит рукама тражио опримке, уз 

шуштање би клизио. 

После једног сата исцрпљујућег напора напредовао је 15 метара. 

Обузима га безнадежност. Удови му дрхте од умора. Срце туче да 

искочи. Гледа горе. Врх изгледа потпуно равнодушан, далеко, без 

сажаљења за јадну људску сподобу која задихано и с муком жели да 

стигне до њега. 

Затим гледа доле. Запажа стотинак врхова испод својих ногу, 

глечера, тамну долину Рогбука, а у даљини златаст плато Тибета, где 

се плаве сенке облака шетају. Чини му се да виси “изнад грозне неме 

провалије, чак на граници између живота и смрти, на крову света”. 

Тражи умирујуће присуство непознатог друга иза себе и 

разочаран је што га не види. Наравно, сам је, сасвим сам. Обузима га 

ужас. Само на једно мисли: повући се, спасти страшних зидина које 

га заробљавају. 

 

“Кобасице” на небу 

 

Тада, у том тренутку, окрзнула га је катастрофа. Под ногама му 

попусти опримак. Срећом, цепин је заглавио у једну пукотину, као 

што је радио и цело време док се пењао. Прихватио се на време, док 

још није почео да пада. Лепо је то избегао. Али, тог тренутка је 

толико био избезумљен, да није ни приметио колико је био близу 

катастрофи.     

Супротно од оног што се плашио, силазак је био лакши него 

пењање. За неколико минута био је на ивици камина. 

Тада се сетио да целог дана није ништа јео. Зауставио се и узе 

кекс са медом који је понео као једину намирницу. Поломи га, окрене 

се и понуди друга иза себе, али опет није било никога. 

Тешко налази пут у полицама које је морао прећи до камина VI. 

Мора нарочито да пази, јер се крампони добро забадају у жути лед, а 

на белом клизе. За исцрпљеног човека то је представљало још једну 

тешкоћу. 

Готово беше стигао, па се још једном окрете и погледа горе. И 

опази две чудне црне ствари које су лебделе на небу. То је изгледало 
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као пар кобасица: једна је имала као мала крилца, а друга је личила 

на дудук од чајника. Обе ствари су биле непомичне, али су 

трепериле као да дишу. Није знао  шта да мисли о тој појави. 

Посумњао је да има неке сметње у мозгу, да није шенуо, па је 

покушао да направи тест. Скрете поглед на другу страну и предмет 

ишчезе. Поново врати поглед на исту страну - непромењено. Још 

једном скрете поглед на неке врхове, уз напор да се сети њихових 

имена, па опет врати поглед и - опет та ствар на небу. Ништа од 

свега није разумео, па настави силазак. У том тренутку наиђе облак 

који све прекри. Неколико минута касније облак се диже и опет се 

видело небо. Празно је. Чудна ствар је нестала. 

Ово је био још један доказ како се због нервне напетости и 

умног напрезања у високим планинама људима причињавају 

халуцинације. 

 

Монсун је стигао 

 

Смит је био толико изнурен када је дошао у камп VI да је 

одлучио да ту проведе и трећу ноћ. Да би му осигурао мало већи 

конфор, а и да би уверио Барнија у кампу V да је све у реду, Шиптон 

одлучи да сиђе. Али, време више није тако лепо и облаци почињу да 

прекривају планину. Међутим, није изгледало да ће почети невреме. 

С обзиром да је предходног дана навејало доста свежег снега, 

Шиптон је имао потешкоћа у првом делу силаска. Неколико 

стеновитих пролаза којима се пењао постали су готово немогући за 

силазак. У једном тренутку покушао је, држећи се на врховима 

прстију, да доскочи на једну полицу. Међутим, додирнувши је ногом, 

снег одлете, а испод њега је била ледена плоча. Остао је да виси са 

ногама у провалији. Ако се пусти - смрт је неибежна. Остаје једина 

могућност, а то је да се поново попне. 

Када се зна да се човек задува већ на 5000 метара подижући 

марамицу, онда се може оценити напор којим је Шиптон на 8300 

метара успео да се извуче из тог висећег положаја. Ноге је привукао 

у висину руку. 

Исцрпљен напором, грабио је даље без заустављања, јер се 

невреме приближавало. Успео је да се извуче из тешкоћа на време. 

Ураган се спустио на њега свом снагом. Морао је да се приљуби уз 

једну стену окренут леђима ветру. Чим би настало затишје, кретао 

би. Али, вејавица га је заслепила и могао је да види свега неколико 

метара испред себе. Ускоро му би јасно да је изгубио сваку 

оријентацију. Сео је исцрпљен и чекао... 

“Бити изгубљен у високој планини под таквим условима и за 

најмирнијег човека било би непријатно и узбудљиво. За мене није 
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било непријатно, ни узбудљиво, ја сам се побожно помирио са 

судбином, па шта ми она одреди”, - писао је касније Шиптон. 

На срећу, судбина је одредила да се из магле појави врх једне 

стене коју Шиптон препознаде. За њега је то био путоказ, као 

светионик за морепловце. Упути се према њој и спусти у камп V, где 

проведе ноћ. 

За то време у кампу VI Смит ослушкује дивљање буре. Платно 

шатора пуца као петарда и цвили под рафалима ветра и наносима 

снега. Ерик се брине да ли ће бити у могућности да се бори сам са 

невременом. 

Пред залазак сунца, ветар престаје, јер то су ћуди Евереста - да 

одједном наиђе и одједном престане невреме. Пре него што се 

припреми за ноћење, Смит отвори шатор да би уживао у призору. 

 

Затрпан снегом 

 

“Пружио се призор невероватне пустоши. Свугде наоколо, 

бескрајан скуп окованих снегом полица, које су светлуцале. 

Неколико стотина метара ниже, маглено море је котрљало лагано 

своје облаке. Ту и тамо зраци сунца су се пробијали. Ни једног звука. 

Ништа није реметило спокојство Евереста, ни падање камења, ни 

лавине. Само тотална тишина. И продирући у све ствари грлећи 

својим смртним загрљајем, хладноћа, краљица простора и понора”. 

Тишина није дуго потрајала. Ноћу је ветар настављао оргијање, 

али Смит га више није чуо. Спавао је мртвим сном непрекидно 13 

часова. 

Кад се ујутро пробудио, зачудио се што је затрпан снегом. Али, 

одмах му је било јасно како се то догодило. Предходног дана, 

припремајући са Ериком обед, изгорели су шатор, па је кроз ту рупу 

ветар нанео снег. Затрпао је све: спавача, примус и намирнице. 

Смит је с муком припремио доручак. Рио је по снегу да би 

напипао ствари које је тражио, а због хладноће могао је држати руке 

ван вреће за спавање свега неколико секунди. 

Док Смит силази, тихо је. Напредује полако, пошто је слаб, али и 

зато што су стене покривене поледицим. 

То је било први пут да алпиниста наиђе на поледицу на Евересту 

на тој висини. Обично сунце није толико јако да истопи снег, па 

стене остају суве испод пудравог снега. Једина сила против снега на 

8000 метара је испаравање, толико интезивно да се снег уместо у 

чврсто одмах претвара у гасно стање. Треба да сунце посебно јако 

загреје стену да би се први снег, доњи слој, отопио, па тек онда да 

се заледи. То је био сигнал да се приближава монсун, са својим 

млаким ветровима, топлим временом и влажним снегом. 
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Смит се налазио на најтежем делу силаска, када примети чудан 

облак који се муњевито приближавао гребену. Одједном се нашао у 

силовитом рафалу ветра који га готово отрже од стене. После првог, 

налете други, па трећи. Није више могао да стоји, кренуо је 

четвороношке. Више пута га је ветар подизао и бацао као суво 

лишће, па је захваљујући цепину, који је дубоко забио у снег и 

чврсто се држао успео би да не одлети у провалију. Рекло би се да га 

у наступу беса Велика планина лови као да га се жели заувек 

отарасити. 

Смит се довуче некако на мање опасан терен, али му је још увек 

тешко да се оријентише, јер му вртлози снега смањују видљивост - 

на само неколико метара. Наставља да силази више по инстикту а 

још више по срећи. 

 

Борба са самим собом 

 

Осећа да борба не може још дуго потрајати. Студен почиње да га 

обузима. Полако, утрнулост га обухвата од пете до главе. Осећа и 

“чудан осећај присуства смрти”. Међутим, иде напред. 

“Сећам се, причао је он касније, како сам се борио сам са собом 

неко време које ми се  учинило као вечност, како је све то узалудно 

и непотребно. Најбоље би било сести и са тим свршити... “. 

Али, алпинисти као Смит никада не би сели да чекају смрт. 

Још увек иде. Распознаје на гребену жљеб којим се пењао и где 

се са Ериком грејао на сунцу. Моменти када је било топло на 

Евересту тако су ретки да се не могу заборавити. Спустио се до 

жљеба и чим би се нашао на супротној страни, у заветрини, оживео 

је. Удара рукама, једну о другу, тапка ногама и полако нестаје 

утрнулост и циркулација се враћа у смрзнуте удове. Дошао је до 

закључка да би га ветар који је тутњао на неколико метара изнад 

њега једноставно убио. 

Кад се опоравио, поново крену. Иако је ураган ослабио, силазак 

је још увек био мучан за човека који се налазио на граници 

опстанка. 

Када се приближио, приметио је Шиптона и Барнија како излазе 

из кампа V и крећу ниже. Виче да би их зауставио, али се његов 

храпав глас не чује. Није успео да га чују другови, већ их је видео 

како настављају пут. 

Стиже у камп. Ту га чека још једно разочарење. Шатори су 

срушени и не могу му пружити никакав заклон, чак ни за кратко 

задржавање. Пошто не може ништа да уради, креће према превоју. 

Посрће. Зауставља се. Седе најзад, јер му ноге клецају. 

 

Последице висинске болести 
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Најзад, са Северног седла га опазих. Лонгленд се попео 300 

метара у сусрет, носећи му термос топлог окрепљујућег чаја. Био је 

заиста окрепљујући. Јер, чим га је попио, Смит настави силазак без 

ичије помоћи. 

Медицинским прегледом установљено је да је он једини члан 

навезе за успон на врх који тренутно није патио од проширења срца, 

после боравка на великим висинама. Иначе, имао је веома осетљиво 

срце, па је у 27. години морао напустити Краљевско ваздухопловство 

због слабог физичког здравља. Због тога је мислио да никад неће 

успети да савлада напоре које захтевају велике авантуре. 

Висинска болест се поиграла и са осталим члановима “ударне” 

екипе. Сутрадан су напустили Северно седло с помоћном екипом. И 

када су срели караван који је ишао пред њих носећи им топли чај, 

Шиптон откри да није у могућности да се изражава коректно. Када је 

хтео да замоли за шољу чаја, испало је нешто као “трамвај, мачак” и 

све тако неке речи без везе. Он је добро знао шта хоће да каже, али 

језик није хтео да то изговора. Другови су га гледали са жаљењем. 

Разљућен, одједном напусти групу и спусти се низ глечер. Стиже 

први у камп III, али га ту дочека ново разочарење: сви су чекали са 

нестрпљењем новости о освајању врха. Али, све што је он могао да 

каже, било је нако мумљање, неразумљиво, као шапутање, јер му се 

глас још не беше повратио. 

 

Пораз их је охрабрио. 

 

Свако би поверовао  да ће експедиција после оваквих покушаја 

напустити за ту годину освајање Евереста. Од тога није било ништа. 

После једнонедељног одмора у базном кампу, алпинисти поново 

праве програм. А камп се налазио на таквом месту да су могли само 

пожелети да ту продуже боравак. Био је јун и сунце је грејало. 

Између камења стидљиво је вирило биље: мак, горчац, јагорчевина и 

ниска трава. Најзад, максимално уживање! Чак се можеш скинути и 

опрати! Стидљиво, сваки “сахиб” се у свом шатору прао, изузев 

тројице, који су направили неку врсту базена са глечерском водом. 

Али, чим су се загњурили, излетели су попут чепа из шампањске 

боце! 

Када су се поново попели до кампа III, било им је јасно да је 

монсун најзад стигао: Еверест је био бео “од главе до пете”. Немају 

више никакве шансе да га освоје. Овога пута су мислили да ће ићи 

брже, пошто су понели боце са кисеоником, па ће стићи горе пре 

великих падавина. Те године апарати су били знатно лакши и тежили 

су свега шест до седам килограма. 
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То што их дотада нису употребљавали било је због спортског 

морала, а нарочито што су се после Нортоновог успеха уверили да је 

човек способан да освоји врх сопственим снагама ако је 

аклиматизован. 

Сада је превише касно. Одлазе без коришћења апарата. 

Разочарарани, окрећу леђа планини и силазе. 

Чини се да је Велика планина, као у причама, ставила око чела 

чаробни прстен како је нико не би освојио. Већ трећи пут алпинисти 

су били заустављени на истом месту, као да су наишли на невидљиву 

препреку... 

У добрим причама увек главни јунак налази начина да преброди 

зачаране препреке. И ова прича овде није изузетак од правила и 

видеће се како су нашли магичан круг који је спречавао људе да 

беру цвеће славе, цвет бео и највиши. 

 

Лудост појединаца 

 

Трипут у току 32 године историје човек ће се наћи доста занесен 

и неразуман да покуша успон на Еверест сам са неколико носача. 

Први покушаји почињу у пролеће 1934. године. 

Морис Вилсон, бивши капетан британске армије, био је 

визионар. Изградио је своју теорију по којој би човек који гладује 

три седмице требало да се очисти од свих недостатака, физичких и 

моралних. По завршетку тог искушења, биће обдарен новим снагама, 

чак и превише. Њега је опседала та визија и он је веровао да му је 

дужност да шири ту доктрину у свету, за добробит човечанства. 

Мислио је: ако би освојио Еверест сасвим сам, публицитет који би 

имао после тога послужио би му за његово проповедање. Нико га 

није могао зауставити у томе, без обзира што није био алпинист, нити 

је познавао планине. 

Према његовој првој замисли, требало је да полети авионом, да 

се спусти на падине Евереста, доста високо - како би му остало што 

мање ходања до врха. 

Због тога је научио да пилотира, купио један мали авион и 

полетео у Индију. На несрећу, чим је стигао на аеродром у Пурни, 

авион су му конфисковали. 

То га, међутим, не обесхрабрује. Одлази до Дерџелинга пешице 

и тамо почиње припремати “земаљску” експедицију, пошто је 

“небеска” забрањена. 

Потајно се договори са двојицом Шерпаса који су учествовали у 

експедицији 1933. да га илегално убаце на територију Тибета. 

Испричао је да тамо иде  у лов на тигрове са једним пријатељем, 

платио је собу у хотелу унапред за шест месеци да би могао ту 

оставити пртљаг закључан, и нестао! 



У ПОТКРОВЉУ СВЕТА 

208 

 

Дарџелинг напушта ноћу, преубучен у Тибетанца, и пролази 

границу не скрећићи пажњу стражара. У Тибету се преоблачи у 

европаску одећу. Али ни он - ни носач нису забринути, цео пртљаг је 

смештен на леђа понија. 

После 25 дана хода, долази у Ронгбук. Посети ламу у манастиру, 

коме исприча да је био члан експедиције 1933. и да му треба део 

опреме коју су чланови предходне експедиције оставили ту на 

чување. 

Затим креће сам, уверен у својој простодушности да ће за три-

четири дана освојити врх Евереста. Носи са собом мало огледалце за 

бријање, како би светлосним сигналима дао знак када успе. Како је 

био поборник гладовања, са собом ништа за јело не носи, осим за 

пиће - воду од пиринча. 

 

Смрт од глади и хладноће 

 

На несрећу, није рачунао на свакидашње пролећне буре на 

глечеру Ронгбуку. Невреме га је пратило све до места где је био камп 

II, а одатле се вратио доле у Ронгбук. 

Ту остане да се одмори 15 дана. Затим се поново пење са три 

носача, овог пута до кампа III на 6400 метара висине. 

Тамо му носачи показују резерву хране која је раније остављена. 

Изгледа да му је дијетална пиринчана вода оставила лош утисак, па 

је и поред својих принципа о гладовању обилно јео чоколаду, 

бисквите и сардине које је експедиција оставила. 

Изгледа да код Шерпаса није уживао довољно поверења, јер они 

одбијају да иду даље од кампа III. Он им наређује да га чекају ту 15 

дана, а он наставља сам, носећи са собом мали шатор. Кампује близу 

складишта намирница! 

Када је стигао до падине Северног седла био је јако зачуђен што 

више није било клесаних степеница од прошле године. Има цепин, не 

зна се њим служити. Устаје, враћа се, полази. Дани му пролазе у 

узалудним покушајевима. Устврдоглавио се. Није хтео да одустане од 

циља који је себи поставио. Међутим, упркос намирницама које је 

имао, физичка снага му је опадала и једног дана висински услови су 

учинили своје. Умро је од хладноће у свом шатору, у сну. 

На том месту га је пронашао Шиптон наредне године. Шатор је 

однео ветар, али су конопци још били везани за камење. Пре него 

што га је сахранио у једној пукотини, Шиптон узме нотес где је све 

било записано, па се захваљујући томе све ово зна. 

Шерпаси су тврдили да су чекали Вилсона месец дана. 

Вероватније је да су сишли у долину чим им је нестало намирница, 

остављајући сасвим самог “сахиба” чије их је понашање чудило. 
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Још два самца 

 

Касније, 1947. један Канађанин, Денмен, понови Вилсонов 

Подвиг. Са два Шерпаса крене из Дарџелинга, а одатле кријући се до 

Тибета. Нешто боље среће, односно бољи познавалац планине него 

претходник, поставио је четири кампа издижући се изнад Северног 

седла на висину 7200 метара. Тада га ветар, хладноћа и недовољна 

опремљеност приморавају  да се врати.  

И, најзад, 1951. дански алпинист - Ларсен долази сам да покуша 

да освоји  Еверест преко северне стране. Није имао ни одобрење, чак 

ни пасош. Потајно је прешао тибетски део планине, прошавши кроз 

Непал. Затим,  са неколико Шерпаса пење се на Северно седло. 

Стигавши на ту висину, Шерпаси одбијају да кампују, јер Ларсен није 

за такве висине имао потребан прибор. Чак није имао ни примус за 

загревање намирница. Шерпаси се по свом трагу, без обзира на 

гунђање “сахиба”, враћају се доле. А “сахиб”, срећом, мање 

тврдоглав од Вилсона, такође одустаје од намере за освајање врха.  

 

Лагана експедиција 

 

Године 1934. Ерик Шиптон је са Тилманом организовао приватну 

експедицију на Хималаје. Они су истраживали подножје Нанда Деви 

и успели су да освоје Трисул (6803 м) и уз пут још дванаестак 

врхова.  

Тај успех је постигао јер су му мање и лакше експедиције више 

одговарале од великих. Данас знамо да је прихватање те тезе 

погрешно, али се треба подсетити да је у то време осредњост 

резултата тих великих експедиција створила то мишљење.  

По његовом мишљењу, мале експедиције су имале предност да 

мање коштају, покретљивије су, могу се снабдевати у успутним 

селима и мање је потребно животиња и носача. Власти у Тибету су се 

озбиљно забринуле видећи да се целокупно становништво ангажује 

за пренос материјала експедиције, остављајући пољске радове. 

Такође су велике суме новца које су Британци остављали иза себе 

имале великог утицаја на морал Тибетанаца.  

Шиптон је тврдио да је најбоља екипа она где је сваки члан 

неопходан, а он се надао да ће једног дана бити у навези за 

освајање врха. Тада се  не би догађало, као кад постоји више екипа, 

да постоји једна врста такмичења. “Само би светац, пише Шиптон, 

могао да види свог суседа како пада болестан да би могао заузети 

његово место”. 

Никадније било потребно више од четири човека да се оформи 

група за финални успон. И зашто онда правити толику резерву 

пењача? И ако би се рачунао могућ губитак, или слаба 
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аклиматизација, или болест, опет није потребан однос три према 

један.  

На другој страни, публицитет који је пратио велике експедиције 

чинио се алпинистима као да цео свет гледа у њих, одузимајући  им 

слободу расуђивања, што им је умањивало шансе за успех.  

Ерик Шиптон успева тек 1935. да добије сагласност домаћина да 

пошаље лаку експедицију на Еверест. Треба још споменути да је те 

године одобрење од Далај Ламе стигло касно, те није било могуће 

припремити званичну експедицију.  

 

Као на одмору 

 

Пошто је требало да стигне на планину за време и после 

монсуна, ова експедиција крене на пут касније него претходна, а из 

Дарџелинга пође 24. маја. Не иде класичним путем, него дуж јужне 

границе Тибета, а то је било лако, па им се чинило као да су на 

одмору и шеткају по околним масивима. 

У Тибету експедиција по селима набавља овчије месо, маслац, 

млеко од јака и огромне количине јаја. Сваки од њих је могао да 

поједе 10 до 15 јаја, а појединих дана њих четворица би појела 140 

комада! Шиптон је приметио да сва јаја нису подједнако свежа, па их 

је требало размутити у кајгану, како би се укус таквих изгубио у 

маси добрих. 

Четвртог јула караван, у одличној форми, долази у Ронгбук. За 

три дана стижу до кампа III,    где откривају леш јадног Вилсона.  

Алпинисти посматрају северну страну Евереста, па су 

изненађени што је сва бела од снега, са само малим површинама 

стена које вире. Међутим, петнаест дана раније, виђена са суседних 

врхова, показала се црна и сува. Значи, после тога је планина 

примила монсун у прву посету.  

У тим условима, требало се са великом опрезношћу пењати 

према Северном седлу, јер је монсунски снег могао приредити 

изненађења. 

Док су се пењали, алпинисти су гледали око себе сумњичаво. 

Али не виде ништа што би их бринуло: нема ни једне пукотине, нити 

знака за лавину. Када су се уверили да нема опасности, за три дана 

су са носачима подигли камп на Северном седлу.  

 

Алпинисти су занемели 

 

Њихова намера је да се  већ познатим правцем попну на 8000 

метара висине да би се уверили какав је квалитет снега. Осим тога 

време је било лепо, са комбинацијом топли дани - хладне ноћи. Као 
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што су се надали, снег је био чврст на полицама стена и пењање је 

било олакшано. 

Били су спремни за напад, кад наиђе невреме. Траје четири 

дана. Да не би губили време чекајући да снег очврсне, алпинисти 

одлуче да напусте Северно седло. Силазећи, чудили су се што после 

таквог невремена није остало више од 10 - 15 сантиметара свежег 

снега  на падинама.  

Нису прошли ни шездесетак метара, кад их заустави једна 

пукотина. Са два метра дебљине и око 400 метара ширине, падина се 

отцепила.  Лавина је морала ноћу протутњати, пошто је нико није 

чуо. Алпинисти су занемели. Јер, тај снег им се чинило тако чврст  и 

туда су три дана пролазили заједно с носачима.  

После овог упозорења, сви се сложе да напусте Еверест. После 

свега, могу проучавати квалитет снега и на другим планинама, мање 

опасним. Под утиском да су на одмору, окрену се другим врховима. 

Приликом тих нових успона, кад год би прелазили висину од 7000 

метара, снег би мењао чврстину. До те висине он је добар, а чим 

пређе ту висину, постаје “луд”, односно не може да очврсне. Боље је, 

према томе, кренути на Еверест када га има мање, а то би било 

најбоље у периоду пре монсуна, када су стенс суве, без снега, који 

су северни зимски ветрови одували.  

Пошто су то утврдили, чланови експедиције одлуче да испитају 

околину Евереста, тачније - северозападну страну. Деле се на више 

малих група. Шиптон и Брајан пењу се западном страном глечера 

Ронгбука све до снежног седла - докле је Малори стигао 1921. И они 

се уверавају да одатле нема могућности силаска на глечер Кумбу. 

Али, Шиптон је нешто опазио, па је пожелео да неколико  дана крене 

у истраживање.  

Са друге стране, Тилман и Виграм одлазе до превоја Ло Ла. 

После повратка, изјављују, као и Балок 1921. да је тај превој 

непролазан и да западни гребен који се ту прикључује изгледа 

такође неосвојив.  

Експедиција остаје још неколико недеља, освајајући околне 

врхове без великих тешкоћа.  

 

Монсун је поранио 

 

Те 1936. године експедиција под руководством Ратлиxа креће у 

ново освајање Евереста. На несрећу, алпинисти нису имали прилику 

да покажу своје способности, јер је монсун дошао три недеље раније 

него што је уобичајено. За четири дана су прешли долину Индије да 

би се приближили  Евересту, који је покривен свежим снегом, 

остављајући им мало наде. Подигли су камп на Северном седлу, 



У ПОТКРОВЉУ СВЕТА 

212 

 

затим га напустили, па су неколико дана  чекали на глечеру 

Ронгбуку, докони и непокретни.  

Најзад, пошто више нису могли да издрже на једном месту, а и 

време се мало стабилизова, Шиптон и Харис  одлуче да  се попну до 

Северног седла.  

“То је била смешна глупост”, рећи ће касније Ерик Шиптон. На 

пола пута под ногама му се покрене лавина. Бацивши се у једну 

пукотину, да би га што боље осигурао, друг му је спасао живот.  

После неколико дана експедиција се пакује и полази за 

Дарцелинг.  

 

Почетак  кризе 

 

Каснијих година су наступиле финансијске тешкоће. Јавно 

мнење и новине нису имали више ништа интересантно да објављују, 

па су освајање Евереста препустили времену. Новац више није као 

пре улазио у касу Комитета за алпинизам. Било је неопходно 

показати се добар економ и организовати лаку експедицију са што 

мањим трошковима. Одлучено је да убудуће чланови плаћају 

котизацију што би увећало фонд добијен од помоћи других.  

Тилману  је  поверено организовање те нове експедиције. Пошто 

се већ примио те обавезе, настојао је да то буде више другарски скуп 

него званична експедиција, око које се увек прави бучна реклама 

пуна преувеличавања, иначе под другим условима не би прихватио 

организацију.  

Изабрана екипа имала је шест алпиниста: Шиптон, Смит, Одел, 

Варен, Питер Лојд и Оливер. Сви су већ били чланови разних 

експедиција и често боравили на великим висинама, што је значило 

да ће се брзо аклиматизовати.  

Експедиција је стигла у Ронгбук почетком априла. У то време је 

северна страна Евереста била црна, без снега, с изгледом који пуно 

обећава ! 

Постављени су кампови I, II и III. Затим се уобичајено пролећно 

невреме стуштило на експедицију, па се чланови поразбољевају од 

разних прехлада, тако да су морали сићи у долину на лечење  и 

чекање да се време пролепша.  

Али, побољшање времена не долази. Невреме се претвара у 

ураган и они констатују да је монсун и овај пут дошао много раније 

од уобичајеног “реда вожње”. 

 

Врх бео као невеста 

 

Када су се вратили у камп III, било  је око 30 сантиметара снега, 

па је Еверест био сав бео, као млада. Иако су знали да под таквим 
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условима не могу освојити врх, нису могли да се помире с том 

чињеницом. Покушали су  да се утеше да све није изгубљено, јер су 

толико веровали у оно што су желели. И зар су могли да се повуку а 

да нису ни покушали? 

Чим је непријатељство најављено, падина Северног седла 

припреми уобичајени начин одбране. Откачи лавину испод ногу 

првог каравана. Али се клизање зауставило пре него што се 

претворило у катастрофу.  

Успон. Силажење. Успон. Силажење.  

Два пута су се попели на Северно седло и два пута га напустили 

због падања снега. Обесхрабрени, алпинисти размишљају да крену  

према западној страни Евереста. И поред тога што је рекао  о њој 

Малори, можда ће постојати нека могућност за одлазак горе. 

Заклоњена од топлих монсунских ветрова имаће мање лавина. Али, 

Малори се није преварио.  

У то су се уверили чим су стигли у подножје падине. Стрма, дуга 

и равна није могла задржати ни најмање цурење снега. У ствари, 

била је угрожена са две стране: са северног врха и са северне стране 

Евереста. Била је опустошена огромном лавином која ју је очистила 

тако да је остао само лед на готово целој дужини. Због овог сазнања 

људи су с олакшањем пошли ка Северном седлу.  

Сутрадан крену гребеном да би поставили камп V, затим камп VI 

на 8300 метара.      

  

Најпустије  место на свету 

 

Смит и Шиптон проводе ноћ на том за њих већ познатом месту, 

за које кажу да је најпустије на Земљи. Те ноћи спавају боље него 

1933. Сутрадан крећу веома рано. Сунце још није стигло на северну 

страну, па кад би упали у рупу пудравог снега, руке и ноге би им се 

смрзавале. Морали су се вратити у шатор да се загреју. Поново су 

кренули мало касније, али без већег успеха. пробијају се кроз снег 

све до кукова, па након једног сата исцрпљујућег рада, успели су да 

се попну само за дужину ужета.  

Но, и поред тога су упорни. Иако су се  виделе стене, знали су 

да треба бити веома опрезан, јер дебеле наслаге снега су се могле 

сваког часа сурвати заједно с њима. Тада одустају. Страшно су 

разочарани, јер никад раније на тој висини нису били у тако доброј 

кондицији.  

Сутрадан Тилман и Лојд покушавају исто. Пењу се нешто изнад 

кампа VI. Увек им се чинило на први поглед да ће пењање бити лако, 

али су се враћали због трулог снега.  

По повратку у камп III, алпинисти дискутују о могућности 

доласка на Еверест у јесен. Неки су мишљења да су у октобру и 
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новембру дани лепи, а могућности успона су исте као и у мају. Али 

Смит, сасвим оправдано, примећује да северна страна Евереста у то 

време прима мање сунца, а пењати се у сенци, због велике хладноће, 

не долази у обзир.  

Већина је прихватила те разлоге и одлука о повратку је донета.  

У Ронгбуку, у манастиру, лама је свим експедицијама приликом 

повратка приређивао гозбу. Код осмог тањира макарона у сосу људи 

су заборављали дијету коју  им је Тилман одредио догод је трајала 

експедиција.  

 

Стално без маски за кисеоник 

 

По завршетку обеда “сахиби” би запевали, а свештеници из 

манастира су били због тога веома изненађени, па су тражили од њих 

да им оставе примерак нота. Енглези су им отпевали једну 

религиозну песму, што су свештеници претворили у музику “за 

успомену”. 

Што се тиче апарата за кисеоник, употреба није била 

прихваћена. Тилман је стављао изнад свега “традицију и морална 

правила алпинизма”. Сматрао је неспортски употребљавати га. 

“Морамо остати верни правилима”. 

Смит и Шиптон су били исто међу противницима кисеоника. 

Шиптон је говорио да су апарати непрактични због тога што су имали 

само једну резерву, на ограничено време, па ако би успон трајао 

дуже него што је предвиђено, пењачи би дошли у опасност да се 

угуше. 

Извесно време на Еверест се није ишло. Они који су га освајили, 

отишли су у друге битке, да бране своје тло, своја права, своју 

слободу. Док су се они борили, Велика планина поново налази свој 

мир. Њен живот се наставља. Јутра јој дају боју, а заласци сунца 

огањ, док ноћи никад не успевају да јој сасвим скину белину. На 

њеним падинама ледници теку, у подножју зјапе пукотине. Лед 

блешти. Снег се ковитла. 

Никог нема ту да се диви њеним лепотама. Али, планинама није 

нико потребан, оне уживају у самој себи од задовољства што су лепе. 

 

Измирити старе рачуне 

 

Када је завршен други светски рат, алпинисти су се сетили 

Евереста. Међутим, политичка ситуација у Азији се променила. 

Приступ Евересту са севера постао је немогућ. Али, када се затворе 

једна врата, морају се негде отворити друга: Непал је укинуо 

забрану уласка и понудио Европљанима слободан пролаз кроз своју 
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територију. Тако је јужна страна Евереста била спремна да прими 

напад. 

Године 1950. Тилман (1898-1978.) и Хјустон полазе у извидницу. 

Долазе до глечера Кумбуа, а затим заобилазе на запад, пењу се 

према падинама Пуморија, да одатле виде најзад ту нанизану долину, 

тајанствену и дубоку, каја се отвара у подножју западног гребена 

Евереста, коју је Малори назвао - Западна долина. Резултати 

њиховог испитивања нису били охрабрујући: затворен је улаз у 

Западну долину леденим громадима и изгледао је непроходан, а 

падине Јужног седла нису обећавале ни једно повољно место за 

постављање кампа. 

Упркос њиховом извештају, Енглези шаљу нову експедицију у 

истраживање 1951. Њу предводи Ерик Шиптон, највећи специјалист 

тога доба за Еверест. У експедицији је и Едмунд Хилари. Због 

потешкоћа око прикупљања алпиниста, експедиција касни и креће 

тек 23. августа, у доба монсуна. 

Док је северни пут кроз јужни Тибет кривудао кроз сиромашне 

пределе, ишчишћене од ветра и сунца, јужни пут кроз Непал открио 

је прекрасне шумске пределе, заштићене од ветрова, где је живот 

био лакши и сноснији. 

 

Алкохол успорава експедицију 

 

Тај прилаз кроз Непал приморао је алпинисте да се непрестално 

пењу и силазе преко високих превоја у дубоке долине. Пљуштала је 

киша, али захваљујући комаданту шерпаске екипе алпинисти нису 

имали потребе да дижу шаторе за ноћивање. Тај Непалац, 

сналажљив и одан, увек је код локалног становништва распоређивао 

експедицију на ноћење. “Сахиби” су радије прихватали спавање на 

неком тавану, или у штали са неким говечетом, него у мокрим 

шаторима. Јер, како рече један алпинист, “шатор је дивна ствар, али 

не вреди колико и колиба са кровом”! 
Када је караван стигао у долину Кумбу, у једно село Шерпаса, 

напредовање се успорило и постало фантастично због чанга (пива) и ракшија 

(ракија од бобица). Носачи су обилно пили са својим пријатељима. Али, они 

су имали пријатеље у сваком селу, а села су се ређала све до долине Дуд 

Коси. 

Најзад, експедиција стиже 29. септембра у базен Кумбу и ту 

подиже базни логор на глечеру, на 5400 метара. Сада су алпинисти 

могли да изблиза гледају ледену громаду која је изгледала страшније 

него што су је замишљали. Била је висока око 600 метара. Гледана 

одоздо изгледала је као оријашки ледени монструм. Састојала се од 

огромних блокова, високих као торњеви, а широких као куће. На 
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улазу у Западну долину појављивале су се нове громадне ледене 

масе, претећи да се сваки час покрену. 

 

Кроз ледени лавиринт 

 

Већ сутрадан пењачи полазе у напад. Приметили су десно од 

њих увалу, насталу од учесталих лавина које су долазиле са западне 

стране Евереста. Ту се пукотине нису виделе од дебелих наслага 

леда и снега, па је било лако напредовати, али је зона била веома 

опасна да би се туда пролазило горе - доле са целим караваном. 

Због тога алпинисти траже други пут према средини глечера. 

Првог дана су се попели готово до средине ледене громаде. 

Сутрадан, захваљујући већ исклесаним степеницама, брзо су стигли 

до тачке до које су стигли дан раније. Даље настављају кроз ледени 

лавиринт да траже пут понекад кроз дубоки снег. Већ су готово били 

на крају, када Шиптон примети да овуда неће моћи проћи. 

Експедиција се враћа. 

 

Први покушај Швајцараца 

 

Једног лепог мартовског дана 1952. експедиција Швајцараца 

стигла је у Катманду, престоницу Непала. У тренутку атерирања 

доживели су мали шок. Наиме, авион је, додирнувши земљу, поново 

одскочио, па се после нагло спустио. Приликом спуштања налетео је 

на једну краву која је равнодушно прелазила преко аеродрома. А 

овде, као и у Индији, поштују краву као свету животињу коју нико 

није смео дирати. 

Непал је, као и Тибет највиша земља на свету. Има око 14 

највиших врхова на земљи. Његова територија простире се на 600 

километара дужине и 200 километара ширине. На њој живи 7 

милиона становника, хиндуистичне религије на југу и будистичке на 

северу. 

Швајцарци настављају пут кроз безимена села, јер табле са 

натписима још не красе непалске путеве. Сусретали су на путу 

сељаке који су ишли у Катманду да продају живину или жене које су 

ишле у храмове, носећи у кошарама понуде боговима: пиринач, 

траве, лале, посуде и цвеће рододендрона. На повратку, бацале би 

остатак пиринча птицама, које су се у јатима купиле око њих. 

Такође су се сретали с камионима који су их засипали прашином. 

Та ужасна гвоздена бука била  је и последња веза с цивилизацијом 

од које су се удаљавали. Ускоро се чуо само жамор каравана: песма, 

смех, разговор, викање деце који су сретали на путу и одјек босих 

ногу носача по прашини. Затим је та бука утихнула. Чуо се само шум 

брзих планинских вода, а после тога се више ништа није чуло.     
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Раскошна вегетација 

 

Швајцарци нису ишли истим путем као Шиптон, већ од запада 

према истоку, па су морали чешће него Енглези да прелазе седла и 

спуштају се у долине. И тако стално. Чинило се да је рука која је 

стварала највишу планину на свету изгубила стрпљење, каже Дитер, 

“па је набрала земљу и дала јој изглед накострешених набораних 

обрва”. 

Јужне падине Хималаја су, као и Сиким обрасле обилном 

вегетацијом. Дрвеће је разноврсно и огромно: тулипанаста магнолија 

са као крв црвеним цветовима, ораси, фикуси, татуле, папрати налик 

на дрво, орхидеје које су у гирландама висиле на гранама храстова, 

бели и жути јасмин необичног мириса и џиновски рододендрони са 

белим, црвеним и ружичастим цветовима које су Шерпаси јели као 

Европљани цветове багрема. Дивљи Хималаји дижу се из огромне 

корпе пуне цвећа! 

Међутим, да би себи обезбедили опстанак, Индијци су морали да 

за пољопривреду створе њиве у тој дивљој вегетацији. Морали су 

палити шуме. Затим су на стрмим падинама правили терасе које су 

вијугале и чиниле се издалека као зебре. 

Често су Швајцарци подизали камп на таквој тераси, па им се 

чинило као да су били на балкону изнад прекрасних пејсажа. 

Договор је био да свако вече мењају партнера у шатору да би се 

избегли они који хрчу. 

Кад би се нашли поново у долинама, требало им је понекад 

прелазити преко река где су била само брвна или висећи мостови 

учвршћени само слабим ланцима и даскама. Носачи, оптерећени 

товаром, успевали су несметано да пређу те љуљајуће опасне 

мостове. 

 

Чаробне планине 

 

Међу носачима било је и жена и младића. Једно јутро, пре 

поласка, један од њих, а имао је 16 година, заплака. Болеле су га 

ноге, а хтео је упорно да настави пут. Тада је Тенсинг узео већи део 

терета, а њему оставио само 16 килограма. Углавном терет је вагао 

од 30 до 40 килограма, а понекад и 60. Дитер је покушао да стави на 

леђа просечан терет једног Шерпаса, али су му ужад секла рамена, а 

углови торбе паралисали тртицу, док му је ремник чупао вратне 

мишиће. Збацио је свој терет на велику радост Шерпаса. 

Једном приликом Швајцарци су ангажовали читаву породицу: 

мужа, жену и њиховог синчића од 10 година, заједно са његовим 

теретом - тромесечним братом. 
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Када су почели све више да се пењу, опазили су на северу 

чаробне планине са импресивним глечерима, стрмим странама и 

претећим врховима. 

Дошли су у будистичку земљу и често су их на улазу у село 

поздрављали звуцима из дугачких тибетанских труба. Виђали су 

јарболе окићене молитвеним тракама, мрачне храмове где се црвени 

или златни Буда смешио затворених очију неком унутрашњом свету. 

Ту су и људи и жене имали дугу косу у плетеницама. Носили су 

ваљане капе са штитником за уши, постављене крзном. Не иду више 

боси. Имају обућу од сукна са ђоном од коже, у висини од пола 

листа. 

Таква одећа је најавила да је ту клима хладнија. Ноћу је, како су 

већ осећали, температура била нижа, тако да су Швајцарци свако 

јутро имали иње на шаторима, да би већ око 10 часова било 32 

степена у хладу. 

 

Први сусрет с белим дивом 

 

Поново силазе, па се опет пењу. 

Приближавајући се Намче Базару, око подне, угледаше Еверест 

први пут. Заблештао је у својој недоступности. Чинило им се да је 

невероватно висок. Укљештен између Потца и Нутца, изгледао је као 

Тројство. “Он је бескрајно високо и далеко на зеленом небу. 

Последњи трзај земље, он надвисује и окончава заталасаност целог 

хоризонта”. Рачунајући да је врх који су видели у висинској разлици 

од места где се налазе још 6000 метара, Швајцарци су осетили 

безначајност и забринутост. Сабирали су све шансе неопходне за 

успех: лепо време, добар снег, време без ветра, аклиматизацију 

алпиниста, срећу да пронађу најбољи пут. И у једном тренутку 

посумњаше. Али, то је било само закратко, опет им се самопоуздање 

вратило, јер су знали да за успех треба имати вере у победу. 

Констатују да је јужни гребен освојив и са новом надом полазе 

даље. 

Долазе у Намче Базар, отаџбину великих Шерпаса. Ту станује 

Тенсингова мајка, старица од 80 година, са лицем избораним од 

ветрова и планинског ваздуха. Она није видела свог сина 25 година. 

 

У каменом бескрају 

 

Пошто је експедиција напустила Намче Базар, пролази кроз све 

пустије пределе, све до манастира Тангбочеа (3750 м). Тај манастир, 

предвиђен за људска размишљања, налазио се на извандредно 

лепом месту. Четинари и смреке су га окруживали и чинили да у том 
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зеленилу дођу још више до изражаја црвенкаста боја храма и бела 

боја манастирских зграда. 

Женевљане је примио лама и у њихову част послужио их 

тибетанским чајем. Једино је Ламбер спасао част и попио не само 

свој, већ и, веома дискретно, да не увреди домаћина, и чајеве својих 

другова. 

Од манастира Тангбочеа крећу према теснацу Имја Кола. Ту 

понегде још наилазе на куће од камена, са ограђеним тором, где су 

црни јакови, са дугим белим репом, тражили ретке травке. 

Док су се пењали, пејзаж се мењао. Траве више није било, 

заменили су је таластаси терени покривени моренским камењем. 

Стигли су у базен глечера Кумбуа. Прошло је нешто више од три 

недеље како су кренули из Катмандуа, а већ 22. априла ево их како 

постављају базни логор на 5050 метара у “лавору” заштићеном од 

ветра, поред залеђеног језерца. Околина је била величанствена. 

Чим су стигли, одмах почиње жива активност у базном логору. 

Док једни одлазе у извидницу - где да се постави логор I, други 

фотографишу трагове “Снежног човека”, које су опазили у близини, 

трећи праве топографску карту, четврти распоређују поново терет - 

према томе како ће требати да се снабдевају будући логори. То је 

огроман посао. Терети су подељени према важности. Дакле, у камп 

се могло доћи само онда када је најважнији терет - а то су намирнице 

- донет. Организација тог постављања кампа и снабдевања, пењање 

и силажење, захтевало је велику прецизност, јер је од тога зависио 

успех експедиције. 

 

Радознао лед 

 

После постављања кампа I, алпинисти одлуче да им то буде 

базни камп. Постављен је у подножју Леденог слапа глечера Кумбуа 

на једној моренском острвцету. 

Лед их је окруживао са свих страна, па им се чинило као да је 

радознао па жели видети изблиза како људи живе. Избијала је 

поларна хладноћа. Међутим, тај камп ће им се учинити медитерански 

топао при повратку из висинског кампа. 

Дитер преузима командовање експедицијом. Понаша се као 

генерал. Употребљава војничке изразе, говори о нападима и 

повлачењима, решава тешке проблеме око исхране и преноса терета. 

Налази да је у базном кампу веома неудобно. Јер, да би писао писмо 

морао је лећи потрбушке и ослонити се на лактове. Он је, као и 

Шиптон, био присталица малих, лаких експедиција. Међутим, сада је 

променио мишљење. Увидео је да би сваки постављен камп требало 

да буде опремљен као базни камп, а изнад 8000 метара да има 
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најмање четири човека: два за успон, два за помоћ, што би значило 

да из Катмандуа треба да крене око 300 људи. 

Швајцарци знају да их чекају два велика проблема пре него што 

стигну до самог Евереста: Ледени слап и Јужно седло. Нестрпљиви су 

и једва чекају да се ухвате у коштац са страшним глечером који је 

Шиптону и друговима задао толико страха. 

Пошто су завршили постављање кампа I, неколицина полазе у 

осматрање. Пењу се кроз неку врсту коридора са зидовима од 

зеленкастог леда. Изгубили су шест часова кроз лавиринт, газећи 

понекад и 40 сантиметара дубок снег, тражећи пут. Увидели су да их 

је вребала опасност где год су пролазили, јер је глечер радио и сваки 

час се чула потмула тутњава пуцања леда. Пошто су се успели свега 

350 метара, поставе заставу као знак, па се поново врате. 

 

Пролаз за самоубице 

 

Сутрадан се пењу до заставице, а онда почињу лутати. Тражили 

су десно пут који би их заштитио од сталних лавина које су падале са 

западног гребена Евереста. Али, нису успели да трасирају пут према 

центру глечера. 

Трећег дана поставе камп II на половини Леденог слапа, на 

једном месту оивиченом пукотинама. Тај камп није могао ту остати. 

Открили су једног јутра да се појавила нова пукотина између два 

шатора! 

Сваког дана су Женевљани полазили у истраживања, али су се 

сваког дана и враћали разочарани, јер је постојао само један правац 

- кроз глечер. Једини излаз им је био лавинозни кулоар од западне 

стране Евереста. 

Заиста, тај пролаз за самоубице, како су га назвали, приредио 

им је много мука. Једног дана Дитер је остао без даха када је чуо да 

тутњи лавина управо када су његови алпинисти кренули. Онда је чуо 

Ламбера преко токи-вокија како му јавља: “Да, видели смо Црнца”, 

што је значило “Једва смо се спасли”. Лавина је прошла пола минута 

раније од улаза колоне у увалу! 

Стрпљиво - освајајући терен, Швајцарци излазе на врата 

Западне увале. Зауставила их је огромна пукотина, иста она, 

вероватно, која је и Шиптона. Пресекла је цео глечер. Покушавајући 

да пронађу неки мост којим би прешли, али без успеха. Враћају се на 

почетак пукотине, где је размак свега неколико метара. Ту, у дубини 

од око 15 метара, налази се ледени чеп. Питају се да ли би, можда, 

било могуће преко њега прећи на другу страну? 

Аспер, најбољи акробата у експедицији, спусти се помоћу ужета 

до тог чепа. Пређе преко њега пажљиво. Јер, иако је изгледао чврст, 

никад ниси сигуран да ли ће се под ногама сурвати у мрачну дубину. 
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Када је требало да се попне на супротну страну, примети да је 

ледени зид у превису. Узалудно би било покушавати. Врати се горе и 

опет крене поред пукотине у истраживање. На жалост, ни један 

пролаз није пронађен и они се враћају у базни камп. 

 

У леденој пукотини 

 

Сутрадан покушавају поново. Овог пута Аспера спуштају 

конопцем на дубину 20 метара, где су се налазили фиксирани 

разбијени блокови леда, одакле је клешући камен могао да се 

пробије до фамозног чепа одакле је уз велики напор успео да се 

пребаци на другу страну. 

Ту је навио уже око цепина и дубоко га закуцао у једну 

пукотину. Тада је повукао уже које је везао Флори и тако направио 

неку врсту четвороструког висећег моста на који су између ужади 

стављене дрвене пречке као степенице по којима се потрбушке 

прелазило. Да би учврстили крајеве моста, залили су укопане цепине 

водом, која се до јутра смрзнула и тако направили подлогу чврсту 

као цемент. 

У почетку су Шерпаси одбили те егзибиције преко конопаца. 

Међутим, касније су ипак попустили, јер се није могло другачије. Чак 

им је то било и забавно. 

После сензационалног пробоја у леду, успостављен је камп III на 

улазу у Западну увалу. 

Сада су Швајцарци могли ближе да виде тај пролаз. Стиснут 

међу сивозеленим стенама Нупца и с друге стране леденом страном 

Евереста, благо се уздиже све до подножја Лоца. 

Били су одушевљени сазнањем да иду по терену на који дотада 

људска нога није крочила. Иако је напредовање текло без већих 

тешкоћа, били су забринути да ли ће успети савладати висину и 

њене тегобе. Мерећи пулс, установили су да је 80 откуцаја, иако им 

се чинило да није бржи од 63. 

Пошто су савладали прву препреку, појавила се друга: падина 

Јужног седла која сече излаз из Западне увале. 

 

Апарати за кисеоник се кваре 

 

Чим су успоставили камп VI у ували и камп V у подножју Лоца, 

људи су пошли, личећи на кријумчаре са Северног пола, са капама 

од крзна, вестонима од паперја, лапонским чизмама, зарасли у 

двадесетодневну браду, са уснама белим од помаде против висинског 

сунца и огромним наочарима. Дисали су кроз мехове, јер су апарати 

за кисеоник функционисали само ако се употребе у стању мировања. 
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Иначе, у ходу, при јачем дисању, кварили су се. Какво горко 

разочарење! 

Следећи дани су прошли у истраживању, пењању и силажењу. 

Алпинисти су успели да се попну донекле стеновитом полицом. 

Тада полазе у напад, верујући да ће стићи до Јужног седла у 

једном захвату. На жалост, тог јутра небо је било тмурно и све се 

више погоршавало. Алпинисти силазе у камп V где их дочека дивно 

сунце и гунђање Дитера да “никад није тако лепо као када се 

разумно одустане”! 

Сутрадан поново полазе на успон. Еверест нема своју перушку и 

небо остаје ведро. Међутим, алпинисти нису успели да пређу 

планирану етапу. После десеточасовног исцрпљујућег пењања, 

констатовали су да неће успети до ноћи да стигну до Јужног седла, 

па су једва пронашли две мале платформе да би поставили шаторе. 

Ушли су у њих, у навези, са дерезама, стискајући се један уз другог 

како би се бар мало загрејали, а и због тесног простора на коме су 

били шатори, па није било могуће имати неки већи конфор - спавати 

у врећама. Ламбер је забио у снежну падину свој цепин до краја и 

привезао уже од своје навезе. 

 

Раскрсница ветрова 

 

Ујутру, после ужасне ноћи, Тенсинг улази у њихов шатор, 

поздрављајући их и носећи врућу чоколаду! Сам бог зна којим чудом 

је то учинио! Време је лепо и крећу тешко и споро. 

Најзад, око 10 часова, успели су да савладају ледену чворугу и 

Јужно седло је освојено. Прелазе висину 8000 метара и за неке 

алпинисте је то висинско крштење, а и за неке Шерпасе, који када 

пређу ту висину, имају право на титулу “тигар”.  

Долазак на Јужно седло завршио се силажењем. Пре него што су 

наставили, подигли су очи према Евересту. Велика планина се више 

није сакривала иза разних замки. Она се уздигла, шиљаста, моћна, 

са гребеном који се уздиже пркосно. Међутим, бели врх који штрчи у 

небо није био прави врх. То је само јужни врх иза кога се сакрио 

прави. још једна њена варка, као да жели да се заштити још 

последњи пут? 

Али, није било времена за губљење, требало је подићи камп. 

Као и Северно и Јужно седло је најнегостољубивије место на 

свету. То је широка полица где ветар стално дува, страшан ветар, 

леден и дивљи, који брише снег све до камена. Људи са муком 

подижу шаторе. Ветар им отрже из руке конопце, па су приморани да 

као инсекти пузе четвороношке и једва успевају да некако заврше 

тај за њих најтежи посао. 
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На жалост, ветровита ноћ на 8000 метара толико ицрпљује, да 

сутрадан морају вратити Шерпасе, толико су били исцрпљени. Једино 

је Тенсинг био у форми. Остала су њих четворица: Ламбер, Флори, 

Убер и Тенсинг. Како сада да пренесу материјал за подизање кампа 

VII? 

Покушаће ипак. У две навезе крећу, носећи један шатор и неке 

намирнице. Прелазе плато превоја и упућују се према подножју 

јужног гребена. 

Покушавају да се пробију источном падином, али наилазе на 60 

степени нагнуту падину, тако да одустају, враћају се на почетак, у 

подножје јужног гребена. Проналазе једну увалу кроз коју иако је 

била стрма, није било немогуће пењање. 

 

У паклу је пријатније 

 

Пробијали су се између снега и стена, застајући да би, као 

посластицу, сисали мало кисеоника из апарата. Затим су настављали. 

Ламбер и Тенсинг су први изашли на седло гребена. Тенсинг је 

храпавим гласом рекао Ламберу: “Ви ... и ја ... Сутра”! И двапута му 

Ламберт одговори: “Није добро”... 

Остало им је да подигну шатор. То су чинили неспретно, споро, 

тешко. Стигли су Флори и Убер. Пошто је било мало места, рекли су: 

“Останите вас двојица, ми ћемо вас чекати на седлу”. Журно су 

сишли. 

То је био камп VII на 8400 метара. То је више био бивак него 

камп, јер двојица алпиниста нису имали ни вреће, ни душеке, ни 

примус. Провели су сурову ноћ, једну од оних када ти се чини да је у 

вечном паклу пријатније. 

Страшан ледени ветар тресао је  шатор као молитвене крпице. 

Ламберу су руке биле толико утрнуле, да није био у стању да скине 

рукавице ради обављања физиолишких потреба. Сећао се сада свог 

бивака у Алпима - када су му се смрзли прсти на ногама. Хладноћа 

му је била већ позната, када се осећао мањи у сопственој кожи, 

каменог лица, укочених мишића као од ињекције за анестезију. 

Два човека су се приљубила један до другог трљајући се да не 

би заспали. Жеђ их мори. Уз пламен свеће, успевају да у празној 

кутији од сира истопе мало снега. 

Ветар наставља луду игру. Као да се разбеснео што их је нашао 

ту, на том гребену где није требало да буду, па је покушао да их 

збрише. 

А да је успео? Луда замисао! Да би се охрабрио Ламбер помисли 

на све другове који су у низу кампова чекали да им пруже помоћ ако 

буде  потребно.  
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Лоше “добро јутро ” 

 

Време као да је стало. Ламбер је маштао као да је успео да 

освоји Еверест са свим могућим потешкоћама. Међутим, и то одбаци 

као недостатак маште.  

Најзад је дошао тренутак који су прижељкивали целу ноћ. Сенке 

су бледеле и кроз шатор се примећивала блага светлост и силуета 

два човека. Свитала је зора.  

Али није лепа. Чим су отворили шатор, рафали ветра су, уместо 

доброг  јутра унели ковитлац игличастог снега. Небо се није видело. 

На западу су се навукли велики црни облаци на планине. Шта да 

раде, питали су се. Сачекаће још мало.  

Међутим, у 6 часова, пошто се време није поправљало, одлуче 

да крену према врху. Напредују полако, један корак три удисаја, 

један корак три удисаја…Желели су да отворе плућа, да их откопчају 

као одећу која им је тесна.  

Када наиђу на већи нанос снега, иду четвороношке, као пси. 

Али, захваљујући планинарском инстинкту, не држе се ивице гребена 

због стреха, него више лево, сигурније је.  

Брзина ветра још увек се појачава, налети магле их чине 

невидљивим. Пењу се и даље. Видљивост постаје мања, све се 

смрачује, али они настављају.  

 

”Разговор са самим собом” 

 

Ламбер види Тенсинга. Изгледа сасвим нормално, иако на 

моменте посрће, као да успоставља равнотежу. Пењу се даље.  

Време се још више погоршава. Ветар им леди леви образ, али 

јужни врх је тако близу. 

Пењу се... Још само ту стеновиту греду, још ту снежну кресту... 

И они се пењу. Они...  

Не, даље је немогуће! 
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Норкеј Тенсинг 

Заустављају се и без речи 

договора донета је одлука. Довољно 

је било да се погледају и да се 

разумеју. Силазе.  

Без жаљења. Не мисле ни на 

шта. Тело им је од олова, без душе. 

Када су стигли до шатора, примете 

да је прецепљен напола. Остављају 

га. Затим, борећи се са ужасном 

летаргијом, заустављају се исто тако 

често као и при успону. Бауљајући 

стигоше до превоја. Тамо је требало 

још сасвим мало се пењати да би се 

стигло до кампа. Они тамо никад не 

могу  стићи ... Падају, Флори и Убер 

им стижу у сусрет, вуку их до  

шатора. У дубоком су полунесвесном сну. 

Достигли су висину око 8600 метара, као и Енглези приликом 

успона са северне стране. Енглези су наилазили на техничке 

тешкоће, које су успоравале и онемогућавале успон, док су 

Швајцарци имали пред собом слободан терен и лаку падину. Због 

чега су се онда зауставили? Остали су без даха, јер је ту био магични 

цирк, који је било немогуће проћи. Није било довољно да човек има 

снагу, навику и упорност за тријумф. Шта је то што треба имати? 

То је ребус који Велика планина, бела сфинга у плавом бескрају, 

поставља људима.  

 

Други јуриш 

 

 Дотле у кампу V Дитер, Шеваље, Рош, Аспер и Хофштетер живе 

у неизвесности, очекујући новости. Док Шеваље не скида двоглед, 

Дитер се непрестано пита: ”Да ли сам добро урадио?... Можда сам 

могао?...  Његов поглед је био прикован за гребен где је требало да 

се појави навеза. Није никога видео да долази.  

