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Предговор 
 
 

Пред нама је збирка од 70 изабраних чланака који су на једно место сабрани да би 
представили организацију која постоји деведесет година.  Чланке су написали планинари 
инспирисани погледом са висине, пријатељским стиском руке, разговором  и тишином. У 
изабраним чланцима  на приступачан и занимљив начин се пише о планинама, дешавањима 
на њима и око њих. Књига илуструје разноврсне активности и преовлађујући начин 
размишљања војвођанских планинара, њихове подвиге и стремљења. Изабрани текстови су 
претходно објављени у часопису Путник  основаном 1862. године као планинарско-
туристички часопис. Желим овде нагласити да је Путник први часопис те врсте на 
словенском југу.  

Из обиља квалитетних текстова написаних и објављених током протеклих деценија 
уредник и секретар Планинарског савеза Војводине је бирао и избор направио међу новијим, 
углавном насталим у последњих двадесетак година. Чланци су по времену писања из новијег 
доба, али се први од њих баве личностима које су радом обележиле развој организације; први 
чланак је о Радивоју Симоновићу, рођеном у Лединцима 1858,  лекару, етнографу, географу, 
историчару, филологу и социологу, неуморном путнику и истраживачу, фотографу и пиониру 
планинарства у нас. Други чланак нам представља биографију Радивоја Ковачевића, и он је 
као и његов старији имењак рођен у Лединцима, много касније, 1936. године.  Из богате 
биографије посвећеног планинара, познатог новинара и председника Планинарско-
смучарског савеза Војводине  у једној реченици као најупечатљивији може се издвојити 
податак да се овај члан чувене југословенске експедиције на Монт Еверест из 1979. године на 
Триглав попео 27 пута. Затим се чланци нижу, воде нас са планине на планину, из приче у 
причу, из авантуре у авантуру, од Фрушке горе до висова Хималаја. Ушушкајте се на вашем 
омиљеном месту за читање, узмите књигу у руке и препустите се доживљају авантуре.  
Концепција уредника приликом избора била је да обухвати активност  ширег круга аутора 
који су се опробали у писању извештаја за Путник. Укупан број аутора је 60, само пет аутора 
имају више од једног текста.  Старији чланци доживели су свој евентуални репринт у 
монографијама издатим поводом претходних јубилеја. 

Прошло је деведесет година, а када се на Фрушкогорском маратону окупимо, видим 
да смо још увек млади и жељни изазова. Од времена када је планинарски покрет настао као 
израз потребе, тежње човека за очувањем контакта са природом, мењали су се изазови који 
пред нама стоје када у додир са планином дођемо. Планинарство је имало дуг развојни пут, 
одавно је постојало интересовање  ловаца, пастира, рудара, војника и истаживача за кретање 
по планинским пределима. Подсетимо се да је савремено планинарство мотивисано 
спортским и естетским потребама настало у Европи током процеса индустријске револуције 
крајем 18. и током 19. века. Јачање растућег грађанског друштвеног слоја, множење градског 
становништва и вишак слободног времена били су предуслов за настанак планинарства. Од 
подухвата покренутих истраживачким разлозима планинарство се убрзо претворило у покрет 
и спорт.  

Прва планинарска организација у свету, лондонски ''Alpine club'' основана је 1857. 
године. Прва планинарска организација у Србији основана је 1901. године. Српско планинско 
друштво је девета организована спортска грана у Србији после коњичког спорта, мачевања, 
стрељаштва, гимнастике, дизања тегова, бициклизма, соколарства и фудбала. Планинско 
друштво ''Фрушка гора'' основано је у Новом Саду 1924. године. Планинарско-смучарски 
савез Војводине наставља традицију овог друштва које је основала група угледних 
новосадских планинара. Одлука је донета на Масној ћупи, излетишту на Фрушкој гори крај 
Буковца где је 2001. године подигнут споменик оснивачима Планинарског савеза Војводине. 
Тада присутни оснивачи били су: Др Игњат Павлас (први председник Планинског друштва 
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Фрушка гора), инг. Ђука Михајловић, Младен Станојевић, Петар Деђански, Коста 
Капамаџија, др Милорад Попов, др Коста Мајински, Леша Петровић, Ђура В. Јовановић, др 
Сима Алексић, др Милош Ћирић, др Никола Вучковић и Гаја Грачанин. О деловању наших 
оснивача написани су бројни чланци, на овом месту и поводом овог јубилеја желим само да 
се подсетимо да су на Фрушкој гори у кратком временском периоду подигли три планинарска 
дома: на Змајевцу 1926, Осовљу 1927. и Иришком венцу 1934. године. У години овог јубилеја 
потребна нам је енергија и предузимљивост наших оснивача.    

Важећа дефиниција гласи да је планинарски спорт активност у којој планинар 
кретање по планинским спортским теренима врши споственим снагама из спортских побуда, 
а планинарски спорт је део планинарства у ширем смислу. Планинарство у ширем смислу 
обухвата планинарски спорт и неспортске планинарске активности.  Изазов, искушење, 
рекреација, дружење са природом и себи сличним људима као и специфични туризам, данас 
су водећи мотиви који људе у планине гоне и вуку. Оно што будуће време доноси не можемо 
знати, извесно је само да ће промене у планинарству настајати као последица промена које се 
дешавају у нашој заједници и свету. И ако су француска буржоаска револуција и индустријска 
револуција омогућиле настанак савременог планинарства, сигурно је да ће  интернет 
револуција чији смо сведоци изменити поглед на свет и услове нашег деловања. Пораст 
популарности невођеног кретања у планини,  ГПС уређаји, експлозиван раст примене 
мобилних уређаја који користе интернет, нови материјали који се користе за израду 
савремене планинарске опреме, све мање кретања у свакодневном животу и све већа потреба 
за њим већ данас битно мењају околности под којима се одвијају активности планинара. 

Сваки јубилеј, ево и овај, прилика је да се осврнемо иза себе, сетимо ко смо и одакле 
идемо и затим окренемо напред и изаберемо наш пут.  Данас док пишем овај текст ПСВ има 
око 2300 чланова, мало више него прошле године, радује нас благо повећање планинарске 
популације након вишегодишњег опадања.  Да само напоменем да је између два светска рата 
највећи број чланова забележен 1938. - 5842 члана, док је после Другог светског рата највише 
регистрованих планинара било 1963. – 10163. Најмање нас је било 1999. године - 1979 
чланова и 1993. године, свега 2014.  Када се анализира кретање броја нашег чланства кроз 
време, као да се може уочити релативна корелација између броја чланова ПСВ и прилика у 
којима живи такозвани средњи слој становништва код нас. Без обзира на број, иако бисмо 
волели да нас је више, спортски резултати које смо остварили нису занемарљиви. Чланци који 
су пажљиво бирани обухватају готово целокупну шаролику делатност Планинарског савеза 
Војводине. Пешачење околином места у којима живимо, планинарење нашим вољеним 
Вршачким планинама и Фрушком, трансверзале и трекинг лигу, пешачке европске путеве, 
оријентациона такмичења, планинске трке и маратоне, планинарство и високогорство по 
планинама Србије, окружењу и безмало целом свету, алпинизам и спортско пењање. То су 
делатности које негујемо и у спорт  убрајамо. Сецифични туризам, еколошке акције, 
едукација, издавачка делатност су неспортске области нашег деловања које не треба 
заборавити ни занемарити. Чињеница да нисмо само спорт, то што имамо карактер покрета, 
одређује нас планинаре као заиста посебну дружину. Тешко нас је са другима поредити и на 
одређену полицу сместити. То је наша предност, мана или специфичност. Ако правилно 
схватимо сваку нашу особину у предност је можемо претворити и наредне јубилеје радосни 
дочекати. 
 

Исо Планић
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ФРУШКОГОРСКИ СВЕЗНАДАР 

 
Некако уочи године у којој се навршава пола века како је (21. јула 1950.) умро др 

Радивој Симоновић доспела ми је у руке најновија монографија Сомбора. На 105. страни, 
међу најчувенијим Сомборцима, нашао се и чика-Рада. Па, уместо увода, ево текста из те 
варошке споменице писаног руком врсног зналца људи и догађаја Раванграда Милана 
Војновића: 

Радивој Симоновић је рођен у Лединцима 1858, био је лекар, етнограф, географ, 
историчар, филолог и социолог, неуморни путник и истраживач, фотограф и пионир 
планинарства у нас, здравствени просветитељ и народни добротвор. Умро је у Сомбору 1950. 
године.   

Из тог језгровитог текста појављује се лик човека свезнадара. Интересовало га је све - у 
свему је, било чега да се латио, имао успеха. Својим пером из разних области подигао је себи 
највећи и најлепши споменик и оставио у аманет потомству поруку како ваља живети, радити 
и роду свом користити. Зовем га, једноставно, “Фрушкогорски свезнадар” - то је заслужило 
име чика Раде из Лединаца... 

До сада смо, ми војвођански планинари, др Радивоја Симоновића, ко мање ко више, 
познавали једино као планинара и врсног планинарског фотографа. Увек нам је некако 
измицао као човек широке културе и интересовања. О томе ми је, под крај минуле године, у 
Сомбору причао др Стојан Бербер, лекар и особа која, како сам сазнао, најбоље познаје 
живот и свестрани рад др Симоновића. С његовим допуштењем овде доносим, из његовог - 
др Берберовог - пера, неку врсту биографске слике наше чика Раде, а мог имењака и нашег 
драгог учитеља планинарства: 

“Др Радивој Симоновић је рођен 17. августа 1858. године у Лединцима, у Срему, у 
породици чиновника Стевана Симоновића, правника по струци, пореклом из Сремске 
Каменице, који је у Лединце доспео 1848. године, у време мађарске револуције, бежећи из 
Новог Сада. 

Од 1861. Радивој Симоновић живи с оцем и мајком Драгињом, кћерком адвоката 
Трифуна Јојкића, у Сремској Каменици, на имању деде Јосима, док му се отац уз адвокатску 
праксу бави истовремено и пољопривредним економисањем. Млади Рада расте уз четири 
брата и једну сестру (Светислав, Милутин, Младен, Милан и Даница), проводећи релативно 
безбрижно детињство по фрушкогорским воћњацима и виноградима. Основну школу 
завршава у Каменици, а потом се уписује у новосадску Велику српску гимназију. Члан је 
ђачке дружине “Вила”, у којој се читају књижевни радови, музицира, пева и декламује. 
Повремено станује код деде Трифуна Јојкића, у чију кућу, између осталих, навраћа и Лаза 
Костић. Слуша разговоре о омладини, о књижевности, а сам чита деди народне песме и 
“Мемоаре” проте Матије Ненадовића. За време ферија одлази у Фрушку гору да по њој 
планинари. 

Након завршетка гимназије уписује медицинске студије у Бечу. Упознаје бечку 
медицинску школу, једну од најбољих у Европи тих година, проучава немачку културу и 
усавршава немачки језик толико да ће касније њиме писати и неке студије, као што ће писати 
српским и мађарским језиком. Истовремено одлази на планину Винервалд (Бечку шуму), не 
запуштајући интересовање за планинарство, а 1877, као медицинар, држи у бечкој “Зори” 
предавање о манастиру Раковац, показујући тиме да га привлаче историјске студије. 

Из Беча, др Симоновић одлази у Чешку да ради као војни лекар, а 1888. стиже у 
Херцеговину, у Гацко, а потом у Невесиње. Помаже не само војним лицима, већ лечи и 
цивилно становништво. Неуморан у истраживању упознаје етнологију и геоморфологију 
предела у којем живи. Особито воли да истражује планине Прењ и Чврсницу. 

Одатле стиже у Трст, заједно са женом Мајом, рођ. Јефремовић, која је домаћица, али са 
солидном културом, особито књижевном, што се очитује у друштву пријатеља неретким 
цитирањем Дантеа, Његоша и других великих писаца. Из Трста, у којем је научио 
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италијански, Симоновић је “утекао” како сам каже, за цивилног лекара у Милни на Брачу. Не 
могавши се ни у њему дуже скрасити, ускоро прелази у Липик и ради као бањски лекар, али 
већ 1896. године стиже са женом у Сомбор и у њему отвара приватну лекарску ординацију.  

Пратећи његов животопис очекивало би се да и Сомбор за њега буде обично пролазно 
место, као толика раније, али се Симоновић, неочекивано, смирује и не напушта средиште 
Бач-бодрошке жупаније све до своје смрти. Живи у њему 54 године и толико се саживео са 
грађанима и самим градом да се другачије није осећао до Сомборцем.  

Радећи даноноћно у својој лекарској ординацији, коју је опремио неопходним 
потрепштинама за свакодневни посао, а коју је дичила изузетно богата библиотека, за кратко 
време постао је познат у читавом граду.  

У напону стварања кад је стигао у град, као што иначе знају да буду 
четрдесетгодишњаци, снажне телесне грађе, осредњег раста, упадљивих бркова што су 
волумозношћу потпуно заклањали горњу пуну усну, јасна и продорна погледа, одмах је, 
преданим залагањем на послу и сремачком комуникативношћу, стекао толико пацијената да 
му је брзо било јасно да одласка из Сомбора нема.  

Постепено, својом марљивошћу, пословном упорношћу, непосредношћу, те смислом за 
фину духовиту мисао, што је вешто користио у сусретима с пацијентима, Симоновић је 
постао најпопуларнији и најомиљенији лекар у вароши.  

У свако доба дана спреман да укаже помоћ слабима и болнима, лак на ногама и у сред 
ноћи, и по киши и по снегу стизао је до пацијената и будио оптимизам спреман да део туђе 
несреће прими на своја плећа. Ако се радило о сиромашнима знао је да не наплати услугу, а 
не ретко да о свом трошку и лек набави. Несреброљубив, поштен, сматрајући да је најважније 
бити на услузи свом народу, био је вољен и поштован од свих људи, без обзира на 
националност.  

Док су његове колеге, и савременици, куповали куће и земљу, покушавајући да на тај 
прилично једноставан али ефикасан начин, повећају капитал, дотле је Симоновић, говорећи 
да “не треба бити грамзив” и да се “новац не носи на онај свет”, куповао књиге и часописе, 
финансирао сопствене непретенциозне научне подухвате и проводио време у пријатељском 
ћаскању с песником Лазом Костићем, који је у Сомбору проводио своје последње године.  

Док су други одлазили на ноћне седељке код познаника и суседа, Симоновић је бдео, 
поред лампе и ибрика пуног црне кафе, над својим и туђим рукописима, над медицинским и 
другим књигама. Напрежући и онако не најбољи вид, пушећи цигарету за цигаретом, сав 
сконцентрисан над послом, одспававши само неколико сати, првом најавом зоре био је опет 
спреман да се сав преда лекарској пракси.  

Неуморан, не бринући довољно о своме сопственом здрављу, које га је, мора се 
признати, изврсно служило, пуних седам година не користи годишњи одмор већ само 
неколико дана одлази у Сремску Каменицу да се види са браћом, на већ уречени састанак код 
родитеља, али 1903. године ипак се одлучује да крене на Велебит, не, као многи други, да би 
се излагао приморском сунцу, већ да би, поред осталог, више сазнао о красу, да би обогатио 
знање из геоморфологије. 

Први светски рат дочекао је, као лекар, у Сомбору. Већ у августу 1914. године 
аустроугарске власти одређују га за шефа једног одељења војне болнице, те Симоновић, како 
сам касније каже, мора да брине о здрављу око три стотине пацијената. Крајем 1918, одмах 
након ослобођења, пре него што је нова власт успела да се потпуно организује, Симоновић 
бива постављен накратко за управника војне болнице, а након тога за главног лекара Окружне 
благајне, односно Окружног уреда за осигурања радника, чија је централа, Средишњи уред, 
била у Загребу.  

При разграничењу с Мађарском, путује с професором Јованом Цвијићем овим 
упознавајући га са етничким стањем дуж будуће границе и на тај начин доприноси да 
професор може нову државу потпуније да представља на мировним разговорима у Паризу.  

Бави се, такође, побољшавањем здравствене службе у оквиру Уреда. Обилази раднике 
по фабрикама у Сомбору, Апатину, Врбасу и другим околним местима, и тражи да се 
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раднички станови граде изван фабричких дворишта са бољим смештајем с образложењем да 
“радници често и спавају у фабрикама поред машина, заједно са децом и женама, тамо се 
лече, тамо умиру”. Да би имао више времена за руковођење здравственом службом 
Симоновић се делом одриче приватне лекарске праксе и две трећине радног времено ради као 
уредски лекар, а 1926. напушта и ту незнатну приватну праксу.  

Своја путешествија по планинама наставља и пише чланке и књиге из области 
географије, етнологије, планинарства, медицине, непрекидно активан чак и кад одлази у 
пензију 1932. године, на лични захтев, у својој 74. години живота, када многи његови 
вршњаци нису више живи.  

Као пензионер негује болесну супругу Мају која је случајно пала и поломила кук и на тај 
начин, уз то још туберколозна, била годинама везана за постељу. Без деце, ослобођен 
званичних обавеза, он и даље ради, колико му то године допуштају, стичући нове пацијенте и 
пријатеље, сада већ погурен, просед, али још увек старачки крепак у својој лекарској 
ординацији. Такав дочекује и 1938. када читава Војводина прославља његов 80-ти рођендан 
као награду за његова прегнућа из различитих области војвођанске просвете и културе, почев 
од етнологије до књижевности. У знак признања изузетном човеку, лекару и научном 
раднику, откривена је и његова биста коју је извајао познати сликар и скулптор Лајош 
Хушвет, а која се и данас чува у Градском музеју у Сомбору. (Однедавно је биста у ПСД “Др 
Радивој Симоновић” у Сомбору - прим. Р.К.). 

Други светски рат затиче др Симоновића већ потпуно онемоћалог. Из њега излази још 
старији и усамљенији: као пензионер, врло ретко, прима понеког пацијента, поред пријатеља 
који га обилазе. Деца на улици склањају му се с пута љубећи га у руку. Његовим именом 
названо је Планинарско друштво у Сомбору, др Радивој Симоновић лагано улази у историју. 

Пред крај живота пада у постељу. Посећују га само најближи. Умире 21. јула 1950. 
године, у дубокој старости, већ помало заборављен, попут свог некадашњег пријатеља Лазе 
Костића.  

Иза др Радивоја Симоновића, сахрањеног у породичној гробници Михајловића, на 
Великом православном гробљу у Сомбору, није остало много имовине, али је сачувано 
његово дело које светли и ван подручја Сомбора. 

 
Радивој Ковачевић  
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СА ПЛАНИНОМ НА “ТИ” 

 
Писати о себи је најтеже. Поготову ско се трудиш да будеш и искрен и објективан. Ал’ 

шта ћу: 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 бавио 
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 којем се непрестано 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 карашчићима. Онда сам се окренуо на другу страну-       
- лицем у лице нашао сам се с 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 виндјакни 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 по Јулијцима. 

Био је то први од мојих 27 успона на Триглав. Јулијске Алпе сам, баш као и Камнишке, 
упознао “као свој џеп” 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 Килиманџаро! 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 - 
Килиманџара до у поткровље 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 Словaчки 
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” 
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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 незаборав. 

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 препознатљивом, 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 је 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 којој 
бих могао књигу написати. Нећу, него само нешто као кроки: у Карловцима рад с пионирима, 
па оријентацистима, смучарима, измишљање 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 бих радо заборавио. И људе што 
су допринели да тај сумрак моје планинарске биографије остане у некој магли заборава. 

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 Килиманџара, 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.  
Исто тако често питам сам себе, од како сам доспео у пензионерске дане планинарења: 

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 
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ЈЕДНО (НЕ)ОБИЧНО НЕДЕЉНО ПЕШАЧЕЊЕ 

 
Можда мислите да су сва недељна пешачења иста или слична једно другом, са истим 

људима, по истим стазама - да је недељна шетња Фрушком гором прича која се понавља. 
Ипак, недељно пешачење које су организовали Зоран Грчић-Грца и Милан Добровољски-
Ранчер (верујем да ће се са мном сложити они који су били на пешачењу) и није било тако 
обично. Наши водичи су нас водили од Старих Лединаца до манастира у Раковцу, па старим и 
новим стазама до нових видиковаца и даље, уз поток до Думбовачког водопада. Попевши се 
изнад водопада наставили смо поточном долином, преко камења, камичака и срушеног 
дрвећа, па оштрим успоном до Бранковца и даље, гребеном Фрушке горе на Змајевац и назад 
у Лединце. 

Окупљени планинари у Старим Лединцима прво су информисани где се иде, колико је 
стаза тешка за пешачење и упознали се са планинарима који који су први пут дошли да 
пешаче, а затим били почашћени Ранчеровом песмом из нове збирке, а збирку песама добила 
је на поклон планинарка која је први пут дошла на пешачење. 

Наши водичи мудро су нас водили, водећи рачуна да већи део стазе иде кроз шуму, где 
смо били заштићени од сунца које је тих дана немилосрдо пржило. Водичи би нас повремено 
изненадили прелепим видиковцима, где смо направили две краће паузе и уз доручак се 
дивили граду који је био пред нама као на длану! Погледом смо обухватили град али и околна 
места, како са новосадске, тако и са сремске стране. Док нам је поглед пловио Дунавом имали 
смо утисак да смо и ми део реке. Баш онако како Дунав запљускује обале града и сремске 
стране, тако су и наши погледи пловили час ка једној, час ка другој обали. Оно што нам се 
највише свидело, забележили су и фотоапарати, још мало одморили душу и тело и кренулу 
даље ка манастиру Раковац. Стаза до манастира у Раковцу је била блатњава, “обогаћена” 
копривом и купинама које су вребале да ожаре или саплету оне који су се дивили околини и 
мање обраћали пажњу на препреке на стази. Манастир је био обасјан јутарњим сунцем, а из 
цркве се чула јутарња служба. Некад најбогатији манастир на Фрушкој гори, па онда дуго 
година заборављен и сиромашан, последњих пет година, уз Божију помоћ и помоћ донатора, 
поново се присећа некадашњег сјаја. Обновљена је црква и саграђени нови конаци. Остало је 
још доста да се уради, мада је манастир и овако леп. Запалили смо свеће, допунили флаше 
водом и са вером у Бога кренули даље. 

Пешачење смо наставили мање травнатом стазом кроз шуму и лепу хладовину. Стаза нас 
је довела до Думбовачког потока па преко камења и каменчића до водопада. По овој суши 
није било пуно воде, али довољно да се освежимо. Попели смо се изнад водопада и наставили 
поред потока, прескачући камење и порушена стабла. Погледи су лутали по прелепој 
поточној долини, па су неки од планинара главом “оверили” оборено стабло или се спотакли 
на камен! Шалили смо се да ова стаза асоцира на роштиљ, печење и слично, не слутећи да би 
нас то негде уз пут могло и дочекати. 

Оштрим успоном напустили смо долину Думбовачког потока, бодрени од наших водича, 
и изашли на Бранковац где смо направили краћу паузу и наставили ка Змајевцу. На 
планинарској стази наилазимо на камп телевизијске екипе и док један део планинара са 
Грцом на челу пролази, нас десетак са Ранчером стрпљиво чекамо да радници спусте антене и 
каблове које су ту поставили. Наша стрпљивост је била награђена расхлађеним пићем и 
овалом роштиља. Сити и освежени кренули смо за првом групом, не заборавивши да наше 
изненадне домаћине позовемо у наш дом на Поповици. 

Уз одличан роштиљ и освежење, пешачење од Бранковца до Змајевца и није био неки 
напор. Наши другари су већ били тамо и одмарали се у хладовини. Причом о роштиљу 
правили смо им зазубице, али смо их почастили соком који смо добили од домаћина кампа. 

На крају - шта остаје у сећању са оваквог пешачења? Ја још увек чујем звук Грцине 
“трубе”, песму која је прати, жубор Думбовачког потока и осећам укус роштиља коме се 
нисмо надали!  

Оља Максимовић  
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ЈЕДАН ДАН СА БУКОВАЧКИМ ПЛАНИНАРИМА 

 
Недеља. За већину људи дан одмора, роштиља, дружења са пријатељима у башти после 

ручка и дремке. Међутим, недеља са планинарима, посебно ако се ради о чувеним Томиним 
''Вилењацима” и то са њиховим млађим делом изгледа ''мало'' другачије. Ево како смо 
провели недељу. Нашли смо се у аутобусу који са Рибље пијаце креће пут Беочин села. Који 
то “ми”?, запитаћете се. То су Срђан Кубурић, Соња и Јована Радић, Мишо Николић из 
подружнице “Вилине воде”, Жељко Радочај из матичног ПСД ''Железничар” и Елвира 
Матарић. ''Вилењаци'' су у већини, а у сваком случају сви смо млади, весели и орни за 
пешачење.  

Путешествије је почело у Беочину. До манастира смо имали друштво, јер су истим 
аутобусом дошли и планинари из новосадског ''Нафташа'', али, ту смо се и разишли. Након 
посете манастиру, који је тренутно у фази обнове и уређења, кренули смо трансверзалом до 
Думбова, а они су отишли пут Чота и Тестере. Штета, јер да су кренули са нама провели би 
луд и незабораван дан. Мада, ко зна шта се све и њима дешавало. Један део пута је, по 
планинарским стандардима, био сасвим пристојан. А онда је почело: низбрдица до 
Думбовачког потока, стварно стрма, клизава, пуна каменчића, представљала је прави изазов 
за момке, који су се просто стоциљали до потока. Јована и ја смо такође брзо сишле, али је 
Елвира имала проблема са спуштањем, па су момци морали да се врате по њу. То јој, ипак, не 
можемо узети за зло, јер јој је ово тек друго пешачење, а и из равнице је. Сомборцима је и те 
какав доживљај да се попну на лудају и виде по Војводине! Када смо се сви срећно 
“приземљили”, кренули смо дуж потока и стигли до места где вода пада са стене. Висина није 
велика, можда 3 метра и, на жалост, није било довољно воде - свеједно, то је био леп призор. 
Успентрали смо се са друге стране стене и наставили пут уз поток. Ту је било прескакања 
потока по сто пута, клизања, провлачења испод дебала и прескакања истих, узбрдице. 
Наравно, све је то пропраћено смехом и коментарима типа: ''Ми смо сада као Индијана Џонс 
у потрази за зеленим дијамантом'' - и исправком - “Ма, каквим дијамантом - у потрази за 
доручком!” Ускоро смо се одвојили од потока и буквално четвороношке успентрали, уз 
оштру узбрдицу, мало се одморили, изашли из шуме и открили да се налазимо на 500 м од 
Бранковца! - А рачунали смо да ћемо изаћи бар на пола пута Бранковац-Змајевац. На жалост, 
видик није био чист, па нисмо могли да уживамо у погледу на Футог и равницу. Брзо смо 
стигли до Змајевца, доручковали и шалили се на рачун малог планинара који се удобно 
сместио на леђима свог тате и нешто гугутао. Пошто смо се налазили у близини Раковачког 
каменолома, одлучили смо да скокнемо до њега и да видимо шта се тамо ради. Е па, не ради 
се ништа. Очито се камен више не експлоатише одатле, један део се урушио, на дну је 
пробила вода. Све у свему – ругло. Ко зна, можда ћемо ускоро имати још једно језеро, попут 
оног у Лединцима. А Лединачко језеро је и било наше следеће одредиште. Равно, низбрдо 
(моје колено и ја мрзимо ту низбрдицу!), па узбрдо и ето нас на овом предивном језеру, које 
је тог тренутка било само наше. Време баш није било за купање а Срђан се ипак купао, али 
пссст, не морате свима причати! Ту смо се одморили, опет јели, брчкали ноге, хватали 
мајушну жабу, за коју ово језеро, по Жељку, представља Атлантски океан. Након полусатног 
одмора кренули смо даље. Наравно, ми смо маштовити, па зашто обилазити ограду, ако се 
она може прескочити или се провући кроз њу? Зашто да се вратимо до чесме истим путем, 
ако можемо да прођемо доњим путем кроз коприве, преко камења које се одроњава и прети 
да упаднемо у баруштину, прескачемо преко поточића и онда тек дођемо до чесме? Зашто да 
се вратимо лединачким аутобусом, ако можемо поповичким, те нам стога следи пентрање до 
Поповице уз ливаду, опет добро познату и сигурно сасвим омрзнуту маратонцима? И ту је 
био и крај нашег излета. Нисмо отишли на Орлово бојиште, јер смо хтели нешто да оставимо 
и за следећи пут, а и били смо и мало уморни. Зато смо отишли у “Железничаров” дом, 
попили пиће и кренули кући аутобусом. Тако изгледа недеља са “Вилењацима” – пуно шетње, 
пуно изазова, пуно смеха. Зар то није дивно?  

Соња Радић  
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28. ПЛАНИНАРСКИ МАРАТОН НА ФРУШКОЈ ГОРИ 

 
Фрушкогорски Планинарски маратон је манифестација у којој нема победника, али 

организатори и учесници сваке године са нестрпљењем ишчекују најбрже учеснике на 
најдужим стазама. И ове године, као и претходне две, најбржи на Ултрамаратону (101,12 км) 
био је Жељко Благојевић из Челинца код Бања Луке. Стазу је прешао за нешто више од 11 
сати! Изненађење је приредио и припадник специјалне војне јединице “Кобре”, поручник 
Владимир Токаловић, који је са пријатељима из падобранске јединице јурнуо у 9 сати на 
стазу од 17,21 км и у циљ утрчао у 10:45! 

- Учешће на маратону је део припрема за Војно првенство у Сомбору, а затим и за 
Светско војно првенство у Финској. Још петорица припадника “Кобри” су на стази Великог 
источног маратона – изјавио је за ГЛ поручник Токаловић, напоменувши да су сви на 
маратон дошли својом вољом, а не по команди.  

- Стаза је одлична. Нисам први пут овде, дуго се бавим оријентирингом и планинарством 
и тврдим да је Фрушка гора добар полигон за кондициони тренинг, мада смо сви ми дошли 
изванредно припремљени – додао је Токаловић.  

У суботу у 9 сати је са Поповице кренуло 4575 учесника. Знак за старт симболично је 
дао Зоран Вучевић, председник градске Скупштине. Маратонци су на располагању имали 12 
стаза, од којих је најкраћа била Стаза радости и задовољства од 3,52 км. За њу се определило 
56 шетача, међу којима и 14-то месечна Маја Хорват, убедљиво најмлађа учесница маратона. 
Стазу је прешла у ранцу на леђима тате Роберта.  

 
НИ ПРОВАЛА ОБЛАКА ИХ НИЈЕ ОТЕРАЛА 

 
Планинари из преко 200 места из целе земље почели су да пристижу на Поповицу још у 

четвртак. У петак поподне, око планинарских домова је никло шаторско насеље, а онда се на 
Фрушку гору стуштио обилан и дуготрајан пљусак и навео многе да одустану од учешћа на 
маратону. Група из Алексинца се вратила кући. Најупорнији су на сам дан маратона имали 
идеално време за пешачење, мада су стазе на појединим деоницама због блата биле скоро 
непроходне. Поред учесника из Србије и Црне Горе, било је и доста странаца, највише из 
бивших југословенских република (Македонија, Словенија, БиХ, Република Српска), као и 
оних који су стигли из Мађарске, Аустрије, Холандије, Бугарске, Чешке, па чак и из 
Аустралије! 

- Најбројнија група су припадници Војске, имамо и питомце Војне академије из 
Београда, извиђаче и скауте. Морам истаћи да су се нишки планинари масовно одазвали 
позиву, а најбројнији међу Војвођанима су становници северне Бачке – нагласио је Миливоје 
Киждобрански, портпарол манифестације.  

 
НЕГДЕ ЕВРИ, ОВДЕ ПЛАКЕТЕ 

 
Маратонци су стазе прелазили ходањем, трчањем или бициклима. Некима ни 50 

километара хода није представљало нарочити напор, али је било и таквих који су на циљ 
стизали шепајући и држећи се за болне ноге. На Жељку Благојевићу, убедљиво 
најиздржљивијем маратонцу, није се видео траг умора после више од 100 претрчаних 
километара узбрдица и низбрдица.  

- Ако у Италији пређеш стазу од 100 км са висинском разликом од 4000 метара за 14 
сати, чека те награда од 5000 евра. Додуше, тамо се плаћа котизација. Не знам тачно колико, 
али када сам од надлежних у Републици Српској тражио да ме финансирају, одбили су ме, 
мада знају да ја то могу. Не разумем зашто не желе да спортским успехом представим своју 
земљу, свој народ, кад за то треба таман толико новца колико га у министарствима потроше 
за кафу – чудио се Благојевић, поносно држећи у рукама скромну награду – диплому и књигу.  
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Најбржа жена на ултрамаратону била је Новосађанка Жељка Радочај. Стазу Великог 
западног маратона (86,16 км) први је прешао Никола Иванчевић, а најбржа жена на њој била 
је Сања Вуковић. Велики источни маратон (81,3 км) најбрже је прешла Неда Попов, док је 
најбржи маратонац на њему био Драган Павловић.  

До сада је на свих 28 маратона учествовало укупно 100.420 људи. Можда их привлаче 
баш ове “богате” награде, плакете, књиге и значке – шеретски је закључио портпарол 
Киждобрански.  
 

ЧИСТАЧ ЈАВЉА: ГОТОВО! 
 

Чистачи се не налазе на листи учесника, али они сваке године пређу најдужу стазу. 
Крећу се последњи и затварају контролне пунктове после проласка последњег маратонца. Ове 
године, 101,12 км маратонских стаза “очистили” су Анкица, Миша, Горан и Тамара. У циљ су 
ушли после свих.  

 
Аида Скакић 
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НОЋНА ШЕТЊА, МОЛИТВА И УМИВАЊЕ ЖИВОМ ИЗВОРСКОМ ВОДОМ 

 
Стотинак претежно млађих људи, опремљених планинарским ранчевима и 

најразноврснијим батеријским лампама, окупило се у петак пред поноћ у центру Буковца. 
Структура групе врло разноврсна у сваком погледу, али ако се узме у обзир да су сви дошли 
са истом намером, може се рећи да је шаролика дружина била изузетно јединствена: 
- И овај Ђурђевдански уранак обележићемо као и претходна три, пешачењем Фрушком гором 
од поноћи до свитања, баш као и зачетници планинарског покрета у Војводини. Знамо да је 
на Ђурђевдан 1924. године др Игњат Павлас, први председник војвођанске планинарске 
организације повео групу планинара у прву организовану шетњу. На жалост, није остало 
забележено куда су ишли, али је врло вероватно да су били и на Вилиној водици – поздравио 
је госте и мештане Бранислав Вјерг, председник буковачког Планинарског друштва “Вилина 
водица”, један од иницијатора обнављања традиције масовног Ђурђевданског уранка. 

После пријављивања придошлих у евиденцију Срђана Кубурића и Соње Радић, чланова 
горепоменутог планинарског друштва, команду је преузео Миле Подрашчанин, водич шетње. 
Звиждаљка је огласила покрет и колона од преко 130 пешака се упутила навођена батеријом 
на водичевим леђима. 
 

ФРУШТУК У ГЛУВО ДОБА 
 

Месна заједница “Буковац” и Планинарско друштво “Вилина водица” обновили су 2003. 
године традицију масовног окупљања на фрушкогорском извору Вилина водица. По легенди 
лековит, извор је вековима био стециште у свитање Ђурђевдана, да би се убрзо после Другог 
светског рата стари народни обичај угасио. Мештани Буковца су још неко време долазили на 
извор да се напију свеже воде и понесу је кућама, па је и то полако замирало. Последњих 
деценија на Вилину водицу су свраћали само планинари. 

Ведра ноћ, мирно време и суве планинарске стазе обећавали су пријатну шетњу, а 
расположење планинара, ловаца, ученика, домаћица, пензионера и још многих других 
показало је да 16 километара и нису нека озбиљна акција. Колона се развукла да би сваки 
пешак имао добар преглед и довољно простора за маневар, групе су се формирале и 
расформирале да би се стари знанци поздрављали и распитивали за породице, пријатеље, или 
да би само ћаскали.  

Већ после стотинак корака од старта зачула се песма. Прво са зачеља, по чему су сви у 
колони закључили да је увек најбољи провод у шарагама, а онда и однекуд са средине. 
Репертоар најразноврснији: мало севдалинки, па нешто Цунетово, онда сетне црногорске, 
Бајага, сремачки бећарац... Песма се орила вођена невероватно чистим и јаким мушким 
гласовима и није утихнула током целе четворосатне шетње, чак ни на најстрмијим деловима 
стазе! 

Прва пауза направљена је после сата хода у планинарском дому на Стражилову. Тек ту 
су се сви распознали осветљени уобичајеном електриком, а онда поседали и прионули на 
окрепљење. Неко на пиво, неко на кафу, а понеки на домаћу сланину сапуњару уз остале 
артикле из сопствене пушнице. 
 

ОКОЛО – НАОКОЛО ДО ИЗВОРА 
 

Мада се месечина није могла пробити кроз густе крошње, већина је ходала не палећи 
батерије. Али, зато се на озбиљној стрмини до Бранковог гроба у шуми буквално разданило. 
Осветљавало се свим светлећим средствима и на разрованој деоници у близини Старог 
храста, у ствари, у близини ничега, јер храста, тачније шуме храстова на том месту већ одавно 
нема. Посечени су и однети ко зна када, али је име остало. Опрезно и уз другарску помоћ 
многих руку и планинарских штапова, куповних и покупљених уз пут, стигло се до циља. 
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Указала се ватра око које су се скупили мештани и гости који су на Вилину водицу дошли 
директно из Буковца, а не наоколо, као планинари и неки њима слични ентузијасти жељни 
ноћног ломатања кроз шуму. Колона шетача је пристигла на плато изнад извора и помешала 
се са “домаћима”, а песма из шарага се још увек чула. Утихнула је тек када су зазвечале 
кашике и тањири око казана са пасуљем. Последњи је стигао Мишо Илић, искусни 
“Вилењак” који је по задатку ишао као обезбеђење на крају колоне. 

Ове године свештеник није дошао на извор, али је преко 200 учесника уранка традицију 
испоштовало по уобичајеном реду. После молитве пред крстом, коју је пред свитање повео 
“Вилењак” Горан Миловановић, кренули су ка извору на умивање живом водом, а затим ка 
селу, журећи за својим обавезама. Једни на посао, други на одмор, а многи на наставак 
прославе Ђурђевдана, као домаћини или гости. 

 
 Аида Скакић 



ПРИЧЕ  СА  ПЛАНИНЕ  

 

 18

 

ФРУШКОГОРСКОМ ТРАНСВЕРЗАЛОМ 

 
Сада, када седим испред рачунара са жуљевима по ногама, боловима у листовима и 

раменима, све ми изгледа помало смешно. Људи из мог окружења ме питају шта ми је 
требало да се упустим у тај подухват да пређем Фрушкогорску трансверзалу у целости. Све 
почиње позивом мог пријатеља Исе Планића да кренемо пут Фрушке горе.  

Те среде смо раном зором кренули из Суботице. У возу смо направили план за који 
нисмо били сигурни да ће се остварити и на терену јер нисмо имали јасну слику о објектима 
на планини - да ли су у функцији или не? Одлука за почетну тачку нашег пута пада на 
Поповицу. То је место које добро познајемо, а такође добро познајемо домаре где смо могли 
да оставимо вишак ствари које нам неће бити потребне на трансверзали. Спаковали смо 
ранчеве који нису били лаки а испоставило се у наредним данима да су сваким даном све 
тежи и тежи. Кренули смо ка селу Лединци преко Поповичког језера. У пролеће се шума тек 
буди, као и птице, које су нас својом песмом пратиле целим путем. У селу Лединци смо 
нашли продавницу која је солидно попуњена и ту се може купити храна за наредне дане. Кад 
се крене маркираном стазом, изнад села наилазимо на познато место Црквицу. То је вештачка 
пећина малих димензија која је служила као испосница манастира Раковац. На њој се налазе 
многобројни натписи који датирају чак из прве половине 19. века. Ово место је значило да се 
ближимо првој контролној тачки - манастир Раковац. У селу пре манастира са десне стране се 
налази извор где се могу допунити резерве воде. Код манастира смо се сликали, одморили и 
кренули даље пратећи црвено-бели троугао. По изласку из села смо полако улазили у шуму и 
долину потока. Између манастира и следеће тачке је нешто више од 3 км. Како је долина 
бивала све ужа и стрмија, а ми понекад газили воду, било нам је јасно да смо близу нашег 
циља. Испред нас се појавио Думбовачки водопад. Зато што смо дошли у пролеће, водопад је 
био богат водом. По мом мишљењу, једно од најлепших места на нашем путу.  

Следећа тачка на трансверзали је манастир Беочин. Иако је ово тачка на чувеном 
Фрушкогорском маратону, много људи не обиђе манастир јер је контролна тачка маратона 
нешто изнад манастира. Манастир краси прелепа башта која је баш процветала, а монахиње 
су вредно радиле. Од ове тачке наш пут постаје још интересантнији јер маркација води 
долином Козјег потока. Како и име каже, морали смо да пазимо јер се прескаче са камена на 
камен. Сада смо осетили успон, а није ни чудо кад смо пењали врх који се зове Црвени чот. 
Са својих 538 метара надморске висине то је највиши врх Фрушке горе и Срема, а други врх 
по висини у Војводини. Такође смо отишли и на Павласов чот који је други врх Фрушке горе 
по висини. Име је добио по Игњату Павласу који је био први председник планинарског 
друштва Фрушка гора, које је претеча данашњег Планинарско-смучарског савеза Војводине. 
Од највишег врха се спуштамо до дома на Осовљу који на жалост није више у функцији. Од 
Осовља смо продужили даље ка Орловцу. Стене Орловца пружају доживљај необичан за 
фрушкогорску питомину. Овде је једно од ретких места где се чврсте стене појављују на 
површини тла. Трошне кречњачке стене вас на тренутак могу преварити и пружити вам 
доживљај високог горја у нашој равници. Од Орловца смо кренули ка Андревљу. Спуштамо 
се у Долину кестенова где се налази бивши планинарски дом који је у изузетно лошем стању. 
Пред мрак стижемо на Андревље. Тамо смо се пријатно изненадили када смо угледали лепо 
сређен објекат, некадашње одмаралиште, које ради. У близини смо се спријатељили са 
момцима из села Баноштор који су овде дошли на излет. Када су чули да цео дан ходамо, 
позвали су нас да једемо са њима. Тај гулаш који смо појели, вратио нам је снагу. Такође су 
нам дали свој вишак хране да понесемо. Хтели смо да подигнемо шатор и да преноћимо на 
Андревљу али су нам људи из хотела дозволили да спавамо у помоћном објекту који они 
користе за неку врсту магацина. За нас је ово била боља варијанта јер ујутро нећемо изгубити 
драгоцено време на рушење шатора.  

Друго јутро нашег пута је освануло ведро. Будимо се око 6 сати и пакујемо наше вреће и 
крећемо даље. Одавде почиње мање посећен део Фрушке горе. Маркација нас води до место 
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које се зове Трешњевац. Нешто пре контролне тачке наилазимо на жичану ограду. Тек када 
смо дошли до ловачке куће људи који раде ту нам објашњавају нам да је то простор од неких 
200 ha где су горски јелени доведени из Мађарске. План је да те јелене опет запате на 
простору Националног парка. Људи су нас лепо примили, дали нам мало воде, попричали са 
нама и са лепим жељама крећемо даље. Одлучили смо да пресечемо стазу трансверзале и да 
кренемо у део планине где има могућности да се купи нешто јер нам је храна била при крају. 
Крећемо према селу Лежимир. Пре села се долази до тачке трансверзале хотел “Фрушка 
гора”. То је само по називу хотел, а у стварности представља један оронуо објекат са 
разбијеним вратима и прозорима. У близини хотела се налази извор Куштиљ. То је крашко 
врело на Фрушкој гори које је сада затворено бетонским зидовима и користи се за локални 
водовод. Сада контра смером крећемо ка манастиру Шишатовац испред којег се налази извор 
и продавница. Код продавнице наилазимо на мештане и одлучујемо да им се придружимо и 
сазнамо нешто о животу у овом ретко посећеном селу Фрушке горе. Користили смо сваку 
прилику да попричамо са људима јер смо увек сазнали нешто ново што се не може пронаћи у 
књигама. Од манастира Шишатовац поред ретких кућа идемо до манастира Св. Петка. По 
изгледу се може наслутити да је манастир скоро обновљен. У околини манастира постоји 
извор и рибњак. У овом манастиру су нам понудили печат који, нажалост, на многим тачкама 
није сачуван. Даље нас стаза води до села Дивош, а мало после последњих кућа се појављује 
манастир Кувеждин. Манастир је у фази обнове, као и многи други на Фрушкој гори. Да 
нисмо видели неколико људи помислили бисмо да манастир није у функцији. У овом делу 
трансверзале је доста ретка маркација али погледом на карту смо дошли до закључка да стаза 
иде асфалтом до села Стара Бингула. Од овог села пут нас води до најзападније тачке на овој 
трансверзали, манастира Ђипша. Од свих манастира које смо обишли, а њих је 15, овај је 
најмање посећен. Манастир је лепо сређен. Монахиње су вредно радиле јер су се ближили 
ускршњи празници. Од ове тачке почиње најслабије маркирани део и крећемо асфалтом ка 
Рохаљ бази али недалеко од манастира са леве стране Исо запажа бели троугао и одлучујемо 
да се доследно држимо маркације као и до тада. Пут нас је водио кроз шуму у којој смо 
виђали повремено маркације, а и оне су биле у лошем стању. У овом делу смо чули недалеко 
од нас звук животиња које се пробијају кроз густо шибље. Нека маркација постоји до потока 
али је ту проблем јер је то ливада и ту се маркацији губи сваки траг. Полако почиње да се 
спушта сунце и одлучујемо да узмемо компас и карту и да покушамо да се оријентишемо. 
Пратимо шумске путеве за које мислимо да воде ка Рохаљ бази. На нашу срећу, били смо у 
праву. Неки километар од тачке видимо маркацију коју пратимо до контролне тачке. На овом 
месту су се током Другог светског рата налазили збегови локалног становништва које се 
повлачило из Свилоша, Лежимира, Дивоша и других фрушкогорских села. Овде одлучујемо 
да спавамо и успевамо пре мрака да подигнемо шатор. Ту нас је посетио наш другар Миливој 
који нам је донео нешто хране и воде јер овде нема ништа што је потребно за ноћење. 
Временски услови су почели да се кваре и током ноћи смо чули капи кише.  

Као и обично, будимо се у 6 сати. Време је било облачно али киша није падала што је 
омогућило да спакујемо шатор. Одавде нас је стаза водила до Јабуке. Тај пут је изгледао 
бесконачно дуг. Стаза нас је водила или гребенским путем или шумом тик до асфалта. 
Тишину тог јутра је кварио тек по неки ретки аутомобил. На месту где се секу гребенски пут 
и гргуревачки друм код старе ловачке куће одлучујемо да сиђемо са маркације и посетимо 
Гргуревачку пећину. Пећина је видно уређена. На улазу смо нашли решетке које нам нису 
допустиле да завиримо у пећину. Када смо дошли до Летенке, било је рано јутро. Нисмо 
видели никога тако да смо наставили даље и убрзо преко Широког дола стижемо на Јабуку. 
Испод старе дивље јабуке је уређено гробље погинулих партизана и жртава фашистичког 
терора. Налази се између Црвеног чота и Летенке. Иза ове тачке остаје иза нас западни део 
који није обухваћен маратоном и који је ретко посећен. Имам осећај да ћемо кишу која прети 
лакше поднети на овом делу стазе.  

Следећа контролна тачка је манастир Бешеново који се налази у Бешеновачком 
Прњавору. Данас уместо манастира, од ког су остали само темељи, постоји мала дрвена 
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црквица. Од мештана смо чули да је у плану обнова овог манастира. У селу смо набавили 
основне намирнице и идемо даље маркацијом Фрушкогорске трансверзале. Од манастира 
Бешеново па све до манастира Јазак нас је пратила слаба киша. На нашу срећу, није било 
хладно па смо се и брзо осушили тако да већих проблема није било. Иако смо од манастира 
Јазак до Врдника били веома близу, погледом на карту схватам да се наш пут одваја и да 
морамо да се пењемо до Бранковца. До њега постоји маркација, како трансверзале тако и 
маратона. Само ако се неко одлучи да прати маратон, (треба признати да је боље стаза 
маркирана) мора да пази на коју стазу иде јер је планина испресецана са многим маратонским 
стазама. Бранковац је одмаралиште ПТТ-а и тренутно није у функцији. Ту је само један чувар 
који нас је лепо примио. Опет се налазимо на гребенском путу који нас води ка Змајевцу где 
се налази планинарски дом којим газдује планинарско друштво из Врдника. Иако је објекат у 
том тренутку био слабо посећен, даје могућност да се поједе нешто али и да се преспава што 
ми користимо јер се ноћ ближила. Дом на спрату има собе са тушевима и после ноћи у 
шатору ово нам је пријало. Посебно нас је радовала чињеница да напољу пада киша, а ми 
нисмо у шатору. Веома брзо смо заспали.  

Будимо се око 5 сати ујутро. Време се поправило и ми настављамо пут Врдника. У 
самом насељу се налази манастир Врдник. Он се назива и Раваница јер су га монаси из тог 
манастира обновили после разарања. У Врднику је био пијачни дан и мало нам је било чудно 
да видимо тако много људи на једном месту који негде журе. Ту смо искористили прилику да 
једемо у пекари и после паузе одлучујемо да се не задржавамо више. Одавде према Иришком 
венцу постоји више путева али се ми одлучујемо за онај који иде преко Лазиног вира. Овде је 
лепа густа шума у којој се налазе поток и извор. Узводно је и Лазин вир који је име добио 
према легденди да се ту утопио дечак. По овој легенди се може закључити да је овде некада 
била акумулација воде од које је данас остао усек дубоког базена. Како смо се ближили 
Иришком венцу, сретали смо све више људи који су желели да искористе суботу и да изађу у 
природу. Пошто смо имали могућност да преспавамо овде, а прешли смо тек неких 
двадесетак километара, одлучујемо да направимо круг и да посетимо манастире Старо 
Хопово и Ново Хопово. Од Иришког венца до манастира постоји маркација и Буковачког 
маратона са путоказима тако да није тешко наћи праву стазу. Од манастира Старо Хопово се 
одвајамо од маркације и проналазимо проширење налик на пећину за чије је постојање добро 
знати јер се у њој може склонити од изненадне олује. Такође су ту и извори. Један је са 
питком хладном водом а други који садржи велику количину сумпорводоника који има 
специфичан мирис и веома је слабог капацитета. После обиласка ове две контролне тачке, 
опет се враћамо на Венац где и ноћимо у дому ПСД “Др Лазар Марковић”.  

Када је освануо пети дан, знали смо да смо да је велики пут иза нас. Пут нас води у 
манастир Гргетег. У близини манастира постоји геолошки пресек. Могу се видети различити 
слојеви из давне прошлости кад је Фрушка гора била острво Панонског мора, прави музеј на 
отвореном. Наш следећи циљ је манастир Крушедол. Овај манастир красе фреске из 16. века. 
Манастир је имао срећу да није разорен у Другом светском рату. Овде су сахрањене многе 
значајне личности као што су патријарх Арсеније III, Ђурађ Бранковић, војвода Стеван 
Шупљикац, кнегиња Милица и краљ Милан Обреновић. Околина манастира је у фази обнове 
и тренутно багери и друге машине нарушавају манастирски мир. Следећа тачка је последњи 
манастир на нашем путовању, манастир Велика Ремета. Манастир се истиче по највишем 
звонику од чак седам спратова. Пошто је био Ускрс, много људи смо срели у и око 
манастира. По изласку из улице са малобројним кућама одлазимо ка Стражилову и месту где 
је сахрањен познати песник Бранко Радичевић. Песник је умро и сахрањен у Бечу средином 
19. века. После неколико деценија су испунили његову жељу и преносе тело на Стражилово 
где му српски народ подиже споменик. Недалеко од споменика је и планинарски дом где 
срећемо планинаре који уживају у лепом преподневу. Од дома до следеће тачке има неких 
десетак километара и маркација пролази поред Масне ћупе. Ово место је значајно јер су овде 
угледни Новосађани 6. маја 1924. године окупили и донели одлуку о оснивању прве 
планинарске организације. Место је означено спомеником на којем су имена тих љубитеља 
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природе који су пионири планинарства на тлу Војводине. Споменик је отприлике на пола 
пута до следеће тачке, а то је дом ПД “Занатлија”. У дому је било много људи. Ми се нисмо 
много задржавали јер нам се ближио циљ.  

Наша прва, а уједно последња тачка, била је Поповица до које смо дошли преко 
напуштеног каменолома Орлово бојиште. Ту сам био више пута јер овде постоје уређене 
смери које служе као вежбалиште алпинистима. Одавде смо се сјурили до Поповице где смо  
завршили наш подухват да одједном пређемо целу трансверзалу. Справа коју смо носили и 
која се зове ГПС на крају пута је показала 175, 4 км. На крају сам био срећан и задовољан јер 
сам много научио о овој планини за коју сам мислио да је познајем а она је на сваком кораку 
показивала неке нове лепоте. На Поповици нас је сачекала наша пријатељица Деса са богатом 
ускршњом трпезом. Седели смо и причали наше доживљаје са овог дугог али пре свега лепог 
и занимљивог пута. Свакоме бих препоручио да покуша исто јер је ово једно велико искуство.  

 
Мирко Кујунџић 
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МОЈА ОМИЉЕНА МЕСТА НА ФРУШКОЈ ГОРИ 

 
Већ неколико година шетамо по Фрушкој гори, али се обично вртимо око неколико 

устаљених места и то претежно на источном делу. Ове године  видели смо много нових места 
и почела сам полако да схватам сву лепоту Фрушке горе, која иако по висини једва да се 
убраја у планине, по својој лепоти и разноврсним местима једна је од најлепших. Сво то 
упознавање и посећивање, за мене нових места, има неку своју драж, која се може упоредити 
са узбуђењем које сам осећала док сам, као дете, читала књиге о Тарзану. Поново осетим сву 
ту магију непознатих места које ја доживљавам као још неоткривена места. Чини ми се да 
једним делом остварујем тај младалачки сан лутања и упознавања нових предела. Не мора то 
бити Африка, Азија или друго егзотично место. Нове, лепе и неоткривене (бар за мене) 
ствари налазе се ту поред нас и то ми полако открива једну животну истину: многе ствари 
које тражиш по целом свету, за којима чезнеш цео живот мислећи да су миљама далеко, често 
су ту покрај тебе. Само се треба боље осврнути, боље гледати и преданије тражити. Но, 
удаљила сам се од теме, желела бих да опишем места на Фрушкој гори која полако 
откривамо. Због чега имам ту жељу још увек ми није сасвим јасно, али временом ће се и то 
открити.  

Елем, прво место које ми је било најлепше је Орлово бојиште. То нам је место 
показао Милан Бреберина, онога дана када смо ишли да разгазимо нове Планика ципеле и 
када сам добила жуљеве које ћу памтити. Ето доказа да у сваком злу има понешто добро! 
Орлово бојиште је видиковац недалеко од Поповице које представља у ствари једну стену 
испод које се некада давно вадио камен. Од каменолома више ни трага ни гласа, али је остало 
ово дивно место одакле пуца поглед на Главицу, Венац, Електровојводину, змијасти пут од 
Парагова до Венца и остале гребене и брдашца која су срећом још увек под шумом. Лепо је у 
сваком годишњем добу, али је најлепше у јесен када свако дрво има другачију боју крошње. 
Што би се рекло “ватромет боја”. У лето, када је свуда скоро уједначена боја крошње мене 
сви ти брежуљци подсећају на карфиол тј. на цветове карфиола. Место је неуобичајено за 
Фрушку гору. Веома је посећено јер је близу Поповице и мислим да му је то једина мана. 
Када човек бира омиљено место, већина подразумева место које је далеко од погледа свих, 
неко усамљеније где може да ужива сакривен од погледа људи и да размишља. На Орловом 
бојишту си ретко сам. 

Дуго је Орлово бојиште било моје омиљено место, а онда смо били са Нафташима и 
Фочанима у шетњи од Главице до Стражилова и ишли смо преко Вилине водице. Е, то је 
посебно место! Моје омиљено! Некада је било веома популарно међу планинарима, чак је ту 
била и кућица у којој си могао да се склониш од невремена и мислим да је једно време био и 
планинарски дом, али данас од те кућице није ништа остало. За коју годину ће скоро бити и 
немогуће видети да је ту некада била нека грађевина. Вилина вода је извор, не претерано јак, 
али је околина извора оно што то место чини посебним. Поред пута је клупа, са једне стране 
је коса, а са друге је падина којом отиче вода из извора. Около је много дрвећа и може се 
рећи да је ово место дубоко у шуми. Месташце је некако ушушкано, мада не могу тачно да 
објасним право значење тог термина. Ту влада савршен мир, потпуно одсуство звукова 
цивилизације. Нирвана! То је место на коме могу да седим сатима, а да се мој мозак потпуно 
очисти од свих размишљања, ту изгубим појам о времену, једноставно останем прикована да 
уживам у тој лепоти и миру. Тешко да има место на Фрушкој гори које може да замени 
Вилине воде. 

Па, ипак, има неколико места која могу да конкуришу за најлепша. Свакако, када 
говорим о њима увек имам у мислима и људе са којима сам била на њима и који много 
доприносе доживљавању целог места. Једно од таквих је Ђипша. Место које ми није толико 
остало у памћењу по самој лепоти већ по томе да сам се тамо осећала изузетно и другачије, да 
ли рећи ближе Богу? Звучи сувише филозофски, научно, али свакако сам се осећала 
другачије, онако како се у граду никада нисам осећала. То је, све у свему једно посебно 
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место. Када се иде познатом Илијином туром од Шида до Свилоша, без обзира на завршетак 
стазе, обавезно се спава у шатору испред Ђипше. То је место које ми је мотивација да 
издржим пешачење током целог тог дана, које означава толико потребан одмор. То је, у 
крајњу руку и место где сам први пут, са свом опремом, спавала под шатором. Два пута до 
сада сам била тамо, а посебност тог места сам схватила тек други пут. Била сам прилично 
уморна а и пред крај пута је почела да ме боли нога. Био је то изузетно јак бол и док смо 
распремали шатор нисам била сигурна ни како ћу сутра наставити пут. Пред спавање је 
игуманија откључала цркву и ушли смо да се помолимо и запалимо свеће. Нас десетак у 
цркви која је полуобновљена, са новим иконостасом, голим зидовима и иконама 
прислоњеним уза зид, свако са свећом, помало невешто направљеном које је сама игуманија 
правила, и кроз цркву одјекује њен глас који се моли и пева песме. Тада сам се молила да ме 
прође бол у нози и знала сам, била сам убеђена да неко слуша моје прошапутане молитве. 
Сутрадан ми је игуманија рекла да је моја прошлогодишња сунчаница била искушење. И да 
не смем стати већ да морам да наставим. То је била нека врста откровења за мене. Тада сам 
стварно схватила да “неко то одгоре види све” и да у свему треба истрајати, да је то једини 
начин за успех. Чак и када се нешто чини потпуно немогућим и безизлазним, истрајност је ту 
да омогући успех. Да и не помињем да и поред свих мука које ме сналазе на тој тури, ја и ове 
године једва чекам ту акцију од Шида до Свилоша и постављање шатора у дворишту 
манастира Ђипша, и молитву у манастирској цркви. 

Овогодишња открића су започела излетом до црквице у стени недалеко од Лединаца. 
Чика Цвеле је заслужан за то. Између Лединаца и Раковца, на приступачном и не много 
скровитом месту је у стени уклесана просторија, које је првобитно служила као испосница 
калуђерима из Раковачког манастира. Данас су у њој неколико икона, цвеће и дарови (јабуке, 
скроман прилог). У њој се човек може комотно усправити, широка је око метар и по, а 
дугачка око три метра. Најинтересантнија ствар су уклесани натписи на спољњем зиду од 
којих је најстарији још са краја 18. века! Запањује чињеница да си на истом оном месту на 
коме је неко стајао пре више од двеста година, да сте гледаш у исти зид, додирујеш исти 
камен, гледаш исто дрвеће и исто Сунце и небо. А онда делићем мозга помислиш на некога 
ко ће исти тај натпис, исто Сунце и небо гледати за двеста година и полако те подиђе језа. Од 
пролазности времена. Од вечности. Од Сунца и неба који бде над тобом. И помислиш, да ли 
је тај неко ко је био ту пре тебе помислио на тебе док је гледао (или клесао) натпис. И онда се 
поново вратиш у стварност, на Земљу. Окренеш се око себе, видиш позната, драга лица (јер 
само са таквим особама треба ићи на нова места и на драга стара места), чујеш њихов смех и 
уживаш у дану који тече и срећан си што ти је дато да то доживиш. 

После овог открића, мој авантуристички дух се пробудио тако да сам сама смислила 
да идем на Орловац, место о коме маштам да га посетим откад смо са чика Цвелетом били 
дежурни за Маратон на Чоту (мај 1998). Опет проверена екипа и потрага је могла да почне. 
Потрага наравно само за мене јер је то место познато планинарима још од пре Другог 
светског рата. Сам прилаз месту обећава да ће се видети нешто несвакидашње. Дрвеће је још 
голо, али прво пролећно цвеће украшава тло, висибабе, кукуреци. Пут води по гребену и са 
леве стране се спушта до стена. Да би се пришло скроз до стена треба ићи по стрмом сипару 
(сипар на Фрушкој гори!). Стене су дивне, необичне и уз мало маште може да се отпутује 
далеко, далеко одатле. Све мало личи на Месец, али није предео тај који одузима дах већ је то 
сама необичност и неочекиваност тог места. Около се пружа видик на густу шуму на 
брежуљцима Фрушке горе (нешто слично као на Орловом бојишту) и права лепота се може 
сагледати тек у лето и јесен. Свиђа ми се што је то место далеко од устаљених путева и што 
идући до Орловца имам утисак да сам прво људско биће које овде долази након много, много 
времена. Али, да би ово место било изузетно по мом мишљењу требало би да постоји неки 
извор у близини. Са извором, то је место број један за камповање! 

На Орловцу сам неочекивано схватила колико ми је за лепоту места битно да ли има 
воде или не (иако нисам баш неки љубитељ воде). Истог дана сам била награђена открићем 
још једног специјалног места. Думбовачки водопад! Пријатни жубор воде, незаобилазна 
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маховина, глатке, мокре стене и около дрвеће. Висина око пет метара. А на Фрушкој гори. 
Одмах поред је гомила попадалог дрвећа које сада функционише као клупица. Да је пролеће 
узело мало више маха, овде би сигурно било и доста папрати тако да је ово једно место као из 
прашуме и из филмова о Индијани Џонс. Ах, да. Још један савет. Ако желите да нађете своје 
омиљено место морате имати много времена. Журба ничему не води и умањи лепоту места. 
Потребно је време да се опустиш и да се предаш месту. То нам је овде, на жалост, 
недостајало. Због тога, ово место не заслужује да га сада опишем јер га још нисам потпуно 
доживела.  

 
Јелена Попржен 
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СПЕЛЕОЛОШКЕ ЗАНИМЉИВОСТИ ФРУШКЕ ГОРЕ 

 
Не може се рећи за ову планину да је атрактивна за бављење спелеологијом нити да има 

интересатних подземних крашких облика (јаме и пећине). Међутим, чак и овде на Фрушкој 
гори на овој старој громадној лепотици нађе се на неким кречњачким локалитетима по неки 
мањи крашки облик. Један од таквих је и такозвана “Перина пећина” у непосредној близини 
Поповице, односно између Поповице и Лединаца. 

С обзиром да нисмо имали довољно опреме (Исо Планић и Феликс Кривошија), 
одлучили смо да позовемо Лазу Попару (домаћина) да нам донесе одговарајућу опрему (ужад, 
клинове, појасеве, карабинере итд.) како бисмо безбедно могли ући у пећину и испитати је.  

По његовом доласку адекватно смо се обукли, поделили опрему, укључили чеоне лампе 
и кренули у авантуру (16. 4. 2000.). Сам улаз у пећину представља и прву препреку јер је 
веома узан (и по висини и по ширини), не прелази 60-так цм, тако да се буквално треба 
упузати леђном или бочном техником све до сужења које личи на сам улаз у пећину и око 
кога има доста обрушеног материјала. Иза овог сужења канал почиње да се шири, тако да 
након пар метара канал добија на ширини и висини и овде достиже 100 - 120 цм, тако да се 
може кретати у неком погнутом (згуреном) положају. Дужина овог дела износи око 20 -так 
метара и завршава се новим сужењем ширине 60-так цм, иза кога имамо оштру десну кривину 
са мањим проширењем (полица од око 150 цм дужине). Следећих 10-так метара канала има 
правац З-И са просечном ширином и висином од око 120 цм. После 10-так метара нагло 
повија ка југу, а затим ка југоистоку с тим што је у овом делу пећине и највећи нагиб -             
- односно пад терена, да би после још једног сужења канал скренуо ка југу и завршио се 
вертикалним окном знатно већих димензија од претходних канала. Дубина (вертикална) окна 
је око 4 - 5 м с тим што подилази под горњи хоризонт у правцу севера, долази се до једног 
проширења - платформе, где се тунели (канали) рачвају у три правца с тим што испод 
платформе постоји уски сифон кроз који се може провући и прећи из источног у западни 
тунел. Доњи хоризонт завршава се са ова три тунела с тим што је први тунел најшири -           
- хоризонталан, дужине око 7 - 8 м, североисточног правца, док су источни и западни канал 
знатно ужи с тим да западни канал повија ка северозападу и достиже најнижу тачку у том 
кратком пећинском сплету. Источни канал је нешто краћи с тим што се ту види нека човекова 
делатност, као да је канал вештачки прошириван. Слична запажања важе и за неке друге 
делове пећине. Иначе у доњем хоризонту код платформе нашли смо и један стари тип клина и 
то веома зарђао (мислим да је то нека врста рударског клина). Што се тиче проходности ка 
доњем хоризонту, треба нагласити да је неопходно користити опрему (уз осигурање) те да је 
терен веома блатњав и клизав. Улаз у пећину налази се на 375 м/нв, а најнижа тачка у доњем 
хоризонту на око 340 м/нв. Што се животињског света тиче, видели смо неке паукове и пар 
слепих мишева. 

Права авантура настаје тек по изласку када од блата нисмо могли да се препознамо, а 
чишћење је прича за себе. Међутим, све то иде у планинарски стаж и ништа не може бити 
тако интересантно као чари и дражи непознатога. 

 
Феликс Кривошија 
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МЕМОРИЈАЛ “ДР ИГЊАТ ПАВЛАС” 

 
У суботу је на планинарским стазама Фрушке горе одржан четврти Меморијал др 

Игњата Павласа. Председник Велике народне скупштине и првог војвођанског планинарског 
друштва др Игњат Павлас је убијен 23. јануара 1942. године у великој Новосадској рацији, 
заједно са својом супругом Олгом и још преко 1300 својих суграђана. 

''Они који су долазили претходних година, имали су прилике да сазнају углавном све о 
др Игњату Павласу. За оне који су данас први пут овде, ваља рећи да је он био познат 
новосадски адвокат, да је рођен 1885. године и да је у бурним јесењим данима 1918. године 
био врло активан у пословима везаним за присаједињење Војводине Краљевини Србији'' – 
обратио се Илија Петровић планинарима окупљеним на традиционалном Меморијалу др 
Игњата Павласа.  

Планинарско смучарско друштво “Поштар” из Новог Сада од 2002. године организује 
Меморијал др Игњата Павласа под називом “Три највиша врха Фрушке горе”. Пешачењем од 
Беочина преко Осовља и три највиша врха Фрушке горе – Црвеног чота (539 м/нв), 
Павласовог чота (531 м/нв) и Исиног чота (522 м/нв) и окупљањем око споменика др Игњату 
Павласу, војвођански планинари традиционално одају почаст првом председнику првог 
војвођанског Планинарског друштва Фрушка гора суботом која претходи датуму његове 
трагичне смрти.  

Иницијативу за обнављање успомене на др Игњата Павласа покренули су новосадски 
планинари на челу са професором др Миланом Бреберином, председником Планинарско-       
- смучарског савеза Војводине. Најпре је 1999. године безимени, други по висини 
фрушкогорски врх назван Павласов чот, где је 26. новембра 2000. године уз помоћ 
Адвокатске коморе Војводине и Беочинске фабрике цемента подигнуто скромно спомен-        
-обележје по нацрту новосадског планинара Ота Јана. Ускоро је и једна улица у Новом Саду 
добила име др Игњата Павласа.  
 

ИЗАШАО ИЗ ПОЛИТИКЕ, ЗАШАО У ПЛАНИНЕ 
 

Почетком новембра 1918. године изасланство Новог Сада и Петроварадина предвођено 
Игњатом Павласом пробило се у Београд и од Врховне команде српске војске затражило да 
војска што пре уђе у Нови Сад. После неколико дана, 9. новембра, у Новом Саду је приређен 
дочек коњичком ескадрону мајора Војислава Бугарског, а 25. новембра је одржана Велика 
народна скупштина, када је изгласано отцепљење од Аустроугарске и присаједињење 
Краљевини Србији. Скупштини је председавао др Игњат Павлас. 

“Врло активан у политичком животу, једно време је био и повереник за унутрашње 
послове у Војводини, а онда се потпуно повукао пред налетом антисрпских демократских 
снага предвођених Васом Стајићем и Будом Бошковићем. Окренуо се планинарству и са 
групом истомишљеника 1924. године основао Планинарско друштво Фрушка гора, које се 
сматра претечом данашњег Планинарског савеза Војводине. Неколико година је био 
председник, касније доживотни председник, па се окренуо соколству, а политици се вратио 
само на један тренутак, марта 1941, када је пред Новосађанима одржао један патриотски 
говор”– сазнали су планинари од Илије Петровића, једног од водича на стази Меморијала.  

Послератни политички живот је остао без једног великана, док је планинарство добило 
прегаоца који је организовао изградњу планинарских домова на Фрушкој гори и Руднику код 
Горњег Милановца, али и маркирање око 300 км фрушкогорских планинарских стаза. Као 
дугогодишњи старешина сокола Бачке жупе, др Павлас је организовао и подизање Соколског 
дома у Новом Саду, данас зграде Позоришта младих. 
 

ЦИЉ ИСТИ – ЈАЧАТИ ПЛАНИНАРСКИ ПОКРЕТ 
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Др Игњат Павлас је убијен 23. јануара 1942. године у великој Новосадској рацији, 
заједно са својом супругом Олгом и још преко 1300 својих суграђана. Од тада су прошле 63 
године, али планинари добро памте његов рад на омасовљењу планинарског покрета. 

“Данас, овде на Павласовом чоту, морамо се запитати колико ми чинимо за развој 
планинарства. Старији планинари препознају сва лица са којима се срећу на многобројним 
излетима, а подмлатка има све мање. Просек година је преко педесет – показао је Илија 
Петровић на времешне планинаре, међу којима је најстарији био крепки чика Ђура у деветој 
деценији живота.” 

Била је ту, додуше, и група млађарије, међу којима је убедљиво најмлађи био 
шестогодишњи Владимир. Упркос стасу и годинама, раме уз раме са мало старијим 
подмлатком и ветеранима препешачио је стазу Меморијала.  

“Нека свако од нас помогне да се у наредним годинама ојача планинарска организација. 
Позовимо пријатеље да нам се прикључе са својим пријатељима и нека нам се придруже нови 
и млади људи, па да наставимо оно што је започео др Павлас” – позвао је Петровић.  

 
Аида Скакић
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СУСРЕТ ПЛАНИНАРА НА ДЕЛИБЛАТСКОМ ПЕСКУ 

 
Време последњих дана променљиво, облачно па и кишовито, на сам дан акције је ипак 

било необично лепо, сунчано и мирно. Пут нас кроз Банатску равницу води до - близу 
бескраја, (на путоказу ознака: “крај пута”) - места Шушара - јединог усред Делиблатске 
пешчаре. 

Нама је управо то био почетак пешачења: Шушара - Загаичка брда, стаза дуга петнаестак 
километара.  

Песковити пут нас води поред житних поља и ничим не наговештава шта следи.  
За нешто мање од сат хода, у даљини се указала Пирамида, што нам је и био циљ, али до 

ње није било баш лако стићи јер је опасана правим брдима. Призор - вредан пажње, потпуно 
неочекиван! 

Да бих сликовитије описала тежину стазе, морам нагласити да је мања група остала у 
подножју Загаичких брда да нас сачека у повратку.  

Како за планинаре нема неосвојивих врхова, тако је и Пирамида (249 м/нв) храбро 
освојена и пружила нам је прелепи усталасани видик.  

Након одмора и заједничке фотографије, враћамо се уживајући у поподневном сунцу, 
“сређујемо утиске...” Одједном, пажњу нам је привукло и зауставило нас у ходу некакво 
ломљење у грању, одакле се појавила срна, претрчала посред колоне и муњевитом брзином 
нестала у брдима, подсетивши нас да се налазимо у специјалном природном резервату.  

Не могу, а да не нагласим да је Делиблатска пешчара посебним Законом још 1965. 
године стављена под заштиту. Имајући у виду чињенице да је “Делиблатска пешчара 
подручје које представља посебну шумско-степску природну средину са ванредним условима, 
као таква има велики привредни, научни, природно-историјски, културно-просветни, 
туристички и рекреативни значај”, а да је др Јакубов, још давне 1963. године боравећи на 
Песку као експерт Међународне експедиције ФАО, који је видео многе пескове у свету, 
изјавио: “Ово није песак, ово је рај на земљи.” 

Надам се да је овај Сусрет планинара на Делиблатском песку тек подстицај и почетак 
будућих дружења, да ће заинтересовати и привући пажњу ова европска сахара, где “дине и 
међудинске удолине представљају главну карактеристику. Погледи, са иако купастих врхова 
на заталасане површине Делиблатске пешчаре у раним јутарњим и вечерњим часовима, 
остављају незаборавне утиске.” 