Најзад, пошто је било лепо време, одлуче да не чекају, већ да се 

и сами попну до Јужног седла. Негде око подне, пошто су стигли на 

превој, угледају караван који је силазио полако. Тенсинг корача 

полако, тешко, треба му помоћи. Тројица алпиниста су на ивици 

снага. Дитер је избезумљен видећи какве су разорне последице 

умора носили на лицу његови другови. Ослабили су толико да их није 

могао препознати. На лицу им се одражавала нечувена надљудска 

патња.  

Ламбер је давао савете: 
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- Пазите да екипа за успон у кампу VII треба да има одморне 

људе. Не  можемо се сви попети до шатора. Али, ако будете имали 

лепо време, ићи ће, ићи ће! 

Раздвоје се и крену горе, они који су одређени. Тешко им је. Код 

сваког заустављања, очекивали смо да ћемо се одморити, каже 

Дитер, али смо увек били разочарани. Заустављени, осећали смо се 

боље, али би кренули, после 30 секунди, опет смо патили, као да се 

нисмо ни заустављали”. 

 

Сенке које се једва вуку 

  

Шерпаси су хтели да се врате. Једва их наговарају да наставе. 

То нису више живахни људи који скакућу кроз глечер Кумбу, то су 

сенке које се једва вуку. Десет часова натчовечанское борбе да би се 

дошло до гребена на Јужном седлу, одакле се на сто метара ниже 

видела жута мрља - два шатора. 

Тресао их је јак ветар. Први Шерпас који је дошао до њих, увуче 

се одмах у заклон. Требало га је истерати да би се подигао још један 

шатор. То није било лако, ветар им је чупао из руку конопце и 

надимао шаторско платно до цепања. Други су спремили остављене 

шаторе, у које је продро снег и направио хаос, све измешао. 

Спремање је брзо обављено, јер је свима био циљ да се склоне у 

заветрину шатора од леденог ветра који је дувао непрестано, па им 

се чинило као да је то вечна песма васионе. 

После немирне ноћи, небо је ведро, али Еверест има своју белу 

перушку. Непотребно је кренути на успон, јер кроз тај облак ледене 

прашине нико није могао дисати, па је то уједно и био семафор који 

је најављивао невреме. 

 

Срчу кисеоник 

 

Требало је чекати. На висини од 8000 метара то никако није био 

одмор. На тој висини организам троши сопствене резерве, утолико 

брже уколико их је ветар приковао за шаторе. Осуђени на 

непомичност, препуштају се летаргији, дремању, безвољности и 

мирењу са судбином. 

Време се вуче, док се јачина ветра повећава. Повремено неко од 

њих срче кисеоник, неко излази да учврсти шатор. Чудан осећај бити 

жив, ту у пустоши камена и леда где све брише ветар. 

Дан пролази тако. Ноћ такође. Ујутру Рош, који непрестано 

кашље, хоће да сиђе. Хофштетер жели да га прати. Међутим, пошто 

се напојио кисеоником, жеља му се врати и он одустаје од силажења. 

Договарају се. Најзад око подне двојица одлуче да крену. За 
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припреме им треба два сата, да спреме ранац, ставе дерезе и вежу 

се! 

Одлазе. Треба им један сат да би се попели до гребена који води 

према врху. Онда нестају. И убрзо их опет виде како се враћају. 

Хофштетер се сети да је неопрезно кренути тако касно, јер би морали 

биваковати.  

 Повратак у камп је завршен жестоком свађом. Рош је бесан и то 

га држи. Хофштетер је тврдоглав и не попушта. Неко се сети да их 

напоји кисеоником, после чега настаје поново мир.  

Још једну ноћ проводе на Јужном седлу. Иако је сутрадан ветар 

ослабио, а Еверест изгубио своју перјаницу, било је касно за 

покушај. Напор за одржавање живота исцрпео је и последње снаге у 

њима. Могу једино да сиђу.  

Осим тога, Шерпас Сарки је још од доласка непомично лежао у 

својој врећи болестан. Било је потребно добро га продрмати и 

натерати да се дигне и обује ципеле. Везали су се у навезу и 

кренули. Али,  после двадесетак корака Шерпас паде повраћајући. 

Треба га подићи. Неко преузе његов ранац. Придржавајући га, али 

ипак после сваких стотинак метара поново пада. Да га носе на 

раменима, то би било за њега губилиште. Срећом, ветар је престао. 

Да је невреме још потрајало, “сахиби” се са ужасом питају како би 

успели да сиђу са болесником. Јер, има тренутака када човек има 

само толико снаге колико је довољно само за њега самог. “На  тим 

висинама живи се на ивици драме”, каже Дитер. 

Пре него што су сишли, бацају још последњи поглед на Еверест. 

На јужном гребену мали шатор где су биваковали Ламбер и Тенсинг 

није више био тамо. Све је било као и пре. Планина постаје опет 

усамљена. 

 

Мучан силазак 

 

Због самог сазнања да силазе, Саркију је боље. Не пада сваких 

двадесетак метара. Када му је тешко, звижди и навеза се зауставља.  

Часови пролазе, људи се вуку. Око 19 часова тек су на пола пута 

према кампу V где се налази магазин намирница које су оставили при 

првом јуришу. Сарки не може даље. Дитер и Шеваље би радо 

наставили силазак са осталим навезама, али стање Шерпаса је такво 

да не могу. Остаје им једино да бивакују. Таква ситуација је, с 

обзиром на стање сваког од њих, веома претећа, али нису имали 

другог избора.  

Увлаче се у вреће, стискају један уз другог и чекају да време 

прође.  

Сарки је заспао одмах. Шеваље са много стрпљења топи мало 

снега на пламену двеју свећа. Дитер гледа како се појављују звезде, 
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огромне и сјајне, док планина тоне у мрак. Бесконачна ноћ се полако 

троши.  

Нико није веровао да се може спавати под ведрим небом на 7000 

метара, и то без већих последица. “Сахиби” и носачи су то 

потврдили, јер после те ноћи сви су наставили силазак. Међутим, 

после кампа V,  сви су имали само једну жељу, спустити се што брже 

доле, до воде, траве, цвећа и мириса земље, пре него што наиђе 

монсун. 

Приближавајући се базном кампу, на крају глечера Кумбу, Дитер 

је понављао:  

- Сви смо стигли живи и неоштећени! То га је чинило срећним.    

   

Јесења експедиција 

 

После великих напора и патњи у два покушаја освајања 

Евереста, у мају те, 1952. године, чинило се као да се Швајцарцима 

смучио Еверест. Међутим, тек што су се вратили у Женеву, почињу 

нове припреме за експедицију. Ето, такви су алпинисти. Ти 

идеалисти имају кратку меморију. Све неугодности се брзо 

заборављају и мисли се опет само на планину.  

Сада се Женевљани сећају да су чули од неких експедиција да је 

јесен повољнија за успоне на Еверест од пролећа. Тада неће бити 

опседнути доласком монсуна. Лепо време је карактеристично баш за 

ту сезону. Тилманова експедиција, која је била у јесен, вероватно 

зато није успела што су се они пењали северном страном која у то 

време нема сунца, па је хладноћа била неподношљива. Међутим, 

јужна страна је довољно сунчана и нуди алпинистима наду за 

успешан успон.  

Женевљани се подсећају да су од непалске владе добили 

одобрење које важи једну годину, да ће 1953. Енглези ићи на 

Еверест, а 1954. ред је на Французе. Под претпоставком да ни једна 

експедиција не успе - то је ипак само претпоставка - њима ће бити 

могуће тек кроз три године да понове покушај.  

Одлучују да организују јесењу експедицију. Екипу сачињавају 

тројица “старих”: доктор Шеваље, као шеф експедиције, Ламбер и 

Диренфурт и четири нова члана.  

Захваљујући ранијем искуству, требало им је само месец дана да 

прибаве потребан материјал. Међутим, било је потребно много више 

материјала него у претходној. Због велике хладноће, било је 

потребно побољшати квалитет врећа за спавање и друге опреме. 

Овог пута терет који је експедиција носила није пет него седам и по 

тона пртљага.  

Крећу из Катмандуа 11. септембра. Свако поподне, од првог 

дана, и сваке ноћи пада киша и магла је. Људи не стижу да осуше 
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одећу, а нарочито ципеле, које су стално намочене, па их више не 

могу мазати уљем. Гацају по блату, а увече  спавају у смоченим 

шаторима, који смрде на буђ и прокишњавају због скупљања 

страница  које нису могле да се склопе.  

 

Пијавице нападају 

 

Реке су набујале, па су често морали газити воду до појаса, јер 

су бујице однеле мостове.  

Идући кроз долину, где је била велика влажност, нападале су их 

пијавице. Биле су толико мале да су улазиле кроз рупице на 

ципелама и сакривале се у вунене чарапе.  

Када би се тако мокри до коже пењали до неког гребена, тамо 

више није падала киша, него снег, па су цвокотали од хладноће. 

Једног дана, док су се приближавали превоју на око 4000 метара, 

Шеваље примети испод једне стене носача који се скупио у клупче 

цвокоћући зубима и дрхтећи целим телом. Лице му је земљано, усне 

плаве. Гледао је испред себе тупо, неспособан да се помакне. 

Шеваље га истрља снажно, даде му своју топлу вунену кошуљу и 

пуловер, капу и панталоне. 

На жалост нису сви носачи имали свог доброг Самарићанина. 

Неки су се на већим висинама смрзли. Било их је двојица.  

И сам Шеваље се разболео. Пошто је наставио пут са само 

једном лаком кошуљом испод ветровке, прехладио се и добио 

температуру. Да несрећа буде већа, од уједа пијавице на чланку ноге 

појавио се оток, па је и храмао.  

Када су стигли у Намче Базар, 28. септембра, имали су једини 

леп дан. Први пут откако су кренули из Катмандуа, могли су да 

подигну шаторе на сувој земљи.  

Одатле екипа од 325 људи, као права војска креће долином 

Кумбу. Убрзо базни камп и камп I су подигнути. Хладније је него у 

пролеће.  

 

Сигурнији пролаз кроз Ледени водопад? 

 

После свих неудобности, Швајцарце овде чека пријатно 

изненађење. Ледени водопад је од пролећа сасвим променио положај 

и сада је много сигурнији за пролаз, пошто су провалије мање, 

блокови леда су се сручили и заледили и на тај начин смањили 

лавинозне увале.  

Међутим, здравствено стање у експедицији није најбоље. Има 

болесних од гушобоље, кијавице, бронхитиса, упале живаца, 

међуребарни болови и разна тровања, смањују потенцијал 

експедиције.  
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Један носач је имао огромну отеклину на врату, која га је 

болела. Да би му спасао живот доктор Шеваље га је  морао 

оперисати. У шатору који су прогласили за операциону  салу 

пацијент је успаван и операција је почела. После дубоког реза, из 

ране се излило око пола литре гадне течности, што је изазвало грозу 

међу докторовим “асистентима”. Али Шерпас је спасен! 

Кампови II, III, IV и V су постављени. Ветар опет почиње да дува 

у ували, одлази из висина према глечеру, успут носи снег који баца 

људима у лице и затрпава шаторе. Док тако снажно дивља, могло се 

само затворити у шатор  и чекати. Једина разонода било је ходање 

верних Шерпаса од шатора до шатора, носећи “сахибима”  храну и 

односећи судове, затварајући сваки пут шаторе са великом пажњом.  

Ламбер, Грос и Тенсинг полазе на успон до Јужног седла. 

Следили су стару стазу и почели су се пењати према “гребену 

Женевљана”. Али, успон им је отежан због зеленог леда на који су 

наишли. Клешу степенице и фиксирају ужад. За два дана су прешли 

колико у пролеће за један дан.  

 

Лавина протестује 

 

Приликом успона догодила се незгода. Док су били у успону, 

један изнад другог, са глечера Лоца одвалио се ледени блок уз 

ужасну буку. Свако се приљубио уз свој цепин, увукао главу и чекао 

крај. Када је лавина прошла, примете да један Шерпас виси на ужету 

доле према падини, са главом надоле. Задржали су га другови да не 

одлети доле. Повукли су га пажљиво горе до њих и установили да је 

јаднику због разбијених наочара стакло исекло лице и да је сав у 

крви. Са великом муком га спустише до доктора Шеваљеа, где му је 

указана помоћ.  

Док су били заокупљени око Шерпаса, поново се зачу крик. 

Тројица Шерпаса, пошто су се оклизнула, падала су пуном брзином 

низ падину. Зауставили су се око 200 метара ниже. Двојица нису 

имала веће  последице од пада, док је трећи подлегао повредама. 

Бокови леда не само да су му разбили главу, већ и ребра, па је због 

крварења умро. 

 

Хладноћа све већа 

 

Због тужних догађаја, Женевљани одустају од успона гребеном. 

Одлуче да наставе успон по глечеру Лоца. Падина је понегде стрма, 

али углавном блага са платформама где се могао подићи неопходан 

камп. Све би ишло добро да су услови били као у пролоће.  

Уз велике напоре Тенсинг и Ламбер су успели да поставе на 

глечеру Лоца кампове VI и VII.     
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Посао је постајао све тежи, јер је хладноћа бивала све већа. 

Сунчаност се смањивла, а ветар све јаче дувао. У кампу IV, на 

пример, сунца је нестајало већ у 13 часова. У кампу V температура је 

ноћу износила 20, а у кампу VII 30 степени испод нуле.   

Ветар је заглушујуће тутњао. Чупао је везе којима су шатори 

учвршћени, помешао вреће са теретом, и не дозвољавајући људима 

да спавају, трошећи нерве.  

Једне ноћи Шеваљеа пробуди јак ударац. Гвоздена арматура 

шатора се сломила и кров се срушио на њега. Осетио  је притисак 

ветра. Покушао је да се одупре рукама, да  виче, али га нико није 

чуо. Пошто није могао изаћи, остао је да чека бесконачно дуге 

неизвесне часове до јутра.  

 

Никад ближе лудилу 

 

Диренфурт се сећао опет једне изузетне језиве ноћи: “Ни једном 

у животу нисам био тако близу лудила, каже он. Повремено сам 

палио лампу и њено треперење по шатору било је некако нестварно. 

Или сам светло усмерио Габријеловом лицу, у чијем сам погледу, као 

код животиње видео самртни страх”. 

Морал екипе опадао је све више. Због помањкања сунца и борбе 

против хладноће коју је изазивао ветар, “сахиби” су  забринути и 

песимисти. Крајње је време да крену у освајање врха. Овај ветар 

није моснун, због кога увек морају да журе. Напротив, време је лепо. 

Забринутост изазива погоршање физичког стања екипе, а и 

моралног. Све се то увећавало што је хладноћа бивала већа.  

 

Паклена ноћ 

 

Деветнаестог новембра Ламбер  и Тенсинг се одлуче за успон на 

Јужно седло. Етапа због које су бринули прошла је без тешкоћа 

пошто је снег био добар и чврст, па су алпинисти стигли негде по 

подне. Са великим напором су подигли шаторе. Чим су прва два 

шатора подигли, Шерпаси су се увукли у заклон и нико их није могао 

истерати. Људи су провели паклену ноћ на 40 степени испод нуле.  

Сутрадан - ураган дува још јаче. Сунце се пробило тек око 10 

часова. Чекали су га да би опет кренули. Тек у 11.30 полазе. 

Покушавају да стигну на Јужни гребен, да би подигли камп IX, али 

нису  успели  ни да дођу на падине Евереста. Прелазећи преко 

седла, осећали су самртну хладноћу да их обузима. Нос, прсти, уши - 

смрзавали су им се. 

Око 8100 метара се заустављају. Не могу даље. Одједном, 

повлаче се. Остављају терет и силазе. Затим на Јужном седлу 
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остављају део материјала. У кампу VII остављају намирнице, боце с 

кисеоником, седам стотина метара ужета.  

Цео Еверест се пуши од леденог беса. Увала је пакао од 

усковитланог снега. Шатори пуцају и цепају се. Све лети лево и 

десно у страшном нереду. Тенсинг мора да виче на Шерпасе да би их 

охрабрио, јер их је ветар обарао при ходу.  

Невреме их је пратило све до изласка из глечера Кумбуа, где су 

наишли на нормалну атмосферу, која их је смирила. Док су гутали 

котлете, кромпир, џигерицу, пасуљ и друге посластице. Велика 

планина је настављала да смирује свој бес на четири стране света.  
Нека урла и дивља!…Да ли је свесна да то неће дуго трајати! 

 

Енглези поново у подножју “крова света” 

 

 
Џон Хант 

Енглески планинари не могу да се 

помире са чињеницом да сви њихови 

досадашњи покушаји да савладају 

Еверест још нису уродили плодом. 

Швајцарска експедиција из 1952. била 

је на вратима победе али је бели 

горостас и овога пута победио. Отуда 

Џон Хант (1910-1998.) припрема за 

1953. нову експедицију и већ с пролећа 

те године, са још тринаесторицом 

искусних алпиниста, међу којима је и 

Хилари, стиже на глечер Кумбу 

постављајући  логоре на оним местима 

на којима су се налазили Швајцарци. 

      У експедицији је и сада већ искусни 

Норкеј Тенсинг. Цео мај чланови експедиције проводе пробијајући се 

кроз залеђени водопад, изложени оркану на  Јужном седлу да би 

последње шаторе поставили тик под самим врхом.  

О последњем јуришу и освајању Евереста Хилари је забележио: 

Двадесет седмог маја ујутро пробудио сам се рано, после једног 

нелагодног дана. Било ми је веома хладно. Јадно сам се осећао. 

Налазили смо се на Јужном седлу. Моји другови Лоу, Грегори и 

Тенсинг поскакивали су под шатором и радили неке телесне вежбе. 

Безуспешно су покушавали да се мало загреју и забораве на студен 

која је све више стезала. Ветар је немилостиво дувао и беснео. 

Стално је лупао по шаторским крилима. Сваки дубљи сан био је 

немогућ. 

Мрзовољно сам извукао руку из вреће за спавање и погледао на 

часовник. Била су четири часа ујутро. Над пламичком запаљене 
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шибице видео сам да термометар, који је висио с унутрашње стране 

шатора, показује 26 степени испод нуле.  

Надали смо се да ћемо тог дана успоставити свој највиши логор, 

и то високо горе - на југоисточном гребену Евереста. Али ветар није 

дозвољавао да се крене. То је било очигледно. Морамо се, међутим, 

спремити за  полазак и пењање  ако ветар престане.     

 
Едмунд Хилари 

Гурнуо сам лактом Тенсинга, који 

се никад није  љутио. Промрмљао 

сам неколико речи о јелу и пићу, 

а затим сам се брзо увукао у своју 

врећу. Мало затим чуо сам шум 

примуса. Атмосфера под шатором 

одмах је постала мало топлија. 

Повратили смо се у живот док смо, 

гласно мљацкајући, јели бисквите 

и пили врућу воду, у коју смо 

ставили неколико зрна лимунове 

киселине и читаве хрпе шећера. 

Онда смо Лоу, Грегори и ја почели 

разговарати о плановима за тај 

дан. Били смо песимисти. 

Било је 9 часова ујутро, а 

ветар је и даље жестоко шибао. 

Одевен у сву своју топлу одећу, 

испузао сам испод свог и отишао 

до малог пољског шатора, под 

којим су спавали Џон Хант, Чарлс 

Еванс и Том Бордилон. Хант се 

сложио да је по оваквом 

невремену немогуће кренути.  

Анг Тамбе се разболео. Било 

је очигледно да није способан за 

даље пењање. Стога смо одлучили  

 

да га са Евансом и Бордилоном пошаљемо у ниже логоре. Они ће 

кренути око подне у седми логор. У последњем  тренутку Хант је 

одлучио да због рђавог стања Тома Бордилона прати ту групу. Џорџ 

Лоу и ја помогли смо овој уморној четворици да се попну уз падине 

изнад логора, а затим смо их гледали како силазе веома споро. Били 

су на свом тешком путу до седмог логора.  

Ветар је целог дана бесно  дувао.  Док смо спремали терет који 

је сутрадан требало изнети у највиши логор, били смо прилично 

потиштени. Свако одлагање часа поласка са Седла може само 

повећати нашу физичку слабост и довести до дегенерације 
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физиолошких процеса у оргaнизму. Ветар нам је приредио још једну 

веома непријатну ноћ. Сви смо удисали кисеоник из специјалних 

апарата. Добијали смо један литар на минут. То нам је омогућило да 

дремуцкамо неких 7 или 8 часова.  

Када смо се пробудили,  ветар је и даље  беснео. Али око осам 

часова знатно се стишао. Одлучили смо  да кренемо.  

 

Грандиозни видици 

 

Сад је међутим, дошао нови ударац. Пемба је целе ноћи био 

тешко болестан. Било је јасно да  не може даље. Према томе, од 

тројице Шерпаса одређених да носе намирнице и материјал у 

највиши логор - остао је само Анг Њама. Све што смо могли учинити 

било је да сами носимо терет. Није се могло ни замислити да 

одустанемо од покушаја освајања главног врха.  
Поново смо преслагали сав терет. Избацили смо све ствари за које смо 

сматрали да нису од животне важности за јуриш. Због смањене људске снаге 

морали смо оставити чак и извесну количину кисеоника, иако је он за нас био 

од изванредне важности.  

У 8 часова и 45 минута Лоу, Грегори и Анг Њама такође су 

кренули из овог логора. Сваки је на леђима носи око 20 килограма. 

Удисали су четири литре кисеоника на минут. Било је предвиђено да 

Тенсинг и ја кренемо мало касније, како бисмо могли брже газити 

стазом коју утаре ова помоћна група. На тај начин сачуваћемо снагу 

и кисеоник. 

Упртили смо сву своју одећу, затим вреће за спавање, гумене 

душеке и нешто мало хране. Све смо то привезали на апарате за 

дисање. Из логора смо пошли у 10 часова пре подне. Сваки је  носио 

на себи 25 килограма.  

Пели смо се полако дугом падином која нас је водила до 

подножја великог леденог ходника. Затим смо се испели уз правилне 

степенице, које су биле исклесане у леду. То је дело Xорџа Лоуа који 

је радио у овом леденом ходнику и припремао стазу. Док смо се 

пењали тим степеницама, однекуд одозго по нама су стално падали 

груменови леда. То су тамо на југоисточном  гребену Лоу и Грегори 

усецали нове степенице. Стигли смо у подне до гребена и 

придружили се осталим члановима групе. Опазили смо у близини 

исцепане крпе бившег швајцарског шатора. Стајале су ту још од 

лањског пролећа. Док смо гледали те остатке, још више смо се 

осећали усамљеним. А само место било је веома пусто. Одавде су 

Ламберт и Тенсинг учинили свој храбри покушај да се попну на 

главни врх Евереста, пошто су ноћ провели без врећа за спавање.  

Место је пружало грандиозне видике, на коју год се страну човек 

окренуо. Кад смо стигли, настала је права манија фотографисања. 
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Сви смо се осећали добро. Чврсто смо веровали да ћемо високо горе 

на југоисточном гребену успоставити највиши логор.  

Упртили смо своје ствари и пошли још педесетак метара уз 

гребен, у правцу места где је пре два дана Џон Хант оставио 

намирнице и материјал. Гребен је био веома стрм, али су површински 

слојеви стења били згодни за ход. У техничком погледу пењање није 

било тешко, иако је покретни снег, који се налазио на стрмим 

површинама стена, захтевао од нас велику пажњу. Место на коме је 

Хант дан раније оставио намирнице налазило се на око 8.650 метара 

висине. Ми смо, међутим, сматрали да та висина још није довољна за 

успостављање највишег логора. Тако смо, истина са извесним 

оклевањем, поново натоварили на себе опрему коју смо тамо 

затекли. Понели смо је заједно са својим већ ионако претрпаним 

теретом. Грегори је узео још једну боцу кисеоника, Лоу нешто хране 

и горива, а ја сам се заметнуо шатором. Изузев Анг Љаме, који је 

носио мало више од 20 килограма, сви остали носили смо терет 

између 25 и 30 килограма. 

 

Сто педесет метара пред циљем 

 

Наставили смо да се пењемо уз гребен. Ишли смо мало спорије, 

али чврстим кораком. Гребен је постајао све стрмији. По чврстом 

снегу сада смо газили уз једну падину. Лоу је неких 25 метара усецао 

степенике. Око два сата после подне почели смо осећати замор. 

Обазирали смо се около не бисмо ли нашли место које ће бити 

погодно за логор. Изгледало нам је да на гребену уопште нема таквог 

места. Стране су му биле веома стрме. 

Полако смо ишли даље кроз снег. Тражили смо бар неку мало 

истурену ивицу, или усеклину. Стране гребена дизале су се изнад 

нас под углом од 45 степени. 

Почели смо помало очајавати. Утом је Тенсинг, који је донекле 

познавао овај терен, јер се и прошле године њиме пењао, предложио 

да се пође левом страном, преко једне стрме падине. Пењући се 

тако, стигли смо најзад до једног места које је било релативно равно. 

Над њим се уздизала окомита литица. 

Било је око два и по часа после подне. Одлучили смо да под 

овом литицом поставимо логор. 

Читавог дана смо са великим усхићењем гледали дивни врх 

Лоција. Он је сада био испод нас. Налазили смо се вероватно на око 

8700 метара висине. 

Лоу, Грегори и Анг Њама спустили су свој терет. При том су 

дубоко одахнули. Били су уморни, али и задовољни што су стигли на 

ту висину. У великој мери њима треба захвалити што смо сутрадан 



У ПОТКРОВЉУ СВЕТА 

236 

 

Тенсинг и ја постигли успех. Они сада нису губили време. Одмах су 

кренули натраг у правцу Јужног седла. 

Док смо посматрали своје веселе другове како полако силазе низ 

брег Тенсинг и ја осетили смо се још више усамљеним. Свуда около 

владала је ледена пустош. Али, о томе нисмо могли много мислити. 

Било је много штошта да се уради. 

 Ради уштеде кисеоника скинули смо апарате за дисање и дали 

се на посао. Цепинима смо очистили малу платформу од леда и снега. 

Кад смо очистили сав снег указала нам се стена. Лежала је под 

нагибом од око 30 степени. На њој је било нешто смрзнутог и дубоко 

укопаног камења. Тек после неколико часова упорног рада, успело 

нам је да извадимо неколико каменица. Њима смо изравнали 

површину мале платформе. Ту је требало разапети шатор. Место је 

било свега метар широко и око два метра дугачко. То су, у ствари, 

биле две уске степенице, два каиша земље који су лежала један над 

другим, у размаку од 30 сантиметара. 

Док смо радили нисмо употребљавали кисеоник, али смо се ипак 

доста добро осећали. Истина, одмарали смо се сваких 10 минута да 

повратимо  дах и снагу. 

 

Мањак кисеоника 

 

Разапели смо мали шатор на овој платформи. Причврстили смо га 

што смо могли боље, јер у близини није било неке погодне стене да 

за њу привежемо шаторске конопце. Снег је био исувише мек да би 

се могло послужити клиновима. Стога смо укопали неколико боца с 

кисеоником. За њих смо привезали ужад и тако, прилично несигурно 

учврстили наш шатор. 

Онда је Тенсинг почео да греје некакву супу, а ја сам сређивао 

боце с кисеоником. Видео сам да кисеоника има много мање него што 

смо се надали. Ни пуне две боце свакоме. Ако желимо да нам 

довољно траје, нећемо смети да трошимо четири литре на минут. То 

је сада било јасно. Није се могла испунити наша ранија замисао, али 

сам сматрао да ипак можемо стићи на циљ и кад млаз смањимо на 

три литре у минут. 

Припремио сам апарате и извршио сва потребна подешавања. 

Једна ствар нам је ишла у прилог. Еванс и Бордилон оставили су две 

боце у којима се налазила једна трећина кисеоника. Оне су биле 

неких 30 метара изнад логора. Уздали смо се да ће нам тај кисеоник 

помоћи да се вратимо до Јужног седла. 

Када је Сунце зашло, увукли смо се под шатор. Обукли смо сву 

топлу одећу и завукли се у вреће за спавање. Попили смо велике 

количине текућине и добро вечерали. Јели смо сардине са 

бисквитима, компот од брескве, урме, па онда бисквите са пекмезом 
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и медом. Брескве у лименим кутијама биле су заиста велика 

посластица. А требало их је раскравити, пошто су биле смрзнуте. 

Иако смо се налазили на огромној висини, дисали смо готово 

нормално, све док нас неки изненадни напор не би присилио да се 

тешко задишемо. 

Тенсинг је простро свој гумени душек на нижу ивицу платформе, 

на којој је био разапет шатор. Душек је напола штрчао над стрмом 

падином испод нас. Тенсинг се ипак некако ту наместио и мирно 

легао да спава. Ја сам се, што сам могао боље, наместио на горњем 

делу стене под шатором. Ноге сам испружио на доњу степеницу, где 

је лежао Тенсинг. Био сам у полулежећем положају, леђима ослоњен 

о стране шатора. Тај положај, иако није био нарочито удобан, имао је 

неке своје предности. А оне су биле важне. Сваких десет минута 

ветар је у бесним налетима шибао по шатору. Кад бих чуо његов 

звиждук, који је долазио негде одозго са гребена, знао сам да се 

приближава следећи ударац. У том тренутку упро бих ногама, а 

раменима притиснуо боце кисеоника за које су били привезани 

шаторски конопци. Тако сам спречавао да ветар однесе и нас и 

шатор. Ужасно нас је узнемиравао и ударао по шатору који се тресао 

под његовом силином. 

 

Тело губи воду 

 

Кисеоника смо имали довољно само за четири часа спавања, и то 

ако га будемо употребљавали литар на минут. Док смо 

употребљавали кисеоник пријатно смо дремали и релативно се добро 

осећали. Али, чим га је нестало, почели смо осећати хладноћу. У току 

ноћи жива се спустила на 27 степени испод нуле. Срећом, ветар се 

био готово потпуно умирио. 

У 7 часова ујутро време је још било тихо. Отворио сам шаторско 

окно и погледао преко тамних и заспалих долина земље Непала. 

Испод нас су се у праскозорју светлуцали ледени врхови. Тенсинг ми 

је показао манастир у Тангабочу. Једва се видео на својој 

доминантној узвишици 5000 метара испод нас. У овим раним 

јутарњим часовима можда су се чак и ламе, ти побожни свештеници 

Тангабоча молили својим будистичким боговима за нашу безбедност 

и успех. 

Упалили смо бензинску пећ и почели да кувамо. Били смо 

решени да спречимо слабљење организма које настаје због 

несташице воде. Стога смо пили велике количине лимуновог сока са 

доста шећера. После тога појели смо последњу кутију сардина са 

бисквитима. 

Извукао сам апарате за кисеоник и унео их у шатор. Очистио сам 

са њих лед и онда их поново савесно прегледао и испробао. Изуо сам 



У ПОТКРОВЉУ СВЕТА 

238 

 

ципеле које су се дан раније биле уквасиле и потпуно смрзле и 

укрутиле. Сад је требало предузети драстичне мере. Морао сам их 

грејати над јаким пламеном примуса. И поред веома непријатног и 

оштрог мириса коже која је горела, успео сам да их смекшам. Поред 

друге одеће навукли смо и два огртача да нас заштити од ветра. На 

руке смо навукли три пара рукавица, свилене, вунене и једне које су 

посебно прављене за заштиту против ветра. 

 

Први циљ на видику 

 

У 7,30 ујутру испузили смо испод шатора на снег. Заметнули смо 

се апаратима за кисеоник, привезали маске и одврнули вентиле. 

Плућа су почела да удишу кисеоник који је давао живот. Неколико 

добрих, дубоких удисаја и већ смо били спремни за полазак. Пошто 

сам још био забринут због својих хладних ногу, затражио сам од 

Тенсинга да крене први. Он је пошао. Кренуо је даље од стене која 

се уздизала над нашим шатором и штитила ово место. Оно је било 

стрмо и покривено пршавим снегом. Налазило се с леве стране, испод 

највишег Еверестовог гребена. 

Тенсинг је корачао и остављао дубоке трагове у снегу. Сад је 

гребен био већ потпуно обасјан Сунчевом светлошћу. Могли смо лепо 

видети наш први циљ - Јужни врх. Уздизао се далеко горе изнад нас. 

Тенсинг се пео веома успешно. Док смо ишли у правцу гребена, 

стално је усецао степенике. Стигли смо на његову кресту, баш на оно 

место где се налазио велики смет снега. По том снегу овај смо гребен 

распознавали одоздо. Висина је износила 8700 метара. Од овог места 

па навише сужавала се креста гребена. Личила је на оштрицу ножа. 

Сад сам ја прошао на чело, пошто су ми се ноге већ загрејале.     

Ишли смо споро, али чврсто. Нисмо сматрали за потребно да 

застајемо. Осећао сам да имамо доста снаге. На стази која је ишла по 

врху гребена налазио се мек и нестабилан снег. Било је опасно и 

тешко газити по њему. Стога сам се мало спустио. Сад смо ишли 

левом стрмом страном гребена, на којој је ветар по снегу створио 

танку ледену кору. Она нас је понегде издржавала, али смо често 

кроз њу и пропадали. То је било веома опасно. Шта би било да 

изгубимо равнотежу? Поред тога, кад год бисмо пропали то је за нас 

био потресан психички ударац. После стотину метара гажења по овој 

опасној крести, дошли смо до једне плитке удолине. У њој смо нашли 

две боце за кисеоник које су, приликом првог покушаја напада на 

главни врх, оставили Еванс и Бордилон. Остругао сам лед са вентила. 

Лакнуло ми је при души кад сам видео да у боцама има још неколико 

стотина литара кисеоника. Ако га будемо штедљиво трошили, то ће 

бити управо довољно да нам послужи за силазак до Јужног седла. 

Био сам задовољан што смо нашли ове боце. Одмах сам се мало 
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утешио. Кисеоник смо оставили где смо га и нашли. Послужиће нам 

при повратку. 

 

Гребен је све стрмији 

 

Док смо ишли даље почео сам да правим стазу стазу гребеном 

који се све стрмије пео. Његова падина проширивала се и 

претварала у велику страну, која је била покривена снегом. Она је 

водила последњих стотину метара до Јужног врха. Снег на овој 

падини био је опасан, али другог пута није било, или га можда ми 

нисмо знали. Наставили смо стога да се  са крајњим и великим 

напором пробијамо кроз снег. 

Често смо се мењали на овом опасном делу терена. Некад би 

напред ишао Тенсинг, а онда опет ја. Једном приликом, кад сам 

загазио у дубок снег, испод мене се одронила мања лавина. 

Поскочио сам брзо и оклизнуо се устрану, три или четири корака.. 

Разговарао сам са Тенсингом и питао га за савет. Да ли да 

наставимо овим путем? Он је признао да му се нимало не свиђа 

терен, с обзиром на овакво стање снега. Али, разговор се завршио 

његовом уобичајном реченицом: “Баш како ти желиш“. Одлучио сам 

да идемо даље. 

Кад смо најзад стигли до чвршћег снега на који смо наишли на 

горњем делу гребена, пао ми је камен са срца. Сад смо бар на овој 

последњој стрмој падини која је водила на Јужни врх поново могли 

усецати степенике. 

Било је 9 часова пре подне. Налазили смо се на Јужном врху. 

Гледали смо са великом радозналошћу на последњи и највиши 

гребен Евереста, који се уздизао испред нас. Била је то девичанска 

пирамида на коју још никад није ступила нога човека. Кад су тај 

гребен гледали Бордилон и Еванс, били су свесни свих препрека и 

тешкоћа које он намеће пењачу. Није чудо што су се разочарали. Сад 

смо и ми знали, посматрајући највишу пирамиду, да она може 

значити за нас непрелазну и несавладиву препреку. 

Гребен је на први поглед био заиста импресиван. Задавао нам је 

страх. С његове десне стране стршиле су огромне ледене и снежне 

надстрешнице. Висиле су преко његове масивне грађе. Сваки корак у 

њиховој близини могао би донети само несрећу. Од руба преко кога 

су надстрешнице стршиле, гребен се стрмо обрушавао на леву 

страну. Падао је тако све до оног места на коме се изравнавао и 

спајао са великом западном страном Евереста. Она је била стеновита. 

Уздизала се одоздо са Западне увале. 

 

Био сам добро расположен 
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У целој тој планинској грађи постојала је само једна охрабрујућа 

ствар за пењача. Снег који се налазио на стрмој падини између 

надстрешница и стеновитих литица био је, изгледа чврст и тврд. Али, 

ако се покаже да је мек и нестабилан, онда су наши изгледи за 

прелаз преко гребена заиста веома мали. Ако успемо да у његовој 

страни усечемо потребне степенике, онда ћемо моћи напредовати бар 

једним делом гребена. 

Сада смо се налазили управо испод Јужног врха. Ископали смо 

место да бисмо сели. Скинули смо апарате за дисање. Почео сам 

нешто да рачунам. То ми је сад постало главно занимање на путу уз 

ову падину. Пошто смо већ потрошили кисеоник из прве боце, сад 

нам је остало само још једна. Имамо 800 литара кисеоника, а 

трошимо три литре на минут. Колико ће нам то трајати? Прорачунао 

сам да се с тим можемо пети четири и по часа. Апарат је сада био 

много лакши, био је тежак око 10 килограма. 

Док сам силазио са Јужног врха осетио сам се некако 

слободнијим. Био сам добро расположен. То је било управо супротно 

осећање од онога које сам могао очекивати на толикој висини. 

Кад сам први пут закопао цепин у стрму падину последње 

пирамиде, оствариле су се све моје највеће наде. Снег је био 

кристалан и чврст. Два-три спретна ударца цепином и направио би се 

већ степеник, довољно велик чак и за наше гломазне ципеле. Оне су 

биле посебно грађене за пењање на овим висинама. Охрабрило нас 

је и то кад смо видели да своје цепине можемо до пола дршке 

закопати у снег. На тај начин смо један другог осигуравали приликом 

пењања. 

 

Тенсинг заостаје 

 

Ишли смо један за другим. Знао сам да је на оволикој висини 

граница сигурности веома мала. Треба да будемо необично пажљиви 

и предострожни. Обично смо ишли тако по 10 до 20 метара колико 

сам ја усецао степенике. Тенсинг би ме осигуравао док сам радио. 

Онда бих ја своју секиру закопао у снег, омотао око ње конопац, а 

Тенсинг, је, заштићен тако од изненадног пада, ишао к мени. После 

бих ја опет наставио да усецам степенике а он би мене осигуравао. 

Снежне надстрешнице, које су висиле преко литица изнад нас, 

биле су на неким местима заиста огромне. Да бисмо их избегли 

усецао сам степенике даље од њих, тамо где се снег чврсто држао 

при стенама. То је обично било на западној страни падине. 

Стругали смо снег са стена и издубљивали рупе за које се 

можемо прихватити рукама. Тако смо успели да пређемо овај опасни 

део пута. 
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Док смо се тако с муком пели, наједном сам приметио да је 

Тенсинг, који је дотада ишао сасвим добро, изненада веома успорио 

корак. Изгледало ми је да тешко дише. Шерпаси су се мало 

разумевали у рад апарата за дисање. Из ранијег искуства, одмах сам 

посумњао да нешто није у реду са његовим апаратом. И заиста! 

Приметио сам како са једне цевчице на његовој маски висе ледене 

иглице. Пошто сам апарат пажљиво прегледао, видео сам да је та цев 

потпуно запушена ледом. Успео сам да је очистим и пружим му помоћ 

која му је била веома потребна. Кад сам погледао свој сопствени 

апарат, видео сам да се и код мене дешава иста незгода иако још не 

у толикој мери да осећам тешкоће у дисању. Од тада сам почео да 

још више водим рачуна о овом недостатку. 

 

Идеално време 

 

Временске прилике за пењање до главног врха сада су 

изгледале савршене. Били смо добро одевени. У својој одећи, која 

нас је готово изоловала од спољног света, нисмо нимало осећали 

студен или ветар. Али, једном приликом скинуо сам наочаре да бих 

боље видео онај опасни део гребена. У том тренутку блесак снега 

готово ме је заслепио. Брзо сам их опет ставио. Исто тако, тада сам 

осетио снагу ветра који је около вејао снег. 

Продужили смо пут. Копао сам рупе на које смо могли стати и 

одупрети се. Уживао сам у овом пењању. Био сам задовољан баш као 

да се пењем по дивним планинама наших Новозеландских Алпа. 

После једног часа истрајног пењања стигли смо до подножја 

једне стеновите литице која се уздизала на гребену. Та литица била 

је висока 12 метара. Она нам се учинила страховитом препреком. А 

морали смо прећи преко ње. Знали смо за њу из авионских снимака, 

а видели смо је такође дурбином из Тангабоча. Знали смо да од такве 

препреке на оволикој висини може да зависи цео успех или неуспех. 

Предња страна литице била је глатка и готово без иједног места за 

које се могло ухватити руком. По својој грађи она би вероватно била 

интересантан проблем за пењаче који су стручњаци у пењању по 

таквим стрмим стенама. Али, она је за нас представљала препреку 

која се чинила исувише великом да бисмо је могли савладати својим 

слабим снагама. Није било начина да се стена заобиђе идући по 

стрмом леденом терену са њене западне стране. 

Срећом, видео сам да постоји једна могућност пењања. На 

источној страни литице налазила се велика снежна надстрешница. 

Између ње и подножја стене протезала се уска пукотина. Затражио 

сам од Тенсинга да ме што може боље осигурава и увукао сам се 

некако у тај процеп. Затим сам, забадајући оштро шиљке дереза у 

смрзнути снег, успео да се некако одигнем. Користио сам сваку и 
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најмању рупу и издубину у странама пукотине. Употребио сам сву 

снагу колена, рамена и руку коју сам још могао да сакупим. Пузао 

сам, окренуо натрашке, опирући се дерезама уз стране процепа. 

Стално сам молио бога да она велика снежна надстрешница не падне 

с врха стене. Улагао сам велике напоре, али сам се полако и сигурно 

пео. Док је Тенсинг помало попуштао конопац, ја сам пузао, стопу по 

стопу, док се, најзад нисам ухватио за горњу ивицу стене. Онда сам 

се извукао на њен врх, на коме је било доста простора. Остао сам 

неколико минута лежећи, да повратим дах. У том тренутку први пут 

сам осетио да нас више ништа не може зауставити да стигнемо на 

главни врх. Били смо чврсто решени да постигнемо свој циљ. 

Учврстио сам се добро на врху стене и дао знак Тенсингу да се 

почне пењати. Док сам га с муком извлачио на конопцу, Тенсинг је 

пузао уз пукотину. На крају, исцрпљен, пошто се попео на врх, 

клонуо је и простро се по горњој ивици литице као каква велика 

риба коју су, после страшне борбе, тек извукли из мора. 

 

Све већи замор 

 

Поново сам  погледао свој и његов апарат за кисеоник. Почео 

сам прорачунавати колико добијамо кисеоника. Изгледало ми је да је 

све у реду. Тенсинг се сада кретао веома споро. То је, вероватно, 

било због великог напора који је издржао кад му се покварио апарат 

за дисање. Али, он се пео сигурно, а то је била важнија ствар. Кад 

сам га упитао како му је, једини његов коментар био је осмех и 

показивање руком у правцу највише Еверестове пирамиде. Сад смо 

опет ишли добро. Употребљавали смо три литра кисеоника на минут. 

Решио сам да, ако буде потребно, смањимо млаз на два литра и да на 

тај начин продужимо век својим залихама кисеоника. 

Пели смо се даље истом стазом. Десно од нас штрчале су 

џиновске снежне надстрешнице, а лево су се уздизале стрме литице. 

Наставио сам да усецам степенике на уском појасу тврдог снега којим 

смо се пели. Гребен нас је водио све више удесно. Нисмо имали појма 

где је главни врх. Време је пролазило. Изгледало је да нигде нема 

краја овом гребену. На једном месту, где је страна била нешто блажа, 

покушао сам да се служим само дерезама, а да не усецам степенике. 

Надао сам се да ћу на тај начин уштедети на времену. Убрзо сам, 

међутим, увидео да је степен сигурности на овако стрмим падинама и 

на толикој висини веома мали. Стога сам наставио да усецам 

степенике. 

Сад сам се почео прилично замарати. Готово пуна два часа 

стално сам усецао степенике. Тенсинг се пео такође веома споро. Док 

сам исклесавао степенице око једног леденог брежуљка, питао сам 

се, као у некој магли, колико ћемо још моћи да издржимо пењање по 
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оваквом терену? Готово као да је сад код нас нестало оне раније 

живе жеље и великог полета који су нас гонили у правцу главног 

врха. Пењање се све више претварало у тешку борбу. 

 

На врху света 

 

Идући даље, наједном сам приметио да се узвишица пред нама 

нагло спушта. А до тада се стално монотоно пела. Далеко доле испод 

нас угледао сам Северно седло и глечер Ронгбук. Погледао сам горе 

и видео уску узвишицу покривену снегом. Ишли смо у правцу њеног 

врха. А онда смо још неколико пута ударили цепином по чврстом 

снегу. Стајали смо на највишем врху света. 

Кад смо стигли на главни врх, у почетку сам осетио само неко 

олакшање. Био сам задовољан што више нећу морати да усецам 

степенике. Био сам одушевљен што више нема гребена ни узвишица 

које морамо прелазити, што нема гребена да нас муче и задржавају и 

руше веру у успех. 

Погледао сам Тенсинга. На глави је имао натучену капуљачу, а 

преко ње наочари. Његова маска за дисање била је покривена дугим 

леденим свећицама и у њима скривено његово лице. Али, ништа није 

могло сакрити његов заразни осмех. Лице му је било озарено чистом 

људском срећом док је гледао око себе. 

 
Тенсинг на врху 

Стисли смо један другом руке, 

а онда ме је Тенсинг загрлио. 

Почели смо да се тапшемо по 

леђима, готово тако дуго док нисмо 

изгубили дах. 

Било је 11,30 часова пре 

подне. За пењање уз овај последњи 

гребен била су нам потребна два и 

по часа. А нама се чинило да се 

пењемо већ читав живот. 

Искључио сам апарат за 

кисеоник и скинуо га. Носио сам 

фотографски апарат. Био је 

напуњен филмовима у боји. Држао 

сам га под блузом да се не би 

замрзнуо. Сад сам га извадио и 

замолио Тенсинга да стане на врх и 

да ми позира. Желео сам да га  

 

снимим. 

Тенсинг је махао својим цепином на коме се налазио венчић 

заставице - Уједињених нација, Британије, Непала и Индије. Онда 
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сам бацио поглед на огромна пространства земље која се пружала у 

свим правцима испод нас. 

На истоку се уздизао наш џиновски сусед - врх Макалу. Још је 

био неистражен и неосвојен. Чудновато је како овде, на врху 

Евереста, нису мировали моји планинарски нагони. Били су довољно 

снажни да ме подстакну да неколико тренутака размишљам и 

нагађам који путеви и каква стаза постоји за пењање на врх Макалу. 

Испод нас су били облаци. Тамо далеко преко њих видео се 

горостасни масив Кангчучунга како се издиже на хоризонту. На 

западу је био наш стари познаник из 1952. године врх Чо Оју. Дизао 

се високо над планинским венцима. Сад смо гледали велике 

неиспитане планине Непала како се пружају тамо далеко на запад. 

 

Губим контролу над покретима прстију 

 

Сматрао сам да је најважније да снимим северни гребен Евереста 

и Северно седло, као и ону славну стазу којом су се 1921. и 1930. 

године пели велики пењачи. Нисам се много надао да ће снимци бити 

нарочито успешни. Било ми је веома тешко да чврсто држим апарат. 

На рукама сам имао гломазне рукавице. Али, наставио сам да 

снимам. Веровао сам да ће моје фотографисање бар донекле 

послужити за распознавање овог терена. 

После неких десет минута снимања, наједном сам приметио да се 

веома тешко крећем. Осетио сам да губим контролу над покретима 

прстију. Брзо сам ставио апарат за кисеоник. И, ето, још једном сам 

имао прилику да се уверим како на оволикој висини, чак и само 

неколико литара кисеоника, може повратити пењача у нормални 

живот. 

Док сам ја снимао, Тенсинг је ископао малу рупу у снегу. Ставио 

је у њу мало слаткиша, једну чоколаду, један пакетић бисквита и 

шаку бомбона. То су заиста биле ситнице, мали дарови. Али, они су 

бар симболично представљали поклон боговима. Сви верни будисти 

верују да ти богови станују баш на овом узвишеном врху. Док смо се 

налазили на Јужном седлу, Хант ми је, два дана раније, дао мало 

распеће. Затражио је од мене да га ставим на врх планине. Сад сам и 

ја ископао у снегу малу рупу и ставио крстић поред Тенсингових 

дарова боговима. 

Поново сам прегледао апарате за кисеоник. Почео сам да 

прорачунавам залихе. Мораћемо кренути брзо натраг, како бисмо 

могли на време стићи до резервног кисеоника који се налазио испод 

Јужног врха. 

На врху Евереста задржали смо се 15 минута. А онда смо 

кренули натраг. Пре него што смо пошли, осврнули смо се око себе 
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не бисмо ли пронашли било шта што би нам могло нешто рећи о 

судбини Малорија и Ирвина. Али нисмо видели ништа. 

 

Опасан силазак 

 

Обојица смо осећали замор. Физиолошка реакција која се 

редовно јавља у организму после бављења на оволикој висини већ је 

почела. Морали смо силазити брзо. Кренули смо својим сопственим 

трагом. Нисмо губили време. Ишли смо стопама које смо оставили кад 

смо се пењали, а мисао да нам нестаје кисеоник још нас је више 

подбадала. Скакали смо с једног степеника на други. Ишли смо 

прилично брзо. Готово за невероватно кратко време стигли смо на 

врх оне стеновите литице. С равнодушношћу људи који неку ствар 

већ добро познају почели смо се спуштати низ њен процеп. Били смо 

сувише уморни, али ипак не толико да не водимо рачуна о разним 

опасностима. 

Обазриво смо прелазили преко осталих литица. Нарочито смо 

пазили кад смо ишли преко опасних падина које су биле покривене 

великим слојевима снега. На крају, поново смо се нашли на Јужном 

врху. Сишли смо до њега за свега један час. 

Попили смо неколико гутљаја лимунаде која нас је освежила. 

Наставили смо пут. Цело време док смо се још пењали прогонио нас 

је страх. Мислили смо како ћемо се вратити низ ову велику снежну 

падину. Кад смо сад туда силазили подешавао сам сваки корак, баш 

као да од њега зависи живот или смрт. А могло се десити да стварно 

буде тако. Поглед на глечер Кангчунг, око 3000 метара испод нас, 

задавао је страх. То нас је нагонило да силазимо са све већом 

опрезношћу. Сваки нови корак чинио нам се као корак ближе 

сигурности. Кад смо, коначно, сишли са падине на гребен који се 

уздизао испод ње погледали смо се. Нисмо изговорили ни једне речи. 

Али, и без тога се јасно видело да смо се у том тренутку отресли 

страха који нас је прогонио целог дана. 

Били смо заиста веома уморни. Али силазили смо даље, готово 

аутоматски, све до последње две литице на гребену. Сад смо се 

налазили недалеко од највишег логора. Имали смо још неколико 

литара кисеоника у својим боцама. Стога, кад смо нашли оне 

резервне боце, нисмо их заменили. Понели смо их собом. Тако смо 

стигли до оне чудесне платформе на којој се налазио највиши логор. 

Била су два часа после подне. Ветар је дувао умерено. Али већ 

је био расклимао наш шатор. Попустили су конопци којима је био 

привезан. Изгледао је жалосно. 

 

Време пролази као у сну 

 



У ПОТКРОВЉУ СВЕТА 

246 

 

Требало је да на време стигнемо до Јужног седла. Док је Тенсинг 

под шатором палио примус и правио лимунаду, која је била превише 

слатка, ја сам мењао боце у апарату за кисеоник. Нове боце су биле 

само делимично испуњене, те сам тако смањио млаз. Добијаћемо 

само две литре на минут. Сад на овом месту, као дан раније, нисмо 

више могли радити без кисеоника. Осећали смо се веома слабо. Били 

смо исцрпљени. 

Погледали смо Јужно седло. Одједном смо опазили како се тамо 

крећу две минијатурне фигуре. Знали смо да су то Лоу и Нојс. Чекају 

нас да сиђемо. 

На Јужном седлу није било никаквих резервних врећа за 

спавање ни гумених душека. Стога смо из овог последњег највишег 

логора морали понети сву своју постељину. Мрзовољно смо 

привезали тај пртљаг за апарате које смо носили на леђима. Бацили 

смо још један поглед, последњи поздрав логору који нам је тако 

добро послужио. А онда смо кренули у правцу Јужног седла, вукући 

ногу за ногом. Ставили смо себи у задатак да сигурно сиђемо низ овај 

опасни гребен. 

Чинило нам се као да су нам тела обамрла и као да су се 

заледиле све животне функције и способности организма. А време је 

пролазило као у сну. 

Коначно смо стигли на место где се налазио швајцарски шатор. 

Онда смо почели силазити великим леденим ходником. То је био 

последњи део пута до Седла. 

 

Избрисани трагови 

 

У ходнику нас је чекало непријатно изненађење. Снажан ветар 

који је дувао док смо ми били на вишем делу планине потпуно је 

збрисао све трагове у снегу. Сад се испод нас протезала само тврда, 

стрма и замрзнута падина. Није нам преостало ништа друго него да 

поново усецамо степенице. 

Са мрзовољним гунђањем и великим незадовољством почео сам 

поново усецати степенике на око 60 метара стазе која је водила 

ходником. - Радио сам марљиво. Низ гребен је фијукао снажан ветар. 

Хтео нас је готово однети са планине. 

Онда је Тенсинг ступио на чело. Усецао је степенике још неких 

тридесетак метара. Затим је прешао на мекши снег и почео да прави 

стазу низ падине којима је лакше било силазити. Уморно смо гацали 

овом дугом стазом изнад Јужног седла. 

Нашли смо се на месту које је било неколико стотина метара 

изнад логора. Одједном смо видели како нам у сусрет иде човек. Био 

је то Џорџ Лоу. Носио је топлу супу и кисеоник. 
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Били смо толико уморни да уопште нисмо могли одговорити на 

одушевљење Лоуа, који је био превише радостан кад је чуо срећне 

вести. Сишли смо пажљиво на Седло. Споро смо се спуштали до 

места где се налазио логор. 

Баш пред самим шаторима нестало ми је кисеоника. Значи, 

имали смо тек толико да извршимо задатак. Ниуком случају сувише. 

Увукли смо се у шаторе готово пузећи. Дубоко смо одахнули и, пуни 

чистог одушевљења, пали на вреће за спавање. 

Ветар је шибао по шатору који је стално подрхтавао под 

његовим силним ударцима. То је била наша последња и, заиста, 

веома немирна ноћ на Јужном седлу. Опет нам велика студен није 

дала да спавамо дубоко и мирно. Осим тога, сви смо били узнемирени 

због великог успеха. Стално смо о томе мислили и због тога смо били 

у сталној напетости. 

Док смо лежали, оживљавали смо у причи узбудљиве догађаје. 

Кроз стиснуте зубе шапутали смо једва разговетне речи. Истовремено 

смо цвокотали од хладноће. Кад смо се сутрадан пробудили, осећали 

смо се веома слабо. Почели смо споро али одлучно да се припремано 

за одлазак. 

Тешко нам је било кад смо силазили оним падинама изнад 

Јужног седла. Нарочито смо се мучили на једној стази од око 60 

метара. Кад смо се нашли на равнијем  логора, опет смо ишли веома 

споро. Морали смо се често одмарати. Горњи део Лоцеовог глечера 

учинио нам се веома стрмим. Кад смо низ степенике у леду стигли до 

једног места које се налазило недалеко од седмог логора, обузимала 

нас је једна једина жеља - да се одморимо. 

 

Остају само успомене 

 

Налазили смо се свега тридесетак метара од логора. Одједном 

смо чули веселе повике. Видели смо Чарлса Вајлија и неколико 

Шерпаса. Журили су да нас поздраве. Сви су изгледали здрави и 

снажни, а на њиховим уснама лебдело је једно исто питање. 

Топла пића која су нам увалили у шаке и њихово весеље кад су 

чули наше вести дали су нам нову снагу. Наставили смо свој тешки 

пут низ глечер Лоци. Били смо душевно окрепљени. 

Док смо се бриближавали четвртом логору, видели смо како се 

појављују мале фигуре из шатора и полако пењу уз стазу. Нисмо им 

дали  никакав знак, него наставили и даље да заморно идемо стазом. 

Кад смо се налазили свега петнаестак метара далеко од њих, Хоу је, 

са карактеристичним одушевљењем, дао један сигнал. Окренуо је 

палце горе и својим цепином показао у правцу главног врха. Читаво 

место и сви људи нашли су се одједном у неком покрету, као да је у 

њих ушла струја. 
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Другови који су нам се приближавали заборавили су на своју 

исцрпљеност. Потрчали су нам у сусрет. Док смо их све можда мало 

узбудљиво поздравили, осетио сам тада, више него икад раније, шта значи 

пријатељство и другарство. Оно је било одлучујући фактор за цело време 

наше експедиције. 

Колика је то била радост кад смо им рекли да су сви њихови 

напори сада крунисани успехом. Рад у опасном хаосу Залеђеног 

водопада, оно обесхрабрујуће гацање уз снежни пакао Западне 

увале, тешки и напорни рад на Лоцијевој коси, за који је била 

потребна још и техничка вештина, сви они напори на савлађивању 

терена изнад Јужног седла, сви су сад уродили плодом и били 

награђени. Освојили смо највиши врх света. 

Кад сам видео нескривену радост на уморном и измученом лицу 

нашег храброг и одлучног вође, то је за мене, само по себи, била 

најваће награда.  