 
Светлана Теофанов 
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СУСРЕТ ПЛАНИНАРА ВОЈВОДИНЕ НА ОБЕДСКОЈ БАРИ 

 
Ако у енциклопедији потражите појам Обедска бара, прочитаћете: “Обедска бара је бара 

у јужном Срему на левој обали Саве између Обрежа и Купинова надморске висине 72 м. 
Дубина до 12 м. Површина 7 км2, са околним земљиштем 24 км2. Представља одсечен 
меандар - окуку реке Саве. Бујна вегетација. Обиље барског биља и барских птица. Познат 
европски птичији резерват”. 

Војвођански планинари знају поред овога још и да је Обедска бара изузетно место за 
излете и дружење, да пружа велике могућности за блиске контакте са очуваном природом и 
да се ту може научити много тога из националне историје. 

Зато се у оквиру покрајинске акције 1. сусрет планинара на Обедској бари у 
организацији ПСД “Борковац” из Руме 27. маја 2000. године скупило 80 учесника. 

Пођимо редом. 
До Купинова, села са око 2000 становника на североисточној обали баре, а у близини 

зидина старог града Купиника, сви су се одвезли аутобусом организатора без обзира како су 
стигли до Обрежа. Уследио је час историје. Момак, археолог по струци, стално запослен у 
предузећу које брине о овом војвођанском драгуљу, причао је о Купинову, цркви Светог 
Луке, старом граду Купинику и свим историјским догађајима везаним за то подручје. 

Место је добило име вероватно по купињаку који је био на тим теренима. После краћег 
времена добија мађарско име Келпени (са истим значењем), да би поново било названо 
Купиник или нешто касније - Купиново. Купиново је сачувало континуитет из римских 
времена, било је под утицајем Византије, Угара, Турака - свих народа који су господарили 
Сремом. Од 1404. године његова је историја прво везана за Стефана Лазаревића, а потом за 
Ђурђа Бранковића, па његовог унука Змаја Огњенога Вука - дакле за лозу Бранковића који су 
владали и у овим крајевима. Срем је у то доба био доста етнички разноврстан, али у суштини 
добија српски карактер. Тад почиње да живи снажним духовним животом. Подижу се 
манастири у Фрушкој гори, те црква у Сланкамену и Купинову. У том периоду у Купинову 
ради једна од првих православних школа на новим издањима богослужбених књига. 
Купиново се 1520. године  помиње као “диван град”. 

Зулуми и пљачке се настављају, па су до данас остале само зидине града Купиника и 
црква Св. Луке обновљена у последњој деценији 19. века. И данас се у цркви чува једно звоно 
за које се зна да је дар Карађорђев, већи број икона и изрезбарен иконостас са позлатом, рад 
Јакова Орфелина из осме деценије 18. века.  

Разгледања остатака старог Купиника, цркве Светог Луке и уз порту смештених 
сремских кућа из прошлог века, претходила су шетњама и вожњи чамцима по Бари. На све 
стране зеленило. Набујала и нетакнута природа. Вода као огледало у коме се огледају шевар и 
друго растиње којима се поиграва ветрић или птице узнемирене чамцем. Шума и вода су 
освежиле врео мајски дан и отвориле апетит планинарима. Припремљени пасуљ је свима 
пријао. То је разлог више да они који су пропустили ову успелу акцију зажале и са 
нестрпљењем очекују исту догодине. 

 
Нада Дамјановић 
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ЈЕСЕЊИ УСПОН НА ГУДУРИЧКИ ВРХ 

 
Од прве КТ Вршачке трансверзале, спортског центра “Миленијум”, кренули смо ка 

Планинарском дому на Широком билу. Прво смо прошли поред храма Св. Теодора (слава 
града Вршца), а потом смо изашли на плато код Црквице. Популарна Црквица је у ствари 
капела Светог крста. Подигнута је 1720. год. Ова локација представља најпопуларније 
излетиште на Вршачким планинама.  

Од Црквице смо се попели до Куле (399 м/нв). Ту се налазе остаци средњевековног 
вршачког града. На овом локалитету се врше интезивна археолошка истраживања. Сматра се 
да је ово некада био добро утврђен летњиковац Ђурђа Бранковића, у који се он повукао после 
пада Смедерева. Овај врх представља и изванредан видиковац. 

Од куле смо шумским путем са северне стране изашли на Турску главу и дошли до 
дечијег одмаралишта “Црвени крст” (359 м/нв). Овај објекат је саграђен 1939. год. 
средствима 483 донатора, међу којима је била и краљица Марија Карађорђевић. Последња 
капитална реконструкција је урађена 2002. Сада је то објекат за дечји одмор и рекреацију 
који испуњава све европске стандарде за објекте оваког типа. Има капацитет од око 100 
лежаја. Овај локалитет је познат као изванредна ваздушна бања. 

Од Црвеног крста смо ишли путем до Широког била. Ту се налази наш планинарски дом. 
Ова зграда је саграђена 1935. год. као летњиковац познате вршачке породице Адлер. Од 1950. 
је отворен као планинарски дом. Централну просторију чини велика сала у којој су десетак 
столова, ТВ и радио пријемник, гарнитуре за друштвене игре итд. Смештај је у осам 
двокреветних соба и пет двокреветних бунгалова и великој заједничкој соби за око 20 особа. 
Дом има купатило и централно грејање и добро опремљену кухињу. 

Око 9:30 сати, након кратког поздравног говора, поделили смо се у две групе. Већа 
група је кренула трансверзалном стазом на Гудурички врх, а водио ју је Чеда Каровић. На 
зачељу су били Инди, Тошке и Јанко. Другу групу је водио Гачуф Валтер у манастир Месић. 

Шумским путем дошли смо до Превале на којој се налази шумарева кућа. Даље 
настављамо северном страном планинског масива којим доминира Лисичија глава. Иначе, 
Вршачке планине се простиру на око 170 км2. Почињу непосредно изнад града и простиру се 
према истоку у дужини од око 22 км све до реке Черне у Румунији. Планински део заузима 
централни простор где су и највиши врхови. Од Куле (399 м/нв), преко Турске главе (402 
м/нв), Вршачког врха (514 м/нв), Средњег врха (570 м/нв), Лисичије главе (590 м/нв), Мале 
чоке (602 м/нв) долази се до Гудуричког врха (641 м/нв) који је уједно и највиши врх 
Војводине. На Вршачким планинама има преко 1000 врста дрвећа, шибља и зељастог биља. 
Виши планински делови су обрасли шумом. Од листопадног дрвећа ту расту: брест, буква, 
храст, питоми кестен, граб, липа, багрем, глог, дивља крушка, дивља јабука и др. Од четинара 
највише има борова и смреке. Нижи, брежуљкасти делови засађени су виноградима. Од 
дивљачи има зечева, срна, лисица, дивљих свиња и мачака, а од птица орлова, крагуја, сова, 
фазана, јастребова, дивљих патака и гусака, дивљих голубова, детлића и др. 

До Лисичије главе смо се добро загрејали па је друштво почело са шалама, у чему је 
предњачио Чеда Векић. Он је створио веселу атмосферу па нам је овај део пута протекао лако 
и брзо. Време је било идеално за пешачење. Јутро је освануло облачно али се касније 
резведрило. Температура се попела на преко 20 степени. Ветра није било те смо имали 
изузетно пријатан дан. На Лисичијој глави смо се уписали у књигу и направили краћу паузу. 
Одавде смо се спустили до манастира Средиште. 

Код манастира Средиште смо направили одмор од око 20 минута. Последњим 
Бранковићима, браћи Ђорђу (у монаштву Максим) и Јовану (синовима Стефана Слепог и 
унуцима познатог деспота Ђурђа Бранковића) приписује се оснивање и обнављање многих 
манастира међу којима је и манастира Средиште. Димитрије Руварац помиње да су 1731. год. 
у околини Вршца постојала два манастира: Средиште и Месић. Царица Марија Терезија је 
1777. год. издала Рескриптум о укидању више манастира у Банату међу којима и манастир 
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Средиште. Тада се манастир налазио на локацији на којој се данас у селу Мало Средиште 
налази Румунска православна црква. Благодарећи добрим људима, а посебно његовом 
Преосвештенству епископу банатском господину Хризостому (тадашњем вршачком владики, 
а сада владики жичком), манастир Средиште је поново подигнут. Налази се у непосредној 
близини села, на око 600 метара од некадашње локације. Цео манастир, као и главна још 
недовршена црква, посвећен је икони Пресвете тројеручице хиландарске. Мања црква 
изграђена покрај непресушног извора лековите воде посвећена је Премудрости Божијој, а 
слави Преполовљење педесетнице. Постоји и црква у самом конаку која је посвећена чудима 
архангела Михаила. Иако још није потпуно завршен, манастир плени својом лепотом . 

Одавде смо кренули према највишем врху Војводине. Успон на Гудурички врх је за 
неколицину гостујућих планинара био много напорнији него што су они то очекивали. Сваке 
године чујемо доста коментара о томе како су се лакше попели на Митикас, Мусалу, 
Панчићев или неки други врх него на наш Гудурички врх. Но, на крају сви напори се забораве 
када се изађе на “кров Војводине” и када у своју књижицу ставимо печат на коме пише 
“само” 641 метар надморске висине, али који није било лако заслужити. Да је до њега лако 
доћи, не би нам био толико драг! 

Пошто је поглед са Гудуричког врха, због густе шуме, практично никакав, одавде смо се 
мало спустили до Мале чоке која је нешто нижа али са које се пружа предиван видик. 
Занимљиво је видети Вршачке планине из овог угла који је сасвим супротан (за 180 степени) 
од оног уобичајног који се пружа из правца града. 

 
Љубан Живковић 
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АВАЛА 

 
Авала се спомиње још у миту о Аргонаутима и златном руну. Преко ње су прелазили 

Келти, Римљани, Готи, Хуни, Авари, Словени, Турци и многи други. Од 12. до 15. века на 
врху Авале се налазио утврђени град Жрнов. Турци су га 1442. год. освојили а планину су 
назвали Хавала, што значи брег. Авала је од центра Београда удаљена само 12 км. Падине су 
јој шумовите. Највише има цера, храста, букве, граба, јасена и липе, а има и четинара: бора, 
смрче и јеле. 

На самом врху има неколико секвоја. Цео комплекс је заштићен још 1859. године 
наредбом Милоша Обреновића. Авала је дуга око 5 км, а широка је око 2 км. Није тешко 
препешачити је, али треба ићи лагано и држати се одређеног плана кретања јер има пуно 
занимљивих локација које треба обићи. Ми смо кренули од дома Чарапићев брест, који је 
власништво ПСД “Авала”. Овде планинари могу добити могу комплетан смештај под 
повољним условима. Од дома смо кренули право на врх. Пратили смо добро маркирану стазу. 
Авала је висока 506 м/нв. На самом врху се налази споменик Незнаном јунаку. Непознатог 
српског војника, који је 1915. год. јуначки погинуо приликом одбране Београда, сахранили су 
немачки војници. 1921. год. приликом изградње пруге радници су морали да помере тај гроб. 
Народ подавалских села је остатке српског јунака сахранио испод врха Авале. По пројекту 
архитекте Милана Минића 1922. год. ту је подигнут споменик палим у рату од 1912. до 1918. 
Убрзо је уочено да је споменик исувише скроман у односу на значај који симболизује. По 
наредби краља Александра Карађорђевића, по пројекту Ивана Мештровића, 18. априла 1934. 
год. отпочела је градња садашњег споменика. Том приликом је уклоњен стари споменик, а 
срушени су и остаци Жрнова, да би се врх поравнао и обезбедио простор за нови споменик. 
(Можда зато у старим изворима пише да је Авала висока 511 м, јер је практично снижена за 5 
м). Споменик Незнаном јунаку је о свом трошку, као своју задужбину подигао краљ 
Александар Карађорђевић. Споменик има осам каријатида (носећих стубова у облику жене), 
по четири на улазу и излазу. Прва десно је Србијанка, до ње је Црногорка, прва лево је 
Хрватица, до ње је Словенка. На излазу, прва десно је Војвођанка, до ње је Македонка, прва 
лево је Босанка, до ње је Далматинка. Споменик је грађен од јабланичког габра. Завршен је на 
Видовдан 1938. год. 

Од споменика смо асфалтним путем прошли поред хотела “Авала”. Ово је зграда 
завршена 1938. год. У њој је било смештено министарство за водопривреду и шуме, а тек је 
касније претворена у хотел. Одавде смо отишли до ресторана планинарскe кућe “Митровићев 
дом”. Стара зграда је била подигнута за потребе шумарских радника. 1902. год ту зграду је 
преузела наша прва планинарска организација, Српско планинарско друштво. Касније је на 
истом месту изграђено неколико других објеката. Данашњи објекат датира из 1933. год. 

На само педесетак метара одавде некада се поносито уздизао Авалски торањ. Њега, 
нажалост, више нема. Рушевине су рашчишћене, али слика, нарочито за нас који смо га некад 
радо посећивали, више је него тужна. Искрено се надам да ће ускоро поново бити ту. Одавде 
смо се уском асфалтираном пешачком стазом упутили ка западном подножју. Ту се, код 
ресторана “Липовац” налази аутобуско стајалиште. Спуштајући се низ стазу, наишли смо на 
лепо уређен извор питке воде Стакинац. Поред стазе има доста клупа на којима излетници и 
шетачи могу да одморе. Ту смо доживели и један несвакидашњи сусрет. Један пешак нам је 
привукао пажњу када смо схватили да је слеп. Човек се потпуно сам, помажући се само 
својим белим штапом, кретао врло вешто и прилично брзо. Заиста, љубав према природи не 
познаје и не признаје никакве препреке. 

Авала је изненађујуће чиста. Стазе су одлично маркиране. Можда нам неко неће 
веровати, али готово испод самог врха смо видели десетак срна. Наш утисак је да Београђани 
недовољно користе близину овог природног драгуља. Али, зар није тако и са осталим нашим 
планинама? 

Љубан Живковић 
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У ПОТЕРИ ЗА ТРОГЛАВИМ ТРОЈАНОМ 

 
Зимски дани су кратки, али се Цер може препешачити за један викенд. Јер, дуг је свега 

20 километара, а широк 10. И није далеко од Шапца. Висина, стрмина и остали фактори су 
занемарљиви, чак и у односу на нашу Фрушку гору. Тридесетак наставника и ученика 
суботичких средњих и основних школа под заставом свог Планинарског клуба “Спартак” 
кренули су да омиришу мачвански зимски планински ваздух. Најстарији – наставник Ђоле, 
најмлађи – осмогодишњи Филип. Авантура на видику! Мало пара за преноћиште, мало хране 
у ранцу и јака воља да се завежу пертле на гојзерицама и крене на нека забачена места. 
Почиње се, наравно, у планинарском дому.  

Планинарски дом “Липова вода” саграђен је испод самог врха Цера. У односу на неке 
раније виђене домове, он је нешто као Хилтон, отприлике са пет звездица. И још са неком, 
ако се рачуна и спремност домаћина Зокија да угоди сваком ко онамо зађе. Дакле, комфор 
значи да дом има воду, струју и грејање. Вода – то су два туша на спрату и два у приземљу, па 
када стигне аутобус пун путешественика спремних да градски комфор замене планинским 
амбијентом, пред купатилом се отегне ред као ономад за зејтин и шећер. Струја – веровали 
или не, у свакој соби је сијалица и утичница, таман да се допуни батерија на мобилном. А 
грејање је етажно, на дрва.  

То што вас аутобус са све ранцем довезе до под сам врх планине је више него одлично. 
Све док вам не сине да у том случају са врха крећете у шетњу наниже, тачније, да се после 
вишесатног табанања низбрдо треба мртав уморан вратити узбрдо.  
 

А ШТА ТО ИМА НА ЦЕРУ? 
 

Највиша тачка Цера је висока 687 метара и позната је под именом Косанин град, због 
остатака истоименог римског града на врху. Најисточнији врх Тројан (607 м/нв) такође крије 
остатке старог града. На Церу се од 12. до 14. августа 1914. године одиграла чувена Церска 
битка, која је била прва савезничка победа над аустроугарском армијом у Првом светском 
рату. Завршна битка водила се око Косаниног града под командом војводе Степе 
Степановића, а код села Текериш је касније подигнут маузолеј и спомен-гробље. На северној 
страни планине сместио се манастир Радовашница.  
 

ТРОГЛАВИ ЗАВОДНИК 
 

Тројанов град изграђен је током 2. и 3. века да би штитио моћно римско царство од 
упада варварских племена са севера, преко Саве и Дунава. Од правоугаоног утврђења на 
тешко приступачном и безводном гребену остао је само један зид једне од кула. И легенде.  

Све рушевне грађевине тајанственог порекла народ је испрва везивао за римског цара 
Трајана. Временом је заживело веровање да у руинама живе гује, акрепи и демони, па је и 
руина на падинама Цера добила свог демона, Тројана.  

Тројан је, каже легенда, имао три главе. Једном главом је прождирао рибу, другом људе, 
а трећа глава је таманила стоку. А такав красан, волео је да ноћу упада у сеоске куће и 
забавља се са снашама. Сељани му нису могли ништа, па су се пожалили светом Димитрију и 
замолили га за помоћ. Светац се зближио са демоном и, све глумећи да му се диви, чудио се 
његовој снази и неустрашивости. И сазнао да се Тројан плаши једино Сунца.  

Када је демон следећи пут зашао међу жене на конак, свети Димитрије нареди да се свим 
петловима у селу посеку језици, а коњима у зобнице сипа песак. Пред зору се петлови нису 
огласили, Тројан се касно пробудио и видео да само што није свануло. Ухватио је првог коња 
на ког је наишао и пожурио да бежи у свој брлог. Гладан коњ је ускоро посустао и Тројан је 
морао даље пешице. Штитом се заклањао од Сунца, које је већ загрејало земљу и Тројану су 
изгорели табани. Испустио је штит и одмах обневидео од светлости. Сакрио се у стог сена да 
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сачека ноћ, али је наишао разјарени бик, растурио стог и Тројан је скончао под сунчевим 
зрацима.  

На месту где је Тројан испустио штит, никло је насеље Штитар. Тамо где је ослепео од 
Сунца, налазе се Слијепчевићи. Табановићи су село где су Тројану табани изгорели, а Десићи 
су, каже легенда, тамо где се све то десило. 

Први пут сам имала прилику да чујем целу легенду од Исе Планића, мога брата, вође 
пута. Он је то чуо од мештана на претходним походима по Церу. Они су чули од … 
Горепоменути домаћин Зоки, Шапчанин, није ништа чуо.  
 

ХАЈДУЧКО СКРОВИШТЕ И ЧИЧИН ШТАБ, ПАЛИЛИ ГА И НЕМЦИ И ТУРЦИ 
 

У једном шумовитом кланцу, двадесетак километара од Шапца, шћућурио се невелики 
манастир Радовашница, задужбина краља Драгутина из 14. века. Првобитно је био посвећен 
светим арханђелима Михаилу и Гаврилу. У време Турака манастир је био разрушен до 
темеља, а затим обновљен 1799. године.  

- Манастир је доживео још једно велико разарање за време Другог светског рата. Када су 
Немци сазнали да је овде четнички штаб, запаљен је манастирски конак и све помоћне зграде, 
а манастирска црква је минирана и срушена, опет до темеља – сазнајемо од радовашничког 
јеромонаха Серафима.  

На месту некадашње капеле, тик уз сам чудотворни извор, никла је 1988. године нова 
црква, посвећена Покрову Пресвете Богородице. Изграђен је и нови конак и нове помоћне 
зграде, а у манастиру ради иконописачка и дуборезачка школа.  
 

ИСТОРИЈА И СТРАТЕГИЈА 
 

За војне стратеге Цер је одвајкада био драгоцен. Почетком 90-тих поново је постао 
важно упориште, толико важно да је један археолошки и историјски локалитет постао војни 
објекат, коме је приступ забрањен. У питању је Косанин град, остаци римског утврђења на 
врху Цера, одакле војска будно посматра и ослушкује дешавања преко Дрине. Према речима 
Радивоја Арсића, археолога из ваљевског Завода за заштиту споменика, на Косанином граду 
су средином 60-тих извршена безначајна археолошка истраживања, после чега су се знале 
само контуре тврђаве. Ратови и стратегија скренули су науку у други план.  

 
КАД БИ ТЕКЕРИШ БИО НЕГДЕ УЗ ПУТ. . . 

 
Десет година после завршетка Првог светског рата, у селу Текериш је 28. јуна 1928. 

године краљ Александар I Карађорђевић открио спомен-костурницу српским јунацима палим 
за време Церске битке. Годину дана касније, подигнута је и зграда музеја, у коју су се испрва 
полагали венци, да би у њој 1989. године била постављена стална изложба посвећена бици на 
Церу.  

- Некада је код споменика стајала засађена бресква, за коју се причало да је изникла у 
једном винограду из гроба српског војника. Док је јео брескву, војника је погодило пушчано 
зрно, бресква се зауставила у грлу и касније никла. Стабло је пренето заједно са посмртним 
остацима, засађено је код споменика и обнављано до средине 60-тих година. Мештани се 
сећају да је рађало сваке године – сазнали су планинари од водича изложбе.  

Споменик је током целе ове године посетило око 11000 посетилаца, што је, како кажу 
водичи, више него лане, али још увек мало.  
 

ИЛУЗИЈА НИКАД ДОСТА 
 

Одлука је пала: Планинари не журе натраг кући. Још мало ће процуњати по западној 
Србији, па макар и аутобусом.  
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Када се крене јужно од Цера и пређе река Јадар, наиђе се на планину Гучево, а тамо на 
манастир Троноша. По предању, Троношу су основала браћа Југовићи, па је у склопу 
манастирског комплекса подигнута чесма у славу девет легендарних српских јунака. На 
чесми фреска, на фресци Југовићи на коњима. Историчари кажу другачије: манастир са 
црквом посвећеном Ваведењу подигла је жена краља Драгутина, Катарина, 1317. године.  

У једном делу манастирског конака постављена је стална изложба посвећена Вуку 
Стефановићу Караџићу и самом манастиру. Просторија популарно звана “Вукова соба” враћа 
нас у време када је млађани Вук у Троноши стицао своја прва знања. То је званична верзија. 
Незванично, реформатора српске азбуке је отац вратио кући када је чуо да овај не учи, него 
чува манастирске козе.  

На крају обиласка Троноше се на монтажно-демонтажним тезгама код паркиралишта 
могу купити разни сувенири – разнобојне бројанице, крстићи и цепанице са налепљеним 
сличицама светаца. А ко има среће, наћи ће и праву, аутентичну српску бејзбол-палицу са 
натписом ТРОНОША! 

Палицу нисам успела да снимим. Дигиталцу је било сасвим довољно пола сата 
смрзавања на минус 10 и није му се више хтело.  
 

И НА КРАЈУ, ОПЕТ НЕКИ ПЛАНИНАРСКИ ДОМ 
 

После дводневног табанања збрда-здола сасвим је примамљиво звучала идеја да се Црни 
врх, највиша тачка Гучева (779 м/нв), освоји аутобусом. Али, увек постоји једно “али”. 
Спустила се магла густа као тесто и планинари су се морали зауставити при самом крају пута. 
Задовољили су се кафом и чајем у планинарском дому под врхом, а онда је аутобус окренуо у 
правцу Натраг-Кући! 
 

Аида Скакић 
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ПРВОМАЈСКИ УРАНАК 

 

У рану зору, 1. маја, сео сам у аутомобил и кренуо пут Ваљева, где сам уз једно кратко 
одмарање у Бранковини стигао за три сата вожње. Прошетао сам центром Ваљева, купио 
потребне намирнице за два дана и наставио путовање до малог села Скакавци, у близини 
Косјерића где сам и нашао преноћиште. Пошто сам распремио ствари и мало презалогајио, 
отворио сам мапу и одлучио да скокнем до Овчарско-Кабларске клисуре. Пут до Пожеге је 
био добар и неоптерећен док нисам изашао на Ибарску магистралу и кренуо ка Чачку и 
клисури. Имао сам осећај да је цео Београд на Ибаркој магистрали. Након 20-так минута 
вожње стигао сам до мога одредишта. И заиста сам уживао у пределима, манастирима, на 
самој Западној Морави а нарочито у фотографисању свега онога што су очи виделе. А виделе 
су доста. 

Овчарско-Кабларска клисура се налази у централном делу Србије. Представља 
природно добро изузетних одлика, 1. категорије, под заштитом државе. Природне лепоте 
овог предела и богатство културно-историјских споменика чине је изузетно атрактивном за 
посетиоце. Меандри реке Западне Мораве, бескрајно зеленило околних шума, манастири, 
лековита вода Овчар бање, флора и фауна, два вештачка језера са могућношћу бављења 
рекреативним туризмом, представљају туристичку понуду овог краја. Планине Овчар и 
Каблар погодне су за планинарење, на њима постоји осам обележених планинарских стаза. 
Овде инспирацију за свој рад налазе бројни уметници, а бораве сви који желе да приуште 
себи одмор и опоравак. 

Овчарско-Кабларска клисура је препознатљива по природним лепотама али и по својим 
културно-историјским споменицима. У историји Србије и народа који је живео вековима на 
овим просторима манастири су имали значајну улогу, не само у духовном смислу, већ и у 
развоју националне свести, стицању знања и описмењавању. Манастири Овчарско-Кабларске 
клисуре (српска Света гора), представљају траг једног времена и сваки од тих манастира (а 
има их 10) има своју причу везану за период њиховог настајања и постојања на овим 
просторима. Из архитектуре, иконостаса, сачуваних књига и црквених предмета може се 
сагледати живот једног народа, његови обичаји, историјски догађаји. Манастир Никоље је у 
прошлости имало велику писарницу. Најстарија, овде сачувана, књига је Псалтир из 1534. 
године. Манастир Ваведење поседује ретке старе књиге међу којима је Београдско 
четворојеванђеље из 1552. Штампао га је Трајан Гундулић. Манастир Успење, који се налази 
на Јовањском брду, на левој обали Западне Мораве имао је на свом поседу кулу. Служила је 
за одбрану од непријатеља, имала је неколико спратова и подрум. У просторијама куле 
писане су и преписиване богослужбене књиге. На врху је било звоно које је осталим 
манастирима давало знак за почетак богослужења, али и друга обавештења, посебно у 
случају опасности. Манастир Сретење има зидани иконостас какав нема ни једна црква у 
клисури. 

И шта друго да вам кажем осим да сам провео пет незаборавних сати у правом рају за 
очи, душу и мој фотоапарат. Присетио сам се и неких излета у овом крају, нарочито обиласка 
Овчарско-Кабларске трансверзале. Али, дошло је време за растанак и повратак у Скакавце. 
Возио сам лагано назад, прошао Пожегу и пре доласка до Косјерића, скренуо десно ка 
Дивчибарама, преко Тометиног поља, јер до мрака је било још таман толико времена да 
обиђем и тај крај. И могу вам рећи да ме је лепота природе Тометиног поља и околине 
оставила без даха. Непрегледно пространство, зелене ливаде и шумарци, разбацана села по 
брежуљцима, залазак Сунца који је требало да уследи за сат времена ... Све то је код мене 
изазвало плиму лепих осећања. За леп једнодневни планинарски излет - поднебље као 
створено за уживање! 

Стигао сам у Дивчибаре, где је била велика гужва, па сам брже - боље кренуо пут 
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Скакаваца, где сам стигао после пола сата вожње, запалио ватру испред викендице, ставио на 
штап пар кобасица и мало ражњића за вечеру, али и за доручак, јер сам хтео да максимално 
искористим наредни дан. Након вечере и чаше пива заспао сам и спавао као клада. 

Устао сам са првим петлима, доручковао, спаковао се, закључао вајат, отворио мапу и 
одлучио да кренем опет ка Дивчибарама и Мионици, а даље - куда ме пут одведе. На путу ка 
Дивчибарама и Мионици уживао сам у изласку Сунца. Време је као и претходног дана било 
прелепо. Стигавши до Мионице приметио сам путоказ до Струганика и родне куће војводе 
Живојина Мишића. Мионица, са вековном традицијом једног од најзначајнијих, економских 
и административно-политичких центара ваљевског краја, захвата простор северозападног 
дела Србије, осамдесет километара јужно од Београда, источно од Ваљева до десне обале 
реке Колубаре на обронцима Сувобора и Маљена. 

Мапа ми више није требала, желео сам да ме пут одведе на интересантна места која 
видим уз пут. А шта ћете лепше од посете Струганику? 

У Струганику се налази родна кућа војводе Живојина Мишића која представља 
меморијални комплекс историјско-етнографског карактера. Поставка се састоји из два дела, 
историјског и етнолошког. У собним просторијама је тематска поставка која приказује 
личност Живојина Мишића у контексту историјског збивања крајем прошлог и почетком 
овог века, с акцентом на оне догађаје у којима је војвода одиграо значајну улогу. Тако су 
хронолошки презентовани његово рођење и школовање, уз историјат породице Мишић, 
његова војна каријера у балканским ратовима за независност, Први светски рат, са посебним 
освртом на Колубарску битку, затим његова болест, последњи дани и најзад, признање и 
допринос војној науци. 

Само двориште око куће је лепо уређено и има све пратеће зграде које су се користиле у 
том времену као што су вајат, чардак за кукурузе, мљекарница. Нарочито је лепа ограда од 
плетеног прућа која је карактеристична за Шумадију. 

Даље сам кренуо пут Рајца. Налази се на крају венца Ваљевских планина, 100 км од 
Београда, а 12 км од Љига. Надморска висина Рајца креће се од 600 до 849 м. Стари 
путописци су ову планину, због пространства протканог шумарцима и цветним ливадама, 
назвали “рајем на земљи”, па је тако и добила име. Стимулативно дејство климе омогућава и 
погодује лечењу болести плућа и дисајних путева, неуровегетативних поремећаја и опоравак, 
ревитализацију и јачање читавог организма. 

На подручју Рајца постоји више пећина и јама, а најзначајнија је Рајачка пећина. 
Укупна дужина канала Рајачке пећине је 286 м, док је главни канал дуг 106 м. На појединим 
местима канали се рачвају или проширују у дворане. Велика дворана има дужину од око 30 
м, ширину од 7-10 м, а максималну висину од 15 м. Кроз поједине делове пећине пролази 
водоток градећи водопаде и језерца. 

У Првом светском рату на Рајцу је вођена чувена Колубарска битка. Ту се налазе 
“Споменик 1300 каплара” и Спомен чесма подигнута палим војницима из Првог, као и 
неколико споменика посвећених палим жртвама у 2. светском рату. 

Од 1965. године, сваке године прве недеље после Петровдана одржава се манифестација 
“Косидба на Рајцу” (у ранијим временима кошење је завршавано до Петровдана - 12. јула). 
Временом је ово постала смотра традиционалних изворних садржаја у част косидбе и 
сеоских моба. На манифестацији се приказује цео обичај почев од окупљања косаца, трубача, 
здравичара, водоноша, одласка на косидбу, до косачког ручка и завршетка кошења. 

Косци се такмиче у народној ношњи, са сламеним шеширима и извезеном, шареном 
торбом на рамену. Најбољи од њих проглашава се победником - ђидијом и добија златну 
косу. Истовремено се одржавају културно-уметнички програми, такмичења у припремању 
старих јела, изложба и демонстрација некад коришћених пољопривредних машина за рад у 
брдско-планинском подручју. Кад сам већ ту скокнуо сам и до споменика Дражи 
Михаиловићу и обишао цркву у спомен комплексу која је посвећена светом Георгију. 
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Кренуо сам даље ка Љигу и верујте ми да нисам имао појма где ћу стићи. На моје 
велико одушевљење стигао сам веома брзо до места где некада давно неки јунаци дигоше 
Други српски устанак. Препознао сам тај крај јер сам пре свега десетак дана ту био на 
планинарској републичкој акцији “Стазама Другог српског устанка”. Мојој срећи није било 
краја. 

Ту је, под барјаком господара Милоша Обреновића, почео 2. српски устанак. То време, 
од пре 185 година, данашњем човеку дочаравају: сасушени грм - наследник аутентичног 
храста под којим је Милош узвикнуо “Ево мене, ето вас, ето рата Турцима”, споменик 
Устанку из 1887. године, централни детаљ са слике Паје Јовановића “Устанак у Такову” 
преточен у бронзу. Црква брвнара из 1795. године, саграђена на месту старије брвнаре из 
1724. посвећена Св. Ђорђу, испред које се Милош Обреновић предао Турцима након 
пропасти Првог српског устанка. Испред исте цркве, на Цвети 1815. прота Мелентије 
Павловић причестио је устанике, а Милош Обреновић повео до коначког ослобођења од 
турског зулума. Ту је и Музеј Другог српског устанка, смештен у здање школе коју је Такову 
подарио краљ Александар Обреновић. 

Одлучио сам да одем и до Савинца, да тамо ручам, одморим се, обиђем манастир, што 
сам и учинио. Савинац је засеок села Шарани, удаљен само четири километра од Такова. 
Легенда казује да је, некада, туда прошао свети Сава - и данас се, у камену, види отисак 
копита његовог коња. Много касније, 1819. године, кнез Милош ће овде подићи прву 
задужбину - цркву у спомен кнегиње Љубице. Није случајно што су, под кровом савиначке 
цркве, свој мир нашли земни остаци Вукове кћерке Мине, сликарке, песникиње и 
преводиоца. Она је била супруга универзитетског професора Алексе Вукомановића из 
фамилије кнегиње Љубице, жене кнеза Милоша. Сачувани чардак из Милошевог доба и два 
извора минералне воде у кориту реке Дичине, Светиња и Млачац, атракције су Савинца. 
Додајмо им шумовите падине које се спуштају до капија самог насеља, довољно и сунца и 
хладовине и – речено је све. 

Ваљало је кренути даље. Овога пута ми је мапа помогла и напустивши Таковски крај 
кренух пут Опленца. Рекох, кад сам већ ту да се поклоним моштима нашим славним 
владарима породице Карађорђевић. 

Године 1903. краљ Петар I Карађорђевић је изабрао место, 337 метара високо, на врху 
Опленца као локацију за своју задужбину, цркву Св. Ђорђа. Првога маја 1910. године 
започета је градња цркве према плановима Косте Ј. Јовановића. У јесен 1912. године црква је 
већ била скоро довршена а освештао је архиепископ српски Димитрије. 

Црква је петокуполна грађевина. Унутрашња дужина храма је 30 метара а висина свода 
27 метара. Црква је постављена на високој сокли од масивног мермера. У самом храму се 
налазе два саркофага, у северној певници је саркофаг краља Петра I, ктитора цркве, а у 
јужној певници саркофаг Вожда Карађорђа. 

Цео мозаик у цркви се састоји од 725 сликаних композиција (513 у храму, 212 у 
крипти), на којима се налази 1500 фигура. Укупна површина мозаика је 3500 м2, са 40 
милиона разнобојних стаклених коцкица, које имају 15000 разних нијанси боја. Сама крипта 
се налази под целом црквом Св. Ђорђа. У крипти се налази 39 гробница, до сада је овде 
сахрањено 22 члана династије Карађорђевић, шест генерација. 

Данас комплекс обухвата поред цркве Св. Ђорђа, краљеве винограде, музеј 
(виноградарева кућа), кућу краља Петра, краљеву вилу, краљичину вилу, Карађорђеву цркву, 
споменик Карађорђу и хотел. 

Спустио сам се и у Тополу до Карађорђевог конака који је подигнут 1811. године, са 
црквом у комплексу конака и великом споменику славном Вожду Карађорђу. Према 
предању, на месту где су се укрстила четири путна правца изникло је и разгранало се велико 
стабло тополе и то место састајања временом је названо Топола. До данас, Топола је 
задржала изглед типичне варошице 19. века. 
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Препун утисака крећем пут Новога Сада. Гледам ауто карту и схватам да су кућа и мили 
ми туш још веома далеко. Возећи се полако, уживајући у заласку Сунца примећујем таблу 
која каже “Орашац” на 7 км од пута. Наравно, укључујем жмигавац и стижем на место 
подизања Првог српског устанка. 

У знак сећања на овај кључни догађај новије српске историје уређен је споменички 
комплекс “Први српски устанак” у коме се налази црква Вазнесења господњег, спомен 
школа, Марићевића јаруга, музеј и окућнице устаника. Од 2002. године у Орашцу се 
обележава Дан државности републике Србије на Сретење Господње, 15. фебруар. Спомен 
чесма се налази на локацији Марићевића јаруга недалеко од цркве, а подигнута је 1954. 
године поводом 150 година Првог српског устанка. 

У самој Марићевића јарузи, код чесме, хвата ме мрак - треба сести у ауто и довести се 
до Новога Сада. Кући стижем око 22 сата. По доласку у Нови Сад гледам на километар сат - 
за 2 дана прешао сам 700 км. Можда много, можда и превише, али сам сигуран - за два дана 
које сам провео за воланом провео сам најлепши првомајски уранак у животу, за два дана 
видео сам толико значајних места наше историје, за шта многима треба много више времена. 
Доживљај и лепоту виђеног доказује око 1300 фотографија. И отићи ћу поново!!  

 
Горан Зубић 
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КАЊОН МРТВИЦЕ 

 
Кренули смо у раним јутарњим сатима, путовали готово читав дан и након пауза у Љигу, 

на Златибору и у Лучанима стигли на подручје колашинске општине, где се налази и наш циљ 
путовања-кањон Мртвице. 

На овом подручју сусрећу се различити облици рељефа по којима се читав овај крај 
може с правом сврстати у ред најлепших предела у нашој земљи. Ту су планински гребени: 
Сињајевине, Јаворја, Капе морачке, Маганика, Бјеласице, Вучја и Кључа. Те планине обилују 
богатством површи које су по свом постанку веома старе. С тих површи дижу се планински 
врхови чије висине прелазе и 2000 м. Свакако су најпознатији Јабланов врх на Сињајевини 
(2203 м/нв), Троглава (2075 м/нв) и Зекова глава (2116 м/нв) на Бјеласици, Капа морачка 
(2227 м/нв) и други. 

Посебно богаство рељефа овог подручја чине ријеке Тара и Морача са својим 
притокама, од којих су многе кањонског карактера. Ми смо већ у чувеном кањону Платије. 
Једна од најимпресивнијих слика природе. Стрме и високе литице парају небо, а њиховим 
подножјем, кроз тврди платијски крш, хуче и пени се Морача која је вековима удубљивала 
своје корито у камену стварајући праве провалије које су привлачне, очаравајуће, али и 
застрашујуће. 

Стижемо у Међуречје, прелазимо преко моста (место где се Мртвица улива у Морачу и 
даље заједно теку ка Скадарском језеру) и на првој ливади подижемо шатор. 

Сутрадан, (истина мало касно) крећемо уз кањон реке Мртвице, десне притоке Мораче, 
дуг око 13 км. Кањон реке Мртвице је заиста изваредна природна лепота и природно богаство 
овог краја које чека посетиоце, научнике и сликаре. Обале ове, само на први поглед мирне 
реке, окомито су стрме, високе, на местима обрасле растињем карактеристичним за ове 
крајеве. Вековима, радом воде ове реке, која извире у подножју Требијеша, стварано је 
корито препуно природних реткости и лепоте. Дуго је то све било мало познато и 
неузнемиравано људским присуством, јер је кањон ове реке био неприступачан. Међутим, 
припадници ЈНА савладали су мртвичке литице и сада се обалама ове реке може ићи узводно 
од Међуречја до Вељег Дубоког и обрнуто, путем широким 2 метра, који је највећом својом 
дужином усечен у окомите литице, које су веома високе (на неким местима и до 800 м) и у 
којима само орлови крсташи, змије отровнице и дивокозе у богатим биљном растињу налазе 
смирај. 

Топло јунско сунце прешло је зенит када смо напустили наш мали логор и кренули уз 
реку, у кањон. Након мало лутања стигли смо до прелепог лучког моста, који је књаз Данило 
Први Петровић Његош саградио 1858. године за душу своје мајке Крстиње Станкове 
Петровић Његош. Мост је дуг око 40 метара, заједно са оградом са обе стране, широк око 2 
метра. Пут је био само за пешаке и осамарене коње. 

Ту је Мртвица мирна. Поглед са моста величанствен. Тамно зелена површина воде, 
блиставо плава у средини од неба и љубичаста уз обалу. Ходајући даље уз кањон смењују се 
све лепше и лепше слике - стене окупане сунчевим сјајем, обле беле главе, зелени вирови, 
заостали водени базени, прелепе плаже на чијим смо се песковитим обалама одмарали, и 
бућкали у хладној води и пили ту чисту хладну воду, водене завесе, водопад или врело-извор 
који се зове Бјели Нерин. Сви смо са задовољством истраживача, проучавали сваки нови 
облик створен деловањем воде на кањонском дну. Патика, Ваза, Звоно, Печурка, Лобања, 
Колевка, Крокодил и други називи остали су нам као успомена на чудесне облике на које смо 
наишли приликом незаборавног крстарења обалом кањона. 

И одједном разочарење. Камен до камена, шума, небо и ми. Али нема воде! Мртвица је 
мртва. Знатан део кањона био је монотон без воде, па смо се након 4 часа пробијања кањоном 
(не стигавши до краја кањона и села Веље Дубоко сем четворке, која је носила унуков поклон 
деди из села) полако вратили назад. 

Но, без обзира на тај хендикеп, то је заиста био диван и велики дан. Касно, пред вече, 
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Мртвица се пушила, а њене беле паре су се дизале и обавијале нас, а и безброј свитаца 
радосно нас је дочекало у недирнутој природи Мртвице. Седећи тако на обали Мртвице, 
спазила сам пун месец. И враћајући се поново у детињство, ко зна по који пут пожелела сам 
нешто. Смешно али... пожелела сам да будем у кањону Мртвице када је она целим током пуна 
воде, када прелива стене, ковитла и својим кружним кретањем проширује и продубљује 
кањон (онако кака сам то доживела читајући Ацин извештај из 1994. године). 

Трећи дан, након спремања логора и паковања кренули смо кући. Успут смо посетили 
манастир Морачу, манастирски комплекс с црквом Успења Богородична, који је подигао 
1252. године Стефан, син Вукана, а унук Стевана Немање. 

Након тога, посетили смо Биоградско језеро које се налази у средишту националног 
парка Биоградска гора, окружено венцима и врховима Бјеласице, на надморској висини од 
1094 м. Ледничког је порекла, формирано је на једној висећој тераси и са свих страна 
окружено богатом шумом. Импресивно и очаравајуће делују столетна стабла око самог језера 
од којих се многа огледају у језеру (дужина језера је око 2000 м, а ширина око 200 м). 

Настављамо повратак готово истом маршутом, уз свраћање у Мачкат, и стижемо иза 
поноћи у Нови Сад. 

Хиљаду километара је иза нас (тамо и назад). Кањон Мртвице је далеко иза нас. Остао је 
у тишини која тако надмоћно пркоси и наглашава да тај камен и река и читав кањон памте 
много и не заборављају. Нећемо заборавити ни ми. 

 
Ема Мук 
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ТИЧИЈЕ ПОЉЕ 

 
На Озрену (1627 м - Комариште), између Јадовника и Пештера, на око 1300 м надморске 

висине налази се засеок Тичије поље. 
Путовали смо возом до Бродарева, а одатле смо још по мраку (око 4:30) путем, поред 

манастира Давидовица, па кроз Рибничку клисуру, за око четири сата хода стигли у село 
Милаковићи. Захваљујући љубазним домаћинима, породици Радивојевић, у њиховој кући смо 
мало одморили и били угошћени правом јутарњом кафицом и врућим млеком. У знак 
захвалности и сећања, фотографисали смо се са укућанима при поласку. Наставили смо путем 
поред сеоске школе и након око сата лаганог, уживајућег хода, пред нама се указала десетина 
брвнара, које као да су биле сакривене у прелепом окружењу и тако успеле да очувају своју 
аутентичност. Невероватан бајковит призор. 

Понегде кроз прозор или испред куће - деца и мештани, гледају нас широм отворених 
очију. Ми им се јављамо у знак поштовања и добронамерности; они одпоздрављају уљудно, 
али уздржано и мало неповерљиво. Испред “наше” брвнаре, стоји Нада и као прави добар 
домаћин, чека нас; жели добродошлицу и успут каже да је скувала чај, на чему сам јој била 
веома захвална. 

Брвнара, споља као и све остале: права дрвена, до пола од камена. Унутра, из улазне 
просторије десно: дневни боравак, на средини велики трпезаријски сто са исто толико 
дугачким клупама са обе стране; “смедеревац” лепо пуцкета - обећава топлину. На зиду 
кандило и икона Св. Архангела, бели везени пешкир и понешто од народне ношње. 

Из улазне просторије лево собица са великим дрвеним брачним креветом на средини, 
застрта крпарама. На зиду, девојачка бела кошуља и још понеки детаљ употпуњују 
старовремену атмосферу и не да је забораву. Један трен у овом амбијенту, један поглед је 
довољан да оживи сећања; да замиришу дуње са ормана наших бака ... и тамјан, да обузме 
нека драга топлина од самих успомена.  

У стварност ме враћају ведри гласови младости: Ивана, Милица, Марија, Рада, Јелена, 
Аца, Воја, Сандра, Иван - дозивају се, распоређују своје ствари, храну, доносе воду, ложе 
ватру, неуморни су ... 

Иако је за Аранђеловдан ранијих година Тичије поље било под снегом, овога пута је све 
време било сунчано, па смо само у даљини гледали забелеле врхове Бјеласице. Време нам 
углавном пролази у дружењу и припреми за Славу, па смо тако дан Св. Архангела дочекали 
као прави домаћини. Милица је умесила славски колач и са Маријом однела у цркву. Скували 
смо и припремили жито, а поподне упалили свећу на гробу Милића Лазовића - у чијој смо 
брвнари боравили. Склонили смо душеке, почистили и уредили трпезарију. Нада је упалила 
кандило и славску свећу и бринула о томе да све буде на свом месту, а ми смо се од срца 
трудили да јој што боље у томе помогнемо. Зоран из Пријепоља, као домаћин уз Наду, нам је 
преносио обичаје, учио нас како су стари у овом крају обележавали своју крсну славу и уз 
здравицу пожелео добро здравље и срећу и да се догодине опет окупимо. Увече су почели да 
пристижу мештани и гости из околине да честитају славу, да пожеле добру срећу и здравље 
једни другима, да запевају и заиграју. Брвнара је поскакивала уз звуке фруле до касно у ноћ, а 
ми смо почели да се припремамо за повратак, уз чврсто обећање да се морамо поново видети 
- што пре! 

 
Светлана Теофанов 
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ПОВЛЕН 

 
Планина Повлен је највиша и најизразитија планина у Ваљевско-Подрињској групи 

планина. Пружа се правцем северозапад-југоисток, у дужини од око 15 километара. На 
планинском билу Повлена својом висином издвајају се врхови: Повлен (1271 м/нв), Средњи 
Повлен (1301 м/нв), Мали Повлен (1347 м/нв) и Кукаљ (1170 м/нв). На Повлену извиру реке 
Трешњица и Скрапеж те притоке Јабланице и Градца. Трешњица у свом средњем току тече 
кроз изузетно атрактиван кањон, у којем природно станиште има једна врста орлова – 
белоглави суп. Сазнајемо да су ове године имали принову. Честитамо! Мали и Средњи 
Повлен обрасли су пашњацима и шумама. Јужно подручје Повлена, у ствари изворишта 
Трешњице и Скрапежа, прекривено је бујним ливадама које се косе. Северна страна Повлена 
је кршевита, стеновита и јако стрма. Стогодишње шуме спуштају се и до 400 метара висине 
према Поћутској котлини.  

 
Бденије у Зарожју 

 
Олујне ноћи на Повлену су страховите. Крајем месеца јула 2001. године, тек што смо 

стигли у планинарски дом на Дебелом брду (још је био дан), а са запада, преко Повлена, Стубице 
и Кичера, све се затамнило и намрчило. Од Босне, из дубине таме и мрака, чула се, у почетку, 
пригушена и потмула грмљавина, која се временом, нешто касније, претворила у заглушујућу 
тутњаву. Убрзо се потпуно смркло, само су муње севале и иза поменуте линије парале небо. Било је 
тренутака када читав сплет муња истовремено исплете светлећу мрежу и осветли и небо и предео. 
Убрзо су и до нас стигле прве капи кише. Са првим пљуском, тренутно, два пута је јако севнуло и 
зачуо се страховит заглушујући тресак. Струје у дому је нестало. Киша се појачавала. Она је у 
почетку пљуштала, касније под ударима ветра - поливала и проливала. Она потмула 
грмљавина, што се од Босне ваљала, стигла је и до нас. Превалила се преко Повлена у 
Поћутску котлину, у којој је сада од севања и грмљавине кључало и киптело као у котлу. Кад 
севне муња и негде у планини звизне гром, онда још дуго грмљавина пролама и одјекује 
ваљајући се од једног брда до другог, све док се потпуно не изгуби низ Поћутску котлину, негде 
у долини Колубаре. И тако целе ноћи, дажд, севања и грмљавина. Неко ме упита: “Да ли на крову 
планинарског дома има громобран?” “Како да нема! Наравно да има!” одговорих ја као из топа, ни 
сам не верујући с во ј им  речима. 

Како је ноћ одмицала а непогода н и ј е  попуштала, планинари јаких живаца су полако 
заспали; остали су ослушкујући и стрепећи у креветима ћутали. Нико више ни ј е  ни реч 
проговорио. 

У току ноћи свашта ми се врзмало по глави. Сетих се и планинарског дома на 
Јабланику, који је раних педесетих година, једне овакве олујне ноћи, нестао у пламену загонетних 
повленских кугли и Саве Савановића из приповетке “После деведесет година” Милована Глишића. Мислим, 
ту је и Зарожје, пуно великих и опасних гудура и кривих јаруга. Кад боље  размислим, и наш 
планинарски дом је некако у Зарожју. Ту је у непосредној близини и село Овчина и Голо брдо. Па ту, у 
долини, и село Градац, родно места писца. Дакле, писац је познавао предео, насеља, људе и обичаје овог 
краја. Сигурно је знао и узрок, а нашао је повод да напише једну овакву причу. Кроз главу ми пролазе ликови из 
Овчине: Страхиња, Радојка, те отац ј о ј  Живан-Душман, Срдан, чича Средоје и баба Мирјана. Даље, 
ликови из Зарожја: кмет Пурко, Ћебо, Ђилас, чича Мирко и зарошки попа, који и кад је пијан 
и кад је трезан, на сва питања одговара :”Може, може ја”. Писац свају причу ставља  у неко неодређено 
прошло време, У време заосталости, непросвећености и неразвијености, кад су царевали сујеверје, 
празноверје, враџбине, вампири, вукодлаци и сл. Питам се, а кад није било сујеверја? Сам почетак 
приче пун је апсурдних догодовштина наивних Зарожана. Честити писац, да би разуверио 
сујеверне а охрабрио. плашљиве, у својој причи убија нашег најпознатијег вампира. Недавно сам планинарио 
по Карпатима у Трасилванији. Румуни свог Дракулу кују у звезде, проглашавају га херојем, 
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праве излете и походе, снимају филмове, све у замку дракуле; ЈОШ  ће му и споменик подићи! А што и не 
би, кад им дракула доноси веће приходе него нека привредна грана! И тако размишљајући, у 
том кошмару, мешајући сан и јаву, негде пред зору сам и ја заспао. Непогода се полако смирила. 
Вероватно са првим петловима, престала је грмљавина. Када су се и трећи пут огласилИ 
потпуно је престала. 

Ујутру, кад сам устао, струје је било у планинарском дому. Изашао сам напоље и прво 
погледао на кров планинарског дома. Од громобрана ни трага. Од ноћашње силне кише све је около било 
мокро. Целом дужином сеоског пута изнад дома, из ливада ко ј е  су се цедиле, преливала се вода. 
Грациозна липа поред чесме одолела је ноћашњој непогоди. Само тепих опалог зеленог 
лишћа испод њ е  говорио је о синошњем невремену. Све друго било је на свом месту.  

Планина Бобија је највећа планина Азбуковице. Оп а с у ј у  је њеним подножјем села 
планинског типа: са југа Савковићи и Торник, са запада Горња Оровица, са севера и 
североистока  село Оровичка Планина. Бобија се пружа правцем југоисток-северозапад у 
дужини од око десет  километара. На планинском билу  Бобије  издвајају се узвишења или 
врхови: Рило (1154 м/нв), Опаљена стена (1156 м/нв), Црни врх (1264 м/нв), Торничка Бобија (1272 
м/нв),  Крушик (1113 м/нв) и Бранковица (1049 м/нв). Обрасла ј е  углавном листопадном шумом и 
прошарана бројним пашњацима и ливадама. На западној страни Торничке Бобије има стрмих 
литица, камењара и сипара, где су пре тридесетак година запаћене дивокозе. За планину Бобију 
популарно кажу  да је “резерват без ограде” у коме живе заједно разне врсте животиња: дивље 
свиње, јелени, срне, лисице, вукови, медведи, фазани, јаребице, и нажалост, за ловце примамљиве 
друге врсте ретких птица. У непосредној близини Бобије је и необична планина Медведник. 
Кад смо пре пар година били тамо, приупитах дрвосечу на кога смо наишли: да ли на 
Медведнику има медведа? Има медведа као дрва!, обруси ми дрвосеча, упали моторну 
тестеру и приђе шупљој букви. Занемео сам ! Дрва око нас, што сложених, што разбацаних, 
било је на ‘ватове! 

Од историјских и духовних знаменитости на Бобији ј ош  зубу времена одолева добро очувана 
црква брвнара, једна од пет дрвених богомоља на простору Азбуковице. Црква није стара-подигнута 
је средином претпрошлог века. Ако је у овом беспућу пронађемо, ми ћемо је и посетити. Од бројних 
изворишта и поточића са Бобије настају реке Оровичка река, лева притока реке Љубовиђе, и Требуча, 
десна притока Трешњице; која у свом доњем току протиче кроз најлепши кањон овог подручја. На Бобији се 
доскора копала и извозила руда гвожђа - барит. Некада су се на Торничкој приседи 8. 11./26.10 на 
Дан светог Великомученика Димитрија, тј. на Митровдан, одржавали сеоски вашари, 
панађури. 

Бобију и Повлен истим правцем спаја заталасана и бреговита гребенска висораван са 
надморском висином од преко хиљаду метара. Висораван је са југа ограничена рекама и 
њиховим притокама, Требучом и Трешњицом у које оштро пада, а са севера реком 
Љубовиђом. Прошарана је ливадама и пашњацима, а око сваког изворишта и поточића 
бројним шумарцима. Некада су се ливаде косиле, а на пашњацима пасла бројна стада оваца и 
коза. Сада, ако се нека ливада ту и тамо покоси, садене у пласт или стог, деси се да ту и 
остане годину-две па ту и иструне, јер нема ко да га однесе. Поред пута понегде се назиру 
зарасли темељи некадашњих сточарских колиба. Сада можемо ићи сатима, па тек, тек да 
наиђемо на понеког старца или старицу са по пар оваца. Сви су изгледи да ће нам “јагње на 
ражњу” остати у сећању само као лепа успомена на део народног фолклора. Овде би се 
дословно могла применути чувена мисао нашег јединог нобеловца Иве Андрића: 
“Временима и искушењима која су долазила и пролазила овим крајевима, на висоравни, 
одолели су само брегови, све друго се променило”. 

 
Оровица 

 
Насељени предео између Оровичке реке и Љубовије назива се Оровица. Насеље је типа 

разбацаног села, где нема назива улица, већ се засеоци и групе кућа називају по презименима 
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фамилија или породица. На пример: Гајићи, Лукићи, Васићи, Томићи, Новаковићи, 
Маргетићи, Петковићи итд. Идући од запада према истоку уз Оровичко брдо, најнижи и 
најразвијенији део села зове се Доња Оровица, највиши, средишњи део Горња Оровица, а 
источни део Оровичка Планина. Цело ово насеље иако доста пространо и разуђено, од 
вајкада је било у сваком погледу јединствена и компактна целина: административно (више 
пута у историји, општина, сада катастарска општина, месна канцеларија и задруга у Доњој 
Оровици); верско (црква у Доњој Оровици), просветно (школа у Доњој Оровици а одељења 
по засеоцима); саобраћајно (пошта у Доњој Оровици); привредно, културно, обичајно итд. Сви 
житељи  Оровице и целе Азбуковице само то насеље на источном делу Оровице називају 
Оровичка Планина. Оно се и не налази на планини већ на обалама горњег тока реке Љубовиђе. 
Оровичка Планина је дакле, само заселак Оровице дубоко у залеђу планине Бобије, и ниједан 
други земљишни облик није познат под тим називом. 

Међутим, има аутора који цело планинско подручје између река Дрине и Љубовиђе те 
планина Повлена и Јабланика називају Оровичка планина, нигде при томе не помињу да 
постоји насеље Оровичка Планина. 

Живорад М. Јевремовић у књизи “Планине Западне Србије” (1953) под насловом 
“Оровичка планина” каже: “Оровичка, или како је тамошње становништво такође зове 
Торничка планина, простире се ЈИ-СЗ (југоисток-северозапад), између Повлена и Јабланика на 
истоку, Дрине  на западу, Љубовиђе на северу и Тријешњице на југу”. 

Александар Дамјановић у књизи “Планине и око њих” (1997), под истим насловом као и 
Јевремовић пише: “Оровичка планина је некако стешњена, одвојена је од осталих планина 
овога краја. Са запада и југа је Дрина, а са севера је Љубовиђа, притока Дрине. Једино на 
исток високом висоравни око 1000 м повезана је са Јаблаником и Повленом. Овако мало 
позната планина, нормално да је забачена, беспутна. Но, али је лако доступна”. 

Ствари, ипак, стоје другачије. 

a) Монографија Азбуковица – земља, људи и живот, (1985) под насловом Преглед домаћинстава и 
становништва у послератним пописима. Насеље Оровичка Планина има око осамдесет 
домаћинстава са око петсто становника са тенденцијом  опадања. 

b) Именик места у Југославији (1973) казује да је Оровичка Планина насеље у општини Љубовије, 
те да је надлежна пошта 15323 Доња Оровица. 

c) На секцији Војногеографског института из 1984. године (стање 1982, Ваљево 3, 1:50000) назив 
Оровичка Планина исписан је словима које се користе за обележавање насељених места: 
усправним словима, са великим почетним словима у обе речи, значи како то захтева правопис. За 
разлику од тога, појмови планине, врхови, чотови, главица, коте и сл. косим словима, а реке, 
језера, потоци, извори, канали и сл. правим словима. 

 
Цветин Ристановић 



ПРИЧЕ  СА  ПЛАНИНЕ  

 

 46

 

ЧАРОБНА ШУМА, БИСЕРНЕ РЕКЕ И ПЛАНИНАРИ 

 
У чаробну шуму Зеленковца на домак бисерног језера “Балкан” дошли смо у праскозорје 

после десет сати вожње аутобусом из Новог Сада. “Где сте пошли”, питају на царини. На 
Димитор и Лисину код Мркоњић Града, ми смо планинари. Зачуђено су погледали у аутобус 
и пртљаг пун ранчева. Нико није пошао у шверц. Иду да планинаре? Туристичка група у 
предео око Мркоњић Града, Шипова и Јајца није крочила више од десет година. Ми смо први 
из Србије. Тај регион сада припада двема државама: Републици Српској и Федерацији БиХ. 

Наш циљ је да ходамо стазама Лисине и Димитора, посетимо изворе Пљеве (Пливе) и 
језера која се на њој налазе све до ушћа у Врбас великим водопадом.  

Први утисак по доласку у комплекс дрвених објеката, сојеница и брвнара био је 
очаравајући. Десет кућица повезаних мостићима, мердевинама, на ступцима као у лавиринту 
били су наш смештајни капацитет. Имали смо утисак да ће се око нас појавити личности из 
бајки у некој барки низ поток који меандрира кроз ово чаробно насеље. Ту је и огњиште са 
два велика трпезаријска стола. Око нас било је осветљење које је преплитало сенке стабала и 
33 учесника овога излета. У идиличној атмосфери на огњишту смо окретали јаре на ражњу и 
роштиљали до касно у ноћ. Хармоника је свирала у аутобусу, наставила поред огњишта и у 
ресторану - галерији. Ацини прсти спретно су преплитали по диркама тонове народног 
мелоса који су уз песму присутних учинили боравак на излету веселијим и раздраганијим. 

Сунчано јутро, водич, домаћин Зоран Латинчић повео нас је на врх Димитора 1483 м. Од 
Зеленковца (843 м/нв) шест сати смо провели у релаксирајућој шетњи кроз букову и грабову 
шуму, преко стена и пропланака, ливада и пашњака. Дивљач слободно хода. Наш долазак 
узнемирио је срне које су мирно пасле не очекујући пешаке намернике жељне нових 
доживљаја. Листопадна шума је местимично прошарана зеленим крошњама младих борова. 
Они су у сплету дугиних нијанси боја јесењег лишћа представљала слику пејзажа највећих 
ликовних мајстора. Са врха као на длану разбацане куће у селима Медна, Бараћи, 
Подрашница, Герзово, Потоци, а изнад њих Лисина, Осјеченица, Луњевача, Клековача, 
Срнетица. У другом низу високих планина на хоризинту изломљену линију видика чине 
гребени Динаре, Шатора, Виторога и Грмеча.  

По силаску на пропланак Штрбина, где нас је чекао аутобус, пут смо наставили до 
извора реке Пљеве - Пливе. Два извора као две реке понорнице избијају у подножју планине 
испод стена у снажном буку. Ту је и трећи. Они се након десетак метара спајају и чине 
бистру, бисер воду (пуну пастрмки) која ће већ после 35 км доћи до ушћа у Врбас. 

Код Шипова се у Пљеву уливају реке Сокочница, Лубовица и Јањ. У Језеру ова река 
прелази из Републике Српске у Федерацију БиХ, чинећи велика језера. Застали смо на 
излетишту поред десетак сојеница-воденица где се отоке из великог језера Пливе уливају у 
друго мање. Плени очи и уздахе радозналих излетника сплет сплавова који пенушају у 
брзацима који скакућу по стенама око стубова сојеница. Ту су и напуштене брвнаре које се 
током лета опремају у угоститељске објекте. 

Трећег дана, при повратку кући пут ка Бања Луци водио нас је кроз Јајце. У кратком 
обиласку овог древног град посетили смо диван и величанствени водопад Пливе у Врбас. Ово 
дело природе подсећа на Нијагарине водопаде у малом. Дар за очи и једина светла тачка у 
овом суморном граду. Порушене и запаљене куће, срушене бране и оштећени путеви и 
мостови. Згаришта рата се рашчишћавају и објекти обнављају. Изнад врата бившег музеја 
АВНОЈ-а сада стоји натпис: “Дом драговољаца и ветерана домовинског рата”. На врху куле, 
тврђаве Јајце, вијори се хрватска застава. 

Идемо даље. Путујемо долином Врбаса поред хидроцентрала Јајце 1, 2, 3. Оштећени 
мостови су премоштени металним конструкцијама од обале до првог стуба на оба краја. 
Свима је застала “кнедла” у грлу. Све лепо доживљено на моменат смо потиснули у мук. Као 
да одајемо пошту погинулим у претходном “безвезном” рату жалећи за порушеним објектима 
и насилном миграцијом становника.  
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Врбас, та прелепа река у кањону великих литица високих и до 500 метара и језерима, 
које стварају бране хидроцентрала, пленили су наше погледе и одвраћали пажњу са 
рушевина. 

Настављамо даље у ново сутра. То ново сутра доживећемо већ кроз сат времена у Бања 
Луци. У главном граду Републике Српске као да су сви изашли на улице, да шетају и уживају 
у лепом сунчаном дану. У центру, пешачкој зони, баште-кафићи пуни омладине. Свирају 
сирене аутомобила у свадбеним колонама. Живот буја. Гради се црква Свете Тројице. 
Продавнице су пуне робе. СФОР је на сваком кораку. Али, на сваком кораку смо и ми, 
планинари. Ми хоћемо да слободно и безбедно ходамо планинама око “Балкане” и на 
Балкану, да се дивимо изворима не само Пљеве него и Сане, Уне, Неретве и Раме. 

 
Боривоје Вељковић 
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МУЧАЊ, ЧЕШАЉ И КУКУТНИЦА 

 
Планине Мучањ, Чешаљ и Кукутница налазе се у Западној Србији, на подручју 

моравичког Старог Влаха. Одликује их претежно кречњачки састав. Падине које нису 
превише стрме су под шумом, а стрмији делови су због ерозије оголели, стеновити и 
кршевити. 

Село Катићи се налази у подгорју ове три планине, удаљено је двадесетак километара од 
Ивањице и познато је по сеоском туризму и слогану “Удахнимо Мучањ”. Село и припадајући 
засеоци налазе се разбацани по валовитом терену, на коме се смењују обрађене њиве, 
покошене ливаде и шуме. Прелепе панораме, као на сликама наиваца, “отворени” видици, 
свеж планински ваздух и мир карактеришу ово подручје. 

Хотел “Логос” се налази у Катићима на локалитету Водице, чији потоци формирају реку 
Мали Рзав. Окружен је раскошним четинарима и брезама. Апартманског је типа и недавно 
потпуно реновиран. Осим што је беспрекорно чист и уређен, одлика хотела “Логос” је и 
гастрономска понуда. За доручак, на “шведском столу” је било десетак ђаконија 
традиционалне кухиње – пита зељаница, пита од кромпира, неколико запечених комбинација 
поврћа, тестенина, пиринча и гљива, затим проја, сир, џем од купина...  

На суботњу туру смо кренули око 8 сати. Водила нас је Магдалена Селеши. Оба циља 
наше туре смо видели испред себе, а најпре смо кренули на Чешаљ. Након опуштеног 
пешачења приступним сеоским путевима са благим успоном ушли смо у стару букову шуму, 
оголелу због ниских температура у претходном периоду. Провлачили смо се између дрвећа на 
стрмини, јер нема стазе а ни маркације, па је требало бирати пролаз и избегавати камење. 
Избили смо на врх, дивили се пејсажима испод нас, фотографисали и одмарали се седећи на 
трави између камења у заветрини шуме. Затим смо кренули на другу страну, низбрдо. 
Стрмину смо савлађивали кривудајући, мало смо прескакали жице-чобанице и користили 
стазице, које је стока направила. Спустили смо се до асфалтног пута који од Катића води ка 
селу Јасеново и дошли на локалитет Равна Гора. Ту нас је чекао водич, домаћин хотела Бора 
Пилић, да нас поведе на Мучањ. Ишли смо по макадамском путу оивиченим густом шумом са 
обе стране. Успон је био умерен, а време све топлије. На десној страни пута наишли смо на 
путоказ на месту где се одваја шумски пут за Петкову колибу. Продужили смо ка врху и на 
платоу-видиковцу направили паузу. Испод видиковца су се спуштале стрме кречњачке стене 
и литице, а у даљини су се плавиле околне планине – Голија, Јавор, Чемерница и остале, 
поређане у редове као модре кулисе разних нијанси. Успон смо наставили шумском стазом 
улево и стигли до путоказа Савина вода, на коју нисмо силазили. Полако се пењући, избили 
смо на локалитет и врх Јеринин град. На заравњеном платоу налазе се разбацане кречњачке 
стене оивичене травом, а около се обрушавају стрме литице у долине са обе стране. Са 
висином од 1534 м, Јеринин град надвисује околне врхове, па је видик са њега изузетно леп. 
Највиша тачка Мучња се налази на узвисини у непосредној близини платоа, али је обрасла 
густим растињем и неприступачна, па се због тога тамо нисмо пењали. Уживали смо на 
платоу Јерининог града у посматрању предела унаоколо, сунчали се и одмарали. На Равну 
гору смо се спустили путем којим смо и дошли. Од Равне горе до Катића смо ишли 
асфалтним путем, све до хотела.  

Запазили смо у селу, да су старије куће и стаје покривене четвртастим каменим плочама 
тамне боје, приближних димензија 50x50 цм. Сазнали смо да ови кровни шкриљци потичу из 
каменолома код села Маће, удаљеног пар километара од Катића. Маћанских плоча више 
нема, јер је каменолом затворен (тако смо чули). Новије куће немају тај традиционални 
кровни покривач одличних особина, већ обичан црвени цреп. Било би занимљиво једном 
отићи у село Маће и погледати налазиште палеозојског шкриљца...  

У недељу смо имали у плану да се попнемо на Кукутницу. Водила нас је Магдалена 
Селеши. Време је било облачно, на моменте је запретила киша, али се небо ускоро 
разведрило и поново смо могли да уживамо у модрини планина испред нас. На једном платоу 
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пре највишег врха, постављен је споменик погинулима у бици на Кукутници, у Првом 
српском устанку, на двестогодишњицу, августа ове године. Ту смо се мало задржали, а затим 
смо продужили ка врху шумским путем, који води ка околним селима; десним краком бисмо 
стигли у село Бјелуша и даље до Ариља. До самог врха нема стазе, само стрмина покривена 
шумом и на крају оштре громаде стена које га чине. И поред неприступачности и влажног 
терена, неколицина планинара се успешно попела на врх и безбедно вратила на пут. 

У повратку смо се на једној раскрсници поделили у две групе. Једни су кренули путем 
којим смо јутрос дошли од хотела, а друга група је ишла алтернативним путем поред засеока 
Чепово (и куће домаћина Чеде Влајковића), затим поред кромпиришта, па дуж потока, па 
преко ливада до следећих кућа и шуме. Успут смо почашћени црвеним јабукама, које су на 
голим гранама изгледале као украси. Још мало смо ходали путем уз шуму и на време стигли у 
хотел. Нисмо били јако уморни, јер су туре овде претежно пешачке са умереним успонима. 
Нажалост, стазе су немаркиране, без путоказа и, можда због тога, слабије посећене. 

У хотелу смо се припремили за повратак, ручали и кренули у Нови Сад, задовољни 
доживљајем Мучња, са надом да ћемо се овамо још вратити, јер смо издалека видели још 
занимљивих стаза и локалитета. 

 
Смиља Нинков 
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ЗЛАТАР 

 
Златар се налази између река Лима, Увца, Милешевке и Бистрице. Богат је зимзеленом 

шумом, али има и бреза које су својом прелепом златно-жутом бојом биле сјајан контраст 
тамно зеленим оморикама, јелама, боровима... Било је заиста задовољство посматрати те 
прелепе шуме и шетати Златаром. Кажу да је ту мешавина медитеранске и континенталне 
климе, ваздух је баш посебан, пун мириса четинара... Већ прво вече после смештања у собе и 
вечере, али и бермета који је Зоран служио, десетак нас је пошло у ноћну шетњу. Под 
звезданим небом, са нашим водичима Славком и Зораном шетали смо око 2 сата.  

Сутрадан смо пешачили око 25 км. Попели смо се на врх Златара, Голо брдо, чија је 
висина 1627 м/нв, а затим се спустили до манастира Милешева. Уз пут кроз шуме и 
пропланке, мада није ништа маркирано, Славко и Зоран су нас сигурно водили и била је то 
једна лепа шетња по овој заиста посебној планини. Успут смо наишли на веома добар 
ресторан, наравно задржали се да попијемо по пиће и наставили даље. Наишли смо и на 
веома интересантну црквицу која је направљена од дрвета. До манастира смо стигли касно 
поподне, правећи успут кратке паузе за одмор или разгледање и сликање. Већ пуно пута смо 
сви били у том манастиру из 13. века, али је увек посебан осећај видети чудесну фреску Белог 
Анђела и боравити у манастиру. Из манастира смо комбијем отишли до хотела. Вечера, 
дружење и смех су били као да нисмо цео дан пешачили. Чини ми се да нико није био уморан. 
У недељу, последњег дана боравка, прво смо отишли до станишта белоглавог супа. Те 
предивне, огромне птице представљају реткост и то им је највеће станиште на Балкану, са 300 
јединки. Имали смо срећу да посматрамо десетине њих како величанствено и сигурно лете 
изнад прелепог Сјеничког језера и кањона реке Увац који су се пружали испод нас. Још 
нешто посебно чекало нас је на том повратку. Свратили смо у Гостиље, близу Златибора да 
би видели водопаде. То је веома лепа, нетакнута природа. Импресивну слику чине стене 
прекривене маховином и вода која се пробија кроз њих чинећи брзаке. Највећи водопад је 
висине око 20 метара и сва та предивна природа, шум воде и лепота водопада су нам баш 
улепшали дан. Али ту није био крај лепотама за тај дан. Опет у близини Златибора свратили 
смо у село Злакуса у етно парк “Терзића Авлија”. То је типично сеоско двориште са 
окућницом, из околине Ужица са почетка 20 века. Има и музејски део са веома богатом 
збирком старих предмета, поточић са језерцетом и водопадом, пуно цвећа... Прелепо! Рекли 
су нам да имају 60 км маркираних стаза, смештај за планинаре, али и ресторан са одличном 
домаћом храном, где смо ручали. Пошто је Злакуса позната по доброј грнчарији, свратили 
смо и погледали како то они раде, већина нас је и купила по нешто, а да ли ћемо у томе и 
спремати, видећемо!  

Шта рећи на крају? Један веома лепо организован и осмишљен излет, прелепа природа, 
добро друштво, да ли треба још нешто?!. 

 
Јадранка Ивовић 
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ЗИМСКИ УСПОН НА РТАЊ 

 
У знак сећањ;

а на први излет Српског планинарског друштва на Ртањ 1903. године, под 
водством једног од његових оснивача Алексе Станојевића, поштанска планинарска друштва 
Новог Сада, Зенице и Београда, 20. фебруара 1988. године организовали су заједнички зимски 
успон на Ртањ. 