 

Дневник, 24. фебруар 1979. год. 

19. април 1979. год.    

  

 

 

 

СТАЗОМ БЕЗ ТРАГА 
 

Одлазак чланова седме југословенске планинарске хималајске 

експедиције у највише горје света и њихова жеља да западним 

гребеном стигну на највиши врх света - 8848 метара високи Монт 

Еверест - изазвао је у југословенској јавности велики интерес. 

Двадесет пет алпиниста - пењача и још шесторица планинара - 

новинара, радио-аматера и телевизијски сниматељ - биће у уторак 

27. фебруара 1979. године пре подне испраћени с београдског 

аеродрома, као и сви наши врхунски спортисти, с једином, великом 

жељом: савладати белог горостаса и на највишу тачку земљине кугле 

истаћи југословенску тробојку. 

Руководство експедиције до јуче (24.2.1979.) је чувало тајну: 

припремљен је такав план освајања “крова света” по коме би се 

хималајско небо обогатило новом звездом баш 25. маја. Велика је 

жеља најбољих југословенских планинара да рођендан другу Титу 

честитају победом која би ушла у анале светског планинарства. Та 

победа би могла бити утолико дража што пут наше храбре алпинисте 

врха Монт Евереста води назубљеним западним гребеном којим до 

сада ниједна од 45 експедиција није ни покушала да крене. 

 

Врхунац човековог напора 
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Наш седми одлазак у Хималаје под југословенском заставом 

желимо да крунишемо освајањем тачке која је врхунац достигнућа у 

планинарству - каже Стане Белак, коме је ово шести одлазак у 

Хималаје. 

- Када сам лане (1978. године) у пролеће боравио на  падинама 

Евереста, извиђајући пут с још четворицом другова, осетио сам да 

смо у стању да савладамо тај гребен. Ако нас невреме не омета, не 

би требало да затајимо. Најважније нам је да савладамо више од 

пола километра стене испод седла Ло Ла и до првог логора на висини 

од 6050 метара изнесемо сву опрему и храну неопходну за 

постављање осталих логора на путу ка врху. 

Југословенски планинари задржаће се у Хималајима скоро 

четири месеца. Највећи део времена провешће на падинама Евереста 

крчећи 70 дана пут ка врху да би га у једном дану савладали. 

При самом помену колико ћемо времена провести на путу, многи 

су ме питали да ли то није много - објашњава вођа експедиције инж. 

Тоне Шкарја. Он се с Томажом Јамником већ налази на путу између 

Њу Делхија и Катмандуа у пратњи каравана камиона који из главног 

града Индије у престоницу Непала возе 18 тона опреме и хране за 

експедицију. 

- Да бисмо од Катмандуа стигли до места где ћемо поставити 

базни логор, на глечер Кумбу, треба да пређемо готово 400 

километара. Тај пут јужним падинама Хималаја могуће је проћи 

једино пешице. Носачи, који ће ту раздаљину прећи с теретом од по 

30 килограма, дневно не могу више да издрже од петнаестак 

километара, а треба имати на уму да нам се на том путу испречују 

дубоке речне долине и планински превоји чак до 4000 метара 

надморске висине. Толико нам треба и за повратак, па нам практично 

за освајање Евереста остаје нешто више од два месеца. 

 

Злогласни “Залеђени водопад” 

 

Члановима експедиције неће бити лако: пролазећи падинама 

Хималаја, подносиће тропске врућине, у џунглама ројеве комараца и 

најезду пијавица које ће првих десет дана бити најнеугоднији гост у 

одећи наших планинара. Затим их чека друга крајност - 70 дана 

живота у вечитом снегу и леду, под шаторима који су више утеха 

него право склониште од налета орканских ветрова и поларних 

температура. 

Наша је велика жеља да прођемо западним гребеном до врха 

Евереста, али победу нећемо подредити сигурности људи и излагати 

их смртним опасностима - каже инж. Шкарја. 
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- Тачно је да је излазак преко 600 метара високе, залеђене стене 

изнад Глечера Кумбу до превоја Ло Ла наш најтежи испит. Али, 

сматрамо да је тај пут далеко сигурнији него онај којима су многе 

експедиције ишле преко Јужног седла. Злогласни “Залеђени водопад” 

у коме се не може предвидети одламање леда однео је 35 живота. 

Ако се има на уму да је Еверест од 1921. до 1978. године усмртио 44 

човека, а да их је толико настрадало на том делу, смем да кажем да 

је тај пут иако познатији, неупоредиво опаснији од овог којим ми 

желимо да кренемо. 

Анализирајући правце експедиција последњих неколико година, 

види се да оне избегавају “угажену стазу којом су Еверест пре 26 

година савладали Хилари и Тенсинг. Ледена баријера од око 400 

метара, колико је висок “Залеђени водопад”, на први поглед делује 

мирољубиво. Међутим, човек у лавиринту пукотина и ледених 

торњева толико је сићушан и немоћан пред стихијом која зна да се 

сручи на њега снагом од десетине хиљада тона леда у виду лавине. 

- Према ономе шта смо видели прошле године, таквих опасности 

не би требало да имамо на нашем правцу - закључује Шкарја. 

 

Град од платна 

 

Пошто су планинари, а посебно врхунски алпинисти, далеко од 

радозналих погледа, њихова “игра” је мало позната ширем кругу 

људи. Вести из и о планинарству, а посебно алпинизму, јављају се 

само у тренуцима трагедија чије су жртве обично неискусни 

планинари. 

Организовање једне хималајске експедиције није само физичко 

и психичко припремање планинара за напоре који га очекују у стени, 

на глечеру или гребену - објашњава наш најстарији “хималајац” инж. 

Алеш Кунавер. 

- То је изнад свега добро организован живот и рад људи за 

време експедиције. На пример, чланови ове експедиције 

организоваће на глечеру Кумбу, на висини 5350 метара, прави мали 

град од шатора у којима ће провести највећи део времена на 

Евересту. Мислило се на сваку ситницу која може допринети да 

живот планинарима у тим суровим условима буде што пријатнији. 

 

Дневник, 25. фебруар 1979. год. 

 

ИЗАЗОВ БЕЛОГ ГОРОСТАСА 
 

Данас (уторак, 27. фебруар 1979. године) са београдског 

аеродрома према главном граду Непала Катмандуу полази седма 

југословенска планинарска хималајска експедиција, чији је циљ да 
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преко западног гребена, којим човек још није прошао, стигне до 

највишег врха на свету - 8848 метара високог Монт Евереста. Екипу 

чини 25 најбољих алпиниста из Словеније, Хрватске и Босне и 

Херцеговине: Звоне Андрејчич, Стане Белак, Борут Бергант, Стипе 

Божић, Мухамед Гафић, Виктор Грошељ, Томаж Јамник, Стане 

Клеменц, Франц Кнез, Иван Котник, Марјан Манфреда, Штефан 

Маренче, Вања Матијевец, Влада Месарић, Душан Подбевшек, Бојан 

Полак, Роман Робас, Мохамед Шишић, Тоне Шкарја (вођа 

експедиције), Андреј Штремфељ, Марко Штремфељ, др Игор 

Текавчич, др Евген Вавкен, Нејц Заплотник и Јоже Зупан. У екипи су 

још и телевизијски сниматељ Славо Вајт, новинари Марјан Растесен и 

Радивој Ковачевић, радио-аматери Славко Шетина и Матјаж 

Цилиберг и сликар Франц Новинц. 

Одмах по доласку у Катманду чланови експедиције, заједно са 

око 600 носача и 25 Шерпаса - чувених “снежних тигрова”, кренуће 

на тронедељни марш јужним падинама Химајала до глечера Кумбу, 

где ће на висини од 5350 метара поставити базни логор. На овом 

дугом маршу од готово 400 километара носачи ће на леђима пренети 

око 18 тона опреме и хране, потребне за тромесечни живот 

експедиције у подножју  и на падинама Монт Евереста. 

 

Најтеже на почетку 

 

Према плану наше експедиције, по постављању базног логора у 

коме ће планинари провести скоро сто дана, напад на белог 

горостаса почиње проласком и савлађивањем као зид стрме ледом 

оковане, 600 метара високе, стене испод седла Ло Ла. На том 

превоју, на надморској висини од 6005 метара биће постављен први 

логор. Управо пролазак кроз ову стену представљаће и највећу 

тешкоћу на путу до Крова света - тако су прошлог пролећа оценили 

наши алпинисти који су ишли у извиђање. Отуд, ваљда, до сада ни 

једна експедиција планинара није ни покушала да крене овим путем 

ка врху Евереста, јер сам поглед на ову стеновито-ледену баријеру 

изазивао је страх и убијао наду да се туда може проћи. 

- Извиђајући наш будући правац западним гребеном до врха 

Монт Евереста с пролећа 1978. године, успели смо да пронађемо пут 

и прођемо кроз ову стену до седла Ло Ла - каже вођа експедиције 

Тоне Шкарја. Нас петорица који смо били у извиђању успели смо да 

пронађемо најсигурнији пролаз за чланове експедиције, али ће нам 

велику тешкоћу представљати ношење опреме и хране кроз њу. Не 

треба заборавити да до првог логора морамо изнети око шест тона 

робе коју ћемо касније распоређивати по осталим, све до оног 300 

метара испод самог врха. 
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По речима овог искусног хималајца у организовању оваквих 

експедиција, а посебно на Монт Еверест, није свеједно где се на путу 

ка врху појави најтежа препрека - на почетку или на крају успона. 

Ако је на почетку, за експедицију је теже, јер преко те препреке 

треба пренети неколико тона терета, много више него ако је 

технички проблем у стени или леду настао негде под врхом. 

 

Зашто баш западним гребеном 

 

Од 29. маја 1953, када су Едмунд Хилари и Норкеј Тенсинг 

крочили на највишу тачку света, па до сада још је 80 планинара - из 

Швајцарске, Кине, Непала, Индије, Италије, Јапана, САД, Енглеске, 

Јужне Кореје, Аустрије, Пољске и Западне Немачке - успело да 

савлада највишу планину на свету. Међу освајачима Монт Евереста 

су и три жене: Јапанка Јунко Табеи, Кинескиња Пао До и Пољакиња 

Ванда Руткијевичева. 

Све досадашње експедиције стизале су на врх Евереста добро 

познатим путевима. Сем кинеских 1960. и 1975. које су се на врх 

Чомолангме, како Тибетанци зову ову планину, успеле северним 

гребеном, све остале су ишле од глечера Кумбу, преко Залеђеног 

водопада, до Јужног седла, одатле су стопама Хиларија и Тенсинга 

стизале на врх. Планинари из САД су октобра 1963. “окрзнули” 

западни гребен и користећи се северном плочом врха постигли, док 

су чланови енглеске експедиције 1975. пронашли пут кроз 

југозападну стену. Западни гребен остао је нeтакнут, јер је деловао 

најнеугодније. Планинари тврде да на њему, због мешања ваздуха са 

југа и севера, ветрови знају да дувају и 300 километара на сат, што, 

такође, представља тешку препреку. 

- Побости националну заставу у највиши врх света значи исто 

што и стати на победничко постоље олимпијаде или светског 

првенства у другим спортовима - подсећа Тоне Шкарја. 

- Додуше, победници у планини не знају за овације гледалаца, 

њима су аплаузи снежне пахуљице а химна звук ветра. Радост 

победе над природом није иста ако се на циљ стигне путевима којима 

су планинари већ прошли као када се успе онуда куда још није нико 

ишао, јер је по правилу увек тако теже него савладаним правцима. 

Одабрали смо западни гребен, јер смо последњих година доказали да 

смо у стању да померамо границе немогућег, чији је врхунац био 

пролазак кроз три километра залеђену јужну стену Макалуа, високог 

8481 метар. Покушаћемо да савладамо овај гребен и да негде у 

другој половини маја пободемо југословенску тробојку и заставу СКЈ 

на највишем врху Земљине кугле. При томе, главни нам је циљ да 

сачувамо људе, да не ризикујући животе покушамо да изађемо на 
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Еверест, јер победа планине са жртвама је Пирова победа. Ми то ни 

по коју цену не желимо. 

 

Једини корисни освајачи 

 

Пре неколико дана у Љубљани чланове седме југословенске 

планинарске хималајске експедиције примио је председник 

Републичке конференције ССРН Словеније Митја Рибичич и, 

пожелевши им срећан пут рекао: 

- Ви сте једини чије је освајање туђих територија корисно. Ваша 

борба са природом, савлађивање таквог противника као што су 

Хималаји, представља најхуманије дело и тиме се морамо поносити. 

А 25 храбрих момака из Љубљане, Крања, Камника, Сплита, 

Сарајева, Загреба, Лесца, Тржича, Римских Топлица и Велења који ће 

скоро четири месеца друговати са звездама, ветровима, ледом и 

снегом бориће се са белим горостасом који зна да се на 

најбездушнији начин отараси оних који су кренули његовим 

падинама. Ова екипа наших алпиниста је зацело најбоља међу 

најбољима. А ти врхунски планинари израсли су из планинарске 

армије Југославије, која има 200000 чланова као прави аматери 

спорта коме су све подредили. 

И један детаљ казује колико су чланови ове “југословенске 

планинарске репрезентације” аматери до краја - сву личну опрему, 

која стаје око 30000 динара, обезбедили су чланови експедиције из 

свог џепа. Осамнаест тона робе сами су паковали проводећи често, 

после редовног радног времена и по 10 часова. 

Југословенски планинари су марта 1960. први пут нашли на 

падинама Хималаја. Тог пролећа освојили су врхове Баратоли (5270 

метара), Трисул II (6690) и Трисул III (6170 метара).  

Пет година касније циљ југословенских планинара је 7902 метра 

високи Кангбачен. Због лошег времена наши алпинисти су морали да 

одустану 250 метара пред циљем. 

Нова експедиција Југословена у Хималаје, трећа по реду, 

организована је с јесени 1969. и том приликом савладана је 

Анапурна II, врх висок 7937 метра. 

Четврта експедиција у јесен 1972. покушала је да савлада до 

тада још непролазну јужну стену Макалуа, високог 8481 метар. Овог 

пута планина је била победник и наши алпинисти су морали да 

капитулирају 340 метра под врхом. 

Пети одлазак наших алпиниста у Хималаје крунисан је изласком 

на врх Кангбачена од 7902 метра. 

Чланови шесте југословенске алпинистичке хималајске 

експедиције, савлађивањем јужне стене Макалуа и изласком на пети  
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по висини врх на свету извели су подвиг који је оцењен као највеће 

планинарско достигнуће до тада у свету. 

 

Дневник, 27. фебруар 1979. год. 

 

БИЦИКЛ ЗА МОНТ ЕВЕРЕСТ 

 

Чланови  седме  југословенске хималајске експедиције, чији је 

циљ освајање Монт Евереста преко западног гребена, нашли су се 

сви на окупу у главном граду Непала - Катмандуу. Одатле је првих 

дана марта требало да крену на тронедељни марш јужним падинама 

Хималаја до глечера Кумбу, да би на 5350 метара подигли базни 

логор за коначни успон на највишу тачку света. План је, на жалост 

морао бити измењен, а разлог: касни опрема и  храна коју камионима 

из Њу Делхија превозе индијске камионџије. Конвој касни дуже од 

десет дана, па ће за толико бити одложен полазак експедиције у 

подножје Евереста. - Овај застој не би требало да поремети наше 

планове и рад на постављању базног и осталих логора, од седла Ло 

Ла до под самим врхом Монт Евереста - каже вођа експедиције инж. 

Тоне Шкарја. - Овакве експедиције увек рачунају на непредвиђене 

догађаје, па смо то већ предвидели у време боравка. Ово чекање 

неће омести наше планове нити утицати на наше расположење и 

ентузијазам. Камионџије су биле спорије него што смо очекивали, а 

царинске формалности на индијско-непалској граници су се одужиле 

више него што смо мислили.  

 

Хималајци на два точка 

 

Сви чланови експедиције, а има их 31, смештени су у 

планинарској кући коју су Јапанци изградили за своје експедиције, а 

оне све чешће одлазе на Хималаје, па им служи као база овде у 

Катмандуу.  

Десетодневни боравак у главном граду Непала наши хималајци 

нису провели у ленчарењу. У договору са вођством експедиције, 

свакодневно су тренирали на бициклима. На изнајмљеним 

двоточкашима, планинари су сваког дана прелазили између 40 и 60 

километара. То није мало ако се има у виду да је терен око 

Катмандуа брдовит и да температура ових дана досеже и 25 степени. 

У овом делу Азије почело је већ лето, па су дневне температуре 

између 22 и 23 степени, док се ноћу жива спусти и до шест степени. 

Вожња бициклима, поред одржавања кондиције, служи члановима 

експедиције и за упознавање знаменитости Катмандуа  околине, 

којима је овај део Непала изузетно богат. Видети и доживети 

историјски Патан, Бактапур, Куртипур, Боднат, Пашупатинат, 
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Будиниканту и друга места - то је сусрет са једном новом 

цивилизацијом, са древном културом Непала и његовом садашњошћу.  

Предмонсунски одласци планинарских експедиција у Хималаје 

почињу управо ових дана. То се примећује и на улицама Катмандуа 

где се могу срести планинари разних националности. Са члановима 

југословенске експедиције били су заједно јапански планинари чији 

је циљ освајање врха Анапурне, високог 8090 метара, до сада још 

неосвојеним путем. Поред јапанксих и наших планинара, тренутно се 

у Катмандуу  за одлазак у хималајско горје спремају Немци, 

Аустријанци и Енглези.      

 

Невоље с храном 

 

Ове године ће Монт Еверест, а он је циљ наших алпиниста, бар 

када је реч о предмонсунској сезони, тј. до почетка јуна, бити 

нападнут из три правца. Југословени ће кренути западним гребеном 

којим до сада још нико није ни покушавао да стигне до крова света. 

Алпинисти из Аустрије - како смо овде сазнали - добили су дозволу 

од непалске владе да на Еверест иду тзв. класичним путем: преко 

Кумбу глечера залеђеног водопада, Јужног седла и даље на врх - 

правцем којим данас највећи број експедиција иде. Еверест са 

северне стране спремају се да заједно нападну кинески и ирански 

планинари. Они су прошле године заједнички тренирали и стигли до 

7500 метара.  

За период монсуна после монсуна тј. од септембра до краја 

године, тачно се не зна, или се то добро чува као нека тајна, које су 

све националне експедиције добиле одобрење од непалске владе да 

могу кренути пут Сагарматија, како Непалци називају Еверест.  

Већ другог дана  боравка у Непалу готово сви чланови наше 

експедиције имали су неугодности са стомаком. Ненавикнути на 

непалску кихињу и јела, страдали су стомаци.    

- Ово није  ништа необично - каже један од двојице лекара 

експедицији др Игор Текавчич. - Овако нагла промена климе, 

кухиње, а посебно хигијенских услова, изазива поремећаје у 

стомаку. Мислим да ћемо за дан-два смирити стомачне тегобе многих 

чланова експедиције и да ће се организам брзо навићи на све услове 

живота.  

Мора се рећи да у ресторанима, изузев оних у елитним хотелима, 

хигијена није баш на неком нивоу. Сви чланови експедиције добили 

су стомачне тегобе после салата које се не перу довољно.  

 

Покрет у три колоне 

 



У ПОТКРОВЉУ СВЕТА 

256 

 

Према договору са непалским водичима - Шерпасима, који ће за 

све време трајања наше експедиције бити са Југословенима, детаљно 

је утврђен правац нашег кретања до базног логора на глечеру Кумбу. 

Пут ће трајати тачно 18 дана,  под условом да се ништа 

непредвиђено не догоди.  

Рачуна се да ће уз 25 снежних тигрова, како зову водиче и 

планинаре, колону чинити и око 700 носача. Како пут до подножја 

врха Евереста води делом кроз прашуму, делимично кроз непроходне 

гудуре јужних хималајских падина, на многим коначиштима нема 

довољно простора за оволико људи да подигну шаторе - заноће. Зато 

је одлучено да наш караван иде у три дела - у свакоме да буде око 

230 носача - по десет чланова експедиције. На тај начин ће се лакше 

усмеравати кретање носача и налазити простор за подизање 

коначишта, а покретљивост мање колоне је далеко већа него масе од 

750 људи. 

Караван југословенских планинара, заједно са носачима, дневно 

ће пешачити око 6 - 8 часова. Судећи према програму пута, најтеже 

ће бити савладати успон до седла Ламјур, на висини 3530 метара. У 

једном дану биће потребно са товаром опреме и хране савладати 

успон од 2000 метара и исто толико се спустити у долину Дудкосија.  

 

Дневник, 18. март 1979. год. 

 

ПРЕТЊА ЛЕДЕНЕ ЛИТИЦЕ ЛО ЛА 
 

Пуних једанаест дана чланови седме југословенске алпинистичке 

експедиције у Хималаје, чији је циљ да на највиши врх света стигне 

до сада још непрођеним западним гребеном, чекали су осамнаест 

тона опреме и хране која је на три камиона од Њу Делхија до 

Катмандуа, главног града Непала, путовала пуних двадесет дана. Тај 

губитак времена је пореметио планове наших планинара па је почела 

велика битка са временом да се што пре стигне на глечер Кумбу где 

је до 1. априла требало да се постави комплетан базни логор, 

организује живот за наредна два месеца на висини од 5350 метара и 

створе сви услови за даље напредовање ка  врху преко не баш лаког 

седла Ло Ла и прилично оштрог гребена званог Западно раме.  

Друга, ништа мања невоља су чланови хималајске експедиције 

из Аустрије, који ће на врх Евереста кренути класичним путем, тј. 

преко јужног седла. Они су кренули пре наше експедиције четири 

дана и на глечер Кумбу ће стићи пре Југословена. Самим тим, они ће 

изабрати и боље место за базни логор, што није неважно за живот у 

тим суровим условима.  

 

Пут од ужади 
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Главница  наше експедиције, коју чине 18 чланова југословенске 

екипе, шест искусних снежних тигрова - Шерпаса и око 400 носача, 

са дванаест тона опреме већ је на путу ка подножју Евереста и 

пробија се јужним падинама Хималаја према Намче Базару по 

идеално лепом времену. Друга, мања екипа, коју чине Штефан 

Маренче, Владимир Месарић, Андреј и Марко Штремфељ, са једним 

Шерпасом, кренула је до импровизованог аеродрома недалеко од 

Намче Базара. Одатле ће са скоро тоном робе и 35 носача за пет дана 

стићи на Кумбу и поставити комплетан базни логор.  

Ова ударна екипа уштедела је, захваљујући хеликоптеру, 

дванаест дана. До доласка главнине, поставиће базни логор - све 

шаторе, од оних за импровизовану кухињу до малих за коначење. 

Уколико их време послужи и базни логор од око 50 шатора 

поставе до доласка главнине експедиције, покушаће да се пробију и 

до јужне стене седла Ло Ла. Тамо би од ужади направили пут да би, 

већ првих дана априла, кренули у савлађивање ове 600 метара 

залеђене стене и први логор поставили на 6005 метара надморске 

висине. Задатак екипе на овом делу је тежак. Преко те литице треба 

на леђима пренети око шест тона опреме и хране која ће касније 

послужити за разношење у остале логоре до под сам врх Хималаја.  

- При самом изласку из стене на седло Ло Ла чека нас највећа 

мука -  каже вођа експедиције Тоне Шкарја. - Ту треба да савладамо 

600 метара високу и глатку литицу стрму као зид. Човек са теретом 

на леђима туда није у стању да прође, па ћемо ту монтирати неку 

врсту лифта, а то ће нам одузети много времена. Зато нам је сваки 

дан драгоцен. 

 

Брже пешке него авионом 

 

Пуне три недеље југословенска хималајска експедиција 

провешће на маршу јужним падинама Хималаја. Са укупно 500 

носача, они од села  Доналгат у долини реке Сун треба да пређу 

преко 11 планинских ланаца и да се спусте у 15 речних долина како 

би стигли до базног логора испод Монт Евереста, на глечер Кумбу. 

Зашто је екипа морала да крене на овај марш? - питали смо 

Шкарју. 

- Веровали или не, тих 300 километара од Катмандуа до базног 

логора брже ћемо савладати пешице него да користимо авион до 

импровизованог аеродрома код Лукле. Невоља није у превозу људи, 

већ опреме и хране. Авиони који лете могу да приме 20 путника и 

само 500 килограма терета. Како авион лети један пут дневно, да би 

наш терет стигао на домак Евереста требало би нам више од месец 

дана. Тако испада да нам је пешице брже него да смо узели авион. А 
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како је туристичка сезона сада овде у пуном јеку, нисмо могли 

добити ванредне авионе за превоз опреме и хране.  

Искусни хималајци као што су Стане Белак, Марјан Манфреда, 

Роман Робас и Нејц Заплотник, тврде да ће овај марш и те како добро 

доћи као тренинг за већину чланова експедиције.  

Према плану кретања, свакодневно се пешачи око 7 часова и у 

току дана се савлада око 2000 метара висинске разлике. Стаза којом 

наши планинари иду јужним падинама Хималаја час се спушта, час 

уздиже. Тако Југословени, у једном дану, оду наниже 1000  метара, а 

затим се попну на гребен висок 2500  и више метара. Тако, са 

ранчевима на леђима, у колони са носачима, пуне три недеље горе-

доле до глечера Кумбу.  

Село Доналгат, на десној обали реке Сун, узима се за полазну 

тачку за пешачке туре до подножја Евереста. Овде се скупљају 

носачи који на леђима треба да пренесу сав терет до Намче Базара, а 

одатле до базног логора товаре се јакови - чувено хималајско говече. 

Босоноги и лако одевени, носачи не могу да издрже хладноћу на 

делу пута од Намче Базара до глечера Кумба.  

 

Ценкање са Шерпасима 

 

Вођа Шерпаса је Анг Пу. Овај човек који се брине о путу 

експедиције, искусан је планинар и лане је био на Монт Евересту. 

Имао је пуне руке посла када су чланови наше експедиције стигли 

једног јутра у Доналгат. Носачи су тражили 25 рупија дневно (око 

37,5 динара) а тарифа је 21 рупија. То погађање отегло се до 

поподне, да би носачи на крају ипак прихватили устаљену тарифу. У 

том ценкању изгубљен је за експедицију још један драгоцен дан тако 

да је полазак морао бити одложен за сутрадан.  

У овим крајевима становништво се бави пољопривредом или 

ношењем терета све чешћих експедиција и туриста. Видели смо целе 

породице у колони са теретом. Овде се за дечаке сматра за част и 

престиж ако носе терет. Разговарали смо са 14-годишњим Бахадуром 

Мангаром који је са оцем дошао да заради неколико стотина рупија 

за изградњу куће. Због тога је привремено напустио школу, а овог 

пролећа и на јесен он и отац ће ношењем терета зарадити толико 

новца да ће поред куће моћи да купи и јака. Тај малишан, ништа 

већи и тежи од терета који је носио издржао је све до Намче Базара. 

Требало је видети то измучено дечачко лице, под теретом од 30 кг, 

како граби стрмином према седлу Ламјура, високом 3530 метара. Ту 

смо се на једном застоју и упознали.  

Малишан каже да ће се оженити чим саграде кућу и купе јака. 

Носачким послом бавиће се и даље. Тај посао није тежак али захтева 

јаке ноге и добра плућа.        
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Дневник, 15. април 1979. год. 

 

НИКО КАО ШЕРПЕ 
 

 У леденом загрљају Хималаја живи народ по имену Шерпа. 

Данас су Шерпе појам храбрости и издржљивости у походима 

планинара на врхове Хималаја, највише на свету.  

 Са експедицијом Југославије, жељном да освоји врх света Монт 

Еверест, уз Хималаје ових дана путују и 24 Шерпе. Њихов вођа и 

одлично аклиматизовани за велике висине, Анг Пу лане је стекао 

ласкаву титулу “тигар снегова” пошто је с члановима Аустрије 

изашао на Монт Еверест.  

Насеље Намче Базар је престоница Шерпа. Као орлово гнездо, 

сместила се на 3500 метара висине, другујући са оријашким 

врховима Хималаја. Ова ”варош“ са 50 кућа и назови 20 хотела, 

стециште је свих планинара који одлазе у  Маналгур Хималаје у 

чијем су саставу и Монт Еверест. 

 

Планине демона и змајева 

 

Продор цивилизације у ове далеке и високе крајеве света, осећа 

се и код Шерпа, јер су све више окренути градовима а  нарочито 

Катмандуу, главном граду Непала, и вароши Дарџелинг у индијској 

провинцији Бенгал, где траже посао као водичи екпедиција или 

носачи. У ”мртвој сезони”, када нема монсуна, баве се трговином и на 

тај начин по неколико пута годишње прелазе високе превоје носећи 

робу на леђима. Зато и није чудо што су толико издржљиви  и 

аклиматизовани за велике висине.  

Шерпе су мали растом, необично чврсти и издржљиви људи, са 

свим драгоценим особинама рођених горштака - планинара. Ведри, 

поштени, храбри - обдарени изузетном смелошћу, неки од њих 

постигли су тако висок степен планинарског искуства у пењању по 

леду и снегу да им је то признао чак и Хималајски клуб. Као знак 

признања, доделио им је звање и значку “тигра”. Дивни су то 

другови у планини.  

Покрајина Шерпа Кумбу лежи западно од Катмандуа и по томе су 

Шерпе добиле своје име. Јер “шер” или “шар” на тибетанском значи 

запад, а кумбу становник. Према томе, Шерпа је - становник запада, 

а шерпаси су водичи и носачи у највише пределе Хималаја.  

И људи у овом беспућу, не тако давно, гледали су на своје 

планине с поштовањем и страхом. Населили су их демонима и 

змајевима, бојали би се чим би им се приближавали. Зато су се и 

први освајачи Хималаја углавном ослањали на швајцарске и 
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италијанске планинске водиче и били су срећни када би им домаћи 

носачи помогли у преносу пртљага само до - подножја планине. 

У последњих педесет година, Шерпе су увидели велики извор 

прихода у све чешћим хималајским експедицијама. Сада се у овом 

делу света јавља, као некад у Алпама, нови тип алпинисте: 

хималајски пењач-домаћин, или још популарније названо - шерпас. 

Први пут је Шерпе повела са собом британска хималајска 

експедиција на Монт Еверест 1921. године. Од тада, они су били у 

свакој експедицији на ове висове. Дуг је то пут био до Келаса, који 

их је први пут користио, па преко чувене експедиције Џона Ханта на 

Еверест 1953. године, до данашњих дана, када су они, можда и 

вреднији од Европљана, допринели да се победе најтежи врхови. Да 

није било издржљивог Тенсинга, вероватно Хилари никада не би 

ступио на Еверест, нити др Тичи на Чо Оју да му није било Пасанга 

Дава Ламе - шерпаса… 

Непрестано на висинама, ови људи су постали саставни део 

планине. Безбројни су примери кад су се Шерпе жртвовале за своје 

другове - планинаре и заједно умрли негде у олуји. Најсвежији 

пример је трагична погибија чувене француске алпинисткиње Клод 

Коган - са њом су на Чо Оју прошле године погинула и два Шерпаса. 

Или познати пример на Чогорију високом 8611 метара: тамо је Пасанг 

Кикули са своја два друга Шерпаса изгубио живот спасавајући 

Дедлеја Волфа. 

 

Кратак живот 

 

Шерпе се хране искључиво тсампом, упрженим јечмом. Он се 

истуца на камену и замеси са водом или чајем, онда се то тесто пече 

или кува а дешава се да једу и пресну тсампу. Ујутро никада не једу. 

Тек после два часа хода, застају и ту обилато доручкују, а то им је 

цео оброк за дан! На овај начин штеде време за јутарње спремање 

хране, а оно је у Хималајима драгоцено. Рано ујутро савлађују 

најтеже прелазе и стене, а то им је лакше празним стомаком. 

Пртљази на леђима су тешки колико и они сами. То су најбоље 

доказали када су смрзнутог Мориса Херцога преносили на леђима 

300 километара. Један Шерпа - наводи др Тичи  - носио је дебло 

тешко око 100 километара све до Катмандуа, око 250 километара, да 

му столар направи врата за кућу, а затим је истим путем на леђима 

носио врата. Путовао је месец дана, а собом је носио само кесу 

тсампе којом се целим путем хранио.  

Пошто живе на висинама, Шерпе сматрају здравим народом, али 

није тако. Смртност је велика, нарочито у детињству. За Шерпе је 40 

гогина живота дубока старост. Много је раширена туберколоза, а 

велики број људи умире и од разних маларија које овде харају. 
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Шерпе не познају ни најосновније законе хигијене, а ретко се 

умивају и перу. Обично живе по три породице у једној просторији, 

грађеној од камена са обавезним огњиштем на средини и крзнима 

око врата. Тако мали простор није довољан за 40 људи, колико их 

обично има у кући. Зато су тако слаби и неотпорни према болестима.  

 

Дневник, 22. април 1979. год. 

 

 

ПРВА РАДОСТ НА ГЛЕЧЕРУ 
 

Данас је на Хималајима савладана прва а можда и најтежа 

препрека нашим планинарима на путу ка највишем врху света Монт 

Евересту. За само седам дана, чланови седме југословенске 

алпинистичке хималајске експедиције, чији је циљ да се крова света 

домогну преко западног гребена, успели су да савладају стену 600 

метара високу и као зид стрму испод седла Ло Ла и да потпуно 

обезбеде сигуран пролазак људи до заснеженог превоја на висини од 

6000 метара. Они ће носити око шест тона опреме и хране неопходне 

за даље напредовање ка врху Евереста.  

- Хало, база! Да ли ме чујете?  -  јављао  се Стане Белак са 

седла Ло Ла токи-вокијем вођи експедиције Тонету Шкарји, који је 

двогледом пратио напредовање алпиниста и Шерпаса кроз стену. 

Белак је имао шта да саопшти: он, Маријан Манфреда, Мухамед 

Шишић и Нејц Заплотник налазили су се на седлу Ло Ла! Утврдили су 

да је пут кроз стену обезбеђен: на излазном делу из стене 

постављена је мала жичара, а прве пробе показале да ће бити 

беспрекорна. 

 

У пауковој мрежи 

 

Пуних седам дана чланови наше експедиције, потпомогнути 

Шерпасима, крчили су пут кроз стену Ло Ла. Свака стопа пута је 

чишћена јер је постојала опасност да одваљени камичак на челу 

колоне буде смртоносан за алпинисте на зачељу. Где прете 

клизавице или несигурни пролази преко стене, испод које зјапи 

амбис, постављана су ужад и за њих се може придржавати и везати, 

а где је пут водио кроз стрму и глатку стену - утврђене су жичане 

мердевине.  Тако данас ова стена помало личи на паукову мрежу: на 

њу је постављено око 1500 метара учвршћене ужади и око 150 

метара жичаних лествица.  

Најтеже је било савладати око 150 метара висинске разлике на 

самом излазу из стене. На том месту човек са ранцем није могао да 

прође. Зато су наши планинари још раније решили да овај део стене 
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савладају помоћу мале жичаре, да би се преко ње износила опрема 

за наредне логоре. Делове жичаре није било тешко донети до доње 

станице, већ изнети на руб стене где је горња постаја. Наши 

планинари показали су пуну вештину под изузетно тешким условима: 

они су сву опрему пренели на леђима за два дана, а у наредна три 

жичара је била готова.  

- Мислим да је савладана прва и најтежа препрека на путу ка 

Евересту - рекао нам је Тоне Шкарја по добијању повољне вести са 

седла Ло Ла.      

- Према мојој оцени, трећину брига до врха сада смо савладали.  

За излазак на хималајски врх Монт Еверест, Југословени су 

изабрали западни гребен којим људска нога још није ишла, а он је 

дугачак око седам километара. На том путу до врха поставља се 

читав низ логора са шаторима, опремом за коначиште на великим 

висинама, храном и свим што је потребно за човеков боравак у тим 

несвакидашњим условима живота. 

- Сада нам је главни задатак да уредимо логор на седлу Ло Ла - 

наглашава Шкарја. - Преко сурове стене коју смо обуздали, морамо 

изнети око шест  хиљада килограма опреме и хране, а то ће се 

касније разносити у остале кампове. План је да на гребену 

такозваног западног рамена поставимо логоре наше експедиције - 

други на висини од око 6600, а трећи на самом врху рамена на 7250 

метара. Следећи, четврти логор, налазио би се непосредно испод 

Монт Евереста, пети на око 8000, а шести 300 метара испод самог 

врха. Излазак на врх западног рамена није неки нарочити изазов. 

Зато ћемо сада најпре у логор Ло Ла изнети опрему, а онда наставити 

успон. Мислим да ћемо опрему изнети између 15. и 20. априла. Тада 

почиње напредовање ка коначном циљу. Наравно, то су  планови. 

Ако нам жичара закаже? Боље о томе не мислити.  

 

Шерпаси као Ивица и Марица 

 

Радни  дан експедиције почиње већ у шест часова. Наш први 

велики базни логор налази се на 5350 метара. Не обазирући се на 

хладноћу, а она је на овој висини и те како велика, људи су 

ужурбани: са товарима од по 20 килограма, прелазе преко глечера 

Кумба на стену Ло Ла. Наша експедиција за сада је подељена у две 

групе од по 10 алпиниста и један дан раде, а други се одмарају. 

Слично је код шерпаса. Они су овде драгоцена помоћ, нарочито у 

преносу опреме преко глечера јер су томе вични.     

За разлику од наших, шерпаси крећу знатно касније. Тек када 

Сунце изађе. Такав је њихов обичај. Шерпас неће кренути пре него 

што очита подугу молитву пред импровизованим олтаром. Када прими 

товар, све до стене чита молитву, бацајући за собом зрна пиринча да 
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би се, према њиховом веровању, могао вратити путем у базу. То личи 

на причу о Ивици и Марици.  

Првих дана се показало да екипа шерпаса са нашом 

експедицијом није баш много вична планинарењу. Иако је њихов 

вођа Анг Пу данас један од најпознатијих шерпаса Непала, а прошле 

године са аустријским планинарима попео се на сам врх Евереста, 

његови помагачи су били несигурни у литицама Ло Ла. Видео се 

њихов страх на местима где је требало прећи  стену, а испод је 

зјапио понор од три-четири стотине метара. Били су несигурни и 

плашљиви и на лествицама. Али, они се брзо привикавају на овакав 

пут, а у наредним данима сигурно неће бити као сада.  

 

Ветар љути противник 

 

Од како су пре десет дана наши планинари кренули на освајање 

прве и најтеже етапе на путу ка Евересту, време им је стално било 

наклоњено. На жалост, последња два дана је неугодно: ветар упорно 

прати наше планинаре. Његова снага осећа се и овде, у базном 

логору, на глечеру Кумбу, а на гребену и седлу Ло Ла дува орканском 

снагом. 

Ветар ће бити један од љутих противника на целом путу од Ло Ла 

до Монт Евереста. Повремено, његови удари знају да буду и 

урагански, да за секунд поцепају шатор или оборе човека. 

Истовремено, ветар доноси сурову хладноћу, па незаштићени делови 

тела могу за час да промрзну. 

- Када сам пре неки дан стајао на рубу стене, мислио сам да ће 

ме ветар однети - жали се Јоже Зупан. - Удари су били тако снажни 

да се ни једног тренутка нисмо смели удаљавати од фиксираног 

ужета за које смо се држали.  

Да ветар бесни на гребену, то се лако закључује по облацима 

снежног праха.  

За подухват какав је освајање Монт Евереста, и то путем којим 

још нико није прошао, наши планинари су и физички и психички 

припремљени. Знају да их сада на гребену очекује ветар. А он је на 

овим висинама тежи противник од стрме или залеђене стене.       

 

Дневник, 26. април 1979. 

 

 

"ОВО ЈЕ БЕЛИ ПАКАО" 
 

После савлађивања најтеже препреке на путу ка врху Хималаја - 

литице високе 600 метара на седлу Ло Ла, чланове југословенске 

хималајске експедиције дочекала је нова, тежа препрека - ветар. 
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Бели горостас Монт Еверест као да жели да покаже да се неће тако 

лако предати човеку. Оркански ветар, који је у овом делу Хималаја 

свакодневница, дочекао је наше планинаре на превоју Ло Ла таквом 

жестином да их је просто збрисао са тог седла. Шатор који су 

поставили на рубу стене, поцепао је као од шале.    

- Стена превоја Ло Ла била је, према нашој оцени, највећа  

техничка препрека на путу ка врху Монт Еверест - каже вођа 

југословенских планинара Тоне Шкарја. - Њу смо савладали и 

обезбедили сигуран пролазак наших планинара и шерпаса. 

Импровизованом жичаром уз литицу, омогућили смо успон на 150 

метара висинске разлике у стени стрмој баш као прави зид. Ако 

ветар орканске снаге, а он ће потрајати ко зна колико, не оштети уже 

које се пружа изнад амбиса стене, рачунам да за 14 дана можемо 

пренети сву опрему у први логор и почети постављање другог и 

трећег на падини и врху "западног рамена" гребена Монт Евереста.  

 

Успон по урагану 

  

Два дана након савлађивања најтеже препреке у целом 

подухвату југословенских планинара у освајању Монт Евереста, овај 

део Хималаја почео је да се тресе под ударима ветра. Осетио се овог 

априлског јутра и у базном логору на глечеру Кумба где су чланови 

наше експедиције морали да ојачају везе на шаторима да их оркан не 

би поцепао и однео. Са ветром дошла је и ниска температура па се 

жива спустила на 20 подеок испод нуле. Дан је био ведар па се 

учинило да овај бес природе неће дуго трајати. Зато су Југословени, 

заједно са шерпасима, кренули ка превоју Ло Ла са око 300 

килограма терета на леђима. Истовремено, требало је још једном 

проверити цео систем обезбеђења кроз стену, а посебно жичара коју 

су поставили уз литицу.  

На гребену изнад базног логора на глечеру Кумба на висини од 

5350 метара, а посебно на седлу Ло Ла, високом 6005 метара, 

вијориле су се "перушке" беле прашине. То је био поуздан знак да је 

горе ветар још снажнији. Наши планинари, жељни да Монт Еверест 

освоје преко његовог западног гребена, рачунају да ће им ветар бити 

најтежи противник. Раније експедиције су измериле да удари ветра 

на излазном делу гребена ка врху Хималаја достижу брзину и до 300 

километара на сат, а температуру спуштају и до минус 40 степени!    

Мухамед Шишић, Јоже Зупан, Стане Белак и Марјан Манфреда 

добили су задатак да, и поред оркана, изађу на седло Ло Ла, и обаве 

последње пробе на жичари. Белак и Манфреда требало је да преноће 

на седлу на висини од 6000 метара, где је већ постављен шатор са 

опремом за коначење. А већ сутрадан да почне припрема за 

постављање логора у седлу Ло Ла.  
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Везани за литицу 

 

Ову четворицу планинара дочекао је на горњој станици жичаре 

на самом рубу стене, стотину метара изнад седла Ло Ла, такав оркан 

да су непрекидно морали да буду осигурани ужетом везаним за 

клинове забијене у стену. 

- У два маха ветар ме је обарао - прича нам Шишић. - Да нисам 

био везан ужетом за стену, не знам шта би се догодило. Снага ветра 

је била таква да нас је сваког часа могао збрисати с руба стене.  

И поред опасности за опстанак на литици по злом невремену, 

Белак и Манфреда су одлучили да ноћ проведу у шаторчићу који се 

нашао на ветрометини.  

- Завукли смо се у папернате вреће за спавање и у два 

квадратна метра нашег шаторичића слушали бес оркана - прича 

Манфреда. - У један мах почели су да се криве метални носачи 

шатора. Знали смо шта то значи. Није дуго потрајало, а ветар је 

почео да цепа платно шатора! Једва смо дисали у оно мало простора. 

Одлучили смо да ноћу сиђемо у базни логор на глечеру Кумба. Из 

искуства, из ранијих боравака у Хималајима, знали смо да овај ветар 

доноси и лоше време. Од шатора су остале само крпице.      

По повратку са руба стене у базни логор на глечеру Кумба, 

Стане Белак био је готово занемео од удара ветра и хладноће. Само 

је процедио: 

- Ово је бели пакао! 

 

Риба не небу 

 

Тај дан био је први, сигурно не и последњи, који је наговестио 

нашим планинарима да ка Монт Евересту неће лако напредовати, да 

ће морати да издрже неравноправну борбу са стихијом која овде зна 

да изненади, а посебно на западном гребену куда води пут 

Југословене.  

- Од ветра се за сада можемо бранити једино тако што ћемо 

шаторе укопавати у лед и тиме их сачувати од рушилачке снаге ветра 

- вели Стане Белак. - Оценили смо да ће мо шаторе у првом другом и 

трећем, а делимично и четвртом логору моћи да укопамо у лед и тако 

их заштитимо. Али, на вршној пирамиди Монт Евереста то ће бити 

тешко. Зато морамо очекивати да ће нам ветар кидати и носити 

шаторе, ако у стени не пронађемо неку заветрину.   

Ово је четврти боравак Нејца Заплотника у хималајском горју. 

Враћајући се са стене Ло Ла, док је снежна олуја пировала и око 

глечера Кумба, Нејц је са забринутошћу гледао у врх "западног 

рамена" око кога је био облак чудног облика? 
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- Видиш онај облак? Оно је "риба", а она овде у Хималајима 

предсказује невреме - рекао нам је забринуто овај искусни планинар. 

И није се преварио у време вечере, у импровизовану трпезарију 

наших планинара у базном логору на глечеру под Еверестом, ушао је 

непалски официр за везу. Он прати све експедиције у Хималаје и 

контролише да ли раде оно што им је влада Непала одобрила. 

Официр је саопштио да из Индије долази огроман облак доносећи 

невреме - падавине и ветар.    

Следећег јутра, наш базни логор Кумба освануо је под дебелим 

снегом, температура је била 30 степени испод нуле, а ветар је још 

више урлао И беснео него јуче. "Риба" на небу била је тачан 

предзнак невремена које ће потрајати, на срећу само два дана.  

 

Собе у леду 

 

Испитивања Хималаја показала су да је управо овај део око Монт 

Евереста и најћудљивији, а посебно је ветровит. Гребен који затвара 

сама вршна пирамида Евереста "западно раме". Врхови Кумбу це, 

Лингтрен, Пумори, Чумбу, Чо Oју и други у овом ланцу, чине јужни 

зид о који се сударају јужне топле и северне хладне струје. У том 

мешању настају снажне олује за које веле да су баш у овом делу 

најјаче на свету. Већ сам изглед вршне пирамиде Монт Евереста, који 

је црн и готово без снега и леда, казује колико су ветрови снажни: 

они су својом орканском снагом однели огромне наслаге снега и 

леда.  

Наше искуство из првих дана на Хималајима научило нас је на 

удвостручени опрез. Показало се да шатори, и кад су у заветрини, 

нису сигурно склониште од орканског ветра и студени. Зато је 

вођство наше експедиције одлучило да се у леду седла Ло Ла 

ископају две повеће "собе". 

То  ће бити магазин опреме и намирница одакле ће се они носити 

у нове логоре, на све већим висинама, а кад затреба - спасаваће 

људе и експедиције од изненадног налета невремена. Копање леда - 

биће то велик напор, али нема друге: то је једина заштита од 

хималајске стихије која нема милости.  

Али, све ово је слабије од наше вере: биће бољих дана. Учиниће 

се све што је у моћи експедиције Југославије да се победе препреке 

до горостаса Монт Евереста у чији смо врх непрестано загледани с 

најбољим надама.    

 

Дневник, 29. април 1979. год. 
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ПРОБОЈ НА ЗАПАДНО РАМЕ 
 

Напредовање наших планинара ка коначном циљу, врху Монт 

Еверест, наставља се ових дана несмањеном жестином. После 

савлађивања најтеже техничке препреке - јужне стене до седла Ло 

Ла, југословенски планинари стигли су на врх западног рамена. Ту су 

поставили трећи од укупно шест логора колико ће их бити на успону 

ка крову света.  

- За сада све тече према плану - каже вођа експедиције Тоне 

Шкарја. - Али све ово је почетак онога шта морамо урадити до 

коначног јуриша на циљ. Тек сада предстоји тешка битка с 

природним препрекама. Сада је ветар наш противник број један, а он 

на гребену зна да дува и  по 300 километара на сат! 

Суочени првог дана по изласку на превој Ло Ла са олујом која је 

као од шале поцепала шатор постављен на рубу стене, где је требало 

да први преноће Марјан Манфреда и Стане Белак, наши планинари 

су одлучили да потраже сигурније склониште. Они су у леду Ло Ла 

ископали пећине, а два шатора потпуно укопали у те јаме и тако их 

заштитили од оркана. 

Упоредо са изношењем опреме и хране на Ло Ла, где ће нам ових 

дана бити други базни логор, чланови експедиције су крајњим 

напорима успели да ископају четири пећине у леду. Ту смо сместили 

сву опрему, а има места да ту проводимо и више дана безбедни од 

невремена - прича Роман Робас, који је неколико дана на Ло Ла 

копао ледене пећине. 

 

Нема болесних 

  

Користећи лепо време средином априла, наши планинари успели 

су да се пробију до места где ће бити постављен трећи логор - на врх 

западног рамена високог 7250 метара.  

Посматрајући ту огромну пирамиду што се диже изнад глечера 

Кумба и њен западни гребен, чини се да је тамо лако ићи. Тако су 

мислили и Маријан Манфреда, Стане Белак, Вики Грошељ и Франц 

Кнез, чији је задатак био да са Ло Ла извиде најбољи пут до 

наредних логора.  

- Већ на самом почетку успона, дочекала нас је ледена плоча 

као стакло нагиба око 50 степени. Изгубили смо пола дана тражећи 

најсигурнији пролаз - прича Грошељ. - На једном месту, стена је 

толико стрма да смо морали, као и у литици Ло Ла, поставити 

лествице да би пролаз за људе са теретом на леђима био што 

безбеднији.  

Има места у овом делу пута који су чак тежи од стене Макалуа за 

коју смо сматрали да је ваљда најтежа на свету - додаје Белак. 
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Упоређујући садашњи део пута ка Евересту са чувеном јужном 

стеном Макалуа, Белак сматра да успон западним гребеном - куда ће 

ићи Југословени - неће бити ништа лакши од познате литице Макалуа 

коју су наши планинари освојили. Сетимо се: тадашњи подухват 

наших планинара у стени Макалуа, чувени швајцарски планинарски 

часопис назвао је највећим достигнућем у Хималајима. Да ли је 

западни гребен Монт Евереста још тежи од стене Макалуа, наши 

планинари ће имати прилике да се увере крајем априла или почетком 

маја. 

Све што је до сада урађено, југословенски планинари оцењују 

само као почетак великог подухвата. Вођа експедиције Тоне Шкарја 

шкрт је на речима:  

- Могу да кажем да су чланови наше експедиције за ове три 

недеље радили својски и постигли максимум. Срећни смо што немамо 

озбиљније оболелих. За време наше експедиције на Макалу, било је 

дана када је половина људства била ван строја. Још увек је рано 

говорити о неком изузетном успеху пошто нас до циља дели месец, 

можда и више дана свакодневна борбе са белим горостасом.  

Умереност је одлика алпиниста. Стекли су је у борби са 

планином. Безброј примера казује да су чланови многих експедиција 

стизали на стотину метара пред Еверест, али су због ветра, магле, 

ниских температура и изнемоглости капитулирали на вратима циља. 

Зато алпинисти избегавају прогнозе о исходу подухвата, јер 

временске неприлике овде сада пресудно утичу на успех. Довољно је 

да монсунске падавине и ветрови стигну само неколико дана раније 

него обично па да униште све што је два месеца рађено уз највеће 

људске напоре.    

 

Веза са домовином 

 

Живот у базном логору на глечеру Кумба на 5350 метара тече 

устаљеним редом. Од како је обезбеђен пут ка превоју Ло Ла, опрема 

и храна се свакодневно износе горе без већих потешкоћа, а на том 

платоу сада стално има десет наших планинара. поред уређења 

ледених пећина, постављају ужади ка другом и трећем базном 

логору, привикавају се на поларне услове живљења. Кисеоник је 

тако разређен, да тамо може да опстане само организам навикнут на 

тешкоће сваке врсте. Планинари тамо остају по три дана жељни 

куваног јела, ватрице.  

У логору на глечеру Кумба највише су  запослени радио-аматери 

Матјаж Цулибрег и Славко Шетина. Њихова крткоталасна радио-

станица 9Н1YУ непрекидно ради од 10 пре подне до 20 часова увече 

на дужинама од 3,5 - 14 - 21 и 28 мегахерца. До сада су успоставили 

преко хиљаду веза са радио-аматерима из целог света. Око стотину 
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југословенских радио-аматера ухватили су ову нашу радио-станицу, 

иначе највишу на свету. Цулиберг и Шетина обавештавају свет о 

напредовању југословенских алпиниста ка Евересту, а од радио-

аматера из домовине сазнају најновије вести и преносе их члановима 

експедиције. 

У дневнику седме југословенске алпинистичке хималајске 

експедиције остаће као значајан датум забележен 8. април. Тога 

дана Тоне Шкарја прогласио је да је Ло Ла савладан. Да би што 

свечаније обележио успех, Сарајлија Мухамед Гафић је припремио 

велику торту на којој је име "Ло Ла"било сломљено. Сви чланови 

експедиције, који су се те вечери нашли у базном логору, били су 

презадовољни Гафићевом кулинарском вештином и савлађивањем 

најтеже техничке препреке на путу ка Евересту. 

 

Дневник, 1. мај 1979. год. 

 

ЗАГОНЕТНИ ЦРНИ ВРХ 

 

Југословенска експедиција поставила је свој трећи логор на 

Хималајима. Он се налази на врху западног рамена на висини од 

7250 метара. Тиме су наши планинари савладали више од половине 

пута од свог насеља на глечеру Кумба на 5350 до врха света Монт 

Евереста високог 8848 метара.  

Са западног рамена, нашим планинарима се указао не баш лак 

пут до коначног циља. До следећег, четвртог логора, а он ће бити на 

7450 метара, мораће да савладају снежни гребен дугачак око два 

километра. Тиме би се приближили врху белог горостаса. Али, тих 

последњих 1.400 метара успона, велика су неизвесност за 

југословенске алпинисте. Врх пирамиде Монт Евереста која се стрмо 

диже из заснеженог западног рамена Хималаја, остаје и даље 

загонетка за нашу експедицију.  

- У самој пирамици Евереста мораћемо да поставимо још два 

логора: пети на око 8000 метара - рекао нам је вођа експедиције 

Тоне Шкарја. - Овај последњи у низу наших логора, биће 

истовремено и јуришни. Из њега ће по двојица планинара покушати, 

уз помоћ боца са кисеоником, да се за један дан домогну врха и 

врате у овај логор. 

 

"Гадна је пирамида" 

 

Неколико чланова експедиције, који су успели да стигну до 

трећег логора преко тешког гребена у доњем делу западног рамена, 

били су импресионирани изгледом вршне пирамиде Монт Евереста, а 

кроз њу се мора пробити до доласка монсуна.  
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 - Неће бити лако у финишу - прича нам о тој последњој деоници 

пута ка коначном циљу Вања Матијавец. - Ветрови су потпуно 

збрисали снег са вршне пирамиде па она, онако сура, делује 

застрашујуће. Колико смо успели да приметимо, има доста стена које 

ћемо или морати заобићи или преко њих постављати лествице ради 

лакшег пролаза. Сав тај напор у финишу морамо чинити у толико 

разређеном ваздуху да ће нам бити потребно доста времена за посао 

који нас очекује. Мислим да ћемо 1. маја успети да стигнемо до петог 

логора.   

Маријан Манфреда је био шкртији:  

- Гадна је пирамида! Стеновити део је сигурно лакши од 

проласка кроз литицу Ло Ла, али ће права мука бити пронаћи место 

за постављање шатора за последња два логора. Не можемо их 

заштитити од ветра укопавањем у лед, а постављати их на 

ветрометини - то је велика опасност за људе који буду коначили у 

њима.  

Стане Белак сматра да ће пут кроз вршну пирамиду бити тежак и 

зато што ће се наши планинари кроз стену пробијати већ доста 

уморни доласком до тих висина, а мањак кисеоника учиниће пролаз 

још напорнијим.  

Према оцени вођства наше експедиције, за сигуран пролаз кроз 

вршну пирамиду Евереста биће потребно да се учврсти око два 

километра ужади. Не искључује се и могућност да се на појединим 

местима, где је пролаз опасан, поставе и лествице.   

 

Страх од монсуна 

 

Хималајска јутра су студена и ведра. Овде се по јутру дан - не 

познаје. Ако нема ветра, а то је права реткост, већ око подне са 

југозапада почну облаци. Око 15 часова сакрију околне врхове, а 

предвече се спусте и до базног логора доносећи снег. Пахуљице 

престану око 21 час. Тако, угажене стазе на глечеру Кумба и кроз 

стену, нестану под снегом. За наше планинаре то није препрека да 

ујутро са теретом на леђима крену пут Ло Ла, а са овог превоја према 

наредном логору. На деликатним пролазима, њима је најбољи 

оријентир уже учвршћено  у стену или лед. Оно их води до жељеног 

циља.    