На пут смо кренули аутобусом у петак 19. фебруара, нешто после четрнаест часова. Пут је био 
чист, тако да смо за дана прошли кроз Београд. Кроз равно Поморавље прошли смо по мраку. 
Јагодина Јованче Мицића, Ћуприја и Параћин, повучени у таму, препознају се једино по светлим 
плаштевима изнад себе. Код Параћина одвојили смо се од аутопута и; упутили на исток, у правцу 
Зајечара. Ускоро, после Доње Мутнице, ушли смо у клисуру Честобродице, познату по великим 
снежним сметовима из метеоролошких извештаја... Од мотела Мирово, уски асфалтни пут води нас 
ка напуштеном рударском насељу Ртањ у североисточном подножју истоимене планине. 

Некад се у Ртњу копао камени угаљ, све тамо до краја шездесетих година, када је под најездом 
нафте већина нашах угљенокопа постала нерентабилна и престала да ради. Рударски објекти 
данас су напуштени и зврје празни. Зјапе полупани прозори и разваљена врата У овој ноћи све 
подсећа на аветињски град из неког од Хичкокових филмова. Ретки су објекти који су адаптирани и 
прилагођени новим потребама као овај у који ћемо се ми сместити, пионирски дом “Миодраг 
Сибиновић - Зоран”. 

Собе
 
су начичкане креветима на спрат. Дом има воду. и парно грејање. Креветнина, собе и 

трпезарија су чисти, што се за остале просторије не би могло рећи, углавном због дотрајалог 
намештаја. Али, за нас планинаре ово је добро. Храна је такође добра, показаће се касније. Млади, 
углавном средњошколци из Београда, вече су провели забављајући се уз поп и рок музику са касета. 
Они мало старији, у ствари у најбољим годинама, уз добру капљицу певају севдалинке, Нишку бању, 
војвођански бећарац, химне Морави... И све тако до раних јутарњих часова. 

 
 

Арктичка мећава 
 

По раније најављеном дневном распореду, устајање и доручак обављени су без закашњења, 
нико није дозволио да се на њега чека. Док се припремамо, чује се она народна изрека: “Ко је 
коњик притеже колане - ко је пешак притеже опанке!”. Притезали смо планинарске ципеле, јакне, 
ветровке, капе и кабанице. Напољу је провејавао снег, али због јаког ветра пахуљице су и летеле скоро 
хоризинтално. 

Крећемо, најпре четинарском а касније листопадном шумом, веома оштром узбрдицом, углавном у 
правцу југозапада ка Шиљку, врху ртањског масива. Након петнаест минута променили смо правац, 
али и даље грабимо маркираном стазом зараслом у макију и трњаке. Снег све јаче пада. Појачава 
и ветар. Успоравамо кретање. Још пола сата хода и већ смо на падини Баба. Мало предаха док 
пристигну и последњи у колони и опет полазимо. Из шумског појаса излазимо на чистину. 
Испод снега једва се назире стаза. Снег и даље пада. Ветар нам не да ока отворити, поготово 
када нас серпентине окрену лицем према њему. Иако је тек једанаест сати, видљивост је 
смањена на само неколико метара. Студен стеже. Испред мене корача једна ђевојка без капе и 
шала. Присећам се да сам је срео на Похорју пре око две године. Славица Боловић се зове. 
Увојци њене црне косе претворени су у леденице, па кад нагло окрене главу учини ми се да звече. 
Верујем да такву фризуру ни најмаштовитији фризер не би могао ни замислити а камоли извести. 
Застанем мало да погледам иза себе. Видим најдаље до трећег човека, од четвртог назире се само 
силуета. Док покушавам да ту силуету препознам, мени се приближује бела фигура, смрзнуте косе и 
браде. 

Јети!?  Једва препознајем Џека. Док се све више пењемо, по снегу уз студени ветар, долазе ми 
у сећање Петар Кочић и његов трагични јунак Реља Кнежевић. Помало ме хвата језа од помисли на 
Рељин пут “Кроз мећаву”. Пробијам се до Челног и питам колико има још до врха. “Нема много”, 



ПРИЧЕ  СА  ПЛАНИНЕ  

 

 52

мрмља Бане, више за себе, или га ја нисам добро разумео. Снег и даље засипа. Лева обрва и 
трепавица су ми се смрзле. Напипам лед на обрви, али га не скидам, бојим се да не почупам обрву. 
Плашим се и да погледам иза себе. А онда, чујем Банетов повик да смо стигли. На неколико корака 
испред нас 

указа се капела. То је врх Ртња (1560 м/нв). Капела је озидана и засвођена клесаним 
каменом. Некада док јој свод није био проваљен, могла је корисно послужити као склониште. 
Отвори на бочним зидовима разваљени су, па ветар фијуче кроз њих. Зуб времена чини своје а и 
људи му помажу. Капела је, сазнајемо, подигнута поодавно, у знак сећања на двадесеторицу рудара 
погинулих у једној несрећи у руднику, али и на власника рудника који је, сазнавши за несрећу, 
извршио самоубиство. Капелу је подигла власникова удовица. На капели нема видљивог записа о 
томе, јер снег местимично и са унутрашње стране прекрива остатке полуразрушених зидова. 

Брзо смо морали назад. Олуја се појачава. Ветар подиже снег и засипа нас. Сјурили смо се 
скоро праволиниски до падине Баба, где нас је дрвеће узело под своје и заштитило нас од ветра. 
Иза нас је остала тама. Остали су ковитлаци снега и магле. Остао је тамни вилајет. Од сто пет 
учесника овог похода осамдесет осам је успело да се и по овим изузетно отежаним условима 
попне на врх. 

За Ртањ кажу да је кров Србије. Сматрају га најлепшом планином Европе, упоредују га са 
Фуџијамом, окрећу му се као природној метереолошкој станици. Са Шиљка, за време ведрог 
времена виде се: Копаоник, Стара планина, Авала, Дунав код Градишта, Видин са делом 
Бугарске, Јастребац, Соко Бања са Озреном и Хомољске планине. Неки тврде да су у даљини 
могли видети и нашу Фрушку. 

 
Цветин Ристановић 
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ЗИМСКИ УСПОН НА ТРЕМ 

 
Кад сам пре пет година први пут учествовао на зимском успону на највиши врх Суве 

планине, нисам ни слутио да ћу сваке године крајем фебруара месеца бити у Нишу међу 
неколико стотина планинара у намери да се попнем на врх. Тих година је на организацији 
акције радило младо друштво, жељно промена које многи старији нису схватали. Није све 
било можда увек онако како је требало бити али је било увек интересантно и искрено. Сваки 
пут је успон доносио нешто ново, никада временски услови нису били као претходни пут, 
једино је осећај испуњености и задовољства када се попнеш на врх увек исти. На акцију сам 
ишао у друштву неколико, најчешће троје или четворо планинара из Суботице. Путовали смо 
возом или редовном аутобуском линијом из Суботице до Ниша. За овогодишњи, 12. по реду 
зимски успон на Трем, по добијању позивног писма одлучили смо се да организовано у већем 
броју учествујемо на овој акцији. Све је ишло по плану, било је довољно заинтересованих да 
закупимо аутобус и кренемо пут Нишке бање. Нажалост, дешавања у Србији неколико дана 
уочи одржавања акције су претиле да покваре све наше планове. Неколико планинара је ипак 
одлучило да остане кући. Ипак, у петак испред клупских просторија, тачно у заказано време 
окупило се тридесетак планинара спремних за пут. Удобним аутобусом нашег превозника 
Бенешпревоза са Палића кренули смо ка Нишкој бањи. Успут нам се прикључују планинари у 
Сиригу, Новом Саду и Београду. У Нишку бању стижемо по плану нешто после 22:30 часова. 
Смештај је у згради основне школе Иван Горан Ковачић. Школа је довољно велика да прими 
већи број планинара тако да нема гужве у учионицама. Организатор је обезбедио довољно 
подметача и сунђера, грејање је радило, истина ни напољу није било много хладно. Иако 
уморни од пута, осим формалности око пријава, налазимо довољно времена и снаге да се 
поздравимо са познатим лицима, планинарима из других друштава који су стигли на акцију. 
Буђење у суботу је предвиђено за 6 сати, али већина се буди пре тог времена. Припремамо се 
за полазак, планирано је да се у 7 сати посебним аутобусима превеземо до Горње Студене. На 
аутобуској окретници у Нишкој бањи нас чекају три аутобуса и возимо се до полазне тачке у 
селу Горња Студена пролазећи кроз Јелашничку клисуру. Марко, представник домаћина, нас 
упознаје у аутобусу са природним лепотама овог краја. У пола осам полазимо асфалтним 
путем кроз село и даље у правцу Бојаниних вода. Време је пролећно, најављена је 
температура преко 15 степени. Стижемо на Бојанине воде. Нови планинарски дом неколико 
десетина метара удаљен од спаљеног планинарског дома, већ је пун планинара који су 
застали за освежење и доручак. Након Бојаниних вода стаза је прекривена снегом, доста је 
клизаво и отежано је кретање. Уживамо у погледу на планине у даљини, у сунчевим зрацима, 
успон се лакше савладава у веселој атмосфери. Многима из нашег клуба ово је први успон на 
Трем, многима први јачи успон. Ипак, не одустају, знам ја да је вољни моменат на завидном 
нивоу. Неколико наших спремнијих чланова је одмакло, они имају намеру да у повратку са 
Трема испењу и Соколов камен и Мосор. Ми не журимо, на Девојачком гробу се одмарамо и 
лаганим корацима идемо даље. Корак по корак, минут по минут и врх се приближава мада је 
још увек некако далеко. Тешимо се, сигурно је одмах иза овог врха, ако не иза овог, онда 
сигурно иза следећег. Све више планинара већ силази, бодре нас, још пола сата, још петнаест 
минута, још само мало, ено га врх се већ види... и коначно стигосмо на 1810 метара 
надморске висине. Чекамо да се и остали испењу, да направимо заједнички снимак за клупску 
архиву и сопствену душу. Одушевљен сам, као и увек. Поглед је ове године у односу на 
неколико прошлих година фантастичан. Повремени удари ветра нас опомињу да је ћуд 
планине променљива. 

На врху смо остали преко сат времена, фотографисали се са познатим планинарима, 
пријатељима који су излазили на врх. Када је и последњи наш члан стигао до врха, кренули 
смо лаганим корацима назад. Имало је много још да се табана. До Девојачког гроба је било 
углавном без проблема. Мање потешкоће су настале на делу стазе од Девојачког гроба до 
Бојаниних вода. Стаза је уска, клизава, ноге све више издају, али мора се напред. Неко брже, 
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неко спорије, углавном сви безбедно и на време стижемо до планинарског дома. Не 
задржавамо се много, тек да се освежимо мало и настављамо асфалтним путем до Горње 
Студене где нас чека пасуљ. Убрзо пада мрак, губимо и вољу, умор нас све више савладава, 
ноге су све теже, а чини нам се да је село све даље. Свесни да немамо много избора, 
настављамо даље бодрећи један другог. После тачно 11 сати пешачења, пређених 25 км и 
савладаних 1500 метара успона, стигли смо пред задружни дом у Горњој Студени. Једемо 
пасуљ, као и увек укусан, прсте да полижеш. Наш вођа Синиша Радић нас пожурује, аутобус 
је већ стигао. Заузимамо место у аутобусу и после пола сата чекања полазимо назад у Нишку 
бању. Вече проводимо по свом нахођењу, уморни спавају, неуморни се умарају или уживају у 
ноћном животу Нишке бање. Домаћини су у хотелу приредили доделу захвалница и забавно 
вече. За сутра планирамо успон на Црни камен. Ипак, већина уморна од успона на Трем 
одлучује да не иде на успон него одлази у Ниш да разгледа град. Нас осморо полази са још 
педесетак планинара на Црни камен. Лаганим корацима, онако баш уживајући, до врха нам је 
требало нешто преко три сата. Пошто смо ми везани временом за полазак аутобуса 
одлучујемо у договору са водичима из Ниша да напустимо групу и пожуримо напред да се на 
време вратимо у Нишку бању. Силазак са врха одакле је предиван поглед на Мосор и Трем 
био је као фурија, брзо, ма шта брзо, најбрже што може. Са нама је и група планинара из 
Новог Сада. На једној раскрсници не скрећемо десно него настављамо лево маркираном 
стазом и правимо додатна три километра и у Нишку бању стижемо тачно у 14 сати на 
аутобуску станицу. Аутобус за Ниш полази за десетак минута, налазимо се у Нишу са 
остатком групе, пакујемо ствари у аутобус и полазимо за Суботицу. Знам да су сви уморни и 
знам да су задовољни, пред нама су још бројни врхови и изазови. Идемо даље... 
 

Зоран Вукманов 
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ВЛАСИНСКО ЈЕЗЕРО 

 
У Лесковцу нас је сачекао минибус којим смо се превезли до обале Власинског језера 

где смо се сместили у две куће. Већ у понедељак у 7 сати смо пошли на нашу прву акцију, 
успон на Дукат. Исходишно место за успон је место Горња Љубата до којег смо путовали 
неких сат и по. До врха има око 10 км. Стаза води ка селу Црноштица одакле се креће 
стрмијом стазом ка врху. Тога дана се одржавао Петровдански сабор па смо успут сретали 
много људи који су ишли ка месту Сабора. Ми смо се држали нашег циља, највише тачке 
планине Дукат, Црноок високе 1881 метара. Леп, сунчани дан нам је ишао у прилог и у 
планирано време смо били на врху. Наизбежно фотографисање са клупским обележјима, 
пауза за ручак, разгледање околине. Не враћамо се истим путем него настављамо ка платоу 
где се одржава Сабор. Чује се музика, виде се постављени шатори, како се приближавамо већ 
осећамо и мирис роштиља. Пола сата смо се задржали, имали смо на кратко прилику да 
видимо део народних обичаја овог краја. Сви смо задовољни, лагано се спуштамо ка нашем 
минибусу који нас чека на месту где нас је јутрос оставио. Следи поново готово двочасовна 
вожња до нашег смештаја. Првог дана смо прешли 20 км уз савладану висинску разлику од 
1000 метара.  

Наредног дана смо се такође минибусом превезли у подножје планине Руј, до места 
Кална одакле смо кренули на успон. Првих десетак километара се прелази релативно брзо, 
нема већих успона. Улазимо у гранични појас, лагано добијамо на висини. Пролазимо изнад 
некадашње карауле и пред нама је Руј. Десно од нас на само пар метара је територија 
Бугарске. Почиње успон, доста стрм, али корак по корак и сви смо после скоро 16 пређених 
километара на врху. Гранични стуб, са једне стране СФРЈ, са друге РБ, висина је 1704 метра. 
После одмора и фотографисања враћамо се истом стазом. Нисмо имали неких проблема и у 
вечерњим сатима смо поново у нашем смештају. Тура је била дугачка 32 км, савладана 
висинска разлика 1180 метара.  

У среду је планирана лакша тура, успон на Чемерник, посета Власинском језеру. Полази 
21 планинар на туру. За нешто више од два сата смо већ на врху планине. Не слутећи шта нас 
чека даље одустајемо од намере да се поделимо у две групе и сви заједно настављамо даље. 
Пролазимо испод Малог Чемерника, поред ограђеног ловишта у правцу споменика на 
Павловој грамади у правцу фарме оваца. Тек тада увиђамо да ће тура бити много дужа него 
што смо очекивали. Понеки се обесхрабрују али повратка нема. Силазимо долином реке 
Чемернице до Власинског језера после пређених готово 30 км, висинска разлика је око 800 
метара. Успевамо да аутостопом превеземо најмлађе и најстарије учеснике данашње акције, 
остали пешаче још додатних 5 км до смештаја.  

После напорне акције следио је дан одмора. Искоришћен је за дуже спавање, одлазак до 
продавница ради набавке неопходних ствари, лагане шетње, купање у језеру и друге слободне 
активности. Наравно, договаране су и планиране активности за наредне дане.  

У петак је у 6 сати ујутро за успон на Варденик било спремно само 5 планинара. Ова по 
плану најдужа тура је вероватно заплашила остале учеснике што због дужине, што због 
искуства са успоном на Чемерник. Наравно и временске прилике су ишле више на руку онима 
који су предност дали купању у језеру. Ипак 5 најспремнијих и најодлучнијих је кренуло пут 
Варденика у заказано време. Следио је доручак испред продавнице на Промаји и наставак 
пешачења до врха Велики Стрешер. До врха нам је требало савладати преко 19 км. Стаза није 
превише захтевна ако се занемари удаљеност. Тек под самим врхом је мало жешћи успон који 
се савладава за сат времена. На врху смо се задржали релативно кратко, повремено је било 
облачно па нам је и видик био доста ускраћен. Други проблем су представљале муве којих је 
било у невероватно великом броју. Побегли смо главом без обзира са врха. И у повратку смо 
држали доста јак темпо, група је била мала, усклађена, тако да смо се вратили после пређених 
готово 40 км нешто раније од предвиђеног времена. Савладана је висинска разлика од преко 
1100 метара.  
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Последњи дан боравка смо искористили за успон на Грамаду. Пријавило се 9 планинара. 
Стазом кроз насеље Власина Рид дошли смо до бране на језеру и неких стотинак метара даље 
смо се одвојили десно на шумски пут ка засеоку Миленковићи. Ту смо одморили на кратко и 
кренули даље ка врху Грамаде. Сам врх није обележен па се теже уочава на први поглед. 
Најпре се наилази на Мали Вртоп па тек после њега на један видиковац и сам врх, највишу 
тачку ове планине Вртоп 1721 метар. Да се не враћамо истом стазом одлучујемо да се преко 
врха Орловац спустимо до Црне Траве где је био договорен превоз аутобусом до нашег 
смештаја. Стаза до Црне Траве је после успона на Орловац у континуираном паду, иако 
дугачка, није захтевна. Када смо већ били сасвим близу асфалтног пута превидели смо 
скретање десно па смо на пут изашли нешто даље од првобитног плана То је значило  
додатних 4 км пешачења. Но, ни то није био крај наших мука тога дана. Договорени аутобус 
се није појавио у заказано време због квара. Покушавали смо наћи такси. Таман када смо га 
нашли наишао је аутобус, такси смо отказали али возач аутобуса је одбио да нас превезе. 
Остали смо у Црној Трави, 17 км далеко од смештаја, прилично уморни. Покушавали смо 
наћи решење, некако смо нашли човека који је био вољан да нас уз новчану надокнаду 
пребаци до смештаја. Тако се и овај дан завршио лепо после пређена 33 км и савладних 1000 
метара успона.  

У недељу смо напустили кућу у којој смо били смештени. Минибусом који се успут 
стално прегрејавао смо некако стигли до Лесковца одакле смо наставили возом за Београд. 
Воз за Суботицу којим смо планирали да се вратимо кући је отказан. Чекали смо следећи који 
је много каснио па смо тек у 21:15 међународним возом успели кренути из Београда за 
Суботицу где смо стигли око 01:30. 

 
Зоран Вукманов 
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ТУРНО СКИЈАЊЕ НА БЕСНОЈ КОБИЛИ 1923 м/нв 

 
Половина месеца фебруара је већ, ко би помислио да се негде може отићи у планину, а 

камоли пењати нешто, по овако  “изванредним” условима што су нас задесили у сред 
календарске зиме? 

Планина Бесна кобила (1923 м/нв) се налази на југоистоку Србије, 40 км источно од 
Врања, у непосредној близини међународног аутопута Е-75. У подножју планине се налази и 
Врањска бања, позната по лековитим изворима термалне воде. 

Нашу екипу су чинили представници из Суботице, Кикинде и Новог Сада. Тако је и пут 
нашег малог комбија имао свој правац са самог севера на сам југ Србије. 

Јесте да смо уз пут заобишли нека од много бољих скијалишта код нас, али  нас циљ је 
био Јавно предузеће "Скијалиште Бесна кобила", чији је задатак изградња инфраструктуре и 
стварање услова за привлачење што већег броја гостију, пре свега љубитеља скијања. 

Смештамо се у “Планинску кућу” на Бесној кобили, на 1462 м/нв. У протеклом периоду 
је у више наврата реновиран и дограђиван, тако да данас има смештајни капацитет од 66 
лежаја и савремени ресторан са 60 места, као и башту. 

Не баш сасвим задовољни дочеком домаћина у сред ноћи, добијамо једну групну собу у 
приземљу дома, са веома уредним креветима, купатило је заједничко. 

Први дан проводимо скијајући се на “ски стази” испред  планинске куће. Ски пас за цео 
дан износи свега 200 дин, али у ту цену није урачунато када и до колико сати ће да ради ски 
лифт. Тако да смо тога дан требали да скијамо цео дан, али из  непознатог разлога  ипак смо 
морали да одемо на ручак и да остатак дана проведемо у задимљеном ресторану. Време  ни 
другог дана није обећавало нешто што би личило на скијање… Претходну ноћ је напољу 
вејало на све стране и новог снега је било и до 20 цм. Самим тим и услови за отварање стазе 
су померени за време ручка, па ко стигне нека изволи, скијали смо свега цео сат времана. 

По свему судећи била је ово промашена дестинација, али шта је, ту је. Временска 
прогноза нам је за сутрашњи дан давала мали део наде да није све толико лоше, да урадимо 
оно због чега смо у ствари и дошли. 

Трећи дан је био планиран да се Исо и Жељко, уз помоћ турно скија попну на највиши 
врх  који се налази на 1923 м надморске висине и са њега турно смуком спусте до планинске 
куће. Са врха могу да се виде Копаоник, Шара, као и планина Рила у Бугарској.  

Тог дана све је било спремно, осим времена које је по прогнози меторолога било 
сунчано…падао је снег, дувао је ветар, вејало је. Одлучујемо да полазак померимо за 11 
часова. 

После краћег чекања, ипак полазимо према врху Бесне кобиле. Пут нас води поред стазе 
за скијање, пропланка изнад места где се завршава ски лифт, лево кроз шумски пут, даље 
према боровима после којих излазимо на седло. После седла све уз гребен стижемо до самог 
врха  Бесне кобиле око 14:30 часова. На њему се налази ТВ релеј (предајник РТС-а). 

Све време на успону пратила нас је магла и веома слаба видљивост, уз повремено 
падање снега. Ветар је дувао брзином прибижно 50-60 км/х, што је знатно отежавало кретање 
уз гребен према врху. Оријентација је у оваквим условима једна од најбитијих ствари. Ми смо 
се оријентисали уз помоц ГПС-а и трека по којем смо се кретали. На вратима објеката 
покуцали смо у нади не би ли нас неко пустио унутра да се мало окрепимо и одморимо за 
спуст. Искрено после другог покушаја помислио сам “па овде нема никога, шта ћемо сада?”. 
Отворио нам је један од радника, крстећи  се на вратима. 

После пријатног дочека, чаја, кафе и окрепљења, разменили смо неколико информација 
битних што за нас, тако и за раднике који се овде смењују на сваких осам дана. Овога пута 
смена им касни два дана, јер због лошег времена и магле не  могу да дођу до објекта на врху 
Бесне кобиле. 

Поздравили смо се нашим домаћинима и опет уз помоћ ГПС-а, кренули на ниже, 
пратећи стубове по гребену који служе као маркери за сигуран пут. Сваки час смо 
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проверавали наше кретање по треку који смо направили при доласку. Уз мала одступања од 
стазе, долазимо до наших трагова који су нас водили право до дома . 

После целокупног спуста који је трајао нешто око два сата, стижемо у планинску кућу до 
18 часова. Део спуштања пред сам дом урадили смо по потпуном мраку и малој видљивости. 
Задовољни својим првим искуством са турно скијања и  освајања врха, скидамо са себе скоро 
замрзнуту опрему. 

Уз велико ишчекивање нашег повратка Маријана, Лаза, Каћа и Ђорђе једва су дочекали 
да чују прве утиске са нашег првог турно скијања. Уз вечеру и причи о “турнирању” 
завршавамо још један дан на Бесној кобили…У недељу ујутро могло се рећи: ”зашто 
последњи дан мора да буде најлепши?” Дочекало нас је вердро и сунчано јутро. Наравно да 
смо сви имали исти циљ, што дуже  да скијамо. 

Бесна кобила је део Родопског планинског масива и састављена је углавном од гранита. 
Врхови су већим делом године под снегом. Подножје планине чине шуме, док су виши 
делови под пашњацима. Бесну кобилу карактерише биљно богатство које се заснива на 
дивљем, самониклом, лековитом биљу и дивљим плодовима, односно разноврстан биљни 
свет са преко 700 врста дрвенастих, жбунастих и зељастих биљака. Међу најпознатијим 
врстама лековитог биља које расту на Бесној кобили су: кантарион, дивизма, коприва, кичица, 
нана, оман, хајдучка трава, боровница, малина, маслачак, матичњак Такође, планински 
пашњаци, шуме, незагађено земљиште, вода и ваздух, пружају одличне услове за боравак и 
одмор на Бесној кобили. 

Бесна кобила данас представља још увек недирнуту оазу природе која пружа могућности 
и за бављење зимским спортовима, излете и рекреацију у здравој средини, вожњу бициклом 
или џиповима по прелепим стазама. 

Наш боравак на Бесној кобили се завршава на начин који је употпунио цео викенд. 
После паковања и напуштања планинске куће, ствари остављамо у комби и стајемо на скије. 

Следи спуштање до села Крива Феја, а потом и даље путем низбрдо према Врањској 
Бањи. Искористили смо стазу у дужини од 7-11км. 

Далеко и веома напорно путовање на Бесну кобилу оправдало је наша очекивања!!! А 
што се тиче самог скијалишта…па то је само једна добра идеја која још увек није нашла своје 
право решење. За локалне посетиоце може бити добро али за госте??? 

 
 Жељко Дулић 
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НИКОЛИНА ЈАМА НА ОРЈЕНУ 

 
Чаробан и нестваран на домак плаветнила Јадрана, Орјен је планина контраста. С једне 

стране планина има највећу количину падавина у Европи (девет пута више него у Суботици), 
а са друге стране становници Орјена су се у прошлости често не само вербално сукобљавали 
око веома ретких и слабих извора воде. Чудесан свет потпуног краса са бројним вртачама, 
увалама и шкрапама фантастичних облика битно отежава кретање овом планином чинећи 
покушаје зимских и ноћних успона чак и ризичним. И глацијација је оставила трага на 
Орјену: овде су се ледници за време леденог доба спуштали најниже на Балкану, кажу и 
испод 1000 м н. в. Ово је лако уочити када се планинарском дому За Вратлом прилази из 
Херцег Новог јер је усек Вратло типичан фосилни леднички валов. И биљни свет се одликује 
бројним ендемичним и реликтним врстама. Међу лековитим биљем смо приметили нарочито 
обиље кантариона, вреса, вранилове траве (оригана), чак и линцуре. Бор муника по којем је 
(неки кажу) Црна Гора добила име, формира своје састојине које се црне на висинама изнад 
1300 метара.  

Ово је планина на којој није досадно боравити и дуже време. Док се на већини наших 
планина из планинарског дома може направити свега неколико пешачкох тура и након тога 
можете кући јер сте упознали све што је интересантно, Орјен вам пружа заиста бројне 
могућности. Смештај у пл. дому За Вратлом (1160 м/нв) је сам по себи интересантан. Дом 
није приступачан за моторна возила, до њега се долази након пешачења од мотела “Борићи'' 
(изнад Х. Новог) које траје око један сат. У њему нема струје (постоји агрегат али... ), воде 
има у цистерни 24 сата дневно за разлику од Х. Новог. Са својих 50 кревета може да прими и 
веће групе планинара којима у дому друштво праве бројни пухови, живахне животињице које 
нису плашљиве, а увек су спремне да завире у ваше резерве хране. Наравно да око дома има и 
других зверки, рецимо поскока који су добри за јело и избегавање.  

Маркираним стазама можете обићи видиковце, интересантна места и врхове међу којима 
је највиши Зубачки кабао (1894 м/нв). Треба рећи да се маркације не могу свуда оценити 
највећом оценом.  

Осим ходања маркираним стазама Орјен пружа могућности за бављење алпинизмом нпр. 
на полигону Шилобад који се налази између Х. Новог и Вратла. Ипак не постоје уређене 
смери, а о водичу и да не говоримо.  

Оно што је мене на Орјену фасцинирало је подземни свет, нарочито велики број јама по 
којима је ова планина опет рекордер. Велика моћност кречњачких наслага, њихова чистоћа и 
обиље падавина су довели до интензивне крашке ерозије и до стварања бројних јама. Многе 
од њих се налазе крај маркираних стаза те се у њих може завирити. Међу њима је на мене 
претходних година најјачи утисак оставила најдубља Николина јама (испод Вилиног гувна). 
Тада сам крај отвора јаме са ђацима правио паузу при успону на Субру. Неко од њих је у  
дубину бацио камен, а ми смо бројали. Избројали смо до девет док нисмо дочекали одјек пада 
на дно. Док је свежина допирала из гротла у мени се јавила жеља да погледам шта је на дну.  

Према мом сазнању јама је први пут истражена 1981. када су се у њу спустили 
Сплићани. Измерили су да је дубока 188, а дугачка 81 метар. Тада је доказано да ова јама има 
највећу дубину улазне вертикале међу бројним Орјенским јамама. У јаму су се поново 
спустили (ревизија) чланови СО Београда 1999. г. Они су измерили дубину од 161 метра.  

Подухват у којег су се упустили планинари Спартака из Суботице је почео прикупљањем 
опреме. Ми смо се определили да се у јаму спустимо опремом и техником коју познајемо и 
делимично имамо. Рачунајући да се дно налази максимално на 190 м од отвора решили смо 
да се до њега спустимо на два паралелно постављена ужета на међусобном растојању од 1 м. 
''Спартак'' има око 350 м, а остатак до 400 м су нам позајмили ''Железничари'' из Н. Сада. Све 
у свему, када смо спаковали ужад, појасеве, клинове, чекиће, жимаре, прусике, карабинере и 
остало, све је стало у четири ранца. Били су тешки око 100 кг. Само опрема за јаму! 

Пред јаму смо изашли 12. јула у две групе. Прва група која је носила опрему (чак и 
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шаторе) из дома је кренула у 6 сати, а следећа сат касније. Укупно нас је било око двадесет. 
Ужад смо везали за дрво крај јаме. Пре две године, када смо се спуштали у оближњу Драгову 
јаму забијали смо клинове, али је проналажење пукотине за клин увек сложеније него решење 
које смо овај пут применили. На температури од преко 30 степени у 11 сати обукли су дебеле 
тренерке и знојећи се окачили на ужад и кренули доле Ђорђе Крнајски и Исо Планић. Ми не 
би могли ово урадити да није било помоћи других чланова Спартака и Делета из Шида.  

Ужад су висила доле слободно не додирујући зид јаме докле је поглед допирао и губила 
се у дубини и мраку. Спуштао сам се на метар растојања од Ђолета помоћу обичне осмице. 
Трудио сам се да уже кроз њу пропуштам равномерно јер је свака промена брзине 
пропуштања изазивала осцилације при којима сам ишао горе-доле и по два метра. То се 
дешавало због динамичких ужади које смо користили. То су ужад која се користе у 
алпинизму и истежу се приликом оптерећења. То је корисно приликом пада са стене, али је у 
овом случају било крајње да кажем неудобно јер сам Ђолета, који је требао да буде крај мене 
(били смо навезани), гледао час изнад, час испод мене.  

Посебан је проблем прелазак преко чворова. Наша ужад су дуга око 50 м, што значи да 
смо морали да наставимо по четири ужета да би стигли до дна. Због задржавања око чворова 
силазак је трајао око сат и петнаест минута. За то време смо прешли пут од летњим сунцем 
огрејане површине до гомиле снега на дну овог огромног бунара. Облик ове јаме је стварно 
најлакше упоредити са огромним бунаром. Истина да је отвор нешто ужи од доњег дела и 
дна, и да постоје одступања од правилног облика али је ипак безмало целу јаму могуће 
сагледати приликом спуштања а да се не мора залазити за њене завоје.  

Доле смо упали у снег до колена, откачили се од ужади и прошетали по дну које је 
засуто блоковима камена, благо је нагнуто и делом покривено снегом. Површина дна је 
нешто већа од површине отвора. Ваздух је презасићен воденом паром што смањује 
видљивост и чини необичне облике на зидовима још чуднијим. Доле нисмо нашли водоток о 
којем пишу Сплићани, но они су се спуштали у влажнијем септембру. Од живог света смо 
узбунили бројне слепе мишеве, а на самом дну поред снега сам нашао бокор маховине који је 
ту ваљда доспео са зидова виших делова јаме. После ручка, фотографисања и остављања 
сувенира на дну почели смо да се извлачимо уз ужад. Срећом ужад нису (осим на једном 
месту) додиривала зидове јаме па нисмо много бринули да ће се пресећи о оштро стење. 
Пењали смо се око 4 сата и изашли смо на дневну светлост око 17 часова.  
После свега можемо рећи да је дубина ове једноставне, али огромне јаме негде између 160 и 
170 метара. Тешко је дубину тачно измерити јер се наша динамичка ужад истежу под 
оптерећењем (тежина ужета дугог око 200 м је око 35 кг). Осим тога, дно је нагнуто и разлика 
између највише и најниже тачке дна је већа од 5 метара. Ни отвор јаме нема свуда исту 
висину. Но, ово је засигурно јама са најдубљом улазном вертикалом међу испитаним 
Орјенским јамама. При спуштању нисмо наишли ни на једну полицу која би се могла 
искористити за одмор.  

 
Исо Планић 
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ОРЈЕН 

 
Ово није био планинарски излет мада су моји мотиви за одлазак на Орјен били чисто 

планинарске природе. Наиме, била сам у друштву ботаничара и људи који се баве лековитим 
биљем и који су изузетни познаваоци флоре Орјена која је по много чему јединствена у свету. 
На Орјену се налази велики број ендемичних врста биљака и то је био основни разлог због 
чега је у оквиру Саветовања о лековитом биљу Црне Горе у Херцег Новом била организована 
ова екскурзија. Иако су, као што сам већ поменула, моји мотиви учествовања били искључиво 
планинарске природе, морам признати и да сам много тога видела и научила о лековитом и 
ендемичном биљу ове заиста изузетне планине.  

Како ово није било планинарско друштво (иако сам упознала неколико планинара из 
Херцег Новог којима је хоби лековито биље и са којима ми је било и најпријатније) био је 
организован превоз скроз до дома на Седлу а одлазак на врх није био планиран. Пошто су 
стално кружиле приче о неограниченом броју змија (иако ја нисам видела ни једну, а велики 
део пута сам прешла пешке), а и због велике паузе (непешачења) од скоро више од месец 
дана, одлучила сам да не идем сама на врх. Задовољила сам се шетњом до и око дома и 
сусретом са камењаром који ми је јако пријао.  

Пут смо започели мини бусовима који су нас са надморске висине 0 м/нв превезли 
вијугавим путем преко села Крушевице до Врбање на 1000 м/нв где се налази ресторан и у 
близини кога се налази војска. Ту смо мењали превозно средство. Прелазило се у џип, а ко је 
хтео могао је и пешице. Одлучила сам се (наравно) за пешачење и кренула прва солидним 
макадамом који су изградили још Аустро Угари. На почетку пута се прелази преко ливада, 
прошараних не толико цвећем колико дивним белим каменом који ме је подсећао на Добри 
до на Дурмитору. После мало више од пола сата зашли смо у дивну букову шуму на општу 
радост јер је сунце већ почело јако да пржи. Уз пут смо наилазили на многе познате биљке и 
њихове варијетете (чиме вас сада не бих замарала, али само да кажем да сам видела мноштво 
биљака које сам до тада виђала само на сликама). Од половине пута нас је покупио џип који 
је стално циркулисао горе доле и купио излетнике. Моја је група остала последња и пут до 
горе је био прави Орјен трофи. Возач изузетно добро познаје пут и улетао је у кривине и са 
преко 60 км/х што је права лудост. Право је чудо да су ми унутрашњи органи још увек на 
свом месту јер смо се поштено иструцкали у џипу и били смо у сталном страху да не 
испаднемо.  

Но, муке су се исплатиле (као и у највећем броју случајева) и ми смо ускоро стигли до 
дома на Седлу на 1600 м/нв који је и био наш циљ. Дом је прилично велики мада помало 
запуштен. У непосредној близини дома је локва на којој се напајају бикови. Цео призор је у 
мени пробудио помешана осећања. Истовремено ме је обузела и нека топлина и нека сета. 
Топлина јер моје очи поново гледају тај крш, ту штуру воду на таквој висини, гледају камен 
који просто сија на јарком сунцу, гледају врх Орјена који је ту пред нама и који напросто 
мами. Сетна јер сам се сетила Горана и мојих пријатеља и ''сапатника'' са Дурмитора који би 
такође били пресрећни да то виде и на моменат ми је било неподношљиво тешко без њих. 
Белина камена просто заслепљује, ветар дува и чак је помало хладно. Остављам екипу биљара 
и крећем у истраживање околине. У близини се налази извор Студенац и крећем до њега. 
Придружује ми се мој познаник из џипа и показује ми пут до зденца. Зденац је озидан и пун 
мушица (као и Милин зденац). Ништа импресивно. Враћамо се до његове екипе. То су 
планинари из Херцег Новог и Подгорице којима је лековито биље хоби. Пошто су у основи 
планинари врло брзо налазимо заједнички језик. Планинарско искуство се одмах уочава и 
изабрали су најбоље место у околини. Смештамо се сви у хлад огромне и разгранате мунике 
(врста четинара). Лежем на полегнуту грану овог дрвета вредног поштовања. Далеко смо од 
осталог света тако да не чујемо њихов жагор. Свако је утонуо у своје мисли. Једино се чује 
шум ветра у гранама мунике. Најлепша музика коју дуго нисам имала прилике да чујем. Тада 
схватам да ми је недостајала. Та музика ветра у крошњи огромног дрвета, тај бели камен, тај 
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крш и суровост планине и опет постајем болно свесна удаљености мојих пријатеља. Пошто 
нисам понела фото апарат (пропуст који нећу себи никад опростити!) трудила сам се да цео 
призор упијем у себе и да га ту заувек сачувам. Наравно, после овога је уследио ручак кога се 
чак ни ''елитне'' екипе Поштара не би постиделе. Док траје ручак време се за трен ока мења и 
почиње киша. Повлачимо се у дом и гледамо кроз врата како киша пада. Локвице '99. Срећом 
то је пролазни облак, киша је престала и прва екипа креће доле. Прикључујем се планинарима 
из Херцег Новог. Иза нас остаје дом који је као укљештен на седлу између стена, а изнад њега 
само дивно плаво небо. Фотографија. Белина стена поново заслепљује. Сада имам друштво 
искусних планинара и не идемо макадамом већ планинарским стазама које су стрмије и 
краће. Прескачемо са камена на камен. Темпо је изузетно брз. После пола сата улазимо у 
шуму. Познати мириси ме окружују. Уживам у срећи што сам срела планинаре и што се 
враћам планинарском стазом. Упијам сваки тренутак. Ускоро стижемо и до ливада. Газимо 
по трави, сунце још увек пржи и осети се опојан мирис планинске траве. Дишем пуним 
плућима! Користим прилику и уживам у предивним мирисима лековитих трава. На крају пута 
смо поново у Врбањи, у ресторану (где ћете лепшег места за завршетак неке туре!). Осећам 
познати пријатни умор и срећу због једног дивно проведеног дана. Обећавам себи да ћу 
поново доћи, само тада на дуже и да ћу отићи на врх. Кажу да се по лепом и чистом времену 
види Дурмитор и цела Далмација. Замишљам тај поглед док аутобусима идемо ка Херцег 
Новом. Опет на 0 м/нв. Море и планина у загрљају.  

 
Јелена Попржен 
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ЗЕЛЕНГОРА 

 
До ње није тешко доћи. Од Србиња, после три и по сата вожње, махом макадамом, преко 

Тјентишта и Чемерног, стиже се на Орловачко језеро, подно Зеленог Стога. Језеро бистро, 
порибљено, топло, погодно за камповање – на 1430 м/нв. Одмах изнад њега - плато за камп, 
ту је и извор. 

У овом делу Зеленгора је крашког типа, пуна вртача, с доста камена и траве, али питома, 
проходна. Ту су и њених осам језера: Орловачко, Југово или Бориловачко, Штиринско, 
Котланичко, с друге стране Орловца (1962 м/нв) Бело и Црно језеро, а мало даље, идући од 
Угљешиног врха ка подножју Горње и Доње баре. Овде су и највиши врхови Зеленгоре: 
Брегоч (2014 м/нв), Козје стране, Стог, Орловац, Орловача ... Док с једне стране поглед 
дотиче само камен, са друге му пажњу привлачи Царева гора, густа столетна шума која тајне 
крије. 

Између Штиринског и Котланичког језера – стећци. Има их и испод Видежа (1864 м/нв), 
на самом превоју, пред успон на врх. Ти надгробни споменици, ко зна колико су стари и коме 
су припадали. Многи су полегли, неки потонули у земљу. На некима се виде орнаменти, чак и 
цртежи на једном: с леве стране човек, а са десне јагње. Ко их је клесао, зналачки је то 
урадио. 

На највише врхове Зеленгоре није се тешко попети. Изненадио нас је успон на Љељен 
(1766 м/нв), уз Зелени Стог врх најближи кампу. Стрма стаза води кроз шуму, да би се 
изашло на предео под травом, али чији је нагиб велик. Уз то, препун је змија. Сваки корак 
одмеравамо, при томе смо принуђени да се и рукама хватамо за бусење. Врх не велика плоча 
и заиста се осећаш – на врху. Повратак је такође био авантура. Наишли смо на “камени град”, 
па по растињу до паса, ивицом разнобојне ливаде, ушли у стару шуму. Требало нам је доста 
времена док нисмо избили на стазу којом ћемо се вратити у камп. 

Последњег дана у шетњу смо пошли рано. Идући стазом крај језера, тик испод нашег 
кампа, угледала сам свеж траг на коме су се оцртавала три нокта. Хм...А онда сам помислила: 
учинило ми се. Нисам направила ни два корака, а уз саму стазу лежао је повећи изврнути 
камен. Знала сам: тог јутра је том стазом прошао медвед. Они изврћу камење и под њим 
траже мраве и црве, причали су ми Фочаци. 
Изврнуто камење налазили смо смо на целој Зеленгори. Она је царство дивљачи. На Козјим 
странама смо видели две дивокозе, и то је све. Планина је слабо насељена. У близини језера 
борави само шумар Националног парка Сутјеска. Некада је овде било доста катунских 
насеља, наилазили смо на њихове остатке. 

Довољно је само доћи до Орловачког језера, удисати чист ваздух, пити воду са извора, 
гледати околне врхове, јести боровнице, које су на дохват руке, и окупати се у језеру. А где су 
сви они дивни пејзажи које смо видели? 

 
Сања Штефан 
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СТОПАМА СВЕТОГ САВЕ 

У овој несвакидашњој планинарској акцији био сам и ја са још 13 срећника који ће 
наредних седам дана обићи Свету гору, посетити Хиландар и још неколико манастира и 
попети се на највиши врх Свете горе-Атос. Цела група се скупила у Београду одакле возом за 
Солун крећемо према нашем циљу. Од Солуна настављамо пут до Уранополиса где је 
предвиђено ноћење и вађење светогорских виза. Вила “Македонка” је хотел где смо се 
сместили код љубазних домаћина. Ујутру, пошто смо извадили визе крећемо трајектом према 
луци Јованица где нас чека мини бус који нас пребацује до манастира Хиландар. Кафа, ратлук 
и ракијица су нас дочекали у гостопримници а затим се смештамо у новообновљене конаке. 
Све је некако нестварно и делује ми као лепи сан из којег се бојим да се пробудим. Не знамо 
шта би пре обишли, да ли манастир, да ли околину, да ли да се спустимо до мора. Времена је 
мало али некако успевамо да обиђемо све што смо замислили. Хиландар је једно велико 
градилиште на којем много радника покушава да обнови оно што је велики пожар уништио. 
Стижемо и на вечерње литургије и на јутрење али време неумитно иде тако да брзо долази 
час нашег поласка даље. Рано ујутру крећемо према манастиру Ватопед где се задржавамо 
дуго па смо уместо пешачења принуђени да унајмимо такси превоз да би стигли до следећег 
одредишта, главног града Свете горе -Кареје. Иако смо доста каснили у манастир Свети 
Андреј, примају нас на починак и вечеру. Смештај је доста лош, на тераси изнад цркве која се 
више не користи, али све је добро пошто имамо и кревет и ћебе. Ујутру нас рано буде да 
идемо на јутарњу литургију а затим крећемо у обилазак Кареје. Прави градић са неколико 
продавница. Обилазимо хиландарску кућу где смо љубазно примљени и почашћени. 
Посећујемо и Савину испосницу. Око поднева поново комбијем крећемо према манастиру 
Велика Лавра. Ово је један од највећих манастира на Светој гори, као један мали свети градић 
у етно стилу који је на нас све оставио изванредан утисак. Времена смо имали цело поподне 
да обиђемо све што се може па смо се чак спустили и доле до луке по монашким стазама. 

Рано ујутру права планинарска тура до црквице испод Атоса. Требало је прећи више од 
1000 метара висинске разлике и доста километара да би смо дошли до ове црквице. Следи 
смештај на патосу, тачније каменом поду у црквици и одмах крећемо успон на Атос. И време 
се мења. Облачно је, киша само што не почне а спушта се и магла. На врх брзо излазимо али 
горе се ништа не види. Почиње киша па улазимо у црквицу и ту чекамо да бар мало стане па 
да се вратимо доле. На висини смо од 2033 м/нв. Спушта се и мрак па ипак крећемо доле. 
Киша је све јача. Зар баш сада да нам поквари тако лепе утиске од претходних дана? Хладно 
је па палимо и ватру у огњишту покушавајући да се осушимо и згрејемо. Ујутру рано 
планиран је одлазак до манастира Света Ана и даље. У договору са водичем акције ја и наш 
Деле ујутру поново крећемо на Атос у нади да ће видик бити бољи. Исплатило се. Уживамо у 
лепоти погледа на Свету гору иако се и магла не да па нам квари поглед. Одозго морамо брзо 
назад пошто треба и стићи групу која је кренула кад и ми али на другу страну. Темпо је 
жесток, журимо и негде пред Светом Аном стижемо групу и настављамо даље. Скит Света 
Ана је предиван објекат где смо такође лепо примљени почашћени и проведени кроз њега. 
Спуст до луке је био нешто посебно јер је требало прећи око 1200 степеника до нивоа мора. 
До манастира Панталемон идемо трајектом. Мало каснимо па нас не примају у манастир него 
се припремамо за починак под ведрим небом. Ипак не одустајемо па после доста мука 
успевамо ипак да дођемо до правих особа у манастиру тако да смо ипак њихови гости на 
вечери и спавању. Коначно и купатила са топлом водом па брзо заборављамо неугодност која 
је била на помолу. Манастир је такође веома леп и огроман. Уосталом, руски је. Овде се и 
завршава ова наша планинарска тура по Светој гори. Она је на мене оставила веома леп и 
снажан утисак, како због своје лепоте, тако и због једног сасвим необичног живота који 
делује тако нестварно и чини да се онај који овде дође осећа као да је дошао у неки други 
свет пун благостања, мира и тишине. Ујутру се укрцавамо на трајект пуни неког унутрашњег 
мира и радости што смо имали прилику да обиђемо Свету гору. Доласком у Уранополис и 
Солун укључујемо се у наш свакодневни живот и остају само сећања која полако бледе.  

Душан Томић 
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ТАМО ГДЕ НАСТАЈЕ ТИСА 

 
Јуна месеца 2003. године, прелепи, а нама непознати крај Карпата посетили су Слободан 

Лалић Деле и Александар Дамјановић, као припрему за организовани планинарски излет у 
Украјину. 

По преласку реке Тисе и мађарско-украјинске границе, код Чопа, кренусмо на исток уз 
реку. На свим грубљим картама које имамо, чини се да је Тиса граница две државе. У ствари 
није тако. Обе обале Тисе су час у Украјини, час у Мађарској. Тек после више од сто 
километара, када се уђе у Карпате, Тиса постаје гранична река, али између Украјине и 
Румуније. Тиса је ту брза планинска река широка свега тридесетак метара. Пут иде тик уз њу, 
дуж границе. Интересантно је да су на удаљености од педесетак метара, на другој страни 
реке, куће и на обали пецароши у другој држави! Одједном, Тиса нагло скреће на север и 
престаје да буде гранична река. Али, само неколико километара северније, опет изненађење. 
Поред пута на обали Тисе је паркинг и споменик! Какав? Ту је и пирамида са текстом на 
латинском језику. Да не би одгонетали латински текст у близини је крупан натпис на 
украјинском: ''Овде је географски центар Европе''. Ову тачку су одредили географи још давне 
1887. године! Тада се налазила у Аустроугарској, а касније у Совјетском Савезу, да би данас 
била у Украјини! 

После тридесетак километара вожње лепом долином реке Тисе стижемо у Рахив. То је 
симпатично насеље километрима пружено уз Тису. Около су шумовите падине украјинских 
Карпата. У Рахиву ноћимо у хотелу ''Тиса'' који је познавао и боље, луксузније дане. Идемо 
све дубље у Карпате. После само 6 км десно од пута спајају се две мање планинске реке. 
Погледасмо мапу и, гле! Ту настаје Тиса! На овом месту спајају се Бела Тиса, која долази са 
истока са саме румунске границе и Црна Тиса, која извире на висини од 1200 метара и до 
састава долази са севера. 

Настављамо пут уз Црну Тису. Код места Јасиње, напуштамо реку и крећемо на превој. 
Превој је висок 931 м и зове се Јаблоницки превој по истоименом селу које је у подножју. 
Иначе Мађари, којих у целом овом Прикарпатском крају има подоста, овај превој зову 
Татарски превој, јер су туда Татари продрли у Панонску низију. На превоју је паркинг и 
продаја сувенира. Највише има рукотворина резбарених у дрвету и вунених прекривача са 
дугом белом, сивом или црном длаком. Спуштамо се у село Татарив до раскрснице путева. 
Леви крак води ка Јаремчи, одмаралишту и бањи и даље за Ивано Франковск, главни град 
целе покрајине. Десни крак пута води ка Ворохти, насељу на висини од око 850 метара над 
морем. Ворохта једва да има 5000 становника, али зато има чак пет скијашких скакаоница. 
Три су велике за скокове од око 100 метара, а две су мале, за почетнике! Смештамо се у 
турбазу ''Украјина''. Собе су простране, читави мали апартмани. Све доста запуштено, али 
чисто. 

Сутрадан, кренусмо од Ворохте, најпре асфалтним путем, а после макадамом под 
Говерлу, највиши врх Украјине. После двадесетак километара вожње углавном кроз 
црногоричну шуму стижемо до већег хотела, кампа украјинских олимпијских кандидата. Око 
хотела је градилиште, велики паркинг и крај пута. Ту је, на висини око 1400 м, симпатична 
дрвена капелица подигнута 1996. године у част петогодишњице осамостаљења Украјине. 
Путокази усмеравају ка врху који се од паркинга добро уочава. Са леве стране шуми и 
жубори поток, изворишни крак реке Прут. После 45 минута хода кроз шуму долази се до 
грмовите густе макије којом вијуга стаза и на сваких стотинак метара су укопани невелики 
обрађени камени стубови на којима са једне стране уклесано велико слово П и година 1920, а 
са друге стране слова ЧС и година 1923!. Ту је била граница између Пољске и Чехословачке 
све до 1939. године, када је Хитлер поробио Пољску и раскомадао Чехословачку, а Стаљин, 
као права хијена, дочепао се свог дела плена и припојио део једне и друге земље Совјетском 
Савезу. 

Кад смо пошли на успон, облаци су били високо. Сада смо у магли и почиње да пада 
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ситна, ледена киша. Иако сам дугогодишњи, искусни планинар, на успону сам од одеће имао 
само мајицу, џемпер и летњу танку виндјакну, а Деле само мајицу и џемпер! Киша је све јача, 
а температура све нижа! Стајемо код извора. Скидам џемпер и ставњам га у кесу, да бар 
нешто од одеће буде суво кад стигнем на врх. Деле за то време цвокоће од зиме. Кажем му да 
пође даље, јер нема где да се скрене са стазе. Ускоро излазим на ливаду, ветар је све јачи, а 
киша се претвара у ледене иглице снега. Видљивост је свега десетак метара. Деле се не види, 
али сам сигуран да је ту у близини, јер је стаза на ливади уочљива. После сат хода излазим на 
врх. То је скоро раван плато пречника око 40 метара. Висина је 2061 метар. Испред је стуб, 
обелиск, висок око 4 метра. Ту је и дрвени крст, такође висок 4-5 метара и спомен плоча. 
Магла и снежне иглице забијају ми се у образе. Коса, иначе ''бујна'', мокра, јер немам капу! 
Делета нема! Вичем. Одазива ми се само урлик ветра. У чуду се питам како и где смо се 
мимоишли?! Снимам неколико фотографија са смрзнутим и укрућеним рукама и крећем 
истим путем натраг. После само педесетак корака, одједном, магле и облака, као руком 
однетих, нема! Видик се пружа до у бескрај. Испод мене ливада, па шума, а у дубини са 
црвеним кровом хотел, наша полазна тачка. Осврћем се, вичем, али Делета нигде на видику, 
иако је видик огроман! 

Размишљам. Како је могуће да се тако одједном усред невремена небо разведри, озари и 
пукну видици на све стране?! Тада се сетих речи које често користим када водим групе по 
планини: ''Кад анђели путују, Бог се смеши''. И, дођох до логичног објашњења. Полазећи на 
овај пут нисам се обратио драгом Богу. Бог ме није очекивао на врху украјинских Карпата. 
Но када је схватио да се ја тамо на неким планинчинама мучим и смрзавам растерао је облаке 
и сунце је синуло. Но, шала на страну ... Спуштам се падином. Силазим ливадом, па улазим у 
шуму. Очекујем да ме ту негде Деле чека, али њега нема. После четири сата хода (успона и 
силаска) долазим до аутомобила. Делета ни од корова. Кључ је код њега, а ја мокар до гаћа. 
Чекам и сушим се на шкртом планинском сунцу. Пролазе сати. Алармирам преко запослених 
у хотелу Службу спасавања. Приближава се ноћ. Пребацујем се до Ворохте и хотела. 
Испраћам екипу спасилаца око 21 час и желим им срећу-счастје! 

После поноћи појављује се Деле са другим спасиоцима који су га колима довезли, али не 
са источне, већ са западне стране Говерле. Све је сада у реду. Лежемо у кревете. Обојица 
преморени, али сан не долази. Објашњава ми како је пошао са врха за неким Пољацима на 
супротну страну Говерле мислећи да и они морају стићи на исту полазну тачку. 

Ујутро полазимо назад, ка превоју. Застајемо да купимо сувенире. Кроз село Црна Тиса 
настављамо у правцу извора реке. Долазимо до шумарске рампе. Дежурни нам објашњава да 
даље са малим колима не можемо ићи, јер је пут лош и излокан, а до извора има 15 км. 
Немамо времена за пешачење. Одустајемо са убеђењем да ће следећи долазак бити успешнији 
и да ћемо стићи до извора и места где се Тиса рађа. 

 
Александар Дамјановић 
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ВЕЛИКА АВАНТУРА 

 
Вече, 21. март 1999, железничка станица у Новом Саду. Сви смо спремни, спаковани и 

орни за покрет. Пред нама је пут на Дурмитор (који је моја прва и највећа алпинистичка 
љубав), где ће се одржати алпинистички течај у организацији ПД “Јаворак” из Никшића. Дуго 
сам се спремала на овај зимски алпинистички течај, скоро три-четири године. Што се тиче 
структуре друштва, била је следећа: 12 Нафташа (заједно са вођом Дулетом Савановићем), 
три члана новосадског Железничара, два из Поштара и један али вредан из планинарског 
друштва Занатлија. Током ноћи су нам се прикључили Краљевчани, Лајковчани и Ужичани. 
На станици у Никшићу нас је сачекао Гашо - председник ПСД “Јаворак”. Дом се налазио у 
близини центра и станице. Тамо нас је сачекао остатак друштва који ће нам се придружити у 
нашој зимској авантури. Увелико су се спремале ствари, опрема и храна која ће сутрадан 
заједно са куварима одлетети хеликоптером на Шкрчка језера која су била наш коначни циљ. 
Пред собом смо имали још цело поподне (ноћење је било у Никшићу, а полазак тек сутрадан 
изјутра). Мања група (и ја међу њима) одлучила је да оде до чувеног манастира Острога. 
Прва помисао која човеку падне на памет, кад стигне до доњег манастира, била је приморје. 
Камена грађевина окружена зеленом травом, дугачки шпалир четинара којим јој се прилазило 
и поглед над долином који је једино могао да премаши поглед горњег манастира који се 
налазио још 3 км изнад нас. Пустили смо својим очима да мало одморе на овом мирном 
пејзажу и кренули у пењање до врха. Док се пењете као дивокоза по оном кршу чисто не 
знате шта више светли, да ли белина манастира, крст који се налази изнад целе прелепе 
композиције или вам се то чини само од крвног притиска, поготово ако узмете у обзир да је 
било око 20 степени и да је сунце немилосрдно пржило. На врху смо кренули у обилазак 
старог манастира. Обишли смо манастирске светиње, погледали са највише терасе манастира 
на којој се налази забијена топовска граната којом су у 2. светском рату покушали да сруше 
ово светилиште али им то није пошло за руком. Граната није експлодирала. Случајно? Кажу 
људи да је Василије Острошки моћан светац и да помаже свим људима без обзира на нацију и 
веру. Пожелела сам да нас сачува на путу који нас чека и да нам да снаге за све оно што нас 
чека. Случајно? Ништа се не дешава случајно. Повратак у Никшић. Нас четири девојке 
примио је на ноћење момак по имену Поп (којега сам се једино сећала из целог тог друштва 
које сам имала прилике да упознам пре шест година на Стражилову када сам им тада као члан 
друштва ПСД “Стражилово” била домаћин, чији су они побратими). Домаћин нас је 
домаћински угостио, ујутру нас је чекала кафа. Не верујете да Црногорци знају да кувају и то 
добру кафу? Многи нису, али су се сада уверили. После кратког паковања и утоварања по 
џиповима и комбијима напокон смо кренули око 9-10 h. План је био следећи: ићи превозом у 
правцу села Трсе колико се од снега буде могло (у Никшићу и околини га уопште није било, 
тек на удаљеним врховима) јер смо имали информацију да је на Шкрци преко 3 метра снега. 
Возили смо се крај Пиве, манастира које је моја група на кратко успела да погледа 
захваљујући способности нашег возача Жељка. А Пивско језеро је посебна прича. За то би ми 
требало мало више времена и места, укратко пецање смо договорили. На снег смо наишли 
пре него што се Гашо надао (чекало нас је преко 8 сати хода под опремом до дома на 
Шкрци). Већање међу домаћинима трајало је 5 минута: одлучили смо да идемо другим путем. 
Вожња се продужила за наредних сат и по времена. Дошли смо до села које се налази са 
друге масива. Опростили смо се од возача који ће нас чекати идуће недеље око 15 h, обукли 
опрему, свукли вишак гардеробе, дукоко удахнули и кренули лагани успон. Група је бројала 
42 човека. Колона се полако загревала, уштимавала иза неких 30-так минута, грабили смо уз 
још суву падину изнад села. Ушли смо у снег који је на нашу срећу био довољно тврд да 
нисмо сувише упадали. Предео је био величанствен, све бело, само понегде штрче околни 
врхови. Да вас мало боље упознам са нашим домаћинима и инструкторима овог нашег 
зимског алпинистичког течаја. Сећате се оних момака који су пре четири године пењали 
Еверест? То су баш они. Иако баш има оних који сумњају у њихове могућности и карактер 
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нека слободно оду у њихов дом у Никшић и нек погледају пехаре, медаље, дипломе и 
захвалнице које га красе. Неке од њих су и међународне али верујем да ће наставак ове наше 
авантуре бити довољан. На успон смо кренули око 14:30. Имали смо релативно добар ритам 
кад се узме да је половина била женска. После неких четири сата хода почели смо да 
показујемо прве знаке умора. Мрак се полако спуштао. Почео је да се подиже неки ветар. 
Продужили смо даље. Иза идућег превоја указао нам се неки катун и мени и Попу пала је 
иста идеја на памет, да преноћимо у њему. Гога и Марко су се понудили да остану са Попом, 
Радом и са мном. Растали смо се око 19 h. Колона је продужила даље, полако су се палиле 
батерије, ветар је још више подизао снег а њих је чекао гадан превој, Шкрчко ждрјело и 
долина у Шкрци, а до дома још добра шетња од 3-4 сата по лепом времену.  

Катун је био из две просторије. Ушли смо кроз прозор пошто су врата била завејана, као 
и цела околина. Кров као и таваница су местимично провејавали иако је катун био нов. 
Армафлекси, најлон и вреће су учинили своје. Хвала богу што нисам послушала Попа и 
оставила примус (јер сва храна је отишла са хелихоптером а ми смо носили по који сендвич и 
чоколаде и остале шећере). Али је зато Рада у свом ранцу имала хране за мањи пук. Ту ноћ 
смо некако пребродили, стиснуто, мало нам је провејавало, али нам бар није било зима. 
Невреме се није смиривало. Уздржавали смо се од коментара у вези са сутрашњицом, 
мислили смо само на остале. Сутрадан је невреме још трајало, буквално се прст пред носом 
није видео. Тек негде око 21 сат је почело да се разведрава. Ветар је стао и снег је престао да 
пада. Ово нас је охрабрило (мада смо имали хране бар за још 3-4 дана). Међутим ујутру око 
6:30 мећава је опет беснела. Седели смо напето и чекали. У 9:20 се разбистрило. Спаковали 
смо се у рекордних 15 минута и кренули на успон. Облаци су се разишли потпуно и сунце нас 
је загрејало пред сам врх. После 45 минута хода зачули смо гласове. Када смо угледали наше 
спасиоце, радости није било краја. Били су то Ђорђе и Ђука које је Гашо послао по нас. 
Остатак групе је већ јуче стигао у дом али је зато претходну ноћ провео у снегу у “вучјим 
јамама”, али је све добро прошло. Све је било под снегом, али познато. Шарени пасови, 
Пруташ, Минин богаз, Терзин, Шкрчко ждрјело и наравно највиши врх Дурмитора, Боботов 
кук и Безимени врх са његове леве стране. Дах вам стаје од саме лепоте призора али и од 
ветра који нас је дочекао на врху Шкрчког ждрела. Тада се пред нама указала долина на чијој 
се средини налази наш циљ, дом на Шкрци. Наравно, језера се нису видела, само једна велика 
зараван и једна омања долиница по чему сам познала да су ту језера. До дома је протекло још 
30 мин. Идилична слика и срдачан дочек.  
Дом допола завејан, откопан улаз. По читавом крову и околини суше се мокре ствари, а 
планинари на подневном одмору ленчаре испред дома на зубатом мартовском сунцу, наравно 
варљивом, јер довољно је само 30-так минута да се пристојно изгори. Настало је опште 
грљење и љубљење када смо стигли и препричавање свих детаља како је ко прошао. После 
кратког размештања по собама уследио је ручак, а после њега обука чворологије. Поподне је 
још била кратка шетњица по околини коју сам искористила да обиђем место на коме сам 
летовала пре 4 године, крај малог Шкрчког језера. Једва сам успела да разазнам положај јер 
је све било под великом наносом снега. Мрак је убзо пао али је ноћ била ведра па смо се дуго 
шетали. Вече се уз песму продужило до поноћи. Сутрадан, после доручка покрет на оближње 
стене на којима смо вежбали сидришта. Сутрадан смо вежбали “спуштање” и падање низ 
стрмину са цепином. Наредног дана радили смо пењање у навезу у снегу и стени. 
Претпоследњег дана нас није послужило време: намрачило се, захладило, и почела да пада 
нека ситна киша и снег. За тај дан нам је остало спуштање низ снежну падину и на крају 
“Финале” - спуштање низ вертикалну стену 15 – 20 метара. Чекање на ред се заиста одужило 
пошто су помоћни инструктори Дуле и Ђоко и главни инструктор Гашо до детаља сваком 
појединачно, корак по корак објашњавали поступак, док нису били убеђени да је ученик 
схватио. Ја сам била међу последњима, ноге су ми се већ смрзле, почела је ледена киша да 
пада, али ме то није спречило да учиним тај последњи корак на овом курсу и морам вам 
признати да је вредело сваке муке и смрзавања. Сам осећај је фантастичан, Гашо је био 
задовољан, а ми поготово. Мртви уморни, смрзнути али задовољни отишли смо на касни 
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ручак. Тог дана је била субота, сутрадан нас је чекао дуг повратак. Негде око 22 часа те 
вечери неко од домаћина је укључио радио да чује шта се дешава са фудбалом и чуо о 
бомбардовању. Сво време смо се проводили, певали, уживали у природи, санкали се, и не 
помишљајући на радио, није нам био потребан. На тренутак је настао тајац али се одмах 
потом показао на делу планинарски дух. Ништа нисмо могли урадити пре сутрадан док не 
стигнемо у село где ће нас чекати превоз (за шта нам је Гаша гарантовао да момке неће 
ништа спречити да дођу по нас). Сутрадан смо с песмом кренули, поздравивши се са 
момцима коју су остали да сачекају хеликоптер због опреме. Ја лично, али мислим и већина 
групе, успела је да ужива у повратку јер је време било прелепо али како смо се ближили селу, 
сви смо полако успоравали да би авантура бар још пар тренутака дуже потрајала. У селу су 
нас заиста сачекали као на великим циљевима са мезетом и пићем. Вести су нажалост биле 
истините али нико није зано да нам каже шта је погођено у Новом Саду. Релативно мирно 
смо стигли до Никшића, осим што нас је у Шћепан пољу тргнула сирена. Ја сам једина успела 
да из Никшића добијем кућу пошто су везе биле изузетно лоше тако да смо се информисали о 
ситуацији и колико толико могли смо да одахнемо. Возови су још ишли али градског превоза 
до Подгорице није било. И за то су се побринули наши домаћини а да не спомињем да су се 
понудили да нас све приме да останемо ако је сигурније или не будемо били у могућности да 
идемо кући. Својим приватним колима су нас одвезли до железничке станице у Подгорици за 
време ваздушне узбуне. Претходни дан смо чули да је гађан Острог, међутим прошли смо 
поред њега и све је и даље било на свом месту, као и наша срца. Воз је из безбедносних 
разлога био померен за 11:30 h. Друштво је остало са нама до поласка и снабдело нас клопом 
и пићем за читаву ноћ, а богами и дан јер нисмо знали колико ће пут трајати. Воз је стигао на 
време. Опростили смо се али само на кратко јер су већ пали договори за лето и летњи 
алпинистички течај. Веровали смо да ће се све средити и до нашег маратона. Лака срца смо се 
опростили, јер смо знали да се оваква пријатељства не губе никада. Ноћ је била мирна, 
углавном смо спавали и вероватно смо били у неком “експрес” возу, јер смо стајали само на 
пар станица. Наредног јутра већ смо били у Новом Саду.  

Ова велика авантура и даље траје, колико дуго не знам, верујем да нико не зна колико ће 
трајати, верујем кратко. Али слике које носим у себи са овог зимског течаја греју ми срце и 
дају ми наде да истрајем за неке нове авантуре. А што се нових пријатеља тиче, чујемо се 
свака два три дана, а неки од њих су нам већ били у посети. Јер мостове који нас спајају нико 
не може порушити. 

 
Соња Дунђерски 
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КУЧКА КРАЈИНА 

 
Кучка крајина је мало позната не само обичним људима, већ и планинарима. Где се у 

ствари налази овај, мало познати предео? 
Стешњен је између Комова, албанске границе и кањона Мале Ријеке. Пружа се у дужини 

око 40 км, а широк је 10-так километара. Интересантан је из више разлога. Један је тај што 
представља развође Јадранског и Црноморског слива. Изворишта реке Таре у Веруши која 
одлази у Црно море, од изворишта Брскута, саставнице Мале Ријеке која одлази у Јадран, 
удаљени су ваздушном линијом мање од 1 км, а деле их само кречњачки зупци Соломуна, 
Звекетуше и Ђебеза. 

Друга занимљивост су језера Букумирско, Рикавачко, Трескавац и Безимено језеро 
испод врха Торач. Налазе се на висинама од 1300 до 1900 мн/в! Ни димензије им нису 
занемарљиве. Рикавачко језеро, које се налази на само 300 метара од границе од Албаније, на 
пример, дугачко је око 300, а широко око 150 метара! 

Трећа занимљивост су многобројни планински врхови. Набројаћемо само неке: Маглич 
2141 (не бркати са Маглићем изнад Сутјеске), Вила 2098 м, Коштица 2037 м, Жијево 2134 м, 
Сурдуп 2182 м, Трескавац 2024 м и безброј безимених врхова високих око 2000 метара. 

Као занимљивост треба истаћи кањон Мале Ријеке - незаобилазну лепоту овог краја. 
Мост преко Мале Ријеке је познати, вероватно најатрактивнији мост на прузи Београд-Бар. 
Цео овај, скоро непознати крај, нуди толико лепота, толико несвакидашњих доживљаја, да 
планинар, дошавши у овај крај, не зна где пре да крене. 

Нас пет планинара (тројица из Новог Сада, један из Сомбора и један из Бачке Паланке) 
били смо гости у домаћинској кући Вука Секуловића у селу Брскут, до кога се из Подгорице 
стиже асфалтним путем преко Биоча, Пелебријега и Јаблана. Мало, раштркано село смештено 
је са обе стране речице Брскут пружа се у дужину од 8 км! И још једна занимљивост - 
најниже куће налазе се на 800 м/нв, а највише, чак на 1400 м/нв! 

Од свега набројаног, одлучисмо да првог дана обиђемо Букумирско и Рикавичко језеро. 
Пут нас од куће Секуловића у почетку води шумовитом долином реке Брскут, која се 
постепено сужава. Са леве, јужне стране Планиница са врхом од 1586 м/нв, оскудно обрасла 
кржљавом шумом, спрженој на намилосрдном августовском сунцу. Са десне стране 
вертикалне литице Загона са највишим врхом од 1859 м. Испред нас такође вертикале, на 
изглед непремостиве стене Соломуна и Звекетуше, али пут нас благим серпентинама изводи 
на превој на висини од 1200 м, одакле настављамо путем који се пружа према југу, долином 
необичног назива - Убоги до. 

После 2,5 сата пешачења стижемо до Букумирског језера. Овалног облика, пречника око 
100 метара, са једне стране је плитко, барно, док се на северној страни, стрме литице и сипар 
нагло обрушавају у дубину језера. За Букумирско језеро везане су две занимљивости. Тритона 
- пола рибу, пола гуштера, нажалост нисмо видели. Друга занимљивост је легенда везана за 
крај око језера, где је некада живело једно од најстаријих племена - Букумири, добри људи 
који су се, по предању, због неких размирица међусобно истребили. Једнни трагови овог 
племена су стећци, камени стубови високи око 2 метра у Сурдупу и Момњеву, наводно, 
надгробни споменици изгинулих Букумирима. Легенда каже да се само неколико Букумира 
спасла истребљења и да су то данашње породице Грубач. 

Стрмим серпентинама излазимо на превој изнад језера. Испред нас, на истоку, је долина 
Веруша, иза нас је, на западу Букумирско језеро а превој је развође Јадранског и 
Црноморског слива. Широким колским путем којим иду и аутомобили настављамо путем 
према југу. Одједном нестаје долина Веруша, а изнад нас, са леве стране, сада се пружа 
плећати, травнати Маглич. Са десне стране, суров, каменит пајзаж. Коначно се иза камених 
громада појављују травнате заравни и први катуни. Стижемо и до превоја Широкар на висини 
од 1765 м. Наш данашњи циљ, Рикавачко језеро је близу, још само четрдесетак минута, али 
до језера треба и изгубити око 450 метара висинске разлике. 
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Сав наш труд је награђен изласком на језеро. На травнатој заравни изнад језера 
разбацани летњи станови - катуни, поред језера пландује крдо говеда а вода језера је модра и 
дубока. Разговарамо са људима који овде бораве цело лето, купамо се у хладној језерској 
води а само пар стотина метара од нас, гребеном, пружа се граница са Албанијом. Доживљај 
је вредео труда, али чека нас и повратак. Истим путем, осим успона са Рикавачког језера на 
Широкар, сада углавном низбрдо, враћамо се у Брскут у вечерњим сатима, готово 40 
километара пешачења. 

Сутрадан, поред сеоске цркве и гробља скрећемо на југ, према Трескавцу (2024 м/нв). 
Пут нас стрмо, узбрдо води кроз засеок Заугао. Око два сата нам је требало да изађемо на 
стари кучки пут за Подгорицу, колски пут на 1500 м/нв, којим се и данас може аутомобилом 
стићи од Подгорице до удаљених катуна на Букумирском језеру, Веруши и Широкару. 
Одавде се може даље ићи преко катуна Гузоваља на језеро Трескавац, право мало горско око, 
на скоро 1900 м/нв и даље од језера, на северозапад, излази се на врх Трескавца за пола сата. 
Не познајући добро терен, бирамо тежу варијанту и са пута крећемо стрмо узбрдо травнатом 
северном страном, прво до првог нижег врха, са ког нам се указују у низу још три врха од 
којих је најисточнији је и највиши. Успон и повратак до села трајали су око 6 часова. 
Обиласком Букумирског и Рикавичког језера и освајањем Трескавца (2024 м/нв) тек смо 
осетили чари Кучке крајине која највећим делом припада масиву Проклетија. 

Исте вечери поздрављамо се са нашим љубазним домаћинима и напуштамо Брскут. 
Ноћимо у Биочу, а сутрадан, одлазимо јутарњим возом од Подгорице до Бара да задовољимо 
и наше старе навике да се за време годишњег одмора купамо у мору. 

Ноћни воз још једном прелази изнад витких стубова моста преко кањона Мале Ријеке. За 
нама остаје живописна, готово чудесна Кучка крајина а Жијово, Сурдуп, Маглич и други 
врхови чекају наш следећи долазак. 
 