Сви чланови наше експедиције који су до сада боравили у 

Хималајима, кажу да нам време до сада иде на руку. Осим три 

ветровита дана почетком априла, сви остали су били, и поред 

повремених снежних падавина, погодни за напредовање. Отуда се 

сваки дан користи да се што више уради, што више приближи 

коначном циљу.  
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Међу свим члановима експедиције потајно влада мали страх да 

монсунске кише - а на овим висинама то су снег, ветрови и густи 

облаци, - не стигну пре времена. према неком реду вожње, влажне и 

топле струје монсуна на подручју Хималаја јављају се под крај маја, 

али знају и да поране. До сада је неколико експедиција морало, пред 

самим циљем, да одустане управо због раног доласка монсуна. Јужне 

падине Хималаја, на којима се тренутно налазе и југословенски 

алпинисти, жестоко су изложене дејству монсуна који зна да на 

Еверест донесе и по метар снега. Обично се догађа овако: на 

западном гребену Евереста, јужна топла струја сукоби се са хладном 

тибетанском и тада у овом делу Хималаја долази до страховитих 

олуја за које су човек или шатор само ивер.  

 

Квар радио-станице 

 

Двојица радио - аматера, Славко Шетина и Матјаж Цилиберг, 

који су својом минијатурном радио-станицом успевали неколико дана 

да одржавају везу не само са Југославијом, већ и са радио-аматерима 

широм света, изненада су се нашли на мукама. Изненада је отказао 

агрегат "хонда" који је њихову радио-станицу напајао струјом. Сви 

покушаји да се ова ручна електрична централа поправи, остали су 

без успеха. Показало се да на висини од 5350 метара, где је осетан 

мањак кисеоника, прецизни јапански мотор не може најбоље да 

ради.  

Два дана, колико обично наши алпинисти проводе у базном 

логору на глечеру Кумба, они користе да се одморе од напора на 

путу ка врху западног рамена. Тада се оперу у ледничком потоку, а 

он се појављује само када сунце припече.  

Шест тона опреме и хране на превоју Ло Ла сада су смештени у 

ископаним леденим пећинама. Сада је сав напор наших планинара 

посвећен обезбеђењу пута до под вршну пирамиду Монт Евереста. 

Сви верују да ће то ићи брже него што је трајало постављање прва 

три логора.  

 

Дневник, 6. мај 1979. год. 

 

БИВАК ПОД КРОВОМ СВЕТА 
 

Милионима година је западни гребен Монт Евереста уживао у 

својој усамљености. Никада га човек није додирнуо - није се 

усуђивао да му приђе, да крочи његовим назубљеним хрптом. С 

поносом су Непалци говорили за овај гребен да је девичански чист и 

бео. Могли су тако да мисле све до овог пролећа, до ових дана, док 

се са гребеном нису ухватили у коштац југословенски планинари. А 
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крајем априла успели да му  скину девичански вео - савладали су га 

уз напоре и многе муке.  

Прво им се на путу испречила стена превоја Ло Ла коју  су наши 

алпинисти савладали, затим други и стрми успон  на тзв. западно 

раме, а последњи километри гребена под  самом вршном пирамидом 

Монт Евереста остали су иза чланова хималајске експедиције 

Југославије уочи првомајског празника.  
Савлађивањем западног гребена и долазак на јуришни положај, 

неколико стотина метара алпинисти су још једном доказали да су у стању да 

помере границе немогућег. Јер, у алпинистичком свету до сада се веровало да 

овим гребеном човек не може проћи. Отуда су и све експедиције које су од 

1952. долазиле с јужне стране да се попну на Монт Еверест, избегавале овај 

правац - бирале су онај лакши преко залеђеног водопада, иако он има низ 

подмуклих опасности и односи људске животе. Пут западним гребеном јесте 

тежи, али се сада показало да је он сигурнији за животе планинара. Места 

одакле би лавине могле да крену у убитачни поход на човека, наши 

алпинисти су избегавали пролазећи само оним правцем којим не иду ледене и 

камене лавине.  

 

"Ухватила ме језа" 

 

Можда нама који нисмо имали прилике да непосредно 

учествујемо у савлађивању западног гребена - а он је стециште и 

исходиште ветрова с тибетанске висоравни и индијског 

подконтинента - све то изгледа лако и једноставно. Напредовање 

наших најбољих алпиниста пратили смо с глечера Кумба, из базног 

логора. Судећи према причама непосредних учесника освајања 

гребена, требало је доста одважности, снаге, психичке и физичке 

спремности да би се савладале све недаће које су наши алпинисти 

имали за ових месец дана. 

- Када сам, по постављању трећег логора на врху западног 

рамена, морао ту да преноћим ухватила ме језа - прича Стане Белак. 

Те ноћи, пре него што смо кренули ка четвртом логору, температура 

је износила 35 степени испод нуле. Провео сам ноћ цвокоћући, и 

поред дебеле папернате вреће за спавање и исто тако дебелог одела. 

Студен је продирала кроз сваку пору. Било је као да смо у 

фрижидеру.  

И ветар је овде свакодневни гост и противник. Наши алпинисти 

морају од зоре до вечери да се с њим носе.  

- Пре изласка из шатора на превоју Ло Ла, прва мисао је била: 

каква је јачина ветра? - прича Мухамед Гафић. - Наши шатори су 

укопани у ледене јаме, па се његова снага одмах и не осети. Чим смо 

крочили на седло, дувао је снагом оркана. На залеђеној плочи, испод 

логора, мало би јењавао да би нас горе, на самом гребену, дочекао 
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снагом равној бури. И тако цео дан. Посебно смо морали да чувамо 

руке и лице, да не смрзну. 

Према речима Нејца Заплотника, који је у ранијим 

експедицијама искусио снагу хималајских ветрова, незгода је што 

ветар овде дува цео дан и нема "ред вожње" као у другим пределима 

Хималаја. Пре подне дува с југа, а поподне и увече са севера, 

хладнији него игде у овом горју.  

 

Узбуна на глечеру 

 

Живот у базном логору на глечеру Кумба тече нормално, ако се 

уопште за овакав живот може то рећи. Шатори на глечеру су оаза 

одмора за алпинисте, који горе, у гребену, проведу шест-седам дана 

напредујући лагано ка коначном циљу, врху Монт Еверест високом 

8848 метара.  

После десетодневног боравка на западном гребену, Стане 

Клеменц је рекао: чини му се као да је стигао на море, на одмор! Јер, 

на глечеру Кумба, на висини од 5350 метара је топлије него горе 

небу под облацима - овде се сада температуре не спуштају ниже од 

десетог подеока испод нуле.  

  Наш базни логор се налази у огромном стеновито-леденом 

амфитеатру и заштићен је од силних ветрова. У овој тишини, једини 

знак неког кретања су ледене лавине које се откидају са падина 

Пуморија, Кумбу цеа, Нупцеа и Западног рамена. Грмљавина ледене 

масе, која се суновраћује дубоко у долине, свкодневна је појава. 

Али, стравичан је доживљај када крене ледена маса из залеђеног 

водопада. Све се то догађа на стотинак метара од шатора наших 

алпиниста. Но, они више на ове грмљавине, сличне оним нашим 

летњим  пред провале облака, и не обраћају пажњу.     

Последњих дана њих забрињава пуцање које долази из дубине 

глечера Кумба. Доласком пролећа и виших температура, пробудио се 

глечер Кумба, та огромна ледена река, на чијим су смрзнутим 

таласима подигнути шатори југословенских планинара.  

Пре неколико ноћи дошло је до праве узбуне у базном логору - 

злослутно пуцкетање леда испод шатора, а он је ту дебео око сто 

метара, претворило се у  праву пуцњаву! Лед испод шатора је  почео 

тако снажно да пуца па се учинило да се ледене пукотине отварају 

испод глава наших планинара. У рану зору били смо на ногама 

верујући да ћемо избећи пукотине, а оне око нашег логора зјапе, као 

зелене немани очекујући жртве у своје ледене чељусти. На срећу, на 

месту где је наш базни логор, камене наслаге толико су  дебеле да 

нема опасности од отварања пукотине које би могле бити опаке.  

 

Сваки корак загонетка 
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Погледи наших алпиниста већ су стигли на врх Монт Евереста. 

Они су се толико приближили коначном циљу да сада припремају 

јуришни положај одакле за дан могу да изађу на врх и врате се у 

сигурно скровиште, под заштиту шаторчића и топлих врећа за 

спавање.  

Међу алпинистима већ влада оно узбуђење својствено људима 

који би желели да се напори, уложени у проналажењу најбољег и 

најсигурнијег пута, крунишу успехом - изласком на највиши врх 

света. Али, да би се створили поуздани услови за последње кораке 

ка врху и сигуран повратак, мора се још много дана радити - донети 

у последњи логор топлу опрему, храну, примусе, боце с кисеоником. 

Јер, никад се не зна колико невреме може да "закује" планинаре на 

једном месту, у једном логору. Зато у шаторима, постављеним у леду 

и заветрини стене, мора бити све припремљено за сигуран и 

безбедан боравак.  

Сутра, готово као угаљ црна вршна пирамида Монт Евереста, 

допола је савладана. У даљем напредовању сваки корак је загонетка. 

Не зна се где се може појавити литица од неколико метара, а њу 

треба савладати у разређеном ваздуху, на ветру, при хладноћи која 

цепа кожу. Сетимо се 1953. године: тада су Хилари и Тенсинг, под 

самим врхом, наишли на стену окомиту и високу свега дванаест 

метара, а да би  је савладали и прешли требало им је више од два 

сата. Губљење времена у јуришу на врх, изазива опасност за пењача 

- могу да остану без спасоносног кисеоника. Сваки наш алпиниста, 

од јуришног логора ка врху понеће по две боце кисеоника, што је 

довољно за око осам сати живота на тим висинама. Дужи боравак 

може да донесе тешкоће скопчане чак и са животном опасношћу.      

 

Дневник, 10. мај 1979. год. 

 

КОРАК ДО ЗВЕЗДА 
 

Алпинисти Југославије успели су на Хималајима да прокрче пут 

ка самом крову света Монт Евересту. До тог великог циља, до 

освајања највишег врха наше планете, остало им је само око 

стотинак метара висинске разлике! Они су се толико приближили 

врху горостасне планине да је сада само  питање дана када ће 

застава Југославије залепршати на џиновском Монт Евересту 8848 

метара.  

Са глечера Кумба, на висини 5350 метара, где је базни логор 

југословенске хималајске експедиције, са радошћу шаљем ове добре 

вести о успону наших планинара до самог подвига. Страхујемо да се 

не појаве непредвиђене сметње, а оне су овде свакако могуће.   
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Иако је вршна пирамида Монт Евереста са западног гребена 

изгледала лако проходна, испоставило се да је много тврђи орах него 

што се у први мах учинило. Али, стеновите препреке су савладане и 

сада је само питање тренутка када ће прва двојка, тројка или 

четворка југословенских  алпиниста почети јуриш на сам Монт 

Еверест. Они за дан треба да изађу на тај врх света и да се до појаве 

облака и налета ветра после подне врате натраг у један од логора 

који се налазе у  вршној пирамиди и  на западном гребену.  

 

Срећа и зебња 

 

Војнички речено, југословенски алпинисти, сви здрави и спремни 

за подухват какав је освајање крова света, налазе се сада на 

"ватреним положајима". Распоређени у  логорима испод самог врха, 

чекају само знак када ће са јуришног положаја кренути ка циљу. 

План је овакав: када најистуренија тројка или четворка почне успон 

на врх, истог дана из осталих логора кренуће тројке или четворке ка 

логору изнад њиховог, а већ сутрадан пошла би за њима друга група, 

прекосутра трећа и тако редом, да би се што већи број домогао врха.  

Узбуђење у базном логору на глечеру Кумба, у који наши 

алпинисти долазе са западног гребена на тродневни одмор, ових 

дана достиже врхунац. Сваког дана са овог глечера крећу тројке и 

четворке са задатком да се у ову оазу врате као победници Монт 

Евереста.  

Међу  првима тај задатак добили су Стане Белак и Стипе Божић. 

Тог априлског поподнева они су испраћени с једном једином жељом - 

да се врате као победници. Ту спонтану свечаност на растанку 

другова који су пошли пут звезда и оних који су остали да чекају свој 

ред да за њима пођу на врх Монт Еверест, као да су поздравиле 

нечујним аплаузом пахуљице - оне су тога поподнева обилато падале 

из бременитих хималајских облака.  

- Велик је ово задатак за мене - рекао је на поласку Стане 

Белак. - Прожима ме осећај радости и неизвесности. Радост због овог 

изузетног задатка је и обавеза да заједно са својим  друговима учини 

све да се за десетак дана на врху Евереста залепрша југословенска 

застава. У овом тренутку сећам се многих мојих другова који су, исто 

овако срећни, кретали ка тешким врховима Хималаја и других 

високих планина, а враћали се уморни, поражени. Не бих волео да то 

доживим. У мени је оптимизам, вера да ћемо успети. Толико смо сви 

заједно уложили труда да прокрчимо пут до циља и тај наш 

заједнички напор морао би бити крунисан изласком на врх.  

Сплићанину Стипету Божићу ово је први долазак у Хималаје. 

Узбуђен је пред велику и коначну битку с белим горостасом, а 
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посебно што је одређен у прву групу која треба да покуша да изнесе 

на кров света југословенско знамење.  

- Сад осећам да сам први пут у животу пред једним задатком који 

ће, ако буде решен, бити дело свих нас у експедицији, иако ћемо, 

можда, само нас неколицина бити на врху. У том тријумфу осећаћемо 

део свачијег труда и то је оно велико што ће нам свима испуњавати 

срца.  

 

Амбис изнад Тибета 

 

Припремања за коначни јуриш на врх Монт Еверест нису 

престале недаће које су од базног до последњег висинског логора 

саставни део живота и рада алпиниста на оваквим висинама. Ветар и 

хладноћа сада су најопаснији противници храбрима пењачима. О 

томе нам је причао Иван Котник. У шаторе на глечеру Кумба он се 

вратио на кратак опоравак са четвртог логора, са висине од преко 

7500 метара.    

- Цео пут до под сам врх Монт Еверест добро смо осигурали 

ужадима, простудирали сваки детаљ који може бити опак на том 

успону, али опасности још увек има. Најпре, то је ветар. Он се јавља 

већ изнад 6000 метара и струји изнад ледене коре којом се крећемо. 

Ветар снизи температуру и до 40 степени испод нуле. Само мала 

неопрезност, мало дужи застој на леду и недовољно заштићене ноге - 

то води до смрзавања прстију на ногама. Зато нам између логора 

готово нема одмора. Ја сам на путу од трећег до четвртог логора 

носио дупле ципеле, али се између њих створила покорица леда. Да 

нисам имао неколико пари чарапа на ногама, не знам како бих се 

провео.  

Сарајлија Мухамед Шишић, на путу између другог и трећег 

логора, у један мах осетио је да му се прсти на ногама круте и 

обамиру. Знао је: то је опак знак - почетак смрзавања. Срећом, сунце 

је добро огрејало, па је успео да стигне у трећи логор. 

Део западног гребена од нашег трећег и четвртог логора - то је 

пут одважних. Та два километра пута биће најстрмији кров, чије 

ледене косине падају километар и више дубоке према Тибету и 

глечеру Кумба!  Оклизнути се на том месту, а не бити везан за 

учвршћено уже, то је крај.  

- Прелазећи тим делом гребена, замишљао сам како би било 

опасно ићи а да нема ужета - прича Котник. - Лед је ту тако чврст да 

наше дерезе на ципелама својим шиљатим зупцима једва да хватају 

који милиметар. Страх се умирује на оном танком ужету за које смо 

везани. У тим тренуцима оно је наш најјачи ослонац живота. 

 

Жељни обичне супе 
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Колико  је тешко освајање хималајског оријаша, а посебно Монт 

Евереста, казују и истраживања о потрошњи калорија алпиниста. 

Израчунато је да алпиниста једног дана, само између два логора на 

висини изнад 6000 метара, потроши 14000 калорија. У најбољем 

случају, он с храном може да унесе у организам 10000 калорија, али 

је то само теоретска могућност.  

Мухамед Шишић је у западном гребену боравио осам дана. Кад 

се вратио убазни логор на глечеру Кумба, видео је да је за то време 

изгубио тачно шест килограма иако је, како нам каже, доста јео.  

За боравак на тим висинама, на којима се сада свакодневно 

налазимо, тешко је наћи храну која би била лако сварљива, 

калорична и укусна - прича Шишић. - Недостатак кисеоника готово 

онемогућава варење. Зато нам свака мало тежа храна не годи па је 

не узимамо. Текућина би била најбоља, али је њу тешко припремити 

на тим висинама. Да скувамо супу на 7000 метара, треба нам 

најмање два сата па  и дуже само да истопимо лед. Уморне, мрзи нас 

да то радимо па се задовољимо чоколадом, кексом или саламом, а то 

је минимално према ономе што организам захтева. Не треба 

заборавити: на великим висинама човек губи вољу да нешто ради, па 

и за дуго и мучно кување једне обичне супе.  

 

Сви здрави 

  

 Напори наших планинара у успону на западни гребен оставили 

су последице на здравље појединаца. Срећом, те последице нису 

тешке, па многи после одмора од неколико дана поново крећу у нове 

подвиге, тамо горе у гребену. Снагом воље, наши алпинисти побеђују 

мале болести које се јављају после боравка и напора на великим 

висинама. 

Једном алпинисти су попуцали капилари у оку, други је добио 

упалу уха, трећем се јавила поребрица, а многи због исцрпености 

морају да потраже три-четири дана одмора у базном логору на 

глечеру Кумба. А сви они понову су на путу ка врху. Те болести нису 

ни у једном тренутку угрозиле рад целе експедиције. Сада, док ово 

јављамо, само још двојица опорављају се од  умора, али ће и они за 

који дан кренути пут врха.  

 

Дневник, 13. мај 1979. год. 

 

"ВЕТАР НАС ГУШИ" 
 

Глечер Кумба, маја - Када смо сваког дана, сваког часа, 

очекивали да се југословенска тробојка залепрша на крову света 
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Монт Евересту, са западног гребена је стигла непријатна вест; 

оркански ветар спречио је наше алпинисте да се приближе јуришном 

положају и одгодио победу над белим горостасом високим 8848 

метара. У та четири мајска дана, овде на граници Тибета и Непала, 

као да су се сакупили сви ветрови света, баш на путу којим су наши 

алпинисти ишли ка Монт Евересту.  

Али, веровали смо да се наши момци неће предати, да је бела 

застава пред разбеснелом природом била само привремена. Она је 

била нови изазов да се истраје до краја, да се стигне на највишу 

тачку Земљине кугле. И то путем којим човек до тада, добрим делом 

и због ветрова није ишао. Тако је победа одложена за неколико дана.  

Знали су југословенски алпинисти да ће им, на путу који су 

изабрали за успон ка звездама, ветар и хладноћа бити један од 

најтежих противника. Очекивали су бес белог горостаса, плашили се 

освете за дрскост што су одабрали најтежи пут да савладају дива, да 

стигну на врх, тамо одакле се уздиже небо.  

 

Драма једне ноћи 

 

Домороци Непала дали су највишем врху света право име - 

Сагармата, што значи Мајка ветрова. Одувек је Еверест симбол 

ветрова, њихов престо и њихова раскрсница. Ту истину на својој 

кожи осетила су шесторица чланова наше хималајске експедиције: 

Роман Робас, Нејц Заплотник, Франц Кнез, Душан Подбевшек, Андреј 

и Марко Штремфељ. Њихов задатак је био да тог четвртка стигну у 

пети, јуришни логор, а да сутрадан ујутро крену ка коначном циљу - 

крову света. Али, ветар и хладноћа били су јачи: нити су стигли на 

јуришни положај, нити га видели. Од ветра, од снежне магле коју 

олуја забада у очи, од притиска који је гушио, од немоћи да се 

одупру стихији.  

- Када смо кренули са трећег у четврти логор, преко оштријег 

дела западног гребена нисмо сећали снагу ветра који је те среде 

почео да дува - сећа се тих драматичних дана Франце Кнез. - Били 

смо срећни што смо, ето, баш ми одабрали да будемо у ситуацији да 

први освојимо Еверест. Наша радост била је кратка: већ те ноћи 

ветар је пореметио све планове. У четвртом логору, на висини од 

7650 метара, ноћу се толико помамио да смо мислили да ће нас 

заједно са шаторима одувати на тибетанску страну. 

Сви су попили пилуле за спавање, али целе ноћи сан није 

долазио. То их је више исцрпело него пешачење од базног логора на 

глечеру Кумби на 5350 метара. А требало је сутрадан стићи до 

"петице" на 8200 метара, уз пењање поставити око пола километра 

ужета а на јуришном положају шаторичиће. Већ следећег јутра 

требало је да крену ка врху света.  
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 -У шаторима, а они су једва одолевали ветру, осећали смо се 

као у оклопу који нас је гушио. Страховали смо да олуја не начне 

платно, што би значило да бисмо ту вучју ноћ морали да проведемо 

на отвореном. То би било равно катастрофи за сваког од нас: поред 

ураганског ветра, температура је била око минус 50 степени!  

Душан Подбевшек, који је био у навези с Кнезом, не заборавља 

ту ноћ, која је могла бити - њихов крај.  

- Удари ветра повремено су били толико јаки да се чинило да ће 

сваког часа малени платнени шатори постати ивер у стихији - прича 

Душан. - Знали смо да нас сваки покушај да се ухватимо у коштац са 

стихијом води у трагедију. 

 

"Осетио сам да се давим" 

 

Јутро је донело још жешћу буру, још нижу температуру, Нејц 

Заплотник, коме је ово четврти долазак у Хималаје, не сећа се да је 

икада доживео страшније невреме.  

И поред невремена, желели смо да кренемо према петом логору, 

да напнемо оних пола километра ужета и тако осигурамо пут онима 

што ће иза нас кренути пут врха - прича Заплотник. - Браћа Андреј и 

Марко Штремфељ и ја, и иза нас Роман Робас, кренули смо ка 

Евересту кроз заснежени жљеб који се на око 8000 метара завршавао 

повећом пукотином у стени. Ветар је овде дувао чудесном снагом и то 

одоздо ка горе, па је носио огромне количине снега и ледених иглица 

које су нам се забадале у лице и изазивале велике болове. У 

тренутку кад је Марко покушао да се извуче између две стене, осетио 

сам да се давим. Снага ветра нас је гушила, нисам могао да дишем. 

Шакама сам покушао да направим маску на устима и носу не бих ли у 

оној оскудици кисеоника, дошао до даха. Некако сам се опоравио. 

Тада смо видели: погинућемо ако по сваку цену хоћемо на врх.   

И браћа Штремфељ су искусни алпинисти. Знају ћуди високих 

планина. Кратко кажу да им је то најгоре што су доживели. Али, то је 

пролазни догађај, који их није обесхрабрио да се кроз неколико дана 

поново нађу у првим борбеним редовима на "ватреној линији" ка 

највишем врху света.  

-Били смо поносни што смо баш ми, та наша шесторка одређени 

да први покушамо да стигнемо на циљ - прича Андреј Штремфељ. - 

Та обавеза из које је извирала наша огромна жеља да изнесемо 

југословенску заставу на кров света, ипак је била слабија пред  

стихијом која нас је задесила на гребену. Повукли смо се мало 

разочарани, али сви још чвршћи у одлуци: морамо изаћи на врх.   

 

Спора пошта са Хималаја 
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Ово писмо новинара Дневника Радивоја Ковачевића упућено је 

са глечера Кумбе још 7. маја, али је у Нови Сад стигло тек пре 

неколико дана. Тако се, због споре поште са Хималаја, са 

закашњењем сазнало за искушење шесторице алпиниста одабраних 

да први покушају да се домогну Монт Евереста. 

Уз ове записе о драматичне две ноћи и једном дану и првом 

неуспелом продору ка врху света - само неколико дана пре другог 

успешног похода на кров горостасног Евереста, новинар Ковачевић 

нам јавља и како путују његови рукописи. Са глечера Кумбе курир их 

носи у престоницу шерпаса Намче Базар, а одатле их преносе у 

Катманду, главни град Непала, и ту чекају авион који за Европу лети 

једном недељно. 

Са тог дугачког и спорог пута, са још већим закашњењем стигли 

су и филмови нашег специјалног извештача са Хималаја. Објавићемо 

већи избор фотографија о успону наших алпиниста ка висинским 

логорима и портрете алпиниста, пре које смо до сада добили са 

Хималаја. У поређењу са њиховим фотографијама пре одласка на 

Хималаје тешко их је препознати: сви су зарасли у браде и ослабили.  

 

Дневник, 25. мај 1979. год. 

 

УЖЕ  НАД  АМБИСОМ 
 

Алпинисти то добро знају: при оваквим подухватима, на овим 

висинама и леденим ветровима, најчешће страдају прсти ногу и руку. 

Колико је скупа цена славе алпиниста сами смо се ових дана уверили 

на примеру чланова планинарске експедиције Аустрије. Они су имали 

свој базни логор поред нашег на глечеру Кумба, а циљ им је био да 

освоје стрми врх Лоце, висок 8501 метар. Двојица аустријских 

алпиниста, који су први изашли на врх, мораће да ампутирају прсте 

обе ноге, а једном и на рукама. Тога су се плашили и чланови наше 

експедиције.  

 

На граници смрзавања 

 

Када сам из четвртог логора на 7650 метара кренуо у пирамиду 

Евереста, на оном страшном ветру и хладноћи, почео сам да осећам 

да ми стопала прво зебу, а затим да трну - сећа се опаког мајског 

јутра Роман Робас. 

- Имао сам на ногама три пара чарапа, дупле ципеле, а уз све то 

још три слоја заштите топлог материјала. Све то било је слабо да ми 

заштити ноге од хладноће коју је снажни ветар појачавао. После 

педесет метара пута, морао сам се вратити у шатор и обућу загрејати 

на примусу. Није много помогло. Касније, поново сам осетио 
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симптоме смрзавања ногу. Вратио сам се заједно са групом у ниже 

логоре. 

И Францу Кнезу, при том повратку, између четвртог и петог 

логора, почели су прсти на ногама да трну, а палац је већ поплавио.   

- На путу између ова два логора, на висини од око 7500 метара, 

осетио сам оне познате симптоме смрзавања ногу - прича нам Кнез, 

док му лекар Евген Вавкен масира промрзле ножне прсте. - Покушао 

сам, ударањем ципела у лед, да убрзам циркулацију крви у ногама и 

спречим теже последице. Колико је све то помогло, видећу касније.  

Готово да није било експедиције у Хималаје чији се чланови нису 

враћали с мањком прстију на ногама и рукама. На великим висинама, 

већ изнад 7000 м, где хладноћа зна да буде поларна, нема довољно 

кисеоника и циркулација крви је знатно смањена, па и то утиче да 

смрзавање прстију  буде брзо.  

Две ноћи и један дан провели су наши алпинисти у том страшном 

невремену на западном гребену Монт Евереста, у логору четири 

изнад њега. То их је толико исцрпело да су се једва довукли до седла 

Ло Ла где су се у логору мало окрепили и наставили пут на глечер 

Кумбу. Ту су се три дана одмарали а онда поново упутили ка врху 

Евереста.  

Али, ни тај повратак на предах, силазак низ литице, није био 

ништа лакши од успона или боравка на висини од скоро 8000 метара.     

 

Опаки удари урагана 

 

- Прелазећи онај део западног гребена који личи на ледени кров 

куће, пазили смо да нас ветар не збрише - сећа се тих тренутака 

Душан Подбевшек. - Срећом, на том делу пута имали смо учвршћено 

уже, па смо се за њега везали. Повремени удари ветра су нас 

избацивали из стазе. Само захваљујући томе што смо били завезани 

за то уже, нико није клизнуо. Оркан је био толико снажан да смо 

често, после двадесетак корака, морали да застајемо, да лице 

наслањамо на лед и ту тражимо мало ваздуха, јер нас је налет ветра 

просто гушио.  

Шатори логора на седлу Ло Ла виши су двадесетак метара од 

превоја. Враћајући се с гребена, шесторица наших алпиниста 

савладали су ту висинску разлику с огромним напором.     

-Личили смо на пијану колону - прича Марко Штремфељ. - На 

седлу је ветар имао ураганску снагу и просто се поигравао са нама. 

Тих двадесет метара висинске разлике делимично смо ишли и 

четвороношке, бранећи се на тај начин од силе која нас је бацала на 

лед.  

-Ово је само један доживљај наших алпиниста пре самог успона 

на Монт Еверест. Када прерасте у успомену, остаће сведочанство 
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човекове борбе с природом. Пораз је, и овога пута, претворен у нову 

енергију и полет. Та младост југословенске хималајске експедиције 

превазишла је себе, доказала како човек може да помери границе 

немогућег.    

 

Дневник, 26. мај 1979. год. 

 

НЕБЕСКИ КРАЈПУТАШИ 
 

Многи атељеи сликара смештени су у мансардама 

вишеспратница, отворени према сунцу. У тим поткровљима настајале 

су и настају најлепше слике свих праваца ликовне уметности. Та 

вечита жеља сликара да имају свој кутак ближе сунцу, што ближе 

небеским висинама, није мимоишла ни Франца Новинца из Шкофје 

Локе. Овај афирмисани словеначки академски сликар стигао је са 

својим штефелајем у поткровље света, под највиши врх наше 

планете Монт Еверест.  

Овде на глечеру Кумба, на висини 5350  метара, отворио је 

Новинц свој привремени атеље, а из њега ће у домовину понети бар 

150 акварела, цртежа и скица. Понеће на хартији део лица Хималаја, 

тог највишег горја света, да их покаже на изложбама у Љубљани, 

Београду, неким холандским градовима, можда у Западној Немачкој, 

свуда где га буду позвали.  

 

Руке се смрзавале 

 

Новинц је, како смо сазнали, први сликар на свету који на 

Хималајима слика лице Хималаја. Сви досадашњи акварели или уља 

о поткровљу света настали су у топлим атељеима а пренети су са 

дијапозитива. Новинц је стигао с југословенском хималајском 

експедицијом која је освојила врх света Монт Еверест.  

Новинц ће на платно пренети ликове људи, који су извели овај 

подвиг, и ову сурову арену човекове борбе с природом, ове планине, 

које су одувек биле човеков велики изазов. Овај предео нуди безброј 

најлепших сликара разуздане природе, оних које су људском оку 

далеко и недоступне. Стићи ће ти ледени небески крајпуташи на 

зидове салона, а биће сведочанство о доживљају уметника док је 

полусмрзнутим рукама цртао портрете Хималаја.  

Представиће Новинц ове највише планине света са распуцалим 

глечером, са леденим торњевима, камене морене изрониће из ледене 

реке, а изнад њих пут неба винуће се елегантни врх Пумори висок 

7145 метара. Пред акварелима и цртежима доживећемо стравичну 

ледену лавину с оријашког врха Нупце, дивићемо се ликовима наших 

алпиниста који су успели да савладају стрму и ледом оковану падину 
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Западног рамену Хималаја, куда човек раније никада није крочио, а 

сури и ветровима "избријани" од снега и леда највиши врх света 

плашиће нас својим стрминама у једноставности сиве боје.  

Уз штафелај, слике и цртеже, с ових висина понеће Новинц и 

скице не само ликова југословенских планинара, чланова хималајске 

експедиције, већ и легендарних шерпаса, босоногих и полусмрзнутих 

носача на побочју Хималаја. Он је у своме блоку скицирао галерију 

хималајских ликова и сусрета. Све те слике, сви ти цртежи и скице, 

слиће се у огромни портрет Хималаја, велик баш као и ово горје.   

 

Лица налик на планину 

 

И до сада је Франце Новинц био окренут природи оком, срцем и 

кичицом. Питоме планине око Шкофје Локе преносио је на платно. 

- Ја углавном сликам природу, пејсаж - прича нам Новинц. - Моја 

Шкофја Лока лежи на рубу планине и оне су ми од малих ногу 

постале део живота. Тако се у мени родила идеја да кренем с нашим 

алпинистима на Хималаје и да их доживм и пренесем на слике и 

цртеже. Одувек ме је занимала та драма у природи, а Хималаји нуде 

такав доживљај. Када сам стигао овде, у Хималаје, нашао сам још 

једну димензију, однос човека према природи. Раније, то нисам 

осећао. Ту ме је почело интересовати на који се начин ова природа, 

овај хаос рељефа, одражава на човека, његову психу, лик, 

понашање. 

Новинц тврди да су ликови домородаца - мала слика Хималаја. 

На њиховим лицима, отврдлим од ветрова и тешког живота, огледа се 

тај рељеф високих планина. Њихове боре на лицима су минијатурни 

рељеф Хималаја. Често је стајао пред шерпасима и правио њихове 

портрете као део укупног хималајског лица. 

Сликар Новинц је “дежурао” свакодневно у базном логору 

југословенских алпиниста на глечеру Кумба сачекујући наше 

планинаре на повратку са Западног гребена. Имао је разлога за то. 

- Наши алпинисти, пробијајући се ка највишем врху света преко 

Западног гребена, доносили су на својим лицима део природе, на 

њима се оцртавао део те борбе с природом, а она је у сваком човеку 

остављала видног трага - каже Новинц, показујући на скицама 

изморена лица југословенских алпиниста. - Они на својим лицима 

доносили су део живота с тих висина. Занимало ме колико се та 

борба с природом оцртавала на лицу сваког алпинисте. Лице Марјана 

Манфреде показивало је све оне тегобе које је имао у борби с 

Западним гребеном, а Ивана Котника остајало је мирно, без те слике. 

Ти ликови показују и усамљеност човека у овом величанству 

природи, али истовремено и његово приближавање и саживљавање с 

њом. А такви ликови, мотиви захвални су за сликара. 
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То нема нико! 

 

Сусрет Новинца сликара с Хималајима почео је у долини реке 

Индравати. Одатле му је требало пуне три недеље да јужним 

побочјем овог планинског венца стигне на глечер Кумба. Са тога 

марша понео је двадесетак акварела. После, питомина је нестала. 

- У недрима Хималаја дочекали су ме стравични облици стена и 

леда сиво-беле боје. Зато ће одавде, углавном, цртежи бити у тушу. 

Новинц је уложио доста свог новца да би дошао овамо с нашом 

хималајском експедицијом. Али, то је још увек релативно мала цена 

онога што је овде доживео и видео, што ће одавде понети. Слике и 

цртеже неће продавати да би извукао неку корист, већ је највеће 

богаство оно које носи у оку и срцу. А то су Хималаји. 

На крају разговора Новинц нам је искрено рекао да би се поново 

вратио Хималајима. Врхови европских Алпа сада му изгледају 

сладуњави према овом пејсажу. Једном речи, портрет Хималаја се не 

може нацртати у једном сусрету. Ове високе планине имају толико 

лица да их човек за живота не би могао нацртати. То што има ово 

горје, нема ни једна планина на свету. 

 

Дневник, 27. мај 1979. год. 

 

РАПОРТ О ПОБЕДИ 
 

Тачно у 13,51 по непалском, а у 9,06 по нашем времену, са Монт 

Евереста радио-везом огласио се Нејц Заплотник, и вођи експедиције 

Тонету Шкарји поднео кратак, али сигурно у свом животу и најлепши 

рапорт: 

- Тоне, ми смо на врху! 

Ових пет речи изазвале су буру одушевљења у камповима на 

Западном гребену Кумба. Сви чланови југословенске хималајске 

експедиције, колико их је грло носило, повикали су: 

- Победа, победа! 

Речи Заплотника, изговорене у једном даху, представљале су 

круну напора чланова југословенске експедиције, који су се, ето, 

усудили да белог горостаса савладају Западним гребеном, а туда пре 

њих људска нога није крочила. Нејц Заплотник и Андреј Штремфељ, 

алпинисти из Крања, први су Југословени који су ступили на кров 

кров света. Стајала су ова двојица алпиниста, на победничком 

постољу скоро вековног надметања човека с природом, доказујући да 

су југословенски планинари још једном померили границе немогућег. 

Све до тог поподнева 13. маја 1979. најчувенији светски асови 

алпинизма су тврдили да је Западни гребен Монт Евереста сувише 
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“тврд залогај” и да је немогуће туда проћи до врха. То немогуће, ево, 

постало је за Југословене могуће. 

 

Победа без сведока 

 

Само неколико секунди пошто је стигла вест о освајању највишег 

врха света, док су се остали чланови југословенске хималајске 

експедиције радовали победи која је равна освајању наслова првака 

света у било ком другом спорту, задрхтао је амфитеатар глечера 

Кумба где је смештен базни логор југословенских планинара. Прво се 

са суседне планине Пуморија огласила стравична лавина, да би јој се 

мало касније придружила још већа с Непцеа. 

Била је то “топовска салва” какву су заслужили победници 

Евереста. Њихову победу нису пратили аплаузи гледалаца, њихову 

борбу с див-природом није могао нико да посматра осим њих самих. 

Њима је у тренуцима победе звук ветра на крову света била 

најлепша химна, а пахуљице из облака над горостасом - нечујни 

аплауз природе и признање за једно херојство у коме је човек 

дотакао небо. Тутањ лавина надјачао је гласове одушевљења. 

- Седимо крај кинеске пирамиде на врху и не знам шта да радим! 

- огласио се поново Заплотник, тражећи од вођства експедиције 

упуства за повратак. 

Укратко је описао пут од петог логора на око 8300 метара на врх 

Евереста висок 8848 метара. Из тог кратког рапорта могли смо да 

закључимо да је савлађивање 648 метара висинске разлике био 

изузетан напор за ову двојицу алпиниста. На два места, стеновити 

зид савладали су попут паука, на висини где је дисање готово 

немогуће, уз помоћ боца с кисеоником. Тако су једну камену 

“степеницу” високу око 50 метара освајали пуна три сата. Заплотник 

је у један мах скинуо рукавице да би се боље држао уз стену. За тих 

неколико минута колико су му прсти остали незаштићени на ветру, 

добио је прве знаке смрзавања. Срећом, последице нису трагичне: 

прсти на рукама Нејца само мало су поднадули, а кожа је “опрљена” 

хладноћом. 

Тог 13. маја, око 4 ујутро из петог логора пут врха кренули су 

Нејц Заплотник и браћа Марко и Андреј Штремфељ. На 50 метара 

изнад петог логора, Марку се покварио вентил на боци за кисеоник и 

због тога је морао да се врати. 

 

Часови чекања и страха 

 

Радост победе тог поподнева трајала је кратко. Јер, колико је 

успон на врх био тежак и опасан, повратак је био чак немогућ. 

Заплотник је питао вођу експедиције Шкарју: шта да раде он и 
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Штремфељ - да ли да се врате “класичним” путем којим су пре 26 

година изашли Хилари и Тенсинг, или да се спусте на тибетанску 

страну стрмим и заснеженим жљебом, а потом полицама вршне 

пирамиде да стигну на четврти камп у Западном гребену? Саветовано 

им је да сами одлуче, јер с врха могу да оцене који је пут 

најсигурнији за повратак. 

Повратак истим путем којим су доспели на врх Заплотник и 

Штремфељ нису могли ни да замисле. Знали су: силазак преко она 

два стеновита скока за уморне алпинисте значи смртну опасност, да 

их ноћ може затећи на тим висинама што је равно трагедији. Зато су 

одлучили да крену тзв. Хорнбајновим кулоаром, оним жљебом којим 

су 1963. на врх Евереста изашли амерички алпинисти. 

Ту своју одлуку да се врате северним путем, а не преко Јужног 

седла нису саопштили вођи експедиције, нити су се касније јављали 

радио-везом. Та “тишина” трајала је све до 20,30 часова. Тих шест и 

по сати били су дужи од вечности. Страх да их ноћ може затећи на 

вршној пирамиди, незаштићене од ветра и хладноће, без хране, с 

малим резервама кисеоника, изазивала је црне слутње. 

 

Повратак у живот 

 

Сати су текли, а Заплотник и Штремфељ се никако нису јављали, 

да се бар зна којим се путем враћају. Јавио се страх од трагедије. 

Плашили смо се да ова победа не буде пораз победника. Еверест 

јесте био побеђен, али је искуство говорило да то још није била 

коначна победа. 

Да се нису оклизнули? Можда им је понестало кисеоника? Можда 

их је снежна лавина у жљебу понела? Све то изазивало је црне 

мисли. 

И тако све до 20,30 часова. Тада се поново огласио Заплотник. 

Јавио је Шкарји да су Штремфељ и он сишли низ Хорнбајнов кулоар 

и да иду ка четвртом логору. 

Пре тога, Шкарја је затражио од Бојана Полака, који се тада 

налазио у четвртом кампу, да крене према снежном жљебу и преко 

њега препречи црвено уже. Тако би Заплотник и Штремфељ и по 

ноћи могли да виде на ком месту треба да изађу из овог снежног 

тобогана, који се стрмо спушта ка глечеру Ромбук у Тибету. 

Победници Евереста стигли су нешто изнад места где је Полак 

поставио уже. Ноћ је одавно пала, вест о доласку Заплотника и 

Штремфеља већ је стигла, а читава два сата није се знала судбина 

Полака. Он се последњи пут јавио из куолара, а све до доласка у 

шатор четвртог логора није се чуо. 

Око 21 час, вођа експедиције Тоне Шкарја имао је још снаге да 

каже, заборављајући да затвори радио-станицу: 
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- Само кад се овај лепи и стравични дан једном завршио! 

Ове речи су најбоље сведочанство о драми која је трајала тога 

дана међу нашим алпинистима. Дана, који је ујутро носио 

неизвесност, први поподневни сати донели су највећу радост победе, 

а поподне и вече - пуно бриге за судбину победника. Они су, с исто 

толико тешкоћа као и при успону морали да траже пут за повратак у 

живот. 

 

Дневник, 29. мај 1979. год. 

 

СУЗЕ СРЕЋЕ И СУЗЕ ТУГЕ 
 

Тај 13. мај 1979. остаће забележен златним словима у историји 

светског планинарства, његовог врха - алпинизма, по томе што су 

двојица Југословена, Нејц Заплотник и Андреј Штремфељ, успели да 

се преко готово неприступачног Западног гребена домогну највишег 

врха света. Њиховим изласком на 8848 метара високи Монт Еверест, 

Југославија се уписала у велике нације. 

До сада су пут ка крову света трасирали једино Енглези - преко 

Јужног седла и кроз Јужну стену Евереста, Кинези преко Северног 

седла, Американци кроз северни кулоар, а овог маја и Југословени су 

“отворили” свој, и то најтежи, пут ка највишој тачки замљине кугле. 

Тим истим путем, два дана касније на врх су стигли још тројица - 

Стане Белак, Стипе Божић и вођа Шерпа Анг Фу. 

Први Југословени који су 13. маја изнели нашу тробојку на 

пиједестал најлепше победе наших алпиниста, дочекани су у базном 

логору на Кумба глечеру уз делиријум одушевљења. Ту се налазио 

део чланова експедиције који су покушали неколико дана пре 

Заплотника и Штремфеља да из петог логора стигну на врх Евереста. 

Ту су били и алпинисти којима је раније понестало снаге у борби с 

дивом. Поред њих се нашао и онај “нужни део” експедиције - 

новинари, радио-аматери, телевизијски сниматељи, лекар и сликар. 

 

“Брате, жив си ! “ 

 

Између ледених зубаца глечера Кумбу, око 16 часова појавили 

су се Заплотник и Штремфељ. Силазећи с четвртог логора, с висине 

од 7600 метара, имали су још толико снаге да се смешкају. Лица им 

поднадула од хладноће и ветра, ноге отежале под теретом напора, а 

руке се једва ослањају на смучарске штапове. Заплотник и 

Штремфељ су пешке стигли до звезда, али су и пешке сишли с тих 

висина. 

Међу онима који су изашли из шатора да дочекају прве 

југословенске победнике Сагармате - богиње мајке ветрова, како врх 
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Евереста називају Непалци, био је и Марко Штремфељ, рођени брат 

Андреје. Заједно с њим и Заплотником, и Марко је 13. маја ујутро 

кренуо у победнички поход, али га је квар вентила на боци за 

кисеоник вратио назад. Сусрет браће Штремфељ био је за све нас 

једна од најпотреснијих а у исто време и најлепших слика у овој 

експедицији. Браћа су се чврсто загрлила а Марко је имао само 

толико снаге да кроз јецање прошапута: 

- Брате, жив си! 

У овим речима као да је уткана сва тежина и опасност успона на 

Еверест. Колико пута су алпинисти, борећи се с природом при 

освајању ноког врха, морали да се боре и за живот. 

Ређају се поздрави, руковања, сузе радоснице. Из те радости 

која је своје изливе имала у чврстом стиску руке, у једноставном: 

браво! - избијало је и мало туге. 

Маријан Манфреда, коме је победа над Еверестом била на 

домаку руке, са завојима на промрзлим прстима руке није могао да 

сакрије сузе у загрљају с Нејцом Заплотником. Биле су то 

истовремено сузе радости и туге што му је тај мали успон до среће 

измакао за цео живот. Тај дуги и неми загрљај двојице алпиниста, 

који тако лако непуштају сузе, потресао је све нас који смо их ћутећи 

посматрали. 

Ни Виктор Грошељ, коме ће Еверест остати доживотни траг на 

прстима ногу, није крио сузе радоснице и сузе туге, док је грлио и 

љубио Заплотника. Овај момак, а за њега кажу да је чврст као и 

стена кроз коју се пење, у једном моменту је заплакао као дете. То је 

онај дивни тренутак кад је Заплотник извадио из ранца камен који је 

за Грошеља понео с врха Евереста. Заплотник је рекао: 

- И ти би мени сигурно донео. 

Било је то најлепше признање другу. А он је, заједно с 

Манфредом, неколико дана раније, при првом покушају  освајања 

врха, одустао због квара на вентилу боце с кисеоником и вратио се с 

промрзлинама на нози. Али су њих двојица прокрчили добар део пута 

ка врху. 

 

Пут наде у живот 

 

На лицима Заплотника и Штрамфеља - умор победе. Прва им 

брига да се докопају не шољице већ лонца чаја, да надокнаде 

течности које су изгубили на висинама. Разређен ваздух, ветар и 

хладноћа на висини од преко 8000 метара, просто исуши тело. Тада 

човек осећа ужасну жеђ, а у суровом пределу никако не може да је 

угаси. Између гутљаја успевали су да испричају неке детаље с 

успона, боље речено о повратку. Тај спуст за њих био је велики пут 

наде у живот. Свесни да се не могу вратити путем којим су доспели 
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на врх Евереста, кренули су назад правцем којим су пре 16 година 

изашли на кров света амерички алпинисти. 

- Тај жљеб у северној падини је доста заснежен с неколико 

скокова - прича Штремфељ. - Кренуо сам први доле. Када сам се 

окренуо, приметио сам Нејца како нешто барата око ранца. У први 

мах сам помислио да се и њему покварио вентил на боци са 

кисеоником, што би било равно катастрофи, али је нешто друго 

радио. Нејц је обећао да ће свим члановима експедиције, који су 

својим радом допринео да се ми нађемо на победничком постољу 

Хималаја и света, донети по камичак с врха. Није желео да изневери. 

Иако нам је сваки минут био драгоцен, вредело је за тако нешто 

задржати се мало дуже на врху. 

Силазак по непознатом терену, кроз стрми и новим снегом засути 

жљеб, донео је нове недаће. Штремфељ нерадо прича о једном 

инциденту. Силазећи низ један камен, изгубио је снагу у рукама. 

Клизнуо је низ снежну падину! Срећом, успео је да се заустави без 

повреда сто метара ниже! Била је то критична ситуација када свака 

неопрезност води у провалију. 

Приче победника чућемо чим се одморе. Када мало доћу себи и 

почну живети с успоменама о једном подухвату којем у светском 

алпинизму нема равна. 

 

Дневник, 30. мај 1979. год. 

 

НА КРИЛУ ”МАЈКЕ ВЕТРОВА” 
 

- Кроз маглу се назирао изазов мога живота: видео сам металну 

пирамиду на самом врху, одмах испред себе. То је Монт Еверест! 

Осетио сам неко чудно олакшање: схватио сам да се више не морам 

пењати! Погледао сам Андреја и ми смо разумели нашу срећу. 

Ово ми, на глечеру Кумба, прича Јернеј Заплотник Нејц, убрзо 

по силаску с највише тачке наше планете. 

- У тим тренуцима нашег тријунфа, за Нејца и мене није било 

времена за срећу или ми тада нисмо били свесни наше победе - 

додаје Андреј Штремфељ. 

Та метална пирамида је тригонометријска ознака која је 29. маја 

1975. послужила члановима експедиције Кине на Хималаје да 

израчунају да је највиши врх света, Монт Еверест, висок тачно 8848 

метара и 18 сантиметара. 

Био је 13. мај 1979. Време: 13 часова и 51 минут мерено по 

непалском. 

- Прва моја брига на Монт Евересту била је да се јавим вођи 

наше експедиције Тонету Шкарји. - прича Заплотник. - Рекао сам му 

преко радија: ”Тоне, на врху смо! ” Одмах за тим, раширио сам 
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заставу Југославије и Непала на једној нози металне пирамиде. 

После сам сео, једноставно не знајући шта тада да радим! 

Двојица првих Југословена на врху света, нису дуго били на 

славном Монт Евересту. 

- Остали смо на врху око пола сата и проговорили свега 

неколико речи - прича Штремфељ. - Једва да смо и могли да 

говоримо: ветар је био тако снажан да нисмо успевали да отворимо 

уста, а силина удара просто нас је гушила. 

Заплотник и Штремфељ узели су заставу Југославије на којој су 

потписи свих чланова наше хималајске експедиције. Они ће је донети 

у домовину. Још пре одласка на Хималаје, договорено је: прва 

застава наше земље која се завијори на Монт Евересту, биће предата 

другу Титу као рођендански поклон. 

 

Почело - поразом 

 

Само два дана касније, 15. маја застава Југославије поново се 

залепршала на Монт Евересту. На легендарни врх изнели су је Стане 

Белак, Стипе Божић и вођа шерпаса Анг Фу из Непала., а он је на 

жалост, настрадао при повратку. У тренуцима победе, ова петорица 

изузетно храбрих - Заплотник, Штремфељ, Белак, Божић и Фу - 

нашли су се у наручју и на крилу ”мајке ветрова” - Сагармате, како 

Напалци називају Монт Еверест. Њихова имена, са још 82 ранија 

победника белог горостаса, биће уписана у свим светским 

енциклопедијама. Југословенима припада и посебно место: свој 

подвиг они су извели путем којим пре њих још нико није крочио - 

Западним гребеном Хималаја. 

До јуришног подножја, под малени шатор у петом логору, морали 

су местимично да иду и четвороношке, гребући ледену кору прстима 

да би се задржали на гребену стрмом као кров, да не би, као ивер, 

били одувани у амбис дубок три хиљаде метара, све до глечера 

Ронгбук. О тим својим недаћама, које су делили са осталим 

члановима експедиције, они нерадо причају. Кажу: то је део њихове 

заједничке борбе за коначну победу. Те натчовечанске напоре знали 

су да стоички поднесу, а у тренуцима људског тријумфа да ликују у 

победи над разбеснелим белим горостасом. Данас је све то за 

Заплотника, Штремфеља, Белака и Божића, као и за све друге 

чланове експедиције који су у њихов успех унели део свог живота, 

рада, зноја, само лепи сан. 

Управо о том ”лепом” причали су први југословенски освајачи 

Евереста - Нејц Заплотник и Андреј Штремфељ. 

- Два дана пре нас, две навезе Манфреда - Грошељ и Робас - 

Подбевсек нису успеле да се пробију до врха, али нас то није 

поколебало - прича Заплотник, сећајући се 13. маја који за њега и 
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Штремфеља није ”бакзузан” датум. - У маленом шатору, у петом 

логору на 8100 метара провели смо браћа Марко, Андреј и ја бесану 

ноћ. Осећали смо да можемо издржати све напоре, знали да су 

другови пре нас, нарочито Манфреда и Грошељ, већ испитали део 

пута до врха, у једном уском жљебу поставили и учврстили уже. 

Веровали смо: када прођемо тај стеновити скок, од око 50 метара, 

пут до врха биће нам отворен. На жалост, те прогнозе нису биле 

реалне. Само неколико сати касније, у тзв. жутом појасу, налетели 

смо на још вишу и тежу стену. 

У причи о свом успону на кров света, Заплотник не заборавља да 

спомене несрећу Марка Штремфеља: на око 50 метара од шатора, 

покварио му се вентил на боци за кисеоник па је морао да се врати 

да никада не дотакне звезде. За његовог брата Андреју и 

Заплотника, Марков повратак је био лош предзнак на самом почетку 

јуриша на врх. 

 

Страх од повратка 

 

Срећом по њих, овога пута дан се није познавао по јутру. 

Наставили су пењање још увек познатим путем којим су прешли 

Манфред и Грошељ. Наишао је тај фамозни ”жути појас” и покушали 

су да га некако заобиђу. 

- Показало се да пут ка врху можемо прокрчити само преко стене 

високе око 30 метара - прича Заплотник. - Дотле смо трошили око 

литар - два кисеоника у минути, а за савлађивање овог прага 

требало нам је три сата и скоро половина боце кисеоника. У тој стени 

три пута сам се оклизнуо и падао, срећом на снег испод литице. Када 

сам ипак успео да се дочепам врха, упитао сам Андреја колико је 

сати? Онако у брзина, он каже: четврт до дванаест. Размишљао сам: 

да ли уопште вреди ићи на врх и тамо стићи у мрак, - пре се не може 

јер терен ни даље није био лак. Срећом, Андреј је побркао казаљке 

на часовнику: тада је било тек девет сати. Иако смо носили још једну 

боцу са кисеоником, плашили смо се квара или нечег другог, па смо 

убрзали успон. Али, то је изазивало страховит замор и повећану 

потрошњу кисеоника. 

 

Дневник, 3. јун 1979. 1979. год 

 

”ПОБЕДА СВИХ НАС” 
 

На половини пута између петог, јуришног логора, и врха, Јернеј 

Заплотник и Андреј Штремфељ су дошли до сазнања да се истим 

трагом неће моћи вратити ако и освоје Монт Еверест. Мучило их је 

то: како ће стићи натраг, у долину? 
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- Још док сам прилазио врху, који је био обавијен облацима, - 

прича Андреј - био сам свестан да излазак на Монт Еверест знажи тек 

пола пута. Теже је било вратити се у живот. Имали смо две 

могућности за повратак: кроз тзв. Хорбајнов кулоар северним 

падинама вршне пирамиде Евереста или старим и добро уходаним 

путем на Јужно седло где нас је од лане чекао шатор француске 

експедиције пун неутрошених боца с кисеоником. У први мах нисмо 

размишљали којим ћемо путем назад, али смо обојица знали: преко 

Западног гребена повратка нам нема. Спуштати се преко она два 

стеновита скока, било је на овим висинама немогуће, а три Нејцова 

пада претила су трагедијом. 

 

Ускраћен величанствен поглед 

 

Знали су: по магли се не смеју усудити да крену ка Јужном 

седлу. Истина, терен до њега је лаган, али је за оријентацију веома 

тежак. 

- Одлучили смо се на силазак северном страном кроз Хорбајнов 

кулоар - наставља своју причу Штремфељ. - То је онај три километра 

високи и залеђени жљеб у глави Евереста којим су, пре 16 година, на 

врх доспели Американци. У брзини, нисмо се сетили да ту одлуку 

саопштимо вођи експедиције Шкарји и отуда она неизвезност за 

нашу судбину при повратку а трајало је дуже од шест часова. Чинило 

нам се: силазак тим путем биће знатно лакши, али нас је лед омео да 

брзо напредујемо. У једном тренутку оклизнуо сам и полетео низ 

ледени тобоган. На тридесетак метара, цепином (планинарски крамп) 

успео сам да се зауставим пре него што сам добио убрзање. Тада 

нисам имао времена да се бојим. Био сам само окупиран мишљу да се 

што пре докопамо чврстог тла, камених полица које ће нас одвести 

до четвртог кампа. Тек сада, када размишљам о могућим 

последицама хвата ме језа. Испод мене био је амбис дубок скоро три 

километра, онај исти амбис у који је два дана касније одлетео 

несрећни Анг Фу. 

Док сам био на врху, за оних пола сата, нисам осетио неку 

изузетну радост победе - каже Заплотник. 

- Једноставно, знао сам да је наш излазак само део победе и да 

ћу се, више радовати када се докопам првог шатора, а до њега је 

требало још много времена. Био сам помало разочаран: нама се није 

пружила прилика да са највише тачке на свету имамо онај поглед 

какав су на дар добијали пре нас многи победници Евереста. Магла 

је била доста густа. У један мах само, видели смо врх Лоцеа висок 

8501 метар. Али, од оних величанствених панорама с врха - ни трага. 

То мало разочарење потиснула је брига о повратку. Требало је још 
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много нових часова напора за нови непознати пут до четвртог 

логора. 

 

Корак по корак 

 

У беспућу Евереста, пуних шест часова Заплотник и Штрамфељ 

силазили су корак по корак, враћали се с победничког постоља, 

готово несвесни свој тријумфа над белим горостасом. Знали су добро 

да се он неће тако лако помирити са судбином и да сваки час може 

да се освети. 

- Плашили смо се да нас на тим висинама не затекне ноћ - прича 

Заплотник. - Кисеоник у боци био је на измаку, а он у тим суровим 

висинама значи сам живот. За нас би ноћ била опака због снажног 

ветра и температуре коју је оркан на махове спуштао и до минус 50 

степени. Од хладноће наше батерије су онемоћале, па низ ону 

падину нисмо у мраку могли да се сналазимо. Тај страх од ноћи и та 

сила живота која нас је вукла на сигурно тле, окупирала је све наше 

мисли. У тим размишљањима о повратку у живот, сетио сам се топлог 

дома у Крању, своја три сина, другова, почеле су да ми навиру мисли 

о зеленилу подножја Камнишких алпа, о некој идили која је била 

тако далеко у овом беспућу хималајском - сећа се тих тренутака 

Заплотник. 