Александар Дамјановић 
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ЉУБИШЊА 

 
Жељни новог сјаја у очима кренуло је 22 планинара ка горостасној планини Љубишњи, 

односно ка селу Бобову удаљеном 37 км од Пљеваља. Мало је људи који би знали казати гдје 
се Љубишња налази, а још мање планинара који су били на њој. Зато је значајно истаћи да је 
ово прва организована планинарска акција на овим просторима и по оцјени свих учесника 
једна од најљепших и најатрактивнијих. 

Захвалност што нам је омогућено да се упознамо са овим изузетним природним 
љепотама (непрегледни комплекси четинарских шума, благо заобљене зелено-цвјетне падине 
Љубишње, јединствен кањон Таре и њене десне притоке Драге, простране висоравни и бистре 
планинске рјечице), дугујемо вођи пута Перишић Браниславу и његовом колеги са посла 
Соковић Душану, који потиче из овога краја и који је био иницијатор за извођење ове акције, 
а и наш водич на успон Љубишње. 

Немогуће је не поменути Вуковић Миливоја, пензионисаног шумара из Бобова, који нас 
је водио кроз кањон Драге и на врх Обзира. Годинама је Миливоје својим писањем у 
Пљеваљским новинама и другим листовима скретао пажњу јавности на љепоте овога краја. 
Он је потпуно схватио нашу тежњу за планином, за изазовима, као искрен заљубљеник тих 
планина и предјела. Он их воли, оне су његове. Планина је у њему сачувала све природно и 
љепо а дубоко негдје у његовој потсвјести тиња и гори нешто велико и човјечно, што се 
одражава у ванредној љубави према природи. Са дивљењем смо га проматрали како у својим 
гуменим опанцима скакуће с једне на другу страну кањона Драге, како трећег дана с 
повријеђеном ногом лакше савладава успоне и спустове него многи од нас у квалитетним 
планинарским ципелама. Изврстан познаваоц и заљубљеник у читаву Љубишњу, на све 
начине покушао је да нама је приближи, и у потпуности је (за разлику од људи из града) 
схватио наша планинарска настојања и жељу да пређемо и видимо што је могуће више. Зато 
му велика хвала. 

Када смо након 37 км труцкања макадамским путем пуног кривина, 23-ег прије подне 
стигли до Бобова, нама свима добро познат возач Миле је узвикнуо: ''Е, мој Ацо, ти си аматер 
шта ови раде!''. 

Смјестили смо се у ОШ ''Живко Џувер'' у Бобову, која се налази на 1200 м/нв. Рјека 
Драга и њен феноменални кањон скоро паралелно и на подједнаке дјелове, раздвајају 
многобројна села (са десне стране: Ограђеница, Слатина, Мештревац и Врановина, а са љеве: 
Колијевка, Мараице, Бобово, Меки До и Засада), која су већим дјелом ослоњена на кањон 
Таре, а са осталих страна их окружују поред Љубишње високе планине: Бурен, Лисац, 
Бунетина и Обзир. 

Након смјештаја и кратког одмора кренули смо ка кањону Драге. Са јужне стране 
планине Љубишње (2238 м/нв), а негђе на средини између Обзира (1869 м/нв) и Бунетине 
(1738 м/нв), налази се најљепши и најатрактивнији дио надалеко чувеног тарског кањона, 
готово непознат кањон Драге - феномен природе. 

Четири потока, потоци из Бабне, Мале и Велике Усови, Дајанов поток, Бјеле воде и још 
неколико безимених поточића који извиру поврх Кољевке, скоро сви су исте надморске 
висине од око 1700 м и чине ријечицу Драгу, по којој је и кањон добио име. За неких три до 
четири километара тока низ стрме обронке Љубишње ови потоци се спуштају на 1080 м/нв у 
мјесту званом Калудра, испод Јеловог пања (гђе су стари млинови) одакле практично и 
почиње Драга и њен живописни кањон. Одавде се Драга за отприлике 10 км даљег тока, 
спушта на 502 м, да би уз буку и тутањ, правећи низ мањих и већих водопада и вајајући 
камење у различите облике, стигла у хучну и валовиту Тару. 

Кањон у којем је рјека Драга усекла корито, представља рјетке природне љепоте. Драга 
пролази кроз стрме усјеке између стјена и литица. Високе литице декорисане стаблима 
црнога бора као да су се у висинама спајале са небеским плаветнилом. На неким мјестима 
кањон је дубок и до 1000 м. Ту се налази и место тзв. Тјесно до којег је група и стигла јер је 
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због надошлих вода био онемогућен даљи пролаз кањоном. 
Драга тече кроз дивљу нетакнуту природу, окићена јединственом флором и фауном и 

наткривена стрмим литицама. Чудесно дјело чији је творац најнесхватљивији, 
најчудотворнији - природа. Она се немирном руком неимара увукла дубоко у камен и земљу. 
Створила је кањон Драге. Једини звуци који се чују у кањону реке су цвркут птица и жубор 
воде. Да ли је потребно нешто више да нам излет у овај кањон остане у незаборавном 
сјећању?! 

24-ог у 08:50 часова кренули смо у освајање Љубишње. Прелазећи преко непрегледних 
зелених тепиха ишараних са безброј разноразних и разнобојних цвјетова (љутић, љубичица, 
жута граорица, жути цвјетови маслачка, мајчина душица, маћухица, дивљи зумбули, цвјетови 
дивље јагоде, споменак, красуљак, русомача, јагорчевина, јеремичак, енцијан, дивље 
орхидеје, дивљи миришљави јоргован, трава ива, нана, госпин плашт итд. - говори се да има 
седамдесет врста) прошли смо кроз села Мураице, Божовићи, Јовићи и дошли до Зелених 
локвица. Након кратког одмора крећемо даље. На неколико мјеста густа и непроходна 
клековина ствара велике и тамне мрље. Стаза вијуга лавиринтима густих грмова и треба 
добро пазити да се у том лавиринту не скрене с пута. На виртуозан начин, што прескакањем 
што пузењем, прошли смо кроз те лавиринте клековине (криви бор или кривуље). Ново 
искуство за готово све учеснике, а може се слободно рећи да нема напорније ствари од таквог 
продирања кроз клеку. 

Врх Љубишње - Дернечиште (2238 м/нв). Осећај препун и безпримјерно љеп. Свака 
његова пројекција на папир је само бљеда копија, ту се расплињују сви суперлативи 
доказујући увјерљиво своју немоћ над очитим призором. Има једино нешто, много јаче и 
силније од наших рјечи, а то остаје нераскидиво, дубоко и скривено у нама. Доживљај! 

Недостају рјечи. Величанствен. Божанствен је поглед с' њезина врха. Нешто најљепше 
што се може виђети и доживети. Поглед који дубоко потреса и који ће вјечно живјети у нама. 
Дурмитор, Бјеласица, Сињајевина, Комови, Јадовник, Маглић, Романија, Јахорина, Волујак и 
остале многобројне планине и горе бјеласају се у пуном сунчаном сјају и парају азурно небо. 
Око 16 часова почињемо спуштање стрмом страном Љубишње. Веома је стрма и читава 
обрасла травом и камењарима. Стижемо до Црног потока одакле почиње велика пучина, дуго 
и широко Коњско поље, прострто попут тепиха, високо између високих планина. Настављамо 
пут преко изворишта рјеке Драге, села Тањевића и даље макадамским путем до Бобова. 
Стижемо око 20 часова, а прешли смо око 20 км. 

Дан младости, 25. мај, провели смо младалачки. Крећемо у 09:10 часова у освајање 
Обзира (1869 м/нв). Преко Калудре спуштамо се у кањон Драге, прелазимо мостић и 
почињемо успон уз кањон (1350 м/нв) до Доње Стубице и даље до села Ограђенице. Огромно 
пространство, непрегледне ливаде, богата флора, почев од љековитог биља па све до 
ендемских и реликтних биљних врста карактеристичних за високе планинске појасеве. 
Стижемо на видиковац Крстови. Остајемо без даха. 

Пред нама је Тара - Суза Европе. Брза и хучна рјека, дуга 150 км просјекла је кроз 
црногорска брда 90 км кањона невиђене дивље љепоте. Ми се налазимо изнад најдубљег 
дјела кањона, између Великог Штоуца (2103 м/нв) и Обзира (1869 м/нв), а преко пута с' друге 
стране кањона Ћуровац, Тепце, Радован Лука, горостасни врхови Дурмитора. Сав видик, 
планине, терасе, рјека и провалије над којима стојимо као да су дно неке шкољке. 

Тара нам изгледа као бајка. Дубоки тамни тјеснац којим се рјека као пламени језик 
увлачи у огромну борову гору, амбијент су за бајке. Сјенке и свјетли теписи простиру се по 
води. Игра свјетлости, таме и сјенки. Лет птице и плаво небо. Нису ово пејзажи, већ драма 
природе. Блискост, јединство мјеста и радње, рјека и планине, суре и сурове, сиве и зелене, 
тамне и свјетле, условљавају ту драму. Дјелови ''игре'' се смјењују као на људском длану. 

Након дуже паузе крећемо се и даље ивицом кањона другог у свјету по величини 
(послије Колорада) и још увјек се осјећамо бајковито. 

Из једне бајке прелазимо у другу. Преко брда Кршла стижемо у највише село, Калушићи 
на 1680 м/нв. Широко пространство ливада прошараних, осим већ поменутих цвјетних 
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аранжмана и стадима оваца, крава и низом скромних дрвених колиба, смјештено је у 
подножју Обзира. Посјећујемо породицу Дамјановић. Жељна разговора и невјероватно 
гостопримљива Миља понудила нам је најбоље што је имала. Ракија, сир, скоруп и млијеко 
којима мирисне траве дају посебну пуноћу, прави су специјалитети у којима смо уживали. 

Из Калушића смо у 14:40 часова кренули на врх Обзира (1869 м/нв), на који смо стигли 
за четрдесетак минута. Још једном величанствен поглед на Дурмитор, Пивске планине, 
Планиницу, кањон Сушице, Бајловића, Сиге, Маглић, Вучево, Биоч. Наставили смо пут 
другом страном катуна Калушића и поново љубазни домаћини. Овог пута Ћирковићи, 
љубазности никад краја, али нас чека још доста пјешачења. Излазимо на макадамски пут и 
стижемо у село Слатина (1550 м/нв). Гдје је то могуће прјесецамо макадам и послије 
пређених 25 км стижемо у Бобово око 20 часова. 

Логорска ватра, заједничка вечера уз обавезно јагње на ражњу, поздравне рјечи 
домаћина и представника ПД ''Нафташ''. Домаћини су нас, као уосталом и претходних дана 
почастили ракијом, сиром и млијеком. Била је лијепа ноћ, једна од оних ноћи, које остају 
дуго у трајној успомени. Та ноћ је била много љепша од осталих. Запјевали смо тихо, па све 
јаче и јаче, а у раним јутарњим сатима врло тихо а јека нам је одвраћала пјесму још тише. 
Небо изнад нас било је неизмјерно љепо. А онда се иза облака, појавио мјесец. Био је пун, 
округао и жут попут ужареног камена, нетремице смо га посматрали док се пењао по ноћном 
небу и нијесмо скретали поглед све док није пронашао своје мјесто у тами. 

Спокојство Бобовог поља, небо, мјесец, звијезде, пјесма, дружење, све нас је позивало 
на радост живљења. 

Ујутро 26. након спремања ''спаваонице'' и околине школе, поздрављамо се са љубазним 
домаћинима, а у срцу нам је осјећај слободе и спокој. Више него довољно да им се поново 
вратимо, не само ми, него да овим примјером крену и многа друга планинарска друштва. 

Из Бобова смо кренули у 09:10 часова и након два сата и двадесет минута туцаника 
стижемо у Пљевље где је планирана посјета манастиру Свете Тројице. Љепоте Љубишње 
заслужују улагања у овај дио путне мреже јер би се тако привукло више посјетилаца. 

Манастир Света Тројица потиче из 15. и 16. вијека и представља богату ризницу бројних 
икона, фресака, добро очуваних конака, рукописа итд. Ово је једини манастир у којем се 
налази фреска (рад попа Страхиње, 1595. год.) на којој је приказано издајство Јудино, кајање 
и његова смрт. У манастиру се одржава црквено-народни сабор на дан храмове славе (1. и 2. 
дана Духова), када се окупи велики број поклоника из Србије, Босне и Црне Горе. 

Напуштамо Пљевља и пљеваљску милет башту и крећемо ка Новом Саду уз успутна 
задржавања, а посебно задовољство је била пауза за ручак у Мачкату уз неизбјежну 
златиборску јагњетину. 

Далеко смо од Бобова и Љубишње, али се осјећамо прочишћено, и како каже Жупанчић, 
очи су нам се напиле и висина и даљина. Љепоте уопште. Пред очима остају непрегледни 
хоризонти усталасаних врхова, цвјетне ливаде, стрме литице кањона рјеке Драге, бајковита 
Тара, катуни под дно Обзира, Љубишња у својој љепоти и раскоши, љубазни горштаци и још 
много, много тога. 

Љубишња не жели и не заслужује заборав, чека да је посјетите. 
 

Ема Мук и Невенка Кривокапић  



ПРИЧЕ  СА  ПЛАНИНЕ  
 

 
 

75

БИСЕРИ БУГАРСКИХ ПЛАНИНА 

 
Од Вршке Чуке, где смо прешли границу, упутили смо се преко Куле ка Видину, па 

даље преко пећине Магуре, Белоградчика, Чипровског манастира и Берковице до врха Ком 
на Старој планини који је висок 2016 м/нв. Даље смо наставили на југоисток до Централног 
Балкана – места Калофер, па одатле системом - пут под ноге до долине Рај и истоименог 
планинарског дома који је био исходиште за водопад Рајско прскало, висок 124 м/нв и 
највиши врх Ботев 2376 м/нв.  

Све поменуте локалитете смо разгледали. Сваки је на нас оставио дубок утисак. Сваки 
је на свој начин изазивао наше дивљење. С тога и није могуће одједном писати о свему што 
је на овом путу виђено. Избор је пао на опис Белоградчика, јер је заиста изузетан.  

Белоградчик, градић у северозападној Бугарској је на око 550 м/нв, скоро на самом 
почетку Старе-Балкан Планине. Приљубио се уз планинске падине обрасле зеленилом, па 
његови становници крећући се стрмим улицама свакодневно планинаре. Али, оно што ово 
насеље чини необичним су бројне голе стене које по ободу штрче из зеленила. Њих је током 
протеклих миленијума – 200 милиона година - стварала природа. Вајали су их ветрови, 
мењао их је мраз, вода их је спирала. Ти природни фактори стварали су чудесне камене 
фигуре и композиције које подсећају на Хајдук Вељка, Богородицу, монахе, печурку, мечку 
и ко зна шта још! Облици су нестварни, невероватни, задивљујући. Такав утисак потенцира 
карактеристична црвена боја која потиче од оксида и хидроксида гвожђа.  

Ни тврђава која се наднела над Белоградчик није обична, иако као све тврђаве 
представља архитектонско-грађевински и историјски споменик културе. Сместила се на 610 
м/нв и на површини већој од 10 хиљада квадратних метара. Стратешки има изузетно добар 
положај. Градитељи су веома добро искористили неприступачност стеновите терасе, иако 
тврђава потиче из касноантичког периода.  

Крајем 14. века Османлије су заузеле и делимично разрушиле тврђаву на којој су све до 
почетка 19. века извршене само незнатне поправке. Потом је тврђава у целости преуређена. 
Формирана су три дворишта и три портала који су утврђени масивним вратима окованим 
челичним шинама. У непосредној близини су изграђена подземна складишта за храну и 
оружје. Ту је и извор пијаће воде и цистерне за скупљање кишнице.  

Са највишег дела тврђаве пуца поглед на све стране. Види се и добар део нашега пута: 
на северу Вршка Чука, а на југу Ком –врх на који смо се сутрадан попели. Ипак, импозантне 
и бројне белоградчишке стене заокупљају највише погледа и изазивају највеће дивљење. 

Градитељима тврђаве као да су помагале неке скривене, надприродне силе. Ни 
најбујнија машта не би била у стању да осмисли највиши део тврђаве у који су спретно и 
зналачки укомпоноване куле и стубови које су обликовале природне силе. Шетајући ту човек 
постаје јунак недоживљене бајке, бајке какву дотле ни на филмовима није видео. А када 
унаоколо баци поглед зажали што не може да лети и нађе се на свакој од многобројних стена 
разбацаних по шуми тридесетак километара. Слика у којој доминирају боје: црвена (боја 
стена), зелена (боја шума) и плава (боја неба) далеко је од монотоне, јер јој је природа 
подарила на хиљаде и хиљаде прелива и нијанси. Све што су људи изградили, ма колико да је 
грандиозно, потпуно је у сенци онога што је у Белоградчику створила природа! Нису у 
питању високе планине. Не прелазе 1000 метара. Ипак је све то тешко описати. Белоградчик, 
његову тврђаву и околину треба видети и свим чулима упијати њиxову необичност и лепоту! 

Уместо закључка навешћу део разговора који је на тврђави вођен кад смо је обилазили: 
- Други пут ћемо кренути с другог краја и тако све видети. 
- Кад други пут? Радознало упитах, пошто сам тог тренутка стигла до групе која је 

водила разговор. 
 - Па, кад следећи пут дођемо! 
Нисам могла да се не насмејем и одговорим: 
-Још нисмо завршили разгледање, а ви се спремате да дођете поново!  

Нада Дамјановић 
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С БЕОГРАДСКИМ ПЛАНИНАРИМА У БУГАРСКОЈ 

 
Тражећи нешто ново, незнане пределе и људе, нове доживљаје и искуства, упутих се 

овог лета у Бугарску. Жељна планине и мора, придружила сам се члановима београдског 
Планинарског друштва “Победа”, који су организовали двонедељни боравак у тој земљи: 
шетњу у планинским масивом Балкан, а потом одмор у Приморском, крај Црног мора. 

Ноћна вожња аутобусом, јутро у Калоферу, месту у подножју планине, а надомак њега 
Паниците, полазиште на пешачење дуго 62 километра. Нагли успон, па ливадама, над Рајском 
долином, кроз букову шуму, преко потока, пратећи њихов шум, стижемо до планинарског 
дома – хиже “Рај”. Рајско место подно највиших масива Тројанског Балкана, како Бугари 
називају планину која окружује град Тројан. У пределу смо националног парка Централни 
Балкан. Надомак дома, водопад Рајско прскало са литице клизи. Понире 128 метара у дубину. 

Сутрадан смо се упутили ка Ботеву, највишем врху планине. Успут извори, видиковац, 
поток вијуга долином. Тако настаје река. Малине, боровнице, гранит на стази. Ботев (2376 
м/нв) затекосмо у магли. На врху – метеоролошка станица. Дежуран у њој нам саопштава: 10 
је степени Целзијусових. А пошли смо по ведром, сунчаном, летњем дану. Крепимо се чајем, 
сликање на врху, па по ветру хитамо ка дому “Васил Левски”. Смештена дубоко у шуми, 
камена зграда нам пружа уточиште. У резервату смо Стара река. 

И наредног дана је требало изаћи на гребен; њиме ћемо стићи до Купене и Амбарице, 
врхова виших од 2000 метара. Успон, корак по корак, полако. У долини стадо говеда дозива 
залутало теле. За њим трче крава и њено младунче. С друге стране гребена оглашава се вук. 
Још се пењемо. Застајемо крај бистре воде са стене, па настављамо пут, високо, још више. У 
даљини угледасмо крдо коња. Много их је. На стази се срећемо са породицом која је пошла 
ка њима. Гордо хода пастув, за њим ждребе, па кобила. Исправан поредак ствари. 

На гребену смо. Купена је ту, изнад нас. Нас седморо крећемо ка врху. Ветар је јак. 
Уском стазом, па усеком у стени, уз помоћ сајле, и још мало више. Стојимо  на 2169 м/нв. 

На Амбарицу је било знатно лакше стићи. Ходамо гребеном, равном стазом, као по 
Војводини. Заслуга за досадашњи труд. Једино снажан ветар умањује задовољство. Улазимо у 
облак. Последње узвишење на овом путу је пред нама – Амбарица (2166 м/нв). На врху 
срећемо Бугаре из Пловдива, сликамо се у “керећој кућици” – склоништу, и спуштамо ка 
дому “Добрила”. Макадам кроз четинарску шуму води нас до жичаре којом ћемо се спустити 
у Сопот. Исте ноћи крећемо ка мору. У Приморско, на југу бугарског дела црноморске обале, 
стижемо у зору. Убрзо налазимо смештај. Место невелико, туристичко. Све је надомак руке, а 
у њему све што је туристима потребно: две банке, пошта, мењачница, и мноштво ресторана ... 
и простране плаже, песковите. Море топло, ветар непрестано пири – милина! Крај обале 
разноврсне шкољке. Избаци море и понеког рака и медузу, мада се ретко могу видети у води. 

Чудно је Црно море. Отворено, озбиљно. Привлачно, а намеће опрез. Често валовито, 
праћено струјама. Знајући за то, спасиоци на плажи непрестано мотре и сваког дана 
обавештавају купаче: истакнута зелена заставица – купање је безбедно, жута – време је 
нестабилно и не препоручује се улажење у воду са душеком, а црвена – опрез! Тада је купање 
дозвољено само испред спасилачких пунктова. Не сме се ићи далеко, јер струја зна да одвуче 
несмотрене. А страдају и искусни пливачи.  

Посетили смо Несебар, стари град са мноштвом цркава, од којих су неке претворене у 
галерије. Рушевине на улазу у место, улица с калдрмом, дрвене куће с основом од камена. 
Ресторани, продавнице. И археолошки музеј. С разлогом је под заштитом Унеска. Купање на 
плажи комплекса хотела Сунчев брег, па одлазак у Бургас. Стигли смо у сутон. Бургас је 
велики град, лука. Наредно јутро освануло нам је у Софији. Разгледање центра града: црква 
Александра Невског, Свете недеље, Ротонда у окривљу Парламента, па пут границе. 

Још чујем шум мора и ветра у дављини, завијање оног вука. Осећам укус изворске воде 
тамо где је природа тријумфовала над човеком – тријумфовала мудро, племенито. И дотичем, 
у мислима, камен старих грађевина, камен незаборава. 

Сања Штефан 
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ЦРНА ГОРА '99 

 
Почетком лета нисмо много размишљали о томе куда у августу. План о успону на Мон 

Блан је пропао са првим завијајућим звуком сирене, али ми нисмо од оних који имају само 
једну неиспуњену жељу. Дошло је време да видимо Невидио. Шта смо тражили у леденој 
води негостољубивог кањона чију је скривену и дивљу лепоту у полутами пригушивао хук 
запенушане воде ? 

Невидио, Невиђбог или Невидбог је природни феномен којег је најбоље назвати 
кањоном. Он је сужени део претежно кањонске долине Мале Комарнице, а налази се 
северозападно од Шавника, низводно од села Комарница. Представља пробојницу Комарнице 
кроз кречњачку плочу до ушћа Придворице. До њега се долази када се са пута Шавник-
Жабљак на трећем километру скрене лево код путоказа за Петрињу, а затим се асфалтом иде 
до кафане и продавнице у Пошћењу (око 4 км). Неколико стотина метара северно од кафане у 
продужетку пута је раскрсница: право се иде за село Комарницу, а лево је асфалт за село 
Дужи којим се после 200 м стиже до моста преко Комарнице са којег се са висине од 50 м 
може привирити у почетни део кањона. Једва проходни кањон је дуг око 4 км, дубок више од 
300 м, а на неким местима је широк свега око 1 м. Стране су вертикалне, глатке са честим 
превисима тако да се небо из њега често не види. На неким местима су се одваљене стене 
заглавиле међу уским странама па је пролаз испод њих сличан тунелу. Дно има знатан и 
неусаглашен пад па се у кориту смењују букови висине до 8 м и чеврнтије пуне воде чија је 
дубина нешто већа од 2 м. Јутро 2. августа 1999. је у малом табору осмочлане екипе ПСД 
“Зорка” из Суботице смештеном стотинак метара од улаза у кањон и неколико метара од 
реке, протекло је у ужурбаним припремама опреме за пролаз кроз Невидио. Синоћ, по мраку, 
када смо стигли, распаковали смо опрему за камповање, данас је требало припремити све 
остало. Чим смо се пробудили, протљали очи и попили јутарње напитке договор је пао: идемо 
данас у 10 сати. Време је тихо, делимично облачно, температура ваздуха под кровним 
носачем југа 15 степени, а вода је “топла”, 11 степени у плићаку испред шатора. Водомерна 
летва на улазу у кањон показује минус 3 цм. Да није касније падала киша време би могли 
назвати идеалним. Тога дана низ кањон смо требали ићи нас тројица: Феликс Кривошија, 
Ђорђе Крнајски и Исо Планић. Наредног дана друга група, према договору. Пошто нико од 
нас до до сада није пролазио кањоном припремили смо се анализирајући извештаје 
претходних група и прикупљајући информације од оних који су о последње освојеном 
кањону у Европи нешто знали. Позајмили смо два одела која користе сурфери, рибарске 
чизме, а користили смо и алпинистичку опрему нашег Друштва. Суву одећу, храну и друге 
ситнице смо прво увезали у најлонске џакове, а затим ставили у ранчеве. Понели смо и чамац 
на надувавање за три особе што се показало потпуно непотребно па смо вероватно прва екипа 
која је прошла кањон са чамцем на леђима. Пошто су тешки ранчеви пуни опреме једна од 
главних препрека брзом кретању кроз кањон, планинарима који се намере проћи овуда 
препоручујемо да са собом носе само најважнију опрему, а да у ранчеве због честог пливања 
ставе надуване и завезане најлон кесе јер када се ранац напуни водом постаје опасан баласт 
који вуче на дно. Посебно је важно заштитити се од ледене воде чија температура у кањону 

износи вероватно мање од измерених 11 ° Ц пред улазом. Ако заштита није адекватна после 
неколико сати проведених у леденој води поплавите као шљива, а затим побелите и почнете 
дрхтати што вас омета у везивању чвора и сигурном кретању. Када смо припремили шлемове 
и погледали на сат било је 10 сати. Махнули смо другарима који су нас пратили до улаза: ни 
њима неће бити лако чекати. Пролажење кроз воду до појаса, скакање са камена на камен, 
верање уз глатке и влажне стене, спуштање низ букове, провлачење кроз теснаце и пливање 
кроз џиновске лонце, више личи на спелеолошку акцију него на планинарски подухват. Када 
смо после 8 сати ломатања угледали забринути одбор за дочек на излазу из кањона пожелео 
сам да нас фотографишу као материјални доказ Његошевих стихова о меду и жучи. 
Анализирајући информације о дужини кањона и растојању између појединих тачака у њему, 
могу се уочити велике разлике међу различитим извештајима. Сада знам да није реч о 
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неозбиљности оних који су о кањону желели да кажу нешто егзактно. Наиме, кањон је због 
своје мале ширине и кривудања тешко од ока проценити, јер је у једном тренутку немогуће 
сагледати стотинак метара дна кањона, а често је видљиво свега неколико метара. Сигурно је 
да је узводни део плићи, да има мање букова и да је лакше проходан и да смо тек после два 
сата спуштања низ кањон наишли на тешко проходан део кањона. Тамо смо оставили 
неколико клинова, парче ужета, шлем и један ручни сат. Унапред смо захвални поштеним 
налазачима. Много више смо добили (жуљева, убода, огреботина). У кањону нисмо срели 
никог осим неколико пастрмки и маховине. Напред нас је вукло оно што нас већ годинама 
вуче са врха на врх, из авантуре у авантуру, а нарочито сазнање да нам је повратак постао 
практично немогућ када смо после првог абсајла повукли уже за нама. 

Следећа група од 4 планинара је сутрадан одустала од намере да понови наш подухват, 
тако да смо дан искористили за верање на оближним литицама и пецање по Пошћењским 
језерима. Четвртог дана смо напустили табор и поделили се у две групе: једна је аутом однела 
шаторе и опрему путем до Доброг дола, а друга је пешке за 7 сати (око 18 км) долином 
Комарнице стигла до фарме у Добром долу под Дурмитором, уживајући успут у прекрасној 
долини и погледу на Бољске греде. Петог дана смо пењали на Пруташ (2393 м/нв) и купали у 
Малом Шкрчком језеру. Затим смо наредног дана путем преко Трсе зашли у кањон Пиве и 
три дана боравили у близини Пивског манастира на ливади домаћина Миљана Лучића 
расположеног за дружење и разговор. После пливања, сунчања и одмора, осмог дана смо 
преселили бивак на обалу Биоградског језера пролазећи при том необично запуштени пут од 
Боана до Миоске. На Бјеласици смо се испењали на Црну главу (2139 м/нв) и Зекову главу 
(2117 м/нв). После још једног ноћења у Овчарско-Кабларској клисури завршио се овај поход, 
а да се нисмо међусобно посвађали што је знак да смо га завршили на време. 

 
Исо Планић 
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ЗЕЛЕНО ТРНОВАЧКО ЈЕЗЕРО 

 
Било је потребна да прође цела деценија да се уверим у непроменљивост исконске 

лепоте Трновачког језера. Стешњено је између громада Маглића, Трновачког Дурмитора, 
Власуље, Биоча на 1517 м/нв. Путем од Фоче стиже се до Пријевора а онда само стазом, 
сипаром, шумом. Појам - коњићи, тог јутра, био је најчешћа реч, спас и помало бојазан, шта 
ако не дође- тежи део пртљага за боравак на десет дана. И појавио се, али само један, тако да 
смо део опреме лично насамарили. За награду, чека нас бистро и глатко језеро, преливајући 
се у нијансама зелене трске, тамних јела, букава и мирисних трава. Упијам слику, ту 
монохроматску рапсодију и са обале и са обронка шуме - зелено, увек је зелено. Са белих 
литица Маглића, дубине исцртавају нове валере, повремено са одбљесцима плаветнила. 
Једино ноћу, графитна тама без месеца, обавија овај срцолики језерски бисер притиснут 
начичканим светлуцавим сводом. Уз ватру, увече, сви смо на окупу: планинари “Нафташа” из 
Новог Сада са увек расположеним организатором акције Банетом Гојковим, четири 
симпатичне и кондиционо врло спремне планинарке “Борковца” из Руме и планинари 
“Железничара” из Новог Сада.  

Имали смо довољно дана за туре по Маглићу и околним разноликим али ни мало 
приступачним врховима. Јасно је обележен једино успон и стаза до врха Маглића. Золе је 
своју, раније означену, стазу ка врху Трновачког Дурмитора проверио последњег дана. И у 
сред наших успаваних ноћи - врело, гурање међу шаторима, огњиште, песма, чак ред на 
извору. Традиционални Видовдански успон на Маглић (2385 м/нв) 28. јуна, само око језера 
расуо је око 200 шарених шатора. Колоне планинара већ следећег дана напустиле су камп. 
Језеро је опет само наше. Купање, препливавање и сунчање на каменом острву у сред 
тиркизне тишине. И опет наш коњић, натоварен, враћа ранчеве кроз Суху Језерину до 
Пријевора. Газда из катуна пење се на чуку и мобилним хвата везу, можда уговара неки нов, и 
једино могућ, “превоз” у овом прелепом беспућу. Влада, млади планинар “Железничара” из 
Београда остаје још који дан само у друштву свог поузданог ГПС-а. Прашума Перућица - 
стварно прашума, без означених стаза, прескачемо срушена дебло обрасла маховином, 
пробијамо се кроз високу папрат, стрмогљављујемо се од букве до букве на литицама, а 
понека ципела се одавно напила непрескоченог потока. Уз карту и сталне провере могућности 
проласка, наша два домаћа водича, после два сата доводе нас у подножје величанственог 
водопада Скакавац висине 75-80 м (нико га детаљно није измерио!). Речица Перућица се даље 
од овог језерцета пробија живописним кањоном и улива у Сутјеску. Око нас је водена 
измаглица а од хука и силине удара слапа слабије се чујемо. Али права грмљавина одјекује 
претеће све јаче о литице. Прашумска атмосфера. Помало изненађени и стешњени у том 
гротлу, брзо морамо по највећем пљуску назад уз стрму падину. Хватам се за корење, 
младице букве, папрат. Ретки су они који иду усправно. У том кишном, четворочасовном 
черупању и клизању, много су ми помогле баштенске рукавице. Завидим пауцима што имају 
више од четири ослонца. У Фочу стижемо као необично промрзла групица, хаотично оденута, 
неки у високим ципелама, неки боси, неки у џемперима а неки још огрнути кабаницама. 
Жељни смо парадајза и воћа. Разведрава се, расположени смо, јер је пред нама нова, сунчана 
прича сплаварења.  
Ни плавичасти таласи Дрине, Таре и Пивског језера на повратку, још дуго неће моћи да 
избледе оне зелене одсјаје Трновачког језера. 

 
Олгица Маринчић 
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МАКЕДОНИЈА И АЛБАНИЈА 

 
У Скопљу смо провели два сата у јутарњој шетњи. Обишли смо споменик Мајци Терези, 

добитници Нобелове награде за мир, прешли камени мост на Вардару, попели се на тврђаву и 
уживали гледајући Вардар и цео град. 

Након овог малог предаха крећемо преко Тетова и Гостивара према Охриду. Водич нам 
је направио изненађење и у Националном парку Маврово, посетили смо манастир Светог 
Јована Крститеља-Бигорског у подножју западне падине планине Бистра, на левој обали реке 
Радике. Манастир саграђен на бигру (стени) па отуда и назив, чувен по јединственом 
иконостасу – изрезбареном мотивима из Старог и Новог Завета. Грађен је кроз векове (11- 14) 
и под заштитом је Унеска. 

Лаганом вожњом преко Дебра и Струге стигли смо у Охрид и на самој обали Охридског 
језера сместили се у хотел ''Бетон''.  

У недељу 18. јуна једна група остаје код манастира Свети Наум на Охридском језеру, а 
друга група одвезла се аутобусом у Национални парк Галичица, на истоименој планини, која 
дели Охридско и Преспанско језеро.  

Стигли смо до превоја Ливаде на 1600 м/нв, и одатле кренули пут највишег врха 
Галичице – Магаро, на карти означеног са 2255 м/нв. Стаза прво прелази преко ливада, са 
благим успоном, а затим прелази преко снега до травнатог и стеновитог дела изнад 1900 м/нв. 
Са гребена планине пружају се прелепи погледи на Преспанско језеро и планину Баба са 
врхом Пелистер 2601 м/нв на југу, а на северу Охридско језеро и Охрид. 

Група од 5 планинара због неадекватне обуће и недовољне кондиционе опреме одустаје 
од успона, а 16 планинара је након 2 часа и 30 минута са успутним задржавањем освојила врх 
Магаро који је на камену означен висином од 2245 м/нв. На врху је група провела пола сата, 
сликала се, окрепила и потом се спуштала 1 сат и 30 минута до аутобуса. Време је било 
дивно, сунчано и идеално за успон. 

У повратку смо посетили манастир Свети Наум на обали Охридског језера и изворима 
реке Црни Дрим. Свети Наум у својим недрима крије прелепи барокни иконостас и фреске 
осликане изворним ношњама из Охридско-Преспанског региона са краја 18 века. У вечерњим 
сатима вратили смо се сви у хотел. 

Четврти дан, 19. јун, после доручка, са локалним водичем одлазимо у разгледање 
Охрида. Охрид –балкански Јерусалим, град са 365 цркава и базилика у 19. веку, данас има 
више од 50 цркава отворених за службу. У IX и X веку постаје центар словенске писмености. 
Крајем X и почетком XI века Охрид је био центар великог Самуиловог царства и важан 
хришћански центар специфичне црквене архитектуре (Св. Климент, Св. Софија, Св. Јован 
Канео). Охрид је централна македонска туристичка дестинација и други административни 
центар после Скопља. 

Обишли смо Самуилову тврђаву – горњи град, видели доста цркава – посебан утисак је 
оставила црква Св. Пантелејмона са моштима Св. Климента и мозаици на археолошким 
локалитетима две базилике. На мозаицима је приказана и свастика, симбол источњачке 
религије из предхришћанског периода, који је Хитлер употребио као нацистички симбол – 
кукасти крст. Након разгледања горњег града, напуштамо Охрид и крећемо ка Албанији. 

Прва група - пионирска група у Албанији! Земља која је годинама била затворена полако 
се отвара. Срдачан дочек на граници, на царини плаћамо по 10 евра граничну таксу, мењамо 
нешто евра за леке (1 евро=120 лека ), да нам се нађе, и настављамо пут према Елбасану. 

Заустављамо се код манастира Св. Јована Владимира (Шин Ђон), који је ту сахрањен и 
један је од наших првих светаца из десетог века. Манастирска врата су отворена, улазимо у 
порту, примећујемо уредну башту, али нигде никога нема. Улазимо сами да погледамо 
манастир. На зидовима висе иконе, нема фресака, иконостас врло скроман. У наосу су клупе 
где смо поседали, а водич нам читао текст о историјату манастира и Св. Јовану Владимиру 
чије се краљевство простирало од Дукље до Преспе, граничећи се са царством бугарског цара 
Владислава. Запалили смо свеће и наставили путовање даље према Драчу. Разгледамо успут 
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Албанију и примећујемо пуно бетонских бункера – симбола Албаније из комунистичког 
периода. Касније од водича сазнајемо да их има преко 300000 и да никад нису коришћени у 
војне сврхе. Наш лист ''Политика'' објавио је 27. јуна о. г. да их има преко 700000. У сваком 
случају, они ће још дуго остати симбол Албаније. 

Кроз градић Каваје, који је у предграђу Драча, стигли смо у комплекс хотела на домак 
највеће албанске луке и сместили се у хотел ''Адриатик''. Хотел је у боровој шуми, поред 
мора, са сопственом пешчаном плажом на којој су сунцобрани и лежаљке за госте. Море је 
плитко са песковитим дном, изузетно топло и неодољиво подсећа на Велику улцињску плажу. 
Ту је и велика башта у којој у вечерњим сатима свира музика. Све је јако пријатно и угодно. 

Наредног дана, после доручка, са локалним водичем из Скадра Ћимијем (говори 
српски), отишли смо у место Круја, родно место Скендербега. Обишли смо стари град и 
тврђаву (замак) у коме је столовао Скендербег (Ђерђ Кастриот). Ту се сад налази његов музеј 
и који приказује време његове владавине Албанијом. У близини је и етнографски музеј са 
пуно експоната. Испред је базар (чаршија) са понудом разних етно сувенира. У центру града 
је велики споменик Скендербегу у бронзи који га приказује на коњу. Два иста таква 
споменика налазе се још, један у Тирани а други у Приштини. 

Пут нас даље води у Тирану, главни град Албаније са 255.000 становника, према попису 
из 2002. године. Према истом попису у Албанији живи 3.108.000 становника, исламске 
вероисповести, а мањинске религије су православље и католичанство. 

Панорамски разгледамо Тирану у којој за време Енвер Хоџе није смела бити зграда 
виша од четири спрата. Сада је Тирана велико градилиште као и цела Албанија, где је 
најуноснији посао бављење грађевинарством. Одлазимо и на Скај тауер (Небеска кула) 
одакле из птичије перспективе посматрамо целу Тирану. У ресторану на врху куле пијемо 
кафу и окрећемо се заједно са рестораном (ресторан се обрне пун круг у току једног сата). 
Занимљиво је напоменути да је свака зграда друге боје. 

Враћамо се у Драч у хотел и остатак дана проводимо купајући се у мору. 
Следећег дана, 21. јуна, одлазимо на још један једнодневни излет до старог града Берат 

(четврти век пне) а у повратку до манастира Арденице (укупно око 200 км). Берат се налази 
испод планине Томор, на реци Осум и познат је као град са 1000 прозора. Током своје 
историје мењао је имена, па се у периоду словенске доминације звао чак и Београд. У тврђави 
у Берату, у 200 кућа живи 1200 становника што је јединствено у свету. Тврђава је насељена у 
континуитету 2500 година. Некада је у Берату било 28 цркава, а данас их је остало 14. Град 
спада у веће православне центре на Балкану. Посетили смо музеј Онуфрија, иконописца из 
14. века који се налази у Богородичиној цркви. Славу овог места пронела су широм Европе 
два Јеванђеља: Пурпурно из 6. века и Златно из 9. века, писана старогрчким језиком на 
јагњећој кожи. Вековима су предмет интересовања разних истраживача. Данас се налазе у 
Државном архиву Албаније. Импресиван је и иконостас ове цркве из 1806. године, рад Наума 
де Стефана. Са тврђаве се пружа прелеп поглед и видик на реку Осум и град који живи на обе 
стране реке. 

У повратку свраћамо у манастир Арденицу из 12. века посвећен Малој госпојини, који 
има своје братство и још увек је активан. Фреске су конзервиране, потичу из 17. века, а још 
треба да се отклоне оштећења на самом манастиру. 

Скадар не оставља тако сјајан утисак као Драч – на улицама има доста прашине, 
тротоари су јако оштећени, па приликом кретања треба бити врло обазрив. На улицама 
Скадра се ипак може видети да је Мерцедес најпопуларнији аутомобил и главни статусни 
симбол.  

У Скадру почињу дилеме: да ли разгледати Скадар или се пењати на Проклетије? 
Сећање на нашу прошлост и песма ''Зидање Скадра на Бојани'', већину опредељује за останак 
у Скадру у хотелу ''Аргенти'', разгледање града и уживање у чарима Бојане и Скадарског 
језера. Осам планинара се одрекло свега овога и одлучило се за успон на Проклетије-
Несрећне планине, како их зову у Албанији. У 16 часова 22. јуна минибусом са водичем 
планинари су кренули пут Проклетија. Возимо се три и по сата. Пут лош, одскачемо и 
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тумбамо се по минибусу као кромпири. Амбиси и провалије у недођији Проклетија, да се 
следи крв у жилама! Пут узан, аутобус са пола точка ''чепа'' провалију, лети преко рупа, кроз 
зид од снега, преко потока. 

Стижемо у Тети, област са шест засеока и 900 становника. Још педесетак минута вожње 
до куће нашег локалног водича. Домаћини нас нуде сиром, ракијом, млеком и кафом. 
Спавамо на спрату куће на патосу. Око нас лебди мукла тишина дивљине, мирис овчијег сира 
и неизвесност ''шта нас чека сутра?''. Буђење у три и тридесет, паковање и припрема за 
повратак минибусом до Тетија, путем поред и преко планинске реке. Почиње да се раздањује. 
Сунце је негде иза планина. Изнад нас само сивило неба, око нас јутарња измаглица и хук 
реке. 

У пет часова полазимо пешке ка Околу, последњем засеоку са пар разбацаних кућа 
крајем колског пута (да ли је овде крај света?). Још увек смо на 750 м/нв. Сат времена идемо 
''чобанском'' стазом, кроз ниску борову шуму и преко ливада до озиданог извора ледене воде 
– последњег трага цивилизације. 

Краћа пауза. Пробудили смо планинара из Пољске, чији је шатор поред извора. 
Опомиње нас да је стаза под ледом, да има глечера, процепа, да се снег топи и да будемо 
обазриви. 

Почиње успон. Пењемо се узаном, стрмом необележеном стазом, по стенама, без 
осигурања. Са наше леве стране су провалије које не враћају ехо баченог или откотрљаног 
камена. Без дна! 

Превој на 2000 м/нв, ниско растиње и макија. Додирујемо први снег. Из стене извире 
ледена вода – последњи извор за освежење и снабдевање водом. Правимо паузу. Гледамо на 
сурове околне планине, чији врхови, као зуби тестере, стоје сваки за себе, оковани снегом и 
ледом. Далеко, испод наших ногу, тачкице – куће села Окол. Једино живо биће које смо срели 
на тој висини је црно-наранџасти даждевњак. 

Крећемо гребеном ка Маја Језерцу. Десна страна планине је оштро отсечена, лева дугом 
стрмином завршава у котлини. Виде се остаци напуштеног катуна. Пети сат успона. Долазимо 
до првог глечера. По траговима ''првог'' који петом разбија лед и прави ''стазу'', прелазимо 
глечер обазриво, један по један. 

Даље се пењемо и газимо по сипару. Опет глечер. Опаснији, стрмији, дужи...Водич Нике 
нам ''показује'' како изгледа кад се оклизнеш, како треба кочити и како нациљати стену изнад 
провалије за заустављање. Тајац. Свако размишља за себе и тражи најбезбеднији део за 
прелаз глечера. Раштркали смо се по планини. Једни праве паузу на стењу, други већ прелазе 
следећи глечер. Сунце је на појединим местима раскравило снег и проклизавамо. Штапови 
упадају дубље у снег. По сипару се пењемо четвороношке – један корак горе, два 
проклизнемо доле. Опет глечер. Десети сат успона. Сви се окупљамо на ''острвцу стена'' у 
''мору'' снега. У петнаест часова правимо паузу за ручак. Почиње киша. 

Без зимске опреме, дереза, ужади, цепина ... сваки наставак пута је немогућ. Пред нама 
су још два врха под ледом. До Маја Језерца (2694 м/нв) смо тако близу, а тако далеко. 
Одлучујемо се за повратак са висине од око 2400 м/нв. Разочарани крећемо назад истим 
путем. Кабанице скидамо већ после преласка првог глечера, јер киша престаје. Сунце нас 
греје и пржи све до Окола, а онда опет пљусак. 

Минибус је требао да нас сачека са нашом опремом, сувом пресвлаком и храном. 
Седимо на мокрој земљи ознојани, покисли и гладни чекајући превоз. И кад смо већ 
уговорили други превоз, наш возач се појавио око 22 часа. У хотел стижемо сат после 
поноћи.  

У суботу 24. јуна после доручка напуштамо Скадар и крећемо ка Црној Гори и Србији. 
Прошли смо све граничне процедуре и без проблема стигли у Србију. ПД ''Камена Гора'' из 
Пријепоља организовало је рафтинг Лимом. Једна група се одлучила за адреналин туру 
Лимом, друга група обишла је манастир Милешеву који се налази у долини истоимене реке, 
задужбину српског краља Владислава из 13. века. 

Александра Пивнички-Вујичић и Драгана Кљајић 
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НА КОМОВИМА 

 
За њихове камените врхове не знају само планинари. Сви они многобројни посетиоци 

што их служба или одмор поведу на друм који од Пећи, преко Чакора и Андријевице води за 
Подгорицу и даље преко Цетиња на море, морају да уоче силне и достојанствене врхове 
Комова. Вишегодишња посета Комовима и њиховој непосредној околини, увек ми је 
наметала питање: Шта то одушевљава посетиоце Комова и свако ко их једном посети, постаје 
поклоник њихове лепоте? Пре свега, посетиоцу се открива вилински свет висине. Када се, 
долазећи из Андријевице, после многих серпентина испењете на шумовити Трешњевик, 
одједном изнад круна дрвећа израсту оштри каменити зупци Комова. Стеновити лук 
највиших врхова дужине 7 км и висине од 2488 м/нв. Импресивни облици од громада до 
оштрих торњева, са обиљем сипара опточених снегом и усред лета. Но још су лепши када се 
на Трешњевик прилази с друге стране, из дубоке долине реке Таре, од Матешева. Пред 
нашим очима расту оштри врхунци блиставог белог кречњака. Њихова белина изгледа још 
блиставија зато што се стене стрмо уздижу из светлозелених подножја пространих 
испасишта, шуме и пропланака и многобројних катуна расејаних око њиховог подножја. 
Најсмелији посетиоци ове планине исткали су диван дар Комовима прешавши читав 
планински лук и дали му поетско име Дијадема. Не знамо када су лепши: у позно пролеће, 
када озелени шума и расцветају се пољане по катунима, док се на каменим врховима још бели 
снег; или у летње вечери, када се стене које још носе одсјај сунчева заласка јасно оцртавају 
на тамном хоризонту; или можда зими, када су им све стрмине покривене ледом чији 
кристали блистају на сунцу. Призор је толико упечатљив и снажан да није потребно да човек 
буде планинар па да застане задивљен и да не може да одвоји поглед од њих. Десни врх је 
оштар, сав уздигнут шиљатим зупцима и торњевима к небу, као да се на њему све устремило 
у висину. То је Ком Кучки, назван по племену Куча. У његовој скупини је и највиша тачка 
Комова – кота 2488 м/нв. У ствари, Ком Кучки који нам са друма изгледа јединствени 
шиљасти врх има три одвојена назубљена врхунца међу којима је Љеворечки са 2488 м/нв. 
Оба су стрма, оштри, исечени и избраздани дубоким каминима и пукотинама, док је 
Васојевићки много незграпнији и шири, а висок је 2460 м/нв. Име је добио по племену 
Васојевића. Лепоти врхова битно доприноси реликти леденог доба, пространа ледничка 
колевка Међукомља према северној страни између Васојевићког и Кучког кома, Рогама и 
Причеља са западне и Царина са јужне стране. Својим зеленим бедемима и увалама, и усред 
лета засутим снегом, планина уноси свежину и окрепљује у току успона. Најчешће је 
посећиван Васојевићки Ком преко Међеђаче, дивовске падине украшне боровима самцима и 
непрегледним травњацима чувене комске испаше. Нешто ређе посећиван је Кучки Ком, док 
су само највећи љубитељи “тројства комских врхова” стизали на издвојени Љеворечки Ком. 
Незаборавне су шетње по високој подгорини Комова (у просеку 1800 м/нв) које су почетна 
етапа прилаза врховима. Широке, благе, травнате површине са дугим приступним гребенима 
Штавне, Љубанске планине, Луке и Била, делују као делови неке друге природе,  контраст су 
овој стеновитој дивљини. Идилу Комова употпуњује нижи појас подгорине богат листопаднм 
и четинарском шумом, као и извориштима многобројних потока и речица притока Таре и 
Лима. Присуство сточара на бројним катунима травне подгорине употпуњује слику живота 
планине, а вилинском свету Кома враћа вид реалности. Цела група Комова као и најближи им 
суседи, чувене Проклетије, спадају у Динариде. Северне и северозападне стране су оштре, 
одсечене и стрмените док се према југу спуштају странама у чија су камен поља уткане и 
површи траве. Но све то само у вршном делу, где главе Комова штрче из травних испасишта. 
Доле је све у пашњацима и шумама које као зелени ђердан окружују Комове са свих страна.  

И ове године, као ни претходних шест, не одолевамо изазову зимског успона на Комове. 
Већ је то постала традиција за планинаре ПСД “Вршачка кула” из Вршца. Дванаести је дан 
месеца марта лета господњег 1999. Аутом из правца Андријевице после многобројних 
серпентина, кроз прави снежни тунел, уз доста перипетија, заглављивања и гурања стигли 
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смо на Трешњевик. Лопатом чистимо снег не бисмо ли направили места за паркирање аута. 
Снежни покривач крај пута виши је од метар и по. Подне је. Време сунчано и прохладно. У 
15:12 крећемо ка Штавнику. Снег је тврд и не пропадамо много. Прелазимо преко врха 
Цмилице (1829 м/нв), спуштамо се низ ретку четинарску шуму и у 17 h стижемо у нашу 
брвнару са запдне стране гребена Штавне. Снег допире до крова. Одкопавамо извор који је 
затрпан снегом, а налази се у непосредној близини брвнаре. Лежемо рано са намером да сутра 
кренемо на Ком Васојевићки. Будимо се у рану зору. На небу још титрају звезде. Ведро је. 
Температура ваздуха  је минус 3 степена. Снег је тврд. Крећемо ка подножју Кома 
Васојевића. На ципеле монтирамо дерезе, прусницама се надовезујемо за цепине и уз 
самоосигурање крећемо зимском смери уз северну стену Кома Васојевића. Излазимо на 
седло, а одатле опет краћом зимском смери на гребен. На гребену пажљиво заобилазимо 
снежне стрехе и лаганим ходом стижемо на врх. На врху нема снега јер га је одувао ветар. 
После фотографисања и уписа у књигу крећемо доле. Ове године први смо посетиоци Кома 
Васојевића. У повратку време је отоплило, снег је омекшао и хвата се за дерезе. Цепином 
често отресамо снег са дереза што нам успорава силазак. Поподне проводимо у одмору и 
сунчању испред наше брвнаре уживајући у предивном погледу на Комове. Свиће облачан дан. 
Источни ветар из правца Андријевице ваља ниске облаке преко Штавне и гура их у долину 
корита реке Љубашнице. У току преподнева долази до делимичног разведравања па тај дан 
користимо за шетњу Штавном.  

Понедељак је 15. март. Устајемо рано, неки минут после 4 h.. Вирим кроз врата брвнаре. 
Небо је осуто звездама. Термометар показује минус 10 степени. Ка Кучком Кому са седла 
превоја Штавне крећемо у 6 h. Пречимо стрму падину Међеђаче пробијајући се кроз ретку 
шуму, и стижемо преко великог сипара сада покривеног снегом у Међукомље. Ходамо врло 
лако по леденој кори и брзо напредујемо. Из горњег Међукомља, гребеном пењемо запад ка 
Кому Кучком. За нама на истоку остају оштри зупци Бавана 2337 м/нв који се издижу са 
седла и штрче у небо. Пењемо се уз сипар који је делимично покривен снегом и улазимо у 
стрми завејани камин дужине око двадесетак метара. Савладавши камин окрећемо на север 
преко уског и кршљивог гребена. На неким местима образоване су снежне стрехе. Уз велику 
пажњу и опрез стижемо на врх у 10 h. Под снегом проналазимо кутију са књигом за упис 
посетиоца врха. И на овом смо врху ове године први. У спусту се враћамо зимском 
алпинистичком смери и силазимо у доње Међукомље, а дотле истим путем којим смо и 
дошли до наше брвнаре. Сутрадан у раним преподневим часовима напуштамо Комове и по 
облачном времену и слабој видљивости стижемо до Трешњевика, а одатле уз доста проблема 
и заглављивања у снегу наствљамо пут Андријевице, Београда и Вршца.  

 
Чедомир Векић 
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ВИСОКЕ ТАТРЕ 

 
Полазак из Доњег Смоковца комбијем. Кружна стаза. Кроз долину Млинског потока, 

жута маркација. Штрпско плесо, водопад Скок 80 м, до Бистрог седла (2314 м/нв) и 
Фуркутског врха (2403 м/нв), поред 8 језера. Силазак у Фуркутску долину поред два језера до 
уласка плаве стазе у жуту, од планинарског дома. Плава маркација води и од дома под 
Солиском, поред жичаре и ски-скакаоница, до Штрпског плеса на 1350 м. На стази су код 
водопада Скок и преко Бистрог седла уграђени ланци и клинови за безбедан прелаз на 
опасним местима.  

Од Слиеског дома, докле нас је довезао комби, поред Велицког плеса и Велицког 
водопада кроз Велицку и Кветницку долину, зелена маркација води поред Дугог језера до 
превоја Полски хребен. Прошли смо поред и у близини видели 13 језера. Први пут смо се 
сусрели са великим Обровским свишћом (пиштавац-вислер из канадских планина). Са врха се 
пружа предиван видик на Збојничку хату у долини Студеног потока, на Славковски штит и на 
Герлаховски штит, 2655 м/нв, највиши врх Високих Татри, у чијем подножју смо прошли 
зеленом маркацијом. Од седла ка врху стаза је обележена жутом маркацијом. На стази су код 
излаза на седло, Полски хребен (2199 м/нв). На успону ка врху уграђени ланци и клинови за 
безбедан прелаз на опасним местима.  

Полазак из Доњег Смоковца комбијем у Словачко рудогорје и Словачки рај. Жута, 
плава, па зелена маркација нас води од Чингова, ка Томашовском погледу 670 м. Силазак у 
кањон реке Хорнад. Стаза нас даље води левом, па десном обалом реке, преко висећих 
мостова, анкерисаних решеткастих ногоступа, уз обезбеђење пролаза са фиксираним 
ланцима. Сва опрема на терену је метална у стени вертикално изнад речног тока. На обалама 
су дрвене скеле, мердевине, степенице и разна друга помагала. Где је падина стрма, 
монтирана су помагала попут металних ланаца, клинова и мердевина. Пролазимо поред и 
изнад великог броја водопада и слапова, па чак ходамо и по реци. Излазимо на плато 
Клашториско поред археолошких ископина и стижемо до планинарског дома, који је у 
непосредној близини врха на Клашториском. После окрепљења настављамо жутом 
маркацијом ка Подлесоку, где се код реке укључујемо у плаву маркацију.  

Полазак из Доњег Смоковца комбијем. Повратна стаза поред железничке станице и 
језера Штрпско плесо-1350 м/нв, црвена маркација нас води ка Јамскем плесу 1447 м/нв. 
Пролазимо преко моста на Фуркутском потоку и поред раскрснице где се одваја жута 
маркација за Бистро седло уз Фуркутски поток. Настављамо поред извора поред раскрснице 
за Кривањ до Јамскег плеса. Фотографишемо јато дивљих патака на језеру. Повратак до плаве 
маркације за Кривањ до раскрснице са зеленом у подножју дугачког сипара, где се укључује 
зелена маркација од Три студнички са Татранске магистрале-трансверзале. Успон 
настављамо после кратке паузе ка Малом Кривњу (2384 м/нв) па затим даље до Великог 
(2494 м/нв). Диван поглед на Фуркутски врх и гребен Солиско ка североистоку и истоку, ка 
југу на долину реке Вах и Ниске Татре, а према западу на Западне Татре. Истим путем назад. 

Полазак из Доњег Смоковца комбијем. Повратна стаза црвеном маркацијом од 
Штрпског плеса води ка Попрадском плесу, па даље плавом ка Хинцовом плесу, до одвајања 
црвене маркације ка Жабљим језерима, на успону ка Рисију. На стеновитом прелазу ка 
планинарском дому Под Рисијем (2450 м/нв) уграђени су ланци и клинови за безбедан прелаз 
на опасним местима. Повратак истим путем, са паузом у дому на Попрадском плесу. Све 
време смо били у контакту са другом групом, коју је водио Стеван Гашпаровски. Повратак у 
Доњи Смоковец. 

 
Боривоје Вељковић 
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ДРАКУЛА-ТУРА И ПЛАНИНАРЕЊЕ ПО КАРПАТИМА 

 
Годишњи одмор може се провести на разне начине. Уобичајено је отићи на море, и врло 

често, на ограниченом простору (у гужви и галами) провести две-три недеље. Нас неколико 
из предузећа је ове године седам дана одмора провело на један (за наше поднебље) 
неуобичајен начин, те смо хтеле да задовољство једног оваквог путовања поделимо са свима, 
и можда још по неког заинтересујемо за овакав начин одмора. Госпођице Леонтина и 
Аполонија Холо и доле потписана провеле су одмор у Румунији, у Карпатима, ближе … у 
Трансилванији. Агенција која нас је на ово лепо путовање повела, углавном се бави 
организовањем путовања за планинаре, по релативно прихватљивим ценама, уз планинарске 
туре (излете) које су приступачне и обичним туристима неприпремљеним за планинарење, уз 
обиље садржаја, уз дивне и усхићујуће шетње кроз природу.  

 
Гроф Дракула - јунак у борбама са Турцима 

 
Цео седмодневни одмор био је посвећен малом истраживању, односно, 

демистификацији Дракуле, личности која се, кроз литературу, у великој мери везује за 
подручје Трансилваније. Дракула, односно, један од румунских владара из династије Басараб, 
није, наравно, имао било какве везе са вампирима (осим у роману), него је био један од оних 
владара који се прославио значајним успесима у борби против Турака. Влад Цепеш (како се 
иначе звао) је титулу Дракуле наследио од свог оца, који је такође, у борбама са Турцима, 
добио орден змаја, што је на румунском било слично појму “Дракуле”, што значи ђаво. Његов 
надимак, који су му пророчице, по легенци, прорекле, био је “Цепеш”, што на румунском 
значи “колац”. Влад Цепеш се у току свог владања Влашком (у Трансилванији тј. у 
предивном средњевековном градићу Сигишоара, где се родио), прославио суровошћу, а и 
праведношћу, па га Румуни изузетно поштују као владара. Био је врло образован, војне школе 
учио је у Турској, а војну вештину је научио од Сибињанин Јанка. Легенда каже да је, једном 
приликом, напао турску извидницу, и том приликом на колац набио око 4000 до 8000 Турака. 
Кажу да је паша који је претрпео ове губитке, у широком кругу заобишао Трговиште, те да је 
своју војску даље пребацио воденим путем (да људи не примете губитке које је имао).  

Обилазећи места у којима се Влад Цепеш кретао, све до места где је сахрањен, видели 
смо значајне и лепе историјске споменике у Влашкој и Трансилванији. Истраживање о 
Дракулином животу, завршили смо у манастиру, на острву у језеру Схагов, близу Букурешта. 
Ту су Влада Цепеша сахранили (наравно, без главе која је отишла султану) и то испред олтара 
са необележеном плочом, са жељом да сви који прођу туда, газе по њему, као што је он то 
чинио са другима за свог живота и владања. Интересантно је да је манастир осликао исти 
мајстор који је осликао наш фрушкогорски манастир Крушедол, као и да је суровост Влада 
Цепеша, углавном, била уперена ка непослушним велможима, тако да је он испод тог 
манастира у своје време изградио “политички затвор” за непослушне племиће. Наравно, 
сазнали смо још много легенди о Дракули, видели прелепе дворце и градове из 15 века, и 
научили доста о историји Румуније која се, наравно, преплиће са историјом осталих држава 
на Балкану… 

Освајање врха Ому 
 

Други део нашег одмора био је посвећен планинарењу, тако организованом да у томе 
може да учествује скоро свако, без посебне опреме (наравно, битно је само добра обућа) и без 
посебне кондиције и знања. То су, у ствари, биле прелепе шетње у природи, што је мени 
лично, у ствари, велика мотивација да се дружим са планинарима, и да се изложим и 
одређеним физичким напорима. Места, која планинари у својим шетњама кроз природу виде, 
су вероватно последња упоришта неуништене природе, непоремећене флоре и фауне, и то, по 
мени, велико богатство ове планете, у овим тешким и стресним временима испуњава душу 
позитивним и племенитим доживљајима и осећањима. Део Карпата, у коме смо били 
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смештени, и то у једном идиличном планинарском дому, Дому Јелена, је комплекс Јужних 
Карпата, тзв. Трансилванских Алпа и то на граници са источним комплексом Карпата. Јужни 
Карпати се, иначе, протежу све до планина источне Србије, као што су Мироч, Дели Јован, 
Хомољске планине.  

Мунчи Бучеђи је планински комплекс Јужних Карпата чији је највиши врх Ому (човек) 
висок 2507 метара, који смо и освојили, и, наравно, били врло поносни на свој планинарски 
успех. Кренули смо на планину жичаром и стигли до висине од 2200 метара, где смо уживали 
у вајарским делима природе, где су сунце, ветар, снег и киша извајали споменике, који 
подсећају на бабе (рум. бабеле). Једна стена је “уметничким радом” природе постала права 
сфинга, и као таква налази се на полеђини румунске новчанице од 50000 леја. Од тог места, 
кренули смо гребеном планине у освајање врха Ому. Лагана шетња кроз прелепе пределе 
(укупно око 8 км) завршила се напорнијим успоном од око 300 метара, и доласком, по свежем 
снегу од претходне ноћи, до планинарског дома на самом врху. Облаци, сунце и киша 
смењивали су се непрестано и то таквом брзином да врло често нисмо фотоапаратом 
успевали да “ухватимо” кадар који хоћемо, зато што док наместимо фотоапарат, предео је већ 
потпуно прекривен маглом. После неизбежног сликања на врху, и наравно заслуженог чаја са 
румом у планинском дому, нас 32 се идиличном и прелепом долином Јелена, пешке спустило 
са врха Ому, до подножја планине.  

Доживљаји и узбуђења, које смо том приликом имали, превазилазе сваку машту. 
Прелепи обронци долине са дивокозама, срнама и јеленима који су нас посматрали, чаробни 
појас шуме који подсећа на бајку, где је све толико идилично и бајковито, да човек очекује у 
најмању руку да сретне неког вилењака или патуљка. Један од куриозитета овог одмора биле 
су “меце”, тј. мрки медвед (Ursus Arctos), којима ово подручје обилује, и који су заштићени 
законом, слободно ноћу шетали око нашег дома, и по тераси, на којој смо ми планинари 
седели.  

Зора Маурић 
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ЈУЖНИ КАРПАТИ  

 
Удобним аутобусом, у добром расположењу кренули смо према Румунији. Границу смо 

прешли код Српске Црње. На румунској страни нигде путника, па смо се обрадовали да ћемо 
брзо наставити пут, али.... Због процедуре промене новца, пут смо наставили тек после три 
сата. Одахнули смо када је аутобус кренуо даље глатком асфалтном траком кроз шпалир, до 
пола у бело окреченог дрвећа. Пут је водио кроз насеља скромног изгледа, а на широким 
травнатим појасима белела су се јата гусака. На свакој трећој бандери – родино гнездо са већ 
излеглим младим родама. 

Већ је подне када равничарски пејзаж замењују боровима прекривене падине а иза окуке 
се појављује река Нускоара, која у том делу тече кроз прави кањон. Настављамо даље, сада 
већ излоканим макадамом, до планинарског дома Кабана каскада на висини од 1000 метара а 
онда напуштамо аутобус, обувамо гојзерице, стављамо ранчеве на леђа – до следећег дома 
нас очекује још 6,5 километара пешачења. Макадамски пут благим успоном води поред 
потока – речице која хучи стварајући много малих каскада. Одједном, колона стаје – пута 
више нема. Педесетак метара даље види се наставак пута али нас дели готово непроходна 
провалија. Само два дана пре нашег доласка, обилне кише су се сручиле са брда и однеле део 
пута. Није нам преостало друго, већ да се стрмом падином, кроз густо шибље и борове 
придржавајући се за гране, пробијемо до наставка пута. Срећно стижемо и до дома Кабана 
пјетреле на висини од 1480 м, који се налази у Националном парку Ретезат. 

Сутрадан је освануло тмурно јутро – домаћин предвиђа невреме. Данашњи план је 
освајање Пељага (2509 м/нв), највишег врха Јужних Карпата. Наш водич Бора Станковић се 
консултује са домаћином и после краће дискусије одлучујемо да кренемо, па докле стигнемо. 
Крећемо стазом пуном камења, али не ходамо већ скачемо са камена на камен а камење се 
налази у води која, срећом, није дубока. Тако стижемо и до планинарског дома Ђентијана 
(1670 м/нв) где правимо паузу за доручак. Настављамо пут по прелепој долини украшеној 
зеленим травнатим површинама и огромним белим стенама које су глечери, ко зна када 
докотрљали. Горско око Стинишоара нас мами на одмор и уживање у лепом пејзажу. Са 
стрепњом посматрамо небо којим час круже црни облаци, час се промаља сунце. Настављамо 
према превоју који се издиже пред нама као зид налик на петлову кресту. Пењемо се стрмим 
успоном на превој Букура (2206 м/нв) где нас као награда за труд очарава прекрасна долина 
са језером Букура. Облаци постају злослутно црни и плашимо се да ће се остварити прогноза 
домаћина. Бора и Лиа се консултују и тешка срца предлажу повратак. Ошинуо нас је хладан 
ветар и после краћег размишљања већина прихвата Борин предлог за повратак. Али не и Сабо 
Карољ. Он саопштава Бори да на своју одговорност наставља успон јер је дошао да освоји 
врх. Његову иницијативу су једва дочекали Предраг Ацкета и Горан Николић а придружује 
им се и Мира Илић из Београда. До врха је требало савладати још 300 метара висинске 
разлике за око 2-2,5 сата хода. Храбру четворку је Бог наградио, скренуо облаке, па и 
повремено даривао и сунце. Они су имали срећу да виде са врха, као на ђердану нанизана, 
језера Флорика, Виорика, Ана и Лиа. Ми смо се вратили истим путем у дом, баш на време, јер 
се предвече небо ипак отворило и јак пљусак је стигао храбру четврорку, срећом на повратку, 
на пола пута до дома. 

У суботу је освануо диван сунчан дан и сви смо расположени кренули да освојимо 
Ретезат (2482 м/нв), трећи по висини врх Јужних Карпата. Ретезат је нижи од Пељаге али зато 
тежи за освајање. Већи део успона је скоро алпинистички. При успону се често помажемо 
рукама, али осунчани пејзажи, долине испресецане сребним тракама потока, награда су за 
труд. Приближавамо се врху, унапред се радујемо – ево стигли смо! Понети еланом, 
убрзавамо темпо – врх је ту, на домак руке. А на врху установимо да је прави врх који нисмо 
видели од овог претходног, тек пред нама. Морамо опет да силазимо са камена на камен, са 
стене на стену. То нас је мало онерасположило, али почиње опет успон, овај пут на прави врх 
и морал опет расте. Успон је тежак, хукћемо али не одустајемо. И ево нас на врху. Нашој 
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радости нема краја. На све стране се пружају широки видици на прекрасне долине одакле нам 
се, окупане сунцем, смеше горске очи. После фотографисања и одмора крећемо назад према 
дому поносни на данашњи успех. Помало уморни од превише стена и камења стижемо у дом 
где нас чека вечера. После вечере неко рече: - Е, да нам је још музика! И гле чуда- за 
неколико минута стиже и музика и поче шоу програм у коме је звезда вечери био Нишлија 
Ђорђевић. Он је, уз сарадњу наших планинарки направио такво расположење, да су сви 
присутни, све време брисали сузе од смеха. Општем расположењу је допиринело и добро 
црно вино. Нишлија се после хвалио да су му куварице после нудиле репете, јер овакав шоу у 
дому још нико није приредио.  

Сутрадан у јутрарњим сатима пакујемо ранчеве и напуштамо Национални парк Ретезат. 
Полако се спуштамо истим путем до дома где нас чека аутобус. Ослобађамо се гојзерица и 
пртљага и идемо још мало пешке, јер је пут од кише још више излокан. Седамо у аутобус и 
настављамо пут према кући уз нешто туристичког програма. Као прво, посећујемо музеј и 
археолошко налазиште у Сарвизегетушу, престоници некадашње Дакије. Затим смо посетили 
и најстарију ортодоксну цркву у целој Европи, источно од Тисе, која је подигнута на 
темељима хришћанске цркве из 4 века а ова у данашњем издању потиче из 13 века. У 
дворишту цркве изложен је камен – остатак некадашњег Панонског мора. На крају стижемо у 
Хунедоару, где je прекрасан средњевековни замак у којем је рођен Хуњади Јанош 
(Сибињанин Јанко), који је познат из ратова против Турака.  
Враћамо се из Јужних Карпата, обогаћени још једним незаборавним доживљајем. Бора и Лија 
Станковић су се поново доказали као изваредни организатори и врсни водичи. Хвала им што 
су нам омогућили овако леп доживљај.  
 

Вера Пинтер 
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ДУРМИТОР 

 
Дурмитор је вечно леп и изазован за сваког планинара ма који пут му се враћао. Али 

посебну драж има доживети га поново први пут, очима и душом младих, који га тек угледају. 
Заједничка љубав према висинама и чистој природи спојила је генерације од 8 година 

(Феђа из Новог Сада), од 16-18 година (осморо средњошколаца), од 20-30 година (седморо), 
са “ветеранима” од преко 35 (петоро) и ујединила, не само планинарска друштва, већ и 
народе. Наиме, “подсвојили” смо двоје младих Чеха, који су са одушевљењем били део наше 
екипе, од изласка из воза до спуштања шатора последњег дана камповања. Због оваквог 
састава планинара, вођа пута, Светлана Теофанов (Панчево), саставила је мудар програм 
пешачења и обиласка Дурмитора: не сувише ризичних успона (због почетника, који се први 
пут срећу са литицама, сајлама и клиновима), а што више разноврсних и занимљивих тура 
које уливају светлост у душу и подстичу обећање да ће се поново доћи, како би се обишло и 
освојило и оно што се овог пута није стигло.  

7. августа приспели смо у камп, организовали се и до почетка кише искористили пар 
сати да обиђемо најближа језера, Велико и Мало Црно језеро. Увек на истом месту, подно 
Међеда, од године до године мењају само ниво воде, дубину превлаке која их спаја и број 
чамаца који секу огледало “горских очију”. 

8. августа смо прво из “птичије перспективе” корпи на жичари закључили да смо све 
ближе оличењу богова: каменим масивима који парају небо, језерима која се у свим 
нијансама боја преливају у шуме и пашњаке и снегу у августу, вечном снегу на сеновитим 
странама поносног крша. На самом почетку пешачења смо се умили на извору Савине воде, 
који је по легенди свети Сава даровао безводном пределу испод Савиног кука и освештао га 
да лечи болести срца и враћа снагу. Тако освежени, са Савиног кука (2313 м/нв) смо 
пожелели да прелетимо на Боботов кук, Међед, Бандијерну, Црвену греду или Рбатину, који 
су се чинили да су на дохват руке, право испод нас. Али пут нас је водио ка Шљемену, 
источном (2445 м/нв) и западном врху (2455 м/нв). Иако је наш водич по Дурмитору, Раде 
Радичевић, покушао да одврати појединце од ове авантуре, из групе од 21 планинара нас 17-
оро се, понето ентузијазмом препустило технички захтевном изазову. У колони, приљубљени 
уз стену, помажући се клиновима и сајлама на појединим местима и бодрећи једни друге, 
освајали смо метар по метар уске стазе усечене у вертикалне литице. Сигурна обућа, добра 
концентрација, непрекидна брига водича и спасоносна упутства, безбедно су провели и 
последњег почетника и кроз задњу етапу успона, вертикални усек, где би сваки погрешан 
корак могао да изазове одрон камена који лети право на оне који су ниже на стени. Још 
поноснији смо били кад смо сазнали да су наш фотограф (Светлана) и камерман (Саша 
Радичевић) имали довољно руку да овековече тренутке урањања планинара у исконску снагу 
масива. Тренутак предаха, а онда фасцинантан призор! На преко 2000 м између жилаве траве 
и високогорских цветова који расту такорећи из камена, снежни глечер бљешти под сунцем. 
Одмах сви постајемо деца: вежбамо скијање без скија, грудвање које смо већ заборавили, 
окрећемо кристале леда према светлу и пратимо траг дугиних боја. Одједном је време стало, 
свесни смо само ерупције радости и захвалности што нам је дарована таква лепота. 

Следи пешачење, просто савладавање растојања уз незнатан нагиб и ето нас на врху 
Шљемена. Ручак, одмор, опуштање, али и брига: треба се спустити истим путем, а то захтева 
још више вештине него пењање. Али пре тога, још једно “санкање” низ глечер. Сви смо га 
испробали, чак и камера. А онда пажљиво, крајње опрезно спуштање низ усек, у паровима на 
безбедном растојању, па крајње опуштање у корпама жичаре. Сад смо заиста господари неба! 

9. августа крећемо пут Ледене пећине (2130 м/нв). Шума брзо остаје за нама. Чека нас 
усијан камен, сипар и терен као да је пренет са Месеца. Али на Месецу бар нема змија, на 
које смо ми упозорени. На срећу, нисмо их срели. Уместо тога смо се хладили снегом још 
једног глечера и пењали одлично маркираном стазом, која је чак дозвољавала раздвајање на 
бржу и спорију групу, како би свако ходао темпом који му највише одговара. Сад су 
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омладинци бржи, подразумева се, а води их “камерман” дурмиторски искусан, иако млад 
водич, Саша. На улазу у Ледену пећину - гужва. Нас 20-оро нисмо били једини посетиоци 
који су тог дана одлучили да обиђу својеврсну дурмиторску лепотицу, која је сваке године 
другачија. Спуштање у пећину је по степеницам уклесаним у снегу; што ниже то хладније. 
Након жарког сунца прија чак и јакна! А онда призор из бајке: на површини од тридесетак 
квадратних метара безброј сталактита и сталагмита од леда, различитих величина, облика и 
старости и два језерца под ледом. Застаје нам дах од чаролије природно извајаних фигура. 
Заборављамо да стојимо на леду, понеко проверава и колико је тврд, а свима који су жељни 
свеже воде из језерца чини се да се флаша од пола литре пуни читаву вечност, јер се прсти 
мрзну. Не излази нам се напоље... утисци су снажни до драматичности...кад бисмо могли да 
понесемо пећину са собом... Али она остаје тамо где је створена, и за сваког другог ко се 
потруди да дође до ње. Ми је износимо само у души и на филму. Одмор, ручак, последњи 
поздрав вечном леду, па спуштање у Локвице. Катуни... једини настањени које смо видели 
током боравка на Дурмитору. Из даљине се чују клепетуше оваца, а лавеж паса упозорава. 
Но, домаћини су љубазни људи широка срца, који живе у складу са природом. Жељни су 
разговора... одакле смо, шта смо све прошли ... куда планирамо даље? Савети, искуства, која 
су увек добродошла. Продужавамо долином, испод Међеда, па кроз шуму четинара, па право 
на купање у Црном језеру. Кристалн чиста вода прија након свих знојева, али само на кратко: 
и пингвини би добили кијавицу. Ипак је то 1500 метара надморске висине.  

10. августа... хм, шта ћемо? Ноге нам свима “планинарски” поцрнеле: бело докле допиру 
чарапе и ципеле, бело до границе шорцева, а остало реш печено. Одлука - хладовина. Идемо 
шумом до Змијињег језера. Уз поток, поред напуштених воденица, поред кристално 
провидног језерца у стени, па између 50 м високих четинара, кроз обиље шумских јагода. Ово 
није пешачење већ одмор! А језеро - локвањи управо цветају. Док смо ми остали поседали 
око бусоле и карте и одржали курс оријентације, професорка биологије Оливера Абрамовић, 
напунила је огромну кесу примерцима високогорских биљака, маховина и шишарки, а онда 
нам, видно задовољна, одржала час екологије. Очи су јој само једног тренутка изгубиле сјај: 
кад је споменула градске контејнере и “бувљу пијацу”.  

11. август је освануо тмуран. Дурмитор подсећа да су три сунчана дана заредом премија, 
чак и усред августа. Отпада Боботов кук, отпада Међед... горостас - планина прави план 
уместо нас. Крећемо према катуну Доња Алишница, непрекидно гледајући у небо. Одмор, 
доручак, саветовање... нико није сигуран шта дан доноси... Да ли је изнад нас магла или су 
облаци, кад и са које стране ће се отворити небо. И ту се екипа дели, на оне спремне да 
покисну и оне који забринуто гледају своје патике у стању полураспадања. Нас деветоро 
продужавамо до Горње Алишнице. То је већ изнад магле. Издржаће још неколико сати! Циљ 
нам је Планиница... Савлађујемо травнати терен, “пашњаке под нагибом” оивичене врховима 
до којих ове године нећемо стићи. Пењемо се све више, поред појила посматрамо дуел два 
бика за превласт над стадом. Наравно, са безбедног растојања. Идемо даље. Сунце! Прво 
стидљиво, а онда све упорније разгони магле и обасјава... ни мање ни више него крдо дивљих 
коња, слободних и брзих као ветар. Док зачарано посматрамо њихов галоп низ падине, 
пребиремо по сећању: на истом месту су били и пре четири године, и пре седам... И не чуди 
нас што те слободне животиње остају верне ували у којој су пронашле најбољу траву. Или 
можда најлепши мирис ветра. Продужавамо, још мало, још само мало кроз ниску макију и 
ето нас на широком, прелепом врху Планинице (2330 м/нв). Са одсечене стране врха, ветар 
раван олуји тера нас да се спустимо што ближе земљи док посматрамо исконску лепоту 
Шкрчких језера, дубоко испод нас, а тако прозирних да им бројимо спрудове. Опијени, 
прелазимо погледом преко Зелених и Шарених пасова, Боботовог кука, Безименог врха, 
преко сипара, камена, макије, воде и неба... и сунчамо се, из ината, скоро сат и по. “Ово је 
поклон за све сате ходања по Дурмитору” - отело се Бојану, који је све ово први пут видео и 
све јуначки прегазио. Али ни екипа која је одустала од Планинице није “пала” из 
метеорологије: само што смо стигли у камп, изули ципеле (највеће планинарско задовољство) 
- почело је да лије. Саставили се небо и земља. Шатори су једва одолевали, а ми тражили 
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заклон испод стрехе Шибалићеве куће, одевени као да је поларна зима. Сатима, целу ноћ и 
цело јутро 12. августа, наизменично пљусак и ситна киша која пробија шаторско платно, без 
изгледа да се разведри. Ми мокри, ствари мокре... паковање равно спасавању Нојевом 
барком.  

Дурмитор је још једном потврдио своју неукротивост, али и моћност да привуче и веже 
за себе срца планинара оним што нуди у интервалима своје доброћудности.  

 
Гордана Јанковић 
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МАКЕДОНСКИ МАРАТОН 

 
Кад смо после удобног пута возом стигли на омалену железничку станицу Ореше, још 

нисмо знали шта нас чека у наредна два дана. После фотографисања на старту, мало уморни 
од пута, али жељни природе, њене лепоте, тишине и свежине, започели смо нашу авантура. 
Пут нас је на кратко водио пругом, затим уском стазом, и онда асфалтом до омаленог 
класичног, мирног, планинског села Нежилово. Већ тада се у даљини оцртавала Солунска 
глава, али мало ко од нас је био спреман да поверује да ћемо сутрадан бити тамо. Одатле се 
пут наставља широком стазом, коју би неко, без пуно претеривања назвао и колским путем 
јер је проходан теренским возилима. После укупно четири и по сата шетње од станице, 
стижемо до планинарског дома Чеплес који се налази на 1450 м/нв. После вечере и мало 
одмора отишли смо на спавање. Смештај прави планинарски, кревети на спрат, и ако нас је 
било више него кревета, сви смо нашли место за спавање и добро се одморили за напоран дан 
који нас је очекивао.  

Кренули смо око осам изјутра на успон. Велики залогај, наш први пролазни циљ, да га 
тако назовем, била је Солунска глава (2540 м/нв). На путу до врха одали смо почаст 
македонским планинарима, који су у непосредној близини стазе која води до врха, трагично 
настрадали у снежној лавини. После три сата стигли смо на врх покривен снегом, где нас је 
македонска војска лепо дочекала чајем, али смо морали одмах наставити даље, јер улазак у 
војни објекат није био дозвољен. Почео је да дува и веома снажан ветар, мада је небо и даље 
остало ведро и сунчано. Затим смо се по снегу, који је на неким местима достизао висину и 
до метар и по, али којег је по речима домаћина, ове године било незапамћено мало, спустили 
до планинарског дома Бегово. Дом је тренутно у очајном стању и оставља утисак да се не 
користи, али у плану је, како смо сазнали, његова оправка. Надам се да ће то и бити јер се дом 
налази на прелепом месту. Од тог места уском стазом се спуштамо до колског пута који нас 
води до планинарског дома Караџица, који је, заједно са целим пределом који носи исто име, 
стециште излетника из Скопља. Не без разлога. Око шест увече сви стижемо у дом и ту се 
спремамо за спавање. Дом је веома леп и чист за планинарске услове и стандарде, има 
кухињу, велику трпезарију, пар туш кабина и леп и чист тоалет. Од дома се пружа прелеп 
поглед на Солунску главу. После вечере лако смо утонули у сан. 

Сутрадан је полазак био у шест ујутро. Пут нас је водио најпре кроз једно албанско село, 
затим нас спустио до, за нас безимене речице. Затим лепом планинарском стазом и после 
неких сат и по стижемо до места са којег се види наш циљ - Водно. Затим, мало колским 
путем, мало стазом, мало кроз грмље и око два поподне стижемо до Марковог манастира. 
После краће паузе настављамо пут. Крећући се по добром колском путу, између викендица, 
воћњака и винограда, стижемо до села Горње Солње. Ту правимо кратку паузу да допунимо 
залихе воде, јер је тога дана владала несносна врућина. До циља нам је остало још око пола 
сата лаке шетње по прелепој планинарској стази која делом пролази кроз борову шуму. 
Одатле се пружа последњи поглед на Солунску главу, која се сада налазила, фотографи би то 
рекли, у трећем плану, сасвим, сасвим далеко на хоризонту. Стижемо на Водно (1067 м/нв), 
циљ овог планинарског похода, где нас домаћини дочекују са укусним ручком.  

Пошто се радило о малом јубилеју, двадесетом походу, имали смо част да нам се обрати 
творац овог похода. Он нас је наравно позвао да и даље учествујемо на овој прелепој акцији и 
захвалио нам се на учешћу на овогодишњем походу. После доделе диплома и обавезног 
фотографисања за успомену, почиње последња етапа. Спуштамо се до Средњег Водна, 
растајемо се са пријатељима из Македоније, размењујемо адресе и договарамо будуће сусрете 
на њиховим и нашим планинама. Ускоро стижемо до Скопља и улазим у воз, наш следећи 
циљ је Београд.  

У понедељак, 24. априла, стижемо у сиви, загушљиви Београд. Велика, горка промена, 
али на то смо навикли. 

По речима домаћина, прешли смо 100 километара, мада ми остајемо при убеђењу да се 
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радило о не више од 80-так километара. Овде бих напоменуо да смо све време све ствари 
носили на леђима, што акцији даје додатну тежину. Овај планинарски поход препоручујем 
свима јер се ради о лепој, мада и физички захтевној акцији. До скорог виђења, Македонијо, 
здраво !!! 

Душан Старчевић 
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ПЕЛИСТЕР 

 
Дуг је пут до Македоније, али вреди се упутити “тамо где сунце вечно сја”. 

Септембарско јутро. Воз клопара Пелагонијом, пространом равницом југа Македоније. Свуда 
наоколо сува трава и магарци, и пуно сунца. На окнима и доврацима кућа висе венци црвене 
паприке, на пољима дуван. 

Стари град Битола, с погледом на Пелистер. Широки сокак с оријенталним кућама, 
улица старих заната, сахат-кула, две џамије, црква Св. Димитрија, Хераклија с римским 
ископинама. Била је то тек блиц посета овом занимљивом граду. 

Национални парк Пелистер, на планини Баби, с највишим врхом Пелистером (2601 
м/нв), десет километара је удаљен од Битоља. Планина је обрасла листопадним и зимзеленим 
шумама. Међу четинарима је карактеристична молика, високи бор с трокраким и 
четворокраким четинама. Много је има, од једногодишњих до огромних, богато разгранатих, 
старих око 80 година. Међу прелепим стаблима молике сместио се планинарски дом 
“Копанки”. 

До врха воде три стазе: гребеном – каменита, најкраћа и најтежа, кроз шуму – најлепша, 
и шумским путем – ненапорна, али дугачка и досадна. Пелистер је пример лепо уређеног 
националног парка. Наишли смо на извор који има кућицу с каменим кровом. Чесма је 
издубљен комад балвана, одакле вода левком понире. Дрвени мостови, надстрешнице с 
клупама, крај пута издубљена дебла – корпе за смеће. Примера је много. 

Потоци тихо ћућоре, неки падају у каскадама. Извори с окрепљујућом водом, здрава 
шума, крај стазе даждевњак – знак да смо у ненарушеној природи. Камене реке, глечерима 
створене бујице оштрих, неправилних громада. 

Облаци непрестано плове. Кишни и троми, ношени јаким ветром, изручују кишу, па лед. 
При врху магла. Стижемо до циља. Грејемо се у метеоролошкој станици и крепимо чајем, 
овога пута ускраћени за поглед који се за лепог времена одавде пружа: на истоку 
Пелагонијска котлина и Кајмакчалан, а на западу Преспанско језеро и Галичица. 

Бујица тече шумским путем с висина Пелистера. Зна тачно где ће скренути са стазе, у 
шуму. Имају потоци свој пут. 

Вече проводимо с домаћинима из Велеса, уз песму и добра македонска вина. Растали 
смо се с обећањем: видимо се ускоро. И видели смо се. 

 
Сања Штефан 
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МАЉОВИЦА 

 
У Бугарској, на Рили се налази највиши планински врх у Југоисточној Европи, 2925 

метара висока Мусала. Стога се оправдано ово подручје може назвати “кровом” Балканског 
полуострва. Рилу одликује степенаста висинска разуђеност, док је у хоризонталним равнима 
пак одликује зракаста разуђеност. Најмаркантнији врхови и гребени крећу из близине 
централно смештеног врха Каварата (2691 м/нв). Водоравна разуђеност пак дели масив на 
четири дела: источни, централни, северозападни и југозападни. 

Северозападна Рила је поред источне Риле најинтересантнији део планинског масива. Са 
истока га ограничава Левијско, а са југа Рилски поток. Ту се налази чувени манастир Рила и 
омиљени планински рај, планински венац Маљовица који се простире у правцу исток-запад и 
спаја се са једним огранком централне Риле, гребеном Скакавец. Након ланца Мусала ово је 
највиши део горја (Велики Купен 2731 м/нв и Маљовица 2729 м/нв).  

Баш на овом северозападном делу Риле у масиву Маљовица ПСС Војводине је одлучио 
да одржи зимски алпинистички течај под руководством истакнутог бугарског алпинистичког 
инструктора Милча Ладова. 

Школски центар Маљовица припада Туристичком савезу Бугарске. То је солидан 
троспратни објекат са углавном четворокреветним собама са купатилом и централним 
грејањем. Има пространу трпезарију, опремљену кухињу, кафе бар, друштвене просторије, 
скијарницу, кино-салу, библиотеку, музејску збирку из области алпинизма, фискултурну салу 
и у њој вештачку стену, а у непосредној близини објекта се налази ски лифт и скијашка стаза 
као и вештачки ледени слап за вежбање алпиниста. Школа се налази на завршетку асфалтног 
пута од Самокова на 1720 м/нв. На око три километра од школског центра у старом 
ледничком валову на нешто више од 2000 м/мв се налази хижа Маљовица окружена 
одличним теренима за алпинизам и високогорске туре. 

И поред тога што је снег непрестано падао сваки дан и достигао преко 3 метра висине, 
програм је реализован у потпуности: упознавање са опремом, историја алпинизма, чворови, 
самоосигуравање, осигуравање партнера, коефицијент пада, лавине, кретање по лавинозном 
терену, изградња бивака у снегу (вучја јама), пењање по вештачкој стени, самоспасавање уз 
уже уз помоћ два прусика, кретање помоћу дереза и цепина, пењање помоћу дереза и два 
цепина на вештачком леденом слапу, постављање ледених клинова, спуштање низ уже 
помоћу осмице и спушталице, спасавање из лавине помоћу сонди и бипера, кретање уз 
фиксно уже помоћу жимара и прусика, кретање у навези са дерезама и цепином, осигуравање 
цепином, кочење и заустављање са цепином, прављење сидришта помоћу цепина, прва 
помоћ. 

Поред свих неповољних временских услова покушан је и успон на Мусалу. На врх су се 
попела само двојица планинара док су остали одустали због лавинске опасности на захтев 
инструктора и припадника Горске службе спасавања. Група је стигла до хиже Мусала (2386 
м/нв) након два сата пробијања од Јастребца (станица жичаре) кроз снег висок око 3 метра. 

 
Исо Планић 
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ЈЕДАН ДАН НА КОРАБУ 

 
Рано јутро у Мавровској котлини је прилично свеже. Преко језера, на чију се површина 

спустила плавичаста измаглица, назиру се још неугашене светиљке Маврових Анова. Из 
ходника допиру позиви за устајање. Чује се звекет чутурица, ужурбано се спремају 
планинарски ранци. Неки су већ изашли из дома са комплетном планинарском опремом и 
спустили се до самог језера. Друмом, према Дебру и Охриду, пројури понеки усамљени 
аутомобил, претоварен пртљагом или са гуменим чамцем на крову. 

Планинари се полако окупљају. Још неколико минута и крећемо, најпре Словенци, 
дисциплиновано и на време, а после Скопљанци и наши, са петнаестак минута закашњења. У 
аутобусу сазнајемо да нико од садашњих учесника овог великог похода на Големи Кораб до 
сада није био на врху, па чак ни сами предусретљиви домаћини. 

Благо се спуштамо долином отоке из језера према реци Радики. Сви смо видно узбуђени. 
Након пола сата вожња одвајамо се од асфалтног пута десно уз Радику. Макадамским путем, 
са много узбрдица и завоја, наш аутобус брекће и граби ка граничној караули Стрезимир. На 
другој страни уживамо у погледу на потпуно белу површину речице Радике. Не, она нема 
површину! Она не тече! Она пени! Она лепрша изнад белог заобљеног камења, прелива их, 
прескаче и иза којих ствара вирове. Она кљуца. Жубор воде је донекле ублажен бујном 
вегетацијом која местимично потпуна покрива реку. Још мало споре вожње и даље се не 
може. Остатак пута од око два-три километра, уз суво корито Стрезимирског потока, 
превалићемо пешке. Излазимо из аутобуса и упућујемо се благом узбрдицом ка пропланку на 
чијој се горњој тераси налази једноспратна зграда карауле.  

Први поглед на караулу и пропланак подсећа ме на ону познату песму Ђуре Јакшица 
“Караула на Вучјој пољани”. Караула је стварно на пољани, окруженој столетном шумом. 
Вероватно су, помишљам, у ранија времена курјаци приморани суровом зимом силазили са 
планине и баш се са ове пољане оглашавали, скупљали у чопоре, спуштали у долине и у 
близини људских насеља нападали торове са стоком. Сада, испред својих кућица реже 
дресирани вучјаци спремни да се сваког тренутка баце на непознатог. Око нас се мотају још 
два штенета мешанца, оца вучјака и мајке шарпланинке. Све се то уклапа у ову сурову и 
природну средину. 

Чекамо, пуни неизвесности и неке слатке језе. Закаснили смо да на врх Големог Кораба 
кренемо из карауле са јутарњим патролом. Узбуђење достиже врхунац када нам заменик 
командира карауле нареди да се постројимо у две врсте. Ми, онако неспретни са ранчевима, 
комешамо се. Међу нама има и старијих од седамдесет година и оних који никада нису били у 
војничком строју, али се сви са поносом гурају, сви би хтели у први ред. Јасно, не пружа се 
оваква изузетна прилика сваки дан, можда само једном у животу. Поручник нас поздравља у 
име војника и старешина карауле. 

Колона се споро формира. Још смо сви у рупи. Након стотинак метара почиње жесток 
успон и после неколико минута хода стаза нас води у густу листопадну шуму. Успон је све 
већи. Колона се постепено развлачи, тако да је сада дуга око пола километра. Претходница 
већ излази из шуме и улази у травнати појас који се протеже до самог врха. Пред нама, 
високо у брду, налазе се бачила оваца. До нас допире промукли лавеж шарпланинаца који 
окружују стадо. Прелазимо преко потока и уз веома оштру стрмину стижемо на малу зараван 
где су стешњени катуни са торовима. 

Сазнајемо да у овом бачилу има око три хиљаде оваца музара док су јагањци и овнови, 
којих има знатно више, на другом катуну, такође на Корабу. Из разговора са овим врсним 
овчарима сазнајемо да пашњаци нашег дела Кораба могу да прехране чак и преко сто хиљада 
оваца. Али је сада на овај начин искоришћен само десети део. 

Дубоко доле наша колона још излази из шуме. Дан је леп, сунчан, без иједног облачка на 
суженом хоризонту. Налазимо се као у неком левку који уместо равне кружне ивице, при 
врху има рубове назубљене као тестера. Сунце већ почиње да пече. 
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Попели смо се већ на висину од 1700 метара. Траве око нас има у изобиљу, светло је 
зелене боје, као у мају. Кораб нас плени ливадама пуним ниског цвећа. Хтели ми или не 
хтели, газимо по енцијану, мајчиној душици, анемонама, равњу и другом цвећу. Пењемо се 
већ пуна два сата. Док ходамо, тек по неку реч разменимо са неким од сапутника. Онолико 
колико нам темпо и успон дозвољавају. Старији и кондицијски мање спремни помало 
заостају. Већина наших је на самом зачељу. И челни успоравају, али задњи не успевају да 
покупе снагу. Ускоро смо на висини од 2200 метара. Јужним ободом гребена пребацујемо се 
у виши део друге дубодолине којом ћемо мало блажим успоном стићи по сам врх Големог 
Кораба. Већ са превоја, дубоко под нама, назиру се стада оваца. До нас допире лавеж 
узнемирених шарпланинаца. 

Одмор је добро дошао. Поред нас су остаци зидина некадашње граничне карауле. 
Високо пред нама испречио се заобљени врх Големог Кораба. Изнад нас елегантно круже 
орлови белорепани. Они с времена на време замакну за неки од врхова па опет искрсну као да 
нас уходе. Повремено дуне ветар који нас, све ознојене и уморене, брзо расхлади па се 
морамо облачити. Ваздух је разређен па већини отежава дисање. Разговора је све мање, и све 
су тиши. Свако се бори са собом и висином на свој начин. Иако смо понели само оно 
најнужније, ранчеви су отежали. Претходница је већ одмакла. Улазимо у местимично снежну 
зону. Што смо ближи врху свака је, па и мања увала, пуна снега. Поред нас теку јачи 
поточићи. То је од снега коги се топи. На једном омањем гребену остављамо ранчеве. 
Предстоји нам још један јачи успон травнатом стрмином до под саму главу Кораба. Идемо 
како ко може, колико ко има снаге у ногама и плућима.  

Земља овде није доле, она не лежи, она стоји, она се усправила, само што је у ходу 
лицем не додирнемо. Ми је освајамо стопу по стопу. Понеки кораци су још и краћи. Дишемо 
отежано широм отворених уста. Али, врх је ту, још двадесетак метара успона и...  

Наши пратиоци су се већ попели да извиде ситуацију. Враћају се и кажу да прва 
десетина може горе. Они пођоше. Лежим на гребену као у рову са грудобраном. 

У једној од следећих група излазим и ја. Прилазим граничном камену и додирујем га 
руком. Гранични камен је бетонски квадар са нашом тробојком и ознаком СФРЈ. Повлачим се 
корак два назад, да омогућим и другима прилаз камену. Лежем и покушавам да се опустим. 
Место на којем сам се опружио неравно је, али ми лежећи положај прија. Ништа не мислим. 
Мало ми се мути у глави. Узбуђење полако сплашњава, а снага ми се постепено враћа. 
Пресрећни смо што смо успели. Мој поглед са врха губи се негде на плавичастом хоризонту. 

Небо је плаво и тако близу, чини ми се да га руком могу дохватити. Небески свод, тај 
плавичасти кишобран који нас наткрива, овде нам личи на огртач са којим смо се огрнули. 

Десно, али мало северније, беле се врхови Шаре, то су Титов врх и Љуботен, једино се 
они својом висином донекле могу мерити са Корабом. Далеко на северу, већ се слабије 
разазнају Паштрик, Коритник и можда они најудаљенији висови, скоро беличасти, што са се 
спојили са небом врхови Проклетија. Далеко на југу је Пелистер а на истоку Солунска глава.  

Неки од планинара су “прошверцовали” фотоапарате, ипак се сликамо за успомену... 
Још један поглед на околину са ове висине и полазимо назад. Успут узимам омањи камен за 
сећање на овај поход и на ову заиста лепу планину. Нису ми уопште јасне приче о суровости 
и неприступачности Кораба. Једино ако се мисли на то што се налази на периферији земље, 
изван путева, далеко од главних туристичких праваца. Узалуд што је природа била изузетно 
дарежљива и широкогруда па је подарила можда најидеалније природне услове за зимске 
спортове и туризам.  

Опрезно силазимо са врха испод кога нас чека новопридошла група. Поседасмо. Са 
суседне литице у долину се сјури дивојарац. Могли смо га пратити неколико минута док се 
није потпуно изгубио у сивилу камењара. Орлови и даље круже. Десно од нас и мало ниже 
једна је већа стрмина прекривена снегом. Упутили смо се опрезно према њој. Они млађи и 
хитрији већ се спуштају по снегу, испод кога се чује жуборење воде. Сада нам сунце сија у 
потиљак. Осећам како ми уши бриде. Неколико група је сишло са врха и сада већ 
расположени силазимо према гребену где смо оставили ранчеве. Овде ћемо се сви сачекати. 
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Сви смо весели, говорљиви, раздрагани. Све нас је обузело осећање неке бескрајне среће због 
овог великог успеха. Труд се исплатио, сви који су кренули попели су се на врх, нико није 
изостао.  

Пошли смо. Млади и бржи су се просто сјурили до бачила Беланџе, скоро 
праволинијски. Старији, хтели то они или не, морају силазити серпентинама. И док се 
претходница задржава на неком успутном видиковцу, ови други већ пристижу. Предвече први 
су већ стигли до карауле. У сумрак, пристигли су и остали. Срдачно се поздрављамо са 
нашим пратиоцима и војницима на караули и уз песму хитамо ка аутобус. 

Повратак поред реке Радике прошао је по мраку. Кад смо стигли до дома, Мавровско 
језеро је било дубоко утонуло у ноћ.  

Ове ноћи нисам могао спавати. Да ли због умора или због тога што сам у мислима и 
даље био на Корабу, ни сада ми није јасно. А та нејасноћа је део онога што сам понео са 
Кораба. 

Сваки планинар, био он искусан или почетник, кад освоји неки врх понесе у свом срцу 
део тог врха али тамо остави и део себе, нешто што ће га понукати да једног дана поново 
крене према истом врху. 

 
Цветин Ристановић 
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ТРИГЛАВ 

 
Стигли смо у Љубљану у планираних 7 сати, паркирали у парку Тиволи и прошли старим 

делом града. Попели смо се до Тврђаве, која је још била затворена за посетиоце, али нам се 
зато указао видик на већи део града, пошто је било ведро, сунчано време. Вратили смо се 
поред пијаце и успут попили кафу и доручковали. 

До Рудног поља смо стигли око подне и ту се пресвукли и препаковали сви који смо се 
определили за врхове Алпа. Тешко је одлучити шта понети; више од 1000 м успона, а треба 
нам пресвлака, хигијена, вода, бар нешто хране, кабаница; уз то, да ранац не буде тежак. 

Избор је направљен и око пола један смо кренули. Јова напред, остали у колони, 
Магдалена као чистач. Испоставило се да су неки претоварили своје ранчеве, па су ишли теже 
него што су навикли. Вишак је могао да се остави у првом дому, где је била дужа пауза. Стаза 
до Водниковог дома је, већим делом, кроз шуму и доста је стрма. Нисмо се баш радовали 
дужем спусту после првог успона, јер то је значило додатно пењање. Последњи километар је 
био по страни планине, уска стаза усечена у косину. Водников дом је место где можемо 
последњи пут наточити чутуре на чесми, јер даље се вода купује. Да се не би често 
сачекивали и да група остане у целини, Јова је одлучио да буде на зачељу, да преузме улогу 
чистача, а напред је ишла Магдалена. Пут према Планици је нешто мало стена са пар сајли, и 
стрма земљана стаза са мало сипара. Иначе, маркација је видљива од почетка Рудног поља до 
самог врха. После око сат времена, замолили смо Јову да пусти напред нестрпљиве, оне који 
иду нешто брже од групе, пошто је све јасно и нема неких опаснијих делова. Тако је десетак 
планинара мало пожурило, али нису стигли баш много пре нас осталих. Још пре Водниковог 
дома у неколико наврата је падала ситна киша, а последњих сат времена није престајала. 
Ветра није било, тако да је било подношљиво време за пењање. Последњи су стигли у дом 
Планика око 19:30. Сместили смо се сви у једну спаваону, са креветима на спрат и чистом 
постељином. Сазнали смо да се светла гасе у 22 часа, да су тоалети напољу, ван зграде, само 
за ноћ постоји један у приземљу. Купатила нема, вода цурка помало на једној чесми у згради, 
из дворишта је улаз, али пише да није за пиће. Мало нам је то невероватно, али нико не жели 
да проверава да ли је баш тако. 
Купујемо воду: 2 евра пола литре или 4 – 4,5 евра 1,5 литра. 4 евра је и лименка пива. Има 
куване хране неколико врста, за 3 до 8 евра по порцији. Шоља млека или чаја је 1,8 евра. 
Убрзо се зачула грмљавина, ветар је страшно почео да дува и падала је ледена киша. Доста 
дуго је то трајало. Ујутру је још падала киша, па смо наставили да спавамо. 

Водич Јова је одлучио да преспавамо овде још једну ноћ, да бисмо могли да се попнемо 
на врх. Ако се разведри до подне, планирамо да се пењемо на врх а сутра силазимо, а ако не, 
све се одлаже за понедељак. Око 9 сати је престала киша, изашло је сунце, али су облаци 
стално долазили и пролазили. Око 13 сати је пала одлука да не идемо на успон, јер поподне 
постоји реална опасност од наоблачења и громова, који су при врху већ однели неколико 
живота ранијих година. Половина групе није поштовала ову одлуку. 12 планинара се тог 
поподнева, у неколико групица попело на Триглав. Само се један поштено јавио где иде; 
остали су пошли на Мали Триглав, или “само ту около, мало” а после отишли до краја. 
Стигли су сви безбедно, повремено били у облацима и невидљиви, али срећом, громова није 
било. За мене је то ипак, непоштовање водича и била би сасвим друга прича да се нешто 
непријатно десило. Ми, остали, шетали смо у близини Планике и сликали, највише велике 
количине цвећа, које нисмо очекивали на овој висини, које расте буквално из камења и 
процепа у стенама. Посетило нас је неколико алпских врана, препознатљивих по жутом 
кљуну. Сутра ујутру је ту било и одмарало се и неколико оваца, попеле су се из катуна, који је 
стотинак метара испод Водниковог дома. 

У понедељак смо устали у 5 сати и спремили се за старт сат касније. Двоје су одлучили 
да ипак не иду на врх, тако да је наша група бројала 12 планинара. Напред Јова, на зачељу 
Магдалена. Предиван излазак сунца и успон је протекао без проблема. У 8 часова смо били на 
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врху, ударили печате (понели смо неопходно јастуче), опет пуно сликали. 
Група која се јуче попела већ је отишла; чекаће нас код Водниковог дома. Нама је 

требало сат и 15 минута до Водниковог дома, тачно упола од времена за успон. Чим смо ми 
стигли, прва група је кренула даље. Било им је много да још чекају. Стигли смо их нешто 
касније на спусту према Кући на Војах. Даље смо ишли заједно и спустили се на циљ нешто 
после 17 сати. Укупно 2200 м спуста по стрмим шумским стазама. Ту нас је непријатно 
изненадила вест да не раде тушеви и нема топле воде. Интересантно како то селективно нема 
воде на тушевима, а на лавабоима има. И то само хладне. Можда у неким деловима Словеније 
то тако функционише. Некако смо се и опрали, али још један проблем – ствари су нам у 
аутобусу, а до аутобуса ћемо тек сутра ујутру и то пешке 4 км. Све се померило за један дан 
због невремена у Алпима. Али све је било мање проблематично кад смо одспавали и 
одморили се. У уторак смо отпешачили до Старе Фужине и састали се са другом групом и 
коначно дошли до наших ствари. Даље смо наставили по плану, до Шкоцјанске јаме. 
Обилазак траје сат и по и заиста је вреди видети. Кажу да има највећи кањон од свих пећина у 
Европи. Дугачка је 6 км, а у обилазак је укључено 3 км.  

Ово је био још један успешан поход у планине. Била је то и лепа сарадња између два 
друштва, новосадског и београдског. Сигурна сам да није и последња. 

 
Магдалена Селеши 
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НА ВРХУ ПЛАНИНЕ БОГОВА 

 
Море Егејско, Неи Пори. Планина Олимп, у подножју олимпска ривијера. Грчка 

митологија, Византија, православље и манастири Метеора. Историја, култура, спорт и 
рекреација. 

Време сунчано. Море мирно, благо усталасано. Првих осам дана у Неи Пориу као 
поручени за боравак на дугачкој и широкој пешчаној плажи и целодневно пливање. Одмор и 
релаксација. Одбојка у плићаку. 

На само 5 км од места нашег боравка тврђава Платамон. Вечерња шетња је поред 
пливања блага припрема за успон на Олимп. 

Дан пред успон пут нас води ка Метеорима. Стене у ваздуху. Манастири на врховима 
стена. Укупно шест од 25 колико их је било кроз векове настајања и страдања: 
Метаморфозис, Варлам, Св. Троица, Св. Стефан, Русану и Св. Никола Анапафас. На десној 
обали реку Пиниос надвисују горостасне стене формиране пре око 60 милиона година. 
Најстарији и највећи манастир Велики Метеор налази се на највишој стени (613 м/нв), уздиже 
се 475 м изнад обале реке Пиниос. У подножју “метеорских” громада које делују 
застрашујуће из жабље перспективе налазе се два живописна туристичка градића Кастраки и 
Каламбака. 

Надахнути духовном моћи Византије и православља упознајемо се са чињеницом да је 
брат цара Душана, калуђер Јосиф био ктитор манастира Метаморфозис - Велики Метеор и 
боравио у њему 1387/88. 

Повратак у место боравка на кратко је прекинут у кањону Темпи, где се јужне падине 
Олимпа спуштају до леве обале реке Пиниос. Ту је капела свете Петке и њене мошти које 
треба целивати уз молитву и веру за помоћ слепима и слабовидима. У непосредној близини 
капеле је у дубини подземног тунела извор чудотворне воде. 

Ноћ пред успон на Олимп пролази у припремама и мирном сну. Освануо је 24. 
септембар 2000. Тмуран дан. На Олимпу изнад Зевсовог трона засео кишни облак. Сунце се 
једва пробија кроз маглено море које су облаци формирали на око 1500 метара над Егејским 
морем. 

Група од 25 планинара креће ка планини богова, олимпских. 
Аутобус стиже после двочасовне вожње на паркинг Приониа (1100 м/нв). Пред групом је 

стаза дугачка око 7 км, стрма до Дома на 2100 м/нв. На старту је извор питке воде. Колона се 
формира. Водич укратко информише присутне да се у просеку 300 метара висинске разлике 
препешачи лаганим ходом за један сат. Тада је предвиђена и пауза за одмор и освежење. Тако 
је и било. За око 3 сата хода стигли смо до Дома “А”. Успон је за један део учесника био 
напоран. Први пут су на овако великој и високој планини. Видик је досегао до високих 
гребена уз падине обрасле листопадном и зимзеленом шумом. Јесење боје лишћа и борових 
иглица чиниле су колорит попут шара на прекрасном ћилиму. Поред стазе шумско растиње. 
Уочавамо таблу са натписом да је биљка са црним бобицама на стабљици отровна. То је 
велебиље или црна буника - буна. 

У дому камин. Ватра и топао дом. Нема воде. Уз мало муке сналазимо се око смештаја и 
припреме за починак. Хигијена у шуми и око дома. Вишекреветне собе, скупни лежајеви. Сви 
смо се сместили у две собе. У 22 часова се гаси светло. Повечерје. Сан не иде на очи. 
Узбуђење пред успон на врхове Олимпа је видно. После шаљиве успаванке кроз вицеве, 
досетке и приче о успону, сви тону у сан. Ноћне шетње појединих који се буде узнемиравају и 
остале. Светло се пали у 7 часова, 25. септембра. Три девојке остају у дому. Јутро је 
магловито. Кишни облак је још увек на врху. У првом часу хода сунце добија битку са 
облацима. На раскрсници смо стаза које воде, лево ка Скали и Сколиу и десно ка Митикасу. 
Висина око 2500 м/нв. Олгица и Сима по свом плану крећу на освајање Скале (2866 м/нв) и 
Сколиа (2911 м/нв), остали крећу са мном на Митикас (2917 м/нв), највиши врх Олимпа. 
Храбра одлука. Већина први пут прелази висину 2000 метара над морем. После тридесетак 



ПРИЧЕ  СА  ПЛАНИНЕ  
 

 
 

103

минута релаксирајућег хода, стазом као по изохипси, стижемо до кулоара. На висини смо од 
око 2700 м. Још мало па смо на врху. Сад више није равно. Сад је вертикално. “Само опрез, 
воља и жеља да досегнете врх уз обавезне три додирне тачке са стеном у сваком тренутку, 
довешће нас до циља”, биле су охрабрујуће речи водича. “Најслабији напред”. Спремнији су 
замољени за пуно стрпљења. Хладно је. Пар њих има рукавице на рукама. Прсти се коче - 
смрзавају у додиру са стеном. У облаку смо. Као да стојимо један другом на глави. Пењемо 
се “четвороношке”. На врху смо. Митикас (2917 м/нв), највиши врх Грчке. Грлимо се. 
Честитамо једни другима. Осмех и сузе радоснице на лицима. Крштење. Каиш, уместо 
алпинистичког ужета, три пута по туру, за још пуно врхова виших од овог. Уписујемо се у 
књигу, која у металној кутији на врху чува имена свих који освоје трон Грчке. 

Ускраћени смо за видик на Пиерију, олимпску ривијеру, Солун и Халкидики, полуострво 
преко солунског залива на исток. Потпун планинарски доживљај одложен је за други пут. 
Спортски успех је потпун. Освојен је врх. Коначно задовољство уследиће када се безбедни 
вратимо у подножје. После једног сата проведеног на врху уживајући у видику на суседне 
врхове, које су местимично заклањали облаци, кренули смо ка Скали. Била је то одлука коју 
су сви поздравили јер нећемо истим путем назад. Храбро. Киша почиње да промиче. 
“Циганчићи” звече о стене. Клизамо се низ стене. Милану је торбица склизнула са рамена и 
откотрљала се у провалију. Навлачимо кабанице и јакне са капуљачом. Опрезнији смо него 
при успону. Киша све јаче пада. Колона се развлачи. Искусни планинари помажу новима да 
лакше савладају стрму стену и страх. На Скали смо. Више нема стена, остала је само још 
стрма падина до Дома “А”. 

Прокисли смо до голе коже, после два сата силажења до дома. 
Камин, ватра, топла соба и сушење веша. Ко има облачи суву гардеробу, остали 

делимично просушену. Силазак ка паркингу се наставља после краће паузе. Киша више не 
пада. Ноге већ боле. Пликови, жуљеви, упала мишића. Поједини тешко ходају. После два и по 
сата сви су код аутобуса. Нада и Раде су нас дочекали са хлебом, сољу и ракијом узо. 
Уследиле су честитке. Захвалио сам се свима што су пазили на себе и поштовали препоруке 
јер смо само заједнички могли до успеха. 

Освојени врхови су иза нас. Од успомена и стрме стене још неко време су се јежили. Сви 
смо били срећни. Моје задовољство је веће јер сам још једном на врх Олимпа извео 
планинаре који су више желели и хтели него што су у напред знали колико могу. Хвала им у 
име планинарења. Желим да трају у овој атрактивној рекреативној планинарској дисциплини, 
високогорском планинарењу. 

Повратак. Солун. Зејтилник, српско војничко гробље ратницима из I светског рата. 
Врхунац емоција. Обилазак ужег центра са посетом византијским базиликама, цркви светог 
Димитрија - заштитнику Солуна, цркви кружног облика Ротонди, Галеријусовом славолуку - 
Тријумфалној капији, ископинама које археолози уобличавају из римског доба - тржница, 
Белој кули-симболу Солуна на кеју и споменику Александру Великом, да би у повратку ка 
аутобусу обишли и цркву Свете Софије. Уз кратке информације о монументалним 
грађевинама, са пуно лепих утисака, безбрижни, наставили смо пут кући. 

Облак је остао на врховима Олимпа. Сунце нас је испратило из Солуна. Ноћна вожња 
кроз Македонију БЈР. У праскозорје тринаестог дана обрели смо се у Новом Саду. 

Срдачан поздрав. Стисак руке и жеља да се видимо на сличним сусретима, наравно у 
планини.  

 
Боривоје Вељковић 
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РИЛИ У ПОХОДЕ 

 
“... а сутра ћу поћи у планине 

и нека ми се очи напију висина и даљина...” 
(О. Жупанчић) 

 
Воз Београд - Софија тутњи источном Србијом. Месец вири кроз прозор купеа. Свежа 

ноћ. 
Врело јутро у Софији. Хитамо ка Боровецу, у подножју Риле. Жичаром до Ситњакова, а 

одатле планинарски - пешице са свим стварима. Мирише смрека, јела и бор. Извори и потоци, 
мостић преко једног од њих, који тече у каскадама. Стене у шуми, као да су сечене у големе 
коцке и наслагане једна на другу. Понеку обори корен моћног бора. Први утисак: Рила је 
налик нашој Тари, али је сва под четинарском шумом. 

Дом “Чакор војвода” на 2000 метара. Нешто ниже дом крај Марице. Тече та река 
столетном смрековом шумом вековима хладна и бистра. Вијуга по стењу, понегде равним 
плочама, крај дрвећа и маховине. Чује се издалека, а извире делом изнад Заврачице, 
висоравни (одатле тече Права Марица), а делом из Маричиних језера, одакле потиче Голема 
Марица. Те две речице начиниће легендарну реку. Ходамо подручјем названим Маричина 
језера, резерватом сокола, лавиноопасном долином. Зараван на 2400 метара. Десно је опасује 
Студена хрид, а лево Козји рог, крај којег протиче Голема Марица. Бор кривуљ и макија 
прошарани стенама. Кантарион и врес, боровнице, малине и рибизле. И три бистра потока. 
Стене обрасле зеленим лишајевима. Чујем тишину, а потом ехо наших гласова. Успон. 
Кривуља је све мање. Трава, клека и чуваркућа. Оштро стење Мусалског цирка. Камен 
пирамида. Гранит на све стране, давно настао хлађењем лаве. Коначно, Мусала! 

Ноћ на крову Балкана, 2925 метара изнад мора. Жоро, дежурни у метеоролошкој 
станици ма Мусали, каже да је 7,5 0 C. Ведра ноћ, без ветра, што је овде реткост. 

Устајемо у пет изјутра да испратимо пун месец и дочекамо сунце. Још је мрак. Хладно 
је, ветар је јак. Наранџаста месечева кугла је завршила још једно путовање, ено га на западу. 
Свиће. Све је блеђи и наочиглед нестаје. Петнаестак минута касније рађа се сунце. Најпре 
руменило на истоку, па јарка полулопта, све је већа и већа, и одједном заблиста. Почео је 
нови дан. 

Спуштамо се са Мусале и ходамо гребеном врхова виших од 2700 метара. Ређају се: 
Мали Близанац, Големи Близанац, Маришки врх. У долини се плави Бели Искар, једно од 
небројаних језера које ћемо овде срести. Стижемо до Манча (2771 м/нв). Стене скулптуре. А 
доле, Маричина језера. Два већа и једно мање. Горске очи. Са супротне стране месечев 
пејзаж. Раполишки цирк, омеђен врховима Овчарец и Песоклива вапа. Соколи у лету. Овом 
стазом су истог јутра ходале дивокозе. Мало подаље наилазимо на лисичје трагове. Чујемо 
лавеж у низији. Овде нема паса. Мора да се вукови боре за плен. 

Напуштамо Мусалу. Стаза води кроз подручје језера. Највише је на 2700 метара - 
Ледено језеро. Крај њега истоимени дом и ледени извор. У дому Бугари, Французу и ми. И 
домаћица Величка. До Боровеца нас прати Мусалска Бистрица. Пуна је Рила воде. То јој и 
име каже - водена планина. Опет смо у пределу ниског растиња. Сладимо се даровима 
природе и наилазимо на крдо коња, слободних и моћних у дивљини. Кроз густу шуму 
стижемо у подножје планине, а одатле комбијем на други њен крај.. 

Одсели смо у хижи (планинарском дому) “Вада”. Одатле ћемо походити седам рилских 
језера. На висини од 2300 до 2500 метара царују трава и стене, ледници и њихова језера: 
Доње Рибно, Тролисник, Близанац, Бабрека, Окато и Сузато. Водопад са четири слапа, један 
испод другог. Призор достојан очију богова. Изнад је Зелена хрид, одакле се језера виде као 
на длану. У близини су врх Вазов и Маљовица. Туда води стаза ка Рилском манастиру. До 
подножја нас прати речица Студена вода, десно је кањон Урдина река. 

Лепота је овде на сваком кораку: у шуми, потоку, на камену и трави. “Ниједан дан 
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није истоветан с другим, свако јутро носи своје чудо, свој чаробни тренутак када се стари 
светови обрушавају и стварају нове звезде”. Још осећам њен мирис, чистоту ваздуха и воде. 
Видим њена пространства. И сетим је се увек уз топао и миришљав јутарњи чај. 

 
Сања Штефан 
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УСПОН НА НАЈВИШИ ВРХ ЛИБАНА И ЦЕЛОГ БЛИСКОГ ИСТОКА 

 
Септембар је месец . Код нас још увек владају врућине. А шта нас чека у далеком 

Либану? 
На пут дуг скоро 8000 км аутобусом преко Бугарске, Турске, Сирије до Либана пошло је 

24 планинара. Од тога броја шесторо су били Војвођани, а остали из Београда. 
После пет дана путовања, стигосмо у Либан. Мала је то држава. Стешњена је између 

Сирије и Израела са истока и југа и Средоземног мора са запада. Обалом мора од севера ка 
југу на обронцима огромне планине Монт Либан, која се као кичма пружа кроз центар 
земље, нижу се градови: Триполи, Библос, Бејрут, Сидон, Тир... Свуда је топло. Осећа се 
Медитеран. Планина се као огроман зид наднела над питомим крајем, где поред средоземних 
плодова поморанџи и лимуна успевају чак и банане, типично тропско воће. А шта нас чека 
горе ?! 

Пењемо се аутобусом доста стрмо. Вегетација је све слабија и кржљавија.  
Долазимо до места Кедар, на висину од око 2000 м. Добио је име по кедру, дрвету које 

је симбол Либана, али кедра ни од корова. На наше инсистирање, домаћини нам показују у 
даљини једну шуму, тачније шумарак, који је ограђен. То је данас једини остатак огромних 
кедрових шума, које су вековима немилице секли најпре Феничани, па Египћани, Грци, 
Римљани и Арапи, да би данас планина била гола скоро без вегетације, типичан љути крас, 
каквог има по Далмацији и Херцеговини. 

Место Кедар је зимски смучарски центар. У ово доба године делује пусто, јадно и 
суморно. Ту су два хотела, неколико продавница и још неколико кућа. И то је све. Ка гребену 
који се стрмо уздиже воде четири жичаре. Три су краће. Само је једна дугачка и води право 
на гребен, на превој. Висинска разлика од подножја до врха је преко 600 метара. Нема снега 
и није сезона, па жичаре не раде. Интересантно је да смо удаљени од увек топлог 
Средоземног мора свега десетак километара, а налазимо се у смучарском центру! 

Рано је јутро. Још није свануло. Колона од 11 планинара као змија вијуга стрмим 
успоном, који још отежава ситно камење које се стално под ногама отискује. Температура је 
свега 5 степени изнад нуле. Са планине у прса дува доста јак ветар. После два и по сата 
напорног хода стиже се до превоја и краја жичаре. На висини смо од 2650 м. Сунце излази и 
одједном, за само десетак минута, температура скаче на невероватних 18 степени! 

Пред нама је, ка северу, валовита долина ширине неколико стотина метара, пуна 
понора, вртача, без дрвета, без травке. Пејсаж као на Месецу! Са обе стране долине су 
каменити врхови, главице. Сви су висине око 3000 м. Али који је онај прави, највиши? Карте 
Либана које имамо, веома су прецизне код имена места, њихових растојања, али тамо где су 
врхови Монт Либана све је бело, карта је празна. 

Одлучујемо се да наставимо долином којом вијуга пут са доста трагова трактора или 
теренских возила. У јаругама и на заклоњенијим местима наноси снега још од прошле зиме 
стоје дебели и високи више десетина метара. После још сат и по хода, застајемо. Врх треба 
да је ту негде. Утврђујемо да је са леве, западне, стране долине, јер знамо да са тих врхова 
види се море. Али који је? Ми смо на висини око 2800 м. Пењање на било који од врхова 
захтева још сат хода. Процењујемо који је највиши и крећемо по камену, не много стрмом, 
узбрдо. Наилазимо при успону на нове трагове возила. Охрабрени смо. Савлађујемо један 
тврди намет снега. Затим угледасмо металну пирамиду на врху. Браво! На правом путу смо. 
Убрзо изађосмо на врх. Широк, заравњен плато са видицима на све стране. На истоку се 
најпре види долина којом смо дошли, а иза ланац врхова, који нам заклања поглед ка долини 
Бека, планини Анти Либан и Сирији. На западу видици прекрасни. Дубоко испод нас на 
падини бела, као зрна бисера расуте куће, а затим плаво море, бескрајно све до Кипра. 

На највишем смо врху Либана, и не само Либана, већ и целог Блиског истока, на врху 
који се зове Црни рог, или Црни врх. Висина је 3088 метара. На врху је нас деветоро: 
четворо Београђана, један Румљанин и четворо Новосађана. Треба им забележити имена, јер 
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то су први планинари из ових крајева који су се попели на овај врх. Успон није опасан, али је 
дуготрајан - траје 5,5 сати хода, уз нагле промене температуре и немилосрдно јако сунце. 

Силазак је био нешто краћи. Трајао је 4 часа. Само је задњи стрми део поред жичаре 
био тежак, јер су ноге уморне, а камење се отискује. Но, савладано је и то. После десет 
часова сви смо били поново у Кедру уморни, али весели и задовољни, јер нас је очекивао 
заслужени одмор. 

Сви су са ове туре понели лепе утиске и успомену на незаборавне видике и локалитете 
какви су права реткост.  

 
Александар Дамјановић 
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УСПОН НА НАЈВИШИ ВРХ ЈАПАНА - ФУЏИ 3776 м 

 
Фуџисан или Фуџи планина (сан = планина на јапанском) је са својих 3776 м највиша 

планина у Јапану. Вулканског је порекла, али сам вулкан је последњу активност имао пре 
више од једног века и сада га убрајају у угашене вулкане. Због свог порекла земљиште на 
Фуџију је састављено од ситнијег камења и вулканске прашине. 

Пењање на Фуџи планину може да се врши из више праваца, на више стаза. Зависно од 
кондиције, спремности, али и афинитета, посетиоци бирају четири стазе за успон и силазак. 
Имена тих рута су: Фуџиномија (најкраћа стаза), Кањагучико (најпопуларнија стаза), Готемба 
(најдужа стаза, прекривена вулканском прашином) и Субашири (слична Готемби). Једна од 
карактеристика планинарења у Јапану је да постоји сезона када је дозвољено пењати се на 
неке планине. Пошто је Фуџисан највиша планина, углавном са веома лошим временским 
условима, и на њој постоји сезона пењања - Фуџи је званично отворен за пењање од почетка 
јула до краја августа. У том временском периоду планинарске кућице (јамароја) су отворене и  
у њима може да се преноћи, а поред тога ту може и да се поједе топао оброк или да се купе 
одређени производи, али по 2, 3 или више пута вишим ценама него што је уобичајено. Оно 
што је веома интересантно је и то да се на свакој станици где се налази планинарска кућица 
налазе и аутомати за воду и безалкохолна пића, али по ценама 3 пута већим него у 
“цивилизацији”. Нешто што је специфично за Фуџи је плаћање тоалета. Наиме, у Јапану се 
тоалети нигде не плаћају, осим на Фуџију - због рециклирања! Фуџисан посети велики број 
странаца, углавном почетника у планинарењу, који нису довољно припремљени за успон, 
како кондиционо тако и са опремом. Често се дешава да се пребрзо пењу и да им недостаје 
врло мало да добију висинску болест. С друге стране, Јапанци су углавном добро опремљени 
за планинарење, али у односу на укупан број становника Јапана, мали број Јапанаца је 
планинарио на Фуџи планини. Фуџисан је, заједно са Хакусаном и Татеуамом, једна од три 
свете планине Јапана, па пењање на њу спада у домен ходочашћа и због тога се при 
планинарењу могy видети и монаси или људи које се пењу из религијских разлога. Они су 
углавном обучени у бело (кимоно, посебне ципеле), а на глави носе јапанске шешире. У 
време сезоне Фуџисан посети око 300.000 људи.  

Ми смо се (по други пут) пењали на Фуџисан почетком августа 2008. Иначе, веома је 
редак случај да се Јапанци по други пут пењу на Фуџи планину, између осталог и због 
јапанске изреке која изворно гласи: Онај ко се никада не попне на Фуџисан је будала, али и 
онај ко се попне више од једног пута, исто је будала! 

Овај пут смо за успон изабрали Кањагyчико руту, случајно, а силазили смо Субашири 
рутом. Прошли пут смо се пењали Фуџиномијом, а силазили Готемба стазом. До пете 
станице, одакле већина почиње успон, долази се аутобусом (саобраћа само у време главне 
сезоне). Одабрали смо последњи полазак аутобуса за ову руту који иде у 21:10. До пете 
станице смо путовали око сат времена и негде око 22:15 били смо на петој станици - месту 
поласка Кањагyчико руте. Ту смо се припремили за полазак, обукли адекватну одећу, 
припремили чеоне лампе, ставили камашне, припремили штапове, мало се одморили и 
разгибали и кренули на успон у 23 сата. Ишли смо спорим темпом и лагано се прилагођавали 
повећању надморске висине. Због тога нисмо патили од висинске болести нити је било 
знакова да ћемо је добити. Успут смо видели како, старијег, веома бледог човека спуштају на· 
носилима, који је на око 3000 метара добио висинску болест, вероватно због пребрзог 
пењања, без довољно одмора и спавања. Добра поука за све, да се и на висинама око 3000 
метара може добити висинска болест. Зато ниједну планину не треба потценити. Треба се 
понашати увек професионално и искористити сва знања и искуства у планинарењу. 

Пењали смо се полако, уз честе паузе и на почетку смо пратили времена која су 
написана на мапи успона (по један сат између пете и шесте станице, као и између шесте и 
седме станице). После тога  почиње кривудава, дугачка стаза, којy смо ми пењали дупло дуже 
од написаног времена, али, углавном због гужве на стази! 
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Осим тога, мислим да су времена која су написана као неки просек за пењање између 
станица мерили људи који су ишли без додатног терета и снабдевали се водом и храном у 
станицама, за разлику од нас двоје који смо све носили у ранчевима на леђима - Миленко 25 а 
ја 12 килограма терета, (доста течности)! Уз спор темпо и одмор између осме и девете 
станице око сат и више, где смо доручковали и дочекали излазак сунца, успон је трајао око 10 
часова. На врху смо били у 9:15. Мало смо.се одморили и кренули ка правом, највишем врху, 
који је око сат времена yдаљен од места доласка. Око 10:30 смо били на врху Фуџисана, 
3775,6 метара, како пише на камену који обележава врх, иако је свуда написана висина од 
3776 м. Чекали смо пар минута у реду за сликање поред камена на самом врху, а онда,после 
сат времена кренули надоле. Ишли смо Субашири рутом која је пуна ситног камења и 
прашине. Иза сваког планинара који је ишао овом рутом дизала се прашина која нам је 
упадала у очи и отежавала дисање. Донекле су нас штитиле маске за лице, али од прашине 
која ми је упадала у очи, једва сам могла да гледам. Миленко је имао обичне наочаре које су 
му колико толико штитиле очи од прашине. Релативно брзо, за око три сата, сишли смо 
Субашири стазом, што значи да смо надоле буквално трчали! На петој станици Субашири 
стазе сачекали смо аутобуе за повратак на железничку станицу одакле смо се враћали возом. 
Време је било изузетно лепо - ништа од очекиваног јакор ветра и хладноће који смо имали 
прошли пут, чак није пала ни прогнозирана киша! 

И овај пут смо много научили о планинарењу, како о опреми, тако и о физичкој 
припремљености и неприпремљености појединаца. Треба водити рачуна о свему у сваком 
тренутку, јер ћете тако припремљени лакше решити неке непредвиђене околности и 
препреке! 

 
Виолета Лукић 



ПРИЧЕ  СА  ПЛАНИНЕ  

 

 110

 

МАРОКО 2005. 

 
Узбуђење док се приближавамо крајњем југу Шпаније и Гибралтарском мореузу расте 

код свих путника аутобуса. Други континент. Око 18:30 h сам угледао први пут у мом животу 
Атлански океан. Све очи путника су упрте у океан. На околним брдима мноштво генератора 
погоњених ветром. Још мало Европе па... У 19:05 h долазимо до најјужније тачке Шпаније 
према Африци која се зове Мирадор Естрео де Гибралтар. Одатле се пружа величанствен 
видиковац ка суседној афричкој обали. Ту влада константно велика гужва. Мноштво туриста 
са својим фотоапаратима се сликају испред афричког континента. Визуелно бих рекао да има 
неких 5 км до афричке обале (иначе је мореуз на овом најужем месту широк само 11.4 км). 
Место Алгесирас изгледа симпатично. Лука - претрпана контејнерима, крановима, бродовима 
и свим осталим стварима које чине једну луку. Вече полако пада, а ми време “убијамо” по 
кафићима и уличицама овог лучког места. Овде се већ може осетити дух Африке.  

Недеља 31.07 - У 0:10 h полазимо. Ем због мрака, ем због одсјаја светла на стаклу, не 
успевам ништа снимити ван овог чамца. Имаћу ваљда више среће у повратку. У 0:50 h 
стижемо. У 1:14 h сам коначно крочио на тло Африке. Град у коме се налазимо се зове Сеута, 
и још припада Шпанији која овде држи уже градско подручје. Тежња мароканске владе и 
политике је да се овај град врати под управу Марока као што је некад и био. Управо је ово и 
један од разлога многих спорова на релацији Шпаније и Марока. Недавно су сукоби између 
ове две државе једва избегнути дипломатијом, која је морала да уследи након изненадне 
шпанске инвазије на једно острво чији статус о припадности још није решен. Елем, у 1:26 h 
полазимо аутобусом ка граници са Мароком. Град Сеуту успевамо једва да видимо из 
аутобуса. Улице су јој слабо осветљене, што је доказ да овде живи већинско муслиманско 
становништво, те је тако и стандард далеко мањи. У 1:41 h стижемо на границу. У 3:08 h 
настављамо пут. Сувише смо уморни и мрачно је да би се дивили земљи у коју улазимо. Цео 
бус тоне у сан. Око 7 h се будим. Возимо се кроз једно туристичко веће место. Оно се зове 
Темара, и налази се неких 20 км јужно од главног града Рабата. Одмах се примећује да смо и 
у другој држави и на другом континенту. Мени лично се цела слика свиђа, мало ми је досадио 
кичерај запада. На прашњавим улицама видимо прве ранораниоце (јер је тада било уместо 
наших 7 њихових 5 сати). Снимам многобројне џамије. У 7:50 h стижемо испред хотела (ранг 
- 4 звездице). Хотел држи један Француз. Пошто су капацитети по целом месту попуњени, 
домаћин хотела нам дозвољава да преноћимо наредну ноћ на травњаку испред базена хотела. 
За неке од нас ће ово бити ново искуство. Након кратког одмора на тераси хотела са погледом 
на океан, узимамо потребне ствари за купање у базену хотела. Цео дан проводимо на базену. 
Време је право афричко. Одлазим и до плаже на Атлантику. Увече узимамо потребне ствари 
за ноћ под ведрим небом. Простор где ноћимо је изузетно чист. Ноћ је звездана. 
Понедељак 01.08 - У 10:11 h полазимо за Рабат. У 10:55 h стижемо. 
 

О Рабату: 
Главни град Марока. Налази се на обали Атлантика на ушћу реке Боу Регрег. Преко пута 

ушћа се налази место Сале (северозападни правац). Рабат је лука и има значајну индустрију 
која укључује производњу текстила, прехрамбених производа и грађевинских материјала. 
Туризам и локално занатство су такође важни за економију града. 

Рабат има Универзитет Мохамеда петог, Национални конзерваторијум музике, плеса и 
драмских уметности. Такође у граду постоје и институције за студије пољопривреде, јавне 
администрације и примењене економије. Музеј старина са археолошким изложбама и музеј 
мароканске уметности се налазе у Рабату. Посебно интересантно је видети маузолеј Хасана 
петог са истоименом кулом. Грађевина потиче из 12- тог века, а кула је висока 55 м. 
Рушевине џамије Јакуба ал Мансура (из 12-тог века) се такође налазе у граду.  

Насељавање града је почело у 12-том веку. На почетку је град имао карактер војног 
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логора. Један од најважнијих историјских догађаја је из 1912. године, кад је град проглашен 
главним градом француске колоније Мароко. Кад је држава постала независна (1956. године), 
Рабат је преузео статус главног града независног Марока. Број становника је према попису из 
1994. године износио 1385872. 

Прво место које обилазимо је маузолеј Хасана петог. На улазу се налазе два чувара 
националне гарде на коњима. Слике са чуварима и унутрашњост рушевина Хасанове 
резиденције са торњем су величанствене. Одлазимо и у сам маузолеј. Тамо се на дну његовом 
налази ковчег са земним остацима Хасана. Окрећем се ка видиковцу. Цео плато спомен-
обележја је испуњен стубовима. Мозаици на грађевинама јасно указују на орнаментику 
Блиског истока и Северне Африке. Настављамо наш пут ка центру града. Пролазимо поред 
сиротињских четврти. Мноштво је света на улицама. Чувамо документа и фотоапарате као 
очи у глави. Пролазимо кроз уску пијацу. Опрез са драгоценим стварима. Долазимо испред 
здања које се зове Удаја Касабе. Обилазимо је. Унутрашњост је у виду једне џамије са богато 
украшеним вртом а све је опасано зидинама. Одлазимо на једну терасу изнад касабе. Одатле 
се пружа диван поглед на Сале и Рабат. Настављамо. Шетамо још неко време по старом делу 
града. Купујемо њихове колаче - специјалитете. После извесног времена улазимо у нови део 
града. Овде се може већ видети раскош тзв. трулог запада. Након још каквог-таквог мувања 
лево-десно, одлазимо ка аутобусу. У 16:02 h крећемо ка Казабланци. Путујемо уз Атлантик. У 
18:10 h смо стигли у Казабланку. Одмах одлазимо да обиђемо џамију Хасана другог, која је 
по мом мишљењу најлепша муслиманска богомоља икад виђена. 

 

О Казабланци: 
Град у западном Мароку. Највећи град државе и главна морска лука у држави. Налази се 

на обали Атлантика, близу Рабата. Град је један од водећих градова Северне Африке. Има 
железницу, главне саобраћајнице и међународни аеродром. Лука је једна од највећих у свету; 
највећи део спољне трговине Марока пролази кроз град. Житарице, кожа, вуна и фосфати су 
главне сировине извоза. Град је такође центар индустрије Марока. Водеће индустрије су: 
риболов, прерада рибе, пилане, производња намештаја, грађевинских материјала, стакла, 
цигарета. Казабланка има Универзитет Хасана другог. На обали океана је и величанствена 
џамија Хасана другог. 

У средњем веку је град био знан као Анфа. Уништен је од стране Португалаца 1468. 
године и поновно саграђен помоћу истих егзекутора 1515. године. 1755. године је град 
поново обнављан после неколико земљотреса. 1907. године је Казабланка окупирана од 
стране Француза, под чијом администрацијом је доживела брз процват. Тако је модеран град 
израстао около старог маварског. 

Током Другог светског рата је град био врло важан као место искрцавања савезничких 
трупа на тло Северне Африке. 1943. године је град био место састанка британског премијера 
Черчила и америчког председника Рузвелта на Казабланској конференцији. На тој 
конференцији су ова двојица постигли споразум о заједничкој борби до потпуног уништења 
Сила осовине. Ту су се наравно и одредиле интересне зоне светских сила, као и напуштање 
политике подршке према појединим народима. 

Повлачење Француске 1956. године је довело до проглашења независности Марока. То 
је у почетку довело до низа тешкоћа Казабланци, првенствено у економском погледу. 
Напредна туристичка трговина и напредна индустрија су постепено током година вратили 
граду некадашњи економски сјај. Према попису из 1994. године, број становника је износио 
2940623 

Разгледамо џамију Хасана другог. Долазимо до улаза. Наравно, не можемо унутра. 
Одлазимо ка тргу Уједињених народа у центру града. Ту нам се придружује Јасмина Попов, 
некадашња Новосађанка и члан новосадског Железничара. Сада живи у Лондону и ради као 
стјуардеса. Она ће бити гост нашег пута ка Атласу. Одлазимо у један луксузни марокански 
ресторан. Тамо у типичној атмосфери једног афричког ресторана наручујемо по избору. 
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Салата, као мешавина више различитог поврћа стиже прва на столове. Следи главно јело. Ја 
сам лично јео јагњетину са прженим бадемима на типичан домородачки начин. Било је више 
него укусно, поготово кад се зна да сам велики љубитељ јагњетине. Задовољни, и са пуним 
стомацима, настављамо улицама овог града. Долазимо у пешачку зону. Приликом преласка 
преко улица мораш бити више него опрезан, пошто овде влада закон јачег и бржег (тиче се 
возача, за које пешаци не постоје и за које су наше друмске кабадахије мала деца). Обилазимо 
многобројне продавнице “ђинђува” где многи од нас направише “добар посао” (мислим на 
цењкање приликом куповине). У вечерњим сатима је тешко проћи не само улицама 
Казабланке, него и других градова Марока. Све живо је на улицама. У 23:53 h полазимо из 
легендарне Казабланке (Ипак, сазнадох да истоимени филм није овде сниман, иако су 
Американци назвали један кафић преко пута њихове амбасаде “Казабланка”). Окрећем се још 
једном ка џамији Хасана другог, која сада у вечерњим часовима изгледа још лепше онако 
осветљена. 

Уторак 02.8 - Ноћу пролазимо Маракеш. Правимо успутну паузу од неких 20 минута. 
Долазимо око 6 часова у село Имлил (лежи на 1740 м/нв) у подножју Атласа. У бусу спавамо 
до 7:34 h. Препакујемо се. Узимамо само што је неопходно за два дана. Срећом, непотребна 
је класична зимска опрема, што нам знатно олакшава паковање. У 9:26 h полазимо. Ка дому 
креће група од 43 планинара. Време је лепо. Пролазимо једно време кроз села, бивајући 
“нападнути” од стране локалних продаваца “ђинђува”. Врхови Атласа су разуђени и без снега 
(због климе). 

 

О масиву Атласа: 
Планински систем у северозападној Африци. Састоји се од неколико скупова који се 

шире између Марока и Туниса и чине раздаљину од неких 2400 км. Геолошки, венац се 
састоји из два посебна дела: Високи Атлас (југозападно у Мароку) и Источни Атлас 
(североисточно у Алжиру и Тунису). Високи Атлас је настао савијањем старе сахарске 
висоравни, док је источни део планинског венца настао касније у одвојеним етапама савијања 
истовремено са настанком алпског система у Европи. Највиши врх целог венца је Џебел 
Тубкал (4167 м/нв). У Мароку се такође налази и ланац Средњег Атласа који лежи 
североисточно од Високог са највишим врхом од 3350 м. 

Други истакнути скуп система укључује Анти-Атлас (максимална висина од око 2060 
м/нв). Он лежи јужно и паралелно са Високим Атласом. Ту се такође налази и Сахарски 
Атлас који се пружа од источног Марока до Алжира са максималном висином од 2328 м, као 
и Медитерански Атлас са просечном висином од 1520 м. Медитерански Атлас се пружа преко 
целе медитеранске обале од места близу источног краја Гибралтарског мореуза до Врата Бона 
у Тунису. Џебел сиди Муса, обележава највишу коту Малог Атласа (846 м/нв), и Стена 
Гибралтара, на европској страни мореуза која је некад била позната под називом Девице 
Херкулеса. 

Венац Атласа је испресецан бројним пролазима који обезбеђују туре између обале и 
Сахаре. Северне падине Високог Атласа и северне и јужне падине Средњег Атласа су густо 
прекривене шумом. Ту су присутни: кедар, бор, храст и плута као најбројније врсте. Плодне 
долине и широки предели пашњака леже у овом скупу и другим секцијама целог венца. Атлас 
садржи многа разноврсна налазишта сирових материјала као што су: злато, сребро, олово, 
цинк, магнезијум, антимон, фосфор и нафте. Међутим, ове рудне резерве су мало истражене. 

Атлас је традиционално пребивалиште племена Бербера, који су протерани у ове 
планине од стране Арапа у седмом веку. Поједине секције венца, првенствено у приобалном 
подручју, биле су познате Европљанима по античкој уметности, која није почела да се 
масовније истражује до друге половине 19. века. 

 
Сунце нас успорава. Правимо укупно неких 45 минута паузе на целој деоници до дома. 

Око 15 часова смо га угледали у даљини. У 15:57 h долазим у дом Нелтнер (3207 м/нв). Дом 
припада Француском алпинистичком друштву, истом оном који држи и оба дома подно Мон 
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Блана. Сви беже у хлад. Сунце је сада најјаче. Чекамо да се сви сакупимо, да би смо се 
пријавили и добили собе. Дом је довољно велик да прими групу од преко 100 планинара. Сам 
квалитет дома је на завидном нивоу. Постоји добар мокри чвор, те се тако можеш окупати, 
обријати, итд. Добијамо једну собу, уз додатни смештај једне групе у делу друге собе. Нас 35 
се мора стиснути на неких 20 так кревета. После смештаја у соби, остатак дана проводимо у 
дому и око дома. Увече многи наручују вечеру. Одлазимо релативно рано на починак, јер нас 
следећег дана очекује рано устајање (у 4 h по мароканском времену). 

Среда 3.8 - Устајемо у 6:36 h. Припремамо се. У 7:29 h група од 32 планинара полази ка 
највишем врху Северне Африке. Већ се готово разданило. Пењемо се јасно обележеном 
стазом. Улазимо стазом у кулоар између околних врхова. Још нема Сунца, те је кретање 
олакшано. Доњи део успона је по каменим громадама, док горњи је преко сипарног тла. 
Долазимо на гребен (4000 м/нв). Овде већ почиње опасно да дува. Нигде снега по околним 
врховима (коме је и био потребан!). Настављамо. Са неких пола сата паузе укупно (приликом 
успона), излазимо на Џебел Тубкал (4167 м/нв) у 11:11 часова. На врху је већ довољно других 
планинара – 32 изашло од наше групе. Врх је простран и довољан да прими и по стотину 
планинара комотно. На врху се налази и обележје истог у облику неке купе. Поглед около је 
фантастичан. Некима је ово и највиша достигнута висина у планинарској каријери. Следи 
сликање и снимање околине. Пауза је до 12:12 h. Повратак је истим путем. У 13:54 h сам у 
дому. Како смо пристизали у дом, након одмора су поједине групе настављале ка Имлилу. У 
17:09 часова полазим са задњом групом ка Имлилу. У 20:42 h стижем. Следеће је окрепљење 
и добра вечера у једном ресторану. Одлучујемо да ову ноћ преноћимо у Имлилу. Постоје две 
варијанте ноћења (хотел и тераса ресторана у којем смо вечерали). Одлучујем се за терасу 
под ведрим небом. 

 
Мирко Жарковић 
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МАТЕРХОРН 2005. 

 
Када се помене име врха Мон Червин (италијански назив), већина алпиниста не би знала о 

којем је врху реч. Али, када би се рекло Матерхорн (швајцарски назив), свима би засијале очи, 
јер је он сан већине европских алпиниста, а многи би се сетили врха који подсећа на кљун орла. 
Матерхорн је синоним лепоте, грандиозности европских Алпа. Његова лепота је у виткој, 
готово правилној пирамиди која се завршава стеном која надвисује северну страну те планине. 
На први поглед делује недоступан за људску ногу. Пењу се на њега алпинисти, али само 
одабрани – најбољи, а сви остали гледају га из подножја и диве му се.  