Сваки корак на повратку био је прорачунат сваки покрет 

рационалан - додаје Штремфељ. 

- Пред вече, потпуно смо остали без кисеоника, снага 

понестајала. Наша срећа је што смо били добро аклиматизовани па 

нам мањак кисеоника није пореметио свест што би било кобно. 

Гурали смо низбрдо што смо сигурније и брже могли, само да се 

докопамо шатора, шоље незаслађеног чаја, топле вреће за спавање. 

Хладноћу готово да нисмо осећали. Јернеј се једно време мало жалио 

да му прсти на руци трну, али је заборавио на то када смо кренули у 

ону борбу за повратак, за живот. Увече касно приметио је да су му 

прсти мало побелели, али последице нису трагичне - то је тек први 

степен смрзавања. Када је при успону морао први, да савлађује ону 

стену, скинуо је три пара рукавица и остао само у свиленим, што је 

било довољно да му хладноћа ”опрљи” кожу. Захваљујући томе што 

је у тим тренуцима трошио око четири литра кисеоника у минути, 

побољшао је циркулацију и то је знатно утицало да не дође до већег 

смрзавања. 

 

Прича од много прича 

 

Овај први интервју југословенских победника Евереста протекао 

је у причи о ”обичном” успону. О победи које у тим тренуцима ни 
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сами победници нису били свесни. Они су победили највишу планину 

на свету сматрајући да је то нешто обично, нешто што их не чини 

херојима алпинизма. Алпинисти о својим успесима, о својим 

тешкоћама, нерадо причају. Све то они понесу негде у  крају срца, за 

себе. Једноставно, на знају да буду спортске звезде иако често 

другују са звездама, а овога пута су и доспели међу звезде. 

- Ми нисмо били сами на врху, да бисмо могли да причамо о себи 

- закључује Заплотник. - Са нама заједно били су сви чланови 

експедиције. Они су пуна два месеца постављали логоре и улагали 

напор у све што је омогућило нама да стигнемо на циљ. Ово је 

победа свих нас. Наша прича је састављена од много појединачних 

прича од базног логора до тријумфа човека над природом. 

Овај први, за сада једини интервју југословенских победника 

Евереста, тврд је као и лица победника.  

 

Дневник, 4. јун 1979. год. 

 

НОЋ ЗА БЕЛУ СМРТ 
 

- Успели смо! - тим речима се 15. маја у 14,30 часова по 

непалском, а 9,45 по нашем времену, огласио с Монт Евереста Стане 

Белак, обавештавајући вођу експедиције Тонета Шкарју да су он, 

Стипе Божић и Шерпас Анг Фу стигли на врх света. Белак је поднео 

рапорт, али је био забринут због повратка: већ је било касно, 

хладноћа све јача, а ни ветрови нису штедели победнике Евереста. 

Белаку је то био седми одлазак у Хималаје и знао је да их на 

повратку ноћ на тим висинама може затећи незаштићене, гладне и 

жедне, без кисеоника који се све више празнио из боце. Знао је да 

му за повратак у живот северним падинама вршне пирамиде треба 

бар осам сати спуштања. 

Излазак друге групе југословенских алпиниста на кров света 

Монт Еверест 15. маја поподне, остаће забележен у историји 

југословенског планинарства по драматичности и јединој жртви седам 

досадашњих хималајских експедиција. Тај дан друге победе над 

белим горостасом и ноћ која је претходила повратку с врха, донели 

су им у почетку радост, а она се претворила у страх. Следећег дана 

ујутру, била је трагедија несрећног Шерпе Фуа: требало је само 

четири корака да свој други излазак на Монт Еверест прослави са 

сународницима из долине Кумба и члановима наше експедиције. 

 

Победници у агонији 

 

Иако се цело то поподне, при повратку с врха, нису јављали 

радио-везом, сви чланови експедиције били су спокојни. Знали су да 
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освајачи Евереста силазе познатим путем, оним истим којим су се два 

дана раније вратили Заплотник и Штремфељ. Води их искусни 

алпиниста и хималајац Стане Белак, па их тишина њиховог повратка 

није забрињавала. 

Али, кад су се појавиле прве звезде, кад је ноћ запретила да ову 

тројку затекне високо у стенама, тада се јавио Белак. Обавестио је: 

сишли су једва 300 метара ниже од врха и доста слабо напредују. 

Тражио је упуство шта да ради. На жалост, њему се покварио 

пријемник на малој радио-станици и није могао да чује глас из базног 

логора на глечеру Кумба. 

- Знао сам да ћемо морати негде заноћити - причао ми је Белак, 

описујући ту ноћ њихове агоније. - Знао сам, такође, да немамо снаге 

да наставимо силазак и да су нам батерије прегореле па нисмо 

видели ни прст пред носем, а испред нас је био три километра високи 

Хронбајнов кулоар којим смо се спуштали према четвртом логору. 

Био је велики ризик ићи ноћу по том леденом тобогану иако смо били 

везани на уже. Умор смо осећали и у ногама и у глави. 

Око 20 часова Белак се непрестано јављао радио-везом. Ми на 

глечеру Кумба чујемо га али он нас не чује. Непрекидно је 

понављао: “Тоне, јави се! “ Тоне Шкарја се јављао, али га Белак не 

чује. Ти гласови долазили су, чинило се, с неба. Од људи којима је 

неопходна помоћ у хладној и ветровитој звезданој ноћи Хималаја, 

када су температуре и до 50 степени испод нуле. 

 

Сузе туге 

 

Белаков глас, како је ноћ била гушћа, постајао је све слабији. 

Осећали смо да им је бела смрт за вратом. Понекад се чинило да је то 

глас вапајућег за животом. 

- Да смо бар у тим тренуцима чули глас неког са глечера, било 

би нам као спасење - сећа се тих драматичних тренутака Стипе 

Божић. - Стане је покушавао да нав дозове, али одговора није 

добијао. Страшно је било осетити ту самоћу на висини од 8500 

метара. 

О тој стравичној ноћи коју су тројица алпиниста провели на 

једној леденој полици без икакве заштите, цупкајући у месту до јутра 

да се не би смрзнули, Белак и Божић нерадо причају. Желе да све то 

што пре забораве. 

- Имали смо пластичну “бивак врећу” и хтели смо да је 

разапнемо као шаторчић да бисмо се заштитили од хладноће. Али, 

чим смо врећу раширили, нестала је у налету ветра - прича Божић. - 

Тако смо на ветрометини остали само у вестонима и у оно мало 

паперја. Имали смо и среће - ево, никаквих промрзлина немамо. 
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Борили су се за сам живот. После ужасно тешког дана, најпрече 

је било остати што дуже будан, јер сан води у смрт. Дотле, у базном 

логору нико ока није склопио. 

Јутро је донело сумњу коју нико није смео да изговори - 

победничка тројка је отписана. Бели горостас наплатио је људским 

жртвама победу човека над њим. Последњи пут Белак се огласио 

синоћ тачно у 21,00 часова. Тај његов позив личио је на опроштај 

човека који више нема снаге да се бори за живот. 

- Тоне, видимо три тачке ... иду! ... - јавио је Борут Бергант вођи 

експедиције. 16. маја, ујутру, он, Вања Матијавец и Иван Котник 

уместо да крену у јуриш на врх Евереста, пошли су да спасавају већ 

отписане другове. Тај Бергантов рапорт донео је олакшање и осушио 

сузе које су се у зору јавиле у очима многих чланова наше 

експедиције. 

 

Сам на ужету 

 

И док се спасилачка тројка приближавала Хорнбајновом 

кулоару, у том леденом тобогану одвијала се права нова драма. 

Стипету Божићу одвезала се дереза (метални зубци који се 

причвршћују за ципеле ради лакшег и сигурнијег кретања на тврдом 

снегу и леду). Полетела је у амбис, али се срећом зауставила две 

стотине метара ниже. Али, ни Стане Белак ни Анг Фу нису више 

имали снаге да сиђу толико ниско и Божићу донесу ту справу. 

Договорили су се: Божића ће везати на уже и оставити га на 

сигурном месту док спасиоци не дођу, а њих двојица ће, без ужета, 

кренути ниже до терена којим би стигли на чврсто и сигурно тле. 

Тако је Божић самовао на ужету читав сат. Био је још толико 

свестан да је испод себе ископао у леду малу полицу, на њу се 

сместио и чекао. Чекао је помоћ или смрт. Из његове приче се да 

наслутити да се био помирио судбином. Ко ће пре стићи: спасиоци 

или смрт ?! 

Вања Матијевец је до Божића стигао први. 

- Стипета сам опазио око 300 метара високо у кулоару - прича 

Матијевец. - Покушавао је у тај мах да на једној нози крене доле! 

Када сам му пришао, обојици су полетеле сузе. Био сам срећан - 

видео сам да је читав, а и он је био срећан - знао да је спасен. Наша 

помоћ, у тим тренуцима била је више психичка, али неопходна за 

повратак у живот. 

 

Дневник, 10. јун 1979. 

 

ТРАГИЧНИ АНГ ФУ 
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Само су два човека на свету два пута били на крову света Монт 

Евересту: шерпас Наванг Гомбу 1. маја 1963. и 20. маја 1965. и 

шерпас Анг Фу 3. маја прошле и 15. маја ове године. Према 

непалским обичајима, онај ко учини такав подвиг добија специјално 

краљево одликовање, доживотну пензију и дућан у Катмандуу. 

Шерпас Гомбу је доживео те почасти и привилегије. Несрећни Анг Фу 

није стигао ни толико да му неко за тај подвиг другарски стегне руку. 

Имао је 29 година кад је постао 45. жртва Монт Евереста. Бели 

горостас, у вечитој претњи човеку својим суровим пределом, чекао је 

тернутак освете. То се догодило 16. маја тачно у 7.50 часова по 

непалском времену.   

Тог јутра су Борут Бергант, Иван Котник и Вања Матијевец 

морали да одустану од свог животног подухвата. Уместо да пођу у 

освајање врха света Монт Евереста, они су похитали у помоћ тројки у 

животној опасности - Станету Белаку, Стипету Божићу и шерпасу Анг 

Фуу. Ова тројица победника Монт Евереста читаву ноћ провели су уз 

сурову хималајску литицу.  

Тек ујутро су се јавили радио-везом па смо на глечеру Кумба, 

после непроспаване ноћи и страха за њихове животе, поскочили од 

радости.  

Убрзо се огласио и Бергант. Он је јављао о кретању Белака, 

Божића и Фуа. Одједном, изненада, одјекнула је његова панична 

порука вођи експедиције Тонету Шкарји: 

- Тонееее! Фу се оклизнуо! Лети на леђима... све брже! Ооооон 

... - Бергант више није имао ни гласа ни да заврши овај стравични 

рапорт.  

 

Све брже у амбис 

 

 
Анг ФУ 

Потресен призором, Бергант не 

жели да прича о том догађају. 

Сведок је једне тагедије.  

Филм овог догађаја је кратак. 

Сувише кратак за причу о младићу 

из шерпаског села Кумчунг, који се 

винуо међу звезде у свом тешком 

занату шерпаса.  

- Да бисмо осигурали Божића, коме 

је отпала једна дереза, и помогли 

му да што сигурније дочека помоћ - 

прича Стане Белак - везали смо га 

на уже у Хронбајновом кулоару. Анг 

Фу и ја кренули смо низ стрмину, у 

сусрет друговима које смо видели 
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доле. Терен је ту био доста лаган, али је испод нас зјапила провалија 

дубља од 2000 метара, а на дну је залеђени жљеб. Искусном 

алпинисти на оваквим стрминама уже не треба. Помоћу дереза и 

цепина (планинарског крампа) може се безбедно кретати.  

Белак је испредњачио испред Анг Фуа. Увек насмејани шерпас, 

успео је да стигне до Берганта, Котника и Матијевца који су 

притицали у помоћ. Још четири корака је требало да из леденог 

тобогана изађе на стеновиту и сигурну полицу.  

У тренутку када му је Бергант понудио чутуру с топлим чајем, Фу 

је кренуо према њему. Насмејао се. И... на првом кораку пао на леђа. 

То је оно најопасније. 

Лагано је кренуо низ залеђену низбрдицу, па све брже и брже. 

Покушао је да се окрене на стомак и активира цепин. Јурио је у 

амбис. Цепин му је излетео из руке јер га Фу није осигурао, како то 

сви алпинисти чине, омчом око ручног зглавка.  

Сутрадан је екипа шерпаса пронашла несрећног Фуа два 

километра ниже, у једној пукотини глечера Ронгбук. Вођа 

експедиције Тоне Шкарја одлучио је да се, због овог трагичног 

догађаја обуставе планирани успони наших алпиниста на Еверест.  

 

 

Пријатељ Југословена 

 

Постати вођа -  “сердар” међу шерпасима, то  је изузетан  подвиг 

за  “снежне тигрове” како зову ови људи. Поред планинарског 

искуства они морају имати организаторске способности. А Анг Фуа је 

баш то одликовало. О њему је писао у својој књизи и познати 

амерички алпиниста Крис Бонингтон: хвали га као изузетно 

способног момка у организовању експедиција. 

И чланови наше експедиције су се уверили у честитост посла 

који је обављао Фу на тронедељном маршу до подножја Евереста. 

Експедиције су увек имале невоље с носачима: они би без јављања 

напустили свој тежак посао и ноћу, за време конака, ишчезавали  

пошто им је надница исплаћивана сваке вечери. У селу Кирентичап, 

где је главнина наше експедиције почетком марта заноћила са око 

400 носача, ујутро је Анг Фу рекао да је нестало 60 људи. Те ноћи су 

ишчезли без трага. Али, Фуа то није поколебало. Онако насмејан, 

рекао је вођи наше експедиције Тонету Шкарји да ће све бити у реду, 

да ће терет на време стићи у Намче Базар, престоницу шерпаса. 

Растрчао се тог преподнева разбацаним химаљским селима и 

пронашао нове носаче. Обећао им рупију (вреди 1,5 динара) више од 

устаљене таксе и то из свог џепа.  
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Трагични догађај у  Хорнбајновом кулоару описао нам је и Вања 

Матијевец. Пошто је помогао психички исцрпеном Стипету Божићу, 

стигао је до места трагедије: 

- Тек када смо Божић и ја дошли до Котника и Берганта, сазнао 

сам за потресну новост о смрти Анг Фуа. Анг Фу, велики човек и 

организатор, пријатељ свих нас, који је дан раније по други пут 

стајао на врху Евереста с двојицом Југословена као равноправни 

члан наше експедиције, настрадао је заиста трагично. Човек који је 

заједно с Белаком и Божићем био отписан у овој стравичној ноћи при 

повратку с Евереста, није дочекао честитке за подвиг јединствен у 

свету.   

 

Дневник, 11. јун 1979. год. 

 

ДОБРОЋУДНИ СНЕЖНИ ТИГРОВИ 
 

Глечер Кумбу, јуна 

 

Да су којим случајем астрономи 13. и 15. маја ове године 

осматрали хималајско небо, приметили би да је богатије за једну 

нову звезду - црвену петокраку коју су на југословенској тробојци на 

највиши врх света, 8848 метара високи Монт Еверест изнели Јернеј - 

Нејц Заплотник, Андреј Штремфељ, Стане Белак, Стипе Божић и вођа 

групе Шерпаса наше хималајске експедиције Анг Фу, који је на 

повратку с “крова света”, у првим јутарњим сатима 16. маја, трагично 

настрадао. Ноћ повратка групе југословенских алпиниста - Белака, 

Божића и Фуа - остаће забележена као ноћ агоније, када се тријумф 

наших алпиниста замало није претворио у трагедију. Остаће тај 

повратак, већ отписаних алпиниста, забележен и по првој жртви 

седам југословенских хималајских експедиција у Хималаје. Двадесет 

деветогодишњи Шерпас, коме је то био други излазак на Монт 

Еверест, Анг Фу није стигао да тај тријумф човекове победе над 

белим горостасом прослави и добије још једну значку и звање 

“снежног тигра”. Остао је заувек у леденом загрљају не баш 

доброћудне “мајке ветрова”, како Непалци називају највиши врх 

света.  

 

Тужни рапорт 

 

Уместо на врх, тројица алпиниста Вања Матијавец, Иван Котник 

и Борут Бергант су у зору 16. маја пошли у сусрет алпинистима 

изгубљеним у беспућу Монт Евереста. Кренули су да спасу можда већ 

полумртве другове.  
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Приметили су их у такозваном Хорнбајновом кулоару живе. Та 

радост прекинута је у 7,50 часова када се радио-везом огласио 

Бергант: 

- Тоне, Анг Фу се оклизнуо... Он лети... Све брже и брже... - 

рапортирао је вођи експедиције Шкарји, Бергант. Глас му је застао, 

сузе су прекинуле најтужнији рапорт овог момка из Тржича.  

У тим пригушеним Бергантовим речима пуним неизвесности у 

први мах, наслућивала се трагедија. Бели горостас се није могао 

помирити да је, ево, побеђен најтежим путем -  преко западног 

гребена којим пре југословенских планинара још нико није био 

прошао. Узео је жртву, човека који га је два пута, прошле године 3. 

маја и сада 15. маја, победио.   

А тај Шерпас, ведра и широког осмеха, баш као хималајско небо, 

требало је да начини само четири корака па да се нађе на сигурном 

месту. Оклизнуо се тако незгодно да је завршио две хиљаде метара 

дубоко у пукотини глечера Ронгбук. После оне тешке ноћи, коју је с 

Белаком и Божићем провео другујући са звездама, очекујући да га 

бела смрт стигне на висини од 8500 метара, није стигао да прихвати 

чутуру с топлим чајем, ни стисак руку другова из југословенске 

експедиције. Постао је ко зна већ која жртва Хималаја, који су у не 

баш дугој историји човекове борбе са највишим горјем света 

прогутали многе животе Шерпаса. 

Намче Базар, варошица од педесетак кућа је незванична 

престоница Шерпаса који су се населили у долини Кумбу, у леденом 

загрљају Хималаја. Овај народ је постао појам храбрости и 

издржљивости у походима планинара на хималајске врхове, највише 

на свету. Популарни “снежни тигрови” су незаменљиви у све чешћим 

експедицијама, а одувек су били равноправни чланови група које су 

покушавале пешке да стигну на неки вис.  

Као орлово гнездо, Намче Базар се шћућурио на 3500 метара 

надморске висине. Одатле крећу многе експедиције према Евересту, 

Лоцеу, Макалуу, Чо Оју и другим у свету познатим врховима преко 

8000 метара. Ово место је постало стециште свих експедиција које 

стижу у подручје Хималаја.  

Иначе, првобитна постојбина Шерпаса је јужни Тибет одакле су 

се лагано селили према југу, тражећи више сунца и топлоте него што 

су имали на “крову света”, како се иначе назива Тибет. Покрајина 

Соло Кумбу постала је тако њихова нова домовина. Ова долина, за 

коју многи светски путници веле да је једна од најлепших на свету 

окружена је врховима окованим вечитим снегом и ледом, а зелена 

поља том јединственом пејзажу дају посебну лепоту.  

Продор цивилизације у ове далеке крајеве света учинио је да се 

Шерпаси све више окрећу градовима тражећи у њима стални посао 
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као водичи или трговци када монсунске кише не дозвољавају поход 

на Хималаје.  

 

Планине демона 

 

Шерпаси су мали растом, необично чврсти и издржљиви, са свим 

драгоценим особинама рођених горштака - планинара. У стању су да 

носе и најтеже терете захваљујући томе што живећи на висинама 

изнад 3000 метара добро подносе недостатак кисеоника и што су у 

вечитом покрету по планинским беспућима. Ведри, поштени и 

храбри, неки од њих постали су тако добри планинари, спремни да се 

ухвате укоштац с најтежим теренима, да им је то признао и домаћи 

хималајски клуб, па се свакоме ко пређе висину од 8000 метара 

додељује ласкава титула “снежни тигар” која доноси и многа 

материјална признања.  

Соло Кумбу се још назива и “Шерпа Кумбу”. Лежи западно од 

главног града Непала Катмандуа и по томе су припадници овог 

народа и добили данашње име. Јер, “шер” или “шар” на тибетанском 

значи запад, а “кумбу” становник. Према томе, “Шерпа” је становник 

запада, а Шерпаси водичи и носачи у највишим пределима Хималаја. 

 И људи у овом беспућу, све донедавно, па и данас, гледали су 

на своје планине с страхопоштовањем. Населили су их демонима и 

змајевима. Најлепше врхове поклонили су боговима па су се бојали 

чим би им мало пришли. Отуда је првим освајачима Хималаја било 

веома тешко да их приволе да пођу с њима у вечити лед и снег. 

Чланови првих експедиција с почетка овог века су се ослањали на 

чувене швајцарске и француске планинарске водиче и били су 

срећни када би им домаћи носачи помогли да пренесу пртљаг бар до 

подножја.  

За последњих педесет година Шерпаси су увидели да су им 

експедиције прилика за добру зараду и све се више оријентишу на те 

изворе прихода. Први пут је Шерпасе са собом повела британска 

експедиција на Монт Еверест 1921. године. Од тада они постају 

незаменљиви  део сваке екипе. Да није било издржљивог Шерпаса 

Норкеја Тенсинга, ко зна да ли би, на пример, Хилари икада ступио 

на Еверест. А многобројни су примери пожртвовања Шерпаса.   

 

Кратко живе 

 

Непрестано на висинама, ови људи су постали саставни део 

планине. Изложени непрестаним ветровима, хладноћи и тешком 

животу претворили су се у огледало хималајског горја. Иако живе на 

висинама, свежем ваздуху, животни век им је доста кратак. Често 

тридесетогодишњак личи на старца, а старог човека је тешко срести.  
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Лоше се хране. Рано ујутру, на пример, крећу у планину делећи 

с боговима шаку пиринча која им представља доручак, застају кад 

сунце изгреје, презалогаје нешто и у стању су да целог дана пешаче 

без хране. Пртљаг на леђима је често тежи од њих. То су најбоље 

доказали када су промрзлог Мориса Херцога, првог човека који је 

освојио Анапурну, носили на леђима пуних 300 километара. Др 

Херберт Тичи је срео Шерпаса који је исто толико километара вукао 

једно дебло тешко стотину килограма чак до Катмандуа на пијацу. 

Путовао је месец дана а са собом је понео само кесу кукурузног 

брашна за јело  “тсампу”. 

Смртност је у овом народу велика и ретко који Шерпас доживи 

50. годину. Много је још раширена туберколоза, а овим крајевима 

харају и разне маларије. Шерпаси не познају нити признају ни 

најосновнија правила личне хигијене. Виђали смо их често мусаве и 

прљавих руку као да се плаше воде.  

О њиховом животу написане су многе књиге. Научници 

покушавају да им помогну тако што ће, уз многе експедиције, донети 

и бољи живот.  

 

Илустрована политика, 19. јун 1979. год. 

 

ПОБЕДА ЈЕДНОГ ПОРАЗА 
 

Прошло је педесет дана од освајања Монт Евереста. Члановима 

седме југословенске хималајске експедиције ти незаборавни 

доживљаји прерастају у успомене. Али, неке ране никако да зарасту. 

Оне дубоке људске ране које никада и неће зарасти Марјану 

Манфреди, Викију Грошељу, Роману Робасу, Душану Подбевшеку, 

Вањи Матијевцу, Ивану Котнику, Боруту Берганту... Остали су 

ожиљци у срцу: били су на домаку врха света, а морали су тријумф 

да замене болним сазнањем да никада неће дотаћи звезде. 

Изгледало је да ће тог 10. маја на врху света југословенску 

тробојку први изнети Марјан Манфреда и Вики Грошељ. Они би тиме 

крунисали напор свих чланова југословенске експедиције. Око 11 

часова стигла је кратка и опора вест: “Врх нам је био на дохвату 

руке, али смо морали одустати”. Нешто касније поново се огласио 

Манфреда. Био је у маленом шатору логора број пет. Јавио је: “Не 

осећам више прсте на рукама!” Истог дана увече, нова вест: Грошељ 

осећа прве знаке смрзавања прстију на ногама. За утеху, обојица 

поручују: “Није ништа опасно за сада”. Хоће ли они сутра моћи да 

понове историјски успон ка самом врху белог горостаса? 

 

Снови без сна 
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Југословени су стигли на Западни гребен Монт Евереста спремни 

на све недаће сурове планине, жртвујући три-четири и више година 

надчовечанских напора да се што боље физички и психички 

припреме за успон путем којим пре њих нико није крочио. Али, 

морали су у неколико наврата да истичу заставу предаје. Бели џин је 

ломио и снагу и вољу. Чинио је то орканским ветровима, пакленим 

температурама, разређеним ваздухом. До сада је над њим 

тријумфовало само осамдесетак људи. Порази једних уливали су нову 

снагу онима иза њих који ће већ сутрадан кренути у нови јуриш.  

Вики Грошељ и Марјан Манфреда били су одређени да 9. маја 

покушају да поставе пети, јуришни, логор на висини од око 8300 

метара, а сутрадан да окушају срећу - јуриш на врх. Време је било 

добро и они су успели да поставе малени шатор. Ту ће провести једну 

ноћ снова без сна.    

- Сан никако да дође, а ми смо маштали о себи на врху, о 

тријумфу у који је уткано много љубави, напора и умећа свих 

чланова наше експедиције. Они су уз муке постављали логоре дуж 

Западног гребена и тако помогли да, ето баш нама припадне част да 

први пођемо на врх. Било је у тим нашим сновима и разговорима у 

звезданој ноћи, обичних људских сањарења  о срећи којој нас је 

водио сурови пут. Тако је потрајало све до 2 часа после поноћи. Тада 

смо почели да се припремамо за коначни јуриш.  

Ово нам прича Марјан Манфреда. Он је већ пре пет година ушао 

у историју алпинизма: на пети по реду врх света, на 8481 метар 

високи Макалу, изашао је без маске за кисеоник. Али, са тог врха 

вратио се  без прстију десне ноге и са оштећеним прстима на руци.  

Трагична је његова исповест сада, када поново лечи ране. До 

победе било је свега неколико стотина метара! Најлепши дани 

младости прошли су у припремама за такав подухват, а стихија не 

бира: само за неколико тренутака, све то је збрисала и вратила на 

почетак. Тако је у алпинизму, нарочито у Хималајима - подједнако се 

познају људски порази и тријумфи.  

 

Уже спаса 

 

Кренули смо 10. маја, пет минута пре шест часова - наставља 

Манфреда. 

- Осећали смо да имамо и снаге и воље  за излазак на врх. 

Педесетак метара изнад петог логора, наишли смо на стеновиту 

препреку која је на овој висини готово несавладива. Ишао сам 

напред и покушао неколико пута да пређем преко те стене високе 

пет метара, али сам три пута био на ивици пада. Уз све то, стена је 

била трошна. Није вредело по сваку цену туда проћи. Окренуо сам се 

и ниже приметио Викија Грошеља: био је скинуо ранац и нешто 
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петљао око вентила боце за кисеоник. Каже ми: вентил се покварио 

и неће моћи напред. Знао сам да је то за тај дан, крај нашег пута, па 

сам се вратио ниже. Веровао сам да ћемо и без кисеоника пронаћи 

пут кроз ову стену. Она је међу алпинистима позната по називу “жути 

појас”, а он обухвата вршну пирамиду Евереста. 

Величина алпинизма је у његовој колективности, у вери 

алпиниста да никада нису сами, спремности да увек један другом 

помогне. То су показали и Манфреда и Грошељ. Свесни да тога дана, 

10. маја, неће моћи освојити врх Евереста, покушали су по сваку 

цену да кроз “жути појас” обезбеде пут онима који ће за њима 

кренути ка тријумфу. Пронашли су и ужетом обезбедили пролаз кроз 

једну овећу пукотину.  

Постављајући уже у том “камину”, морао је да скине два пара 

вунених рукавица и пуже уз стену само са свиленим рукавицама које 

на оној висини нису никаква заштита од хладноће - наставља 

Манфреда.     

- Морао сам да скинем и ранац са боцама с кисеоником, да би се 

провлачио кроз пукотину у стени неких 30 метара у  висину. 

Недостатак кисеоника и слаба заштита руку, убрзали су смрзавање 

чије сам симптоме осетио тек после неколико часова. На изласку из 

пукотине, приметио сам камену полицу од два метра којом се стизало 

на лакши терен, а одатле је било лако ићи до врха. Ту сам се три 

пута оклизнуо. Да нисам забио клин и кроз њега провукао уже, не 

знам како бих прошао. Био сам задовољан што сам успео, тек у 

четвртом покушају, да пружим и учврстим уже на том нејтежем делу 

пута ка врху. Тако су моји другови могли свуда да прођу, сигурно и 

брзо.  

Манфреда је око 14 часова осетио да му прсти трну. Знао је: то 

је смрзавање. Грошељ је то осетио касније. Био је то за њих сигуран 

знак да морају одустати од новог покушаја да стигну на врх.  

 

“Имао сам снаге” 

 

Алпинисти знају: величина овог спорта одважних и храбрих јесте 

и - пораз. Они који нису тако мислили, цену славе плаћали су 

животима или трајним последицама: ампутираним прстима на рукама 

и ногама.  

Манфреда је провео још једну ноћ под врхом Евереста. Животни 

циљ овог врсног југословенског алпинисте налазио се на дохвату 

руке - с промрзла три прста! Већ се јављају пликови, а месо тамни... 

То је била стравична ноћ и он је донео одлуку: боље без озледа него 

венац славе око главе. Једном је искусио цену славе. 

Сутрадан ујутро упутио се у базни логор на глечеру Кумба.  
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Донети такву одлуку, заиста је тешко - прича Манфреда 

загледан у плаве висине на чијем се хоризонту огледа највиша тачка 

земљине кугле. - Слава је пролазна, а живот треба живети. Без 

прстију, можда и још неких делова тела, живот би ми био празан. 

Знао сам: доносећи такву одлуку, ја капитулирам, али је разум морао 

преовладати. У први мах, мислио сам да кренем поново сам на врх. 

Био је тако близу! Имао сам снаге. Али, куда је  водио тај пут - у 

смрзавање. Окренуо сам се и вратио.  

Тим путем који је оставио за собом, Југословени су стигли на врх 

света.   

 

Дневник, 1. јул 1979. год. 

 

СТРАЖИЛОВО, ТУЖНО СТРАЖИЛОВО! 
 

Да је неким случајем утрошено толко новца за уређење 

најпопуларнијег и најпосећенијег фрушкогорског излетишта 

Стражилова, колико је у протеклој деценији написано реферата, 

програма, планова и жеља сигурно је да би данас овај омиљени 

кутак хиљада излетника пружио бар минималан комфор 

посетиоцима. Ових дана новосадски инспектори су (по ко зна већ 

који пут) констатовали да јавне чесме на Стражилову не би требало 

да се користе. Вода у њима није за пиће. А на излетишту друге воде 

нема. 

Слика која ових дана може да се види на Стражилову 

илустрација је немара и неинвентивности људи који би требало да се 

побрину да више хиљада излетника, који се свакодневно овамо 

сливају, добију бар основне услуге. 

Пођимо редом: једини (приватни) угоститељски објект “Бранков 

чардак” је сувише тесан да прими ону масу излетника - деца 

најбројнији и највернији посетиоци Стражилова не могу да купе ни 

сендвич, а једина им је утеха “алваџија” на улазу у Стражилово, ако 

желе чашу воде морају пити ону са бунара за коју санитарци тврде 

да није за људску употребу. 

Некадашњи планинарски дом, потом, хотел представља 

најтужнији споменик јавашлука - напуштен, са разбијеним прозорима 

и разваљеним вратима личи на авет. Једина утеха је што људи из 

Нациналног парка задужени за одржавање чистоће стижу сваког 

дана да покупе гомиле отпадака тако да излетиште бар ујутро 

изгледа чисто. 

Некадашњи “млечни ресторан”, викенд кућице намењене за  

провод недељни одмор породица су напуштени и препуштени 

пропадању (две викенд кућице су већ потпуно уништене). То је 
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слика ових дана. Тужна разгледница Бранковог Стражилова којој би 

одговарао “потпис”: Стражилово, тужно Стражилово. 

Да ли ће и ове, као и ранијих година упозорење санитарних 

инспектора да бунари на Стражилову нису употребљиви остати без 

одјека. Да ли ће се “неко” сетити да ће у мају и јуну на Стражилову 

дневно бити и по пет-шест хиљада људи, а да им у “Бранковом 

чардаку” стоји на располагању једва стотинак столица, да ли ће 

ученици основних и средњих школа са Стражилова одлазити гладни 

јер нема ко да им прода сендвич или нешто слично пошто су њихови 

џепови, ипак, сувише плитки за бечку, париску и друге шницле.? 

Одговор на ово питање чекамо више од једне деценије. 

 

Планинар, 16-17/1979. год. 

 

ПОДВИГ ЗА ЈЕДАН ДАН 
 

Обележавајући 50-годишњицу планинарства у Сремским 

Карловцима, чланови Планинарско-смучарског друштва 

“Стражлилово”: Јосип Матуски, Слободан Малетић, Стеван 

Радујковић, Милан Шестан, Срђан Бодулић, Звонимирка и Радивој 

Ковачевић успели су марта 1978. да освоје највиши врх Високог 

Атласа у Мароку - Тоубакал, висок 4165 метара. На овај врх 

Карловчани су се успели за само један дан. За 13 часова са 

надморске висине од 1200 метара домогли су се 4165 метара и истог 

дана сишли у долину. 

Поход на Високи Атлас карловачки планинари организовали су 

заједно са планинарима Ријеке, који су прошле године прослављали 

век планинарства у своме граду. 

 

Плућа су хтела да попуцају 

 

Иако је програмом пута било предвиђено да се планинари 

домогну највишег врха Атласа из склоништа Нелтнер, које се налази 

на надморској висини од 3200 метара, морало се одустати, јер су у 

кућици површине десет квадратних метара били француски и 

шпански алпинисти, па су домаћини у селу Имилилу задржали 

Југословене у долини. Спавало се у кућама припадника племена 

Бербера и већ око 4 часа ујутро карловачки планинари су са 1200 

метара надморске висине стартовали да би истог дана поподне 

стигли на Тоубкал, који се својом грандиозношћу надвио долином 

овог села. 

Нагло савлађивање висине донело је низ неугодности - пре 

свега, планинари су осећали помањкање кисеоника већ на око три 

хиљаде метара, што је отежавало успон. На око 3500 метара 
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разређени ваздух је толико исцрпео Карловчане да се колона 

разбила, а Јосип Матуски, Слободан Малетић и Милан Шестан су 

успели да на врху буду око 16 часова, док су остали стигли сат 

касније. Међутим, успоном на врх, тура није била завршена, јер је 

истог дана требало поново сићи у Имилил, где их је чекао камион 

ради превоза у Маракеш. 

Двадесет година се бавим планинарством - прича Јосип Матуски. 

- Био сам на Мон Блану и још неким високим планинама, али ми ни 

један успон овако тешко није пао. За један дан савладати толику 

висинску разлику захтевало је изузетно добру кондицију и јака 

плућа. Знаке висинске болести сви смо већ осетили на око 3000 

метара, а недостатак кисеоника нарочито када смо прешли 3500 

метара. Кораци су били успорени, дисање отежано и у један мах смо 

чак помислили да би паметније било одустати него се тако мучити. 

Међутим, жеља да се домогну највишег врха Високог Атласа била је 

јача од напора. Договорили смо се да они који се боље осећају одмах 

крену на врх и за дан га освоје, а остали када стигну, и ноћу се 

врате. 

Мислили смо да ће нам плућа попуцити од недостатка кисеоника. 

Нас тројица смо стигли међу првима на Тоубкал, а остали сат и по 

касније - додаје Матуски. 

 

Поглед се губи у бескрају Сахаре 

 

Пењање на Тоубкал не представља неки изузетан алпинистички 

подвиг, као, на пример, излазак на Матерхорн или Мон Блан. 

Међутим, има неколико места на којима се мора применити 

алпинистичка вештина. Изнад самог планинарског склоништа отегла 

се ледена падина, нагиба око 60 степени, коју је требало са крајњом 

опрезношћу прећи, јер је без алпинистичких помагала пролазак овом 

падином био доста ризичан. 

Тоубкал је највиши врх у Северној Африци. Тачка са које се 

може видети Атлански океан, али и песак Сахаре. Награда 

планинарима био је тај сусрет са пустињом која се пружала у 

недоглед и са врха чинила се као неко жуто море. 

Тек када смо се мало одували и дошли себи могли смо да 

уживамо у том афричком брду - прича Милан Шестан. - Мени је ово 

први пут да се нађем на тако високој планини и срећан сам што сам 

успео да стигнем на преко 4000 метара. Леп поглед је награда 

планинарима за све оне напоре које су уложили да би савладали 

оваквог оријаша какав је Атлас. 

Према речима Слободана Малетића, који је међу првима стигао 

на Тоубкал, њему је најтеже било око стотину метара испод врха. 

Просто сам се гушио и некако се осећао као риба на сувом - вели 
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овај искусни алпиниста. - Недостатак кисеоника ми је представљао 

највећи проблем, а ни гребен баш није био наиван, па онако 

ошамућен могао сам учинити неки непромишљени корак лево или 

десно. А то баш не би било згодно.  

После неуспелог покушаја да у зимским условима савладају 

гребен Шар - планине, карловачки планинари су само десет дана 

касније забележили победу: успели су се на врх који међу 

планинарима Европе изазива поштовање. 

 

Планинар, 20-21/1979. год. 

 

СРЦЕ УРАСЛО У ПЛАНИНУ 
 

Име Нејца Заплотника, наставника Физичке културе у Крању, 

биће забележено златним словима у историји југословенске физичке 

културе - овај 29-годишњак, готово дечачког изгледа, први је 

Југословен који је крочио, на највишу тачку Земљине кугле. Заједно 

са Андрејом Штремфљом Заплотник је 13. маја 1979. године у 9.06 

часова по нашем времену развио југословенску тробојку на врху 

Монт Евереста. Ни док смо били заједно на глечеру Кумбо под кровом 

света, а ни сада, у скромној приземљуши на периферији Крања, Нејц 

ни у једном тренутку није дао до знања да је он први изашао на 

легендарни престо ветрова. 

Ни ја, нити било ко други не бисмо изашли на врх Монт Евереста 

да није било  оне армије наше експедиције - као правда се Заплотник 

када му кажемо да је он ипак први.  Овакви подухвати никада нису, 

нити били могући појединачно, него само заједнички. 

Међутим, у Крањ нисмо дошли да причамо о Евересту и подвиг 

који су овог пролећа остварили југословенски алпинисти. Желели смо 

да, далеко од залеђених стрмина Хималаја, буке ветрова и ниских 

температура упознамо ако је то могуће, једног другог Јернеја Нејца 

Заплотника. Да се сретнемо у његовом дому с тројицом његових 

синова: Јакцом, Нејцом и Луком и супругом Мојцом, за коју њени 

Крањчани веле да је модерна Пенелопа. 

 Ето, и судбина се помало поиграла са мном - вели Нејц док 

преврће по мислима многе своје успомене на светске врхове.  

Станујем у улици која се зове Планина, па тако испада да сам увек 

везан за планину. Мени је у планини, било да је реч о оној правој 

или овој мојој улици, увек лепо. Из оне суре враћам се у ову топлу 

породичну. 

 

“О сопственом руху” 
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Ма колико да смо се трудили да упознамо једног Нејца 

Заплотника другачијег од оног испод и са падина Хималаја - нисмо 

успели. За њега се слободно може рећи да му је срце урасло у 

планину. 

- Тек сада, када смо освојили Еверест, југословенска јавност је 

одједном почела да се више интересује за планинарство - вели 

Заплотник. - Стићи на светски врх “о сопственом руху и о своме 

круху” данас је тешко замисливо. Ми смо, то могу слободно да кажем, 

у првом смислу речи аматери. Иако су многи добили статуу врховног 

спортисте међународне класе, сем ласкаве титуле, од спортских 

Форума немамо ништа више. Замислите када би једном Фудбалском 

тиму рекли да његови играчи треба сами да купе дресове, копачке и 

лопту! То би био скандал. 

Колико пута су Нејц и многи другови зажалили што се нису више 

посветили смучарству. Ту је Нејц имао такође великог успеха. Није 

лако у поцепаним гојзерицама провести студену ноћ у некој леденој 

стени Централних Алпа или се труцкати у купеу другог разреда брзог 

воза из подножја швајцарских Алпа или Доломита. 

 

Нисам никаква звезда 

 

Приликом повратка чланова наше експедиције из Непала, 

Заплотнику и Штрeмфељу су суграђани приредили такав дочек какав 

није доживео ни један спортиста нити тим Крања до сада. Нашли смо 

се тих тренутака случајно крај плавокосог Нејца који у овацији 

хиљада Крањчана није могао да се снађе. Као да је то одушевљење 

било намењено неком другом, а не њему. 

- Ни после повратка са Евереста, ни у Крању, ни сада не осећам 

се као нека звезда. Једноставно, пењем се, јер ми то чини 

задовољство. Питали су ме колико ћу зарадити, колико ћу милиона 

добити за излазак на кров света. Ко је видео да планинари за своје 

успехе буду материјално награћени? Ми то нити желимо нити смо 

кренули ради тога - наставља Заплотник. 

 

Љути се на новинаре 

 

Љути се на новинаре. Љути се на један Љубљански часопис који 

га је заједно са осталом тројицом освајача Евереста оптужио како 

жели да добро уновчи дијапозитиве у боји с врха Евереста и траже 

пола милиона старих динара да би се појавили на насловној страни. 

Тај часопис им је понудио готово десет пута мање. Љути се што се 

нашао на суду јавности због продаје слајдова са врха света. 

- Оптужили су нас, ето хоћемо да зарадимо милионе на 

дијапозитивима, а никада се нико није запитао колико за неке 
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осредње игре добијају, рецимо, фудбалери наше Олимпије. Могао 

сам и поклонити те несрећне дијапозитиве око којих се подигла 

толика прашина, као што сам то и раније чинио, али да дам с 

Евереста нешто што је заиста ексклузивно да би неко други зарадио 

на томе?! - каже Нејц. 

У некој његовој биографији стајаће записано: једини 

југословенски алпиниста који је до сада успео да изађе на 3 врха 

изнад 8111 метара: Макалу, Гашембрун и Монт Еверест. У свету је 

познат као један од ретких планинара коме је то успело.  

 

Потпун доживљaј 

 

Добро Нејц, можеш ли одговорити зашто се бавиш алпинизмом? 

Излажеш се опасности да сваки час слетиш у амбис. Каква је то 

лепота излагати се непрестарио опаснотима, чекати смрт при сваком 

екстремном успону, којих има више од 250? 

До сада одговор на слично питање нико није успео да да  мало 

замишљено одговара.  Рекао сам да се пењем зато што у томе 

уживам. Међутим, алпинистички успон није само овај део стене или 

ледене падине кроз који пролазиш. То је нешто више. То је целовити 

доживљај једне спознаје о сопсвеној вредности, о вредности Људског 

бића које море да савлада и најтеже природине препреке. 

Не треба заборавити да је алпинизам рад, а не забава. Познато 

је да је алпинизам производ модерног живота, неко праисконско 

враћање природи. Иначе циљ спорта није да се телесно развијамо 

већ и психички. Дакле, ни алпинизам није само савлађивање тешко 

приступачних стена и тешких путева у планини, нити пентрање на 

врх с лепим погледом. Алпинизам је, пре свега, цела тура са 

коначним резултатом: телесни напор и спозња својих психичких и 

физичких могућности, које се при раду у стени развијају до крајњих 

граница. 

О смртиној опасности која вреба алпинисте не жели да говори, 

Вели да о томе никада није размишљао. 

Уосталом неко воли да се “пентра” баш као што неко налази 

уживање да у боксу задаје прима ударце, да трчи, скаче или лети. 

Све је то људски. 

 

Није јој жао 

 

- Не жалим што пет година нисам стигао да са супругом и 

синовима проведем годишњи одмор, нити они жале што не стигнемо 

ни на викенд заједно  наставља неки свој монолог Нејц, 

покушавајући да пред собом својом породицом пронађе оправдање 
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за жртве које заједнички подносе због планине. Чињеница је да овај 

спорт волим, а Мојца има разумевања за то. 

Истина, понекад мало гунђа што и последњи динар трошим на 

планину. али то она само прича, у суштини није јој жао. 

 

Асови празног џепа 

 

За нас алпинисте је мали “скандал” ако нам се плати први 

разред воза до Шамонија, ако добијемо, евентуално, шатор или 

алпинчстичко уже од друштва. Ми у Крању још имамо срећу да нас 

планинарско друштво у том некад и помогне, али знам да многи наши 

врхунски алпинисти све трошкове сносе сами. А само једне добре 

гојзерице за пењање у стенама Мон Блана стају преко пола милиона 

динара, а добре панталоне, џемпер, паперјаста винђакна три пута 

толико. И све то иде- наравно, из нашег џепа. 

 

Планинар, 20-21/1979. год. 

 

ПОБЕДИЛИ КИШУ 
 

Традиционални планинарски маратон, који већ трећу годину 

организује Планинарско-смучарско друштво Железничар из Новог 

Сада у Фрушкој гори, показао је још једном да планинари не знају за 

тешкоће, па ни за кишу и блатњаву стазу које су имали готово на 

целом путу дугачком 87 километара. 

У суботу пре подне скоро хиљаду учесника маратона, с 

фрушкогорског излетишта Поповице, испратила је киша која све до 

ноћи није престала. Овакво ружно време одавно се не памти у 

Фрушкој гори, али су овако сурови временски услови били, уз не баш 

кратку стазу, велики изазов учесницима да буду јачи и од невремена. 

Киша је толико расквасила путеве кроз Фрушку гору да се на многим 

местима, нарочито при успонима, морало кретати дословце и 

четвороношке. Најтеже је било од манастира Беочин до планинарског 

дома на Осовљу, а ништа лакши успон није био ни с Андревља ка 

Летенки. На тим “блатним тобоганима” мало је ко одустајао, 

одустајали су само они који су кренули на маратон у неприкладној 

обући па им се већ на пола пута једноставно распала. У тој колони 

издржљивих, колони у којој је свако постао победник ко је целу 

стазу прошао за 33 часа и оверио свој пролазак кроз 21 контролну 

станицу, нашли су се заједно пионири, омладинци и многи 

шесдесетогодишњаци. Најмлађи учесник маратона био је 

деветогодишњи Ђорђе Перић из Новог Сада, а најстарији Борислав 

Јовановић, такође из Новог Сада, коме није сметало бреме од 67 

година да крене на маратон. 
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Фрушка гора многе изненадила 

 

Први пут сам на планинарском маратону у Фрушкој гори и могу 

да кажем да у својој 30-годишњој планинарској каријери нисам имао 

тежу стазу - каже Мишо Чашевски из Скопља - Овај маратон је права 

смотра издржљивости, подједнако физичке и психичке, а уз све то 

она киша у суботу још је отежала пешачење. Јесте да је од 976 

такмичара, колико их је стартовало, до синоћ на циљ стигло само 368 

то није у овако тешким условима није неуспех - каже један од 

тројице дежурних лекара на маратону др Душан Јовановић - Било је 

доста лакших повреда и добро је што се само на томе завршило. Јер, 

многи су на стазу изашли физички и психички неспремни. Више њих 

је дошло у неприкладној обући. А требало је издржати јуче све оно 

на раскаљаној стази. Само физички и психички спремни изгурали су 

до краја.  

Маратон је најлепши испит старости и младости - био је кратак 

Зоран Терзић из Бихаћа. 

Најлепша манифестација планинара у Југославији - додао је 

кратко Јанез Соклич из Љубљане. 

Ово ми је трећи пут да учествујем на маратону, али овога пута 

био је то испит зрелости сваког планинара - рекао је Марко 

Блажевић из Зенице - Када смо полазили на пут многе моје колеге су 

говориле како ће они тих 87 километара “у Војводини” просто 

прелетети. Упозорио сам их да се није шалити с Фрушком гором. 

Многи су се у то уверили већ на пола стазе. 

Дајте нам више оваквих “нетакмичарских” акција - поручио је 

млади Крагујевчанин Бранко Ћоровић. 

 

Невреме преполовило учеснике 

 

Ово је катастрофа! - говорио је још у суботу на старту 

председник Планинарског друштва “Железничар” из Новог Сада 

Божидар Бата Грујић. - Прво, до суботе увече пријавило нам се 1500 

такмичара, али смо очекивали да ће на самом старту пријавити бар 

још која стотина. И уместо да са старта крене око 2000 учесника на 

стазу је отишло нешто мање од хиљаду. Ова киша као да се заверила 

против нас: погледајте ове младиће и девојке како изгледају већ 

после једног сата хода по киши, а они треба непрестално да пешаче 

још 32 сата. Ко ће то изржати? Тако су сада, поред многих 

километара добили још једног противника - кишу која кваси до кости 

и блато на стази које необично успорава ход и исцрпљује снагу. 

Стварно, по оваквом невремену треба имати снажне живце и добру 

кондицију. 
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Учесници из 76 места 

 

Никада се до сада још на Планинарском маратону у Фрушкој 

гори није окупило толико представника места широм Југославије. На 

старт је стигло такмичара из 76 места из свих наших република и 

покрајина. Учесници су били из: Бановића, Куле, Бечеја, Апатина, 

Новог Сада, Ниша, Футога, Нештина, Вршаца, Суботице, Ирига, 

Врдника, Приједора, Јајца, Сомбора, Никшића, Скопља, Штипа, 

Титовог Велеса, Крагујевца, Трстеника, Београда, Бихаћа, Брезе, 

Зенице, Љубљане, Марибора, Птуја, Петроварадина, Шида, Зајечара, 

Книна, Загреба, Лесковца, Беочина, Нове Црње, Чачка, С. Карловаца, 

Бачког Моноштра, Бачког Доброг Поља,  Руског Крстура, Черевића, 

Јазова, Зрењанина, Приштине, Вараждина... 

 

Дневник, 25. мај 1980. год. 

 

ЏИН СА ТРИ ЗУБА 
 

За југословенске планинаре - алпинисте као да не постоји 

немогуће. То су доказили маја 1979. године када су стигли на 

највиши светски врх Монт Еверест висок 8848 метара преко западног 

гребена, којим пре њих нико није ни покушао да крене ка овој 

највишој тачки земљине кугле. Сада желе да се, с пролећа 1981. 

године, ухвате у коштац са хималајским врхом Лоце, високим 8501 

метар, путем на којем су поклекнуле експедиције Француске, Јапана 

и Аустрије. Враћајући се поражени из стрмог камено-леденог зида 

високог преко 3000 метара, алпинисти су тврдили да је човеку 

немогуће да се успне уз њега. 

Сличне приче наши алпинисти слушали су и пре шест-седам 

година када су пошли да освоје тешку стену врха Макалу високог 

8476 метара. Тада су им најчувенији алпинистички асови говорили да 

је она несавладива, али се југословенска тробојка, изнета уз ту 

“немогућу” стену, ипак залепршала 6. октобра 1975. године 

- Успех наших алпиниста 1979. године, када су савладали 

западни гребен Монт Евереста који се у алпинистичком свету сматра 

за досад највећи подвиг у Хималајима, не би смео да нас успава - 

каже инжењер Алеш Кунавер, председник комисије Планинарског 

савеза Југославије за експедиције. - Не можемо дуго пландовати на 

ловорикама. Сада, као алпинистичка велесила, морамо ићи у нове 

подвиге. Од славе се не живи и доказивања своје вредности морамо 

тражити у новим успонима у Хималајима, а један од тих је и пут кроз 

јужну стену Лоцеа. 
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Случајно откриће 

 

Име врха Лоце на тибетанском значи “јужна планина”, а оно се 

пре две-три деценије често могло срести у поглављима о освајању 

Монт Евереста. Јер, овај врх налази се у ваздушној линији само три 

километра јужно од крова света Монт Евереста. Лоце је откривен 

касно, тек 1951. Чланови британске експедиције Ерик Шиптон и 

Едмунд Хилари са врха Пумори осматрали су “ледени слап” и тзв. 

западну увалу глечера Кумба. Јужно од Монт Евереста приметили су 

импозантни, ледом оковани, трозуби врх. Он је, дотад на 

топографским картама Индије био обележен као врх “Е-1”. Западно 

побочје изгледало је толико неприступачно да је свака помисао о 

изласку на тај врх изазивала ужас. 

Четири године касније - октобра 1955. на глечеру Кумба нашла 

се међународна експедиција планинара с циљем да картира овај део 

Хималаја и сними филм о животу Шерпаса, чувених носача и водича 

у највишим светским планинама. Чланови ове експедиције, коју је 

водио Швајцарац Херман Диренфурт, пошли су у северну стену 

Лоцеа неби ли кроз један ледени жљеб стигли на врх. Ернест Сен 

стигао је до 8000 метара, а у повратку једва је извукао живу главу. 

Седам месеци касније, Лоце је побеђен: тај подвиг извела су 

двојица Швајцараца - Фриц Лучингер и Ернест Реис. Заставе своје 

земље и Непала, на коти 8501 метар, они су развили 18. маја 1956. У 

ствари швајцарски алпинисти су тада дошли да освоје Монт Еверест, 

али су са северног седла кренули ка Лоцеу и успели да га с те - сада 

се зна: лакше стране - савладају за два дана. Међутим, јужна стена 

Лоцеа откривена је тек касније. 

Када се од Намче Базара, главног насеља племена Шерпаса, 

крене пут севера, долином реке Имја, после два дана хода на 4250 

метара надморске висине наиђе се на насеље Периче и ту се долина 

рачва: тачно у правцу севера наставља долина глечера Кумба, а на 

исток долина глечера Лоце на чијем се крају испречила камено-

ледена баријера. Када се ова долина гледа од пастирских станова на 

Чукукнгу (4730 м) добија се утисак да ова огромна “слепа улица” 

завршава зидом неке џиновске тврђаве чије литице прете безбројним 

опасностима. 

- Јужна стена Лоцеа је највећа несавладана планинска стена у 

свету и њена, висина износи тачно 3300 метара - каже Кунавер. - За 

наше алпинисте бољег изазова није могло бити. Истини за вољу 

треба рећи да хватање у коштац с Лоцеом за ширу јавност можда и 

неће бити тако атрактивно као што је то био случај с западним 

гребеном на Монт Еверест. Али, савладати јужну стену Лоцеа значи 

решити и последњи алпинистички проблем на земаљској кугли. 
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Последњи извештај са Хималаја 

 

Први Југословен који се попео на Монт Еверест Јернеј-Нејц 

Заплотник и његов колега из Крања Марко Штремфељ, коме је тада 

недостајао онај одсудни корак да се упише у листу победника крова 

света, боравили су у Хималајима од 1. до 27. маја 1980. године с 

циљем да извиде све могућности проласка кроз јужну стену Лоцеа. 

- Приступ до базног логора на глечеру Лоце је релативно лак и 

до тог места целокупна опрема може се допремити на леђима јакова - 

каже Заплотник. - Базни логор могао би се поставити на висини од 

5200 метара, а од њега до уласка у стену нема више од пола часа 

хода. Иако путања пролази преко глечерских пукотина, опасности 

нема јер су оне засуте камењем, па је кретање могуће и без дереза. 

Према извештају које су поднели Заплотник и Штремфељ, може 

се закључити да би до “јуришног положаја” за освајање Лоцеа 

требало поставити пет табора у самој стени, а последњи би се нашао 

испод самог врха, на висини од око 8200 метара. Већ је израчунато 

да би наши алпинисти, уз помоћ шерпаса, из базног логора морали 

пренети 1600 килограма опреме и хране и тај терет расподелити по 

логорима у стени. Опрема и храна у првом логору тежила би 550, а 

петом само 100 килограма. 

- За све време нашег боравка под стеном Лоцеа, коју смо данима 

осматрали и испитивали, није се отиснула ни једна лавина, па нам се 

чини да ћемо, бар што се опасности тиче, бити спокојни - каже 

Штремфељ. - Али, стена је толико стрма да ће захтевати пуно рада. А 

добро знамо да је пењање кроз такву стену на великим висинама 

једна од највећих тешкоћа за пењаче. 

Још једна занимљивост из елабората експедиције - Југословени 

би, под условом да да их време послужи, јужну стену Лоцеа могли да 

савладају за 30 дана.   

 

Дневник, 14. септембар 1980. год. 

 

 

САМ НА “КРОВУ СВЕТА” 
 

 - Сада је крај. Следећи пут не бих преживео овакву тортуру. 

Овим речима прокоментарисао је свој најновији подвиг 

аустријски алпиниста, 35-годишњи Рајнхлод Меснер, који се 20. 

августа ове године, без ичије помоћи, попео на 8848 метара високи 

Монт Еверест.   

Од када су 29. маја 1953. Едмунд Хилари и Норкеј Тенсинг први 

савладали “кров света” до сада је на врху стајало 106 мушкараца и 

пет жена. И Меснер је већ једном био међу победницима Чомолунгме, 
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како Непалци зову Монт Еверест. Заједно са својим земљаком 

Петером Хибелером попео се 8. маја 1978. На највиши врх света, а да 

приликом успона нису употребили “ни зрна” кисеоника. То је био 

подвиг, јер су лекари раније сматрали да је човеку немогуће досећи 

висину без употребе боца са кисеоником.  

 

Пад у глечерску пукотину 

 

Да његов успех није случајан Рајнхолд Меснер је доказао исте 

године: опет је без помоћи кисеоника стигао на један врх изнад 8000 

метара - Нанга Парбат, висок 8126 метара. Охрабрен овим успесима 

Меснер почиње да машта о соло успону на Монт Еверест и те своје 

планове, ево, остварио је овог лета доспевши на Чомолунгму са 

северне, кинеске стране којом су ишли и први истраживачи највишег 

врха света.  