Тешко је добити шенгенску визу, а још теже швајцарску, па малобројни алпинисти из 
Србије на Матерхорн се пењу са италијанске - теже стране преко југозападног гребена. 
Суботичани Виктор Стеинфелд и Небојша Јановић су 2005. године у јулу месецу после два 
месеца борбе око добијања визе најзад стигли у Бруј-Червинију, полазно место за успон на 
Матерхорн из Италије. У подножју Пенинских Алпи на висини од 2000 метара лежи Бруј-
Червинија који је око 200 км удаљен од Милана, а нешто мање од Торина. Од 1930. године 
италијански фашисти су малом месту Бруј, јер им је звучало сувише француски, променили име 
у Червинија. Село, бољи рећи заселак од неколико кућа, данас има око 100 км уређених 
скијашких стаза са преко 27 разноразних ски лифтова и жичара. Овде има шта да се види, 
доживи, осети и проба. 

Када смо стигли у место Бруј-Червинија,  време је било облачно, Матерхорн је био под 
облацима. Сместили смо се на једном паркингу у шатор, јер нисмо имали довољно новца да 
платимо добре, али скупе италијанске хотеле. Отишли смо до горске службе спасавања да се 
распитамо око пењања на Матерхорн, и о временским условима за наредне дане. Очекује се 
лоше време са кишом, а преко 3000 м снег, праћен јаким ветром. Препоручили су нам да 
сачекамо да се пролепша време и да се отопи снег, али ако одлучимо да кренемо у планину да 
им се обавезно јавимо. Одлучили смо да сутра у јутро кренемо ако време дозволи – прича 
Виктор Стеинфелд. Дан ведар, после три сата пењања стигли смо на 2810 м, код планинарског 
дома “Дуке Абручи”, који није у функцији због реновирања. Недалеко од дома, покрај малог 
језера подигли смо шатор да би преноћили и што боље се аклиматизовали. Предвече се време 
почело кварити и целе ноћи је падала киша. На почетку, стаза која води на горе је лагана, да би 
касније, што смо се више приближавали бивак-кући, била све тежа. Време се веома брзо 
погоршавало, дувао је јак ветар. Морали смо више пута да пречимо преко снега на стрмим 
теренима, да пењемо вертикалне стене где су били постављени клинови, вертикалне стеновите 
плоче са постављеним ужадима, који на први поглед изгледају лако али кад кренеш, видиш да 
није. Готово су глатке и тешко је на њима наћи избочину за коју би се ухватио и одупрео да би 
могао да се пењаш. После пет сати успона по лошем времену стигли смо до бивак-куће “Луиђи 
ди Савои “ на 3835 м. Десет минута након што смо ушли у бивак напољу је кренула права 
снежна мећава. Стиже група алпиниста, четворица из Словачке и двоје из Пољске који су 
кренула на врх то јутро, али због лошег времена (снега и лоше видљивости) морали су да 
одустану на 4200 м.  

Време лоше, снег пада, цела планина је под снегом и ледом. Ништа од данашњег успона. 
Белгијанци и Словенци одлучили су да се врате доле у Бруј, Пољаци и ми чекамо наредни дан. 
После подне снег је престао да пада, снажан ветар је растерао облаке и небо је било ведро. Снег 
се почео топити на јаком сунцу. Из долине стижу алпинисти из Шпаније. Распитујемо се да ли 
знају нешто о прогнози за сутра? Очекује се слично време наредних неколико дана. Пошто смо 
хране понели за два дана, а већ смо провели толико, одлучили смо да сутра кренемо на успон, 
па шта буде.  

Јутро ведро и хладно. Стена је била залеђена са доста новог снега. Дерезе смо морали 
носити од самог старта. Иза бивака стаза води преко вертикале, где су постављене сајле у 
дужини од 50 м. После сат времена пењања сустигли смо групу пењача из Шпаније, којима 
вертикална стена задаје проблема. Више стоје него што се пењу. Види се да се боје. Снег 
почиње да пада. Шпанци одустају од даљег успона. Због јаког ветра споро смо ишли по 
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гребену. Тако је нама деловало, али убрзо сустижемо Пољаке. Пољаци су нам саветовали да 
сачекамо мало да се време поправи. Пола сата касније схватили смо да они чекају боље време 
да би се вратили у бивак. Нама, упозорење са неба деловало је неубедљиво. Наше мисли су 
обузете врхом, кренули смо даље. На уже дебело 4 цм се нахватао снег и лед па је било дебело 
око 8 цм. Карабинери који се као омча провуку кроз уже и све што је било метално лепило нам 
се за рукавице. Сам излазак на врх је права алпинистичка посластица: 200 м испод врха је била 
вертикална стене са постављеним челичним ланцима, затим 8 метара лестви од ужета на стени 
чији је нагиб већи од деведесет степени, а ветар их окреће као рингишпил и после 11 сати 
пењања опет стена равна као зид. Појављује се на узаном гребену метални крст који је подигнут 
на висини од 4478 метара, на врху Матерхорна. Пре две године нисам успео да стигнем до овог 
аветињског врха, срећа ми се овог пута осмехнула.  

Док смо се одмарали на врху знали смо ако кренемо доле истим путем, нема шансе да се 
вратимо у бивак пре мрака и да то може бити веома ризично, поготово у снежним условима. 
План нам је био да се са врха спустимо на швајцарску страну гребена у бивак на 4000 метара, ту 
преноћимо и сутрадан се вратимо назад у Италију. Отишао сам до краја гребена који је толико 
оштар да сам га на неким местима морао зајахати, али никакву ознаку нисам нашао, јер је снег 
покрио све. Нисмо смели да ризикујемо, да не залутамо. Донели смо одлуку да се вратимо 
истим путем којим смо дошли. Силазак нам је ишао брже јер смо абзајловали (алпинистичка 
техника спуштања помоћу ужета), једино смо имали проблема са ужетом јер се заледило и било 
је круто. До мрака смо успели да сиђемо са ветровитог гребена у заветрину, на висину од 4000 
м. Даље нисмо смели, а нисмо ни могли да видимо куда иде пут даље. Одлучили смо да 
преноћимо. Терен око нас је био покривен снегом. Нашли смо једно место на коме није било 
много снега, таман да седнемо. Сели смо на ранчеве један иза другог и загрлили се да нам буде 
топлије. Температура је била испод нуле, вода нам се смрзла у флаши. Од хладноће смо се 
тресли. Сваких пола сата смо устајали и скакутали да би се угрејали.  

Када смо сишли у Бруј-Червинију  сазнали смо да од 22 алпининиста, који су се пењали 
тих дана на Матерхорн, једино смо нас двојица успели да изађемо на врх. Од почетка године по 
евиденцији горске службе спасавања укупно је 5 алпиниста стигло на врх са италијанске стране 
заједно са нама. 

Миливој Ердељан 
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“ВЕЛИКА АЛПСКА ТУРА” 

 
Мисли и размишљања илити – овако је то било... 
Ово је акција за коју је идеја пала још прошле године приликом одласка на моју прву 

експедицију где смо ишли на Кавкаски масив и нормално, на врх Елбрус у организацији 
београдског “Радничког” или тачније речено у организацији Драгана Павловића из београдског 
“Радничког”. Приликом те експедиције сам упознао и остао у изванредним односима са 
неколицином учесника те акције, од којих су неки од њих и моји данашњи домаћини, тј. 
организатори акције на коју сам се ваљда први и пријавио. Елем, то су моји пријатељи, момци 
из Подгоричког ПСД “Комови”, који су у међувремену основали своје сопствено удружење 
које се зове “Високогорци Црне Горе”. Причали су ми још прошле године да “Комови” 
организују акцију одласка на Алпе и тада сам одлучио да ћу да идем са њима, и то баш са њима 
јер момака, као што су Ђајић Александар, Челебић Борис и њихов старији брат и гуру Радовић 
Милан – Мојсије (ово је интерно) и девојака, као што је Павличић Тања нема нигде на Земљи 
(ниђе на свијет)! Толико нам је добро било, и толико смо се добро забавили и провели да ја ни 
једног тренутка нисам размишљао где ћу ићи ове године. Значи, одлука је пала пре отприлике 
годину дана и ево га, данас крећемо пут Аустрије и Алпа и то у организацији не “Комова” већ 
новооснованог друштва – “Високогорци Црне Горе”. 

Припреме и размишљања о акцији овога типа увек у човеку пробуде авантуристу и неки 
немир, али ја сам размишљајући о свему овоме био миран и спреман давно пре данашњег дана 
тј. поласка, јер сам мислима већ прелетео неколико пута преко целе маршруте и није ми био 
проблем да се спакујем за ову туру. Aли ипак, на крају морам признати свима и себи... Има 
више ствари него што сам мислио да ми треба, ја сам их све спаковао и сад изгледам као 
магарац! Натоварен као да идем на Северни пол, али на три месеца. Баш је све тешко!!! И са 
свим тим стварима и тако натоварен сам се пребацио “Делта” таксијем до буске станице у Н. 
Саду где у 14:30 има полазак за Руму, у којој треба да ускочим у воз који вози од Бгд-а преко 
Загреба, ка Венецији и у којем треба да се нађем са Пеђом, мојим великим пријатељем из 
Београда, који је сео на почетној станици у Београду. Ја треба да их заскочим у Руми, одакле 
заједно настављамо возом ка Славонском Броду у Хрватској, где ћемо се коначно прикључити 
Црногорцима, који пак крећу из Подгорице, па преко Фоче, Сарајева и Зенице хитају ка Броду, 
па онда одатле комплетни пичимо на “Велику Алпску туру”, како смо је од милоште назвали, 
али сасвим оправдано! А зашто баш “Велика”? Па зато што пењемо Гросглокнер, Гранд 
Парадисо, Мон Блан и у повратку идемо на Јаловец! Па може ли бити “Већа”!? Може... али 
тешко! Све највиши врхови својих држава, Аустрије, Италије и Француске, а Јаловец није 
највиши врх Словеније, али упућени кажу да је најлепши. Па видећемо их све, надам се свим 
срцем... Ускачем у бус и крећемо. 

Иначе данашњи дан је леп, сунчан, помало спаран и врео, измерено је 33-34 степена у 
хладу, али то је одличан дан за почетак моје друге експедиције у животу, јер је претходних 
дана падала киша као што никада падала није. Ово велико сунце сада улива наду и оптимизам 
да ће време да се умири и да ћемо направити све што је планирано. Хооплаааа и ево га, успут 
већ освајамо Иришки Венац на Фрушкој Гори и то аутобусом, па се сада већ може рећи да је 
авантура почела.... Ајмоооооо идемооооооо... Али, прво ж. станица у Руми, треба сачекати тај 
воз. Стигох у Руму у 15:30 тј. на ж. станицу. Напољу је температура сада и већа од 35 степени, 
видео сам то на неком “семафору” у граду и због тога су ми опасно сува уста, па ми пада на ум 
спасоносна идеја - пиво. На ж. станици има продавница мешовите робе, пуна, у ствари, пива и 
можда још понечег. Док чекам воз на пасијој врућини, покушавам да размишљам рационално, 
у себи, подразумева се, да не мисле људи да сам пролупао - “прво ћу да звекнем једно хладно у 
стаклу, па кад га попијем онда ћу и друго, па тек онда ћу купити још два, за мене и Пеђу, у 
стаклу, нормално, да их одмах у возу попијемо и наравно, још једну бомбу која ће најдуже 
остати хладна”. То је, рачунам, најрационлнији приступ проблему жеђи, а да пиво стално буде 
’ладно! Да не дехидрирамо до тог Брода. Стадох да чекам.... уз то поменуто пиво, нормално! 
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Зовем Пеђу да видим где су, да бих могао лепо да себи дозирам пиво и сазнајем, да ли је 
потребно рећи – воз касни, наравно, и то сат времена. Могу лагано да пијуцкам пиво. Али да 
вам велим и ово - мало ме је страх за мене и за тај мој однос са пивом, превише смо блиски. И 
напокон стижу воз и Пеђа и ја се укрцавам са два ранца, један на леђима, други на грудима, и 
са шатором у једној и са врећом за спавање у другој руци. И са пивом, нормално! И крећемо 
пут Сл. Брода. У купеу седе неке жене и момак из Загреба. Са њима причамо о свему, али 
највише о нашој акцији, мислим Пеђа прича. И пијемо оно пиво. Попили смо сво божије пиво 
до Славонског Брода, изашли и кренули ка граници са Босном и ту уз једно позамашно машење 
проналазимо пут до државне границе. Промашити пут је врло фрустријајућа појава када си 
натоварен к'о највећи магарац и када се промашај мери са више километара. Стижемо до 
граничног прелаза и царине и тамо се опет мало испричасмо са људима што раде на истој и 
решисмо да коначно пређемо преко. Прешли и опет... чекање. А шта је најбоље радити док 
чекаш? Па кратити време некако! А како? Ми смо имали ракију! И ту се нациркамо тако да сам 
ја на крају, срамота ме и рећи, повратио. Стигли Црногорци а ја не знам ни кад, ни како, 
изљубисмо се, здравимо се с њима, познајемо кога не знамо и крећемо даље. Дајем мајицу 
мојих Буквалиста заслужнима и добијам мајицу са одштампаним амблемом “Високогораца” и 
са исписаним врховима на полеђини на које идемо. Супер. Ноћ је увелико пала и након неког 
времена сам заспао. 

И ево га, коначно, свануло је јутро и то алпско (10.7.2010.)! Целу ноћ сам изгледа 
преспавао онако пијан и све ми се помешало и мало се изненадих кад угледах неке врхове 
повише града Линца. Ја сам био привилегован, јер сам целу ноћ спавао у друштву једне лепе, 
дивне жене што се и дивним именом зове – Тања. Е она је преспавала на мојим грудима целу 
ноћ и сав сам се укочио јер нисам хтео да се мрдам, да је не пробудим. А призори почињу да се 
ређају и то по прелепом дану, и ја схватам да сам ја у ствари један веома срећан скот, пошто ме 
лепо време прати где год да кренем, па тако и овде, на Алпима. Мешане шуме се смењују са 
ливадама, а све је то прошарано прелепим кућама, сређеним, савршено уклопљеним у 
околину...... нормално, јер смо у Аустрији. И тако, возимо се ми кроз ту природу, размишљам, 
питам се, како је могуће да је све овако сређено а да нема људи да их видиш да нешто раде. 
Само неки бициклисти који возе неке бајкове... некуда. Сумњичав сам, нису то чиста посла. 
Изгледа да смо стигли у рај, а да претходно нисмо ни умрли... и то ми је сумњиво. Прва појава 
снегом прекривених врхова и чистих, брзих река нам јасно говори да смо стигли близу нашег 
првог циља – Гросглокнера. Тражимо село Калс, одакле би требало да кренемо пут дома 
Ерцхерцог Јохан Хуте и никако да га нађемо. На крају одустајемо од Калса тј. тачније, 
долазимо до једног другог села које се зове Хајлигенблут, изнад којег је смештен 
“аутобусодром”, јер изгледа управо тако - као неки “дром”! Место је као из “Рата звезда”, 
прелепо са дивним погледом и само свемирске машине фале на том “дрому”. Излазимо из буса 
и удишемо свеж, оштар ваздух, јер је висина већ прилична. Препакујемо ствари у нападачки 
ранац и носимо само оно што је неопходно за пењање на врх какав је Гросглокнер – камере, 
фотоапарате, понеку чоколадицу и можда воду! Добро де, и још понешто! Крећемо напокон. 
Има ту поред и добра продавница сувенира, али ништа нисмо куповали од тога, да не урекнемо 
нешто, учинићемо то кад се вратимо са врха, ако Бог да. Ходамо у растегнутој колони, јер сви 
нешто зверају около, фотографишу. И ја исто. Нагнем се преко ограде на којој стоји 
“саобраћајни знак” за мрмоте кад тамо доле – стварно мрмоти. Бањају се, мрмотају на јулском 
сунцу и уживају, свађају се помало. Усликам ти ја њих. Идемо даље и наилазимо на огромну 
гаражу, узидану у стене испред које је паркирано на десетине, ма на стотине, чини ми се, 
бесних машина, двоточкаша најреномиранијих произвођача. И ни једног Томоса. Дошли људи 
моторима да мало удахну свежег ваздуха, да нешто поједу у интересантом амбијенту, попију 
кафу и напаре очи. Идем тако поред њих и размишљам о анђелима и о паклу и о томе колико 
која машина ту кошта. Па ту су паркирани милиони. Машине су толико добре, да сам пожелео 
да их зајашим све одједном и одвезем се некуд, није ни важно куд, само да се одвезем. За 
Зехром рецимо, то би било ОК. Направих још пар корака и испред мене пуче поглед на 
огромну долину са великим глечером дуж целе ње, који се спушта негде из висина и вијуга као 
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каква огромна ледена река између моћних, снегом застртих оближњих врхова. Глечер се зове 
Пастерзе, дугачак је 10 км и највећи је у источним Алпима. Волим да видим те глечере. Када 
их видиш, тј. када си на њима, то значи да си на приличној висини, а висину волим. То значи да 
гледаш нешто што већина обичног света никада ни видела није, па се осетиш мало и посебним. 
То значи да гледаш нешто што ускоро и неће бити ту, јер се тај моћни гигант и разбијач стена и 
планина, топи заиста невероватном брзином... На стази су ознаке које показују где се тај 
прастари лед налазио 70-те, 80-те, 90-те, 2000-те године и видиш га онда где се налази сада, па 
ти дође нешто жао јер је он у ствари у самртном ропцу, на издисају је, он умире. А тако је 
величанствена појава. Спуштамо се поред тих табли које ме неодољиво подсећају на 
смртовнице и стижемо на ивицу глечера. Загазисмо на њега. И мада је изгубио много од своје 
снаге и моћи, и мада умире, он и даље улива страхопоштовање. Лед који се брзо топи је сада 
вода која се малим каналима слива по површини леда и спаја се формирајући неки већи канал, 
па ти већи канали праве још веће бразготине, где вода већ гласно жубори и на крају се све то 
слива у једно и формира сада већ озбиљан и јак поток, скоро речицу која у неком тренутку 
понире и нестаје у плавом леду, у дубокој рупи којој се не види крај. Језа те прође по целом 
телу кад помислиш, а помислиш обавезно, шта би било кад би се оклизнуо и упао у једну такву! 
Ја знам одговор и то није леп одговор. А таквих потока и рупа има много. Још кад се томе 
додају и пукотине у леду, видљиве и оне невидљиве, опасније, у тренутку се уозбиљиш и 
корачаш опрезно. Фотографишеш, смејеш се и зајебеваш, скакућеш преко издубљених канала, 
али све то јако, јако опрезно. Пређосмо тих неколико стотина метара, можда и цео километар 
преко тог леда и пређосмо на тврђи терен, на стене. То је већ познатији терен. Али успон је већ 
на самом старту – експониран, како то воле да кажу стручнији. Негде се чак мало и вереш али 
ништа страшно, све је у границама нормале. Пели смо се неко време преко стења и камења, кад 
ми се мој ранац по први пута учинио претежак, иако сам одабрао само ствари које ћу носити 
горе на висину и које су ми као такве неопходне. А тај ранац је иначе планинарско светско 
чудо и енигма. Како год да се спакујеш, увек у њему има вишка ствари и претежак је и то тако 
траје годинама, без обзира на искуство. Пијем воду к’о камила, али воде на срећу има у 
изобиљу. Све је глечерска вода и хладна као лед, замисли!? И избијам сам (јер се колона 
растегла на барем километар и више) пред први проблем. Треба прећи 300-400 м преко неког 
снега и леда и то не би био проблем, да лед испред мене није лежао под углом од неких 45 
степени. И то лед који се топи. Крећем ја лагано у својим чизмама и са два штапа преко тог 
чуда, а са друге стране су већ неки који су прешли преко леда и нешто машу и галаме. Не чујем 
ја њих баш добро. Кад сам пришао ближе тј. на пола пута, чуо сам их а и схватио шта и о чему 
говоре- “Стави дерезе!” 

Испред мене је појас од неких 30 - 40 м чистог леда, па онда неки снег, па онда опет један 
појас леда, на крају тога стоје они и деру се! “Добро” – кажем ја, и ставим дерезе. Пређем без 
проблема тај део, успут сам чак и воду наточио, а и пропустио неку стенчугу, сигурно тешку 
150 – 200 кг, која се отиснула негде горе, па се лагано отклизала негде доле. И тада су се драли 
- “Ееееј, пази Зелеееее”. Стигнем до њих, Милана, Булата и још неких и седнем да се одморим. 
Мало сам се уморио. Одатле се већ лепо види и Глокнер, изгледа опасно добро, прави врх. 
Пеђа је још на глечеру имао мучнину, повраћало му се и није му добро, делује јако уморно а 
каже и да га боли глава. Мало се бринем за њега, али знам га, изгураће, макар и на 
трепавицама. Ја сам добро, али опет се кајем што се нисам боље физички спремио. Ту 
формирамо навезу и крећемо даље након што су сви прешли тај први опаснији део. Ђаја, Борис 
и остали су већ отишли ка дому пре нас. Милан комуницира са Ђајом путем мотороле сво  
време, да би сазнали шта има горе, повише нас. Стижемо на место одакле се сада дом јасно 
види баш као и Глокнер иза њега и чини ми се да је сада јако близу. Али наравно, то се само 
чини. Даље је но икад! Газимо лаганао, ја немам цепин већ само штапове, што у том делу и 
није неки проблем јер је доста расквашеног снега. Око 18 сати је Ђаја са својима стигао до 
дома, а ми смо стигли око 20 h. Цркнути! ЦР-КНУ-ТИ !!! Тих задњих 500 дужних метара могу 
се мерити са десет километара у Новом Саду, толико је то било споро и напорно, јер смо сви 
углавном били на измаку снаге. Избио сам пред дом преполовљен, али са олакшањем, јер сам 
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коначно ту – у дому “Ерцхерцог Јохан Хуте”. Направили смо добар посао и савладали висинску 
разлику од око 1200 м/нв, и то идући из другог по реду тешког правца, од ваљда 4 могућа. 
Остало је неких 344 м од дома до врха, али то ћемо савладати ујутро, кад се ноћас одморимо. 
Дом је добар, сређен, пицнут али нема воду, па се вода за пиће купује – 1,5л = 4€, скупа к’о у 
Арабији! Тоалет постоји, али пошто нема воде, само се покењаш, испишаш и одеш. Тако раде 
сви, па се смрад од тога прилично шири унаоколо. Оставили смо сву опрему у предпростору, 
обули папуче и са ранчевима правац под кров, у нашу собу. Јео је ко је шта имао, а Ђаја је у 
“кафани” попио 7 комада, пива, нормално. Пеђа се и даље мучио, била му је мука, био је 
исцрпљен, блед и држао се за главу али бивало му је боље. До сутра ће му бити ОК. То је 
вероватно све због алкохола који смо попили претходног дана, само што ја имам мање 
проблема (изгледа да сам стекао имунитет!). Мало сам се врзмао горе - доле и напоље и на 
крају наместио кревет и заспао. Ај’ лака ноћ! 

И свануо је дан наше прве истине (11.7.2010.). Леп дан, подразумева се. Око 6:30 смо 
изашли из дома наоружани само фотоапаратима, водом и понечим за прегристи, што смо 
спаковали у ранце, тако да је ранац напокон лаган. Остатак ствари смо оставили у дому. Неки 
“њихови” су кренули пре нас, а неки после. Било је јасно да ће на врху бити гужве. До врха има 
мање од 3 сата хода, треба савладати 344 м/нв. Tо није много, ал је зајебан терен, поготово на 
тим завршним гребенима, јер су јако уски, и грешке су недопустиве, јер се дуго и слободно 
пада на тврдо! Падина пре стеновитих гребена и самога врха је под снегом и ледом и делује 
прилично безопасно. Ми смо ишли лагано, без навезе и стигли смо на мали Глокнер прилично 
брзо. А онда агонија! Гужва је толико велика, да једноставно не знаш како да пређеш та два - 
три, од снега формирана седла пре врха, што су широка око пола метра, а дугачка 2, 3 или 4 
метра, како које. Сви јуре некуд и немају милости. Пред задње такво место, између малог и 
великог Глокнера сам оставио дерезе (штапове сам оставио још раније), сачекао да седло 
остане празно и брзим кораком прешао тих 3-4 метра. Додирнуо прстима прави Гросглокнер и 
наставио да се верем тих последњих 30-40 м по стени. Попех се за неких 10-ак мин и коначно – 
угледах крст на врху стене – Глокнеркројц! Горе су већ били Милан, Ђаја и Борис – нормално. 
Сунце пичи, нема облачка, нема ни ветра, поглед на околину сјајан и напаја. Добро смо 
расположени и честитамо једни другима. Пристижу и остали. Вадим све оно са чим треба да се 
усликам, моје ратне заставе и сликам се, сликамо се сви. Грицкамо семенке, чоколадице, 
зајебавамо се. Али неки су остали на малом врху, јер им је било опасно да пређу на велики врх 
без осигурања, па су се вратили назад. То сам тек касније сазнао. Тако се на врх попело 13 
људи а остало је 7. Кренули смо назад кроз гужву конопаца и људи и лагано смо напредовали 
ка подножју и дому. Савладали смо оно најтеже и изашли из камена и стене на снег и лед и 
таман кад сам помислио да је све готово, десило се нешто што ћу памтити цео живот. Наиме, 
крочивши на тај поменути лед и снег, помислио сам да је боље ићи пола метра или метар поред 
формиране стазе јер је сама стаза услед високе температуре постала поточић. Ја сам 
махинално, не размишљајући, бирао сувљи пут, да не шљапкам по тој води, без обзира што су 
моје чизме водоотпорне и што бих без проблема могао цео дан газити по води. То је ваљда 
била несвесна реакција. Ходао сам тако поред стазе заједно са Булатом који је ишао стазом и 
причали смо о којечему. Таман кад смо поменули Матерхорн и то како би било пењати такав 
један врх, десило се, као некаква казна, више опомена. Идући поред стазе где је био углавном 
расквашен снег, дошао сам до места где је почињао лед. Хтео сам да се вратим на стазу, у ту 
водурину, делио ме буквално само један корак од ње, када сам се оклизнуо. Пре тога сам 
дерезама неколико пута ударио у лед правећи себи згодно место за ослонац, за тај један корак 
до стазе и таман сам закорачио кад је, ни сам не знам како, лед попустио, нога је склизнула и ја 
сам полетео на доле. Булат је ваљда хтео да ме ухвати, чини ми се, да ме задржи, јер сам био 
близу њега, али уместо тога, у тој гужви и у тој брзини, ја сам изгледа покупио његов цепин и 
бацио и њега и цепин низ страну. Ја сам се зауставио на неких 3-4 м од места пада и погледао 
сам испод себе и видео стравичан призор – Булата како одлази низ стрмину и све више убрзава. 
Оде човек! Слика које ћу се сећати до краја живота. У том тренутку не постоји начин да 
учиниш било шта, осим да посматраш и да се молиш Богу. На сву срећу, након неких 30-40 м 
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он се, ко зна како – зауставио цепином! После је рекао да је цепин улетео у неку малу пукотину 
у леду и да је тако стао. Нисам знао шта да кажем, нити је имало смисла рећи било шта. 
Попиздео је начисто, што сам направио такву глупост, а и због тога што је био сав прљав и 
мокар – и преплашен! Стајао је тако на том леду, немоћан да мрдне било где, јер је то онај лед 
боје стакла, исувише клизав, и пиздео. Осигурао се цепином и мировао. Ја сам наставио даље 
да се спуштам и нисам прешао ни 50 м, кад су људи почели да вичу – “Пазиииии, камење, 
стење”. Погледам узбрдо и видим гомилу повеликог камења како јури низ падину, баш у мом 
правцу. Нисам пуно размиљао, већ сам се дао у трк по том снегу и леду, главом без обзира, 
гледајући да што више побегнем од тог зла и право је чудо да се ни један, једини пут нисам 
оклизнуо. Чак и кад сам као Карл Луис скочио на крају у даљ, колико сам могао. И прође 
проклето камење, а да никог није закачило, фала Богу. Помислих у трену да је све ово неко 
знамење и упозорење за убудуће, и мислим да је то управо и било то. Вратих се на стазу где су 
се Ђаја, Борис и још неки спремали да баце уже Булату, да се несрећник некако врати на стазу. 
Успели су сви, и они и Булат. Лакнуло ми је. Пришао сам му не знајући шта да кажем, јер све 
што сам хтео да кажем је у том тренутку звучало толико испразно и узалудно да ништа скоро 
нисам ни рекао. Осећао сам се ужасно тада, покварио сам дан и себи и другима а највише 
Булату. Успео сам на крају да кажем – “Извини” (звучало безвезе), као и то да бих највише 
волео да сам ја био на његовом месту (исто безвезе), али то није било могуће. Рекао сам још и 
то да ако има нешто добро у том догађају, онда је то засигурно следеће – постао сам у том 
тренутку најопрезнији планинар на свету. Сигурно ћу покушавати увек и у свакој прилици да 
млађима, а и свима осталима у планини, скренем пажњу да никада не иду ван облежених стаза, 
поготово кад је у питању снег и лед јер може бити кобно (то није звучало безвезе). То сам 
рекао и замолио га да се не љути на мене, јер ја то засигурно нисам хтео да учиним, а и већ сам 
се осећао довољно лоше. Умирио се Булат до дома, мада је подрхтавао још неко време. Хвала 
драгом Богу, све се на крају добро завршило. Стигли смо у дом и ту се лагано спаковали, јели, 
попили по нешто, и предахнули од свега. Трајало је то неких сат и по, два, да би након тога 
кренули на доле, ка глечеру, ка аутобусу. Недалеко испод дома, спуштајући се, и Душко Бошко 
је отклизао низ лед и ишчашио раме кад је заб’о цепин и кад се зауставио. Помогли су му да 
устане, видело се да га раме боли, али се јуначки придигао и наставио даље. Остатак пута је 
био монотон, са малим изузетком на једном делу леда. Сви смо журили да што пре стигнемо до 
аутобуса али наравно, пут је до буса веома дуг и напоран. Кад се узму у обзир сви претходни 
напори и саберу у једно, могу рећи само ово – било је врашки зајебано. Изашао сам до аутобуса 
потпуно исцрпљен и у Зокину камеру сам само хукнуо без проговорене речи, нисам имао снаге 
за то. За мене је силазак са Гросглокнера био ноћна мора којој је дошао крај. Ма мораш 
физички бити беспрекорно спреман за овакве успоне и тачка, нема ту филозофије. Опет смо се 
код аутобуса мало препаковали, сместили ствари у бус, сместили и своја дупета у седишта и 
поново - Јурииииииш, правац Италија! На крају сам ипак задовољан због свега, било је добро и 
веома поучно. Дакле Гросглокнер: учесника 20, попело врх 13, на мали Глокнер попело 4, а 
троје планинара одустало у старту. Две лакше повреде код двоје учесника. То је биланс.  

Путовали смо целу ноћ и успут покушавали да нађемо неки ресторан, где би било могуће 
нешто конкретно (ма било шта) појести, али нисмо успели у томе, јер тога у Аустрији 
једноставно – нема, а ни у Италији. Постоје само бензинске станице које ноћу раде и у којима 
нема бог зна шта да се једе и то је то. Али смо ипак морали застати да одморимо мало. У једној 
од тих бензинских станица смо погледали завршетак светског првенства у фудбалу, тј. текму 
коју добише Шпанци, а ја сам навијао за Холандију. Ноћ је била и није било баш интересантно 
посматрати успутне пределе, то су биле сенке, па смо сви углавном спавали. А у зору, кад је 
почело да се раздањује, појавили су се први обриси италијанских Алпа. Наш циљ је да преко 
града Аосте стигнемо у долину Понт и у истоимени камп. У Аосту смо убрзо стигли, пролазећи 
кроз долине које су изгледале доста другачије у односу на оне у Аустрији. Једина сличност су 
снежни врхови изнад долина и брзе, усталасане реке. Ту се јасно могао видети утицај 
Медитерана и те топлије климе, јер су падине које су отворене ка југу биле покривене лепим и 
уређеним виноградима. У двориштима кућа и крај самог пута се могло видети доста стабала 
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смокве, чемпреса, олеандера а и понека палма. Куће у том крају су сличне онима у аустријским 
Алпима, али опет некако другачије. Користе доста дрвета у градњи кућа, али и још нешто што 
их разликује од поменутих аустријских – махом су покривене великим, каменим плочама, које 
су потпуно природне и само мало дорађене да би се лакше и уредније сложиле по крововима. 
Лепо и необично то изгледа, заиста. У Аости смо мало гледали путоказе, а више питали људе за 
правац (и овде важи она војна – карту читај, сељака питај) и на крају стигли до села илити 
места Вилнув (ваљда се тако пише) кроз које се мора проћи и од којег пут почиње да се пење 
навише, ка долини и кампу Понт. А око Вилнува, али баш свуда унаоколо по брдима и 
пропланцима, пршти вода на све стране из система за наводњавање, који наводњавају – ливаде! 
Да, баш тако – ливаде! Изгледа да им та трава служи нечему, вероватно за прехрану стоке 
зими, које баш и нема много на ливадама, примећујем док пролазимо. При томе се под 
светлошћу сунца формирају минијатурне дуге око сваког тог распрскивача, наравно кад се 
гледа из одређеног угла. Пошто ми вијугамо путем лево – десно и узбрдо, то и није проблем да 
се постигне, па дугица има као у бајци о планинарима и дугама (непостојећа бајка). Успут 
стајемо код једног планинског маркета где купујемо углавном хлеб и пецива, остало имамо, 
правимо паузу од 20-так мин. и крећемо даље. Није много времена прошло када су нам се 
почели показивати врхови (треба ли рећи покривени снегом?), који окружују долину. Дођосмо 
и до самог кампа и мој први утисак је следећи – место је из раја. Дуж целе долине тутњи велика 
глечерска река карактеристичне зеленкастосиве боје, делећи својим током долину на пола, на 
чијим обалама је, на прелепој, травнатој, сочно - зеленој ливади, смештен овлаш ограђен 
простор за кампере и где ћемо и ми поставити своје шаторе. Али не одмах данас по доласку, 
већ када се вратимо са освојеним Парадисом у џепу. Ливаде окружују борове шуме, које се не 
пењу много у висину, јер је већ прилично високо. У кампу за сада остају возачи у свом шатору, 
зато што нису и пењачи, само су возачи, и Тања и Зехра у другом, да би се приштеделе и 
одмориле за главну ствар ове експедиције – успон на Мон Блан. Вадимо по ко зна који пут 
ствари из буса и пакујемо ствари неопходне за дом и успон на Парадисо. Остатак враћамо у 
велики ранац и поново у аутобус. Кад сам завршио рекао сам себи – “Ај одмори мало човече, 
опусти се”. А ако неко жели да на прави начин охлади табане, опусти ноге, а уз то и цело тело и 
ум, преморене од напора сваке врсте, најбољи начин је проворено овај – скинеш ципеле и 
чарапе и прошеташ се бос по свежој, мекој трави и дејство се осети у истом тренутку. Након 
тога се опружиш колико си дугачак по истој тој трави, зуриш мало у небеско плаве висине, 
затим склопиш очи и допустиш мислима да те на тренутак одведу на разна места и да се 
обратиш разним, драгим људима, након тога задремаш и за 15 мин такве терапије будеш као 
нов. Ја сам то учинио по ко зна који пут и деловало је! Још како, бого мили! Након оне 
аустријске ујдурме и целоноћног путовања, ово му дође боље од најбоље масаже. Одмах смо 
уочили да је камп прворазредан. Поред фантастичног природног окружења, камп има у свом 
саставу и одлично купатило, са мноштвом туш и ВЦ кабина, и у посебном делу више него 
довољно умиваоника. Топла вода је увек доступна као и струја, па ко се брије (или депилира) 
електричним апаратом, има ту могућност. Део за прање суђа и посуђа је у истој згради, али у 
посебном улазу. У купатилу никада нема гужве и одмах смо га заузели са нашим пуњачима 
телефона и примусима. Мало ниже се налази ресторан, добро снабдевен маркет, информације, 
па и пољски столови за стони тенис. Једном реченицом, то је камп који бих увек препоручио 
било коме ко је љубитељ такве врсте одмора. Ми смо одуговлачили са поласком, јер нам је 
свима, видело се, пријао тај тренутак од 2-3 сата, али на крају смо ипак кренули. До пл. дома 
Виторио Емануел има да се савлада око 800 м/нв, у односу на камп, а ми нисмо знали каква је 
стаза која води до њега. Међутим, чим смо пошли постало је јасно да нас чека лак и леп посао. 
Одмах кад се изађе из кампа, пређе се мост и стаза даље води узводно уз реку. Код ознаке која 
казује правац дома, скрећемо на лево и уз брдо, на стазу која је добрим делом поплочана и 
уређена, а још се сређује. Уз пут смо срели раднике са све машином (мини багером)! Не знам 
само како је стигао тамо, опет нека магија. Ти радници раде на томе да целу стазу претворе у 
један прави планинарски корзо. Тешко је наћи речи којима се може описати тај предео, можда 
би најбоље било – штета што није код нас, у нашој земљи. Рећи ћу само ово – одузима дах! 
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Што смо се више пели, поглед на долину је бивао спектакуларнији. Уз пут, са свих страна су се 
сливали јаки, велики и бучни потоци који то више и нису, јер због стрмих литица којима теку, 
више су водопади. Дакле, воде за пиће има у изобиљу. После неких 2,5 сата избили смо пред 
дом “Виторио Емануел” који се налази на 2735 м/нв, савладавши при томе висинску разлику од 
800 м. Испред дома је поток који на крају формира симпатично језеро у сред стеновитог крша, 
на којем можеш опрати веш а и себе, сунца има у неограниченим количинама и гужва је људи, 
разних, од свакуд. Упадамо у дом у потрази за папучама и проналазимо их. Изувамо чизме, 
дајемо свежем ваздуху простора да обави своје – да охлади и окади. Седамо испред дома на 
клупе, чекајући Милана да саопшти које су собе наше, где смо смештени. Након неког времена 
добијамо и ту информацију – смештени смо у потпуно новом објекту који је направљен поред 
дома. То су у ствари нови контејнери, 5 комада спојених у једну целину, који су опремљени 
потпуно новим удобним креветима, полицама, и који су веома добро изоловани а опшивени су 
у целини боровом даском. Сваки има посебан улаз и унутар сваког је 9 места за спавање. 
Позади је изграђен тоалет са ВЦ и туш кабином и умиваоником са топлом водом. Перфекција. 
Убацили смо ствари унутра и заузели свако свој лежај, па пожурили у дом да нешто попијемо и 
поједемо, и да искулирамо мало напољу. А у дому – право освежење за сва чула! За шанком 
цвркуће и плеше прелепа плавуша која својим заводљивим, плавим очима и шармантим 
осмехом, потпуно свесна своје лепоте и утиска који оставља на госте, махом мушке, даје тон и 
боју целој просторији. Све се некако врти око ње, људи око ње просто балаве. Она је ту 
шанкерка и неформални газда. Утисак вишеструко појачавају њен пирсинг и тетоваже па су 
сви, мало по мало, имали шта да кажу и прокоментаришу о њој. Било је ту и неких јалових и 
смешних покушаја да се учини нешто више, али на томе се то и завршавало. Она је навикнута 
на такве ситуације и покушаје, па се са невероватном лакоћом носи са њима – потпуно их 
игнорише. Цурица је права муња!!! Провели смо унутра и напољу пар сати у потпуној 
релаксацији, да би се пред спавање спаковали за успон, боље рећи ослободили вишка ствари 
које остављамо у собама на полици и отишли на то спавање, неко пре а неко касније. Утонуо 
сам у сан. Сањао шанкерку. Немиран је то био сан. 

По плану смо требали да устанемо у 3 сата, али ја сам се пре тога пар пута будио, лоше 
сам спавао. Вероватно зато што сам лепо сањао, лепе али немирне снове. Чуо сам Ђају како 
устаје и излази напоље и како у повратку говори – “Напољу је невреме, пада снег и киша.” . “Е, 
јеби га”, помислих “нема ништа од успона”, и заспим поново. У 3 сата смо, како је и 
планирано, устали и ја сам брзо изашао напоље да осмотрим небо над нама, кад тамо – ни трага 
од снега, ни на небу ни на земљи. Као да није ни падао. Спремили смо се, обукли, ставили 
чеоне лампе и тихо кренули у напад на највиши италијански врх – Гранд Парадисо. Требало је 
савладати око 1300 метара висинске разлике. Пошли смо “стазом”, одмах изнад дома у правцу 
других светала, која су се у ноћи видела мало повише нас и која су потицала од планинара што 
су кренули кратко време пре нас. Али то изгледа није била стаза, него само насумично 
одабрани правац којим смо кренули. Нема шансе да било какав пут или стаза води преко тих 
камених громада. Нема везе, прешли смо преко тога крша. Кад смо подигли висину за око 
стотинак метара, дотакнувши прве крпе снега, могао се видети један обичан али у том тренутку 
чудесно леп призор. Мноштво светала растегнутих дуж целе стазе је блистало попут звезда у 
чистој, топлој ноћи, подсећајући на безброј тајанствених свитаца што у ноћној тишини и на том 
снегу стварају привид топлине и милине, у срцима и у душама људи који ходају у тами. Нисам 
то могао фотографисати, нити је неко други био у могућности то да учини, јер нико није имао 
озбиљан фотоапарат којим би било могуће фотографисати тако нешто. Настављамо узбрдо 
преко снега и леда где се на неким местима под нашим ногама чује жубор воде која јури испод 
свог тог снега и леда. Човеку се учини да је то можда мало опасно. Али том стазом су сви 
прошли, па ћемо тако и ми. Прођосмо. Ништа се није десило. Полагано и зора свиће. Било је 
неких назнака да би могла почети да пада киша или снег. Ја сам се у себи неко време заиста 
молио Богу да до тога не дође. И то се није десило, већ је место тога у појединим моментима 
почело да се указује и ведро небо и што је јутро више одмицало од зоре, постајало је све 
извесније да падавина неће ни бити. Наставили смо ка врху у навези, јер је то било неопходно 
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због све већег нагиба и због све већег снега и леда. Било је доста људи на стази тога јутра и 
знао сам да ће на врху опет бити гужва, али нисам ни сањао да ће бити баш таква пометња 
какву смо затекли на вршном гребену. И док смо се пењали било је неких безобразних 
заобилажења од стране италијанских и неких других алпиниста, у појединим моментима 
потпуно непотребне некултуре, журбе без много уживања. Као да их је сам нечастиви 
прогонио, али оно што сам видео на врху, превазилази све до тада виђено! По четири навезе су 
се мимоилазиле на литици која води до самога вха, на литици која је са једне стране потпуно 
окомита и где се у слободном паду лети 100-200 м, зависи како где. Са друге стране литице је 
невероватан нагиб, где се пада 3, 4 или 5 метара, али се даље клизаш и котрљаш ко зна колико 
и ко зна где. И све то на литици која је на неким местима широка мање од метра, негде мало 
више, али свугде тешка, кршевита и тешко проходна и када си сам, када ниси у навези. На 
литици, у том тренутку обавијеној маглом. И у таквом амбијенту гомила планинара покушава 
да се пробије, свако у свом правцу и у приличној журби!? Као да пењу на неку норму и као да 
им неко мери време. У тој гужви је довољно да те неко случајно закачи у пролазу, да изгубиш 
равнотежу и да паднеш у амбис повлачећи за собом можда још кога, у амбис из кога нема 
повратка! Е ту сам застао, ту пред самим врхом и театрално изјавио – “док се ова банда не 
разиђе, ја не прелазим преко!”. Признајем, у  неким тренуцима су ми пролазили жмарци по 
целом телу при погледу на све те људе и тај немар, и на помисао шта би могло бити и не бити! 
Срећом, ништа се није десило, гужва се лагано смањила и наша навеза је прва прешла на сами 
врх на којем је стајала смрзнута, залеђена али постојана Госпа са склопљеним рукама, молећи 
се ваљда за све нас лудаке на том гребену и за читав овај грешни и безгрешни свет. Густа магла 
се у том трену и разишла и ми смо могли јасно видети куда смо у ствари прошли да би стигли 
до самога врха. Прилично језиво! А врх... и није баш леп. Да нема поменуте Госпе, не би човек 
ни знао да је на врху. Места има за једва 10-ак људи да се некако сместе горе, а најбоље је да 
их нема више од пет. Не стижеш ни да уживаш, ни да се задржаваш ту горе, јер је много људи 
који чекају да се помериш одатле, да би и они дотакли Богородицу. Обављамо оно неопходно, 
значи фотографишемо се и напуштамо врх. Било је неких проблема са навезама иза нас, нису 
баш глатко прешли са задњег гребена на врх, нека беспотребна расправа и филозофија, али је 
на крају све било ОК, и сви су прешли на врх и вратили се са истог здрави. Повратак је био 
муњевит. Нисам потпуно сигуран, али требало нам је око 2,5 сата за спуштање до дома. У 2 
сата је требало изнети ствари из соба, напустити просторије. То смо и учинили и након кратке 
паузе и освежења, наставили смо да се спуштамо ка нашем кампу, до којег је требало да 
спустимо још оних 800 м висине. И то смо прешли доста брзо, разбијени у ситне групице, 
могли смо да застајкујемо, разгледамо и фотографишемо околину до миле воље. По доласку у 
камп, развукли смо шаторе и полако се спремали за спавање. Поподне је прошло у одмору, 
припремању јела, релаксацији... и да, у сређивању себе, тј. подизању личне хигијене на један 
виши ниво. Једва сам дочекао ноћ, јер се умор већ био нагомилао и требало се одморити због 
будућих напора. На Гранд Парадисо се попело 17 планинара из наше групе, од могућих 20. 
Висинску разлику од око 1300 м смо савладали за мање од 6 сати, у повратку за 2,5 сата. Успон 
и силазак је прошао без повреда било какве врсте. 

Јутро (14.7.2010.)... Прелепо јутро а ја не могу да се померим. Спавао сам као топ, нисам 
се ни један, једини пут будио, и то у континуитету неких 8-9 сати, не знам ни сам, што је за 
резултат имало то да сам устао сав надувен и натечен. Једва сам дошао себи, али био сам 
коначно наспаван и одморан. Моје прво право спавање од када смо пошли. Ни отворио очи 
нисам, кад тамо пред вратима тоалета – ракија. Ђаја и Борис су већ заузели “престо” поред 
улаза у ВЦ, лагано пијуцкају ракију, пиво и спремају доручак. Одох ја да се прво уљудим у 
купатилу. Кад сам завршио, а шта друго, прикључио сам се овој двојици и још некима који су у 
међувремену пришли веселом столу, да заједно доручкујемо. Било је ту заиста свега, десетак 
људи је изнело на сто своју клопу а свако је јео шта је хтео. Такви тренуци су бисер оваквих 
дуготрајних акција, где се склапају веома чврсте и дуготрајне везе и пријатељства међу 
људима. Завршили смо с јелом, кафом, чајем и осталим ђаконијама и стали да се пакујемо јер 
је требало поћи пут Шамонија, пут Мон Блана. Обавили смо то лагано, али довољно брзо и 
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кренули остављајући за собом камп Понт са мишљу да ћу се једном поново вратити том 
дивном месту. Памтићу га сигурно...  

Пут до Шамонија води кроз идентичне пределе, као и пут који нас је довео до Понта. С 
обзиром да је Француска јако близу, није много времена требало, па да угледамо масив Мон 
Блана како израња иза импозантних, оштрих врхова и урања у небо, стапајући своју снегом 
прекривену купу са паперјастим облацима повише наших глава. Ма усхићење, блага дрхтавица 
од узбуђења, то је најблаже што се може рећи о осећају који је испратио наше погледе заковане 
за висину. Па ипак је то централна, главна и најизазовнија дестинација наше експедиције. 
Стижемо до тунела, тј. до улаза у тунел са италијанске стране. Тунел се зове Мон Блан и 
пролази тачно испод поменутог масива, а дугачак је 11600 м! Импресивно. Сетих се на 
тренутак овог нашег тунела у селу Чортановци, кроз који пролазим сваког дана кад идем возом 
на посао у Бгд. и за длаку да пустим сузу. А сам тунел је градитељско чудо. Урађен је 
перфектно. Унутар тунела су на идентичној раздаљини (мислим да је у питању 400 м) један од 
другог направљени испусти, тј. проширења за случај неке саобраћајне незгоде, да се оштећени 
аутомобили могу ту склонити и ослободити тунел за даљи саобраћај. Или ако останеш у квару. 
С.О.С. телефони су такође густо распоређени. Постоје и степенице за евакуацију, које су 
изграђене тако да се не виде из тунела, видиш само врата, улаз у њих. И на средини тунела – 
мини паркинг. На паркингу спремно чека ватрогасна екипа са неколико возила у приправности, 
да реагује у сваком тренутку. На улазу у тунел стоји јасно и видно истакнуто ограничење 
брзине унутар тунела, као и обавезно растојање између аутомобила. 120 камера је постављено 
на унутрашње зидове тунела и снимају нон-стоп унутрашњост, тако да не можеш ништа да 
петљаш ако скривиш нешто. И вентилација беспрекорно ради, на сваких 100 м су вентилатори 
за извлачење дима из тунела, тако да је смог сведен на најмању могућу меру. А све то кад си 
унутра делује једноставно. Излазимо из тог градитељског драгуља и пред нама се отвара – 
Француска. Испод нас, сасвим десно се види Шамони. Спуштамо се вијугавим путем у долину 
и укључујемо се на већи пут. Тражимо камп у који треба да се сместимо, стижемо и у сам град, 
распитујемо се за локацију кампа и уз пар промашаја га коначно проналазимо – Два глечера. 
Тако се зове наш камп, јер је смештен у долини, на месту изнад којег се са Мон Блана спуштају 
два глечера, један лепши од другог! И уопште, долина у коју се сместио Шамони је прелепа, 
пуна зеленила и свакојаке воде. По средини долине тече брза река настала топљењем снега и 
леда са оближњих планина и све то уоквирено оштрим врховима прекривеним снегом. Сежу у 
само небо, укочи ти се врат док зуриш у њих, јер се уздижу готово вертикално изнад града, а 
високи су 2, 3, 4, па и преко тога, хиљаде метара. А Шамони се налази на око 1100 м/нв. 
Излазимо из буса срећни, јер овако укочени од дуготрајног седења увек са радошћу дочекујемо 
излазак из аутобуса и протезање ногу. Стављамо шаторе на своја места брзом брзином, јер што 
пре то обавимо, тим пре ћемо моћи до Шамонија, да га мало разгледамо и да купимо неку 
опрему која нам недостаје. Није дуго трајало то распремање и с обзиром да смо се сви по мало 
зажелели цивилизације, похитали смо у град. Шамони је леп алпски градић, који је изграђен у 
том алпском фазону, са пуно камена и дрвета, одмерен, сређен са пуно укуса и умивен. Улице 
су препуне људи, домаћих и страних, људи свих боје коже, разних језика. Једном речју – 
космополитски град. Људи су потпуно опуштени, ни мало нервозни и уживају у поподневној 
шетњи. И ја бих се брзо опустио кад бих ту живео. Али ми нисмо опуштени, већ јурцамо 
наоколо у потрази за правим сувениром, који би био примерен нашем џепу, и за продавницом 
спортске опреме, којих заиста има много и које су све крцате, добро опремљене оним што нас 
заправо интересује – планинарском-алпинистичком опремом. У “Интерспортовој” радњи 
проналазим и купујем цепин и дерезе, и једно и друго – Пецл! Да ми се слаже уз појас – Пецл! 
Коначно је дошао крај позајмљивању дереза и цепина. А крстићу их, ни мање ни више него на 
– Мон Блану! Срећан неки цепин и срећне неке дерезе. Обилазимо још пар радњи и помислих 
да је ово рај за планинаре. У ствари сам сигуран у то. Проблем је само што кад уђеш у радњу 
схватиш да ти све, ама баш све из те радње недостаје и треба, и да би у том рају морао да 
ринташ к’о магарац да би зарадио довољно пара за све што ти треба – за све то из радње! То је, 
као што је и пренатрпан ранац, још један вечити проблем свих планинара – све им из радње 
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треба. Завршили смо куповину и сад је ред да се мало опустимо. Кроз град срећемо наше људе 
раштркане и у групицама, са пуним кесама којечега. Некако смо се издвојили Зока и ја и нашли 
смо један кафе, где су имали точено “Лефе” пиво о којем ми је Зока толико причао. Пиво 
точено, велико – 6 € !!! “Дај по једно”. Попијемо то једно, стварно клизи низ грло као млеко – 
“Дај још по једно!” Пиво је фантастично и прија, можда и превише. Пролази улицом Тања. “Ај 
на пиво.” Ето ње. “Ма дај још по једно.” И тако, мало по мало – 60 € ! Ту се ми опустимо и 
орасположимо и на крају одлучимо да се вратимо пешке до кампа. Тања, Зока и ја. Било је и 
више него интересантно слушати Тањин “сналаз” говор састављен од енглеских, француских и 
српских речи, али све са француским изговором, док је покушавала да сазна где нам је то наш 
камп. Стигли смо некако. Уморни. Одлучио сам да направим нешто себи за јело, да потрошим 
мало од оне силне хране што је вучем са собом већ хиљадама километара и тада се десио други 
инцидент. Не знам како, али приликом покушаја да упалим горионик на решоу, запалио се и 
плински уложак и недуго затим се распао уз озбиљну и веома гласну експлозију. Уложак је 
одлетео и забио се у камп-приколицу једног Француза, који је у том тренутку био унутра и који 
је као опарен излетео напоље уз невиђену дреку и галаму. Није ни чудо, потпуно га разумем. 
Други део боце је фијукнуо поред главе једног од наших људи, али на другом крају кампа. 
Настала је неописива гужва и дигла се велика галама једно пола сата, али срећом убрзо се све 
стишало и ствар се добро завршила. Након тога сам спонтано стекао статус најопаснијег члана 
експедиције! И то је једном морало да се деси. Пресела ми је клопа, ништа нисам поштено ни 
јео. Одох да спавам, сутра идемо горе.... на тај Мон Блан. 

Устао сам рано ујутро, скоро пре свих, и трк – право под туш. Експлозију и плин сам већ 
био заборавио. Требало је опет све попаковати, склопити шаторе да не плаћамо џаба два дана 
кампа и кренусмо ка жичари. Урадили смо то лагано, али довољно брзо – наравно. Сели смо у 
аутобус и правац жица. Жичара (повратна карта 11€) нас је избацила до планинског воза – 
трамваја (повратна карта 17€) који нас вози на висину од неких 2372 м/нв. Та пруга је 
изграђена на невероватном месту и опет сам се сетио наше железнице и опет туга, скоро па 
сузе. Одатле пешке треба да се попнемо до дома “Рефуж ди Гуте”, који се налази на 3817 м, 
скоро 1500 метара висинске разлике. Полазимо лаганим кораком стазом, на којој срећемо 
велики број дивокоза које се понашају као домаће козе, немају никакав страх од људи и 
стрпљиво позирају свима. Посебно један велики јарац са још већим роговима, који је мирно 
стајао једно пет минута и запишавао територију на којој је владар свих коза, док смо се ми 
ломили да га из што лепшег угла усликамо. Брзо смо стигли до дома “Тет Рус”, који има 
висину од 3167 м и у који нисмо свраћали већ смо само прошли поред њега и стигли до једног 
по свему интересантног места. Место се зове “кулоар смрти”. То је место које је широко неких 
60-так м а дужина оне опасне, смртоносне деонице је неких 40-так м. Зашто је опасна? Зато 
што нон-стоп, скоро без минута прекида, паузе, сипа мање и веће камење, а некада су то и 
велике громаде тешке по неколико стотина килограма. То камење и те громаде се откачињу и 
покрећу камену лавину негде испод самог “ди Гуте” дома и тим стрмим, уским кулоаром се 
огромном брзином сурвавају неких 500-600 м, стално добијајући на брзини, што се више 
котрљају ка дну кулоара. Срећом, приликом нашег пењања није било већих проблема, кулоар је 
изгледа спавао поподневну дремку. Драма је била у повратку, на истом том месту. Али о томе 
касније. Прешли смо тај опасни део стазе без проблема и доста брзо, на један само мало мање 
опасан део, готово окомит којим се требало узверати до нашег циља за тај дан – до дома. И то 
смо некако. И коначно – дом... А дом је потпуно луд! На лудом месту, у лудом амбијенту, на 
лудој висини, сав опшивен алуминијумом и блиста на сунцу. Поглед са терасе дома је прави 
спектакл. Смештен на самој ивици провалије, са задње стране ушушкан у снег, а са лица 
отворен ка простору. Испод њега провалија и далеко доле Шамони, изнад је небо, треба ли 
рећи – потпуно плаво. Около врхови, врхови, врхови ... и негде у залеђу, тамо горе – Мон Блан, 
ћале свих алпских врхова. Дом је препун људи и за нас изгледа да нема места унутра. 
Резервације се раде месецима унапред. Мала се нервоза увукла међу људе, где седети, где 
спавати, где провести наредних неколико сати? Врли домаћини нам траже чак да им доплатимо 
неки евро до 28 €, колико су нам тражили само да би били у дому, а не напољу, ваљда!? Милан 
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и Ђаја Енглез су отишли и договорили да можемо бити у дому, али нема места за спавање. А 
нема места ни за седење, када седе ови са резервацијом и када вечерају, пију... Они имају 
предност у свему. Милан је платио тражену лову, а за ту лову смо били потпуно обесправљени. 
Али то није ни било битно. Важно је да сутра у зору крећемо у напад на “ћалета” – Мон Блан. 
Сачекали смо да ови вечерају и да се мало разиђу, па да упаднемо унутра. Милан је само рекао 
“шири се по дому, шири се и заузмите што више места”, и то смо и урадили. Свако је хватао 
себи место јер требало је ипак негде мало и спавати. Неко је уграбио клупу, неко је зграбио 
сто, а неко се завукао испод стола... нећу да кажем ко и с ким! Чак смо огребали и неку ћебад 
из соба која су била сувишна људима у њима. Били смо срећни, истински. Наместили смо се за 
спавање, али био је још увелико дан, тј. било је то прелепо вече са пуно сунца, које је јако 
сијало и својим зрацима обасјавало море од облака и све врхове око нас, дајући свему неке 
необичне, златне тонове. Ма нећемо лежати док је напољу ова представа, ретко виђена, 
представа за изабране. Излазимо напоље и фотографишемо до бесвести, нас неколицина, неких 
20-так минута и уживамо у последњим зрацима сунца за то вече. Дом је под тим светлом 
изгледао као да је направљен од злата, а не од алуминијума! Сати је 21:00. Добро расположени, 
враћамо се унутра и коначно хватамо сан... 

И коначно. 
Није то било добро спавање, кратко је трајало и сурово је прекинуто, кад је било најслађе. 

Између један и два сата су почели да из својих соба излазе домаћи људи и почели су да се 
спремају за успон (16.7.2010.). Пробали смо да их огноришемо, али то није било могуће – они 
су морали прво да једу, да доручкују. Домаћин, главни тип у дому нас је разбудио и рекао да 
сада морамо да се склонимо са клупа и столова (и испод столова) јер је време за доручак групе 
која прва креће. Морали смо да пратимо ситуацију и да почнемо и ми лагано да се припремамо, 
то је било једино што смо тада могли да радимо. А душа нам у полусну. Кад је прва група 
отишла било је скоро три сата. Ми смо се за њима спремили, изашли напоље, формирали 
навезе и лаганим, спорим кораком кренули. Висинска разлика до врха је износила око 1000 
метара. Још је била ноћ, а зора се тек назирала. Прохладно је, а удари ветра достижу 50-60 км 
на час. Можда и више. Ти удари ветра су и прогнозирани за данас, а за сутра су најавили неко 
лоше време и ми у ствари пењемо Мон Блан један дан раније и на тежи начин, јер смо једно 
спавање у дому Тет Рус - прескочили. Али то је била права одлука нашег водича Милана. 
Корачамо кроз зору, по смрзнутом снегу и – спавамо. Сви! Са сном се једва борим и улажем 
заиста крајње напоре да не заспим ходајући. Последице су то општег умора и неспавања од 
ноћас. Након једно два сата борбе, јутро је свануло и та криза спавања је прошла. Негде испод 
места које се зове “женевски нож” смо застали код алпинистичког склоништа, да се мало 
одморимо и да се олакшамо. У тоалету из пакла, који и смрди ваљда на пакао сам, не знам 
како, успео сам да обавим нужду, најнужнију у мом животу, у неком полустојећем положају, 
јер само свиња може сести на оно нешто, не знам ни ја шта, комплетно усрано! И ноге су ми 
отпале од те акције. Ту су одустали Душко Бошко због проблема са плућима и Тања због 
умора. А ми смо наставили даље и врло брзо избили на поменути нож – женевски. А то је у 
ствари један уски, оштар, снегом прекривен гребен, са обе стране веома стрм и ни мало 
безазлен. Опрезно смо газили по њему, корак по корак, и након неког времена угледали – врх! 
Чинио се близу, али наравно да није био, тако је увек са тим врховима. Што је најгоре – то и 
није био врх, већ избочина која се одоздо тако чинила. Па и друга таква појава није то била, већ 
тек трећа. То је био врх. У тачно 9:50 смо згазили на саму капу Монт Блана. А кренули смо 
мало пре 4 сата. Значи за 6 сати смо се попели од дома до врха савладавши тих преосталих 
1000 м/нв. 16 људи је укупно изашло горе. Дан је прелеп, са нешто јачим ветром, који никоме 
не смета. А сам врх је заиста диван. Један од најлепших које сам видео. На њему има толико 
простора да би се и утакмица могла одиграти. Поглед сеже десетинама километара наоколо и 
заиста уживамо, срећа се чита са свих лица која су се нашла горе. Срећа је још и већа због тога 
што смо на врх изашли по “измишљеном” дану. Чуо сам за податак да је прошле године 
пењући Мон Блан, погинуло више људи него што је погинуло пењући Еверест што само говори 
о озбиљности самог врха и о томе шта смо у ствари направили. Сликамо се горе, свако у својим 



ПРИЧЕ  СА  ПЛАНИНЕ  
 

 
 

127

“ратним” бојама, заставама, остајемо око пола сата на врху и након обављеног посла, крећемо 
назад. Силазак ми је био лакши од пењања, али сам свеједно био веома уморан кад смо стигли 
у дом. Одморили смо ту неких два сата да би дошли себи, до даха, до нове снаге и кренули смо 
на ниже, ка дому Тет Рус. Тек што смо пошли ка доле, десио се велики одрон камења на врху 
великог кулоара – кулоара смрти. Летело је камење на све стране, камење тешко и стотине 
килограма, стварајући велику буку и дижући на своме путу облак прашине. Викали смо из свег 
гласа свима испод нас и упозоравали на одрон. Тај одрон је кренуо и није престао наредних 
неколико сати. О брзини тог камења што се котрља сувишно је говорити – то треба видети. 
Сваки камен је смртоносан. Спустили смо се до места где је требало прећи преко тог ужаса и 
где је развучена сајла али која није била од користи јер је високо постављена и може се лако 
десити да останеш да висиш на њој баш када то није згодно, када сипа и убија. Због тога су 
наши момци повезали два конопца и развукли га од једног краја до другог и тако направили 
осигурање за остатак групе. А и за неке странце који су се ту затекли. Ту се посебно ангажовао 
вечно расположени и ведри човек који се зове Милојица Меденица. Био је прави украс ове 
експедиције. Добро, било је ту још помагача. Прелазак тих 40-так метара је трајао неких 5 
сати! Чекаш и хваташ кратке паузе у одрону, таман кренеш да прелазиш, кад крене и камење. 
Као да има очи и гледа и вреба. Повлачење назад и скривање иза стене од коју се то камење 
разбија. Али било је интересантно, сви су на крају прешли то место без огреботина. Пред саму 
ноћ смо ушли у дом Тет Рус и ту преспавали. У дому, наравно, нема воде али има свега осталог 
– добре клопе и разног пића али по веома незгодним ценама. У свим домовима, од Аустрије па 
до овог у Француској, цене су за наше прилике папрене. Пиво је 5, 6 и 7 €, 1,5 л воде је 4 – 5 €, 
а супа или чорба кошта и до 9-10 € ! Преспавали смо у том дому и лепо се одморили од заиста 
напорног, али у сваком смислу успешног дана. 

Устали смо препорођени и покупили своје ствари, па кренули у долину. Имали смо сада 
један дан вишка и одлучено је да га проведемо у Шамонију. Опет у пл. воз, из воза жичаром у 
долину, у камп. Поставили смо шаторе и збрисали у град. Били смо растерећени и коначно 
опуштенији него свих ових протеклих дана, јер је главни део који је био и најважнији и 
најзахтевнији сада иза нас. Луњали смо цео дан по граду. Увече смо у кампу чак и запевали 
мало. Спавање. 

Опет сам устао пре свих и отишао на туширање (18.7.2010.). Смућкао сам ону као кафу “3 
у 1” себи и још некима и стао да се пакујем. У 8 је полазак за Венецију. Спаковали смо ствари 
и убацили у аутобус, али нисмо пошли у 8 сати, јер управо тада у камп долази пекар Француз, 
са својим комбијем пуним изванредних пецива. И са својом преслатком ћерком која ради с 
њим. Због тог кашњења се Тања изнервирала и посвађала – са мном. А била је љута на Милана. 
Свашта! Нисмо причали до Словеније. Кренули смо у 8:30 и у послеподневним сатима стигли 
смо у Венецију. Венеција је јако интересантно место, мени је ово други долазак, али свеједно, 
подједнако интересантно. Препоручио бих свакоме да је обиђе, али у термину када нема 
оволико туриста – улице су закрчене њима. Романтично место, идеално за свеже заљубљене 
парове. Не бих много о Венецији трошио речи, сви знају понешто о том граду – њу ипак треба 
видети. Вече је пало и ми смо, чекајући Тању која је заостала у граду, у међувремену 
одслушали један јако добар, живи наступ неког рок бенда. Скакали смо и плесали, звиждали и 
галамили, па сигурно једно сат времена. Жао ми је било што нисмо ту дуже остали, стварно је 
била добра свирка, бенд је свирао светски. Тања је коначно стигла и ми смо прекинули нашу 
забаву, па кренули пут Словеније. 

У долину Тамар, подно Јаловеца, смо стигли у три сата изјутра (19.7.2010.). Милан је 
одмах изашао из буса, спаковао се и повео расположену групу на врх Јаловеца. Кренули су у 4 
сата. Некима од нас је то било прерано, били смо преуморни, па смо одспавали још 2 - 3 сата и 
лагано кренули у 7 да пењемо. Неки нису уопште били расположени за успон, па нису ни 
кренули са нама. Милан је повео групу од 8 људи, а Булат је водио нас тројицу. Јаловец је 
прави пењачки врх, сав у камену и стени, без и једне травке на себи, а камоли нечег другог. 
Пели смо различитим правцима – Милан је са својом групом ишао преко Велике коти и истим 
путем се вратио, а ми смо пеглали тежом и дужом стазом са друге стране врха, стазом преко 
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Јаловешке штрбине. Назад смо ишли куда и прва група, преко Велике коти. Мени је ово 
пењање баш пријало и после свих перипетија претходних дана, имао сам утисак да бих тог 
тренутка могао пењати било шта. Накупили смо доста снаге и кондиције пењући претходних 
дана све оне врхове. Попели смо се и сишли брзо, у 2 сата смо било код дома. Успут смо 
упознали једног интересантног Словенца, који нам је правио друштво скроз до дома, где смо 
заједно попили по пиво, уз веома пријатан и опуштен разговор. Поподне смо провели на 
једном месту у шуми поред водопада, где смо уз пиво и клопицу сабирали утиске. Код 
водопада смо се измирили Тања и ја, прелепо место за мирење “посвађаних”. Био је то леп 
тренутак за мене, готово романтичан. У шумици смо се потпуно опустили уз звуке воде која 
жубори и пој неких птица. Попели смо сва 4 врха која смо планирали. Добар разлог за 
задовољство. Кад смо се испричали и издружили, вратили смо се у дом, где смо заспали сном 
праведника. 

Ујутро смо, већ по навици кренули да се пакујемо, и да смештамо ствари у бус. Тај дан је 
био планиран за одлазак на Бледско језеро и обилазак неког шопинг центра у Љубљани. Стигли 
смо на Блед и имали смо неких два сата за купање, пешачење, обилазак градића, шта је ко хтео. 
Ја сам остао седећи на клупи крај језера, да пишем овај дневник. И у томе сам уживао. Изгледа 
да сам коначно почео да уживам у свему. То је већ виши стадијум у животној школи. Брзо су 
прошла та два сата и чим су се људи скупили на заказаном месту, кренули смо пут Љубљане. У 
Љубљани смо обишли тај шопинг центар. Ја сам то са Зоком и Марком учинио експресно, јер 
већ одавно нисам имао ни цента у џепу, стално сам се задуживао, а задње паре смо дали за 
старо, добро пиво. И то 8 конзерви. Лашког. Завршили су људи са куповином, сели смо у 
аутобус и коначно кренусмо пут Подгорице и даље кући, у Београд и Нови Сад. Целу ноћ смо 
провели у аутобусу, спавајући и повремено правећи паузе. 

Јутро нас затиче у Требињу, где на аутобуској станици спазисмо бус за Београд. Отишли 
смо у град на бурек и кад смо се вратили, извукли смо наше ствари из нашег аутобуса, и 
убацили их у овај други аутобус. Кад су сви дошли изљубили смо се и поздравили са свима из 
ове сјајне екипе и кренули кући. И тај пут је био интересантан. Требиње, Билећко језеро, 
Гатачко поље, Зеленгора, Сутјеска, Дрина, Вишеград, Мокра гора... све смо то успут видели. 
Чим смо стигли у Београд, имао сам срећу да одмах ухватим воз за Нови Сад. Поздравио сам се 
са Пеђом и његовом Мајом која нас је чекала на аутобуској станици и сео у воз. Стигао сам за 
два сата у град, својој кући.  

И ту се тај велики круг затворио.... Сад чекам на неки други! 
Морам на крају да кажем нешто и о организацији целог овог пута. Ићи на једну овакву 

турнеју са оваквим момцима и под оваквим вођством није обична ствар, то је - привилегија! У 
неким критичним тренуцима, кад су се људи можда и питали шта се то дешава, није било 
шансе да завлада паника, нити било шта слично, и ту се најбоље могло видети шта значи 
велико искуство на местима која су по свему лепа, али нимало безазлена. Ако се томе придода 
и податак да је језгро целе групе чинила искусна и добро уходана екипа, која у години дана 
проведе на високим планинама, и то у свим условима, и по 80-100 дана, онда је јасно да од њих 
човек може свашта лепо и корисно да научи. О њиховим људским квалитетима не бих говорио 
празне речи, ми смо пријатељи и то је довољно рећи. Најважније од свега је свакако чињеница 
да смо се са ове веома успешне акције сви вратили живи и здрави, обогаћени новим знањима и 
искуствима. Ја сам се свакако добро забавио, и уживао сам заиста у свему. Оцена.......па 
десетка, нормално! Хвала пријатељи! 

 
Давор Зеленика 
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АРАРАТ 2001.  

 
Арарат (5137 м/нв) је знан по предању из Библије као планина где се Нојева барка 

насукала после потопа. Налази се на крајњем истоку Турске на самој тромеђи са Јерменијом 
и Ираном на Арменском горју, које обухвата 1000 км2. Арарат на хебрејском значи планина 
бола. Урарту је име добијено од асиријског краља који је владао тим регионом у IX веку пре 
Христа. Турци су ову вулканску планину назвали Агри Даги. Од 1983. овај регион су 
истраживале разне групе истраживача и научника, укључујући и бившег астронаута Џемса 
Ирвина са његовим тимом и Дејвида Фасолда из САД. Они су мистериозну барку лоцирали 
јужно од планине Арарат близу села Масар. Поред тога, у Турској постоји велики број 
споменика из хеленског, римског, византијског, селџучког и османлијског периода. Заиста, 
доста повода и разлога да се крене на пут дуг 3000 километара. 

Планинарски савез Турске у циљу пропаганде и популаризације легендарне планине 
Арарат по други пут организује међунарадну експедицију на ову планину. Турски савез 
потпомогнут државним органима учинио је све, да се планинари из 11 држава осећају врло 
угодно и пријатно и да по повратку у своје државе могу само лепе речи да причају о успону 
на Арарат. 

Горан Ферлан, члан планинарског друштва “Борковац” из Руме и Миливој Ердељан, 
члан планинарског друштва “Занатлија” из Новог Сада 22.8.2001. године, као представници 
Планинарско-смучарског савеза Војводине, крећу пут Анадолије у Малој Азији да се укључе 
у међународну експедицију на Арарат. Пут до првог одредишта Агрија, градића од 68000 
становника, који се налази на надморској висини од 1632 м, проводимо у беспрекорно чистом 
возу, који и после 1700 пређених километара вожње у секунду стиже у станицу. Мирис 
Оријента је овде присутан. Иако има доста жена које још увек носе шалваре, има и доста 
жена које су обучене по мерилима запада, што је до скоро било незамисливо. Пошто смо се у 
вечерњим часовима сви прикупили, имали смо званичан пријем у велелепном конгресном 
центру. Сутрадан пут нас води до Исак Пашине палате која је лоцирана источно од 
Догубајазита. Почео је да је гради Исак Паша 1685. године а завршена је 1784. године. 
Комплекс има 366 соба, џамију, хамам и још доста пратећих објеката. Градили су је мајстори 
и уметници из Јерменије. Турци су посебно поносни на ову палату, јер одатле су њени 
владари владали царством које у том времену досеже чак до Кине. Ноћ проводимо у градићу 
Догубајазиту (1500 м/нв) који је удаљен свега 30 км од границе са Ираном.  