У Ласи, главном граду Тибета, који се налази на надморској 

висини од 3650 метара Рајнхлод Меснер је спаковао храну и 

планинарску опрему за три месеца на једна кола. Два Кинеза - један 

официр и један преводилац, које је Меснер морао да поведе, остали 

су касније у једном логору на висини од 5100 метара, на глечеру 

Ронгбук. Ту, у подножју Монт Евереста, Меснер је проводио дуге дане 

привикавајући организам на висину и живот на разређеном 

планинском ваздуху.  

- Био сам у доброј форми - каже Меснер. - Ипак, морао сам да се 

борим са многим тешкоћама. Било је претопло, температура се често 

дизала и до 40 степени изнад нуле. Снежне пахуљице на тим 

висинама биле су крупне као трешње. Губио сам тле под ногама, а 

кретао сам се по снегу и понекад ми се чинило да  пливам, а не 

ходам.  

Ујутро, 18. августа Меснер је  кренуо сам без пратилаца. 

Временски услови за  успон у највишем горју света били су веома 

добри. Напредовао је брзо. На висини од 7800 метара  провео је ноћ.  

- У пет часова ујутро, 19. августа, кренуо сам још по мраку уз 

стрмину - наставља причу Меснер. - Лампом сам осветљавао пут. 

Одједном, испод мене се срушио ледени мост у глечерској пукотини, 

а ја сам се нашао у понору дубоком десет метара. Никада као тада 

још нисам осетио толики страх. После неколико часова успео сам да 

се искобељам из тог леденог теснаца. Пут сам наставио до следећег 

коначишта на висини од 8200 метара. Ту сам последњи пут разапео 

шатор, пре него што сам стигао на врх. 

 

Више од овога не могу! 
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У историји светског алпинизма и освајања највишег врха света 

остаће забележен 20. август 1980. златним словима. Тога дана тачно 

у 15.05 часова по локалном времену Рајнхолд Меснер стајао је нај 

највишој тачки света земљине кугле - сам.  

Био сам потпуно исцрпљен и последњим атомима снаге успео 

сам да се фотографишем - сећа се тог тренутка тријумфа аустријски 

алпиниста. - Више од овога не могу постићи. Није ме исцрпео само 

физички напор. Хиљаде утисака и ствари носим у себи које, иначе, 

до сада ни један странац још није видео. Мислим да сам стигао на 

неки свој крај. Налазим се на крајњој тачки алпинизма.  

Иначе, Рајнхолд Меснер је један од тројице људи који су до сада 

успели да два пута савладају хималајског Горостаса. Поред њега тај 

успех су забележила двојица   “снежних тигрова”, Шерпаси, Н. Гомба 

који је Монт Еверест освојио 1. маја 1961. и 20. маја 1965. и Анг Фу 

који је први пут стајао на “крову света” 3. маја 1978. и 15. маја 

прошле године, с југословенским алпинистима Станетом Белаком и 

Стипетом Божићем, да би  сутрадан на повратку несрећно изгубио 

живот.       

 

Дневник, 28. септембар 1980. год. 

 

У БЕЛОМ ПАКЛУ 
 

Када није успео да савлада јужну стену хималајског врха Лоце 

(8511 метара), најчувенији светски алпиниста Рајнхолд Меснер је 

овај ледени зид висок више од 3000 метара упоредио са монструмом 

којег ће човек бити кадар да победи тек 2000. године. Са том стеном 

у пролеће 1981. су се, пуна два месеца, борили југословенски 

планинари и после натчовечанских напора успели да је савладају. 

Вођа југословенске експедиције инж. Алеш Кунавер ових дана често 

понавља:- Југословенски алпинисти су постигли циљ оног дана када 

су Вања Матијевец и Франце Кнез изашли на руб јужне стене Лоцеа. 

Превасходан задатак наше експедиције био је да се попнемо на ту 

стену, а да смо хтели искључиво на врх, могли смо поћи и са 

северне, знатно лакше стране. Уосталом и званичан назив нам је био: 

“YU експедиција на јужну стену Лоцеа”. Под тим именом пријављени 

смо и регистровани код власти у Непалу. Видим да је до нашег 

повратка са Хималаја југословенска јавност била непотпуно 

обавештена и изгледало је да нам је главни циљ био да се попнемо 

на Лоце. Понављам, наш циљ је био да пређемо преко јужне стене 

овог четвртог по висини врха на свету и ми смо то успели. 

А да је пут до победе над леденим горостасом захтевао 

натчовечанске напоре, потврђују учесници експедиције који су дане 

проводили у белом паклу. Није било лако. Петер Подгорник је остао 
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без половине прстију на обе шаке, тешке промрзлине на остацима 

прстију десне руке зарадио је и Марјан Манфред, Вили Грошељ се на 

Клиничком центру у Љубљани лечи од ишијаса који га је стегао на 

падинама Лоцеа, а већина чланова експедиције се опоравља од 

промрзлина на ногама и рукама. 

 

“Пливамо у снегу !” 

 

Првих дана маја југословенски алпинисти приближили су се врху 

Лоце на само 250 метара. Испод њих је остало три километра ледене 

падине за коју су најчувенији светски асови алпинизма тврдили да је 

несавладива. Изгледало је да је само питање часа када ће 

Југословени стати на победничко постоље. На жалост, коту 8511 

наши алпинисти нису успели ни да виде. Магла и снежне вејавице 

свакодневно су заклањале врх. 

У први јуриш кренули су 9. маја Вики Грошељ и Марјан Крегар. 

- Био је то бели пакао - сећа се тог успона Грошељ. - Снег је од 

јутра непрекидно падао, а снажан ветар је покретао лавине и на 

махове ми се чинило да стена клизи у амбис. Да бих се попео 50 

метара изнад шатора шестог логора, требало ми је шест часова. На 

махове сам просто пливао по дубоком снегу. Марјан ме је ужетом 

осигуравао из шатора. Морао је тако јер је осетио прве знаке 

смрзавања на прстима руку и ногу. Помислио сам: ово је демонска 

планина и вратио се у шатор. До вечери смо се спустили на 

“четворку” пошто је пети логор лавина затрпала и нисмо успели да 

под дебелим наслагама снега нађемо шаторе. 

Следећи алпинисти на јуришном положају били су Филип Бенце 

и Павел Подгорник. Ни њима време није било наклоњено. Бенце није 

осећао стопала од хладноће и истог дана је сишао у базни логор. 

Подгорник је сам провео ноћ у шатору шестог логора, на всини од 

8100 метара и ту сачекао “крањску навезу”: Нејца Заплотника и 

Андреја Штремфеља. 

- Из четвртог логора, са 7300 метара, кренули смо Андреј и ја 

сваки са по три боце кисеоника, врећом за спавање, конопцима, 

храном и опремом неопходном за јуриш на врх - сећа се тих дана 

Заплотник, коме је ово био седми одлазак у Хималаје. - Следећих 

десет метара мењамо се Андреј и ја у пробијању кроз стену, јер нам 

снег досеже изнад паса. 

У шатору шестог логора затичу Павла Подгорника који прихвата 

завет Заплотника и Штремфеља да ће сутрадан по сваку цену изаћи 

на врх. 

Освануо је изузетно хладно јутро. Са првим сунчаним зрацима 

њих тројица крећу. 
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- Три сата смо изгубили док смо се попели 50 метара изнад 

шестог логора - наставља причу Заплотник. - Стена је тако стрма да 

смо стално висили над амбисом. 

У почетку време им је било наклоњено - без ветра, магле и 

снега. Из мора магле, на истоку, као острво у неком белом 

паперјастом океану, извирују чудесни врхови Канченченге, Макалуа 

и Ама Даблана. Њих тројица немају времена да се диве тим чудесним 

призорима. Заокупљени су жељом да што пре савладају омањи 

гребенчић и крену стеновитим “ребром” ка врху. 

- Изнад нас се појавио “скок” од око стотину метара и мислили 

смо да нам је пут до врха отворен ако га савладамо - казује 

Заплотник. - Тражимо најсигурнији пролаз преко стене, али нас 

дубоки снег толико исцрпљује да се једва држимо на ногама. У 

једном тренутку осетио сам да се гушим. Из боце није дотицао 

кисеоник. Поново пех са вентилима, који су се у току ове 

експедиције често кварили као и пре две године на Монт Евересту. 

Ипак, некако, напредујемо. За једну дужину ужета од 30 метара 

требало нам је два сата, а вечност да бих забио клин у стену који ће 

нам добро послужити као ослонац при повратку. 

Још неколико метара напредују, и ту је крај. Магле обавијају 

стену, а снежна олуја почиње да бесни. 

- Све се заверило против нас. Морамо назад. Око четири по 

подне, више мртви него живи, докопавамо се шаторчића шестог 

логора. Посматрам Павела и Андреју - личе ми на ледене авети. 

 

“Не смете се предати” 

 

Нејц Заплотник и Андреј Штремфељ су истог дана пре две 

године славили победу над Монт Еверестом. Ове године 13. мај им је 

био баксузан дан. 

- Пре две године требало нам је на Евересту осам часова да 

бисмо савладали висинску разлику од 800 метара и изнели 

југословенску тробојку на “кров света”, а овде смо потрошили седам 

сати и једва да смо се попели 150 метара изнад логора - своди 

Заплотник биланс свога пораза на јужној стени Лоцеа. - Само да нас 

је лепо време послужило дан-два, изашли бисмо и на врх. 

По природи ћутљив, Заплотник нерадо прича о тим тренуцима. 

Каже да би било боље да прочитамо шта је забележио у дневнику: 

“Завлачимо се у шатор. Из базног логора оглашава се Алеш и 

преко токи-вокија предлаже нам да сачекамо Истока Томазина који 

ујутро стиже на “шестицу”. Двојица алпиниста требало би да нам из 

четвртог логора дотуре нове боце с кисеоником. 

- Не смете се тако лако предати! - поручује Алеш 
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Знамо то добро. Само, да ли ћемо имати снаге? Не верујем. Стена 

нас је страховито исцрпила. Пред собом гледамо живот, а он није на 

врху, већ доле, под стеном. И даље. У Горењској. Овде више тога 

нема. Бар не за нас... Одлуку шта треба чинити, ипак, остављамо за 

сутра. Држимо се оне народне да је јутро паметније од вечери. 

Целе ноћи смо се тресли од хладноће. Снег који нам се нахватао 

по одећи топи се и потпуно смо мокри. У врећама за спавање и у 

шатору се смрзавамо. 

Јутро је сиво и црни облаци заклањају околне врхове. Идемо 

доле! Опет пада снег. Лица нам се поново леде. Срећемо Томазина. 

Ништа не говоримо. И он се враћа са нама. На “тројци” затичемо 

Вању Матијевца и Франце Кнеза. Њих двојица ће још једном 

покушати. Франчек је овог пролећа одлично припремљен. Најбоље 

од свих нас. Ако би ико био у стању да стигне на врх, то би могао 

једино он. Бојим се да његова превелика жеља не остане заувек са 

њим негде на стени. Ево нас у базном логору. Никакве радости, 

осећамо се једино срећни што смо у долину стигли - живи... “ 

- Постојала је мала вероватноћа да на врх стигнемо директно 

изнад шестог логора - објашњава Алеш Кунавер због чега је донета 

одлука да Матијевец и Кнез крену другим путем на руб стене, а врх 

жртвују за нека боља времена. - Првобитно смо били замислили да 

савладамо јужну стену Лоцеа, а после тога да наставимо на врх. Како 

то није могло због изузетно лошег времена, у последњем тренутку 

донео сам одлуку да се задовољимо само проласком до руба стене. 

Да нисмо у почетку хтели и једно и друго, већ само прелазак преко 

стене, цео посао бисмо завршили две недеље раније. 

 

Како се вратити 

 

Осванула је недеља, 17. мај. Био је то дан одлуке: Вања 

Матијевец и Франце Кнез су једини још имали снаге да стигну до 

ивице стене. Остали чланови експедиције били су толико физички и 

психички исцрпљени да ниједан није био више у стању да крене. 

Хоће ли монсунски ветрови, с којима долази невреме на јужне 

падине Хималаја, сачувати мит о непобедивости јужне стене Лоцеа, 

било је питање дана. Знали су то добро Матијевец и Кнез када су око 

пет часова напустили шаторчић шестог логора. Кренули су лево 

испод врха, на руб који се налазио у јутарњем руменилу. Личио је на 

огромну тестеру чији се један крај губио негде у магли. 

Било је то веома рискантно пењање - прича Матијевец о путу 

којим су кренули. - Око девет часова спустила се тако густа магла да 

смо пролаз кроз дубоки снег инстинктивно налазили. Некако у исто 

време нестало нам је и кисеоника у боцама. Вентили су се заледили. 
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Прелазак преко огромног наноса који “подупире” врх Лоцеа 

могао је у једном тренутку да буде кобан за обојицу. Ветрови су 

начинили снежне стрехе које су се ломиле под тежином људског тела 

и први је пропао Матијевец, а нешто касније и Кнез. 

- Одједном сам изгубио тле под ногама - говори Матијевец. - 

Полетео сам у амбис. Срећом, Франчек је успео да затегне уже тако 

да сам одлетео само петнаестак метара ниже. Јежим се када 

помислим шта би се догодило да сам којим случајем повукао и њега 

за собом. Док сам летео наниже нисам имао времена да се уплашим. 

Једноставно, у тим тренуцима нисам мислио ништа. 

Поучени овом незгодом, њих двојица су још пажљивије 

наставили пут покушавајући да се провуку испод тих снежних стреха. 

На једном месту су, ипак морали да прођу преко њих. Тада је низ 

стену полетео Кнез. Ни он није задобио озледе. Та два пада су их 

толико психички исцрпела да су сада напредовали знатно спорије 

пазећи на сваки корак. Знали су добро да је и угануће ноге на тим 

висинама и у тој снежној пустоши сигурна смрт. 

Тринаест часова у белом паклу пролетело је Матијевцу и Кнезу 

као трен. Када су се нашли на једном каменом торњу, “осетили” су да 

су стигли на ивицу стене. Било је тачно 18 часова. 

- Магла се разредила и могли смо да видимо да смо на рубу 

стене - наставља причу Матијевец. - Пут ка врху био нам је отворен. 

Међутим, изнад нас надвила се једна снежна стреха, не виша од 

десет метара. Прорачунали смо да би нам био неопходан један час да 

је савладамо. Међутим, да смо и њу савладали, повратак истим путем 

не би био могућ јер се низ њу не бисмо могли спустити. 
Искуство ове двојице алпиниста није мало. Знали су да ако крену ка 

врху, силазак са њега морају тражити преко северних падина Лоцеа, а без 

хране и шатора морали би провести најмање три дана док се не би спустили 

на глечер Кумбу. Знали су, такође, да је пролазак кроз “залеђени слап” само 

са једним ужетом немогућ. Зато су одлучили да излазак на врх препусте 

неком другом, а истим путем да се врате у базни логор. 

- Да смо кренули ка врху, па и стигли на њега, сигурно се живи 

не бисмо вратили у долину - каже Матијевец. - Врх Лоцеа жртвовали 

смо за своје животе. 

Повратак са ивице јужне стене Лоцеа за Матијевца и Кнеза 

представљао је још већи напор него пењање. Протекло је 25 часова 

од када су напустили шести логор. До шатора у базном логору једва 

су се дотетурали. Јер, дан и ноћ су провели на ногама, у снежној 

бури, на хладноћи која је живу у термометру спуштала до 30. 

подеока испод нуле, са свега неколико комадића чоколаде у ранцу... 

 

Илустрована Политика, 30. јун 1981. год. 
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ЛЕГЕНДА О СНЕЖНОМ ЧОВЕКУ 
 

Ледено-кристална ноћ подно Монт Евереста. Суза да јој 

позавиди на чистоћи. Док се златни небески дукат одмара на 

леденом гребену Нупсеа, месечина и студен цуре низ залеђени слап. 

У базном логору југословенских алпиниста, на глечеру Кумбу, сан и 

сањарење је у складу с амбијентом. Овога пута маштом о тзв. 

снежном човеку. Стварно: постоји ли то чудовиште високих планина? 

Можда се баш сада Јети шуња, ту, око неког шерпаског шатора. Као 

да се нешто помакнуло испод стене у подножју Пуморија. То је, ипак, 

сенка. Па, зар и Јети није сенка? Ко зна. 

И тако, док седим пред шатором, размишљам о тој легенди на 

снегу. Дозволите једном новинару да има право на маштање. Све 

нешто мислим: ала би то била боговска репортажа, светска 

сензација. Ја, очи у очи с Јетијем. Да, али како да докажем. Ноћ је, 

па није баш погодно за снимање. А ко ће ми веровати да сам баш ја 

срео то ледено чудовиште. Сусрет са снежним човеком одлажем за 

сутра. Ако га и сретнем, лепо ћу га снимити па ћу на тенане описати 

све како је било. Тај сусрет са легендарним хималајским бићем 

одложен је за нека друга, боља времена. Сутрадан сам и заборавио 

на план из претходне ноћи. Као да је оних 35 степени испод нуле ту 

моју жељу заледило за сва времена. 

Овом свом леденом сну о снежном човеку враћам се често, јер су 

последње две године (1981 - 1982.) више пута поново почеле да 

стижу вести које су заголицале машту светске јавности: прво је 1980. 

године група британских истраживача тврдила да има “необориве 

доказе” о његовом постојању. Представник ове групе је саопштио 

новинарима да се на фотографијама снимљеним на обронцима 

Хималаја, на висини од око 6000 метара, јасно виде стопе стидљивог 

Јетија кога до сада, иначе, још нико није видео. Осим тога тврдили су 

да су у тим хималајским ноћима чули крике легендарног створења. 

Јетијеве “стопе”, према њиховој причи, овалне су и дугачке око 20 

центиметара, а по дужини отиска закључују да је непознато 

створење тешко око 80 килограма. Фотографисали су четири отиска 

на снегу, два већа и два мања, и закључили да се ради о - Јетију 

“мами” и Јетију “беби”. 

Месец дана после јавили су се алпинисти из Пољске који су те 

зиме са глечера Кумбу, преко Залеђеног слапа и Западне увале, 

стигли на Кров света. И они су баш на оном месту где се налазио и 

наш базни логор Јетија само наслутили - видели су и снимили отиске 

стопала на снегу. 

Након тога нова сензација: у Кини су неки сељаци срели човека-

мајмуна за кога веле да је Јети. Слична вест дошла је и из Африке. 

Тако су после затишја о постојању Снежног човека, о којем је цела 
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светска јавност просто брујила педесетих и шездесетих година овог 

века, вести Британаца, Пољака, Кинеза и других још једном 

поставила дилему: постоји ли стварно Јети? 

Прве наговештаје о постојању “снежног човека” донео је из 

Хималаја, још далеке 1849. године неки лорд Jоseph Hooker који је 

преко Сикима путовао у подножје Канченчунге. Домороци су му 

причали да постоје дивљи људи, под именом “харум-хо” и да живе у 

долини Рангер. Имају, тобоже, више маља по лицу од људи, говоре 

неким неразумним језиком и једу змије и гамад. То је био први 

нејасни глас о Јетију. 

Прва британска алпинистичка експедиција на Монт Еверест 

1921, под водством пуковника Ховарда Бурија, није  успела пронаћи 

прилаз највишем врху света са северне стране, али је зато успела на 

седлу Лакпа ла, високог 6705 метара, открити у снегу трагове сличне 

отисцима људског стопала. Питали су носаче из Тибета чији би то 

трагови могли бити и они су им одговорили да су то отисци “дивљег 

снежног човека”. Домороци су их називали “метох кангми”. Бурy је 

ову новост одмах послао у Лондон и она је изазвала праву светску 

сензацију. 

Истраживач и луталица Хенри Њумен је у подножју Хималаја, у 

граду Дарџелингу, подробно истраживао тамошње становнике који су 

“познавали” то чудно биће и с вестима о својим сазнањима пунио је 

новинске ступце целокупне светске штампе о новим појединостима 

везаним за Јетија. Стопала тог чудног бића била су, према његовим 

записима, окренути унутрашњем делу, како би се лакше попео 

стрминама, а дуге длаке су му падале низ цело тело. 

Њумен је био уверен да су снежни људи заправо прогнаници 

које је људско друштво протерало. Тибетанци, наиме немају 

тамница., а вера им не допушта било какво убијање, па су тако 

злочинце протеривали у дивљину да живе у самоћи, где су осуђеници 

губили све људске особине и након неког времена подивљали. 

Вероватно да је  Њумен мислио на верске аскете, испоснике, који су 

живели високо у планинама, у стеновитим удубљењима, и који целог 

живота нису долазили у везу с људима. Верујући да ће стећи магичну 

моћ, ти људи се никада нису умивали, па су отуда често личили на 

чудовишта. 

Својеврстан сусрет са “снежним човеком” доживео је и грчки 

зоолог А. Томбази 1925. у Сикиму. Урлици носача натерали су га да 

изађе из свог шатора на глечеру Зему, а што је том приликом видео 

оставио је белешку: “Мрак ми је у првим тренуцима онемогућио да 

било што видим, али сам након неколико тренутака установио да је 

узрок стравичним крицима мојих носача био неких 250 метара ниже у 

долини. Била је то, сигуран сам, фигура која је потпуно личила на 

човека. Ходала је ивицом долине и повремено би убрала који цвет 
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рододендрона. На снегу сам добро видео и уверио се да на себи нема 

одећу. У једном тренутку појава се изгубила у густишу и више је 

нисам примећивао. Погледао сам отиске ногу на снегу, који су били 

потпуно исти као људско стопало, али су били дугачки 15-18 цм. 

Тачно сам распознао пет прстију и удубљење табана, али је отисак 

пете био слабо уочљив. Сигуран сам да су то били трагови 

двоножца... “ 

Шерпаси који су пратили Томбазија потврдили су да су то 

трагови Јетија. Много година после Томбази је изјавио да је и сада 

чврсто уверен да је том приликом видео двоножно створење. 

Једанаест година после алпинист Kaulbaok доноси нове гласове о 

постојању снежног човека. Причао је како је на 4800 метара 

приметио трагове потпуно сличне отисцима босоногог човека. У 

крајевима где је боравио, медведи су потпуно непознати, па су 

отисци на снегу могли бити једино људски. Сличне је трагове исте 

1936. године приметио у централним Хималајима и алпинист 

Beaumen. Он је снимио загонетне отиске стопала, али су после 

стручњаци Природњачког музеја у Лондону установили да су то 

трагови једне врсте хималајског мајмуна. 

У јесен 1936. је британски планинар Смајт, лутајаћи с још 

тројицом носача из племена Шерпаса на висини од око 5000 метара, 

на једном хималајском седлу приметио трагове налик на људске. 

Отиске је фотографисао педантношћу једнога Шерлока Холмса, али 

је истовремено забележио и причу својих пратилаца. Управо тројица 

носача су причали оно што је Smythe желео и да би имао што чвршће 

“доказе” затражио је од Шерпаса да му то и потписом потврде. “Ми 

Ванги Нурбу, Нурбу Ботиа и Пасанг Урген пратили смо г. Smytheа 

преко неког превоја на којем смо видели трагове, и тврдимо, да су то 

трагови снежног човека. Често смо видели трагове медведа, отиске 

шапа снежног леопарда и друге животињске трагове, али тврдимо да 

ови трагови нису били слични ни једној од тих животиња. Још никада 

нисмо видели снежног човека, јер ко га види одмах умре или га 

убију, али смо овакве трагове видели у тибетанским самостанима на 

сликама и они су потпуно исти с овим на снегу... “ Ову изјаву 

“потписали” су - отиском кажипрста. 

Једини доказ о постојању снежног човека за Харолда Тилмана, 

који је 1938. био вођа британске експедиције на Монт Еверест, били 

су такођер само снимљени трагови легендарног бића. Британски 

алпинисти након тринаест година поново одлазе у подножје највишег 

врха света и тада доносе нове фотографије с траговима Јетија. И тако 

редом - готово није било експедиције у Хималаје која се није враћала 

“сигурна” да је налетела на траг тог легендарног и увек загонетног 

хималајског створења. 
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Када је 1950. Непал отворио врата странцима, планинарске 

експедиције у Хималаје, а нарочито у подручје Монт Евереста, 

постале су бројније па су тако и вести о постојању Јетија све чешће 

стизале на новинске ступце. 

Gabriel Chevalley, вођа швајцарске експедиције на Кров света 

1952, испричао је да су њихови носачи на путу између Лобуча (места 

за кампирање на ивици глечера Кумбу) и базног логора под врхом 

Пумори видели Јетија, који је напао једног Шерпаса пошто је овај 

изостао с теретом иза колоне носача. На његово запомагање дошли 

су му другови у помоћ и тада је “снежни човек” побегао. Норгаи 

Тенсинг први освајач Монт Евереста с Едмундом Хиларијем, касније 

је натенане слушао носаче и на основу њихове приче дао детаљан 

опис Јетија. Биће је било малог раста, на више од десетогодишњег 

детета. Имало је овалну лобању, забачено чело, с истуреном вилицом 

и по целом телу обрасло је длаком. Ходало је на две ноге. Када су га 

носачи напали, само је напућио уста, звиждећи искесио зубе и - 

побегао. На први поглед више је личио мајмуну него медведу. 

Тенсинг је био уверен да су носачи зацело видели Јетија и сумњао је 

да би целу причу о нападу измислили. 

Најпознатији данашњи хималајци, којима се не може порећи да 

су објективни у причањима својих доживљаја, уверени су да постоји 

Јети, то тајанствено биће Хималаја. Један од њих је и вођа британске 

експедиције која је 1953. крунисала свој одлазак у Хималаје 

освајањем Монт Евереста, лорд Џон Хант. 

“Мој први сусрет с Јетијем се одиграо 1937. - забележио је Хант. 

- Суделовао сам у експедицији на глечеру Зему, у северном Сикиму. 

С муком смо се пробијали кроз снежне наносе на падинама 

Канченчунге. Пратио ме млади Шерпас Пасанг који је после постао 

алпинист светског гласа. Пењали смо се према узаном и дубоком 

превоју Земула. Изненада смо наишли на два блиско распоређена 

низа трагова. Отисци су били јасни, иако је њихове крајеве засуо 

снег. Дужина највећих отисака износила је око 35 цм. Били су 

прилично широки а распоред трагова није остављао сумње да 

припадају створењу које се креће на две ноге. Моја прва реакција 

била је срџба:веровао сам да су то трагови немачке експедиције коју 

смо пре неколико недеља срели у селу. Помислио сам: има ли смисла 

поново се пењати на превој Зему? Међутим, реаговање Пасанга је 

неочекивано: тај увек смирени и прибрани човек изненада се 

узнемирио. 

- Ово су трагови Јетија! - узвикнуо је. 

Пасанг је као и сви припадници племена Шерпа веровао да ће се 

ономе ко сретне Јетија догодити несрећа. Узрок његовог страха био 

је несретан случај који се догодио једном Немцу и Шерпасу што га је 

пратио: Шерпас је ненадано од места на којем смо се сада налазили 
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угледао снежног човека, а после неколико дана су и он и Немац 

изгубили животе. 

Хант је забележио да је свој други сусрет с Јетијем доживео у 

самостану Тангбоче, у подножју Монт Евереста, али само у причи 

ламе - поглавара овог самостана на надморској висини од 4000 

метара. 

“Априла 1953. добио сам нове податке о Јетију, и то, могло би се 

рећи, из прве руке - каже Хант. - Пре него што смо напустили логор 

који смо подигли близу самостана Тјангбоче, посетили смо ламу. 

Приликом доручка узгред сам га упитао шта мисли о Јетију. Ефекат је 

био потресан: ламино се понашање одједном из основе променило, 

било је очигледно да се веома узнемирио. Показујући кроз прозор 

жбуње рододендрона, које је расло на оближњим обронцима, 

испричао нам је како је пре две године, док се налазио у овој истој 

просторији, видео снежног човека. Јети је стајао усправно и чешао се 

испод пазуха. Зоолози такво свештеничко понашање објашњавају 

као последицу страха. Међутим, и монаси су били уплашени ништа 

мање од Јетија. Својим цимбалима, гонговима и трубама подигли су 

такву паклену буку да је Јети усплахирено побегао у жбуње. Ламина 

прича звучала је врло уверљиво и ја нисам могао да се отмем утиску 

да говори истину.” 

Када сам с пролећа 1979. године ишао с југословенском 

експедицијом на Монт Еверест, при повратку с глечера Кумбу 

задржао сам се један дан у самостану Тангбоче. Ту сам од старог 

калуђера чуо причу о “страшном снежном човеку” коју монах за 

бакшиш од стотину непалских рупија често прича знатижељницима, 

попут молитвеног млина. Прича је потпуно иста као и она коју је 

давно лама испричао Ханту. На моје распитивање о Јетију, стари 

достојанственик се одмах загрејао и почео своју причу. Зурећи на 

пространу ливаду испред самостана, он је веома пластично описао 

како је Јети једанпут дошао на њу, а долутао је из околне густе 

шуме. Било је то “једне зиме пре неколико година”. Падао је снег. То 

необично биће, према калуђеровој причи, скакутало је на задњим 

ногама некако неспретно. Било је високо око два метра и покривено 

сивом длаком. Овакав опис давали су и пре многи “очевици”. 

Заборавивши на госте који га слушали, стари калуђер је с неким 

олакшањем дубоко уздахнуо док је гледао место где се животиња, 

тобоже, појавила. Затим је наставило причу: 

“Јети је застао и почео да се чеше - калуђер га је у томе веома 

добро опонашао. - Онда је снежни човек дохватио грудву снега, 

играо се њом, па одскакутао даље, пошто је гракнуо неколико пута”. 

У међувремену је самостански живаљ - сазнали смо још од 

калуђера - добио упуте од ламе како да отерају нежељеног госта. 

Међу становницима самостана завладала је паника. Зазвечали су 
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таламбаси, а из зурли су извлачили најстравичније звукове, како би 

нежељену двоножну сподобу отерали. Пред оваквом галамом из 

самостанских конака Јети је, преплашен, замакао у честар. Да би био 

што уверљивији, калуђер ме позвао у самостанску ризницу где сам 

могао да видим сачуване кости Јетијеве шаке. За то задовољство 

морао сам платити још стотину рупија. 

Џон Хант се априла 1953, на путу према базном логору на 

глечеру Кумбу, нашао с наколико чланова на ивици глечера испод 

врха Ама Даблам. “У то време било је то веома тешко доступно место 

- наставља своју причу прослављени вођа британске експедиције. - 

Једне вечери, само што је почело да се смркава, чуо сам продорне 

крике сличне лавежу; крици су допирали с друге стране глечера, с 

размака од неколико стотина метара. Упитао сам једног Шерпаса шта 

је то. - Јети ! - одговорио је он без оклевања. 

Том танком ланцу чињеница могао сам додати још једну карику 

тек двадесет година после, кад сам ја и моја жена с још два 

пријатеља - Алфонсом Грегоријем и Чарлсом Вулијем - подигли логор 

у подножју Ама Даблама, поред реке Имja кола, на чијој је обали 

било неколико пастирских колиба. У једној од њих затекли смо 

некаквог старца. Вули је ступио у разговор с њим и упитао га за 

снежног човека. Старац је одједном живнуо па је, као и други 

Шерпаси с којима сам разговарао о томе, без двоумљења рекао: - Да, 

они постоје! Пастир нам је причао о својим сусретима с Јетијем у 

Тибету. Затим смо га упитали постојили и овде Јети. - Да! - одговорио 

је он и показао глечер Ама Даблама. - Тамо! Било је то оно исто 

место на којем сам пре двадесет година чуо крике налик на лавеж... 

Последње чињенице из личних проматрања прикупио сам у 

новембру 1978. када сам поново кренуо на Кумбу-глечер, на Еверест 

- прича Хант. Прешли смо 400 километара дугачак пут кроз источни 

Непал, да бисмо прославили двадесетпету годишњицу похода на тај 

врх. На глечеру, недалеко од нашег логора, видели смо на снегу низ 

крупних овалних трагова. Били су слични траговима које је 

фотографисао Ерик Шиптон 1951. године. После сам утврдио да се ти 

трагови налазе око 800 метара од места на којем је сличне трагове 

снимио Џексон. Он се налазио у групи Ралфа Хусарда која је, по 

задатку листа “Дејли меил” кренула 1954. у потрагу за тобожњим 

“снежним човеком”. 

У причама “очевидаца” Јетија не подударају се само описи 

трагова него и изглед тог “створења”. Карактеристична је особина 

Јетијевих отисака, у поређењу с траговима крупних примата, у томе 

што је ножни палац забачен више у страну. Неки Шиптонови и 

Џексонови снимци изазвали су у почетку сумње, тако да су 

истраживачи тврдили да би сличне трагове могао имати медвед или 

барс (животиња која живи само у Хималајима). Мунт је истраживао 
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трагове сурих медведа на планини Пирду у Грчкој и закључио да 

трагови које је видео у Хималајима никако нису могли бити од 

медведа. Мештани су тврдили да у тим крајевима уопште нема 

медведа. 

Иначе, општа је слика свих “очевидаца”: то је крупно, дугоруко 

створење које хода неспретно као мајмун; често стоји усправно, 

може да се брзо и спретно окрене у трку; држи се сигурно на ногама, 

одлично се сналази на падини и на неравном терену; кожа му је 

тамна или сва покривена беличастом длаком, која је најгушћа на 

леђима. По тврђењу многих Јети је веома ружан, али је његова 

физиономија ипак ближа човекову лицу него њушки животиња. 

Тврди се да је плашљив и да не живи у групама, него сам или у 

паровима. Неки тврде да се Јети храни биљем, а други животињском 

храном. 

“Истина је да до данас нико није успео да пронађе ни жив ни 

мртав примерак Јетија и да га проучи - закључује Хант. - Недостају и 

уверљиве фотографије тог створења али не могу се тек тако 

одбацити трагови о којима смо говорили, нити увереност 

становништва појединих крајева СССР, САД, Канаде, Кине и Индије о 

постојању тзв. снежног човека који наставља да живи животом бића 

из првобитне заједнице. Мени лично биће драго ако Јети и даље буде 

измицао свим покушајима човека да га пронађе и одгонетне тајну”. 

Први освајач Монт Евереста, Хилари, један је од оних који и 

поред “очитих доказа” и уверљивих прича домородаца о постојању 

“снежног човека”, сматра да је свака дискусија о постојању Јетија 

беспредметна и да је легендарно хималајско биће ништа друго до 

обична - измишљотина. Овог 58-годишњака који је 29. маја 1953. 

заједно с Норгајом Тенсингом постао први освајач Крова света, срео 

сам 22. маја 1979. године крај импровизованог аеродрома Сјангбоче 

изнад Намче Базара у Непалу. У једном тренутку, док смо чекали да 

се појави авиончић на импровизованој писти, разговор се повео и о 

Јетију. 

- Септембра 1960. група алпиниста и истраживача из Новог 

Зеланда, САД, Велике Британије, Индије, Аустралије и Непала добила 

је задатак да крене у десетомесечно трагање за Јетијем - почео је 

своју причу, смешећи се, сир Хилари. - Поделили смо се у две групе 

да бисмо претражили што већи простор око тибетанске границе. 

Одувек сам био помало скептичан о постојању Јетија. Било ми је 

несхватљиво да би тако велико створење могло да живи у планини и 

да измакне оштром оку Шерпаса. Више експедиција трагало је за 

Јетијем, али га никада нису успели пронаћи, иако су чврсто веровали 

да то чудовиште постоји. 
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Стари хималајски вук је још додао да је његово искуство с 

Јетијем такво да он никада не би смео, нити хтео, да потврди да 

снежни човек уистину постоји. 

- Још 1951. искусни Шерпас Сен Тенсинг приповедао је, чврсто 

верујући да је истина оно што говори, да је својим очима видео 

снежног човека. Штавише, тврдио је да га је чак посматрао неколоко 

тренутака. Наредне године смо Георг Лоу и ја, овде на глечеру 

Кумбу, на висини од око 4000 метара, пронашли чуперак црне косе. 

Било је то тешко приступачно место, а наши носачи, Шерпаси, 

почели су нас уверавати како тај прамен припада ником другом до 

Јетију. На превоју Барун је 1954. неколико Шерпаса у паничном 

страху улетело у шаторе тражећи у њима заклон, јер су, тобоже, 

чули бат Јетија у нашем логору. Следећег дана сам у непосредној 

близини логора опазио хималајског леопарда како се с лакоћом 

креће по леду и снегу. Неком другом приликом опет смо Георг Лоу и 

ја, грешком, проглашени за Јетије. Наиме, Шерпаси су нас очекивали 

с једне, а ми смо се појавили с друге стране брда. Док смо се 

спуштали низ стену и глечер, двојица Шерпаса су нас приметили и 

дали се у бег, верујући, како су нам после причали, да смо нас 

двојица ти стравични и загонетни хималајски дивљи људи. 

Хилари се у причању поново вратио на експедицију из 1960. 

када је део чланова у којој се налазио и он стигао у подножје Монт 

Евереста. Ту је новинар Дезмонд Дог у једном шерпаском селу успео 

да готово од сваког житеља извуче по једну причу о Јетију. 

- Ни један Шерпас с којим смо разговарали - вели Хилари - није 

био баш сигуран да је видео снежног човека. Већина их је или чула 

Јетија, углавном у ноћима када су у кућама приковани високим 

снегом, или ујутро примећивала необичан траг око кућа. Закључак је 

био да су глас “страшног” створења једино слушали ноћу, а трагове 

око куће откривали сутрадан. Једнога дана смо сазнали новост: у 

селу Кумчунгу, изнад Намче Базара постоји “права правцата кожа 

одераног Јетија”. У кући чувара сеоског самостана и његове супруге, 

код којих се кожа налазила, одмах смо утврдили да она припада 

једној реткој врсти тибетанског медведа. 

Желели смо утврдити још једну особину Јетија. Највећи број 

описа Јетијевих трагова указивао је да ножни палац овог чудовишта 

расте под правим углом у односу на стопало или чак “излазио” из 

пете. Заиста, то је било тешко објаснити све док једног дана нисмо 

уочили и фотографисали стопало једног непалског носача. Његове 

ноге су управо имале такве деформације чији су отисци на снегу 

могли да остављају оне тајанствене трагове. 

Хилари и другови су те године наставили трагање за Јетијем и у 

октобру се њихов труд - исплатио. 
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- На глечеру Рипиум, на висини између 4000 и 5000 метара, 

успели смо открити неке чудне трагове на снегу - сећао се тог 

“открића” Хилари. - Шерпаси су их одмах идентификовали с 

Јетијевим и били су уверени да смо на трагу загонетног створења. 

Најчитљивији трагови били су големи и с јасно израженим отиском 

палца. Такви су изгледали на снегу изложеном сунцу, док су у 

сенкама и под стенама готово ишчезавали или су сасвим личили на 

трагове мале хималајске лисице. Ту смо се уверили како се ти 

мајушни животињски трагови на сунцу, које топи снежну површину, 

претварају у “голема стопала”, а то је било довољно да се разбукти 

машта сујеверних Шерпаса. 

Мало после су Хилари и другови успели поново у селу Кумчунгу 

да виде још два Јетијева крзна за која су, такођер, утврдили да 

припадају истој врсти тибетанског плавог медведа. Међутим, 

Шерпаси су били уверени да они припадају само снежном човеку и 

нису желели ни да чују да би то могле бити медвеђе коже. 

- Самостан Тангбоче је извор прича и легенди о Јетију - додао је 

Хилари, када сам споменуо причу што сам је тамо чуо од старог 

калуђера. - Главни лама у самостану био је мој стари пријатељ и 

показао ми је тада фантастичне цртеже Јетија, који је имао 

стравичне зубе, оштре нокте и шиљато теме. “Ја га лично никада 

нисам видео, али ми знамо да он постоји. Никада га нећете ни 

видети, јер Јети не воли мирис странаца и, ако им се приближите, 

одједном ће постати невидљив” - јавио ми је лама. 

После су чланови ове експедиције истраживали тобожње остатке 

Јетија у шерпаским селима Кумчунгу, Пангбочеу и Намче Базару. У 

самостану Пангбоче чувао се костур “Јетијеве шаке” који је веома 

вешто састављен од животињских и људских костију, тако да се 

чинило као да су то заиста остаци неког чудовишта. Сачувани 

“скалпови” били су мало загонетни, јер нису личили на остатке ни 

људске ни животињске главе. 

- Морали смо имати јаке доказе да те длакаве реликвије нису 

ништа друго до спретно израђен “тотем” - сећа се тих својих 

догодовштина Хилари, док му поглед лута тамо пут врха Ама Даблам, 

у чијем је подножју самостан Пангбоче. - Једини скалп који смо 

пронашли, а који није био религиозна реликвија, био је онај у 

Кумчунгу и по традицији био је власништво села. После много 

ценкања успели смо га посудити на шест недеља, али ни дана више, 

јер би по веровању Шерпаса, после тога село задесила страшна 

несрећа. Отпутовао сам са сеоским старешином до Катмандуа, а 

потом смо отишли у Чикаго, Париз и Лондон и док смо тамо 

боравили, мој пратилац и тобожњи Јетијев скалп привлачили су већу 

знатижељу јавности него најпознатије филмске звезде тога времена. 

Налаз стручњака у свим овим градовима био је једногласан: Јетијев 
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скалп и није био Јетијев скалп и није био никакав скалп, већ спретно 

израђена имитација скалпа од коже једне ретке врсте антилопе. Кожа 

коју сам такођер понео припадала је, баш као што смо и ми 

закључили, плавом тибетанском медведу. 

На питање верује ли да постоји Јети, Едмунд Хилари је био 

одлучан: 

- Не, он живи само у машти домородаца, а та се зараза преноси и 

у наше главе!  

 

Наше планине, 9-10/1982. год. 

 

ХРАБРИ ОСВАЈАЧИ БЕСКОРИСНОГ 
 

Планинари-алпинисти знају да кажу како им се путеви 

завршавају на врховима или у - амбису. Њихове победе се ретко 

славе и величају, готово да се и не зна за њих, али се за поразе 

више чује. У планинама, нарочито оним највишим, смрт стиже 

изненада, ненајављено. Алпинисти, додуше, вечито другују са њом 

изазивају је, надмудрују је, а - понекад у тој игри и губе. Такав један 

изазов завршио се ових дана трагично. У недељу 23. априла, стигла 

је вест о погибији двојице југословенских алпиниста у далеким 

Хималајима, на падинама Манаслуа, високог 8125 метара. У вечитом 

леденом загрљају"планине духова”, како домороци у Непалу називају 

овај осми по висини врх у свету, остали су Јернеј Нејц Заплотник из 

Крања и његов друг из Сплита Анте Бучан.  

То је био тринаести одлазак југословенских алпиниста у 

Хималаје, а Заплотник и Бучан нису наше прве жртве у највишем 

горју света. Почетком октобра прошле године недалеко од Манаслуа, 

на врху Пинсанг, погинуо је Велимир Шушак из Задра. А колико су 

богови Хималаја до сада укупно жртава примили нико поуздано не 

зна.  

Прву жртву југословенске експедиције однео је Монт Еверест пре 

четири године. У рано јутро 16. маја 1979. године, при повратку са 

Крова света, шерпас Анг Фу оклизнуо се и стрмоглавио са две 

хиљаде метара у провалију.  

 

Пут без краја 

 

Аутор ових редова сведок је те прве трагедије на Хималајима. 

Смрт несрећног Шерпаса, коме је то био други успон на Монт 

Еверест, примили смо с великом тугом. Она је потиснула у други план 

тријумф југословенских планинара који су на Кров света доспели 
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преко Западног гребена, путем којим пре њих ни легендарни Јети 

није прошао, како је знало да се каже. Смрт је била јача од радости.  

Дан после погибије Анг Фуа седео сам на глечеру Кумба са 

Нејцом Заплотником. Прошло је четири дана од како је на 

хималајском небу засјала звезда - црвена петокрака на 

југословенској тробојци. Причали смо о алпинизму, о његовом смислу 

и бесмислу. О тој вечитој игри са смрћу.  

- Не без  разлога, нас зову освајачима бескорисног - рекао је 

тада Заплотник. - То сам осетио пре неки дан када сам доспео на Врх 

Монт Евереста. У једном тренутку помислио сам: па ово је све лудост! 

Нисам осећао никакву радост победе, једноставно био сам празан. 

Достигао сам нешто што сам желео целог живота. А шта сад?! Мисли 

су ми биле усмерене у долину. Што пре сићи! Што брже побећи од 

ледене смрти која је вребала на тој висини.  

- Знаш, ми алпинисти грешимо само једанпут. После нас греше 

други. 

Па, где, где је онда тог 23. априла 1983. године погрешио Нејц 

Заплотник, пењући се падинама Манаслуа? То ће остати вечита тајна. 

Био је врхунски алпиниста. Светска класа. То је онај вечито 

насмејани плавокоси, куждрави момак са периферије Крања, отац 

три дечака, човек чије ће име остати златним словима убележено у 

анале југословенског спорта.  

После Монт Евереста тражио је нове путеве. Два пут је одлазио 

под јужну стену врха Лоце и враћао се. Нови одлазак био је без 

повратка. То је онај његов пут без краја.  

- Погледај, докле око сеже, само планине - причао је као у 

трансу. - Импозантне стеновите литице, глечери, стравична ледена 

побочја, највиши врх света. Пуцкетање леда под мојим ногама, 

снежне буре, хладне поларне ноћи, смирујући шум глечерског 

поточића, који ће ветар зачас претворити у лед, ветар који те хоће 

одувати у амбис, измучена лица и ужарене  очи пријатеља, залађене 

браде, промрзли прсти, пуцкетање ватрице, тихи жамор и песма. Све 

је то мој живот. Пут који не води никуда, а ја идем тим путем до 

новог раскршћа.  

Заносно је причао Нејц о својим путевима. Данас слушам његов 

глас са магнетофонске траке. Имао је само две љубави: породицу - 

супругу Мојцу и синове, и планину. Сваког је волео на свој начин.  

- Осећам се у стени тако слободно, да међу људима који ме воле 

и онима који ме мрзе остајем сам - покушавао је објаснити Нејц своју 

љубав према планини, стени, глечеру, ветровима. - Сам сам тада са 

својим жељама, сновима, чежњама, и сам на своме вечном путу.  

У вечитом трагању за одговором: шта то гони алпинисте да се 

хватају у коштац са злоћудним планинама, посебно Хималајима, 

можда сам тада од Заплотника добио део одговора.   
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Пењемо се на врх, јер је он тамо 

 

Обично овоземаљцу несхватљива је “лудост” одласка у Хималаје 

по неку светску афирмацију. Уопште, мало је људи који, гледајући 

неки филм о алпинистима, схватају смисао њиховог мучења за нешто 

што је бескорисно, а често на ивици живота и смрти.  

Наш саговорник, (чувени алпиниста из старе гарде, искусни 

хималајски вук) инж. Алеш Кунавер каже: 

- Алпинизам није само савлађивање тешко приступачних стена и 

путева у планини, нити пентрање на врх са лепим погледом. Он је, 

пре свега, цела извршена тура са коначним резултатом: телесним 

напором, победом над природом и спознајом својих физичкихи 

психичких могућности.  

Према речима инжењера Кунавера постоји још једна велика и 

светла тачка алпинизма. У колективном живљењу у планини, 

нарочито у високим горјима, у борби за постизање циља, у једној 

навези, у једном шатору,  при једној ватрици, уз једну порцију и 

корицу хлеба рађа се велико и трајно другарство, несебична љубав 

према партнеру на истом ужету, човеку који се бори за заједнички 

циљ. 

- Сви ми ценимо и памтимо другарство као нешто неуништиво. И 

борба с планином и њеним стрминама, и то другарство поуздано је и 

трајније од живота – каже Кунавер.  

Решавање проблема који је пркосио вештини и истрајности 

других, неодољив је магнет. Чувени енглески алпиниста Ирвин 

Мелори, покушавајући да се пре више од пола века домогне врха 

Монт Евереста, рекао је: “Пењемо се на врх, јер је он тамо!” 

А смрт? 

- Ништа мање није присутна на улици, друму, у реци - каже инж. 

Кунавер. 

 

Тужна годишњица 

 

Враћамо се Манаслуу, врху који је у аналима Хималаја 

забележен као један од најтежих за пењање. Човек је на његов врх 

стао три године након освајања Монт Евереста. Тачно у 7 часова по 

средњеевропском времену, 9. маја 1956., чланови јапанске 

експедиције су истакли заставу своје земље на овом врху који је 

годинама одолевао човеку.  

Манаслу је због своје суровости, ветрова и ћудљиве климе - 

планина духова. Не треба их узнемиравати - веле Непалци. И данас 

они зазиру од те ледене куполе на североистоку своје домовине. Тај 

врх, тако тежак и тако опасан, био је изазов и за југословенске 
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алпинисте. Тражили су нове пролазе ка њему и - остали су на пола 

пута.  

Лавина је протутњала падинама Манаслуа 23. априла ове 

године. У црну хронику Хималаја убележена су два нова имена - Нејц 

Заплотник и Анте Бучан. Недалеко од њих, у долини реке Марсианди, 

у подножју врха Писанг почива још један Југословен, жртва 

хималајских богова - Велимир Шушак. 

Наши алпинисти кују нове планове за одлазак на Хималаје.  

 

Дневник, 9. мај 1983. год. 

 

БРЖИ ОД УМОРА И КОМАРАЦА 
 

Сваког маја, ево већ шести пут, Фрушка гора се понови за 

хиљаду-две нових цветова. Нису то они водени цветови који живе 

само неколико сати већ учесници планинарског маратона, који 

организује Планинарско-смучарско друштво “Железничар” из Новог 

Сада. Оките оне фрушкогорске шуме и пропланке у разноликом 

одећом и годинама, у колони која је дуга два дана или 88 

километара. Јер, планинарски маратон, јединствена и свакако 

најмасовнија манифестација те врсте у нашој земљи, постао је 

стециште другарства, дружења, лепоте мајских дана и - понеке 

љубави. Склопљене с ногу, на стази између Врдника и Јабуке или 

при силажењу с Осовља. 

Ове године, тачније у суботу 21.05.1983., на старту, крај 

“Железничаревог” планинарског дома на Поповици, појавило се 2619 

маратонаца. У том мноштву било је више жеља него снаге у ногама. 

Наиме, за оне мање издржљиве предвиђено је да за десет сати прођу 

трасу тзв. малог маратона од 25 километара и као награду добијају 

сребрну значку. Они издржљивији настављају пут ка златној значки 

и сатисфакцији да су у стању у једном даху да пређу, на сопственим 

ногама, наравно 88 километара. Стазу малог маратона прешло је 

2405 такмичара, а на велики је кренуло 1143 да би на циљ стигло 

125 мање. 

Занимљиво је ово планинарско такмичење у коме постоји 

хиљаду победника. На њему нема првог, другог, и ко зна тамо ког 

места. Нема пласмана, нема онога “ ја сам бољи од тебе “. Овде су 

сви добри и најбољи. А то могу да постану сви они који стигну на 

циљ. Додуше, било је оних који су трчали, који су пошто-пото 

желели да буду први. Међутим, сврстани су у листу победника са 

онима који су стигли последњи. 

Циљ овог нашег надметања није класично такмичење - каже Ото 

Јан, човек за кога кажу да је душа ове акције. - Тачно је да се сви 

учесници такмиче, надмећу са самим собом, са неким својим снагама 
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и могућностима. Нама је најважнија жеља “маратонаца” да пређу 

стазу, да ли ће то бити девет или 39 сати - то није оно најбитније. 

Јер, на стази великог маратона, о њему говорим, нашли су се овога 

пута и старци од 70 година и шестогодишњаци. Сви су они 

победници. 

Док седимо на циљу, испред планинарског дома на Поповици, 

пристижу групе раштимованих, босих, знојавих, али и насмејаних 

такмичара. Многи су на не баш кратку и лаку стазу пошли неспремни 

кондиционо, у лошој обући, без хране.  Нису рачунали да “панонска 

лепотица” и није баш тако питома како изгледа из бачке и сремске 

равнице. На целој стази требало је прећи тачно десет брда и долина. 

Бити бржи од умора и - комараца. 

- Ма, људи, ово ти је ужас - говори, сав у пликовима Сарајлија 

Мехо Шишић, који нам се на старту јуначио да ће он “препишати” тај 

маратон. - Не знаш, болан шта је горе, јел комарци од којих нисам 

могао ни да седнем честито и одморио ове расклиматане кости. А 

лакше ми је по Биочи ићи него по овим вашим комарчијим гудурама. 

Многи су са смешком кретали са старта: као није то ништа тих 88 

километара. Биће зарана на Поповици - обећавали су. Те делије 

нисмо сачекали ни до затварања циља, у недељу увече. Чули смо да 

су им километри, тамо негде под Осовљем, толико отежали у ногама 

да нису могли даље. 

- Није ово само испит снаге и кондиције - додаје Божидар Бата 

Грујић, председник организационог одбора маратона. - То је и једно 

велико југословенско коло. У тој колони нашли су се ама баш сви 

припадници наших народа и народности.  

Писати о планинарском маратону у Фрушкој гори, а не поменути 

масовност која је карактеристика овог надметања била би права 

штета. Јер, основни циљ целе акције је да је што масовније, што 

веселије - па макар само до циља малог маратона. А ове године 

управо тај циљ је и постигнут. Организатор је чак одахнуо када је на 

старту почело пребројавање учесника (делење стартних бројева) и 

уместо 3300 пријављених појавило се 2619. Јер, замислите: израђено 

је свега 3000 сребрних значака. 

- Идуће године, морамо бити боље рачунџије - кажу у ПСД 

“Железничар”. - Јер, из године у годину расте број учесника, а 

надамо се да ће на седмом планинарском маратону стартовати бар 

четири хиљаде људи. То је и циљ: што више нас у фрушкогорском 

колу младости. 

Из “Железничара” још поручују: - Пријатељи из целе земље - 

довиђења догодине! 

 

Индекс, мај 1983. год. 
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СОЛИСТИ НА “КРОВУ СВЕТА” 
 

Последњих дана прошле године “мајка ветрова” прихватила је у 

своје ледено наручје још два људска живота. На жртвенику 

Сагармате, Чомолунгме, Чомоланцме, Монт Евереста или како још све 

не називају Кров света остали су двојица јапанских алпиниста Јасуо 

Ото и Тошиако Кобиаши. Вест нимало необична и непозната 

освајачима Хималаја. Многи су на леденим падинама највишег горја у 

свету оставили животе заради јуначења пред дивом - природом. У 

Хималајима се греши само једанпут - после тебе греше други. 

Двојица Јапанаца су, вероватно, преценили снаге када су одлучили 

да заноће на отвореном, без врећа за спавање и шатора, стотинак 

метара испод врха Евереста. Свој лош прорачун понели су у гроб и 

прави разлози о њиховом вечитом белом сну отишли су у неповрат с 

њима, баш као што су те своје тајне и многе друге жртве Хималаја 

покопале са собом.  

Пре вести о трагедији јапанских алпиниста све светске новинске 

агенције објавиле су сензацију: тридесетогодишњи Јасуо Като, по 

трећи пут је стигао на највишу тачку  земљине кугле. Овога пута у 

зимским условима и то - сам. Његов колега Кобиаши одустао је 

стотинак метара пред циљем. После су се срели и заједно тријумф 

претворили у трагедију.  

Јасуо Ото није први солист који је доспео на врх Монт Евереста. 

Две године пре њега Рејнхолд Меснер је приредио свој чувени 

“солистички концерт” када се 20. августа  1980. сам самцат нашао 

крај кинеске пирамиде на врху Евереста.  

- Сада је крај. Следећи пут не бих преживео овакву тортуру - 

изјавио је Меснер новинарима по повратку у Пекинг, пошто је своје, 

соло-пењање извео с тибетанске стране. 

Од када су 29. маја 1953. године Едмунд Хилари и Норкеј  

Тенсинг први савладали  “белог дива” до сада је на крову света 

стајало преко стотину алпиниста и пет алпинисткиња. И Меснер је 

пре тога већ једном био на Евересту - заједно са својим земљаком 

Петером Хибелером попео се 8. маја 1979. године на највиши врх 

света, а да приликом успона ни тада ни после када је ишао сам није 

употребио боце с кисеоником.  

Јасуо Като је пре већ два пута стајао на победничком постољу 

“крова света”. За њега трећа - није била срећа. 

У историји освајања Монт Евереста само су још три човека 

покушала да сама стигну на његов врх. То је била њихова пуста 

жеља. Тај изазов један је платио главом, а двојица су на време 

увидели у какву су се авантуру упустили и необављена посла 

вратили се у долину.  
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С пролећа 1934. године Морис Вилсон, бивши капетан британске 

армије у Индији, изградио је властиту теорију по којој би човек који 

гладује три недеље требало да се очисти од свих порока, физичких и 

моралних. Према његовом учењу по завршетку тог искушења човек 

добија нове снаге, чак ће имати и превише. Вилсона је непрестано 

опседала та визија људског “чишћења” и дубоко је веровао да је он 

богом дан да ту теорију шири и проповеда међу људима широм света, 

све то за добробит човечанства. Мислио је још: ако би освојио Монт 

Еверест без ичије помоћи и сам, публицитет који би том приликом 

стекао послужио би му за популарност те би његову теорију чишћења 

људског организма гладовањем свет озбиљније и масовније 

прихватао. У томе га нико није могао зауставити. Шта је наумио то је 

и урадио, без обзира што пре никада није био планинар нити 

алпиниста, па чак није ни познавао ћуди планине.   

 Према првој замисли он је требао полетети авионом, да би се 

спустио негде на падине Евереста, доста високо како би му до врха 

остало што мање да хода. Научио је да пилотира и купио авион с 

којим је полетео из Индије. На његову несрећу већ на првом 

аеродрому остао је без летелице. У индијском градићу Пурни власти 

су му одузеле авиончић уз образложење да му документи нису у 

реду.  

Тај га догађај, међутим, није обесхрабрио. Доспео је у 

Дарџелинг, у индијском делу Хималаја. Из Њу Делхија довде је 

стигао пешице и ту је проводио дане у припремању своје “земаљске” 

експедиције, пошто му је “небеска” пропала. С двојицом Шерпаса 

потајно се договорио да га илегално убаце у Тибет. Њих двојица су 

имали већ искуства у освајању Монт Евереста јер су учествовали у 

експедицијама у његово подножје. Вилсон је Шерпасима испричао да 

жели отићи у Тибет због лова на тигрове с једним пријатељем. Пре 

него што је кренуо преко границе, у хотелу је платио собу за шест 

месеци унапред, закључао у њу сав свој пртљаг и - нестао из 

Дарџелинга. 

Индијско-тибетанску границу прешао је преобучен у тибетанску 

народну ношњу без икаквих проблема. Када се у Далај ламиној 

земљи осетио сигурним, облачи своју европску одећу и после 25 дана 

пешачења доспева у самостану Ронгбук на северним падинама Монт 

Евереста. Препредени Вилсон и у самостану се служи 

измишљотинама. Уверио је главног ламу да је годину дана пре био у 

Ронгбуку као члан британске експедиције и да му треба део опреме 

коју су Британци оставили у самостану на чување. 

Пошто му је варка успела, сам креће пут Евереста. Био је дубоко 

уверен да ће за три-четири дана тријумфално стајати на “Крову 

света”. Са собом је понео само огледалце за бријање а оно је требало 

да му послужи да светлосним сигналима обавести монахе у Ронгбуку 
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о своме тријумфу. Како је био поборник гладовања, од јела ништа 

није понео са собом.  

На несрећу, Вилсон није рачунао на свакодневно невреме које 

обично у пролеће влада у том делу Хималаја. Снажни ветрови и 

обилне снежне пдавине пратиле су га све до места где је подигао 

други логор. Морао је, ипак да се врати у долину.  

Своју сумануту идеју да соло стигне на врх Монт Евереста није 

напуштао. Нису га опаметили ни претходни тешки услови изнад 

глечера Ронгбук. После петнаестодневног одмора у самостану, 

поново се хвата у коштац са северним падинама Евереста. Овога пута 

тројица Шерпаса му помажу да се домогне висине од 6400 метара. Ту 

су му носачи показали резерве хране коју су годину дана пре 

оставили чланови британске експедиције на Монт Еверест. Изгледа 

да је Вилсону било дозлогрдило гладовање и дијетална снежница, па 

је и поред својих принципа о гладовању, обилато таманио чоколаду, 

бисквите и сардине које је пронашао затрпане у снегу и  леду.  

Изгледа да му Шерпаси нису много веровали и код њих Вилсон 

није уживао неки нарочити углед и поверење. Одбијају да с њим 

крену даље од трећег логора. Остао је поново сам. Наредио је 

носачима да га чекају 15 дана у логору ниже, а он наставља успон 

сам, носећи са собом малени шатор неприкладан за хималајске 

ветрове и хладноће. Кампује у близини складишта намирница.  

Када је стигао до падина Северног седла изненадио се што није 

пронашао уклесане степенице, које су годину дана пре урадили 

чланови британске експедиције. Вилсон има само цепин, али му он 

много не помаже из простог разлога што не зна њиме да рукује. 

Устаје, враћа се, пузи уз ледену падину. Дани пролазе у тим 

узалудним покушајима да се приближи врху. Тврдоглав је и не жели 

да одустане. Мора стићи на циљ који је себи поставио. А он је 

високо. Далеко и од погледа исцрпљеног Вилсона. Међутим, успркос 

томе што је имао довољно намирница, физички више није у стању да 

иде напред. Али, снаге му понестаје и за повратак. Еверест је учинио 

своје. Умро је од хладноће у своме шаторчићу, у сну. 

На том месту пронашао га је Шиптон наредне године. Шатор је 

ветар однео, али су канапи остали везани за камење. Пре него што га 

је сахранио у једној пукотини ледника, Шиптон је крај смрзнутог 

Вилсона пронашао нотес у који је овај несретни “солист” бележио 

шта му се све догађало на тој авантури.  Захваљујући томе сазнало 

се за детаље његовог пута и - белу смрт. 

Шерпаси су после причали Шиптону да су чекали Вилсона не 15 

него месец дана у логору број два. Међутим, више је веровати да су 

се они брзо спустили у долину чим је нестало намирница из леда, 

остављајући у леденој пустоши сасвим самог “сахиба” чије их је 

понашање чудило.  
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После, 1947. године неки Канађанин, Денман, покушао је да 

понови Вилсонов подвиг. С двојицом носача и он је кренуо из 

Дарџелинга, а пут их је водио преко Тибета до Ронгбука. Наравно, 

Денман није имао дозволу за пролазак кроз ову земљу, али је ипак 

успео да се домогне северних падина Монт Евереста. Истини за вољу 

ваља рећи да је био бољи познавалац планина од Вилсона. Успео је 

чак да постави четири логора, савладао је Северно седло и доспео до 

7200 метара висине. Ту су га ветар, хладноћа и лоша опрема 

приморали да одустане и да се врати у долину.  

И, најзад 1951. године дански алпиниста Ларсен стиже у 

самостан Ронгбук, такође сам, у жељи да стигне на “Кров света”. Ни 

он није имао одобрење од Далај Ламе за овај успон, али се ипак 

некако прокријумчарио на ледник Ронгбук. Ларсен чак није имао ни 

пасош. С неколико Шерпаса стиже на Северно седло. Дошавши на 

њега носачи су га  “прочитали” и видели да далеко  неће догурати, 

па су одлучили да га напусте. Нису желели да остану ни часа на 

Северном седлу, јер Ларсен није имао потребну опрему за боравак на 

тим висинама. чак није имао ни примус за подгрејавање хране. 

Шерпаси су успели да по својој пртини истог дана сиђу на ледник, 

без обзира што је “сахиб” гунђао и претио да им неће платити услуге. 

А “сахиб”, срећом мање тврдоглав од Вилсона, увиђа безизлазност 

свог положаја и сам напушта Северно седло те силази у долину.  

Колико сам успео да сазнам, пишући хронику Монт Евереста, 

више није било солиста на “Кров света”. А ако их је и било, о њима 

нема писаног трага. Јер, данас многи   “трекингаши” соло стижу с 

јужне, непалске, стране под Залеђени слап и ту, када се нађу очи у 

очи с оријашким светом леда у којем је човек сићушна тачкица, 

сигурно их пролази свака жеља да наставе пут ка врху. 

 

Наше планине, 5-6/1983. год. 

 

И БОГ СТВОРИ ПЛАНИНЕ ! 
 

Нека ми опросте преци, моји и ваши, што ћу их јавно оптужити и 

признати да је у њиховим главама било доста табула раса - белина 

по којима је незнање “писало” свакојаке измишљотине. Заправо, ја 

их не оптужујем него их покушавам оправдати, па чак и захвалити 

што су нам оставили то своје “незналачко благо” о природи и 

појавама  у њој. Објективно, тако је и морало бити пре две, три па и 

више стотина година када су књига, школа, а да не говоримо о 

науци, били привилегија тек тамо неког промиловог промила људи. 

Пред њима је стајала природа, та широм отворена књига, коју нису 

знали читати. Чак ни срицати. А с њених страница врцало је сијасет 

питања на која они тада нису умели одговорити. Ето, рецимо, на свим 
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меридијанима и паралелама људи су се одувек питали: како су 

постале планине? 

О томе, како су постале планине, код различитих народа постоје 

и различите приче. Све оне имају заједнички именитељ: планине су 

дело богова. Само је њихова снага била у стању да тако нешто 

сагради на кугли земаљској. 

Још у античко време владало је распрострањено мишљење да су 

богови с небеса на земљу бацили планине, посејали их по њој, а 

неке чак отесали као ступове да би подупрли небески свод. Тако су, 

веле античке легенде, створени Либан и Хермон, планине у Сирији и 

Јордану, док су плећати Атлас сместили на крај света, у северну 

Африку, да би придржао завршетак неба. 

Антички су Грци веровали да су се богови, у досади, играли тим 

“камичцима” и бацали их по земљи, где су у облику планина и данас 

остали. Титани, ти оријаши античке грчке маште, преврнули су сва 

брда у Тесалији како би око Олимпа саградили грудобран, а није им 

било тешко да брдо Атос с копна однесу у Егејско море и ту га посаде 

усред воде, на коме се месту сада налази. 

Међу многобројним легендама о постанку Хималаја у Непалу се 

прича и ова: Један из божанског тројства, бог Вишну, док је једном 

приликом шетао по земљи, приметио је девојку како спава на 

сунчевој припеци. Пошто ј’ овај бог чинио само добро људима, 

дохвати једну омању планину и држећи је на врху прста заклањаше 

њоме лепу спавачицу. Да би и у будуће лепе девојке могле спавати у 

хладовини, подиже брда тако високо да су давале велику сенку и 

заштиту од врелих сунчаних зрака, и тако постаде Хималаја. 

Богови су понекад имали преча посла и нису увек били у стању 

да се бакћу планинама и помичу их снагом мишица. Било је зато 

довољно да, рецимо, једним мигом помакну брда. Тако сазнајемо да 

су планине трчале за звуком лире бога Орфеја, планине су се 

уздизале високо у небо само да би чуле глас Аполона. Да пророк 

Мухамед није закаснио на земљу 2000 година, сигурно не би морао 

одлазити планини, него би она дошла к њему. 

Ни машта нашега народа није остала равнодушна према 

планинама. У предањима и народним приповеткама оставили су нам 

наши преци прилично података о томе како су они тумачили 

постанак планина. Пажљиви аналитичари су приметили да постоје 

два типа предања - једна тумаче настанак громадних, а друга 

ланчаних планина. 

У писму које је 12. септембра 1834. године са Цетиња послао 

Јернеју Копитару у Беч, Вук Стефановић Караџић вели: “Црногорци у 

шали кажу да су се Богу, кад је сејао камење по свету, продрле 

бисаге више Црне Горе, те му се све семе на њу просуло”. 
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Један непознати немачки путописац из прве половине 19.  века, 

описујући Црну Гору, забележио је: “Народне песме приповедају да 

је Бог, кад је на земљу брда бацао, на Црну Гору целу врећу у којој 

их је држао испустио, и онда су се из вреће брда на све стране ове 

земље раскотрљала и њу сву прекрила”. 

Сакупљајући народне приповетке, Вук Караџић је забележио и 

ову: “Причају наши стари да су чули од својих прадедова кад је 

Христос по земљи ходао да је за њим ходио Свети Петар и носио 

врећу ситнога песка, те Господ ђе је хтео да буде брдо узео би зрно 

песка и рекао би: Да умножат сја! Те су зато свуда велика и висока 

брда, а кад је дошао у наше село, провали се Светом Петру врећа и 

више половицу проспе”. 

У једној другој народној приповетки се казује: “Разговарали се 

једном Турци и раја херцеговачка: Ма хвала нека је Господу Богу 

зашто је овако наша Херцеговина одвећ брдовита и кршевита, а није 

пољовита као Босна наша посестрима. Одговара један од улеме: Ја 

сам читао у једној старинској књизи кад је Алах по земљи ходио, па 

ђе је што од прилике видио да треба, наредио би анђелу који је за 

њим носио торбицу пунану песка да онђе баци један, а рекао би 

Алах: Онђе да буде планина, а овђе брдо, а овђе гомила, а онђе 

главица, а овђе поље и тако даље, па кад су дошли у Херцеговину, 

проспе се анђелу торбица, а у то Алах - да му је за славу - нареди: А 

овђе брдовито и каменито”. 

Трећа приповетка о постанку херцеговачких планина гласи: “Кад 

је хак-тал (Праведни Бог) створио свет, сатвори пуно једно решето 

земље и заповеђе крилатим анђелима да носе ово решето земље и 

гђе виде најбоља места, прилична за род и плод земаљски да тамо 

кроз решето просеју. Анђели тако и ураде и ђе год просуше земљу 

тамо су данас народи срећни и честити, а оне камичке и очинке што у 

решету остадоше понесеше Богу говорећи: Шта ћемо радити од ових 

очинака, е је и ово твоје створење? Одговори Бог: И то ће некоме 

некад и за нешто служити; ако неће људима, а оно ће зверима; 

проспите то што је у решету остануло два дела у Херцеговину, а 

трећи део у Црну Гору. Тако остаде и дан данашњи и Херцеговина и 

Црна Гора каменита и брдовита, где је легло свакојаке зверади, а 

мало богатих и честитих, но сиромашних људи”. 

Много више легенди везано је за постанак ланчаних. планина. 

Једна таква забележена је у подножју Ртња, у црноречком крају, у 

Источној Србији: “Кад је Бог хтео да створи земљу он позове све 

животиње на договор. Све су дошле осим јежа, који је био најстарија 

и најпаметнија животиња. Најпосле дође и он јашући на зецу. 

Скидајући се са зеца он се орезили и од срама побегне у трњак. Бог 

пошаље пчелу да чује што ће јеж сам говорити. Пчела се прикраде до 

јежа који се ваљаше и говораше: Што мене зове Бог? Зар он не зна 
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како ће земљу створити? Зар не уме да узме челични обруч, па да 

њиме обавије око земље, затим добро обруч да притегне, па ће брда 

да искоче горе, равнице ће да се удубе доле, и онда вода има куд да 

иде. Чувши то пчела звркне и полете натраг Богу... “ 

У селу Брајинци, недалеко од Власенице, постоји мало другачија 

верзија ове легенде: “Кад је Господ Бог створио и небо, направио је 

већу земљу од неба, па небо није могло земљу да покрива, а земља 

је била равна ко тепсија. Стане мислити шта ће и како ће и зовне 

анђеле на савет, али ни они се нису могли домислити. Свети 

Арханђео предложи да позову Луцифера не би ли он могао томе чари 

наћи. Бог на то посла неколико светаца и Светог Арханђела пред 

њима да зовну Луцифера на збор. Луцифер одмах викне своје момке 

врагове да му брже коња оседлају, а они скоче, ухвате зеца, 

оседлају и доведу Луциферу, па пођу у небо, свеци пешице, а 

Луцифер на своме зецу. Али зец ко зец, неће путем право, већ све 

преко пута, сад амо сад тамо, а Луцифер се накривио на њему. 

Свецима се то даде на смех, а Луцифер се нађе увређен па окрете 

зеца натраг и пође у пакао. Анђели оду Богу и јаве му што је било, а 

Бог позва пчелу те јој нареди да одлети Луциферу, да се тамо 

сакрије и слуша шта ће говорити. Пчела прхне и одлети те се сакрије 

у једну рупицу покрај врата пакленских, а када је Луцифер кући 

дошао, излетеше преда њ момци, прихвате му коња, он одјаше, уђе у 

кућу, седне и стане ђаволим причати како су му се анђели ругали те 

се зато вратио. Али, рече, кајат ће се они, јер се неће досетити како 

ваља земљу смањити, како је треба синџиром опасати, тврдим 

клином затегнути да се савије и испревија и тако постану брда и 

долине, па би је лахко онда сву небо поклопило. 

Кад је то чела чула, звркне из оне рупице и одлети према небу. 

Угледавши је Луцифер викну: Не то ђубреташице једна! Кућа јој 

посрана била! где се је сакнила и све слушала, па ће све одати! И он 

скочи за њом да је ухвати и удави, и кад је пчела већ стигла на 

небеска врата прихвате је анђели горе, а Луцифер за доњи крај и 

разгуле је тако да јој се труп по средини само на једној длаци још 

држао главе и она онако прекинута, ни жива ни мртва, пане пред 

Бога и удари у плач како ју је Луцифер нагрдио. Бог ју утеши велећи 

да ће наредити да све пчеле од сада таке буду. Још се пчела тужила 

да ју је Луцифер назвао ђубреташицом и да јој је кућа посрана, и да 

јој је то најжалије, а Бог нареди да се оно ђубре у њеној кући 

претворило у мед, а људи да га са слашћу једу. 

Пошто је пчела све приповедила Богу што је Луцифер казао, он 

учини тако, стегне земљу великим ланцом, она се стисне, угне доле и 

горе, постану брда и долине, а небо сву земљу поклопи као сач што 

заклапа хлеб”. 
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Сакупљачи народних приповедака забележили су у селу 

Прилугу, недалеко од Жепча, причу једног старца: ... да је Бог био 

створио већу земљу него небо, па да би је стиснуо он је, по 

ђаволовом савету, њоме потреснуо. Тако настадоше брда и долине. 

Али знајући да неће бити подједнако право пољаку и брђанину, 

дадне брђанину гору, а у гори сваку зверад и птичицу, а у пољу воду 

и у њој рибице, е да сваком право буде”. 

Међу народом у долини Ибра и данас живи ова легенда: “Кад је 

Бог створио небо и земљу преварио се те направио већу земљу од 

неба; све стрчи земља испод неба, јер је свуд унаоколо шира и дужа. 

Замислио се Бог шта да ради, или земљу да смањи или небо да 

увећа. А жао му да поквари. оно што је сачинио. Ишао је тако и 

мислио, али није могао да се домисли. Куд год је ишао пратила га је 

његова сенка. Па кад му је тако додијало, окрене се својој сенци и 

викне: Сенаило! - а од сенке онога часа постане нечастиви - име му 

се не споменуло! Стаде га Бог молити да га савету шта ће да ради. 

Све му каза редом како је што било, како је направио небо, па 

земљу, па како се преварио. Кад чу Сенаило што је и  како је, рече 

Богу: Бит ће земља колико је и небо. Па зграби рукама, скупи земљу, 

земља се набра и створе се брда и долине. Удеси те је таман небо 

земљу покрило. Кад су тако направили земљу и небо, хтели су да се 

одморе, али нигде воде није било. Онда Господ прође долинама, па 

куд год прође његовим трагом отече поток или река. “ 

Сакупљачи народних предања, умотворина и обичаја 

забиљежили су и ову приповетку у долини Велике Мораве: “Кад је 

Бог створио земљу и цео свет он је створио и ђавола. Али је било 

скоро све суво, земља без мора. Како је било потребно море да у 

њему ђаво живи, то се Бог замисли и рече: шта ћу сад? Немам где 

море установити! Ђаво му рече: Лако је то. Сабиј земљу у брегове, 

набери је, па ће имати места и за море. Бог послуша ђавола, скупио 

је и тако су постала брда”. 

У Јању, у Босни, кажу да је “најпре Сабаот створио небеса, затим 

земљу”. Земља је била шира, “зато ју је стегао и зато се намеружгала 

(отуда брда и долине), припео земљу уз небо кукама”. Други кажу 

“да је Бог ногама збио земљу, скупио је и тако су постала брда”. 

Ни народ Кордуна није остао без свога тумачења постанка 

планина. У овом крају се прича да је “негдје у бирземан, кад је Бог 

земљу створио, била  је то велика и непрегледна равница, па ниђе 

дочка нит хумке није било. Небо је било пуно мање, те није могло 

покрити земљу. Сад људи стану намишљати како се могло наперити 

да небо сву земљу покрије. Зато поћерају и стисну земљу, од југа на 

север и тако земља искочи неђе више, неђе мање и постану брда, а 

неђе се опет мање или више провали и постану долине. 
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Нису само брђани измишљали приповетке о постанку планине. О 

томе постоји и легенда у Војводини. У овом равничарском крају наше 

земље прича се “да је у почетку света била земља равна као год 

даска. Но будући да је Бог створио више земље него неба, тако није 

дотегло да покрије земљу. Зато мислећи Бог како би се тој ствари 

помоћи могло, пошље Арханђела Гаврила крадом доле код ђавола да 

чује шта они о тој ствари говоре, те да му после докаже. Арханђео се 

тако сакри да га ђаволи нису опазили и стане прислушкивати како се 

они разговарају да би требало сирјеч мало брега мало долина, па 

опет мало брега, а мало долине, и тако по целој земљи начинити, па 

би онда, веле достало небо да покрије земљу. Но кад је Арханђео то 

чуо и полетео горе, а он залепрша крилима, а то ђаволи осете, па 

онда један од њих шчепа гребена, потегне с њима за Арханђелом и 

одвали му комад меса са табана. Кад је Арханђео казао богу шта је 

од ђавола чуо, онда тек створи брегове и долине и тако дотегне небо 

те покрије земљу. А кад му је Арханђео казао каква му се несрећа 

догодила на табану, Бог заповеди да сваком детету које се у 

напредак роди буду мало издубљени или угнути табани као што ми 

данас имамо, и с тим утеши Арханђела, а до тог доба кажу да су били 

у људи табани равни као даска.” 

Вредно је споменути и легенду насталу у пределу Левача: “За 

четрдесет дана после васкрса Христос се јављао свету, па се у 

четрдесети дан узнео на небо. Када се је узносио, за њим је пошла и 

земља. Видећи то, он јој заповеди да не иде даље и тако постану 

брда и планине”. 

Ето, то је “незналачко благо” које су нам оставили преци о 

постанку планина. Сигурно тога има још много разбацаног по 

књигама и у забелешкама сакупљача народног предања, па би било 

добро да нам се наши планинари јављају ако су негде чули и 

записали нешто ново у овој теми. 
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САН ПИЈЕТРО -  НАЈТУЖНИЈА ПЛАНИНА 

НА СВЕТУ 
 

          За Корзику се каже да је  “планина израсла из мора”. У 

том згужваном делићу земњине коре, врх Сан Пијетро, висок 1398 

метара, представља само анонимну и обичну чуку. Не успевам га 

пронаћи ни на најпрецизнијим картама овог медитеранског острва. 

Он је ту негде изнад летовалишта Пропријано па мало северно према 

Ајачију.  

 Тај  невелики корзикански врх израстао је првог дана децембра 

1981. године у големи гранитни споменик трагедији која се по броју 

жртава сматра најтежом планинском катастрофом на свету. На 

његовим стенама и литицама разасути су животи 180 путника 

љубљанског “Инекс-Адријиног” авиона, који се силином метеора 

зарио у камените падине Сан Пијетра.  

“Гробницу велику припреми 

планина у магли што ћути 

згуснута светлост у очима 

и снови по њој разасутих” 

         Као да ови стихови Гордане Лазић,  песника из Славонског 

Брода, посвећени удесу југословенског авиона над Корзиком, капљу 

с листова столетних кестенова изнад села Петрето Бићисано док 

корачамо ка врху испод којег нам се чини да врлет неку своју тугу 

има, а понор не уме да сања.  

- Јесу ли ти ветри сломили крила ил’ магла испила очи, сребрна 

птицо? - питам се корачајући у немој колони. 

          Посматрам маглу како низ сломљено крило клизи у јутро 

без осмеха. А оно је на образу Сан Пијетра некако сиво. Уместо 

светачког ореола светац носи камено небо. У крилу му птица с 

недовршеним летом. Пала је у вечиту ћутњу.  

-Некада је овде био птичији рај  - прича Пјетро Ђакомети који је 

са братом Аленом, оног сивог децембарског преподнева, био први 

сведок трагедије.   

          Сасвим случајно њих двојица су открили удес 

југословенске летилице.  

Веровали или не, птице су ове године на Сан Пијетру ућутале. 

          Пјетро Ђакомети је по занимању шумски ватрогасац. 

Добро познаје сваку стопу овог дела планине. На падинама Сан 

Пијетра - вели - осећа се као у своме дворишту. Годинама крстари 

овуда водећи рачуна да се негде не појави ватра. Шумски пожари на 

Корзици су велико зло.  

- Слика је готово иста као и лане - прича Ђакомети док се 

договарамо како најбрже и најлакше да стигнемо на врх - Видећете. 
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Само је мало мање људских костију. Оне крупне одмах су покупили 

легионари, након трагедије, и у пластичним врећама снели их у село. 

Овамо више нико не залази.  

          Сан Пијетро је најтиша гора на свету. Не оглашава се овде 

ни птица, ни цврчак. Ни ветар се не чује. Можда ми се, због тога, 

учини да је то и најтужнија планина на свету. 

          У дну велике стеновите увале назиру се кућерци Петрета 

Бићисана. Када смо јутрос кренули из села пут врха испратили су нас 

још поспани погледи мештана. Само неколико људи је овде знало за 

ову југословенску групу планинских ходочасника. Углавном су то 

Словенци и нас је “осталих” четворо - из Сарајева, Загреба и 

Сремских Карловаца. Планинари су у овом крају непознати, а ни 

већина мештана се никада није пела уз врлети Сан Пијетра.  

          Походио сам многе планине, волео их лепотом живљења, 

али Светог Петра корзиканског никако не могу волети. Почињем да 

мрзим и магле над свечевом главом, јер су оне овде украле снове 

једне Мајде, Шпеле, Мојце, Ане, Бориса, Марјана… У наручју Сан 

Пијетра остале су само просуте тајне. Неизговорене поруке. Остала 

су само имена, заустављено време. Остали су једноставно, - људи! 

          Како бих радо да побегнем из ове планине. Било где. У 

заборав или у долину да ослушкујем жубор потока. Живота. Смета ми 

тишина у згрченим лицима. У сувом грлу. 

          Прошла су више од два и по сата како смо напустили 

Петрето Бићисано. На изласку из села, случајност је ваљда тако 

хтела, угледао сам Сан Пијетро кроз крстаче сеоског гробља. 

Разапели га погледи на плавом небу. У почетку колским путем, па 

онда одавно неходаном шумском стазом, пробијали смо се кроз 

високе папрати. Повремено би нам се, крај пута, указала стабла 

столетних дивљих кестенова, који су у борби за опстанак на овом 

камењару изгубили лепоту. На махове ми се чинило да сам их 

затекао у некаквој сатанској игри ругобе. Можда, тако ружни, још 

никад  нису ушетали у људско око па им је и било свеједно како 

изгледају.  

         Камена зараван изнад шумског честара служила је данима 

после несреће за слетање хеликоптера. Никаквих трагова ни 

остатака авиона о којима су нам пре поласка мештани причали. 

Помисли да трагова више и нема.                   

Десетак минута касније: у рашљама многовековне букве 

заустављени точкови крилатице. Ноге ДЦ-9. Три  километра далеко 

од места удеса. У стени мало више, заглављен део авионског мотора. 

Мало даље стотине, можда и хиљаде жица и жичица вири из 

сребрнкасте кутије. Више не водимо рачуна јерсмо ли на добром путу 

- авионских делова је све више и више.  
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Колико ли је радости остало на овим падинама? Колико 

започетих снова је заустављено на оном пропланку. Колико љубави 

је расејано по камењару Сан Пијетра? Данас је, некако, хладан дан. 

Зебе срце под топлим медитеранским небом. 

Ено, на оном дрвећу пронашли смо шеснаест тела - показује 

Ђаконети на супротну страну увале. 

Трагови трагедије сада су видљиви на сваком кораку. Прво, део 

авионскоог трупа, па крило на којем пише “YU - ANNA”. Изнад, по 

камену, разбацани делови гардеробе, ташне, новчаници. Шарена 

вунена капа, а поред ње свежањ кључева од аутомобила. Рукавице и 

женски несесер. 

Слава им! - понављамо за Мирком Фетихом, вођом наше групе, 

који је над пламичцима запаљених  свећа одржао кратко посмртно 

слово. 

          Иза нас је остао титрај тридесетак пламичака разнобојних 

свећа.  

          Грле се облаци над каменом главом Сан Пијетра. Опијена 

жалошћу почива долина у меком жубору наших суза.  

          На поветарцу лелујају пламичци. Као да нам машу за нека 

нова сретања. За незаборав овог места.  

          Стижемо и на место где је, како се само претпоставља, 

ДЦ-9 само очешао стену. Осим црне мрље на ветром избељеној 

стени, ништа више. У брзини је закачио крилом гребен и сурвао се на 

другу страну. Распао се. Каква је то морала бити силина удара? 

Авионски делови одлетели су неколико километара даље.  

То је Сан Пијетро. Врх. 

Од сузних очију и магле која се нечујно ушуњала међу нас, 

поглед не може нигде да одлута.  

Испред нас је Ајачо. шездесет километара одавде на север и 

објашњава Ђакомети замагљени поглед. Лево је Пропријано, а десно 

се протеже гребен Бавеле.  

          Наслућујемо хоризонт. Можда су некад погледи са Сан 

Пијетра и величанствени. Данас нису.  

          Овамо се не долази ради победе човека над природом, 

ради нових неиспитаних планинских путева нити неке величанствене 

панораме. Ово је место на коме је природа тријумфовала. Човек је 

био тако мали. А ми смо на ову планину Корзике доспели да 

понесемо успомену како је природа и мајка и блудница белосветска.  

          Повратак нам је означила наслућена стазица низ литицу. 

Размишљам о онима који су заједно са сребрном птицом остали на 

овој планини без повратка. Ту радост, они који су овамо стигли на 

крилима “АННЕ”, никада неће осетити.  

          Враћамо се у Петрето Бићисано.  

          И песник рече:           
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          “Недочекани остали су  

          Између својих жеља у облацима...” 

          

 Наш аутобус граби ка Ајачу.  

          Њихов авион никад није стигао у главни град Корзике.   

 

Наше планине, 11-12/1983. год. 

 

 

ДВА ВЕКА МОН БЛАНА 
 

Лето 1786. Осми је август. 

У малом и сиромашном француском планинском селу Шамони, 

насталом од некадашњег осамљеног и пустињачког склоништа 

калуђера, завладало је велико узбуђење. Касно је после подне. 

Ускоро ће и мрак почети да се завлачи у дубоке алпске долине. Иако 

је радни дан, све становништво се сакупило на сеоском тргу. Машу 

рукама, вичу и узбуђено показују на ледене врхове што се у дугом 

венцу дижу изнад њихових глава. Неки дурбином проматрају далеки 

снежни врх. 

На тамном хоризонту где се бела ивица врха јасно издваја, на 

плавом небу - нешто се миче. Тога дана, пре два века, у шест сати 

после подне први пут је ступила човекова нога на “Кров Европе” - 

4810 метара високи Мон Блан. Жан Жак Балма (Jean Jacques Balmat), 

сељак и сакупљач горских кристала из Шамонија и сеоски лекар  

Мишел Габриел Пакар (Michel Gabriel Packard) победоносно су, у онај 

вечерњи сат, стајали на врху. Скоро ће и ноћ, а њих двојица још су 

на висини. У вечном снегу. Немогуће је преноћити тамо и кад је 

време лепо, а над страшном белом планином већ лепршају снежни 

барјаци које ветар диже и бесно ковитла око врха. 

Хоће ли победници успети да сиђу у своје село? Неће ли 

глечерске пукотине испод Мон Блана постати њихов гроб? 

Стрепња житеља Шамонија није без разлога. Окрутан је Мон 

Блан! Вековима већ они гледају са страхом на увек залеђене бокове 

околних планина. Знају добро да тамо царује снег, силни глечери, 

страшне провалије и ледене пукотине. Непогоде су ужасне: громови 

цепају оштре стеновите торњеве, а ветрови дивљају таквом снагом 

да им се ништа не може одупрети. Сељаци верују да тамо горе 

господаре моћни духови и нечастиве силе. Они зазиру да се са својих 

зелених пашњака испну на снежне падине. Потврду за своја 

веровања планинци виде у силним невољама које им “див између 

седам долина” - како још зову Мон Блан - сваке године шаље: 

снежне лавине, камене одроне, водене бујице и поплаве које им 
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руше колибе у планини, односе стоку, а често несрећа стиже и до 

села дубоко у долини. 

Зато их сада, док проматрају две покретне тачке на врху “беле 

горе”, успркос дивљења смелом подвигу својих сељана, хватају страх 

и језа што  их чека у страшној ноћи која ће их сигурно затећи на 

тајанственој високој леденој планини? 

Што траже та двојица у царству леда где се још нико пре њих 

није усудио да зађе? 

Делимичан одговор на ово питање налазимо у занимљивом 

дневнику доктора Пакара: 

“Почели смо одмах прелазити глечер Босонс, упутивши се ланцу 

тамних стена Гран Миле (Grand Mulets) које смо оставили на левој 

страни, где је господин де Сосир после подигао склониште. Ускоро су 

се појавиле прве озбиљне препреке. Глечер је био врло искидан 

мноштвом широких и отворених пукотина. Балма је овим путем 

прошао пре два месеца и према његовом причању тада је било лакше 

прелазити пошто  је снег био тврђи. Четири пута су се снежни 

мостови под нама рушили и ми смо под собом видели страшне 

поноре, али смо ипак избегли несрећу на тај начин што смо легли на 

наше дугачке палице и с њима клизили и пузали преко ових мостова. 

Изгубили смо много времена, а кад смо прошли стене Гранд  Милеа 

било је већ прошло подне. 

Стигли смо до Малог платоа (Petit Plateau). Глечер на овом месту 

није био опасан, али је на површини било много новог снега који је 

својим блештањем умарао очи, а и ноге својом дубином. Балма је био 

обесхрабрен оваквим напором, а и због тога што  је време подмакло 

хтео је да се вратимо, рекавши да је обећао жени да ће се те вечери 

вратити и помоћи јој у неговању болесног детета. Мислио сам да је то 

обичан изговор, те сам га наговорио да наставимо и с времена на 

време олакшавао сам му терет. 

У три сата стигли смо до Велике снежне пољане (Grand Plateau). 

Овде се види само снег, потпуно чист и необичне белине, који је 

одударао од готово црног неба. Ту није било живог бића, ни трага 

вегетације; све је у правом смислу речи постојбина мраза и тишине. 

Упрли смо све снаге, јер је било касно после подне, а ни говора о 

могућности за преноћиште. 

Пошто  је снег под нама пропадао, прелаз преко ове пољане био 

је нарочито тежак, тако да је Балма рекао да ће се одмах вратити ако 

ја лично не преузмем водство. Због тога сам ишао први и газио снег 

до појаса. Обилазили смо подножје врха Мон Блана који, се дизао на 

десној страни. Падина је била стрма, око 40 степени, а снег веома 

тврд. Помоћу гвоздених шиљака на нашим штаповима помагали смо 

се при ходу и спречавали да не клизимо. То је био врло напоран и 

опасан посао. Под нама је на левој страни зјапила провалија, али смо 
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коначно око пет сати ипак стигли на врх падине. Како смо после 

чули, људи који су нас дурбином пратили из Шамонија видели су нас 

врло добро јер су се наше силуете истицале на белој позадини. 

Затим смо окренули на десно, према југу, у смеру последње 

стрмине која води до самог врха, на чијем се крају уздижу из снега 

стене Мале Црвене Стене (Petit Rochers Rouges). Спустило се вече и 

почео је дувати ледени северозападњак, који нам је отежавао 

дисање. Били смо врло гладни, жедни и уморни, а чинило нам се да 

је врх још врло далеко. Помирио сам се с тим да ћемо морати 

преспавати на отвореном и рекао сам Балмау да погледа не би ли 

нашао подесно место за ноћење. Нисмо нашли ништа повољно и 

морао сам одлучити: или да се повучемо пред самим циљем и 

признамо да смо побеђени, или да наставимо пењање и изложимо се 

опасности да нас ноћ ухвати при спуштању. На срећу време се 

изненадно смирило. Ветар је дувао са севера: ако би нам сад успело 

да се дочепамо циља и да се за један сат почнемо спуштати, остаје 

нам још два сата дневног светла да пређемо најтежи део, а ако буде 

ведро имат ћемо и месечину као помагача. 

Испуњен надом да ћемо се некако вратити без опасности, 

одлучио сам да учинимо последњи напор. Позвао сам Балмаа да пође 

за мном. Тог часа изненадни удар ветра однео ми је шешир иако је 

био завезан узицом. 

Остатак пута није био опасан, али зато врло напоран. Дисање је 

постајало све теже, умор све већи. Срећом снег није био ни премекан 

ни претврд; сваких стотину корака морали смо се зауставити да 

повратимо дах и добијемо нову снагу. Што смо се више успињали, 

чешће смо се заустављали и на крају смо морали застајати сваких 

петнаестак корака. 

Било је и сувише хладно да се дуже одмарамо, а руке су ми тако 

промрзле да сам се са Балмаом заменио: за своју кожну рукавицу 

добио сам крзнену. Док смо се кратко задржавали у заклону испод 

врха, скупио сам мало камења. 

Хладноћа нас је терала даље. Упутио сам се право на врх, док је 

Балма, услед тежине терета, пошао лево да пронађе лакши пут. 

Морао је најзад трчати, тако да смо на крају обојица стигли на врх 

истевремено - у 18.23 сати. Крај самог врха видели смо две вране са 

жутим кљуновима. 

Хтели смо да пишемо и једемо, али смо приметили да се мастило 

у бочици смрзло, а и месо које је носио Балма. Забили смо штап у 

снег и на њему завезали мараму коју су приметили доле у Шамонију. 

Упркос хладноћи, снег није био јако тврд, тако да сам могао 

поставити барометар. Забележио сам притисак ваздуха и 

температуру. Иако се барометар помакнуо због дужине успона, може 

се утврдити да се Мон Блан диже над свим суседним врховима и они 
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изгледају према њему као прави патуљци - 4810 метара. После 

неколико мерења компасом утврдио сам да се магнетска варијација 

мало разликује од нормалне. Уједно сам учинио нека опажања у 

погледу плаветнила неба по де Сосиревој методи цианометром. 

Нажалост, видик није био потпуно чист, маглени облаци 

застирали су хоризонт. Под нашим ногама указивала се цела Савоја 

утиснута између реке Роне и ланаца Алпа. Видик је био обасјан 

зрацима сунца које се приближавало западу, а дубоке и тамне сенке 

падале су са сваког врхунца: то је било неописиво лепо. 

Због хладноће нисмо се више могли дивити овом јединственом 

призору те смо одлучили да кренемо. Могли смо се спустити и благом 

падином долине Аосте, али овде нисам нашао погодно место које би 

нам могло послужити као склониште. Морали смо се што пре 

одлучити на повратак. Врх смо оставили у 18,58 а после шест минута 

већ смо били на Малим Црвеним Стенама. Силазили смо врло 

опрезно. У случају да се оклизнемо, један другом не бисмо могли 

помоћи. Ишли смо по старом трагу. Кад смо прешли оне велике 

пукотине, мрак се већ спуштао, а кад смо напуштали Велики Плато 

била је потпуна ноћ, али срећом јака месечина. Иначе сумњам да 

бисмо се извукли живи. Успркос томе, спуштање је ишло прилично 

брзо. Преко снежних мостова који су нам јутрос задавали толико 

мука прелазили смо добро, пошто  се снег смрзнуо и отврднуо, тако 

да није било опасности да пропаднемо. На велику жалост, путем ми 

се барометар разбио. Коначно, пре пола ноћи напустили смо глечер и 

дочепали се земље на врху Монтањ де ла кот, где смо се задржали до 

сванућа. Тек сада смо опазили да су нам руке у кожним рукавицама 

смрзнуте. 

У зору другог дана био сам готово слеп. То ме је зачудило, јер ми 

за време хода није много сметао блесак снега, иако смо запазили да 

је свежи снег много неугоднији од старог. Ја нисам видио ништа пред 

собом, те ме је Балма морао водити до Шамонија у који смо стигли 

око осам сати изјутра. Одмах смо отишли на спавање, а отеклине су 

нас јако пекле. Усне су нам биле отечене, образи опаљени и пуни 

пликова, а очи упаљене и црвене. И поред свих недаћа, осећали смо 

велико задовољство због коначно постигнутог циља и савладавања 

толиких препрека. Најзад, постали смо први освајачи Мон Блана - 

први смо ступили на његов тешко доступни врх.” 

Тако пише о првом успону на Мон Блан један од учесника. Према 

дневнику др. Пакара главна заслуга за тај успех припада, наравно, 

њему. Ипак, сва слава припала је Балмау; он је испричао 

савременицима да је др. Пакар посустао и да га је морао извући на 

врх, толико је био малодушан и преморен. 



У ПОТКРОВЉУ СВЕТА 

352 

 

Било како било, чињеница је да је тога дана, 8. августа 1786. 

године, освојен “Кров Европе” - вечито залеђени врх Мон Блана, и то 

без икаквих техничких помагала за које зна модерни алпинизам. 

А све је заправо почело тридесетак година пре овог успона. 

Средином 18. века велики књижевник, мислилац и филозоф Жан 

Жак Русо (Jean Jacques Rousseau), човек ретке делатности и 

истанчана духа, проповеда као основни пут за срећу човека враћање 

природи. На том путу зближења људи с природом он истиче значење 

и улогу планина на којима човек боље упознаје себе и развија своје 

најплеменитије особине. 

Русо је из Женеве, дивног места на Леманском језеру, које ће 

после тражити сједињење са швајцарском републиком.  У Женеви он 

има неколико истомишљеника и поштовалаца. Један од њих је 

славни научник и природњак Орас Бенедикт де Сосир (Horace 

Benedict de Saussure). И он, као и песник Марк Бури (Marc Theodule 

Bourrit) и физичари браћа Жан (Jean) и Гијом де Лик (Gillaume de 

Luc) са дивљењем проматрају снегом оковане беле врхове који се с 

Леманског језера лешкају на сунцу у даљини. Потакнути 

Роуссеауовим идејама, браћа де Лик почињу маштати о том 

необичном свету и све више интересују за високе планине. Сосир и 

браћа де Лик су људи који пошто-пото желе у планинама и на 

врховима потражити неки нови свет, нове доживљаје, нове спознаје. 

За разлику од њих Бури је естет - усхићује се лепотама и хармонијом 

које изазивају слике оштрих стена и врхова, вечитог леда, кристално 

плавог неба и меких зелених долина. Свако од њих са својим 

пртљагом жеља долази у Централне Алпе, у долину реке Авр која 

тече једном од седам долина ”беле планине”. 

Шамони је у њихово доба био малено неугледно село у којем је 

странац био ретка зверка. Отуд су и доласци браће де Лик и других, 

средином XVIII века, за ове житеље била права сензација. Нису 

могли разумети зашто се дошљаци пењу по околним планинама, 

излазе на неке врхове, а с пута се враћају с мноштвом камења. 

Сељаци су их сумњичаво гледали, верујући да баш нису “чисти у 

главама”. Додуше, браћа де Лик се задовољавају шетњама по нижим 

врховима, по падинама до којих глечери стижу потоцима. 

Бури је, међутим, борбенији. Њега привлачи само “велика бела 

планина” чије стране блистају под зрацима сунца или, завијане у 

таму облака, изгледају мистично, загонетно и изазивачки. Муку мучи 

да наговори неког горштака да пође с њим у шетњу око Мон Блана. 

Све се своди на кратке шетње.  Стижу само до глечера, а даље путују 

очи. Глечерске пукотине тако су ужасне за ове људе да немају 

храбрости ни да им се приближе, а камо ли да крену преко њих. За 

њих је глечер “нешто живо”, што шапуће, шкргуће и јеца. Из 

тамнозелених и црних глечерских бездана у њиховие очи и машту 
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провирује смрт. Зато је, ипак, боље издаље све то проматрати, са 

сувог и каменитог тла. И де Сосир би на врх Мон Блана. И он долази 

у Шамони. Обилази околне лако приступачне врхове, проматра белог 

дива, тражи пут до врха. Узалуд. И очи му се уморе од пењања 

погледом по леденим падинама. Долази на идеју да провоцира 

горштаке. Сеоски телал објављује по улицама Шамонија “чудо 

невиђено” - господин Сосир нуди награду од двадесет златника 

ономе тко се први попне на врх Мон Блана! Људи се само згледају. 

Врте главом - јест да је лепа пара, али је живот, ипак, вреднији. У 

земаљски, бели пакао нико не жели да крене. 

Балма размишља о златницима. О себи. Може ли их зарадити? 

Балма је постао део планине. Кућа у којој је рођен налази се уз сам 

глечер Пелерин. Када се родио, прво што је угледао кроз прозор 

била је оштра литица Аигуиј де Миди (Aiguille du Midi), која се ту, 

одмах изнад његовога крова дизала пут звезда. Од малена је научио 

да се пење по околним брдима, да се вере уза стене ловећи 

дивокозе, а тражио је и црвене, плаве и зелене камичке чудесних 

боја и облика. Налазио је и горске кристале, а још као дечак кренуо 

је у потрагу за “великим благом” које је из легенди извучено и овуда 

просуто. Благо никада није нашао, а минерале и горске кристале је 

тако зналачки проналазио да је постао чувен у долини. После сваке 

турнеје силазио би у Шамони и на централном тргу, по разастртој 

марами, просипао би кристале, који су код радозналаца и купаца 

изазивали дивљење. Овамо су долазили трговци и куповали 

разнобојне минерале и беле кристале који су после брушења 

постајали скупоцени накит. У потрази за својим камењем Балма је 

постепено упознавао ћуди високе планине. Почео је осећати као да 

је део ње и она њега. Из дана у дан кротио је њене ћуди. 

Када је Сосир објавио да нуди награду победнику Мон Блана, 

Балма још није ни проходао. Како је растао расло је и уверење да се 

ни за тај новац никада нико неће попети на “белу планину”. Сви 

покушаји завршавали су неуспехом. Балма је, међутим, потајно гајио 

наду да ће 20 златника ипак припасти њему. Када је одрастао, знао 

је да може свладати белог дива, само треба пронаћи најлакши и 

најсигурнији пут до циља. Било ми је 24 године када је први пут 

пристао да крене к врху са Марком Буријем, коме је то био по тко зна 

који покушај да иде у авантуру звану Мон Блан. Увек се надао да ће 

баш он бити први чија ће нога крочити на теме белог великана. Није 

га толико привлачила новчана награда, колико сујета - да буде први 

на врху. 

Овога пута, средином лета 1785. године Бури и Балма успевају 

стићи само до Гран Милеа високог 3050 метара. Преморени су, време 

се покварило. Морали су натраг у долину. Идуће године њих двојица 

поново су заједно. С њима је још неколико горштака. Сада се већ 
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пробијају до “Камиље грбе”, а Балма сам наставља пут и стиже до 

4525 метара високог врха Црвене стене. Врх му је на дохват руке, 

али снаге више нема. Изгубио се у лавиринту леда и снега, па је тако 

морао да одустане. Само 285 метара висинске разлике делило га је 

од циља. И овога пута бели див је изашао као победник 

- Морам освојити ту проклету награду - размишљао је Балма, 

силазећи у Шамони. Морам! Морам! Морам...  одзвањало је у глави 

скупљача горских кристала. 

На повратку ноћ га је затекла на висини од 4000 метара. Док се 

бранио од студени, зурио је у белу падину обасјану месечином. 

Тражио је пут до циља. И ујутро, када се сунце појавило, остао је ту 

у потрази за ногоступом који ће га одвести на врх. 

Кренуо је даље. Био је сигуран да пут на врх Мон Блана води из 

Шамонија преко глечера Босонс до подножја Гран Милеа, а одатле 

преко Малог платоа на Црвену стену и даље на врх. То је онај правац 

којим се и данас најчешће излази на Мон Блан. 

Балма је кришом дошао у Шамони. Завукао се у сено и ту остао 

да се одмара 24 сата. После тога, окрепљен и свеж, јавио се Пакару, 

који се такођер интересовао за излазак на врх: 

- Господине докторе, имам га - узвикнуо је Балма још с врата. 

Објаснио је Пакару да је пронашао пут до циља. Сутрадан су 

њих двојица кришом изашли из Шамонија и дан после тријумфално 

су стајали на Мон Блану. 

Победници су у Шамонију дочекани с великим  поштовањем. 

Приређено им је нечувено весеље и славље. Много година после на 

главном тргу Шамонија подигнут је споменик де Сосиру и Балму. 

Пакар је заборављен! Балма је у знак признања чак добио од 

сардинијског краља титулу “Балма од Мон Блана”. 

Идуће, 1787. године, Балма на врх изводи и де Сосира, који је на 

овај успон повео седамнаест носача и свог слугу. 

Балма је трагично завршио 1834. године - тражећи горске 

кристале нестао је без трага на падинама “беле планине”. Његово 

тело никада није пронађено. 

Када се већ говори о првом успону на Мон Блан од пре два века, 

била би неправда не споменути и прву даму која је освојила белога 

дива. Била је то Мари Паради. Она је 14. јула 1808. године стигла на 

“Кров Европе”. 

 

Наше планине, 7-8/1986. год. 

 

НОВИНАРСКО ПЕРО МЕЂУ 

ХИМАЛАЈСКИМ ЗВЕЗДАМА 
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На адресу Радивоја Ковачевића, репортера “Илустроване 

Политике”, стигло је ових дана (1988. год.) писмо из Љубљане. 

Планинска звеза Словеније позива га да се прикључи новој 

југословенској експедицији чији је циљ западни део Хималаја, познат 

и под именом Каракорум. Наши најбољи планинари спремају се да 

крајем маја крену на тромесечни пут, а на нишану им је други врх на 

свету 8611 метара високи Чогори или популарније К-2. 

Ковачевић је већ једампут боравио у Хималајима. Његове 

репортаже са Монт Евереста од фебруара до јуна 1979. године, 

објававили су готово сви југословенски дневни и недељни листови. И 

овога пута циљ би му био: обавештавање југословенске јавности о 

борби човека с природом, јер на овај врх, као и приликом успона на 

Монт Еверест, југословански алпинисти желе стићи смером који пре 

њих још нико није прошао. 

А како је пре девет година с Крова света извештавао читаоце у 

Југославији, најбоље нека нам исприча сам Ковачевић. 

Међу најискуснијим планинарима-алпинистима из Словеније, 

Хрватске и Босне и Херцеговине крајем зиме 1979, обрео се и један  

Лала. Био сам нека врста сензације Шесте југословенске 

алпинистичке хималајске експедиције. Пријатељи и познаници, 

чувши на какав се пут спремам, нису могли чудом да се начуде:  

-Куда ћеш ти равничар и прашинар у она силна брда? - питали 

су ме. Држи се ти свога Панонског мора, равница је сигурнија од 

оних брдескара!  

Кум Коста, који иначе никад није могао схватити моју љубав 

према брдима и планинарењу, испричао ми је шалу о Лали и његову 

успону на Триглав:  

Стигао Лала са Сосом, на летовање, у Мојстрану. Ту у бирцузу 

упозна се с Јанезом врсним планинаром. 

Товариш Лала, јеси ли кад био на Крову Југославије? - упита га 

нови познаник. 

- Јух, како да нисам. Био сам и на крову наше цркве кад смо оно 

ловили сове буљине   одговори самоуверено овај.  

И ту се договорише да сутрадан крену на врх Триглава.  

Договорено учињено.  

Сав ушмуран, једва говорећи од умора и силног пентрања, Лала 

се некако довуче до Аљажевог столпа на врху Триглава, а Јанез, чио 

као срна, упита га: 

- Види, Лало, како је доле лепо! 

Лала га само тужно погледа и  једва процеди кроз зубе: 

- Па, ког си ме онда андрака овамо вукао кад је доле тако лепо. 

Е, ја у Хималаје и нисам кренуо да бих сањао лепоту војвођанске 

равнице. Веровао сам, као и много пута пре тога, да човек тражи оно 

што нема. Одлазећи у високе планине дивио сам се ономе што је 
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изван оквира мога свакодневног живота. А Хималаје су ми пружале 

управо такав доживљај.  

Нашавши се у том вечном снегу, леду, камену и небу, тек тада 

сам постао свестан колико је човек сићушан међу тим белим 

оријашима. У леденом пространству, које ми се понекад чинило веће 

и од највећег океана, схватио сам колико је људско биће немоћно да 

физички надвлада природу. Међутим, ум је царевао и у том рвању с 

ужасно ниским температурама, ветровима, леденим литицама, 

недостатком кисеоника - увек је знао да им доскочи.  

Такав амбијент баш ме је подстицао да будем “прозор” 

милионском аудиторијуму у Југославији у све оно што ће се наредна 

два месеца овде догађати. Пут ка врху Монт Евереста, знао сам, неће 

бити ни мало лак, а понајмање романтичан попут неког викендашког 

планинарења у Проклетијама, Алпама, Дурмитору или Велебиту. Бели 

Див се неће тако лако предати. И нисам се преварио.  

Пут од Катмандуа, главног града Непала, до нашега базног 

логора у подножју Монт Евереста, трајао је три недеље. Раздаљину 

од око четири стотине километара прешли смо, наравно пешице. 

Заједно са шест стотина носача нашега петнаестотонског пртљага. На 

висини од 5500 метара, на глечеру Кумбу, постављени су шатори 

базног логора. Наслаге леда испод нас, кажу, биле су дебеле око три 

стотине метара, а ледник је непрестано “дисао”: отварале су се 

пукотине тамо где си им се најмање надао. Никада ниси био сигуран 

неће ли ти се испред ногу искесити зелено црна провалија у коју је и 

поглед са страхом улазио.  

Уместо крова - небо, а зидови залеђене падине Пуноморија, 

Нупсеа и Евереста. Жива у термометру ноћима се спуштала до 

четрдесет испод нуле, а дању скакала до тридесет изнад нуле. У 

таквом амбијенту протекла су два месеца. Толико је трајало и моје 

радно место на коме сам покушао да одрадим девизне дневнице што 

сам их добио, а промрзлим прстима да пишем сваког дана шта се 

овде догађало. 

Само писање одрвенелим прстима и није било толико тешко 

колико послати у Југославију оно што сам написао.  

Поштар је био дечак из Племена Шерпа и имао је задатак да 

једанпут недељно “отрчи” до Намче Базара, села удаљеног од нашег 

логора четири дана пешачења. Писма је предавао домаћину 

импровизованог хотела крај, такође, импровизованог аеродромчића 

Сјангбоче, с ког су авиончићи, само када је време било стабилно, 

полетали према Катмандуу. Било је, истини за вољу, када ни десет 

дана овамо нису стизали и тада би наша пошта лежала негде, 

спакована у најобичнијој врећи, у углу прљавог хотела - бараке. 



У ПОТКРОВЉУ СВЕТА 

357 

 

Тек после, када сам се вратио кући, чуо сам да су писма 

путовала од четрнаест до месец дана. Увек су, додуше стизала на 

назначену адресу.  

Једне хладне звездане ноћи осетио сам сву професионалну 

деформацију. Увек сам маштао да будем “на лицу места” неког 

догађаја једини, а да то буде неко светско чудо. И те ноћи, када су 

ме звезде штипале хладноћом за образе, седио сам на камену испред 

шатора. На разређеном зраку тешко се спавало и често сам дубоко у 

ноћ седио тако зурећи у - ништа.  

У једном тренутку, иза задњег шатора, учини ми се да неко хода. 

Сенка? Ко би то могао бити у ово доба глухе ноћи? Аха - Јети! 

Сан о снежном човеку непрестано ме прогањао. Има га, нема га. 

Зурио сам у мрак - “то нешто” је још увек тамо стајало, кренуло би 

корак два напред, па би се вратило.  

На мах је прошла мисао коју сам, долазећи овамо, чуо од 

Едмунда Хилариа:  

“Јети живи само у нашим главама, у нашој машти”.  

- Ма, каква машта, ово је стварност - уверавао сам себе 

непрестано гледајући на ту страну.  

Бога ми, и страх ме је неки спопао, али жеља да интервјуишем 

Јетија потискивала је помисао страху.  

- Ух, каква би то светска сензација била! - мислио сам.  - Ја 

интервјуишем Јетија. Онако на тенане, питам га свашта.  

И већ сам почео смишљати питања која ћу му поставити.  

Онда се у једном транутку разочарам - како га снимити ноћу? Ко 

ће ми веровати да смо се снежни човек и ја нашли очи у очи ? 

И док су тако пролазиле секунде у прављењу плана шта “да  

пишем” о сусрету с Јетијем, сетим се оног веровања Шерпаса, о ком 

сам чуо у манастиру Тангбоче: 

- Сваки човек који се сретне с Јетијем и види га, одмах умире - 

кажу Шерпаси. - Отуда и нема сведока који би потврдили да снежни 

човек заиста постоји.  

А јок! Ја нећу да умрем и - одустанем од интервјуа с Јетијем.  

Ујутро сам приметио да је то био један овећи камен - претходне 

ноћи, у мојим сањарењима, изигравао је улога Јетија.  

- Ех, када бих га ипак срео, интервјуисао бих га - тешио сам 

себе после ноћи у којој су “у страху велике очи”. 

Сада, док на миру прелиставам успомене с глечера Кумбу, не 

могу а да не преживљавам трагедију Марјана Манфреде и Викија 

Грошеља. Њих двојица су ми онда, а и данас, хероји пораза. Назвао 

сам их, посебно Манфреду, победницима пораза. Зашто? 

Из јуришног логора, на висини од 8120 метара, Манфреда и 

Грошељ били су први пар који је требало да крене у коначни јуриш 

на врх света.  



У ПОТКРОВЉУ СВЕТА 

358 

 

Из малог шаторчића, у ком су провели претходну ноћ, кренули 

су 10. маја спремни да се домогну циља. Стотињак метара више 

Грошељу се покварио сигурносни вентил на боци са кисеоником. 