Јутро 27.8.2001. освануло је ведро и сунчано. Са прозора наше собе видео се Мт. Арарат. 
Деловао је импозантно и гордо. Лед који је оковао вршну пирамиду и који се никада не отапа 
пресијава се под првим јутарњим зрацима сунца. Препакујемо по ко зна који пут ранац, јер 
потребно је у њему имати све, а опет сваки вишак терета може да нам отежа успон. Седамо у 
камионе који нас преко валовитих ливада, оскудне вегетације и корита речица, које су дерале 
долину спуштајући се са заснеженог Арарата, пребацују још двадесетак километара ближе 
планини на 2400 м/нв до пастирских станова Еликоја. На пут са нама крећу и два вода турске 
војске који се од нас у овом нестабилном подручју неће раздвајати. Село Ганицор, последње 
стално насеље на путу ка Арарату, сачувало је своју традиционалну архитектуру скромних 
кућа од камена, са крововима прекривеним каменим плочама. Поред куће поређане камаре 
осушене сточне балеге која се користи за ложење у току дуге и хладне зиме, јер у овим 
крајевима врло су ретке шуме. Приближавајући се нашем циљу пролазимо поред летњих 
настамби сточара. Недалеко смо од границе Јерменије и Ирана. Овде су ретки странци, па се 
пастири веселе сваком случајном пролазнику и одмах се упуштају у жив разговор (рукама и 
ногама). Слично као и у Непалу, где Шерпаси помажу при успону на највишу планину света, 
тако и овдашњи сточари стављају на располагање своје мале коњиће на које товаримо наше 
тешке ранце. Добром коњском стазом започињемо успон до базног логора Jесил на 3200 
м/нв. Сунце је немилосрдно пржило. Врх је био далеко испред нас. Пусте ливаде сменио је 
појас великих камених блокова. Ради боље аклиматизације организма наш темпо хода је 
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умерен и одмерен. Треба се привикнути на смањену количину кисеоника у ваздуху. Иако је 
релативно мала висина, била је довољна да се код људи који се спорије аклиматизују јави 
висинска болест, болови у глави и мучнина. На јединој зеленој оази у мору камена 
постављамо наш базни камп. Свако је био заузет неким својим послом: подизање шатора, 
припремање оброка, кување чаја. Ноћ ведра, хладна и без ветра. Сунце је обасјало масив 
одавно угашеног вуклана и подсећа нас да је време да се крене на плећа дива док још дрема. 
Данас треба савладати хиљаду метара висинске разлике. Пут све време води узбрдо. Напоран 
и монотон пут по одавно окамењеној лави. Идеш пар корака па станеш, па опет тако. 
Вегетације уопште нема. Тек по која птица кружи изнад нас. Назире се на крају снежног 
језичка који се спушта од самог врха Арарата, место нашег данашњег циља. Место на коме 
постављамо први висински логор је на висини од 4200 метара. Са сваког становишта је заиста 
непривлачно место. Пошто нема ни квадратног метра равног простора за сваки шатор, 
потребно је уклонити крупније камење, а колико је могуће ситнијим камењем попунити 
неравнине и тек онда поставити шатор. Већим камењем треба направити заштитни зид 
шатору од ветра. Једина награда код првог логора је величанствени поглед на Арарат и Мали 
Арарат, мир, тишина и усамљеност. Тишину с времена на време прекидају камене лавине које 
се обрушавају у непосредној близини од нас. После подне су почели да се навлаче црни 
облаци и магла. Сунце у наредна два дана више нећемо видети. Снег почиње да пада. Ноћ 
доноси пад температуре и оркански ветар. Ока нисмо склопили преко ноћи. Ветар је љуљао 
шатор као перце. Око три сата после поноћи једва смо успели да провиримо из шатора не 
извлачећи се из врећа за спавање. Звезде на небу се не виде. Облаци су их прекрили. Ветар 
свира неку своју музику, али на жалост она није у нашем ритму. Пошто нам се вода смрзла, 
кравимо је како би скували чај. Претходница која би требала да постави ужад креће. После 
пар сати се враћају. Скроз су бели. Оркански је ветар, пада снег, а жива на њиховом 
термометру је показала минус 250 C. Данас не можемо на врх. 

Ветар и ноћас, 30. августа 2001. истом брзином љуља шатор. Више нема двоумљења, 
нешто пре пет сати крећемо на врх, па докле нам планина дозволи да стигнемо. Од подножја 
стрме падине уз веома непријатан сипар била је уочљива змијолика колона од упаљених 
батеријских лампи планинара. Успон је ишао прилично споро. Није ни било разлога журби, 
треба сачувати снагу за цео дан. Велике камене громаде све више замењују ситан сипар који 
нам је до сада бежао под ђоновима ципела. Почиње да свиће. Магла и црни облаци нису нам 
дозволили да видимо даље од колеге испред себе. Поред ветра који немилосрдно завија поред 
наших ушију, почео је да пада и снег. Срећа, снег није дуго падао. После 3 часа мукотрпног 
успона напокон смо на почетку снежне падине која се губи горе у магли. У зависности од 
године снежни покривач спушта се неких стотинак метара ниже. Данас смо наишли на само 
неколико мањих снежних поља. Навлачимо дерезе и крећемо по тврдом и делимично 
замрзнутом снегу. Успон уз снежну падину је прилично рискатан, што због нагиба падине, 
што због јаког ветра, па се качимо на уже. Ледени ветар витла делиће леда. Од изласка на 
гребен постоји само један логичан пут, гребеном до заобљене вршне куполе. Лево и десно од 
гребена су дубоке пукотине наборане уздуж и попреко боковима планине. Стојимо на самом 
рубу високе заравни, последњи метри успона су нешто стрмији, али за нас више нема 
препреке. У 9:30 стојимо на 5137 м, на Арарату. Сада смо ту горе, ни на небу ни на земљи, 
зајапурени и уморни. Нервозно дахћемо. Нема ни трага некадашњем кратеру вулкана. Снежне 
су га масе потпуно затрпале, а оркански ветрови изгладили у равну кружну површину. 
Планина нам показује своје зубе, ускратила нам је као награду поглед са врха, а жива у 
термометару показује минус 21,50 C. Време, боље речено невреме, нам не дозвољава дуго 
задржавање на врху, па убрзо започињемо наш спуст до базног логора. Планина опет показује 
своје зубе. Прво нас туче лед, који је кад би ударио у делове тела који нису заштићени 
остављао маснице, а непосредно пре базног логора ухватила нас је провала облака. Силазак 
са врха доноси и поред свих непогода и недаћа које су нас пратиле при силаску велико 
олакшање. Ваздуха је све више (на висини од 5 000 м концентрација кисеоника у ваздуху је 
50% у односу на ниво мора), опасности мање вребају, а ноћ која је пред нама најзад ће нам 
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донети миран сан после две непроспаване ноћи. 
 

Миливој Ердељан 
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ЕЛБРУС 2008. 

 
Елбрус се налази у Кабардинско - Балкарској области Русије, источно од Црног мора а у 

близини границе са Грузијом. Путовали смо заједно са експедицијом планинарског друштва 
Победа из Београда (у њиховој организацији је ишло скоро 50 планинара), али осим 
заједничког путовања, у свему осталом смо били аутономни од њихове експедиције тј. сами 
смо на терену одлучивали где ћемо ићи, спавати, како се аклиматизовати, када кренути на 
завршни успон... Путовање је започело летом из Београда до Москве. Од Москве смо ишли 
аутобусом који је имао одређени број лежајева; те смо на смену могли спавати тих 2000 км до 
Кавказа или 33 сата вожње. По доласку на Кавказ сместили смо се у хотел у месту Терскол 
подно планине (2150 м/нв). Ту смо провели две ноћи, набавили дозволе за успон и оно што 
нам је недостајало од опреме.  

Први дан успона на планину је започео од места Азауа 2300 м (пар километара од 
Терскола). Из њега смо кренули гондолама све до станице Мир на 3500 м/нв, а одатле 
жичаром једноседежницом до локације Гарабаши 3740 м/нв. Ту смо поставили шаторе и 
провели прву ноћ у снегу. Након постављања шатора ишли смо на аклиматизациони успон до 
4200 м и назад.  

Другог дана смо дошли до локације ''Приут 11'' одакле се врши завршни успон на врх, на 
висини од 4050 м/нв (по свим ГПС-овима), мада се званично води да се ради о висини од 
4200 м/нв (?!). Велике ранчеве нам је изнео ратрак (нека врста трактора - гусеничара који је 
специјализован за вожњу по снегу). Ми смо тих 300 висинских метара прошли лаганим ходом 
за 2 сата. Нас троје смо узели место у дому – што се показало као веома паметно узимајући у 
обзир предстојеће временске неприлике. И, тог дана се погоршало време - нон стоп оркански 
ветар, вејавица, магла ... У том тренутку број људи који су спавали у шаторима се нагло 
смањио, а број у дому нагло повећао. Тог, другог дана, смо по таквом времену ишли до 4560 
м/нв (даље се није видео прст пред оком).  

Трећег дана до 4820 м/нв, по исто таквом времену. Осећали смо се добро, ни једног 
тренутка нисмо се осећали уморно, нити имали главобољу, нити имали уобичајених 
стомачних проблема. Четвртог дана је дувао ужасно јак ветар, тако да, осим шетњи око дома, 
нисмо нигде ишли. И остао је тај последњи, резервни дан, који смо морали искористити за 
завршни успон! И Бог нас је погледао и дао нам те ноћи и тог дана идеално време – топло, 
сунчано и без ветра. Екипа Победе је кренула на успон у 1 час по поноћи, а нас троје пола 
сата касније. Ишли смо за њима, јер нам је тако било лакше и због оријентације у мраку и 
због пробијања тј. прављења стазе кроз нови снег, све негде до 4600 м, када смо их обишли 
(код места које се зове Скала Пастухова). Одатле па све до негде око 5000 м и до сванућа 
дувао је оркански ветар и било је јако хладно. Од 5000 м почиње траверза која иде испод 
Источног Елбруса, па све до седла између два врха на 5350 м. Блага је али никад јој краја. 
Иначе, карактеристика завршног успона на највиши врх Европе је та што има доста да се 
пешачи (око 6,5 км ваздушном линијом) и што се савладава висинска разлика од 1600 м (од 
4050 м/нв, до 5642 м/нв). Толико пешачење на таквој надморској висини је, најблаже речено, 
веома исцрпљујуће. Од 5200 па до седла висина је почела да утиче, спорије смо ишли и 
правили дуже паузе. Од тог места креће мало стрмији део и ту се треба пењати доста 
опрезније јер је пењач већ прилично исцрпљен па је већа и могућност за пад. На тим 
деловима смо увелико користили систем 30, 40 корака па одмор. После тих стрмијих делова 
од око 250 м долази вршни плато који је лаган, једино што је велика висина па се полако иде. 
Долазак на вршни плато и сазнање да је врх јако близу тј. да је практично испењан. На врху 
сунчано, скоро без ветра, поглед сеже далеко, ка небу, ка моћним врховима у даљини, ка 
зеленим брдима у подножју планине - феноменалан осећај. Треба рећи да је Елбрус (Западни 
– виши и Источни – неколико десетина метара нижи), заправо вулканска купа и 
некарактеристичан је за венац Кавказа; што ће рећи и није ''прави'' Кавказ. Прави Кавказ је 
хималајског изгледа, са залеђеним, тестерастим врховима који изгледају скоро неосвојиво.  
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И ето, највиши врх Европе је испењан, спортски циљ је остварен, видела сам неке нове 
планине и упознала неке нове људе...  

 
Славица Ћосић  
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ЕКСПЕДИЦИЈА ДАМАВАНД - АРАРАТ 2006. 

 
У јутарњим сатима 24.7.2006, полазак експедиције возом на релацији Београд – 

Истанбул. У вечерњим сатима 26.7.2006. кренули смо Трансазија експресним возом до 
Татвана. Око поднева 28. јула, стигли смо у Татван на језеру Ван. Укрцали смо се у трајект и 
после дугог кашњења запловили ка Вану. Старим трајектом смо за 5 часова прешли 90 км по 
језеру. У стари град Ван смо стигли у касним вечерњим сатима. Железничка станица Ван на 
све личи, само не на железничку станицу, одакле полазе међународни возови. Полазак 
иранске композиције је стално одлаган. Мало смо се прошетали обалом која је лепо уређена. 

Први сусрет са иранском композицијом је био спектакуларан. Иако смо имали уредно 
означен број вагона и бројеве седишта, после брзог обиласка композиције од једног до другог 
краја, установили смо да ниједан вагон није означен. Ускочили смо у најближи вагон и после 
краће препирке са појединим путницима, схватили смо да се тако улази у иранску 
композицију. За разлику од турске, иранска композиција је била изузетно чиста. Изненађењу 
није било краја. По поласку воза ка Ирану, дошао је кондуктер и по сваком купеу поделио по 
флашу воде. Добили смо постељину, а затим сокове, конзерве туњевине за вечеру/ доручак. 
Мислио сам да је забуна, али су нам објаснили да је све то нормално и урачунато у цену возне 
карте. У Техеран смо стигли 30. јула око 01 h. Након краће вожње, око 10 км стигли смо у 
хотел Кхаyам. У мањим групицама обишли смо прво радње са спортском опремом, а затим 
покушали обићи неколико музеја. Музеји су били затворени због реновирања, а због 
политичке ситуације са САД, било је забрањено снимање значајних објеката. Успели смо да 
обиђемо само Стари базар. Било какав прелазак булевара је био прави рулет. У Техерану се 
вози свуда где има, макар мало слободног простора и то у свим правцима. 

Кренули смо малим, супер луксузним аутобусом до села Полур, око 80 км северно од 
Техерана, ка Каспијском језеру. У Полуру смо организовали вечеру, а након тога са два џипа 
кренули до планинарског склоништа на висини од 2950 м. Пошто је склониште било пуно 
прашине и загушљиво, изашао сам на кров и поставио вреће за спавање. Део екипе се 
придружио. Ноћ је била изузетно пријатна на тој висини. 

Након плаћене таксе за улазак у подручје Дамаванда, натоварили смо ствари на муле и 
били спремни за полазак (1. август). На моју жалост, Влада Шикић је испољавао прве 
симптоме висинске болести и сугерисали смо му да остане до сутра, а сутрадан дође до нас. У 
почетку је успон био благ, али након пар сати пешачења, успон је био стрмији. До бивака 
Дамаванд шелтер, 4150 м стигли смо без проблема. Било је довољно места за постављање 
шатора. Извор са водом је био непосредно поред бивака. Дан смо провели у кампу. Пошто 
сам ја већ био на врху, остао сам да чувам шаторе. Екипа је лагано кренула на 
аклиматизациони успон до 4830 м и са те висине се вратила у камп. У међувремену, стигао је 
и Влада. На успон се кренуло у тачно у поноћ 3. августа. Била је тиха, ведра ноћ, већ су многе 
екипе кренуле на успон. Ирина има лагане симптоме висинске болести, па је не пуштам на 
успон. Ја и она остајемо у кампу. После краћег времена у логор се враћа и Зоран Контић. Има 
стомачних проблема. Око 8 часова на врх су се попели први пењачи. На врх Дамаванд Коох 
(5671 м/нв) попели су се: Раде Радичевић, Мирко Жарковић, Слободанка Ђорђевић Контић, 
Босиљка Црњин, Милан Самарџија, Радован Рибић, Биљана Рибић, Ђорђе Микалачки, 
Владимир Шикић, Магдалена Селеши и Драган Ћурчић. 

Око 13 часова у камп су се спустили први освајачи Дамаванда. Остатак дана смо 
провели у дружењу са Иранцима. Врло су гостопримљиви. У логор се последња спустила 
Магдалена Селеши. Видно је било да јој сваки корак задаје јаке болове, али је задовољна. 
Свој циљ је испунила. 

Магдалена има проблема, не може да се креће. Она и Драган Ћурчић предлажу да 
организујем њен пренос у долину. Пошто овде нема могућности за било какво спасавање, 
предложио сам да се сами спусте до цесте, одакле ће морати да се организују за превоз до 
Техерана. После ињекција и лекова, Магдалена је изашла пред шатор. Одмах сам инсистирао 
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да сама крене полако низ стазу, што је невољно учинила. Брзо смо се и ми спаковали. Ствари 
смо оставили код водича и полако кренули низ Дамаванд. То вече смо стигли у Техеран. 

У раним јутарњим сатима 7. августа смо стигли на гранични прелаз. Напуштамо Иран. 
Релативно смо брзо прошли царинску контролу, убрзо је стигао и наш аутобус. Поново смо 
укрцали ствари у аутобус и сачекали да нас пусте на територију Турске. После дужег чекања 
и малог гурања, прошли смо и турску контролу.  

Свануо је леп, сунчан дан. Са границе смо лепо видели и Мали и Велики Арарат. 
Кренули смо ка Догубајазиту. На самој аутобуској станици, на улазу у Догубајазит сместили 
смо се у хотел Ертур. Након краћег времена, стигли су неки водичи за Арарат и понудили да 
нас воде за износ од 400 еура по особи. Такву понуду нисам прихватио, па сам свима дао 
слободно време, а ја и Зоран Контић смо отишли у град да покушамо наћи јефтинију 
агенцију. И породица Рибић је самоиницијативно тражила јефтинију агенцију (очигледно је 
била створена доза неповерења, још у старту). Дуго смо тражили, многе агенције су тражила 
300 еура по особи, али када смо видели да су несигурне, тражили смо даље. Најјефтинију 
понуду смо добили у Гранд хотелу Дериyа за 200 еура по особи. Гаранција нам је био управо 
реноме хотела. Задовољни, вратили смо се у свој хотел. Презентовао само учесницима услове 
под којим можемо да остваримо свој успон на Арарат. Пошто у Ирану није потрошен 
планиран износ, сви смо требали доплатити по 160 еура за успон. Микалачки није хтео да 
изврши доплату, мислећи да сам ја погрешно испланирао пут. У једном тренутку је и рекао да 
је ПСД Авала реномирано друштво и да је зачуђен да су мене ангажовали за организатора. До 
ове непријатне сцене, дошло је управо зато што нико није знао да се све ово догодило због 
Владиног одуговлачења око формирања списка учесника. Да је послушао моје савете, имали 
бисмо дозволу и ништа не би доплаћивали. 

Ипак, договорено је да нас 12 крене на успон. Инсистирао сам да Магдалена остане у 
хотелу, што су Влада и Слободанка прихватили. Заједнички смо јој саопштили да на успон не 
може ићи. У хотелу остају Микалачки и Магдалена, а Дарјуш одлучује да напусти екипу и 
крене у туристички обилазак Турске. 

Комбијем смо кренули ка селу Ели Коy 8. августа. Убрзо сам схватио да не идемо путем 
којим би требали, очигледно да је наш успон илегалан, иако смо ишли преко агенције. Када 
смо дошли до села Ели Коy обилазним путем, чекали су нас водичи са мулама. Брзо смо 
натоварили ствари на муле и полако кренули на успон до базног логора на 3200 м. Уместо да 
нас одведе на место где сви подижу шаторе, ми смо се сместили поред пастирских шатора. 
Дан је проведен у дивном дружењу са домаћинима.  

Сутра дан, све ствари смо натоварили на муле и полако кренули на успон ка I висинском 
логору на 4200 м/нв. У логору је било доста места и добро смо се распоредили, недалеко од 
извора. У кампу су биле и друге експедиције. Низ оближњи ледник је стално падало камење. 
Део екипе је са водичем кренуо на додатну аклиматизацију, а део је остао у кампу. Био је леп 
сунчан дан уз мало ветра.  

Одмах после поноћи 10. августа, кренули смо на лагани успон према врху. Било је јако 
хладно и дувао је јак ветар. Око 5:30 часова стигли смо на висину од 4900 м на почетак 
ледника. Сви смо се смрзли. Удари ветра су били јаки, тако да су нас заносили. На пар места 
смо чекали да се ветар смири. Појединци су једва навезали дерезе на ципеле. Нико није знао 
како се хода у дерезама и рукује са цепинима, сем неколицине који су завршили течајеве. 
Погледао сам у каквом је стању лед. Лед је био веома тврд. У једном моменту сам одлучио да 
се успон прекине због опасности да се неко не оклизне. Пошто се Мирко Жарковић почео 
пењати не обазирући се на остале, одобрио сам успон. Раде Радичевић се тресао од хладноће, 
није имао адекватну одећу. Драган Ћурчић се у задњи моменат одлучио за успон. Ирини 
нисам дозволио успон и полако смо се почели враћати ка висинском логору. Раде се сјурио у 
логор. Сви учесници који су пошли на врх Арарата, освојили су га, чак су и коло одиграли на 
врху. На врх су се попели: Мирко Жарковић, Радован Рибић, Биљана Рибић, Слободанка 
Ђорђевић Контић, Зоран Контић, Босиљка Црњин, Милан Самарџија, Владимир Шикић и 
Драган Ћурчић. Ветар је био толико јак да је један Немац добио парче леда у главу, срећом 
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без последица. По силаску у логор, водич је спремио кувано јело и понудио све учеснике. 
Пошто се силазак одужио, почели смо да негодујемо. Схватили смо да се нешто догађа и 

да нема возила. Сви смо били преморени. Водич нам је објаснио да има проблема са возилом 
и да нас чека недалеко од села Ели Коy. Мислим да више нико није осећао ноге и да смо се 
спуштали аутоматски. Силазак нас је убио. Радости није било краја када смо видели наше 
возило. Да је требало још који километар да се спуштамо, мислим да би неко и колабирао. 
Одлучили смо да останемо још један дан у Догубајазиту, како би се одморили.  

Доласком у Карс 12. августа, установили смо да је воз отишао непосредно пре нашег 
доласка. Након скоро 50 км вожње комбијем стигли смо у станицу Сарикамиш. После краћег 
чекања, стигао је наш воз. Исто нам се догодило када смо стигли у Софију (Бугарска), воз за 
Београд отишао десетак минута пре него што смо стигли. Пред нама је било дугих десет 
часова чекања. У Београд смо стигли у јутарњим сатима 16.8.2006. 

 
Лазар Попара 
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ДАЛЕКА, ТАЈАНСТВЕНА И ПРЕЛЕПА ЗЕМЉА 

 
Сва знања и сви појмови које смо понели из школе о овој далекој земљи могу се свести 

само на један појам “Попокатепетл” - вулкан чије смо име изговарали ломећи језик! 
Све остало - било је непознато, далеко, нестварно.  
Одлазак у ову земљу тражио је да се у географским атласима, енциклопедијама, 

путописима и разним брошурама сазна бар делић података о “тери инкогнита” - земљи 
непознатој! 

Иако се Мексико налази у Северној Америци, сви сматрају, са правом, да је он 
Средњеамеричка и Латиноамеричка држава. Најближи је сусед Сједињених Америчких 
Држава, али се Мексико од њих у много чему разликује. Другачији је стандард живота, али и 
изглед и понашање Мексиканаца. Мексико је свој, својеврстан, аутентичан.  

Не говоре узалуд Мексиканци, познати по веровању у католичанство: “ Бог нам је 
далеко, али су САД, нажалост, јако близу.” 

Пространства Мексика су огромна - скоро 2 милиона квадратних километара! Мексико 
излази на два мора и један океан! Обале ове огромне земље запљускују таласи Мексичког 
залива, Карипског мора и Пацифичког (Тихог) океана. Клима је веома разноврсна: од 
пустињске, преко планинске, полупустињске, степске, све до океанске и тропске. Непрекидни 
ланац огромних планина који почиње на северу у Аљасци, а завршава се далеко на југу у 
Чилеу, на Огњеној земљи, најсуженији је у Мексику. Највиши врхови ове земље далеко 
прелазе висине од пет километара. Но, Мексико је најпознатији по многобројним вулканима, 
и угаслим и активним. Само око највећег града Мексико Ситија налази се 26, од којих су неки 
још увек активни! 

За Мексико Сити тврде да је данас највећи град на свету са читавих 27 милиона 
становника! (Једна четвртина Мексиканаца живи у главном граду.) Да је огроман уверили смо 
се и сами, јер је од првих предграђа до аеродрома који је данас скоро у центру, требало више 
од 15 минута лета авиона чија је брзина тад била бар 400 км/час.  

Вишедневним путовањем по пространствима Мексика уверили смо се да је ова земља 
ретко насељена, посебно полупустињски предели и бескрајне шуме на Јукатану. Дешавало се 
да у полупустињском делу сатима путујемо кроз шуму кактуса без и једнога било каквог 
насеља. (У Мексику кажу да има чак 860 врста кактуса. Неке врсте могу да ублаже жеђ у 
недостатку воде. Неке врсте су овде храна, па и сировина за производњу њихове чувене 
ракије - текиле). На Јукатану, полуострву на крајњем истоку, сатима се може возити добрим 
путем кроз шуму без игде и једног насеља. У повратку, када смо авионом надлетали Јукатан, 
уочили смо, ипак, неколико мањих и већих насеља дубоко у шуми, изолованих, окружених са 
свих страна бескрајним зеленилом. 

А људи? Шта рећи о њима? 
Међу становницима Мексика се срећу разни типови раса. Највише је мелеза. Сви су 

различити, али је и за оне богате у Мексико Ситију, и оне сиромашне у џунглама уз границу 
са Гватемалом заједничко да су омањег раста, али поносити, насмејани и љубазни и сви се 
осећају као Мексиканци, иако су многи чисти, аутентични Индиоси! Сигурно је то добро за 
земљу на чијем су тлу у прошлости живели Астеци, Толтеци, Затопеци и народ Маја. Да није 
тако зар би скоро два века постојале Сједињене државе Мексика са 31-ном чланицом - 
државом. 

Поред великог богатства у рудном благу, као и у нафти, Мексико је препун остатака 
предколумбовских цивилизација. Ни историчари, а ни археолози нису у стању да тачно 
датирају времена настанка и процвата ових цивилизација. Остаци који су остали до 
данашњих дана су фасцинантни, како по изгледу, величини, материјалу од кога су 
направљени, тако и по финоћи и квалитету израде. 

Ово је посебно велика загонетка за науку, јер се тврди да до доласка Шпанаца, освајача, 
а то је 16. век наше ере, домороци нису знали ни за коња и товарне животиње. Нису знали ни 



ПРИЧЕ  СА  ПЛАНИНЕ  

 

 138

за точак, па нису имали никакве кочије за превоз огромних камених блокова од којих су 
саграђене њихове многобројне степенасте пирамиде, често у џунгли где нема камена. Услови 
живота су у тим многољудним насеобинама, које су најчешће без воде, без обрадивог 
земљишта, још увек нерешена загонетка археологије.  

Још једна нерешена мистерија је беспрекорна и тачна обрада и најтврђих грађевинских 
материјала, а научници тврде да Астеци, Толтеци, Олмеци, Мистеци, Маје нису знали за 
гвожђе и његове легуре!? Како су људи тога давног, нама непознатог и тајанственог времена 
успели на Монт Албану да заравне цео врх планине висок преко 2200 метара и да направе 
потпуно раван плато дуг преко 400 метара, а широк око 200 метара, без минирања, булдожера 
и дробилица за камен? 

Зар пирамида Сунца висока 65 метара, саграђена давно пре Христа у Теотивакану са 
широким, а стрмим степеницама није једно од светских чуда? А шта рећи за пирамиде, 
грандиозне остатке неких давних, али и славних времена, у Паленки, Митли, Ушмалу или 
Чичен Ици? 

Ови остаци некадашњих цивилизација су најбројнији и најдоступнији на мексичком 
полуострву Јукатану, али ништа мање нису интересантни у другим средњоамеричким 
државама: Белизеу, Гватемали, Хондурасу... 

Говорити о Мексику, а не споменути његове вулкане, био би неопростив грех. Мексико 
је земља вулкана. Географи су избројали стотине угаслих вулкана, али и 26 живих, још увек 
активних вулкана. Највећи врхови у Мексику су вулканске купе које се издижу у висине изнад 
5000 метара! Највиши врх Мексика је Оризаба, “Света планина” примирени вулкан, висок 
5757 метра. Чувени Попокатепетл, висок 5442 м, иако је скоро целе године под снегом из 
његовог кратера непрекидно се дими и пуши. Истацихуатл је такође живи вулкан висок 5326 
метара, па Малинче висок “ свега” 4461 метар. Овај вулкан је добио име по Индијанки која је 
била љубавница Шпанца, Ернана Кортеса, освајача Мексика и која се сматра за прамајку свих 
Мексиканаца. 

Сви ови вулкани и врхови једва да су удаљени стотинак километара од Мексико Ситија. 
Иначе, угасли и притајени вулкани се налазе свуда по Мексику дуж огромног ланца Анда. 
Када се спомињу Анди, онда треба знати да то није само један ланац планина, већ низ од 
више паралелних ланаца, између којих се налазе долине којима често теку и велике реке. 
Ширина Анда на северу Мексика износи преко 1000 км да би на југу где почиње полуострво 
Јукатан, та ширина била “свега” око 200 км.  

И сам главни и највећи град Мексико Сити, смештен је у једном повећем гротлу. Из 
авиона се у самом граду лепо може уочити правилан кратер угаслог вулкана, а цео средишњи, 
централни део Мексико Ситија саграђен је на језеру које је постепено затрпавано како се град 
ширио. Многе значајне грађевине саграђене за време шпанске колонијалне власти, а то значи 
у 15. и 16. веку наше ере, нагнуте су и данас опасно тону у нестабилно тле насутог језера! 

Кад се обиђе и разгледа, постаје јасно да је Мексико земља вулкана, пирамида и кактуса!  
Све је ту тако необично, тако егзотично, очи једноставно нису довољно велике да све 

необичности и лепоте приме и упију. Све виђено у Мексику оставља толико дубок и 
неизбрисив траг да путник остаје доживотни заљубљеник у те величанствене остатке 
необјашњивих вулканских сила и нама непознатих цивилизација.  

 
Александар Дамјановић 
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ИШЛИ СМО У АФРИКУ 

 
Оно, о чему сам дуго размишљала и причала, почело је да се дешава у касним вечерњим 

сатима 23. јула: чланови Војвођанске експедиције “Килиманџаро 2002” кренули су у Африку. 
“Килиманџаро је снегом окована 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.” тако је Хемингвеј почео своју чувену приповетку. 

Ми смо Килиманџаро први пут угледали из Мамбе, лепог малог места у подножју 
планине. Промолио се кроз облаке у снежној капи и био је негде веома далеко изнад 
плантажа банана. Наше пењање на тај чаробни врх је трајало четири дана и требало нам је 
још два дана за силазак. То је изгледало отприлике овако: 

Први дан: Почетна деоница пењања води кроз прашуму. По изгледу стазе се не би могло 
рећи да смо у прашуми, али свуда око, а и изнад нас, је огромно дрвеће са пуно различитих 
врста папрати и других биљака. На истом стаблу живи више различитих врста и сасвим се 
лепо слажу, бар је мени тако изгледало. Повремено осећамо дивне мирисе и женски део 
експедиције покушава да открије одакле потичу. Ходамо сасвим лагано, јер тако треба. 
Почињемо да срећемо људе који силазе. Пред Мандаром узбуђење. Плави мајмун једе на 
свега неколико метара од стазе, а ми се трудимо да будемо што тиши и надамо се да га звуци 
фотоапарата неће отерати. На Мандари је скупина дрвених кућица. Смештамо се у нашу и 
идемо на ужину у трпезарију. На столу су кокице, кекс, кикирики, прокувана вода у термосу, 
кафа, чоколада и какао. Добили смо сасвим укусну понуду за освежење. Прва шоља кафе ми 
је баш пријала, па чак и друга, али трећа шоља (овог пута са чајем) и није, иако сам је попила, 
јер и узимање велике количине течности спада у обавезне елементе пењања на велике висине. 

.Други дан: И даље ходамо широком стазом, нешто прашњавијом него претходног дана 
и лагано се приближавамо Хоромбу. Људи, који силазе, нас углавном поздрављају са 
“срећно” на енглеском а ми њих са “здраво” на енглеском или на свахилију. Чула сам и једно 
“намасте”, поздрав који се користи на Хималајима. Расположење у нашој екипи је и даље 
веома добро, често се смејемо. У околини нема дрвећа, само жбуње и помало цвећа. Пред 
Хоромбом наилазимо на “џајант” “келерабу”. То је биљка налик чуваркући, али на стаблу од 
сувог лишћа које достиже висину око 2 м. Смештамо се у кућицу. Дешавања у трпезарији су 
слична као и претходног дана. Причамо са људима из разних земаља. Некима скоро цртамо 
географску карту, покушавајући да им објаснимо где се налази наша земља, али има и оних 
који знају за Нови Сад 

Трећи дан: Ово је био дан за аклиматизацију. Ишли смо на Кибо седло. Са седла се види 
врх Килиманџара под снегом, али то ми овог пута није личило на капу, више је накривљени 
шеширић. Време је било хладно, ветровито и сунчано. Сломила сам један штап. То је био мој 
данак висини на којој досад нисам била. 

Четврти дан: Јутро је било веома хладно. Могле су се видети залеђене барице. Кренули 
смо на Кибо. Више нема биљака у околини, само огромно пространство са помало камења и 
вијугава жута стаза у средини, као у Алиси у земљи чуда. На Кибу нема дрвених кућица него 
две велике камене. Смештени смо у собу са троје Чеха. Не примећујем неко посебно 
расположење у нашој екипи, иако нас наредне ноћи очекује оно главно. 

Пети дан: Устали смо у поноћ, и уз светлост батерија, мало јели, проверили садржај 
ранчева и кренули. Овог пута идемо у колони а не као претходних дана. Веома је хладно. 
Месец је велик и није неопходно да сви имамо укључене батерије. До Ханс Мајерове пећине 
(5180 м/нв) се добро осећам а после ми постаје тешко. Сваки наредни корак, по песку који 
клизи, је све напорнији. Хладно ми је по шакама и лицу. Покушавам да заштитим лице 
маском али онда не могу нормално да дишем, па наравно бирам хладноћу. Наилазимо на 
човека који чучи поред стазе. Тај призор ме плаши, иако је Медади, наш водич, рекао да ће га 
повести први који буде силазио са Гилманс Поинта. Улазимо у стене и још ми је теже.  
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Ускоро, или тачније после 4 сата и 45 минута од поласка са Киба тј. са 4703 м, стижемо на 
Гилманс Поинт 5681 м, други афрички врх. На Андорово питање, како ми је, неуверљиво 
одговарам да ми је добро. Примећујем да је свима, изузев Горану, веома тешко. Свиће. 
Крећемо даље ка нашем циљу. Стаза је сада лакша. Тло је чврсто а успон много блажи него 
на претходној деоници. Нема снега на стази. Не знам где се скрио онај, који смо видели са 
Кибо седла. Свануло је али је још увек веома хладно. На Мирином ранцу и капуљачи има 
пуно иња. У 7 сати и 30 минута, после 6 сати и 30 минута хода од Кибо Хата, стигли смо на 
Ухуру Пик, највиши врх Африке висок 5895 м. Радост испољавамо на различите начине, неки 
и сузама. Горан ми је пожелео да се попнем на виши врх. На Ухуру Пику је “тараба” са 
разним заставицама. Миливој везује заставу наше експедиције. Облачно је и магловито. При 
повратку, са леве стране видимо огромни жућкасти кратер а са десне стране глечер. 
Пространство ледника је непрегледно и фантастично изгледа. Силазак наравно иде много 
брже него пењање, нарочито низ вулкански сипар, кроз који клизимо. У Кибо Хату смо мало 
одспавали па наставили ка Хоромбу. 

Шести дан: Одлазимо са Хоромба, где смо укупно спавали три ноћи. Време је влажно и 
магловито али се Мира и ја посвећујемо сликању цвећа. Чини ми се да се мање људи пење, 
него оних дана кад смо ми ишли у супротном смеру. Сада смо ми ти који говоримо “гуд лак”. 
Осећам се веома важном када на Маранга Гејту уписујем своје име у књигу оних који су се 
попели на Ухуру Пик. 

У Африци је све “поле поле” или полако и тако идући полако, нас петоро се попело 
веома високо, на сам врх Килиманџара. 

 
Мирјана Стевановић 
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МАСАИ 

 
Отићи у црну Африку, досегнути врх најусамљеније планине на свету доживљај је за цео 

живот. Упознати народ Масаи посебан је додатак.  
Масаи су се, чувајући своју стоку, стотинама година спуштали до крајњег истока 

Африке, а на видику им је, као светионик, увек била бела капа Килиманџара. Њихови жестоки 
ратници (морани) познати су по храбрости и чувању стоке. Са доласком новог доба, Масаи су 
ограничени на резервате у јужној Кенији и северној Танзанији. Они су наставили да негују 
своју културу и обичаје под притиском модерног доба које их са свих страна окружује. 
Њихови обреди и ритуали се не срећу у другим културама. Масаи имају посебан однос према 
својој земљи и стоци. Масаи пастири говоре Ма језиком и живе у јужној Кенији и северној 
Танзанији. Неки су ипак постали фармери, радници или занатлије. Највећи део Масајаца живе 
као пастири на Масаи земљи, у круг жбуњем ограђеним селима и округлим од прућа, балеге и 
блата изграђеним кућама које се зову енканг. У ограђеном делу села ноћу се склања и ситна 
стока, да би се заштитила од предатора. Преко дана стоку чувају млади момци и дечаци у 
савани са предивним погледом на Килиманџаро.  

Поред односа према стоци, деца су друга карактеристика која Масајце разликује од 
других народа. Када се Масајци поздрављају увек се питају : “Како су деца?” и “Како је 
стока?”. Породица поклања много пажње деци у току дана. Бебе су често опасане огрлицом 
од шарених перли као што носе и њихове мајке. Првих шест година детињства деца већину 
дана проводе у игри. Дечаци уче како се чувају краве и козе како би једног дана постали 
пастири. Девојчице сакупљају грање и помажу код кувања и муже. Младе девојке (ентито) 
метлама од рогоза чисте кућу. Огрлице од шарених перли носе само девојчице, ушне шкољке 
буше и девојчице и дечаци. Дечаци се, обично око 12-те године, обрезују. Тада се облаче у 
црне кецеље а лица украшавају белом кредом, чипкастим шарама а на главама носе украсе од 
нојевог перја да докажу свој статус. Дечаци који не покажу бол доносе част својим 
родитељима. Обрезивање је ритуал којим се означава крај дечаштва и тада дечаци постају, 
кроз посебан ритуал, млађи ратници – морани - први корак до уласка у свет ратника. 
Церемонија се припрема 2 месеца унапред. Масаи долазе са свих страна, а пије се и медено 
пиво. Славље траје неколико дана. Морани и младе Масајке ритуално узимају крв из жиле са 
врата младог бика и мешају је са млеком и дају напитак обрезаним дечацима. Време 
оздрављења дечаци проводе у бушу ловећи птице. Од тог перја праве украсе за главу. У село 
се враћају окићени уз срдачну добродошлицу. Млади ратници, илкелиани, живе са својим 
породицама. Они пуштају и брижљиво уређују своје дуге косе. Украшавају их танким 
плетеницама и шареним перлицама у облику најразноврснијих фигура. Коса им је често 
обојена црвеном земљом. Ушне шкољке буше и украшавају живописним перлама. Млади 
ратници се придружују старијим ратницима и стварају јединствену заједницу - маниата. Они 
су у веома блиски и никада не једу сами и увек се крећу у групама. Превођење младих 
ратника у старије ратнике одвија се кроз ритуал еуното. На церемонију се Масајци позивају 
необичним дувачким инструментом направљеним од рога великог кадуа. Морани долазе 
свечано обучени у живописне одоре, глава обојених глином, украшени нојевим перјем и 
лавовским гривама. Осингира је најважнији део церемоније еунота. Млади ратници падају у 
транс изазван дрогама направљеним од екстрата коре неког дрвета. О њима се брину жене 
док их транс не попусти. После главног дела церемоније дуго се слави уз гозбу и печенку од 
жртвованог младог бика. На крају дана морани играју необичну игру-адуму-плес скакања и 
певају врло необичним гласовима (као брујање) дубоку ритмичну песму. Морани образују 
круг и лагано се њишу напред-назад у ритму песме. У центру круга смењују се они који скачу 
горе-доле, опаношајући тако покрете антилопе која је симбол плодности. Неки од њих могу 
да одскоче из места и 70 сантиметара. Кроз песму и игру преносе легенде и сећања на храбре 
ратнике а то их повезује и храбри. Храброст код морана се увек мора посебно доказивати 
ловом на лава и то врло једноставним копљем. Најхрабрији носи лавовску гриву-олавару. 
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Храброст се доказивала и у борбама око крађе стоке. У тим борбама носе се на главама 
украси од нојевог перја које даје психолошку надмоћ над непријатељем. Крађе стоке и лов на 
лавове у савремено доба су забрањени па се те борбе опонашају. Симулира се борба и 
користе штитови и гране.  

Масаи живе у једноставним насеобинама кружног облика. Круг формирају једноставне 
округле куће – еканг, изграђене од грања, кравље балеге и блата. Куће граде жене. У кућама 
су два једноставна кревета од прућа и коже. На једном спава мајка са децом а на другом муж. 
У једном делу куће је простор за младунчад стоке. У централном делу је ложиште сачињено 
од три камена. Поред је још неколико камених “столица”. Око кућа је подигнута ограда од 
бодљикавог грања да би се заштитили од дивљих животиња. У централном делу насеобине 
подиже се тор за младунчад.  

Масаи девојчице се такође у периоду пубертета обрезују. Тај ритуал се обавља уз 
присуство мајке и такође се слави. Тада се девојке и жене облаче у веома шарене одоре, 
украшене са безброј перлица, огрлица и других украса. Обрезане девојчице се украшавају 
осликавањем лица белом кредом. После периода зацељења девојчице носе посебне украсе за 
главу од перлица које им падају преко лица. Често су у украсе уплетене и шкољке које 
симболизују плодност. После тог периода девојке су спремне за удају. После еуното 
церемоније Масаи мушкарци се припремају за женидбу. Уз младу мушкарац од њене 
породице добија и поклоне. На дан венчања на младу се стављају најлепше огрлице и боје јој 
лице окером. Када напушта свој еканг младу благосиља отац. Изражавајући велику тугу 
млада напушта породицу и кућу и иде за младожењом и кумом до њене нове куће погнуте 
главе и погледа прибијеног за земљу. Када стигну у младожењин еканг, жене је дочекују је 
добродошлицом. Млада до венчања остаје у свекрвиној кући.  

Масаи мушкарац може имати више жена. Прва жена гради еканг, посебан, десно од 
улаза, а остале са леве стране. Поред тога што граде куће и одржавају их, жене се баве мужом 
и припремом огрева за ватру. Када заврше дневне послове Масаји жене се окупљају и 
заједнички слажу разнобојне перлице у живописне огрлице. Водом се снабдевају са 
најближег извора и доносе воду у кожним бисагама.  

Стока је основа Масаи економије. О стоци се сви брину. Младунчад животиња се чува у 
кућама да би се ноћу заштитиле од хладноће. Стока се чува и штити а најбоље грло се 
украшава најнеобичнијим шарама. Ипак, савремено доба неминовно доноси промене у 
начину живљења Масајаца. Млади Масајци, они одабрани, одлазе на школовање и тада носе 
западњачку одећу. Касније се чак и по повратку у племе облаче западњачки или делове те 
одеће комбинују са традиционалном Масаји ношњом (например патике, ручни сат, доњи веш 
и сл.). Долазак туриста такође утиче на промене живљења Масајаца. Чест контакт са њима 
повлачи њихову навику за новцем. Веома је необични видети на хоризонту саване два 
Масајца у црвеним “бленкитима” како се заједно возе на великом бициклу. Доласком 
британске власти, Масајци су изгубили много од њихове снаге и територије. Масајци данас 
представљају малу мањину између нарастајуће популације Кеније и Танзаније. Додатни 
проблем који Масајци трпе је заштита простора Масаји земље. Савремено доба строго штити 
дивље животиње, на пример носорога, а Масајце много мање. Формирањем националних 
паркова и резервата ускраћује се простор за испашу масајске стоке. Неки Масајци почињу да 
се баве обрадом земље што није у складу са њиховом традицијом. Ратарством и крчењем 
пашњака смањује се ионако смањена површина за испашу. 

Образовани Масајци се залажу за правилнији третман у оквиру заштите животне 
средине односно, и не знајући, залажу се за принципе одрживог развоја, заштите околине и 
животиња али и са једнаким правом заштите Масаји народа и њихове стоке. Опстанак 
Масајаца и очување начина живљења, обичаја, културе и територије искључиво зависи само 
од њих самих. Њихов опстанак у будућности зависи од нарастајућих потреба популације и 
смањења природних богатстава простора на коме живе. 

Мирјана Вашут 
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ПЕРУ 2005. 

 
Лима је веома опасан град за странце. У неким квартовима града не сме се уопште 

залазити. То је град од девет милиона становника. Сместили смо се у хотел Боливар.  
Сутрадан смо кренули авионом за Куско. Пут дуг 1165 км. Прелазили смо преко атрактивних 
пејзажа и перуанских села. Куско је град од двеста хиљада становника и налази се на 3400 
м/нв. У овај граду долазе туристи из целог света, да би касније наставили пут до изгубљеног 
града Инка Мачу Пикчу. Тако је и наша експедиција, која је бројала осам чланова, стигла у 
овај град. Куско је леп град, туристички град. Има пуно продавница сувенира, лепих 
ресторана, музеја, цркви итд. После једног дана одмора кренули смо на трекинг, стазама 
Инка. То ће трајати четири дана. Време је лепо и сунчано. Пешачили смо кроз шуму. Видели 
смо више река и наишли на један предиван водопад од шест слапова, три изнад и три испод 
нас. Иначе овај трекинг је користан као аклиматизација за успон на Аусангате (6372 м/нв). 
Кренули смо са висине од 3200 м до 3600 м, па ту преспавали, затим на 4600, па се спустили 
на 3000 м – спавање. Онда са 3000 м на 1900 м одакле крећемо за изгубљени град Инка Мачу 
Пикчу на висину од 2400 м. Да би смо дошли до изгубљеног града, прво смо морали да 
пређемо реку у корпи на жичаној сајли тако што су корпу вукли са друге стране реке, затим 
камионом, возом и аутобусом скоро до самог града. Мачу Пикчу, град Инка открио је 
амерички архитекта Хирам Бингам 1911. г. Рушевине града налазе се 110 км југозападно од 
Куска између два андска врха. Није познато шта се десило са народом Инка, као и када је 
настао град. После обиласка рушевина града вратили смо се у Куско одакле смо кренули 
аутобусом за село Тинки, 3800 м. Село Тинка је врло сиромашно село, као и села кроз која 
смо пролазили. Трекинг смо започели са висине од 3800 м до 4400 м. После преспаване ноћи 
спустили смо се на 4200, попели на 4600 м, па поново спустили на 4200. Ту смо преноћили у 
шаторима. Са нама су ишли водичи, кувари и коњи који су нам носили тешке ранчеве. Успут 
смо наилазили на стада оваца, лама, алпака и коња. Алпаке су из породице андских камила и 
сличне су ламама. Ламе имају краћи врат и дебље су. Пролазили смо и поред предивних 
језера и лагуна на висини од 4200 м уз поглед према снежним врховима који су високи преко 
6000 метара. Наилазили смо и на децу која су стајала поред пута и чекала да им нешто дамо. 
Давали смо им слаткише и ситан новац. Деца су била боса, поцепане одеће и прљава лица. 
Изашли смо на превој Палонани – 5200 м. Излазак је био веома тежак. Било је веома топло 
време, споро се ходало, дисање је било отежано. Неколико чланова наше експедиције изашло 
је на превој на коњима. После успона спустили смо се на 4400 м, вечерали и ту преспавали. 
Сутрадан поделили смо се у две групе, они који иду на врх, и и они који се враћају ка селу 
Тинки. Нас троје: Драган Павловић, Јована и ја, са водичима, куварима и носачима кренули 
смо ка врху. Успон је водио директно на гребен да би се што пре савладала висина. По 
изласку на гребен ушли смо у стене. Пењући се изашли смо на једну снежну зараван на 
висини од 5750 м где смо подигли камп. Време је било и сунчано и облачно и ветровито. 
Устајање у 1 час 31.5.2005, полазак на врх у 2 часа. Температура око минус 20 степени. Са 
чеоним лампама један иза другог полако се пењемо ка врху. Ишли смо у две навезе. Два 
водича, Драган Павловић и ја, а друга навеза два водича и Јована. После пола сата ходања по 
камењару стављамо дерезе. Хода се по смрзнутом снегу. Иде се полако. На висини од 6100 м 
Јована је одустала од даљег успона. Ми смо наставили даље. После 4 сата пењања стижемо 
под сам врх Аусангате (6372 м/нв). На 125 м испод врха даље се није могло. Испред нас се 
испречила снежна пукотина у дужини од 300 м, а и снег није био чврст, тако да смо 
пропадали до колена и дубље. Водичи су нас упозоравали да има мањих пукотина које су 
прекривене снегом и не виде се, тако да је веома опасно ићи даље. И тако, успон нам се 
завршио на висини од 6250 метара. Спустили смо се до кампа на 5750 м. Попили смо чај, 
спаковали се и сишли до кампа на 4400 м. Овај дан је био веома напоран. После преспаване 
ноћи кренули смо ка селу Тинки где нас је чекао остатак групе. На 3900 м дошли смо до села 
у коме се налазе термални извори. У једном од извора купали смо се. После купања спустили  
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смо се у село Тинки. Сутрадан аутобусом отишли смо за Куско, одатле авионом за градић 
Пуерто Малдонадо. Затим моторним чамцем низ реку ка лоџевима где ћемо бити смештени 
наредна четири дана да бисмо посетили прашумски, амазонски део Перуа. После ручка 
чамцем смо пребачени на острво мајмуна, где смо видели пет врста мајмуна. Кроз џунглу нас 
је водио водич. Он је дозивао мајмуне речима - “платано монас” (банане, мајмуни). Они су 
долазили са свих страна по дрвећу и лијанама. Ту смо видели и џиновски фикус, дрво високо 
35 метара. Наредне дане провели смо у пецању, купању у реци, посети ботаничкој башти, 
вожњи кануом и чамцем. Ноћу смо гледали кајмане.  

 
Драган Богдановић 
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АМА ДАБЛАМ 2006. 

 
Лет Београд-Москва-Делхи (7.10.2006). На аеродрому “Никола Тесла” у јутарњим 

часовима састао сам се са Звонком Трифуновићем, човеком који ће да ми буде партнер у 
наредних месец дана. После неких 5 сати чекања на московском аеродрому “хватамо” лет за 
Делхи. У Делхију стандардно чекање од 12 сати. 

После 10 сати чекања на аеродрому “хватамо” лет за Катманду. Звонко лети један сат 
раније летом за Катманду. Описујем људе за које очекујем да ће да нас чекају на аеродрому 
испред агенције Монте Роса. По доласку у Катманду на аеродрому ме је дочекао стари 
познаник Рам Крисна. Пребацујемо се до хотела Мананг. Одмах одлазим у добро познату 
продавницу Схона да рентирам пластичне ципеле. У Катмандуу мир и гужва на улицама. 

Лет Катманду-Лукла (2804 м/нв) и полазак ка месту Пхакдинг (2623 м/нв). Стижемо 
после 3 часа хода и смештамо се у лоџ. Освануло је веома магловито јутро и сви летови са 
аеродрома у Катмандуу до даљега су отказани. Полећемо тек у 13:30 h. Мали клипни авион са 
нас 15-ак путника слетео је на кратку писту дужине од једва 900 м. Уочљиво је велико 
присуство полицијских и војних снага. Препознајемо наш пртљаг у оближњем лоџу који смо 
каргом послали дан раније. После ручка полазимо у Пхакдинг. Вадим камеру и започињем 
снимање. На улазу у Пхакдинг срећемо се са пунктом маоиста који покушавају да нам 
наплате 100 рупија по дану боравка у националноме парку и без наплате нас не пуштају да 
пређемо мост. После жучне свађе нудим им могућност да узму 1000 рупија или да пређем 
мост и да им ништа не платим ако нису задовољни цифром. Када сам узео новац и пошао 
зауставили су ме и сложили су се. “Каква флексибилна влада,” помислих, “да је бар наша 
таква.” Одмах сам затражио да по истој цени пређе и сваки члан групе са којом сам ишао и 
сложили су се. На другој страни моста се заустављамо сви и чекамо прву жртву са којом ћемо 
да се нашалимо. Заустављам Американца видно револтираног због харача који је морао да 
остави мрским му комунистима. “Стани, ми смо новоформирана влада региона Соло Кумбу и 
то потпуно независна од оне владе са друге стране моста!” Застао је потпуно збуњен и веома 
љут, држећи пропусницу у руци и тек када су људи около праснули у смех схвата да је ово 
заправо шала. Ту смо се Звонко и је показали као шаљивџије који ће у наредна два месеца да 
збијају шале на свачији рачун у експедицији.  

Полазимо око 8 часова из Пхакдинга и после дугог и напорног хода стижемо у место 
Намче Базар на 3370 м. Предео кроз који се крећемо је прелеп и пун висећих мостова. Сатима 
ходамо долином реке Дуд Коси. Предео врви од трекера који ће да се опробају на лакшим 
врховима од оних за које смо се ми одлучили.  

Дан одмора у месту Намче Базар (12.10.2006.). Дан проводимо у разгледању овог 
прелепог планинскога места. У близини је војна база коју надлећу хеликоптери. Време је 
прилично облачно и после краћег хода до места одакле би требао да се види Ама Даблам, 
остајемо ускраћени за то задовољство. 

За 3 и по часа стижемо у место Тенгбоче (3857 м/нв). После краћег одмора полазимо 
даље и стижемо у место Пангбоче (4252 м/нв) где се после укупно шест и по часова хода 
смештамо у лоџ. Успут нам се у неколико наврата отвара поглед на Ама Даблам, делује 
импозантно. Тешко је предео кроз који пролазимо сместити на папир. Стога покушавам сваки 
интересантан детаљ да заробим на филмској траци. Толико сам био заузет снимањем да сам 
цела три сата каснио за групом и једва нашао у који су се лоџ сместили. 

Полазимо ка базном кампу и после 2:20 сата хода улазимо у базни камп на 4576 м 
(14.10.2006.). Јутарњи доручак нам служе на тераси лоџа са погледом на Ама Даблам. Време 
је лепо и планина се јасно види. На прозору лоџа се види присуство неке од експедиција из 
Србије по налепници “Вода-вода”. Пут кроз предео који води ка базном кампу је лаган и 
оставља утисак лагане шетње по пропланцима Копаоника. У базном кампу се смештамо у 
наше шаторе и упознајемо са особљем. Већину њих познајем од претходних експедиција. 
Звонко се добро осећа и за сада добро подноси висину. 
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Дан одмора у базноме кампу ради боље аклиматизације. Добијамо информације о 
проблемима на планини - још ни једна експедиција се није пробила до врха. Ужад су 
постављена само до кампа 2. Проблем је неуобичајено велика количина снега за ово доба 
године. Експедицијама које су дошле пре нас истиче време за успон и нервоза се лагано 
осећа. Нама се не жури. На ранијим успонима научио сам се стрпљењу. Вршимо 
аклиматизационе шетње, а Звонко следи моје упуте и добро се осећа. Мало времена 
проводимо лежећи у шаторима, а пуно у шетњама по базном кампу. 

Полазимо у планину са циљем да подигнемо наш међу камп. После 4:40 сата стижемо до 
места које одабирамо да буде наш међу камп. Смештамо га на висину од 5450 м/нв, и ту 
остављамо сву нашу пењачку опрему. Добро се осећам с обзиром да сам претрпао ранац да 
бих у првоме цугу избацио сву опрему у виши камп. На свакој експедицији сам растерећен 
полазио на завршне успоне пошто сам сву опрему износио у ранијим изласцима у висинске 
кампове. Звонко је учинио исто и добро се осећа. Сво  време нас је засипао снег. 

Дан одмора и подизање пуђе, а потом силазак у место Пангбоче - (4252 м/нв) ради боље 
аклиматизације. После дужег убеђивања Звонко одлучује да делимично учествује у 
церемонији подизања пуђе пошто му је поп у Бору рекао да то не чини. После пар масних и 
сочних псовки од којих је поп вероватно заштуцао или чак и подригнуо, а које сам ја упутио 
на рачун очигледно петога јахача апокалипсе, како сам га ја назвао, Звонко је ипак одлучио и 
схватио да је у хришћанскоме духу поштовати туђе обичаје, само што то не знају они који би 
то требали да знају и који нас уче јединој и очигледно правој вери. Одлучујем да је добро 
ради боље аклиматизације спустити се на нижу надморску висину и одлазимо наново у лоџ 
Ама Даблам одакле смо се пар дана раније упутили ка базном кампу. У трпезарији лоџа 
поздрављам на енглеском једну госпођу која седи и пише нешто у књигу. Пошто смо Звонко 
и ја разменили пар речи на српском језику, госпођа нас је упитала да ли ми то разговарамо на 
хрватском језику??? “Не, на српском” одговарамо јој. “Ја сам из Словеније и разумем вас све. 
Помислила сам да причате на хрватском језику. Ја се зовем Франца Шкарја и овде сам на 
треку.” “Шкарја” узвикнули смо обојица у глас, “да ли ви случајно имате некакве везе са 
чувеним алпинистом Тонетом Шкарјом?” “Да, ја сам његова рођена сестра.” До касно у ноћ 
провели смо разговарајући о алпинизму и историји словеначког алпинизма. Госпођа Шкарја 
је имала пуно информација о којима никада нисам имао прилике да ишта прочитам. 

Дан одмора у базном кампу – грудвање против америчко-енглеске експедиције – ми 
победили!!! Пао је снег, а ми смо одлучили да нападнемо амерички камп и уведемо им 
демократију. Прво смо их избомбардовали са грудвама уз помоћ наших шпанских савезника 
да би се потом упознали и спријатељили са њима. 

Полазак у међу камп (5450 м/нв). После 6:30 сата хода по лошем времену стижемо у 
камп. Растерећених ранчева одморни стижемо у међу камп пошто смо сву опрему претходно 
допремили у њега. 

Полазак у камп 1 (5600 м/нв). Остајем да спавам у њему, а Звонко се због главобоље 
враћа у међукамп да би се боље аклиматизовао. 

Одлазим у камп 2 (5800 м/нв) да подигнем шатор. Стижем у њега после 4:20 сата успона. 
По обављеном послу враћам се у камп 1. Звонко у међувремену пристиже у камп 1. При 
повратку у камп 1 прокоментарисао сам; “Да сам знао да је овако компликован успон понео 
бих сву опрему и не бих се враћао назад него бих те дочекао тамо, Звонко!!” 

Полазак у камп камп 2. Стижемо у њега после 6 сати. Предео по коме смо се кретали је 
претежно стеновит, на појединим местима смо били приморани да пречимо гребен кроз 
изузетно дубок снег. Најтежи детаљ је сам излаз у камп 2-под називом –Јелоу тауер- Жути 
торањ. У питању је стеновита вертикала од неких 25-30 метара пењања константне тежине 5-
5+. Успон је био отежан и тиме што су наши ранчеви тежили у просеку 20 килограма, а нисмо 
користили услуге шерпаса-водича. Морао сам да бацим уже и Звонков ранац подигнем 
помоћу жимара и на тај начин му олакшам успон у детаљу. 

Полазимо ка кампу 3. После 7 сати тешкога успона стижемо у камп 3 на 6400 м, где 
подижемо шатор. На овоме делу успона терен који смо морали да савлађујемо је знатно тежи. 
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Први део пута је пењање вертикале нагиба до 75 степени. Комбинација - снег, лед и стена. 
После се избија на оштри снежни гребен који се протеже све до улаза у снежни и ледени 
кулоар. Нагиб овога дела кулоара достиже и 85 степени али у целој његовој дужини нагиб не 
пада испод 75 степени. Испод нас се простирао амбис дубине од 1500 м! Сам кулоар избија 
на као жилет оштар гребен којим се излази на плато који је означен као камп 3. 

Донели смо одлуку да нападнемо врх и полазимо на успон у 7:30 часова (26.10.2006.). 
После 150 м успона због ниске температуре и довољно јаког ветра да изазове промрзлине на 
периферним деловима тела доносим одлуку да одустанем. Нисам био у могућности после 
безброј покушаја да побољшам циркулацију и угрејем прсте. Увидео сам да нећу моћи 
завршити успон без озбиљних последица по моје прсте на рукама и да ће ускоро настала 
ситуација која проузрокује озбиљне промрзлине. Само неких 30 минута после мога повратка 
на полазну тачку исту одлуку је био приморан да донесе и Звонко. Због озбиљних проблема 
са прстима руку, а посебно прстима ногу Звонко је одустао од успона. Доносимо одлуку да 
следећега дана покушамо наново. 

У 9 часова започињемо успон ка врху (27.10.2006.). Од Шпанске експедиције која је врх 
попела претходнога дана добијамо два пара пуно квалитетнијих рукавица него што су наше. 
Успон се вршио жимаром у једној руци и закривљеним цепином-бајлом у другој руци. После 
3:45 сати напорног успона излазим на врх планине Ама Даблам (6812 м/нв). Отприлике 2 сата 
после мене на врх је искорачио и Звонко Трифуновић. Предео по коме је вршен финални 
успон је у целости прекривен снегом и ледом. Нагиб је износио у просеку 70 степени. Сво 
време смо се кретали по фиксном ужету које је поставила једна од експедиција пре нас. На 
једном месту је било потребно савладати ледену вертикалу од 85 степени. Ужа којим смо се 
служили при успону на појединим местима нису била адекватно постављена па нисмо 
желели, а ни могли у потпуности да их оптерећујемо, тако да сам их више користио као нека 
врста осигурања. Чврстину у принципу нисам помишљао да тестирам. Сам силазак је више 
личио на одпењавање него на абзајл. По повратку у базни камп Звонко је био превише 
исцрпљен од успона и повратка. Процењујем да због настале ситуације је пуно боље провести 
ноћ у кампу 3 и следећег јутра спустити се у нижи камп него ризиковати и поћи одмах доле 
низ падине ове технички захтевне планине. Додатно је сам силазак као и успон отежала и 
чињеница да је Звонко прилично лоше био физички припремљен за ову експедицију! 

Пошли смо да се спуштамо низ стрме литице Ама Даблама купећи при томе целокупну 
опрему коју смо изнели у кампове. После 9 сати проведених претежно у отпењавању стигао 
сам до базног кампа са ранцем на леђима који је тежио око 25 килограма. Неких 4 сата после 
мене у камп је пристигао и Звонко жалећи се на болове у прстима ногу. 

Напуштамо базни камп Ама Даблама и полазимо ка Лукли (31.10.2006.). Тада смо 
успели да пошаљемо и прву информацију о нашем успеху. Звонко је зарадио промрзлине на 
прстима ногу које ће се касније додатно искомпликовати. Цео проблем се завршио тако да је 
доктор био приморан да изврши ампутацију четвртине ножног палца са пресађивањем коже 
на њега. Након повратка и операције терапија се наставила боравком у баро-комори јер се 
опоравак додатно закомпликовао. 

 
Хоселито Бите  

 



ПРИЧЕ  СА  ПЛАНИНЕ  

 

 148

 

ОТАЦ ПЛАНИНА 

 
Са организацијом експедиције на Аконкагву започето је пре више од годину дана. 

Заинтересовани учесници окупљали су се бар једном месечно на заједничком састанку на 
коме је одлучивано шта даље и сумирано докле се стигло. У октобру месецу 2000. група 
путника, намерника, за Аконгагву се свела само на нас двојицу, Миливоја Настасића и мене, 
Богдана Бобића. Пред великом дилемом смо: ићи или не. Шта је ту је, одлучујемо се да идемо 
даље, одлучујемо да кренемо на пут дуг 15 000 километара. 

Среда, 10. јануар 2001. Комби лагано клизи мађарском равницом ка Будимпешти. 
Напољу је хладан облачан дан. Са аеродрома Ферихеђ (Будимпешта) Боингом 747 летимо за 
аеродром Схипол у Амстердаму, а одатле преко Сао Паула за Буено Аирес. Најзад, после 12 
сати лета смо у Буено Аиресу, где наилазимо на изузетно срдачан пријем у нашој амбасади.  

Петак 12.1.2001. Будимо се у цик зоре (нисмо могли више спавати због разлике у 
временским зонама Југославије и Аргентине од 4 сата). Авионом после лета од сат и по 
стижемо у Мендозу. Градић од око милион и по становника. Полазно место за успон на 
Аконкагву. Сезона је у пуном јеку, па је и такса, која зависи од времена доласка за успон на 
Аконкагву - максимална, 160 $. Службеник нас љубазно упозорава на опасности од висинске 
болести и на строге казне за еколошке прекршаје. Даје нам податке о радио фреквенцији за 
комуникацију са ренџерима и објашњења о камповима, рутама, лекарској служби ... 
Изнајмљујемо муле за пренос ранаца од ски центра Пенитендес до “Пласа де мулас”, 
докупљујемо потребну храну, а помало и разгледамо град. 

Субота 13.1.2001. Редовном аутобуском линијом пребацујемо се до Пенитендеса (2560 
м/нв), који се налази на путу Мендоза-Сантиаго (Чиле), а удаљен је 6 км од Пуете дел Инка. 
Остављамо терет који ће носити муле (око 72 кг) а ми стављамо ранчеве од 22 односно 14 кг 
на леђа и крећемо око 13:35 од улаза у Провинцијски парк Аконкагва према првом логору 
Конфлуенција. Лаганим темпом долином реке Хорконес стижемо у 18:15 на Конфлуенцију 
(3500 м/нв), место где се спајају Хорконес горњи и Хорконес доњи, један црвенкаст од блата 
које носи, а други потпуно бистар. Добро се осећамо. 

Недеља 14.1.2001. Око 9:15 крећемо према базном кампу “Пласа де мулас”. Пут води на 
север, долином реке Хорконеса. Недуго после напуштања Конфлуенције, угледали смо брдо 
Трес Дедос (5018 м/нв), једна купа на чијем врху стрче три стене, што из даљине помало личи 
на три прста. Напоран је и дуг пут долином Хорконеса. Након пар сати хода, врх Трес Дедос 
остаје са леве стране, а улогу путоказа преузима прелеп врх Куено (5442 м/нв), који се налази 
на северу, непосредно изнад “Пласа де мулас”. Вегетације више нема, па пејзаж све више 
личи на месечев. Међутим, у тим стерилним и суровим стенама што су се надвиле над 
долином, налазим неку страшну и дивљу лепоту. Необуздану. Неукротиву. Доступну само 
ретким планинарима и још ређим кондорима. На оваквим самотним местима човек спознаје 
своју снагу и слабост. Спознаје своју меру и доживљава неизрецив осећај слободе. Дуго 
времена стрмина је занемарљива, али на крају следи напорна завршница. Од старог трга мула 
треба прећи још више од 200 метара висинске разлике до новог базног логора по веома 
стрмом терену. Око 19:00 стижемо на циљ на “Пласа де мулас” (4250 м/нв), где је било већ 
постављено преко 50 шатора. Ноћ и није била баш мирна, помало ме тресу главобоља и 
дрхтавица. Слабо се спавало. 

Понедељак 15.1.2001. Око поднева стижу гоничи са мулама и доносе наше ствари. 
Постављамо још један шатор и распремамо опрему. Миливоју није добро. Дежурни лекари из 
базног логора мере му концентрацију кисеоника у крви. Дисплеј на маленом апаратићу, који 
му је ставио на кажипрст, показивао је 65 неких јединица, а најнижа дозвољена 
концентрација је 85.  

Уторак 16.1.2001. Остао сам сам. Миливоја је јутрос однео хеликоптер, морао је брзо да 
се спусти на мању висину, јер је кисеоник у крви још опао. Крећем на краћу аклиматизациону 
шетњу. Сасвим лагано ходајући попео сам се на око 4750 м и вратио назад. Док сам кувао 
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супу у шатору, зачуо сам неку нашу реч. Стигли су Македонци, са којима смо се требали наћи 
у Мендози. 

Среда 17.1.2001. Јутрос око 9:25 напустио сам логор и лагано кренуо узбрдо. Прошао 
сам Конвејеве стене (4650 м/нв), затим камп “Канада” на 4910 метара, те стигао до “Аљаске” 
на место где се узбрдица знатно ублажава - Камбио де Пендиете, на 5200 м. Наоблачило се и 
за час је почео падати редак, зрнаст снег па сам већ после пола сата одмора у 15:00 кренуо 
назад. Сишао сам веома брзо, за мање од два сата. Снег који је поподне падао није се 
задржао. Већ око 20:00 температура је пала на минус 5 степени. Ведра ноћ. 

Четвртак 18.1.2001. Појео сам дечију храну, скувао чај и бацио се на спремање ствари 
које ћу данас однети до кампа “Канада”. Кад сам све ствари спаковао, ранац је тежио више од 
20 кг. Плашио сам се како ћу тај терет изнети на висину, али могу рећи да је до 4600 метара 
ишло одлично, док ми је касније мало недостајало кисеоника. Ипак, корак по корак, и све је 
прошло добро. Повадио сам ствари из ранца, ставио их у полиетиленске вреће, те их ставио 
поред камења које је омеђивало простор за шатор и прекрио их камењем, како их ветар не би 
одувао до сутра, када се будем поново вратио на преноћиште у “Канаду”. Док сам се јутрос 
пео према “Канади”, мало сам се дружио с неком двојицом Енглеза. Смејали су се мојим 
шалама. Причао сам им да се препирем са својим стомаком - он тражи пасуљ са кобасицом, а 
ја му нудим чај и кексиће. Онда сам почео да фантазирам о јајима са шунком и салатом од 
парадајза. Седим у шатору на “Пласа де мулас”у и кувам супу. Посматрм Аконкагву. 
Невероватно! Цео дан је без облачка. Обично се намргоди већ око два-три поподне, па се тек 
у ситне сате разведри. Кад би барем тако лепо време било кад пођем на завршни успон! 

Петак 19.1.2001. Ето, почиње права битка. До сада, све је било извиђање, меркање. Сада 
више нема шале. У подне сам набацио ранац на леђа и лагано кренуо. Тек око 16:10 стигао 
сам у камп “Канада” (4910 м/нв). 

Субота 20.1.2001. У 9:15 кренуо сам са храном и опремом према логору “Ниро де 
кондорес” (кондорово гнездо) на висини од 5380 метара. Било ми је веома тешко. На сваких 
десет метара морао сам застати да се одморим. Од “Канаде” до “Аљаске” (логор на 5200 
м/нв) води веома стрма и тешко савладива страна. Камп “Аљаска” налази се на месту где та 
стрмина престаје и почиње релативно блага падина, која води до кампа “Ниро де кондорес”. 
Тек при крају, успон је поново стрмији. Када се изађе на крај те стране, стиже се на 
пространи плато, лагано заталасан, украшен већим површинама стврднутог снега и леда, те 
стенама необичног изгледа, очигледно насталим хлађењем магме. Место изгледа 
фантастично. А тек када сам се попео на стену што се налази на северном крају заравни, 
застао ми је дах. Боже, која дивота! Предивне планине ланца Кордиљера де Лос Андрес 
раскошно су блистале у својој лепоти. Смејао сам се незаустављиво у неколико наврата, 
неспособан да престанем. Сузе су ми удариле на очи. Ова величанствена, божанска раскош 
вредна је сваког труда. У 14:45 сам дохватио ранац, који сам претходно испразнио. Иако сам 
се пењао четири сата до “Ниро де кондореса” за спуст до “Канаде” ми је требало 40 минута. 

Недеља 21.1.2001. У 7:30 температура је била минус 12 степени. Кренуо сам тек у 11:20 
са мојим другарима Македонцима. За непуна два сата стижем до “Ниро де кондорес” (5380 
м/нв). Осећам утицај висинске болести, имам јаку главобољу. Шатор сам постављао као у 
успореном филму, јер сам жестоко осећао недостатак кисеоника. Сада још треба да донесем 
снег или воду и да оперем шерпицу од супе, те скувам чај. На 200-300 метара западно од 
логора, испод једне стене, налази се замрзнуто језерце. Андисти су пробили рупу у леду и 
одатле се снабдевају водом, док други топе снег, који узимају са оближних падина. 

Понедељак 22.1.2001. Страшна ноћ. Будио сам се сваки час јер ми је због сувог ваздуха 
и грло било суво као барут. Око 8:00 температура је минус 12 степени. Бог зна колика ли је 
температура била преко ноћи, кад ми се боца с водом, која је лежала поред мене, делимично 
заштићена врећом за спавање, замрзла готово до пола. Никако не могу да одлучим, да ли да 
спавам код склоништа “Берлина”, или да на завршни успон пођем одавде, као момци који су 
одавде јутрос кренули око 3:45. И једно и друго има своје предности и мане. 

Одлука је пала! Скупио сам ствари, које треба да понесем горе и у 11:15 лагано кренуо. 
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До склоништа “Берлина” стижем тек у 14:05 уз доста напора и замора. Пејзаж је заиста 
невероватан и упечатљив. Црне и бледожуте стене. Французи стижу из правца врха. Нису 
успели, стигли су до 6500 м. Враћају се и Немци, они су успели. Враћам се назад до “Ниро де 
кондорес”. По информацијама добијеним од Аргентинаца, предвиђају у наредна два три дана 
лоше време. Шта је ту је, сутра дижем шатор и носим га на “Берлин” (5780 м/нв). 

Уторак 23.1.2001. Последњи дан пре завршног успона. Јутро је освануло потпуно ведро. 
У седам сати, када сам устао, у шатору је било минус 7 степени, а напољу минус 12 степени. 
Јоле (Македонац) и ја попели смо се лаганим ходом носећи тешке ранчеве за нешто мање од 
три сата до “Берлина”. Поставили смо шатор поред првог од два дрвена склоништа. Пре 
спавања, температура под спољним делом шатора била је минус 15 степени и била је у паду. 
Вероватно се спустила на око минус 23 степени, колико су ми рекли да је било претходну 
ноћ. 

Среда, 24.1.2001. Скувао сам два литра чаја, супу и појео дечију храну. У 7:20 сам 
кренуо, али заборавио сам део опреме, наочаре, па сам се без двоумљења вратио по њих. Јоле 
је остварио неку предност, а ја сам у 7:30 поново кренуо.  