Недостатак кисеоника утицао је на циркулацију крви и тек сутрадан 

Грошељ је осетио последице - задобио је тешке промрзлине на 

стопалима. Пут је наставио Манфреда. Сам. Испред њега се 

испречила двадесетметарска стена, окомита и глатка као зид, коју је 

требало савладати. Морао је одложити боцу са кисеоником и скинути 

рукавице. Голим прстима је пипкао стену тражећи и најмању 

избочину да би могао напредовати. Три сата је трајала та његова 

борба с оних двадесетак метара. На том месту је разапео уже да би 

они, који ће овуда после пролазити, ишли брже и без потешкоћа. У 

предвечерје био је само стотињак метара од врха. Циљ му је био на 

дохвату руке. Али, ближила се ноћ. Он сам на тој висини, без вреће 

за спавање, без шаторске заштите.  

Врх је видео, али је одлучио: Назад! 

- Била је то најтежа одлука у мом животу - причао ми је после 

Манфреда. - Знаш, толике сам године стуцкао у припреме, толико се 

тога одрицао да стечем кондицију, лишавао се удобности 

свакодневног живота јурећи сваког слободног тренутка у планине, а 

када ми је сан да стојим на највишој тачки земљине кугле био тако 

близу, одлучио сам да одустанем. Само сам на тренутак био у 

дилеми: врх или живот? 

Одлучио сам се за живот. Сумњам да бих имао снаге да се 

вратим с врха. Ноћ и хладноћа би ме прогутали.  

Данас, док слушам траку с овом Манфредином исповешћу, сећам 

се како је неколико дана после тог пораза, шутљив и жалостан, само 

шетао по базном логору избегавајући сваки разговор, 

проживљавајући најтеже тренутке пораза из ког је изашао као - 

победник.  

И он је, попут Грошеља, неколико дана после осетио последице: 

промрзле су му обе шаке на оној стени. Због промрзлина су њих 

двојица хеликоптером пребачени у Катманду на лечење, одакле су 

две недеље пре експедиције стигли у Љубљану. 

Опет се враћам - новинарству. Боље рећи срећи која ме је 

пратила на овом путу.  

Знајући да моја писма дуго путују у Југославију, трудио сам се 

да у својим репортажама  не исписујем сухопаран дневник догађаја с 

падина Монт Евереста. Док би оне стигле до читалаца, овде би се 

много тога већ променио. Отуда сам тражио човека у овом леденом 

беспућу. Пратећи сваки корак наших алпиниста тражио сам што  они 

у тренуцима осећају - било кад им је тешко или када у неком часу 

осете сласт победе над природом. 
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Негде пред 1. мај наши момци су кренули ка месту где  је 

требало поставити шаторчић јуришног логора. Верујући да ће успети, 

тада сам написао репортажу “Корак до победе”. Рачунао сам да им до 

врха само још мало недостаје. И нисам се преварио. Та моја 

репортажа стигла је, на срећу, у новосадски “Дневник” 10. маја, 

одакле је одмах телексом слата свим листовима за које сам писао. Ту 

репортажу објавили су у  недељу 13. маја. У седам југословенских 

листова тога јутра појавио се наслов “Корак до победе”. 

Око 15 сати, Предраг Кнежевић је у емисији “Време спорта и 

разоноде” Радио Београда прочитао Реутерову вест из Катмандуа: 

“Југословени, преко западног гребена, успели да стигну на врх Монт 

Евереста”. 

Стварно ме је Фортуна пратила - јер шта би се догодило да је 

моје писмо закаснило? Не смем ни да помислим. Пре подне су 

Југословени тако могли прочитати да су наши алпинисти пред 

вратима победе, а поподне је стигла управо радосна вест о тријумфу 

наших планинара.  

Тога дана, 13. маја, када смо чули глас Нејца Заплотника с врха 

Евереста, који је вођи експедиције Тонету Шкарји преко токија-

вокија кратко саопштио: “Победа! Тоне, ми смо на врху. Седимо крај 

кинеске пирамиде и не знам шта да радимо...”  

Враћајући се испод Монт Евереста, стигао сам у Немче Базар. Ту 

сам се нашао у незавидној ситуацији - или ћу две недеље пешачити 

до Катмандуа или авиончићем стићи тамо за два сата. Авиона, 

међутим није било већ шести дан, а сакупило се толико путника да 

их не би стало ни у пет летелица.  

Желео сам да што пе стигнем у Југославију и још, док сам свеж, 

пишем о успеху наших планинара. Ту сам поново срео Хиларија и 

пожалио му се што ме снашло.      

Обећао је да ће ми помоћи: 

Сутра, сигурно долеће авион. Треба да однесе неки товар у 

Катхаманду. Немам ништа против да се укрцаш у њега. Бит ћеш сам 

са сандуцима.  

Уместо да пешачим четрнаест дана хималајским обронцима, пут 

сам превалио за два сата. Додуше целим путем сам био згрчен, али 

ми то није умањило радост летења. Стајао бих и на једној нози само 

да што пре стигнем кући.   

 

Наше планине, 5-6/1988. год. 

 

ОЧИ У ОЧИ СА “ЉУДОЖДЕРОМ” 
 

Монт Еверест лагано излази из моде. Сувише је био попустљив 

пред насртљивим планинарима-алпинистима и дозволио да сваке 
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године истичу белу заставу. Примат преузима други, званично, по 

висини врх на свету - Чогори или К-2 у западном делу Хималаја, 

познатог и под именом Каракорум. 

Путеви ка врху “планине над планинама”, како домороци још 

зову К-2, тежи су од оних ка “крову света”. За сада су на обронцима 

овог хималајског горостаса трасирана само два правца - покушаји да 

се до врха стигне неким другим путевима - завршавали су се 

најчешће трагично. По броју жртава К-2 је рекордер. Само лане, у 

току јула и августа, на његовим вечито залеђеним падинама 

настрадало је шеснаест алпиниста. Отуда и није случајно што је 

добио и надимак “људождер”. 

Е, са тим белим и леденим чудовиштем, наћи ће се очи у очи, 

почетком лета, и југословенски алпинисти. 

Од Томажа Јамника, вође будуће експедиције на К-2, сазнајемо 

да ће се у њој налазити само дванаест особа: десет алпиниста, лекар 

и новинар. 

- Покушаћемо на врх да стигнемо као што смо то урадили на 

Монт Еверест 1979. године, новим, југословенским путем - каже 

Јамник. - Кренућемо кроз такозвани јужни гребен којим човек још 

није прошао. Уколико нас временске прилике онемогуће да изађемо 

тим правцем, имамо и резервних. Покушаћемо да се врха докопамо 

преко стрме западне стране. 

Организација једне хималајске експедиције није нимало 

једноставан посао. Пре пола године Јамник је у детаље разрадио све 

шта ће се из сата у сат догађати овог лета на падинама К-2. То је 

једна посебна студија. Иначе, експедицију ће сачињавати: Филип 

Бенце, Стане Белак, Богдан Бишчак, Томо Чесен, Радо Фабјан, Силво 
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Кара, Павле Козјек, Дамњан Мешко и Андреј Штремфељ. 

 

-То су веома искусни алпинисти, који су се већ неколико пута 

пели на Хималаје - наставља Јамник. - Белак и Штремфељ су се, 

сетомо се пре десет година попели на Еверест. Чесен је протеклих 

година стекао такво искуство, боравећи на Хималајима, и сигурно је 

да је један од кандидата који може да стигне на врх. А ни остали не 

заостају. 

Од Јамника сазнајемо да експедиција креће 28. маја 1989. Од 

Исламабада у Пакистану, докле стиже авионом, пут наставља 

аутобусом до села Скарду. Следи двонедељни марш преко глечера 

Балторо, до подножја К-2. Сто шездесет носача на леђима ће пренети 

око четири тоне опреме и хране. Иначе цео подухват стајаће 64000 

долара. Новац је делом обезбедила Планинска звеза Словеније, а 

делом спонзори - углавном радне организације из СР Словеније. 

- Наша база ће се налазити на висини од 5200 метара где ћемо, 

како рачунамо, стићи 26. јуна - износи Јамник неке детаље. - На путу 

ка врху мислимо да ће нам бити потребно да поставимо четири 

логора и један бивак, одакле ће, око 23. јула, почети освајање К-2. 

Повратак у домовину планирамо 27. августа. Очекујемо успех. 

Наравно, ваља имати на уму да је К-2 један од најтежих хималајских 

врхова, а време је, или боље рећи невреме, оно које може да нам 

омете планове и да се кући вратимо без великог трофеја. 

 

Чогори надвисио Чомолунгму? 

 

Почетком прошле године светом је протутњала вест - Монт 

Еверест није највиши врх света! За четири метра надвисио га је К-2. 

Вест је стигла из америчког универзитета “Вашингтон” у Ситлу. 

Додуше, Американци су своје откриће саопштили уз малу ограду. Тек 

када буду, на исти начин, измерили и висину Евереста или 

Чомолунгме, како Шерпе зову овај врх, знаће се коме припада 

примат. 

Део Хималаја, око изворишта реке Инд, амерички научници су 

мерили из сателита и дошли до података да је Чогори или К-2 са 

8611 “порастао” на 8852 метра, а то би значило да је четири метра 

виши од званично највишег врха света. 

На вест из Ситла први се јавио, а ко би и други, Едмунд Хилари. 

Подсетимо, он је 28. маја 1953. са Шерпасом Норкејом Тенсингом, 

као први човек, крочио на највишу тачку света. Чувени алпинист је 

изјавио да га ова вест није нимало изненадила. Навикао је на 

повремене тврдње како Еверест није највиши. 

На питање новинара: како би се осећао ако се, ипак, докаже да 

је К-2 виши од Евереста, популарни Новозеланђанин је одговорио: - 
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Мислим да сам довољно дуго уживао репутацију првог човека чија је 

нога крочила на највиши врх света. Нема разлога да сад жалим. Када 

сам изашао на Еверест, онда је то био кров света. 

Иначе, прва мерења Монт Евереста обавили су Енглези. Далеке 

1852. године шеф одељења за израчунавање висина хималајских 

врхова Раднат Сикдар поручио је врховном топографу Ендрју Вугу да 

је висина Пика XV- како се дотле звао данашњи Монт Еверест - 8839 

метара и осамдесет сантиметара. 

Друго знанично мерење Евереста обављено је 1905. Синди 

Барад је израчунао да је Еверест висок 8882 метра и осамнаест 

сантиметара, али је висину “заокружио” на 8888 метара. 

Међутим, најпрецизнија до сада мерења обавили су Кинези. 

Кинески алпинисти су 27. маја 1975. стигли са северне стране на 

највиши врх света и том приликом израчунали да је висок тачно 8848 

метара и тринаест сантиметара. На врх су поставили металну 

пирамиду - тригонометар, који, окован вечитим ледом, тамо и данас 

стоји. 

Американци су обећали да ће, помоћу сателита, као што су то 

радили на К-2, ове године измерити и Монт Еверест, па ће се тек 

онда знати коме припада примат “највишег на свету”. 

 

Небески крајпуташ 

 

Највиши хималајски врхови су усамљени, увучени дубоко у 

недра планине и миленијумима самују свој ледени живот. Први 

дочекају сунце, први ашикују са звездама, а на бескрајним небеским 

путевима облацима представљају крајпуташе. Један такав је и К-2. 

Први и до сада једини сусрет са овим врхом доживео сам пре 

осам година. Срели смо се на - небу. На путу за Кину, од Карачија 

према Урумчију, ЈАТ-ов “боинг” је пресекао овај  део Хималаја. Као 

на длану, у прозорском окну, појавила се “планина над планинама”. 

Годину дана после Евереста, са којим сам друговао пуна три месеца и 

запамтио му сваку бору на лицу, овај врх изгледао је језиво. Његове 

падине суновраћивале су се четири хиљаде метара од врха ка 

глечеру. Камено-ледена пирамида пропињала се ка небу и на том 

своме путу ка звездама у скоку, се згрчила. 

Колико је Монт Еверест пленио људе висином и спознајом да је 

“нај-нај” на свету, дотле је К-2, вечити други, људску знатижељу 

изазивао својим изгледом. 

Први истраживачи у овом делу Хималаја, почетком овог века, 

прозвали су га и “краљем леденог језера”. Краљевски делује изнад 

глечера Балторо, који је дугачак готово шездесет километара, и чије 

се ледене воде уливају у свети Инд. 
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Марко Поло, провлачећи баш овуда свој “свилени пут”, 1272. 

године морао се срести и са К-2. Можда га врх са леденом 

краљевском круном тада и није одушевио пошто је имао огромних 

мука да се провуче кроз гудуре Каракоруму и доспео на кинеско тле. 

Заљубљеници Хималаја имају обичај да кажу: Монт Еверест је 

највиши, Канченченга, такође хималајски врх висок 8585 метара, 

најраскошнији на свету - К-2 скупио је особине оба горска великана. 

Од када га је човек открио (1856), па до данас носи епитет 

најнеприступачнијег врха на свету. На његовим четири километра 

дугачким падинама готово да нема сигурног места за људску ногу - 

низ његове литице даноноћно тутње камене и ледене лавине. 

Иначе, хималајски “људождер” има два имена: домороци га зову 

Чого-ри  што у преводу значи “Велика планина”, а геодети су га, не 

знајући још тачно његову висину 1861. године једноставно прозвали 

K two  (kej tu) или К-2. Отуда су и оба имена у званичној употреби. 

 

Почели су Енглези 

 

Вео тајанствености са лица Чогорија први је скинуо пуковник Т. 

Г. Монтгомери. У беспуће Каракорума стигао је крајем пролећа 1856. 

године. Први му је измерио висину, а врх је чак добио његово име. 

Међутим, оно се брзо изгубило и добило данашње име. 

Хималајска грозница Европу је захватила у првим деценијама 

двадесетог века. За планинаре-алпинисте Централне Алпе и њихови 

врхунци, од Мон Блана до Доломита, постали су “ситниж” за све веће 

прохтеве пењача. Тражили су нове изазове, нова суочавања са 

суровим планинарским врховима. Све су то имали у Хималајима. 

Нико поуздано не може да каже колико још има неосвојених врхова. 

У овом делу Хималаја најагресивнији су Енглези. Мувају се и у 

централним и источним деловима хималајског горја - циљ су им 

врхови чија висина прелази 8000 метара. Та борба човека и природе 

трајађе пуне четири деценије. Тек 1950. Морис Херцог, Француз, 

постаће први човек на свету који је закорачио на један врх изнад 

осам километара. Он се 3. јуна 1950. са Лиусом Лашенелом домогао 

врха Анапурне, високог 8078 метара. 

Три године касније Хилари и Тенсинг стајаће и на највишем врху 

света. 

А К-2? 

Прва експедиција алпиниста кренула је овамо 1902. године. 

Водио ју је Оскар Екенштајн. Уз тројицу Енглеза, он је у екипу 

примио још двојицу Аустријанаца и једног Швајцарца. Њих 

шесторица су у то време, сматрало се били најбољи европски 

пењачи. Тек када су доспели у подножје К-2, схватили су у шта су се 
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упустили. Нису се честито ни окачили на залеђену стрмину када су 

одлучили да одустану од сулуде намере да крену ка врху. 

Изазов је остао. 

На глечеру Балторо, после седам година, нашла се експедиција 

Италијана. Вођа је чувени истраживач Абрузи. 

Ни они нису успели. Једино су утврдили да је врху најлакше 

прићи преко југоисточног гребена који су крстили војводиним 

именом. 

Тек 1929. нова експедиција Италијана је под врхом. К-2 делује 

тако стравично да се нису ни усудили да му честити приђу. 

Задовољили су се само геолошким испитивањем његове околине. 

У Европи колају приче о “краљу леденог језера”. Што су приче 

страшније изазов је већи. К-2 покушавају да освоје нове 

експедиције. Прво 1934, па 1936. и 1937. Узалуд! 

Врата пролаза одшкринули су Американци 1938. Њихова 

експедиција, коју је предводио Чарлс Хјустон, стиже до 7925 метара 

- врх је још далеко, а победа је остављена неком другом. 

Следеће године Американци су поново под К-2. Овога пута 

успевају да стигну до 8390 метара. Алпинист Дадли Волф и тројица 

носача животима плаћају овај јуриш. Остали су у вечитом леденом 

загрљају “људождера”. Ни остали чланови експедиције нису добро 

прошли - готово сви су се вратили са тешким промрзотинама. 

 

Тријумф Италијана 

 

Затишје у Хималајима трајало је до педесетих година. Почетком 

лета на глечеру Балторо поново су Американци. Експедицију и сада 

предводи Хјустон. Желели су да на врх стигну без маски за кисеоник. 

На жалост, учинак је био више него скроман - стигли су само до 7650 

метара. 

Крајем априла 1954. у малено пакистанско село Скарду доспела 

је италијанска експедиција са Ардитом Десиом. Колона од шест 

стотина носача са теретом од шеснаест тона хране и опреме, кренула 

је на двонедељни марш пут базног логора у подножју К-2. Нашавши 

се на свежем снегу, а ненавикнути на хладноћу, носачи су 

једноставно побацали товаре и главом без обзира побегли у долину. 

Ипак, Десио је успео да приволи десетак носача да остану и они су 

данима преносили пртљаг до базног логора. 

Италијанима није био непознат пут ка Врху преко Абрушког 

гребена - утврдили су им га Американци. Члановима италијанске 

експедиције остао је “још само корак” до победе. Месец дана требало 

им је да савладају онај непознати део - од 8390 до 8611 метара. 
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Који минут после 18 сати, 30. јуна 1954. године, на К-2 или 

Чогори залепршала се италијанска тробојка. Алпинисти Акиле 

Компањони и Лино Лаћедели тријумфовално су стајали на врху. 

Ни ова победа није прошла без људских жртава - алпиниста 

Марио Пушо умро је у базном логору од исцрпљености. 

Борба за К-2 тиме није престала. Алпинисти траже нове, теже, 

путеве ка врху. Упорност плаћају животима. Тек 1977. човек поново 

тријумфује на К-2. Те године на врху су Јапанци, па онда стижу 

Американци, па Рајнхолд Меснер из Тирола... 

Нови изазов је у Хималајима. Нови. Ако је К-2 стварно надвисио 

Монт Еверест, одлазак југословенских алпиниста тиме ће бити 

занимљивији - два пута ђе јуришати на Кров света. Први пут на 

Евересту, 1979. године су успели. Сачекајмо лето и вести из 

Хималаја.  

    

 Илустрована Политика 

 

НА ВРХУ ХЕМИНГВЕЈЕВЕ ПЛАНИНЕ 
 

Једна Соса, па из Баната, прва је Војвођанка која се окрунила 

ледено - белом капом жарке Африке: претпоследњег дана јануара 

Лија Станковић, економиста по струци, финансијски полицајац по 

радном месту, са новосадском адресом стана, мајка једног основца и 

једне студенткиње и супруга једног пасионираног планинара, који 

минут после 10 часова стајала је на највишем врху Африке - 

легендарном Килиманџару. 

- Замислите, видела сам звезде! - усхићено прича ова крхка 

женица, која у својој планинарској биографији има већ неколико 

значајних успона. - Нисам веровала онима који су ми причали да се 

звезде могу видети и у по бела дана. Ја сам их видела! Биле су ми 

надохват руке, мислила сам, и до њих сам, ево, стигла пешице. У тим 

тренуцима учинило ми се да сам дотакла небо.  

Прича о успону на Ухуру пик (Врх слободе), висок 5895 метара, 

који се налази тик на рубу кратера Кибо, враћа нас у време када је 

славни Ернест Хемингвеј, седећи у подножју те планине, уз виски, 

маштом и очима шетао падинама “планине демона”, како је зову 

домороци.  

Да ли је највиша планина афричког континента постала чувена 

по Хемингвеју, или прича овог славног писца “Снегови Килиманџара” 

по планини која човеку, а посебно пасионираном планинару, нуди 

сва задовољства овог света? Ернест Хемингвеј своју причу почиње: 

“Килиманџаро је снегом покривена планина, висока 19710 стопа, и 

кажу да је највиша планина у Африци. Њен западни врх Масаи 

називају “божја кућа”. Уз сам западни врх налази се сасушена и 
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смрзнута лешина једног леопарда. Нико није разјаснио шта је овај 

леопард тражио на тој висини...” 

Овај пасус чувене приче овенчао је славом Килиманџаро. Отуда 

је сваки одлазак на њега изазивао узбуђења оних који се одлуче да 

га посете и дивљење оних којима су планинари касније причали 

своје догодовштине.  

Сам излазак на врх Килиманџара данас није изузетан 

алпинитички подвиг. Да би се стигло до крајњег циља - врха високог 

5895 метара, најважније је да човек има здрава плућа и срце, 

изузетну физичку кондицију и јаку вољу. Разређен ваздух на 

висинама изнад 4000 метара најтежа је препрека на путу ка врху. 

Кажу, 90 одсто свих који се запуте ка Ухуру пику не стигну на циљ. 

”Танак” ваздух и замор од дугог успона су најчешћи узроци пораза 

човека пред природом. 

 

“Чистилиште” на рубу кратера 

 

Очито одморна да свој напор на путу ка звездама афричког неба 

преточи у лирику, Лија Станковић са неким чудним заносом каже: 

- За Африку је Килиманџаро специфичан и изразит пример 

угашеног вулкана и баш као што је Партенон типичан феномен 

израза хеленске културе и уметности, Килиманџаро стоји као 

Акропољ Африке, да свако ко га издалека опази угледа у њему 

симбол који стрши изнад  пространих савана, који се сија у белини 

свога снега и леда на екваторском жарком небу.   

Тек када се са супругом Бором обрела у танзанијској варошици 

Моши и одатле пут северозапада угледала на небу  "ледени облак" 

Килиманџара, испред себе су супружници Станковић, којима је тај 

“облак” био циљ пута у Африку, имали зид висок тачно пет 

километара. Ретко која планина се тако, том висином, испречи 

планинару на путу ка циљу. Пет хиљада метара од ногу путника до 

врха. Кад се у Хималајима, рецимо, или Андима, и они оријашки  и 

небу  под облаке врхови од вас нису толико високи. Рецимо, кад 

гледате врх виши од 6000 метара стојите на 3000 - 4000 метара па су 

те релативне висине мање од оне која се испречила брачном пару 

Станковић да је у једном даху савладају. 

- Мислио сам да сањам - сећа се сусрета с “планином демона” 

инж. Бора Станковић, који ће морати, због тегоба у плућима, да 

капитулира стотинак метара пред циљем. - Желели смо обоје да што 

пре кренемо  уз падине којима, практично, прођете сва четири 

годишња доба за само пет-шест дана: од жарког лета до арктичке 

хладноће.  

Наши саговорници забораву остављају пут кроз прашуму, па 

савану, растанак с “овим светом” код “последње воде” -  извора у 
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каменој пустињи између врхова Кибо и Мавензи, одакле вода дотиче 

само са неба - из облака.   

Планинарски дом “Кибо”  на 4700 метара изнад мора. Сто метара 

ниже од највишег врха Европе - Мон Блана. Одавде почиње “пут 

пакла”, како су Станковићима нешто ниже рекли енглески планинари 

враћајући се поражени са падина Кибоа.  

Ужас! - говорили су непрестано, а то је било довољно да се 

Станковићи замисле: хоће ли успети? Нису само од Енглеза слушали 

приче о  паклу  удаљеном коју стотину метара више одавде.  

Улазећи у камени планинарски дом, како рече Лија, учинило им 

се да зле слутње овде почињу да се обистињују.  

- Када смо ушли у велику трпезарију, дочекала нас је нека чудна 

ледена тишина - прича “највиша” Војвођанка. - У спаваоницама још 

горе. Сви се завукли у вреће за спавање, ћуте. Чини ми се као да сви 

очекују да се нешто деси, нешто непријатно.  

Многи већ у овом дому одустају. То је нека врста чистилишта, а 

право ”чистилиште” је на рубу вулканског кратера тзв. Гилманс 

поинту, високом 5680 метара. Одавде ретко ко пође ка Ухуру пику. 

Умор и исцрпљеност су јачи од жеља да се по сваку цену стигне на 

циљ. 

- Ја сам морао да одустанем стотинак метара пред највишом 

тачком Африке - правда своје одустајање Бора Станковић. - У 

грудима ме је нешто стегло, плућа да ми пукну. Размишљао сам да је 

за планинара победа и кад призна пораз. Вратио сам се, а Лија је с 

водичем наставила ка Ухуру пику. 

 

Туга победе 

 

У тренутку када је Бора одустао, осећала сам да имам довољно 

снаге да стигнем на врх. Чинило ми се да је ту, руком да га 

дохватиш. Видели смо већ оне три шипке које су тако 

карактеристичне за Ухуру пик - каже Лија Станковић. - Осећам се 

добро. Ноге ме служе. Ни умор не осећам. Неколико пута прелазимо 

преко ледених језичака и кад смо већ били коју десетину метара 

пред врхом, водич, 21-годишњи Ричард, једноставно је сео и 

покретима руке ми показао да неће даље. Тек сада схватам да се на 

том месту, када смо изашли из заветрине стена, водич поплашио 

ветра који нас је дочекао и “демона” који стижу с ветром, у њиховој 

уобразиљи. На моје инсистирање наставио је пут, јер сам знала ако 

сама стигнем на врх, нема ко да ме фотографише, а ко ће ми 

поверовати, ако немам слику, да сам била на највишој тачки Африке? 

Још једанпут је покушао да фолира умор и стигао на земљу тик под 

врхом, али сам га ја просто довукла на врх. Говорила сам му, српски 

наравно, да сам ја овамо стигла чак из Југославије и нема 
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одустајања. Гледао ме је некако бело, очито ме није разумео јер осим 

свог свахили језика други није знао, али је мрзовољно, некако, 

начинио још тих десетак корака до врха. Ветар је све јачи и ми 

успевамо да развијемо југословенску тробојку и заставу нашег 

матичног планинарског друштва “Поштар” из Новог Сада. Питате ме 

за осећај? Хм! Схватам да сам остварила оно што сам желела. 

Покорила сам, победила тог “демона”. Међутим, у једном тренутку 

осећам неку чудну празнину у себи. Сама сам ту, руком да дотакнем 

небо, а ту радост немам с ким да поделим. Бар да ми неко пружи и 

стегне руку у знак честитања, да ми каже: добро је! У једном 

тренутку ми чак и сузе наврше на очи и одмах се смрзну на образу. 

Неки кошмар задовољства и туге. Само ветру могу да кажем да је ово 

крај мог једногодишњег труда, одрицања, тренинга, физичког и 

психичког. Та самоћа, јер се и водич вратио и нисам га видела на 

каменом гребену.  

Горка сласт човекове победе над природом дошла је у овом 

Лијином подухвату до изражаја и она се, попут многих планинара, 

нашла у раскораку.  

- Шта ја тражим овде, питала сам се - каже госпођа Станковић, 

постављајући истоветно питање себи, као и оно пре нешто више од 

годину дана на највишем врху Кавказа Елбрусу. - Зашто уопште 

излазим на те врхове? Овде, на највишем врху Килиманџара, нисам 

нашла одговор. Можда ћу га добити на неком другом врху.   

Којем? - прекидамо је у размишљању.  

- Па, да не будем нескромна: у Хималајима. Ево, данас (био је 

20. фебруар) почеле су наше заједничке припреме за одлазак у 

Хималаје. Циљ нам може бити ледени и зацело оријашки врх Имја це 

(Ледени врх), висок 6189 метара.  

До новог честитања Лији и Бори Станковићу, који ће, треба 

веровати у то ускоро причати и о својој хималајској авантури. Такви 

су ти планинари, поготово ови из равнице, који траже оно што немају 

- изломљене ледене хоризонте планина.  

 

Недељни Дневник, 28. фебруар 1997. год. 

 

 

СЛИКА НЕБЕСКОГ РАЈА НА ЗЕМЉИ 
 

Много пре него што сам се одлучио да кренем у ледени загрљај 

Хималаја одшкринуо сам врата Катмандуа, главног града Непала, 

стецишта и исцетишта свих хималајских ходочасника, али овде, код 

нас. Помогао ми је сада нажалост покојни  Стева Пешић, мој школски 

другар, сувласник наше скамије из Карловачке гимназије и комшија -

он из Ковиља, ја из Сремских Карловаца, он станар код  “баба-Даре 
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Шаранке”, а њен прозорчић вековима зури у моју авлију. И тако, 

двери тог небеског раја на Земљи отворене су ми на левој обали 

Дунава, када смо Стева и ја седели у чамцу дуго путујући на крилима 

његових речи по том сну снова. Говорио ми је тада: “Постоји само 

један Катманду на Земљи и у васиони сем ако није, како неки верују, 

одраз небеског града...” Тада је додао:  “Ја ћу се једном, поново, 

вратити у Рај који се зове Катманду”. 

Не знам да ли се тамо вратио после смрти, али знам да за живота 

није - отишао сам зато ја у тај његов Рај. Стигао сам право с неба, а 

тамо се другачије и не може осим -авионом. За мене, коме су често 

говорили како имам “крила у ногама”, то путовање је, признајем, и 

сад док прелиставам свој хималајски дневник, остало у сећању као 

рајска слика. И ја сам себи обећавао да ћу се тамо вратити, не само у 

Катманду него и у  каменоледено-небеску пустош Хималаја, само 

зато што сам тамо био - срећан.  

Две недеље боравка у Катмандуу било је довољно да завирим у 

сваки кутак овог града с хиљаду храмова, да упознам живу богињу 

на Земљи, да у трговачком делу вароши приредим празник очима, да 

на десној обали свете реке Багмати, у Пашупатинату, завирим у 

чекаоницу смрти, да...  

 

“Дрвени храм” 

 

Безимени хотел на периферији Катмандуа био је полазиште за 

многе шетње по граду и долини коју су богови обдарили, уз плодност 

земље, и храмовима. Сам град добио је име по храму Кастамандала, 

храм од дрвета. Објаснили  су ми да реч “катх” значи дрво, а “манду” 

храм. Најстарије непалске хронике кажу да је тај храм био прва 

зграда у граду и да је био саграђен од чудотворног дрвета који је 

чувао Непал и Непалце до краја света, а и после његовог рађања у 

некој другој васиони. Све до средине осмог века, тачније 723. после 

Христовог рођења, град се звао Кантипур - Лепи град. Тако испада 

да је Катманду, сем што је град богова, и храм лепоте. Мени је ово 

његово друго име више одговарало. Сазнавши ово, приликом једне 

градске шетње, дуго сам стајао пред храмом Кастамандала у чијим 

сам дрвеним зидовима наслућивао његових триста ил' петсто година. 

Чуо сам да је овај данашњи верна копија старог храма. Приликом 

обнављања неког храма Непалци не само да га граде тамо где је 

раније био већ се труде да буде верна слика старог. У време кише, 

под тремом Кастамандале се сјати половина градских просјака и 

бескућника. Од пљуска се ту, с људима, заједно нађе и стотинак паса 

луталица и светих крава. Сви ту траже и налазе заклон који им 

пружају богови.  
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Очи у очи са Кумару Деви 

 

Најрадије сам се задржавао, као и већина посетилаца 

Катмандуа, у центру града - на Дарбар скверу. Непалци за краљевску 

палату кажу “дарбар”, па је зато и тај део вароши добио име 

Краљевски трг. Овде се слива већина улица и уличица града, а сам 

трг је као нека паукова мрежа испреплетена кућерцима, храмовима, 

светилиштима, манастирима чија се старост мери вековима. Многи 

тврде да је Катмандуска долина срце Непала, а Дарбар трг његово 

право лице. Чини вам се да је тај део града саткан од милион лепота 

и чудеса.  

Овде на овом тргу може се срести вечност Непала - просјаци и 

голубови. Срешћете овде, као и на целом Индијском потконтиненту, 

астрологе који ће вам за пет-десет рупија (Непалцима је тарифа 

много мања), из длана прочитати будућност. Нема онога странца 

коме неће прорећи да ће се “здрав вратити кући”. Кажу да су 

уживаоци дроге из целог света, који се стичу у Катмандуу, најчешће 

муштерије астролога и они верују да ће се из овог града, после снова 

изазваних дрогом, ето, излечени и срећни, без наркотика вратити 

одакле су стигли.  

Једном приликом, пријатељ Ангу Фу, који је требало да ме води 

по хималајском беспућу, док смо се шетали периферијом Катмандуа и 

посматрали девојчице у некој безазленој, нама непознатој игри, 

рекао ми је: 

- Можда ће једна од њих ускоро постати богиња! 

Нисам одмах обратио пажњу на ту његову опаску, али ме је 

после то све више копкало те ми он једног дана рече: 

- Желиш ли да видиш живу богињу? 

Овај ми опет нешто подмеће, помислио сам. Моју забезекнутост 

овим светом и светињама жели да допуни неким својим новим 

штосом.  

Потврдих му и он ме без речи, поведе ка згради на Тргу 

Басантпур чији су улаз чувала два шарена камена лава. Врата 

земаљског седишта Кумару Деви - како Непалци зову своју богињу 

на Земљи - увек су отворена свакоме ко жели да се нађе у очи са 

живим богом. Божја кућа је, рече ми Ангу Фу, из 1760. године, а 

жива богиња је међу Непалцима откад постоји Непал.   

Ако се упореди Басантпур са Дарбар тргом - жилом куцавицом 

Катмандуа - овде је мање простора и света. На том тргу, уз живу 

богињу, знаменитост за странца су и многи који ту траже вечност у 

опојном дејству марихуане и хашиша. У свом свакодневном трагању 

за вечношћу они не обраћају пажњу ни на кога и у том свом 

путовању у неке њима знане светове заправо не траже никога и 
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ништа. Кад једном одлутају у вечност, њиховој привидној срећи нема 

краја.  

Улазећи на аудијенцију код живе непалске богиње - Кумару 

Деви - спопао ме неки осећај да одлазим на неки други свет, можда 

на небо, јер сам веровао да богови обитавају само тамо. Из тог сна 

ме пробуди Фуов глас и прича како се у Непалу родила земаљска 

богиња: 

- Било је то када су границе између неба и земље једва 

постојале. Једном, у то златно доба, један краљ се картао са богињом 

Талеxу, заштитницом владарске куће. Краљ је некако више држао 

око на лепој и стаситој богињи него на картама. У једном тренутку 

крв му јурну у главу и он, не могавши да одоли искушењу, додирну 

руку богиње. Талеxу се увреди и оде рекавши да она више никад 

неће долазити у Непал, али ће и даље штитити владарску кућу и 

земљу посредством своје инкарнације - Кумару Деви. Њу налазе 

свештеници. Тумарају Непалом и улазе у сваку кућу у којој има 

женске деце од једне до три године. Носе маске чудовишта и демона 

и играју уз пратњу паклене музике. Дете које их се не уплаши и 

приђе им - богиња је. Сматрају да само девојчица која се не боји 

демона има божанске особине. Девојчицу одводе у храм, где се о њој 

брину свештенице, хране је, облаче и подучавају. Из храма излази 

само једанпут годишње о празнику Индра Xатра, а њен божански 

боравак на Земљи трајаће до њене прве менструације - са првом 

капи крви губи божанску моћ. Свештеници се одмах дају у потрагу за 

новом Кумару Деви, а бивша  богиња се враћа у кућу из које је 

дошла и обично умире усамљена после неколико година. Бивша 

богиња се никада не може удати јер се сматра да њен муж, одмах 

после свадбе, мора умрети. Иначе, ако је из села, некадашњу Кумару 

Деви сви сусељани мрзе и плаше је се јер је - како кажу - своје тело 

“позајмила” у обичном народу непопуларној богињи. 

Свако ко жели да види живу богињу на Земљи мора да плати: 

новац ставља на малено кружно светилиште у дворишту храма. Кад 

дежурни богињин чувар види да сте платили, викне: 

- Кумари! 

На прозору првог спрата, где су јој одаје, појави се глава 

богиње. На тренутак само, јер оних који желе да се сретну с њом има 

на хиљаде. Ова с којом сам се нашао очи у очи имала је, сазнао сам, 

једанаест година и за онај трен колико је трајао сусрет с њом у 

оквиру прозора, ракао бих да је била дебељушкаста и помало 

нервозна, јер је тога дана већ неколико стотина пута морала да се 

појави на прозору, а тај ритуал ју је чекао до вечери. Треба то 

издржати.  

Излазећи на Басантпура трг, дуго сам слушао продавца 

марихуане како узвикује: 
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- Кумари је богиња унутра, ја сам бог напољу... 

 

Лепота одласка 

 

Свакодневни мирис града и звон стотине звона који је стално 

допирао с источне стране града постали су ми путоказ и изазов за 

нека нова откривања Катмандуа. На око четири километра од центра 

града, на десној обали речице Багмати, десио ми се, ваљда, 

најчуднији доживљај у току тромесечног бивања на јужним 

хималајским падинама. Овде, у Пашупатинату, тврде, богови никад 

не спавају. Немају времена за одмор од силног света, од молитви, 

кандила и свећа,  мириса тамјана и људског меса с ломачом од 

јабуковог или тиковог дрвета. Непрестани звон звона меша се овде с 

хуком прљаво-црвене речице Багмати у којој једни перу грехе пред 

пут на небо, други, опет, желе да у животу корачају без греха. Грехе 

спира Багмати, света река. Међутим, међу Непалцима влада уверење 

да онај који се окупа у водама Багматија и на њеним обалама буде 

спаљен, а пепео му распу по њеној површини, може да рачуна да ће 

стићи на небо. У рај, ваљда! 

Знатижељи странца, кога тешко пуштају у део где се мртви 

спаљују, одвешће ме и до - чекаонице смрти, у приземни део храма 

где су одаје у којима се чека растанак с овим светом. Овамо долазе 

са свих крајева Непала и они који имају новца и они који се овде 

пешице једва довуку. Неки штеде целог живота да би одлазак на 

други свет дочекали у Пашупатинату. Ако им се учини да смрт стиже 

сувише споро, пожурују је - гладовањем. Смирена лица крију једну 

једину бригу: да сачувају оно мало уштеђевине којом ће платити 

свештеника и дрво за ломачу. Жеља сваког Непалца је да баш овде 

буде спаљен и да му пепео баце у Багмати. То је срећа за срећу на 

оном свету.  

Тек овде схватио сам да су мириси који су данима допирали из 

Пашупатината до нашег хотелчића воњ спаљеног људског тела на 

ломачи. Сиротиња се спаљује на гранама најобичнијег дрвећа и 

такса за то је долар-два, богатији одлазе у вечност у пламену 

јабуковог, тиковог  или сандаловог дрвета и такса је, наравно, 

десетоструко већа. Спаљивање покојника увек има верну публику а 

око каменог постоља, док људско трупло лагано догорева, окупи се 

маса просјака, дечурлије, хипика, крава и паса, мајмуна из оближње 

шуме и оних који у “чекаоници смрти” чекају крај наслађујући се  

“лепотом одласка у вечност”.  

После ове сеансе на десној обали Багматија одлучио сам се за 

одлазак на Хималаје. Успут сам сазнао да горе у брдима мртве 

остављају на стенама, а лешинари черече и покојника однесу на 

небо - парче по парче, дабоме.  
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Базар, 31. март 2000. год. 

 

ПЕШИЦЕ ДО ЗВЕЗДА 
 

Знам најдужу улицу на свету. Их, знам! Ходао сам њоме - три 

недеље, богами. Полако, с ноге на ногу, и из вечитог лета стигао у 

вечито царство леда, камена и неба које је усред поднева осуто 

звездама. Звезде у подне! Да, то се само на крају ове улице може 

доживети. И још нешто: док уморен од толиког пешачења човек на 

крају, најзад, седне и схвати да се даље не иде, у очи му се прикраде 

“мајка ветрова” - црним ветром непрекидно “умивани” Монт Еверест. 

Ту у поткровљу света завршава се овај јединствени сокак.  

Расклиматани аутобус пун мусаве дечурлије и исто тако не баш  

честих дружбеница воде и сапуна, њихових мајки, зауставио се у 

селу Долалгат, на десној обали речице Сун Коси (Сунчана река), 

неких педесетак километара источно од Катмандуа. Излазећи из те 

конзерве на четири точка, упадох у гужву одраслих мушкараца који 

су на пространој плавини речице данима чекали  “купце” - туристе, 

планинаре или обичне белосветске луталице да им дуж најдуже 

улице на свету, овде на јужним обронцима Хималаја, понесу пртљаг 

за малу надокнаду од једног долара на дан. На овој необичној пијаци 

нема ценкања: тарифа је утврђена, а сваки покушај странца да снизи 

ионако већ бедну дневницу изазивао би гласно негодовање масе 

мушкараца.  

 

Намасте, саб! 

 

Играјући се облуцима на обали Сун Коси који минут пре него што 

ћу се отиснути у тронедељну “шетњу”, сетих се оне руске народне 

пословице да “и најдужи пут почиње првим кораком”. Е, тај корак 

сам управо овде, у Долалгату, начинио.  

Још много пре него што сам се одлучио да пођем у Хималаје, мој 

другар, планинар, питао је да ли бих волео да живим у улици на 

чијем почетку увек расту банане, а на њеном крају се могу грудвати 

на вечитом снегу.  

Сад, док прелиставам свој хималајски дневник, видим да 

постављено питање и није било бесмислено, како сам тад мислио, па 

и ја, ево питам тамо неког: да ли би волео да пролазиш улицом у 

којој се једе и спава, рађа и умире, руше и граде куће, мостови, 

стазе, храмови, обрађују њивице на терасама побрђа хималајског 

суноврата, сеје и жање пиринач, јечам, кромпир, ценка се и тргује, 

преноси на леђима оно што недостаје онима на другом крају, седи и 
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разговара, да посматраш тај промет који престаје с првим мраком, да 

би поново оживео и кренуо с јутарњим зрацима сунца? 

Намасте, саб! - поздрави ме старчић који је силазио низ стазу у 

долину реке.  

То  “намасте” сретаћу дуж целе ове “тронедељне улице”. 

Традиционални хинду поздрав, који се чуо из уста вечито насмејаних 

припадника племена Шерпа, при сусрету значи: добар дан, како си, 

добро јутро, добро вече, до виђења, драго ми је што смо се срели, 

упознали, али буквално: “Поздрављам све божје квалитете у теби”!  

Ходајући тако овим сокаком, булеваром, авенијом ил' како год да 

је назовете, свеједно, уверио сам се да људи који њоме ходе у живе 

у њој говоре различите језике и верују у различите богове, али тај 

пут доживљавају као спону која их спаја. Ова, главна улица 

Хималаја, од села Долалгат до глечера Кумбу, води олтару свих 

планинара и заљубљеника у планине, највишем од највиших - Монт 

Евересту.  

 

У загрљају Млечне реке 

 

Колоне носача овде су увек дугачке, од јутра до вечери. На оној 

“пијаци” снаге, која је већ четири дана иза мене, појединци ил' 

планинарске експедиције које хитају ка неком хималајском врху, 

изнајмљују те босоноге, невероватно жилаве људе да им понесу 

ствари и све оно што је неопходно за тронедељно, у једном правцу, 

живљење на овом путу. Уз “сабов” (газдин) пртљаг у неком прљавом 

замотуљку је и неколико шака пиринча, јечменог брашна, мало соли 

и ... оброк се брзо спрема на ватрици у некој пећини или крај стазе.  

А ми,  “саиби”, или коначимо под шаторима, које такође носе ови 

босоноги и оскудно одевени људи, или у “хотелима” који су 

посебност ове улице.   

Четвртог дана предвече, у селу Xумбесију, у које, причали нам 

после, понекад наврати и далај-лама у резиденцију горе повише 

села, дочека нас насмешена долма, хотелијерка испред расклиматане 

бараке, на којој је написано “Welcome to Jumbesi Hotel”. 

Унутра нас је дочекао мирис не баш пријатан за наше појмове: у 

дну полумрачне одаје једна постарија припадница племена Шерпа 

мутила је, у дрвеној посуди, говеђи лој с неком мешавином чаја  

којим су нас касније понудили. Боље да нису. Путовао сам много, али 

тако што нисам дотле окусио и мој стомак који је издржавао све 

изазове ходољубља, ово није могао да поднесе. “Лечио” сам се 

“чангом” - пивом  од пиринча, које ми се учини као млеко. После 

друге литре било је још лепше. 

Подаље, сутрадан, њивица на једној од многобројних тераса, па 

орач на њој, па ...  поглед одлута на другу страну долине. Оте се 
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уздах - тамо ћемо тек вечерас стићи. Јер, с превоја Ламјура високог 

3475 метара нагло смо се морали спустити на висину с које смо пре 

пет дана кренули  да бисмо, потом, долином Млечне реке (Дуд Коси) 

данима путовали на север и лагано се увлачили у ледени загрљај 

Хималаја.  

Још који дан, корак по корак, па ето  “градић” познат свима који 

било шта знају о Хималајима - Намче Базар. Субота је, срећа за нас - 

пијачни дан. Око кућа, на каменим терасама, све врви од света. 

Многи трговци су довде путовали пет-шест дана да би донели корпу-

две јабука, наранџи, банана. Неколико бивола је платило главом, а 

изложено месо подсећало је на већ виђене “месаре” под отвореним 

небом у Катмандуу. На овој висини, срећом, нема мува па ни 

опасности да се месо уквари. Највише је гужве око продаваца сушене 

говеђе балеге. Купаца је непретек. На овим висинама нема дрвећа, 

па је једини огрев осушени говеђи измет.  

Изнад намче Базара је село Кумчунг. То је највеће место у којем 

живе Шерпе. Нема преноћишта нити места у њему на којем се 

задржавају странци, јер су Шерпе желели да једно место у 

Хималајима  сачувају само за себе и заштитили га од гадости 

спољног света.  

 

Почетак краја 

 

Повише Кумчунга камени врх Кумбила, окићен бројним 

јарболима на којима лепршају велике молитвене заставе. На излазу 

из села поређане камене плоче са такође исписаним будистичким 

молитвама. Довољно је само проћи десно од њих и већ сте обавили 

своју побожну дужност - “прочитали” сте једну, није важно коју, 

молитву с камених плоча. Онако у ходу “читате” молитве баш као што 

хималајски ветрови “читају” на разнобојним заставама и заставицама 

исписане молитве.      

Овакав амбијент у Хималајима тешко би било и замислити без 

будистичког манастира. Мукли тонови дугачких рогова парају ваздух 

- манастир Тангбоче. Прича о манастиру је једнако лепа као и крај у 

којем је. С друге стране Монт Евереста, на Тибету, налази се познати 

будистички манастир Ронгбук, највиши верски храм на свету, 

најближи небу, на 5300 метара надморске висине. У XVII веку, вели 

непалска легенда, лама Санге Дорје, пета реинкарнација ламе из 

Ронгбука, подигао је Тангбоче на јужним падинама Хималаја 

прелетевши Еверест и оставивши у недалеком Пангбочеу и овде у 

Тангбочеу отисак своје ноге после приземљења.  

Овде већ, очи се срећу с Еверестом, Нупцеом, Ама Дабламом и 

осталим врховима Хималаја. Овде већ почиње крај иако смо до Кала 



У ПОТКРОВЉУ СВЕТА 

376 

 

Патар, последње тачке наше  “хималајске  улице”, пешачили још 

четири дана. 

Стојећи овде, на рубу глечера Кумбу, на висину од скоро шест 

хиљада метара над морем, горе, високо изнад облака, богови су 

окончали највећи посао стварајући Хималаје. 

Овде је, веле крај пута и - крај света. У очима ледени хималајски  

оријаши, звезде које смо могли “дотаћи”  руком. У подне, наравно. 

Ноћу их нисмо примећивали јер смо, ушушкани у пернате вреће за 

спавање, жмурили чакајући јутро и - Сунце.  

Пасанг Јамбу, тако се звао мој домаћин, дрмнуо ме је из полусна. 

С неба до ког сам стигао пешице, вратио ме је у ледену стварност. 

Дани повратка “улицом” с леденим крајем били су пред нама. 

 

Базар, 28. април 2000. год. 

 

НАМАСТЕ САГАРМАТА! 
 

Прашњава стаза на јужним падинама непалског дела Хималаја, 

којом се пење према превоју Ламјура високом 3530 метара, цедила је 

и последњу кап зноја из уморних тела носача. На средини путељка 

две жене спустиле су терет с леђа и селе. Једна од њих, држећи 

огледалце у руци, намешта дугу црну косу, а опљунутим дланом 

“зализује” обрве. Кад је приметила уперени фотоапарат у мојим 

рукама, јер сам желео да овековечим ову сцену коју бих сигурно 

назвао “Жена је - жена”, па макар седела и у прашини. Ипак, 

прекинула је улепшавање, брзо се дигла и с теретом наставила пут 

ка облацима на превоју.  

Стотинак метара даље дечак и девојчица широким, само 

Шерпама својственим осмехом испраћају окицама нашу колону. 

Мајка, мало даље, као да се на стази ништа не догађа, поздрави нас 

оним традиционалним: “Намасте!” 

За разлику од деце у арапском свету, где сам навикао да ме 

буљуци дечака и девојчица салећу с испруженим ручицама тражећи 

милостињу, овде у Непалу, нарочито међу Шерпама, за три недеље 

пешачења по хималајским врлетима и сретања с њима, то никад 

нисам доживео. Напротив, при сусрету ме дочекују широким осмехом 

и с њим ме испраћају. И тако ћутећи као да ми говоре “Намасте!” 

Тамо где се наш пут завршио, на глечеру Кумбу, међу звездама у 

подне, срео сам једну припадницу Шерпа с носиљком на леђима и у 

њој петомесечна беба. Док смо ми  “равничари” на висини од скоро 

6000 метара дисали “на шкрге”, мајка и беба у ”леђној колевци” 

понашале су се као и да не осећају разређени ваздух и мањак 

кисеоника. Нисам јој никад сазнао име, јер ретко хоће да кажу како 

се зову, али сам сазнао да и оне, као и  мушкарци, добијају женску 
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варијанту  имена по дану рођења или по некој особини коју још као 

бебе искажу. Ја сам ову једноставно поистоветио с ”врхом над 

врховима” Сагармата, Мајка ветрова. Зацело, она се тако с бепчетом 

у носиљци једнако кретала по лепом времену или ветру који је на 

овим висинама дувао и по 150 километара на сат. Па зато и ово  

“Намасте Сагармата!” - Добар дан, Мајко ветрова, јер тако Шерпе 

називају највиши врх света.  

 

Име јој је Недељка 

 

По повратку с Хималаја, месецима сам прелиставао књиге о том 

горју, али сам ретко где наилазио на опис жена, њиховог живота, 

рада између Катмандуа и подножја Монт Евереста, где је смештено 

њихово мало планинско царство. Једноставно, путописци из Хималаја 

или су били женомрсци или их једноставно нису примећивали 

засењени  “снежним тигровима” -  њиховим супрузима, синовима и 

очевима - с којима су делили све недаће вишенедељног живота у 

царству вечитог леда, камена и неба. Жене су ту, некако, као сенке 

промицале никад се не задржавајући преко ноћи у тим 

импровизованим насељима планинара.  

Оне су биле ту - целим путем, као неки лепи крајпуташи који су 

били само трен проласка на путу у заборав.  

Припадница Шерпа, коју сам на почетку овог спомена описао на 

прашњавој стази, носила је део мог пртљага и звала се, сазнадох тек 

осмог дана пешачења. Њима - Недељка. Јер, Шерпе су сви одреда 

будисти, из секте Њингмапа, познати као Црвени шешири, и према 

традицији деци дају имена најчешће према дану у недељи када се 

роде, па их је, отуда, много с истим именима што међу странцима 

често изазива збрку. И имена жена су слична. Упознао сам неколико 

Њима - недеља, Дава - понедељак, а Мингма је уторак, Лакпа - 

среда, Пурба - четвртак, Пасанг - петак и Пемба - субота. 

Има и других имена. Рецимо, Таши је Срећа, “Срећко”, Норбу је 

бисер, а Норба - Бисерка. Тондуп је човек који ће имати среће у 

животу, Чикаде је, опет женско ил' мушко, особа која много брбља, а 

Лева - особа изузетно вредна. Ако, на пример, умре дете, следећем 

које се роди дају име које подсећа на мање вредног, слабо дете, како 

би заварали смрт и одвратили је од таквог “плена”. 

Осмог дана пешачења се наша колона зауставила у селу Тосе. 

Ту, на падинама реке Рингмо, сеоске куће делују као дечји воз у 

Луна парку. На челу је “локомотива” - хотел са шанком ка улици. 

Лепушкаста газдарица, широког исмеха, дочекивала је госте да им  

понуди освежавајући чанг - пиво од пиринча бело као млеко. То је 

најпопуларније пиће у овим крајевима. И није лоше. Пије се као 
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вода, али, бога ми, после друге литре ноге почињу да клецају - не од 

умора него прикривеног алкохола у омамљујућем пићу. 

- Намасте! Чапати? 

Уз добродошлицу, газдарица нас упита да ли желимо “чапати” - 

свежу лепињу, испечену под сачом, једином хлебу који се овде једе и 

справља од јечменог брашна.  

Пријала је уз чашу чанга.  

Неколико дана касније, у Намче Базару, у готово идентичном  

“ресторану”, јео сам чапати уз ракши - ракију од пиринча, која је 

готово иста као и наша шљивовица. Спрема се баш као и све ракије 

код нас: пиринач се потапа у воду у којој стоји најмање месец дана, 

па кад добро исферментише, пече се у маленим казанима. Ракши је 

једнако популарна међу Шерпима као и чанг, али је опакија за главу 

и разум. И дане после: зуји у глави два-три дана после обилније 

дозе.  

 

Процветале куће 

 

Пролазећи од Катмандуа до глечера Кумбу, приметио сам да су 

куће Шерпа ишаране неким необичним цветовима. У почетку на то 

нисам обраћао пажњу, али у селу Периче, повише манастира 

Тјангбоче, на висини од 4240 метара, осетио сам мирис тог мрког 

“цвећа”. У каменом кућерку, с једном одајом за људе (друга је била 

штала за јакове), на средини ватра а изнад повећи бакрач обешен о 

таваницу. Лакпа, која је нешто редовала око посуђа, излазила је 

сваки час напоље и доносила нарамак тог, у први мах за мене 

тајанственог “цвећа”: осушену говеђу балегу која им је служила као 

гориво у кући. Шуме овде нема, дрвеће је на пушкомет далеко, па је 

то “цвеће” служило искључиво за ложење ватре. Може се само 

замислити тај миомирис у соби пуној дима и нас путника који су 

имали ту привилегију да уђу под кров куће Шерпа. Носачи, мушки и 

жене, умотани у танушну ћебад, ноћ би проводили у пећинама 

повише села.  

Наша домаћица Лакпа, схватили смо, у дрвеној посуди спремала 

нам је “чај” од говеђег сала. Из пристојности смо сви, а било нас је 

десетак, попили понуђени напитак - то је био први и последњи пут 

да сам у Непалу пио ову врсту чаја. Није да ми се није допао, али... 

никад више! 

С обзиром на то да је преко ноћи пао нов снег, наставак пута ка 

подножју Монт Евереста одложен је за други дан. Лакпа нас је од 

срца позвала да останемо и схватили смо да нас она части. За ручак 

нам је послужила барени пиринач зачињен јаковим лојем. Понудила 

нас је и рибљом конзервом којој је рок трајања истекао пре годину 

дана. Објаснила је да је то остало од неке планинарске експедиције 
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из Аустрије, чији су се чланови пели на оближњи свети врх Ама 

Даблам.  

Јеловник Шерпа није богзна како разноврстан. Сем чaпатија и 

бареног пиринча, понекад - врло ретко - на столу се нађе и козје 

месо. Одавде, конкретно, из овог села до  “башта”  у нижим 

пределима, ваља пешачити пет дана у једном правцу и исто толико 

назад, да би се стигло до првог дућана, њивица на којима се 

најчешће гаји јечам, пиринач и неки кржљави кукуруз. Од поврћа ту 

се може наћи нешто мало кинеског купуса и - ту је крај. У долини 

Млечне реке, у тамошњим селима, низводно од места Лукле, Шерпе 

гаје и живину, па се на трпези понекад могу наћи и јаја.  

Ове жене су, зацело, прави мајстори кухиње кад од онако малог 

избора материјала умеју да вам два-три дана спремају разноврсну 

храну.   
Упитана зашто не једу месо од јака - тог, како га зову, “хималајског 

експреса”, Лакпа нам објасни да за њих ова врста говечета не само да је света 

животиња, него је јак њихово све и свја. Он им служи да на висинама од 

преко 4000 метара носи терет планинарима, од његове длаке испредају вуну 

за одећу, а балегу му суше и користе за ложење ватре. Само кад јак, на 

пример, поломи ногу на хималајском камењару и не буде више способан за 

рад, одлучују се, тешка срца, да га прикољу и онда је то гозба. Вишак меса 

остављају под камене “замрзиваче” - импровизоване кућице у којима 

температура никад не достиже више од степен-два изнад нуле. Мува на овим 

висинама и у овој студени нема, па нема ни бојазни да ће се месо покварити.  

Припаднице племена Шерпа нисам сретао само у хималајском 

беспућу - њиховом малом царству око Монт Евереста, него и у 

Катмандуу. Приликом оверавања карте за повратак у тамошњој 

агенцији непалске краљевске авио-компаније, нисам могао очима да 

поверујем: иза пулта је седело, у правом смислу речи, неколико 

лепотица, а по цртама лица и физиономији дало се закључити да су 

из племена Шерпа. Лепотом обдарене оне ми се учинише као богиње 

у односу на оне моје судруге с планинарења које су се повијале под 

теретом нашег пртљага. Можда су и оне, тамо горе, биле овако лепе, 

а ми то нисмо  примећивали. Ко зна!? 

 

Базар, 12. мај 2000. год. 

 
 

 

 

 

 

 