До “Индепенденције” на 6400 метара, где се налази олујом разрушено дрвено 
склониште, ишло је прилично добро. Кад сам на крају изронио из рупе и угледао минијатурно 
дрвено склониште, у које би се, да је цело, могло сместити неколико људи, помислио сам: па 
добро је – стићи ћу. До врха је још остало 562 метра, а прешао сам 620. Али није било баш 
толико једноставно. 

Иза “Индепенденције”, пружа се дугачка страна, коју треба прећи готово по изохипси, па 
се то чини једноставно. Међутим, то је такозвани “Прелаз ветрова” - веома непријатна 
деоница пута, због веома хладног ветра који дува страшном жестином. Ово је вероватно 
деоница на којој је највећа опасност од смрзавања, што је два дана касније нашло и своју 
потврду у несрећи која се десила баш ту негде, када су се заосталом планинару смрзле ноге и 
прсти на рукама. На крају ове падине налази се Ла Каналета, непријатан сипар популарно 
назван “Кулоар смрти”, јер се управо на том месту најчешће догађају несреће узроковане 
каменим лавинама. То је стрм сипар, који води готово до под сам врх. Пењање по њему 
одузима страшно много снаге. Ситни се песак, који је основа сипара стално измиче испод 
ногу и пењача небројано пута тера да убрзано “загребе” ногама, покушавајући да се поврати 
изгубљена равнотежа, када му се тло, баш у моменту кад је мислио да има добар ослонац, 
измакне испод ногу. Поред тога, пењач мора стално бити на опрезу јер мало померање тла 
може у часу изазвати померање и стена, којих има у свим величинама. 

Пењући се све више, где је ваздуха све мање, а стрмина све већа, многима тај призор 
изгледа обесхрабрујуће, па у комбинацији са исцрпљеношћу и разним проблемима, које 
изазива висинска болест, као што су главобоља, вртоглавица, мучнина, поремећаји сна, 
проблеми дисања итд, то често бива разлог за одустајање од даљег успона. Заиста не знам 
тачан податак, али не верујем да више од 20% од оних који стигну на “Пласу де мулас”, 
досегну и “Кумбре” тј врх.  

Попео сам се! Додуше, веома касно. Дакле, било је то 24. јануара у 17:00 после девет и 
по сати напорног пењања и лакши 8 килограма за колико сам у току успона ослабио. На врх 
сам изашао са јужне стране. На врху су неки минут пре мене изашла два Бугара са северне 
стране, а Јоле, који је стигао 45 минута пре мене, оставио је сребрни крст. 

У “Берлину”, сам сишао око 20:30, сутрадан ујутро, натоварен целокупном опремом, 
коју сам у два пута носио узбрдо. Кренуо сам у базни логор. 

Шта рећи на крају? 
Планине су као богови. Људи им бар за тренутак постају ближи, кад им се пењу под 

врхунце. За тај тренутак среће, хвала ти Аконкагва, “Оче планина”! 
 

Богдан Бобић 



ПРИЧЕ  СА  ПЛАНИНЕ  
 

 
 

151

 

ОСВАЈАЊЕ ЛЕЊИНОВОГ ВРХА 

 
Петак 22. август, око 14 сати по локалном времену, висина 6600 метара, температура 

минус 15 степени, ветар дува брзином од 120 км на час тако да ствара субјективни осећај 
много ниже температуре. У овим тренуцима Гоца, Љубиша и ја доносимо одлуку о наставку 
успона на Лењинов врх или повратку у висински камп број 3. На крају превладава 
размишљање да је ипак боље да се вратимо, јер ако би ишли до врха чека нас успон прво до 
гребена који је на око 7000 метара, а затим губитак висине од око стотинак метара и на крају 
завршни успон на врх. За све то нам треба још око 5 сати, што значи да би на врху били око 
19 часова, а за повратак нам треба опет бар 5 сати. По оваквим временским условима, ноћу 
ходати по беспућу граничи се са лудошћу. Врх је остао тамо где јесте, а ми се враћамо у 
висински камп број 3 на 6150 метара. 

Овако је изгледао крај нашег освајања Лењиновог врха, а како је почело? 
После успона на Западни Елбрус на Кавказу у јулу 2007. године, размишљајући о даљим 

планинарским плановима, некако се логички наметнуо Лењинов врх. О успонима руских 
алпиниста на овај врх у Памиру слушао сам у бази Улу Тау на Кавказу. Привлачило ме је 
сазнање да је то по речима оних који су га попели један од технички незахтевних врхова 
изнад седам хиљада метара. На та моја размишљања као кец на једанаест дошла је вест да 
Драган Павловић спрема експедицију баш на Памир и Лењинов врх. Био сам први који му се 
пријавио за суделовање на овој експедицији. Уследиле су “припреме”, зимски успони на 
Витлове, Мају Језерце, Комове на којима је још увек било снега. Уз све ове теже успоне било 
је ту и “лакших”, а време проведено на Фрушкој гори довело ме је у кондицију коју сам 
прижељкивао. 

Дође и 3. август, дан поласка. Сакупили смо се на аеродрому у Сурчину, 13 “момака” и 
Гоца, једина девојка. Расположење није онакво какво би требало бити у оваквим тренуцима. 
Томе је допринело сазнање о погибији Дрена Мандића приликом успона на К2. Променили 
смо три авиона и након 20 сати стигли у Ош, град на југоистоку Киргистана на граници са 
Узбекистаном. Формалности око добијања киргистанске визе и уласка у земљу трају исувише 
дуго (5 сати). Када се и то завршило налазимо смештај у приватној кући. Мењамо новац, 
купујемо део хране и опрему коју нисмо понели са собом. После дугог путовања и 
снабдевања у Ошу, утонули смо у заслужени сан. 

Друго јутро у Киргистану освануло је лепо и топло, дан ће бити врео, а ми треба да 
путујемо до базног кампа. Након укрцавања свих ствари ушли смо у “Урал”, ни камион ни 
аутобус, него нешто између. Путовање траје 10 сати, а раздаљина је само 280 км. Пут којим 
смо ишли је главни правац ка Таџикистану и Кини. Али на том путу ни трага од асфалта, рупа 
на претек, а и растиње је ретко. На једном месту које личи на оазу, на пола пута до базног 
кампа, које се зове Талдук, стајемо и ручамо. Настављамо успоном на гребен Алајских 
планина, па затим спуст у Алајску долину која је са јужне стране оивичена грандиозним 
венцем Памира. У сутон стижемо у базни камп. Поглед на Лењинов врх, окупан у заласку 
сунца, је фантастичан. 

Трећи дан, након устајања и чудног доручка (салата, лепиње и сутлијаш), упознавање са 
базним кампом. Базни камп се налази на висоравни Ачик Таш на висини од 3700 метара. Са 
истока и запада је оивичен врховима, а на југу пролаз према Лењиновом врху. Наш камп је 
најближи том пролазу. На северу од нас налази се још четири кампа. Пријао нам је овај дан 
одмора, а сутра почињемо са аклиматизацијом. 

За први аклиматизациони успон изабран је врх Петровски, западно изнад самог базног 
кампа. Без проблема и без много муке долазимо у само подножје врха на висину од 4350 м. 
На врх не пењемо пошто је под снегом, а нисмо понели дерезе. За први аклиматизациони 
успон довољна је и ова висинска разлика од 650 метара. Након повратка у камп, одмор и 
спавање. Следећег дана по плану је друга аклиматизациона шетња и то на релацији базни 
камп, први висински камп и назад. Ова шетња траје 8 сати, достигнута висина је близу 4300 
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метара, а укупно смо у пењању савладали 850 метара и прешли 17 км. Нисмо успели да 
дођемо до висинског кампа 1, на путу нам се испречила глечерска река која се прелази на 
коњима. Прелазак наплаћују локални коњаници. Међутим, нисмо успели да се погодимо око 
цене те смо се вратили у базни камп. У повратку сам постигао висински рекорд у испијању 
пива. Наиме, на висини од 4100 м постоји једна јурта која је претворена у кафић где сам 
попио пиво. Никада пре на оволикој висини нисам пио пиво. Пријало ми је иако је имало 
мало горак укус с обзиром на цену од 4 евра! 

Наредни дан смо провели у базном кампу одмарајући се и успостављајући једносмерну 
комуникацију са нашима у земљи путем мејлова са компјутера у Руском кампу. За сутрадан је 
планирано пресељење у висински камп 1, те је потребно извршити препакивање опреме, 
хране и осталих ствари. Мало тога остављамо у базном кампу, већина ствари се носи у 
висински камп 1, а то изискује материјална средства. Наиме носачи (са коњима наравно!) 
наплаћују 1 евро по килограму терета. 

И тачно недељу дана након поласка из Београда, крећемо у висински камп 1 који је на 
висини од око 4500 метара. Пре поласка све ствари смо извагали уз помоћ приручне ваге 
(динамометра) и дугачке дрвене шипке. Пут нас је водио као и прекјуче поред водопада, на 
висораван где се налази “кафић” и онда изнад глечера са погледом на огромну количину 
моренског материјала који глечер истискује са стране. На овом делу глечера уочљиве су 
огромне пукотине. Дошавши до прелаза преко глечерске реке успевамо да се договоримо око 
цене преласка те хитамо ка кампу 1. Након пређених 12,5 км и испењаних 900 м висинске 
разлике, после шест сати од поласка из базног кампа стижемо у наш нови “дом” висински 
камп 1. Камп се налази на око 4500 метара, на ивици глечера испод саме стазе којом се иде ка 
Лењиновом врху. Састоји се од два шатора у које се смештамо за спавање и две јурте. Од њих 
је једна кухиња и спаваоница за особље кампа, а друга трпезарија. При доласку до нашег 
кампа прошли смо четири друга кампа који су много боље опремљени од нашег, али је и 
смештај у њима скупљи. Пре него што смо уморни заспали у хору смо отпевали песму “Копа 
цура виноград”, док је напољу киша прешла у снег који ће до јутра покрити све оно што овде 
није лепо. 

Следећи дан је одређен за одмор. Осим Ђорђа, који није ни пошао у камп 1, и Паја 
доноси одлуку да се врати у базни камп. Од почетне бројке 14 остаде нас 12, још увек завидан 
број ентузијаста. У току дана се снег истопио, време се поправило, сунце је изгрејало па се и 
расположење поправило. Поделили смо се, четири навезе по троје, припремили ужад и једва 
чекамо јутро да кренемо ка висинском кампу 2. 

У 8 сати следећег дана крећемо према кампу 2. Има нешто мало новог снега који је 
поново у току ноћи падао. Време је лепо и обећава да ћемо имати успешан излазак на камп 2 
и повратак у камп 1. Међутим, након пређених око 4 км и достизања висине од 5020 м, време 
се нагло мења, за непуних 45 минута температура пада са +30 на -1 степен. Пада снег уз јак 
ветар тако да се ствара права мећава. Одлука је да се одустане од пењања на камп 2 и да се на 
овом месту постави један шатор за нужду у који остављамо све оне ствари које смо желели 
изнети до кампа 2. Повратак до кампа 1 је био убрзан, али не и несигуран с обзиром да смо 
морали проћи поново све пукотине као и приликом пењања. По доласку у камп уморни и 
прозебли вечерамо и спремамо се за починак. Током вечере поново је договорено да се 
промени план. Уместо да се сутра поново иде у камп 2 одлучено је да се потроши још један 
резервни дан и остане у овом кампу, како би се што боље одморили. Данашњи дан нам је 
показао да успон на Лењинов врх ипак није тако лаган, како смо се надали да ће бити. Памир 
показује своју суровост и дивљу снагу. 

Рано ујутро следећег дана крећемо на успон ка кампу 2 и већ око пола девет смо на 
месту где смо поставили шатор за нужду прекјуче, прошавши још једном пут преко пукотина. 
Уз максималну дисциплину свих у навезама нема проблема приликом прелазака пукотина. 
Без обзира на сигурност коју смо стекли и поверење у чланове наше навезе, сваки пут 
приликом прескакања пукотине или преласка “моста”, увлачи се у душу нека језа. Пукотине, 
од којих су највеће без дна, су нешто што се не може описати причом или фотографијом, то 
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треба проћи и осетити. Након десет сати од поласка стижемо у камп 2 на висини од 5400 
м/нв. Време скоро тропско, температура 30 степени и да нам није ледник под ногама, а свуда 
около бело, помислили бисмо да смо на некој јужној плажи. Овде подижемо један шатор у 
којем остављамо сву потребну опрему за даљи успон и након подужег одмора се враћамо у 
камп 1. Пријатно смо изненађени да смо наишли на текућу воду у самом кампу, додуше 
потребно је прокувавање, али битно је да не морамо топити снег. Након 15 сати проведених у 
успону и силаску пређених 12 км и испењаних 1000 м висинске разлике вратили смо се у 
камп 1. И након данашњег дана остали смо без још једног члана експедиције. Звездан који 
није успео да дође до кампа 2 одлучује да се сутрадан врати у базни камп. 

Наредни дан 15. август освануо је тмуран и са снегом. С обзиром да нам је данас дан 
одмора, тај снег нас не плаши много. План је да се сутра покупе све преостале ствари 
потребне за успон и да се крене по пети пут између пукотина ка кампу 2. Пред вече сазнајемо 
да је и Сретен одлучио да одустане, па ће нас 10 од сутра наставити успон. Но планови не би 
били то што јесу када би се спроводили. Због лошег времена и новог снега нисмо кренули на 
успон ка кампу 2. Дан смо провели у одмарању и дружењу са члановима осталих експедиција, 
а нарочито са Мартином, Немцем који живи у Ошу и ради као наставник немачког језика у 
основној школи. Са њим у експедицији су Хајат и Абдуразак, два симпатична Киргиза. На 
вечери смо били у кампу “Памир експедитион” где се окупило шаролико друштво – 
Италијани, Словенци, Хрвати, Канађани, Енглези. Дружење је потрајало до дубоко у ноћ уз 
музику са компјутера и нешто мало алкохола. Сретен је отишао назад у базни камп, шатор у 
коме спавам у кампу 1 је у почетку бројао 6 чланова, а сада само три. 

Недеља 17. август, осам сати ујутро, две недеље након поласка из Београда коначно 
крећемо на успон ка кампу 2, без повратка у камп 1 док не освојимо врх. Време прилично 
повољно, температура око +6 степени, без падавина. Око 13 часова стижемо на 5000 метара, 
на место где смо постављали шатор за нужду. Поново смо прешли сву силу пукотина, 
температура око 19 степени, угодно за ходање, али осећамо велики умор. У 17 часова наша 
навеза Игор, Мирослав и ја стижемо у камп 2. Време се тотално променило, пала је 
температура, спустила се магла, а и снег је почео да веје. У таквим условима успевамо да 
поставимо шатор и већ око 19 часова смо у топлини наших врећа. Друге две навезе су уз 
велике тешкоће око 21 час стигле у камп, пробијајући се кроз маглу и снег. На местима су 
наслепо тражили пролаз између пукотина које се налазе у самом подножју кампа. На сву 
срећу, сви су живи и након ноћног одмора ће доћи себи. 

С обзиром на сва дешавања претходног дана, тек око подне наредног дана смо одлучили 
да ипак кренемо на аклиматизациони успон изнад кампа 2. Достигли смо висину од 5800 
метара и задовољни учинком вратили се у камп. За сутра се планира дан одмора, паковање и 
припреме за успон на камп 3, који се налази на врху који се зове Пик Раздељнаја на висини од 
6150 метара. 

У дану за одмор вршили смо припремање опреме која нам је потребна за висински камп 
3 и завршни успон. На крају дана Игор и Сале доносе одлуку да одустану, ради се о 
пробавним проблемима. 

Среда 20. август, наша експедиција је преполовљена, на успон ка кампу 3 креће 7 
чланова. Успон за Гоцу и мене траје око 9 и по сати. За то време попели смо висинску 
разлику од 700 м а прешли смо само 5 км. Дошавши на камп 3 вршимо припреме за подизање 
шатора и таман у тренутку када завршавам са припремом (укопавање и равнање места за 
шатор) стиже остатак експедиције те подижемо шатор. У мом шатору смо Милош, Мирослав 
и ја, а Гоца, Андра, Драган и Љубиша су у друга два шатора. 

Када је човек уморан ноћ брзо прође, а нарочито ако је претходни дан провео у пењању. 
Дан који је освануо не обећава ништа добро. Ветар дува и прети да нам одува шатор, хладно 
је. На тренутке излазимо само делом из шатора како би узели снег за топљење, па назад у 
шатор. Без обзира на овај “кијамет” и даље морамо пити велике количине воде, јер опасност 
од висинске болести још није прошла. Ако будемо имали среће и сутра ујутро буде само мало 
мирније време, кренућемо на завршни успон, јер догурали смо дотле да нам је сутрашњи дан 
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остао као једини за успон. 
Петак 22. август, будимо се у 4 сата, припремамо се за завршни успон. Претходног дана 

је и Драган одлучио да одустане те се само нас шесторо спрема за успон на Лењинов врх. 
Ветар се није смирио у односу на јучерашњи дан, али око пола осам ипак доносимо одлуку да 
кренемо. Милош, Андрија, Мирослав, Љубиша, Гоца и ја крећемо у авантуру звану завршни 
успон на Лењинов врх. Али на старту разочарење, стаза иде низбрдо и губимо двеста 
мукотрпно испењаних метара. Милош има проблема са промрзлинама на ногама од 
претходних дана па заостаје. Андрија и Мирослав се држе, али негде око 6400 м посустају, а 
тројка са почетка приче достиже 6600 м. 

У повратку смо провели још једну ноћ на кампу 3 и након тога сишли у камп 2, 
покупили опрему коју смо ту оставили и натоварени као мазге кренули у камп 1. Овај спуст је 
нешто најтеже што сам доживео. Иако поприлично растерећен, јер је Милош преузео велики 
део мога терета, једва сам се кретао. Преласци преко пукотина су овог пута били најтежа 
ствар на свету. Ипак захваљујући упорности и вољи, штићени од Свевишњег, стигли смо у 
подножје испод пукотина, на домак кампа. Ту су нас дочекали Мартин, који је оног дана када 
смо ми покушали попео врх Лењина, и Хајат те нам помогли да успешно завршимо повратак 
у камп 1. 

Након ноћи проведене у кампу 1 кренули смо у базни камп. Окрепљени сном за четири и 
по сата смо прешли 12,5 км до базног кампа где су нас дочекали као победнике, а уместо 
шампањца чекало нас је у тим тренуцима божанско пиће – пиво. Још једна ноћ проведена у 
базном кампу, а затим повратак у Ош. Ту смо се најзад нашли сви на окупу. Обишли смо 
чувени базар у Ошу, а најлепше од свега било је дружење у ресторану “Царски двори” уз 
овчији шашлик и пиво “девјатку”. 

28. август - повратак у Београду је почео раним јутарњим буђењем, трансфером на 
аеродром, а затим целодневно путовање авионима преко Москве и Беча са кашњењем од само 
4 сата. У загрљају најмилијих који су нас дочекали на аеродрому, све се полако нормализује и 
враћамо се у свакодневницу на коју смо ипак више навикнути. 

Негомир Гајинов 
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МУСТАГ АТА 2012. 

 
Авионом до Москве, па даље до Бишкека-главног града Киргистана. Одмах са 

аеродрома у бус, па цео дан вожње до Нарина – селендре у сред ничега. Још један дан 
убитачне вожње по прашњавом макадаму и улазак у Кину, 2 дана у Кашгару – градићу на 
западу Кине. Куповина хране за висинске кампове и препакивање. Пола дана вожње од 
Субашија – пар кућа од камена и блата подно планине на 3700 м. Два дана се ту врзмамо и 
навикавамо на висину – аклиматизационе шетње и пењање на околна брда. Још 5 сати хода и 
у Базном кампу смо на 4400 м – коначно!  

Камп је одмах испод морене неког од тамошњих глечера, што ће рећи на земљи, а не на 
леду како обично бива на тим великим брдима и то је баш добра ствар. Не мораш да 
премешташ шатор сваки час! После дана одмора уз шетњу наравно, крећемо у камп 1. Ове 
године нисмо имали никакве носаче (ваљда није било пара), па смо морали све да извлачимо 
сами. Олакшавајућа околност је што овде није потребно вући ужад за фиксирање, јер 
техничких детаља нема. Изравнали смо терен, дигли 2 шатора и преспавали, па сутра назад у 
базни камп. Било је тешко, нисмо аклиматизовани, али смо генерално добро. Једино Гиле има 
проблема са стомаком, па не може да једе и повраћа повремено. Време је лепо. Још дан 
одмора, па опет горе. Пут до кеца је јако досадан – прво се иде по шљунковитом гребену до 
неких 5100 м, па онда још по снежној падини од 20-30 степени до 5400 м где је камп 1. 
Готово све време видиш камп, а до њега има да дудлаш 1000 м висински и око 3000 м 
дужински и увек имаш пун ранац! Али снага воље је чудо! Спавамо у кампу 1, а онда даље ка 
кампу 2. За тај подухват смо понели и крпље, јер ту снег зна да буде дубљи. Овог пута нису 
биле неопходне јер је снег био слегнут а стаза добро утабана. Ипак, мало смо вежбали. Пут од 
кампа 1 до кампа 2 је знатно занимљивији јер се прелази глечер. Како су пукотине биле 
попуњене и стаза добро утабана, није било потребе за навезом. На пар места треба бити 
обазрив јер се прече падине изнад великих пукотина, па је могуће шуљање у исте. Ц2 је на 
6200 м, дакле 800 м изнад кампа 1. Опет равнање терена, дизање шатора, па класичне 
активности у виду топљења снега, кувања супе, сушења чарапа, слушања музике, пишања у 
флашицу и слично. То је практично била припрема и аклиматизација, сада још само да се 
попнемо на врх!  

Одморили смо овај пут чак 2 дана у базном кампу, спаковали шта нам треба за успон и 
кренули. Прогноза није сјајна, али бољу немамо. Биће падавина, али и лепог времена, барем 
тако кажу. Кренули смо. На пола пута ка кампу 1 нас је ухватила права летња олуја. Тамно 
сиви облаци, снег, ветар и громови. То је тако пуцало изнад наших глава да сам у једном 
тренутку помислио да је то то – скончаћу на најглупљи могући начин – убиће ме гром на 
ливади на 5000 м! Неким чудом преживесмо и докопасмо се кампа. Целу ноћ пада снег.  

Јутро је лепо, а велика кинеска група је поранила и већ прте ка двојци – милина. Сада 
мало боље подносимо успон, али нисмо баш сјајни. Жексу је ово највећа висина на којој је 
био, а Гиле се ближи – био је на Аконкагви. Ипак, бржи смо од Кинеза и престижемо их пред 
кампом 2. Време је променљиво и квари се, почиње снег.  

Ујутру су Кинези опет били вредни и кренули су пре нас, што нама савршено одговара. 
То је комерцијална експедиција. Сваки клијент има свог Шерпаса који му вуче ствари и прти 
стазу – лепо знаш како, а ми смо се пришљамчили.  

Иако је камп 3 на 6800 м, тј. само 600 м изнад кампа 2, требало нам је око 7 сати да 
стигнемо до тамо. Уз пут је углавном падао снег. Када смо стигли до кампа права мећава – 
снег шиба и ништа се не види. Сва срећа - перје је при руци. Дигли смо шатор одмах уз 
кинеске јер нисмо видели ни где смо. Овај пут сва четворица у један шатор. Катастрофа. 
Мислим да ми је то било најтеже вече на експедицији. Поред висине која ти никако не прија 
не можеш ни ноге да испружиш ко човек. Гиле је повраћао и дремао све време, Жекс је са 
времена на време учествовао у јелу, пићу и конверзацији, а мучени Исо и ја смо топили јеб... 
снег до 1 ујутру, све тако скврчени и никакви. Баш је било напорно.  
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Јутро лепо и хладно. Кинези кренули још у 3 сата – само нека табају! Спремамо се, 
нешто као једемо и коначно крећемо око 6:30. Било је минус 20 уз слаб ветар и ведро, што би 
рекли пријатно. Ишли смо по пртини прилично споро. Било ми је хладно прстима. Сунце ће 
ускоро обасјати и нашу падину, само још мало...  

Око 9 часова, док смо правили паузу, видели смо кинеску групу једно 100 м испред нас 
како одмарају, а испред њих нема више пртине. Да ли је могуће?! Убрзо су кренули назад – 
кажу не може даље горе! Када су нам исту причу потврдили и Шерпаси који су по пар пута 
били на Евересту, знали смо да није шала. Од 3 па до 9 сати они прте тих 200 м висинских. 
Овде је нагиб још блажи него доле, па је то прилична удаљеност, а има још 500 м висински 
по још блажем терену, а пропада се са крпљама преко колена! Заиста немогуће!  

Седимо ко попишани јер знамо да нас четворица килостера сигурно нећемо моћи да 
испртимо до врха. Идемо доле. Сишли смо до тројке и кренули да комбинујемо. Иако је мало 
извесно, можда постоји шанса да пробамо поново. Да ли да сачекамо дан у тројци, да ли да 
сиђемо у двојку? Миливој се распитује по кампу кад ће ко горе, али горак укус је и даље у 
устима. 

Када је било извесно да ћемо спавати у кампу 3 и када смо се већ развукли по кинеским 
шаторима, Миливој јавља да се спрема друга кинеска група за врх за који дан и да сиђемо у 
базни камп. А баш сам се лепо сместио у врећу!  

Одлучујемо да, ако ћемо већ доле, да сиђемо одмах скроз у базни камп иако је већ 17 
часова. Дижемо наш шатор који смо претходно скупили да не губимо време сутра. Сада нам 
опет треба да оставимо ствари и да нас чека на следећем успону. Гимнастика! Крећемо доле. 
За једанипо сат смо у кампу 2. Скидамо перје и крпље и крећемо ка камп 1. Навукли су се 
облаци и једва се види стаза кроз глечер. Стижемо и у камп 1 пре мрака. Ту остављамо још 
неке ствари и силазимо у базни камп. Камену стазу је покрио танак слој снега што нам 
додатно отежава силазак. Уморни смо поштено, а светла базног кампа делују тако далеко и 
као да се никако не приближавају. Снег опет пада. Стижемо у базни камп око 22 сата, где нас 
чека права вечера – права у односу на ништа које смо јели горе, а ништа у односу на клопу у 
Србији! Спавање на 4400  к'о у бањи!  

Дан за одмор. И даље не можемо да верујемо да смо јуче били на 7000 м/нв, да смо 
сишли скроз доле и да ћемо прекосутра опет горе! Ноге ме боле од синоћњег спуштања, а 
мозак не жели да прихвати чињеницу да ће све ово поновити. А требало је да је готово, да се 
поливамо пивом и маштамо о кревету и кући!  

Ствар постаје још гора – Кинези крећу сутра, а ваљало би да идемо за њима јер ће бити 
још снега, па ће нестати пртина. То је то. Морамо горе већ сутра. Зато смо дошли. Још само 5 
дана и готово. Ваљда смо то говорили себи да не би полудели.  

Сва срећа, не креће се рано. Паковање после доручка, лагано, медитација. Појели смо и 
неки лаки ручак и крећемо око 14 часова горе. Време је опет променљиво, час пада снег, час 
сија сунце, али ми смо ухватили одличан темпо и штрикамо уз брдо. Сада смо већ стварно 
брзи, не само у односу на килаве Кинезе, него и објективно. Стижемо у камп 1 за 4 сата! 

Залазак сунца је био прелеп, осећали смо се одлично, умор је нестао и почели смо 
поново да верујемо да ћемо изаћи на врх. Јутро променљиво, али је барем снег стао. Кинези 
су давно отишли. Опет одличан темпо и са лакоћом напредујемо кроз глечер. Претичемо 
Кинезе пред кампом 2. Шатор је скоро затрпан снегом, а платформа за други више не 
постоји. Сређујемо све редом и лежемо у вреће. Кинези носе и кисеоник – биће то добро, ако 
изађу они и ми ћемо. 

Буди нас жамор комшија ујутру. И ми се спремамо, једемо неку одвратну дехидрирану 
храну и облачимо се. Облачно је, а снег је падао читаву ноћ. Исо одједном довикује из другог 
шатора: “Па ови иду доле!'' Зар је могуће, а таман смо се понадали... Елем, њихови Шерпаси 

су пробали да прте ка кампу 3, видели људи да нема леба од тога и окренули се. Ништа друго 
није ни нама преостало. Били смо сами у двојци. Нико нормалан није хтео да буде на планини 
по таквом времену. Сада је стварно крај. Само још треба снети одједном све ствари које смо 
подизали из 3 пута. Натоварили смо ранчеве и кренули кроз маглу доле. Баш ми је било жао. 
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Стварно смо се трудили, урадили смо све како треба, али је време једноставно било 
немилосрдно овог пута. Глупа планина! Да смо у некој вертикали сигурно не би било снега! 
Свашта ми је пролазило кроз главу док су ми колена цвилела под теретом ранца.  

Покупили смо и ствари из кеца. Е сада су ранчеви постали озбиљно тешки, а најгори део 
стазе је тек пред нама. Човек свашта истрпи, па смо и ми некако сишли у базни камп. Поред 
тога што је на сувом, овај Базни камп је добар још по једној ствари – може да се купи пиво 
код кувара!  

И тако смо ми провели једно весело вече под Мустаг Атом са нашим комшијама 
Италијанима Маурицијом и Албијем. Сутрадан смо се спаковали и кренули са планине. 
Истим путем којим смо и дошли, мало тужни, али и срећни што је сада стварно готово и што 
идемо кући и што се више никада нећемо вратити овамо...  

 
Предраг Загорац 
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ТРОГЛАВ КАРАКОРУМА 

 
Да је у Србији звао би се Троглав или тако некако, јер се из даљине на први поглед 

уочавају три истакнута врха на његовом оштром гребену. Британске геодете су га измериле 
1856. Погрешно, првобитно су одредили висину од 8270 м/нв и дале му ознаку К3. Назив 
Брод Пик (Broad Peak, Широки врх) дао му је Вилијам Мартин Конвеј 1892. године, док се на 
језику Балтистанаца назива Фалчан Кангри. По висини је дванаести врх света и висок је 8047 
метара. Заправо је то група врхова на гребену дугом шест километара који се протеже од 
северног врха (7538 м/нв) до превоја Фалчен ла (6590 м/нв). Три врха су виша од 8000 м/нв: 
Централни врх (8016 м/нв), Главни врх (8047 м/нв) и Предврх (8030 м/нв), а ту је још 
неколико нижих врхова: Јужни (7538 м/нв), Северни (7298 м/нв), Североисточни (7490 м/нв), 
Северни II (7338 м/нв), Североисточни II (7311 м/нв), Северни III (7298 м/нв), Североисточни 
III (7278 м/нв) и Југоисточни II (7050 м/нв). Изграђен је од прекамбријских гнајсева и 
гранита. Налази се на 76 0 34' источне дужине и 35 0 49 ' северне ширине. После К2 и 
Гашербрума 1 ово је трећи по висини врх Каракорума. Налази се на граници Пакистана и 
Кине, свега 9 километара од много познатијег К2. Уобичајено се пење из Пакистана, јер је 
приступ подножју из Пакистана много једноставнији него из правца Тибета. И успон на врх је 
западним гребеном са пакистанске стране лакши. На највиши врх ове планине први су се 
попели Аустријанци 1957. године, а од тада до 2007. на врху је било преко 230 људи. Врх се 
пење из његовог западног подножја, базни логор се поставља на средишњу морену ледника 
Годвин Остин на висини од 4900 метара/нв. 

Експедиција на Брод Пик је део пројекта који има за циљ да се испењу сва четири врха 
Каракорума виша од 8000 м. 2006. су испењани Гашербрум 1 и Гашербрум 2, а као последњи 
је за наредну годину остао највиши и најтежи међу њима, К2. Експедицију су организовали 
Планинарски савези Војводине и Београда, а у њој су учествовала четири пењача и вођа 
експедиције као и већи број људи који су подршку пружали са земље. Двојица су из Новог 
Сада (Миливој Ердељан - вођа и Владимир Рашковић), један из Београда (Предраг Загорац) и 
двојица из Суботице (Дрен Мандић и Исо Планић). На пут смо кренули 28.5., а вратили смо 
се кући 27.7.2007. У Пакистану је експедиција добила карактер међународне, званично смо 
заведени као Српско–пакистанска експедиција јер нам је Алпинистички клуб из Исламабада 
(национална алпинистичка асоцијација) предложио да двојица њихових пењача, који би 
истовремено за нас радили као висински носачи, буду на списку учесника експедиције. 
Прихватили смо, и на званични списак чланова експедиције унели имена браће Хасана и 
Садика Сатпаре, Балтистанаца из Скардуа. Хасан је после испењаног Брод Пика постао први 
Балтистанац који је испењао свих пет врхова Пакистана виших од 8000 м. Знам да ћу дуго 
памтити дочек који су му након успона приредили у Скардуу, колону аутомобила са 
разгласом и музиком на челу, стотине људи пред његовом кућом и бројне новинаре у 
општинској згради престонице Балтистана. Постао је њихова жива легенда и херој. Открићу 
вам његову тајну коју ми је поверио у кампу 2: жели да се пење на Еверест. Ето, ја сам га 
попео, па желим оно што је он остварио: да се попнем на К2. Можда ће нам се путеви поново 
укрстити на некој планини, памтићу га по балти чају којег ми је кувао у свакој прилици. Није 
ми нешто посебно пријао, али нисам могао да одбијем Хасана и његово сугестивно убеђење 
да је балти чај превентивно делује на све здравствене тегобе које човека могу задесити у 
планини. Балти чај је мешавина мрвљеног лишћа зеленог чаја, маслаца, млека (у праху), соли, 
соде и јечменог брашна. Кога ова комбинација не докусури заиста има пристојне шансе да 
доживи стоту! Ја сам њега нудио сувим шљивама, објашњавао сам му да су нама шљиве оно 
што су Балтима кајсије. Климао је главом, јео је шљиве и вероватно је сажаљевао Србе. О 
шљивовици нисам причао ништа, шта о томе да се прича у земљи у којој се алкохолна пића 
не продају ни у једној продавници или угоститељском објекту. 

Експедиција почиње у главама оних који је планирају, то бива много пре него што се 
човек физички упути на путовање. Наше експедиције су, тако гледано, почеле пре неколико 
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година и ево, то још увек није до краја испричана прича. Путовање од Србије до подножја 
планине је као и прошле године започело авионом који нас је са преседањем у Дубаију донео 
до престонице Пакистана, до Исламабада. Кратко смо се задржали, тек толико да прикупимо 
потребне дозволе, платимо цару царево, и наставимо даље на север, у планине. Исламабад је 
град администрације, широких булевара, зеленила, лепих и нових зграда, динамичног развоја, 
а мени је незанимљив и преврућ. 

До Скардуа, највећег града историјске покрајине Балтистан смо ове године путовали 
авионом. На својој кожи смо осетили све невоље које ковитлајуће ваздушне струје могу 
задати ентузијастима који желе летети до градова у котлинама Каракорума. Труцкали смо се 
као да су нас возилом без амортизера возили по беспућу. Рекли су нам да су тога дана услови 
за лет били релативно повољни, а да то углавном нису, па зато авион који би свакодневно 
требао да повезује Скарду са престоницом ретко лети. Али је летети 45 минута од 
Исламабада до Скардуа много удобније него се 20, а по некад и више сати возити путем ККH 
(аутопут Каракорум – Кина). Још увек ми је свеже сећање на прошлу годину када смо 8 км те 
важне саобраћајнице (једини пут који повезује северне делове земље са југом) препешачили 
носећи пртљаг на леђима. То је уобичајено у сезони монсуна када одрони често прекину 
саобраћај на ''путу свиле''. Можда то нама звучи неозбиљно, али треба имати на уму да наши 
путеви не пролазе кроз клисуру Инда која је понегде (код Нанга Парбата) дубока око 5000 
метара. Овај пут смо Нанга Парбат (8125 м/нв), најзападнији врх Хималаја, гледали од горе, 
из ваздуха. Њега је легенда алпинизма, Аустријанац Херман Бул први испењао 1953. године, 
да би неколико година касније 1957. године први закорачио и на Брод Пик. Тако је постао 
једини алпиниста који је као први испењао два врха виша од 8000 m, да би неколико дана 
након Брод Пика погинуо на прекрасној и неумољивој увек белој невести Каракорума, 
Чоголиси. У Скардуу смо у магацину једне од агенција које се баве организовањем 
експедиција преузели нашу опрему за пењање коју смо ту оставили пре годину дана када смо 
пењали Гашербруме. Опрема је била спакована у 16 буради која смо сада морали испразнити, 
прегледати опрему, па је опет спаковати у исту бурад.  

Скарду је град, највећи и главни у историјској покрајини Балтистан (26000 км2), а налази 
се на територији некадашње спорне државе Јаму и Кашмир која је ратом подељена између 
Индије и Пакистана. Пет насељених долина представља језгро Балтистана: Скарду, Шигар, 
Капала, Ронду и Камранг. На територији Балтистана налазе се и сви врхови Каракорума виши 
од 8000 м: К2 (8611 м/нв), Гашербрум I (8068 м/нв), Брод Пик (8047 м/нв) и Гашербрум II 
(8035 м/нв). Балтистан је земља Балта. Земља високих врхова, дубоких долина и великих река 
као што су Инд и Шигар. Глечери као што су Биафо (62,5 км) и Балторо (62 км) су међу 
најдужим и највећим на свету. Нејасно је порекло овог старог народа, обично се каже да су 
Балти предравидског порекла. Током дуге историје долазили су у контакт и били под влашћу 
и утицајем Персијанаца, Грка, Монгола и других, мењали су религије, били су анимисти, Бон 
По је веровање које је овде доминирало између 4. и 7. века, затим су били будисти све до 15. 
века када су примили ислам. Кажу за себе да су мешавина Тибетанаца, Афгана, Монгола, 
Турака, Киргиза... Данас је то, по западним мерилима, сиромашна покрајина у којој 
становништво живи од сточарства и земљорадње. У ово доба године (лето је) долине 
Балтистана миришу на кајсије, а камиони пуни кромпира у конвојима кривудају јединим 
друмом према југу земље. Неки обичаји, исхрана и начини традиционалне градње кућа су 
слични суседном Тибету. 

Долина Скардуа налази се на пријатних 2300 метара н.в, има, бар лети, благу климу без 
несносних врућина карактеристичних за већи део Пакистана. Зеленило долине, планине које 
окружују град, поглед на Инд од којег застаје дах чине боравак у Скардуу пријатним. Након 
набавке онога што нам је недостајало сели смо у џипове, опростили се са цивилизацијом за 
наредних око 50 дана и запутили се прашњавим, неравним и кривудавим друмом према селу 
Асколе. До тамо постоји какав-такав друм, ако га вода није однела (као прошле године, када 
смо уместо седам сати путовали два дана). Док ми се прашина увлачила у сваку пору 
размишљао сам о првим експедицијама у ове крајеве. Ти невероватни људи су путовали 
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бродовима, па коњима затим пешачили месецима, из Европе у ове крајеве, да би усамљени у 
беспућу бескрајно великих планина покушавали са примитивном опремом да се попну небу 
под облаке. Многи се нису вратили кући, а ја сам већ после неколико сати гутања прашине 
пожелео купатило које нећу видети недељама.  

Село Асколе до којег смо дошли џиповима има око 80 породица и непознат број 
становника који живе животом из неке давне прошлости. Електрике у кућама углавном 
немају, спавају на земљаном поду од којег их дели простирка, намештај је оскудан (у многим 
кућама га практично нема), а храна се спрема често на отвореном огњишту. Ложи се сушена 
балега и дрво. Многобројна деца наметљиво просе. Интересантно је да их је неко, ваљда из 
многобројних експедиција са ''запада'', научио да на енглеском траже оловке. Када онако 
мусави, обучени у прљаву и поцепану одећу од мене траже њима тако непотребне оловке, не 
знам да ли бих се насмејао или заплакао. Зато само зачуђен одмахујем руком и покушавам да 
се сетим у ком бурету се налазе бомбоне. Крај света, могло би се рећи, данима хода, (то је 
једини начин путовања када се крене на север или исток) нема насеља, све до границе са 
Тибетом (Кином), а иза те границе опет треба ходати данима да би се наишло на стална 
насеља. Према Скардуу постоји какав-такав друм којим лети могу проћи џипови (док га вода 
не однесе), али нема никаве редовне линије јавног саобраћаја. Донацијом Јапанаца и 
Италијана у селу су изграђени школа (око половине одраслих Пакистанаца је неписмено) и 
здравствени центар и то су најлепши објекти у овом селу сакривеном у простору и времену.  

Приступ базном кампу је за нас трајао 8 дана од села Асколе (3000 м/нв). Свакодневно 
пешачење у трајању од 6 до 11 сати повезано са постепеним добијањем на висини представља 
добру аклиматизацију, прилагођавање на висину и разређен ваздух. Долином реке Биахо 
Лумпе, а затим долином ледника Балторо данима смо пролазили поред и испод врхова који 
као да су некада давно постројени за неку свечану смотру. Правили смо се да смо за њих 
незаинтересовани, а крајичком ока смо меркали те торњеве, куле и шиљате игле, да бисмо 
затим увече, заклоњени шаторима полугласно разговарали о неким плановима за будућност. 
Иако немају висину оријаша од 8000 и више, врхови као што су Транго Тауер, Катедрал, 
Паију, Мустаг Тауер, Машербрум, Бианге и други заслужују поштовање и пажњу. Доћи ће и 
њихово време. Уосталом, имали смо довољно брига: да ли смо кренули на време, да ли ће сва 
опрема стићи до базног кампа неоштећена, да ли ћемо сви до базног логора стићи здрави, 
хоћемо ли успети у намери да се попнемо на врх, када ћемо опет седети у омиљеном кафићу у 
Београду, Новом Саду или Суботици... Дани су пролазили, а ми смо полако добијали на 
висини, отприлике сваког дана по 400 метара. Петог дана трекинга смо угледали Брод Пик, а 
базни логор смо подигли након осам дана. Брод Пик је најближи Асколеу од свих 
каракорумских врхова виших од 8000 м/нв. 

Ово је најнижи базни камп из којег сам пењао неки од врхова преко 8000. Смештен је на 
средишњој, површинској морени ледника Годвин Остин на око 4900 м, у висини тачке на 
којој се западни Брод Пик ледник улива у ледник Годвин Остин. На месту где смо поставили 
камп долина ледника је широка скоро 2 км. Са истакнутог места где смо сместили шаторе 
може се сагледати доњи ток овог ледника са многим његовим притокама, као и Конкордиа 
плац (према истоименом делу Алеч глечера у Бернским Алпима у Швајцарској), подручје на 
ком се састаје неколико ледника и где настаје ледник Балторо, трећи по дужини на 
Каракоруму и један од већих на свету. Покушао сам да се распитам колика је дебљина 
ледника на којем спавам и од којег ме раздваја сантиметар подметача постављеног на 
најлонско дно мог шатора. Запослени у агенцији који себе сматрају информисаним тврдили 
су да знају да је лед на месту базног логора дебео око 400 м. Околни врхови чине простран и 
дубок амфитеатар који је отворен ледничком долином ледника Годвин Остин само према 
Конкордији. Сви ти врхови скоро дословно стоје у сенци К2 (Чогори) који је са 8611 метара 
други по висини на свету. Ту су још Брод Пик, Нера Пик (6805 м/нв), Савоја Кангри (7263 
м/нв), Марбл Пик (6238 м/нв), Митре (6010 м/нв) и други. Ту у подножју фантастичних 
врхова, као неки добровољни затвореници у златном кавезу, провели смо 36 дана што пењући 
врх, што одмарајући и чекајући да се време поправи и престане падати снег. Тих дана смо се 
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у базни камп из висинских кампова враћали са осећањем да се враћамо у сигурност дома.  
Базни камп К2 или Чогорија се налази на сат хода од базног кампа Брод Пика, на истој 

средишњој морени. Два пута смо га посетили, гледали улазе у смери, висинске логоре... 
Поглед на К2 је ипак бољи из базног кампа Брод Пика, и наравно, још је бољи из кампа 2 са 
6200 метара одакле смо направили добре снимке овог оријаша. У базним камповима била је 
гужва, испод Брод Пика се скупило шарено друштво из (скоро) целог света, преко двадесет 
експедиција међу којима су најброније оне из Аустрије, Италије, Шпаније... Шпанци наравно 
подељени на ''праве'' Шпанце, Каталонце и Баскијце. Било нас је и из Еквадора, Мексика, 
Немачке, Пољске, Словеније, Ирана, Аргентине... Симоне из Трста је рекао да он зна Србе, 
има их доста у Трсту, то су вредни људи, па ће да пење са нама. Тако је касније и било, на врх 
смо ишли заједно. 

Седам пута смо из базног кампа ишли горе, у планину. Први пут само до депоа, на пола 
пута до кампа 1, затим до кампа 1, па до кампа 2, све док нисмо поставили и напунили шаторе 
у кампу 1 и кампу 2. Да би се од базног кампа дошло до кампа 1 прво треба савладати 
половину ширине ледника Годвин Остин. То значи да око сат времена треба утрошити на 
пењање и спуштање преко стрмих и оштрих уздужних гребена од тврдог леда. Између ових 
гребена током топлих дана теку праве мале реке кроз клизава корита од леда. Преко њих ваља 
скакати са пуним ранчевима, што представља изазов и пружа вам могућност да пењање 
прекинете и пре него што сте га у ствари и започели. Када се изађе на обалу ледника, на месту 
где почиње успон уз падину Брод Пика налази се депо, место где се одлаже вишак гардеробе 
и опреме при силаску. Затим следи стрми успон ивицом ледника (врло опасно место због 
снежних лавина и стења које пада низ литицу) па снежном падином под углом од око 50 
степени до кампа 1. Први логор се налази на 5600 м/нв на једној истуреној стени безбедној од 
лавина, на месту где се једва може са муком подићи шест шатора. Место је погодније да на 
њему орао свије гнездо него да се смести шатор. Након кампа 1 нагиб се не смањује, једино је 
растојање до кампа 2 мање па се може брже прећи. Док нам је до кампа 1 први пут требало 
више од 6 сати, до кампа 2 смо стигли за мање од 4 сата, он се налази на око 6200 м/нв. 
Налази са на стрмој падини покривеној снегом низ коју су нам се откотрљале, можда све до 
висине депоа, Владине чарапе и шерпа пуна кључале воде. Штета за воду. Касније, приликом 
успона на врх нисмо ни спавали у кампу 1 већ смо, да би избегли надолазеће лоше време 
ишли директно у камп 2 прескачући камп 1 и смањујући време успона за један дан.  

Затим су уследила два покушаја успона на врх који су прекинути због лошег времена. 
Прогнозе времена за Каракорум очигледно нису тако прецизне као за подручје Хималаја. У 
базном кампу смо истина свакодневно добијали прогнозе уз помоћ наших пријатеља и 
сателитског телефона (мобилни у таквим забитима не функционише), али су те прогнозе 
често биле нетачне или, ако су добијене од различитих извора, сасвим међусобно опречне и 
неупотребљиве. Трећи покушај нам се посрећио: нас двојица, Дрен Мандић и Исо Планић, 
заједно са двојицом Пакистанаца смо успели и испењали врх. 

Падине између кампа 2 и кампа 3 смо савладали приликом финалног успона. Оне нису 
тако стрме (осим детаља на 6300 и 6900 м/нв), али су зато покривене дубоким снегом. Да би 
се савладало ово растојање потребно је пет до седам сати пењања. Камп 3 смо поставили 
приликом последњег успона на врх, нисмо то чинили раније због ветра који нам је ионако 
преврнуо шатор у кампу 2, али и због наше самоуверености да последњи камп не морамо 
постављати унапред. То нас је коштало интензивног напрезања приликом финалног успона, 
тада смо добро натоварени ишли од кампа 2 до кампа 3. 

Камп 3 смо, заједно са члановима других експедиција сместили на висину од, по Хасану 
7200 м, а по висинометру од 7000 м/нв. Рецимо да Хасан, као Пакистанац боље зна ту науку о 
надморским висинама на пакистанским планинама. Једино су Руси поставили камп 3 на око 
100 метара нижем месту, али су они свеједно користили и камп 4. Четврти камп обично се 
поставља на 7400 метара, око 2-3 сата хода од кампа 3. Тај камп нисмо користили иако су нам 
га у разговору препоручили сви са којима смо о тој теми разговарали. Мислим да нисмо 
погрешили, боље је приликом завршног успона мало пожурити него трошити један дан више 
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и носити опрему за ноћење, храну, гас, горионике, посуде и остало горе па опет назад. 
У камп 3 смо стизали једни за другим између 13 и 16 часова, подигли смо један шатор 

што је требало да буде довољно за сву шесторицу. Хасан и Садик су се ипак снашли и ушли у 
неке празне шаторе једне веће групе пре тога се договоривши са власницима шатора. Тако 
смо нас четворица уживали у релативном комфору. Предвече је Влада донео одлуку да се 
врати у камп 2 због стомачних тегоба. Није се осећао добро, није могао јести и вероватно је 
донео исправну одлуку. Већ када није могао ка врху спустио се тамо где се осећао боље. 
Дрен, Пеђа и ја смо остали у шатору, топили воду до мрака, вечерали супе и садржаје неких 
конзерви, па смо са првим мраком склопили очи у покушају да се наспавамо до поласка.  

Имали смо намеру да кренемо око поноћи, али смо спавање продужили до 00:30, тако да 
смо из шатора изашли и кренули око 1 и 30. Пеђа каже да је на термометру било минус 20 
степени, вероватно је пред зору и на већој висини било и хладније. Формирана је већа група 
пењача и тиме је решен највећи проблем успона на гребен: дубок снег. Нагиб до изласка на 
гребен износи око 30-40 степени,  

али је испод седла на које ваља изаћи већи и износи 50-60 
степени. У техничком смислу успон између кампа 3 и детаља испод седла и не представља 
нарочити проблем, на овој дугој деоници и нема фиксних ужади. Само велики снег и ниске 
температуре овде могу да спрече пењаче у намери. Добар пример је руска дванаесточлана 
експедиција која у јуну није успела да испење врх због сувог снега који је био дубок до 
појаса. Кроз такав суви пршић веома је тешко проћи, пењач се осећа немоћним јер је 
немогуће направити стопе у тој прашини од снега, чини се да је кроз такав снег лакше 
пливати него туда ходати. Под утиском њиховог неуспеха на врх је 12. јула кренуло више 
мањих експедиција заједно, било нас је преко 30. 

На нешто више од 7500 метара, после једне краће паузе Пеђа је рекао да ће мало да се 
задржи да би наместио чарапу која му се смакла у ципели. Већ је свануло, али је било веома 
хладно јер сунце на тој падини окренутој западу излази касније. Пошто смо тек завршили са 
паузом сложили смо се да Дрен, Хасан, Садик и ја наставимо лагано, а да нас он стигне. 
Више га до повратка у камп 3 нисам видео, а Дрен који је ишао последњи у групи довикнуо 
ми је после око 15 минута да је Пеђа одустао. 

Висина седла износи више од 7700 метара, тамо нас је дочекало сунце и снажан ветар, 
метеоролошки извештај каже да је дувао око 60 км/х. Кренули смо гребеном узбрдо према 
врху који се не види док се не изађе на Предврх. Гребен је на неким местима тако узак да би 
се могао зајахати, а обе стране су стрме, с тим што је кинеска страна практично вертикална, а 
подножје се није видело од облака у дубини. Већи проблем су и снежне стрехе које делују 
примамљиво за ходање, али су велика опасност због могућег пропадања кроз њих. Предврх је 
висок 8030 м и када смо се попели на њега практично смо завршили са успоном. Било је 
потребно још око сат хода по гребену до главног врха високог 8047 м. На технички лакој 
деоници између два врха мора се проћи поред беживотног тела једног Немца који је покушао 
да приликом повратка са врха ту преноћи прошле године.  

На врху смо били који минут после 14 часова након више од 12 сати пењања. 
Импресиван поглед донекле заклоњен облацима, стисак руке у рукавици, у загрљај падају 
редом Симоне, Хасан, Садик, Дрен, неки Аустријанац или Немац у плавом комбинезону чије 
име нисам сазнао, фотографисање. Седимо, уморни смо, радосни, биће времена за весеље 
када сиђемо.  

Дуг је пут до доле, ветар дува, треба опет проћи крај оног Немца. На Хималајима 
шерпаси често такве само ногом гурну низ страну, да не кваре угођај пењачима. Ако су 
услови повољнији, покојника неко покрије камењем или комадима леда. Врло ретко се 
организују експедиције чији је једини циљ да се покојник однесе у долину и сахрани на 
уобичајени начин. То је веома скупо и по некад неуспешно. 

До кампа 3 смо силазили све до пола сата пре поноћи. Дрен је силазио полако, касније је 
причао како му се чинило да је стаза пролазила кроз шуму. Симоне се једном, док је ишао иза 
мене оклизнуо на неком ледопаду тако да је прелетео неколико метара високо изнад моје 
главе и око 30 метара у даљ. Треснуо је на стрму снежну падину и отклизао још око 200 
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метара. Остао је да лежи потпуно мирно неколико минута, био сам уверен да је мртав. Први 
му је пришао Немац који му је био најближи. Ускоро се покренуо, устао и наставио да силази 
са нама. За мене је то било равно чуду. На себи је имао дерезе, цепин у руци... Осим убоја и 
огреботина није имао никакве друге последице. Касније је онако уморан још неколико пута 
клизао и заустављао се цепином. Из кампа 3 није сишао доле са нама, већ је тамо остао још 
три дана по невремену, али му ни то није битно нашкодило, у базни логор је сишао сам, жив и 
помало здрав. Као мачка са више живота. 

У кампу 3 нас је дочекао Пеђа, помоћу лампе нам је давао знак где је шатор. Неколико 
гутљаја воде и пао сам у сан. Сутрадан смо, пред надолазећим невременом сишли доле до 
базног кампа у којем смо опет били нешто пре поноћи. Срдачан дочек пријатеља, честитке и 
мисли окренуте онима које смо оставили у домовини. Из базног логора смо кренули након 
два дана чекања да стигну носачи и пут до куће је протекао сасвим уобичајено. Значи, у 
планирању наредне експедиције. 

 
Исо Планић 
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ШЕСНАЕСТ ХИЉАДА МЕТАРА ИЗНАД МОРА 

 
Приликом повратка, опет смо се неколико дана задржали у пакистанској престоници. Ту 

нас је затекао државни празник. Вијоре се заставе развијене из аутомобила који јуре улицама 
Исламабада, свирају сирене, пуцају петарде... Целу врелу ноћ 14. августа млада нација у 
успону опијена динамичним развојем славила је датум када је 1947. проглашена независност. 
Бучно, весело, самоуверено, уз ватромет, на трговима модерног града славље је трајало до 
зоре и продужило се и наредног дана. Завидели смо одушевљењу ових људи који рођендан 
своје земље славе јурећи широким булеварима у својим аутомобилима окићеним 
пакистанским заставама. Тек тако. Шетам улицама Исламабада и у присуству излива наизглед 
безразложне среће Пакистанаца подсећам се на моменте када смо се пре мање од месец дана 
у базном логору радовали двоструком успону на врхове Г1 и Г2. 

Два пута осам хиљада метара, то до сада није урадио нико из Србије, а ни у свету нема 
много оних који се тиме могу похвалити. Похвалити...? Панталоне које сам пре експедиције 
оставио у Исламабаду сада не могу да носим без комада ужета које сам око појаса везао 
уместо каиша, недостаје ми преко десет кила самог себе у односу на стање пре експедиције. 
Горан је упао у ледени понор и само га је уже обмотано око мога палца спасило да не тресне 
о ледено дно. А сви смо по небројено пута упадали у пукотине до појаса и врата, једни друге 
смо задржавали на ужету које је много више од самог ужета. Саид, експедициони висински 
носач привремено је ослепео у снежној олуји, надамо се без озбиљних последица. Садик, 
други носач храмље јер га боли колено. Мирку се приликом повратка из кампа 1 и спуштања 
низ уже на једној вертикали ''из чиста мира'' и одједном ишчупао клин, само га је срећа 
(додатно осигурање) спасила да не настрада. Шта да кажем за оног Шпанца који мирно, већ 
две године, лежи на 7300 метара, на Г1? Његов сат на руци још увек ради, малобројни који 
пролазе крај њега проверавају колико је сати не гледајући Шпанца у лице. Окомите литице, 
километарске стрме падине, ранчеви тешки као туч, непроспаване ноћи, тврди лед и стена 
испод тела, зуби сломљени на слеђену чоколаду, ветар што издувава мисли из главе, до крви 
испуцале усне и нокти. И срећа због успеха, победа истрајности и унутрашње снаге, спокојно 
се тоне у сан након дана испуњеног садржајем. Радост поновног сусрета у базном логору, иза 
осмеха тих занесењака нема зависти. Ти људи и ја делимо једно знање као тајну, тајну коју 
могу одати, али не значи да ћете је разумети. Знамо колико је за успех експедиције потребан 
фактор среће. Могло би се лаконски рећи: Ко има среће тај и у аутобусу седи. 

За велики број обичних људи почетак лета је почетак годишњих одмора – лежаљке на 
пешчаним плажама на обали мора или пешкир на дунавском песку. За мали број 
“необичних”, лети почиње нешто за шта се живи, ради и припрема целе године – напорни и 
изазовни планински масив Каракорума.  

Наш пројекат успона на највиши врх света започео је 2002. године на Килиманџару 
високом 5895 метара, затим преко Барунцеа (Хималаји) 7129 метара, Шиша Пангме 
(Хималаји) 8012 метара и завршиo се на Монт Евересту (Хималаји) 8848 метара. Наставља се 
пројектом успона на најтежи врх на свету К2 (Каракорум). Ове године експедиција 
Планинарско-смучарског савеза Војводине трајала је 75 дана током јуна, јула и августа. 
Испењали смо Г1 (Исо Планић) и Г2 (Горан Ферлан и Исо Планић) на Каракоруму. Та два 
врха заједно су висока преко 16 000 метара. Врхови се налазе на граници Пакистана и Кине, а 
ми смо их пењали са пакистанске стране. Петочлану експедицију под вођством Миливоја 
Ердељана чинила је проверена екипа са Евереста потпомогнута младим снагама.  

Из Београда преко Бејрута и Дубаија лет кроз три часовне зоне до престонице Пакистана 
траје, уз преседање, више од 24 часа. Преседања и чекања су скоро неизбежна када изаберете 
одредиште на које се ретко иде. А Пакистан за нас и није тако далеко, пре се може рећи да је 
далеко од центра пажње. 

Име “Пакистан” на званичном урду језику значи “чиста земља”. Чодари Рахмет Али који 
је 1933. написао памфлет “Сад или никад” смислио је акроним имена муслиманске домовине 
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у Западној Индији: П за Панџаб, А за Афган (паштунска област у Северозападној граничној 
територији), К за Кашмир, И за Енглеску (колонијалну метрополу), С за Синд и тан за 
Балуџистан. Званични назив државе дат је 1947. Доминион Пакистан, а од 1957. године 
држава носи назив: Исламска Република Пакистан.  

Становништво је мешавина староседелаца који су се током сукцесивних таласа 
миграција мешали са Аријевцима, Персијанцима, Грцима, Паштунима, Могулима и Арапима. 
Територија Пакистана била је насељена још 3500. године пре н.е. Од 3. века пре н.е. до 2. 
века та територија била је саставни део краљевина Мурјан и Кушан.  
Територијална подела Пакистана је сложена, али се у основи могу издвојити четири 
провинције: Балуџистан (347190 км

2), Панџаб (206251 км
2), Синд (140914 км

2) и 
Северозападна гранична територија (74520 км

2). Осим четири провинције остале 
административне области су: Азад Кашмир (11639 км2), Северна територија (72077 км2), 
Федерална административна племенска област (27221 км2) и Исламабад 
 

Пакистан 
 
Становника:  166 000 000  
Површина: 803 940 км2  

Главни град: Исламабад 930 000 ст. 
Највећи градови: 

Карачи  11,1 мил. ст. 
Лахоре  6  мил. ст. 
Фаисалабад  2,4 мил. ст. 
Равалпинди 1,7  мил. ст. 
Мултан  1,4  мил. ст. 

. 
Муслиманска племена су на Индијски потконтинент почела да продиру око 7. века. Прво 

у Макран, затим Синд. При томе није дошло до значајнијих нових слојева насељавања, али је 
велики део староседелаца примио исламску веру. Британска Источноиндијска компанија 
покорила је владајућу Могулску династију 1757. године. Нова држава Пакистан настала је 
1947. године одлуком британског парламента. Од 1947. године након разграничења Индије и 
Пакистана, па до 1950. границу је у оба смера прешло око 17 милиона људи, што муслимана 
који су се селили из Индије у Пакистан, што Хиндуса и Сика који су прелазили из Пакистана 
у Индију. Као резултат грађанског рата између Западног и Источног Пакистана, који је почео 
1971, већ наредне године створена је независна држава Бангладеш (некада Источни 
Пакистан). 

Хинду наречје, обогаћено елементима персијског језика основа је говорном језику урду 
који се под монголском владавином учврстио на северу и у Хајдерабаду, а данас је то 
званични језик у Пакистану. Овај језик је матерњи за око 8% Пакистанаца. Од иранске групе 
језика распрострањени су паштунски (13%), који је доминантан у СЗГП и северном 
Балуџистану, и балуџи (3%), који се говори у Балуџистану. Од индо-аријских језика 
распрострањени су: пaнџабски (48%), синдски (12%) и сираики (10%), који се говори 
углавном у околини Мултана.  

Пакистан се налази у западном делу јужне Азије, на обали Индијског океана. Половину 
територије заузима пространа плодна низија у сливу реке Инд. На северу и северозападу су 
високе планине. Скоро две трећине територије је под степама и полупустињама. 

 
Исламабад 

Први контакт са Пакистаном доживели смо на аеродрому у Исламабаду. Официр за везу 
пакистанске војске капетан Асад додељен нашој експедицији да нас прати и чува, дочекао нас 
је са осмехом и рекао: Добродошли! Толико је научио од српског језика пре нашег доласка, 
након седамдесет и пет дана проведених са нама научио је још по нешто. Затим смо заронили 
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у врућину престонице. 
Након стечене независности изградња новог главног града требала је да одрази 

аспирације и снове различитих народа, језика, традиција новоформиране пакистанске нације. 
И тако је одлучено да се нова престоница гради на изабраној локацији са довољно зеленила и 
воде 1958. године. Изградња града је према плану грчког урбанисте Константина 
Диоксиадиса трајала од 1961. до 1969. године, када је Исламабад заменио претходне 
престонице Равалпинди и Карачи и званично постао главни град. Према идеји градитеља 
Исламабад и суседни, старији и већи Равалпинди треба међусобно да се допуњују и 
подржавају у развоју. Исламабад још увек не спада међу милионске градове Пакистана којих 
има шест, али ће по свему судећи то убрзо постати. Главни град друге по броју становника 
исламске земље света налази се 14 километара североисточно од много старијег и по броју 
становника већег Равалпиндија, на платоу Потохар на око 500 метара надморске висине где је 
количина падавина нешто већа од просека за Пакистан. Годишње се у Исламабаду излучи 
преко 1100 мм падавина. 

Град садржи осам основних зона: административну, дипломатску, стамбену, образовну, 
индустријску, трговачку, пољопривредну и зелене површине. Сектори квадратног облика су 
међусобно раздвојени широким и брзим саобраћајницама утонулим у зеленило. Сваки од 
квартова има сопствени трговачки центар и јавни парк. Градитељи нове престонице су 
желели да овај модеран град одрази претензије новостворене динамичне нације која је 
загледана у будућност, а при томе не занемарује традицију.  

Међу знаменитостима града, међу палатама и музејима, истиче се Фејсалова џамија, 
поклон Саудијске Арабије престоници, за коју Пакистанци са поносом кажу да је највећа на 
свету. Данас најзнаменитија грађевина Исламабада грађена је од 1974. до 1984. године. Ту је 
и музеј Исламабада и етнографски музеј Лок Вирса.  

 
Од Исламабада до Скардуа 

Из престонице смо даље, према Каракоруму кренули на пут микробусом након 
обављених формалности у надлежним министарствима. Пут нас је водио кроз Равалпинди, 
крај древне Таксиле, долином Инда до нашег наредног одредишта, Скардуа. За ово нам је 
било потребно прећи 710 километара, углавном трасом чувеног Каракорумског пута којег 
Пакистанци називају још и пут свиле. 

Каракорумски пут (Кина-Каракорум хајвеј), друмска веза између Пакистана и Кине 
долином Инда и преко прелаза Кунџераба, грађен је уз помоћ Кине од 1966. до 1978. године и 
дуг је око 800 км. Један је од најлепших планинских путева на свету. Почиње од Хавелиана и 
води на север поред Такота, улази у долину реке Гилгит, затим у долину Хунзе, а затим се 
изнад последњег пакистанског села Суста пење на прелаз Кунџераб (4730 м/нв) и наставља 
све до Кашгара (Кашија) у Синкјангу. Занимљив друм, пролази кроз места која чувају 
успомене на давно прохујале догађаје, народе и људе. Већ иза Чиласа са леве стране небу под 
облаке диже се једна од највиших планина света, Нанга Парбат, најзападнији врх Хималаја 
изнад 8000 метара. Налази се у окуци реке Инд која дели Каракорум од Хималаја. Са својих 
8125 метара на деветом је месту по висини, али је успон на њега тежи него што то висина 
казује. Опраштамо се од њега, идемо даље, биће дана и за тебе, стари мој Нанга Парбату, 
проверићемо једном зашто те зову ''Планина убица'', ако Бог да.  

Затим долазимо до места према којем сваки просечан планинар приступа са одређеном 
побожношћу: место где се састају три највеће планине света: Хималаји, Каракорум и 
Хиндукуш. На месту где је постављено обележје и направљен видиковац вртимо се у круг 
незнајући где би пре погледали. Тирич Мир (7690 м/нв) је највиши врх Хиндукуша који је од 
Каракорума одвојен рекама Гилгит и Хунза. Хималаји су са Монт Еверестом (8848 м/нв) 
највиша планина на свету, од Каракорума их одваја река Инд. Највиши врх Каракорума 
Чогори или К2 висок је 8611 м/нв. 

Код моста Алам који премошћује реку Гилгит при њеном ушћу у Инд Каракорумски пут 
напушта долину Инда којом ми настављамо даље према Скардуу. Имамо још 170 км узаног 
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пута који је у ово доба године закрчен камионима који носе кромпир из Балтистана у друге 
делове земље. Долазимо на подручје Малог Каракорума. Навикли на врхове који парају 
облаке, гледамо равнодушно на ове планинчине високе свега око 5000 метара и посматрамо 
набујали Инд.  

Инд је дуг око 2900 километара, а у горњем току га зову још и Јин Ту Хо. Уз долину 
Нила као и Тигра и Еуфрата, долина Инда је колевка најстаријих цивилизација. Извире “иза” 
Хималаја, на подручју тибетанских “светих језера”, разводног подручја према Брамапутри. 
Тече кроз Ладак, Кашмир и Пакистан. Храни се водом са залеђених, високих планина због 
чега максимални водостај пада у лето. Разлика између минималног и максималног протицаја 
је у доњем току велика: за време минималног износи око 250 м3/сек, а за време максимума 
око 30000 м3/сек. 

На камену крај пута пише да улазимо у Балтистан. У Балтистану живе Тибетанцима 
сродни Балти за које се каже да припадају предравидском слоју становништва индијског 
потконтинента. 

Најзад се пред нама отвара котлина, излазимо из дубоке клисуре за коју могу рећи да је 
хималајских размера, не желим да је поредим са Ђердапом или кањоном Таре, драги су ми 
ови последњи. Скарду је главни град Балтистана, налази се у долини широкој око 10, а дугој 
око 40 км. У овој котлини на око 2400 метара над морем Инд прима своју притоку Шигар. На 
улицама града се осим Балта могу срести и Хунзе, Паштуни па чак и Ујгури. Опет 
препакивање, провера буради и претовар неколико тона опреме из камиона и микробуса у 
џипове. Чека нас прешњави пут који је у ово доба пре монсуна углавном и проходан. Од 
Скардуа до села Асколе има око 150 км занимљивог пута. Да би прешли то растојање било 
нам је потребно 7 сати вожње. 

Нашој експедицији су се у Скадруу прикључили Мексиканци Бадија Бониља и 
Маурицио Лопез, брачни пар из Мексика. ''Нашли'' смо се преко интернета и договорили о 
заједничком успону, тако је дозвола за успон јефтинија и за нас и за њих. Бадиа Бонила се до 
сада попела на шест врхова виших од 8000 м и у том погледу је најуспешнија Мексиканка, а 
вероватно и најуспешнија жена Латинске Америке. 

 
Од Скардуа до Аскола 

 
Док се грчевито држим за хватишта у џипу, гутам прашину и покушавам да разгледам 

околину и правим снимке. Пролазимо кроз спорну територију некадашње британске 
провинције Кашмир. Она је узрок невоља за љубитеље цифара: због неодређених граница не 
може се тачно одредити површина Пакистана. Пакистан од свога настанка присваја Кашмир 
наглашавајући да је тамо ¾ становништва муслиманско, и да планинска област Инда, коју 
обухвата, географски и привредно припада пакистанском Панџабу као његов извор за 
наводњавање и хидроенергију. Према договору са Индијом из 1972. године територија Јаму и 
Кашмир је подељена по линији из рата 1949. године тако да су под пакистанском управом 
западни део Кашмира (Азад Кашмир, 11639 км2, 2 мил. ст.) и такозвана Северна територија 
(72077 км2, 560000 ст.). Између Индије и Пакистана су због Кашмира избила још два рата: 
1965. и 1971. године. Око Кашмира су 1962. године рат водиле и Кина и Индија. Кина данас 
контролише мањи део Кашмира. 

Најзад стижемо у пределе у којима планине имају димензије према нашем укусу: Високи 
Каракорум. 

Зову га још и К’а-ла-к’ун-Лун Шан. Каракорум лежи северно од река Инд и Шиока, 
источно од Хиндукуша, јужно од Квенлуна, западно од Тибета. Назив је турског порекла и 
значи: кара – црни и корум – гранит. На Каракоруму се налазе четири врха виша од 8000 
метара, а чак 174 врха преко 7000 метара. Дужина Каракорума износи преко 400, а ширина 
око 190 км. У старијој литератури се сврстава у Трансхималају, заједно са Занскаром, 
Кајласом и другим планинама “иза” Хималаја. 

Први европски истраживачи са планинарским искуством који су истраживали 
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Каракорум били су браћа Адолф, Херман и Роберт Шлагинтвајт који су од 1845. до 1858. 
истарживали Каракорум, Кунлун и Хималаје. После 1858. на сцену ступају Енглези. Т. Г. 
Монтгомери је у Каракоруму открио К2 којег су домороци (Балти) називали Чогори 
(Чого=велик, ри=планина), и који је проглашен по висини другом планином на свету (8611 
м/нв). Две године касније (1861.) дошли су Годвин Остин и други и истраживали леднике у 
подручју К2. Стога је овај врх једно време називан Годвин Остин. Међу каснијим 
истраживачима овог подручја треба издвојити Луиђа Амадеа ди Савоју, војводу од Абруча 
који је 1909. водио експедицију на К2. По њему је добио име и ледник на којем се налазио 
наш базни камп.  

Након целодневног путовања џиповима стигли смо на крај друма и последњег села. 
Асколе се налази на надморској висини од 3050 метара. Становници овог села не могу или 
неће да мењају свој начин живота. Окружују нас многобројна деца, траже нешто, пружају 
руке. Куће су прављене од на сунцу сушене цигле, имају раван кров и по боји се не разликују 
од околине. Бацамо поглед у унутрашњост њиховог дома док деци делимо бомбоне. Земљани 
под, простирка за спавање, огњиште, оскудно покућство. Стока је у доњој просторији. Као 
времеплов. Постајем свестан разлике између Исламабада и ове забити, овде се спознаје 
чињеница да је у Пакистану писмено око 45 % становништва и да просечан људски век 
износи око 59 година. 

Трекинг до базног логора 
 

Даље нема насеља. Чека нас деветодневно пешачење до базног логора долином реке 
Биахо Лунгма и ледника Балторо. Меримо терет, јер носачи носе товар од 25 килограма. 
Потребно нам је 183 носача. Носачи су сељани из околних села, Балти који покушавају да 
додатно зараде нешто новца. За пет долара дневно наредних десет дана ће на леђима носити 
тежак терет дуж реке и ледника, обувени у танке патике са сламом у њима уместо чарапа. 
Спаваће испод најлонских церада уместо у шатору и певати и играти свако вече. До дубоко у 
ноћ се ори песма праћена на инструментима као што су пластична бурад и канте. Улазимо у 
чудесан свет торњева, шиљака, врхова оштрих као игла, дубоких ледничких долина. 

Пешачимо узводно долином реке Биахо Лунгма која тамо, три дана хода од Асколија, 
настаје топљењем ледника Балторо. Низводно од места где се топи ледник Биафо (62,5 км) 
воде два ледника се спајају и настаје река Баралдо.  

Када сам из даљине угледао чело ледника Балторо постало ми је јасније зашто ове 
планине у свом називу садрже реч црне. Ледник је покривен моренама тамне боје, то је боја 
стена са околних планинских падина. 

Ледници Каракорума су дужи и моћнији од ледника на Хималајима. Овде се снежна 
граница налази на око 5000 м, а ледник Балторо се топи на око 3500 м/нв. Нешто дужи 
ледник Биафо се топи ниже, на око 3000 м/нв. Ледници на Хималајима се не спуштају тако 
ниско, топе се на око 5000 м. Ледник Балторо дуг је око 62 км и има површину од око 755 
квадратних километара. По дужини је трећи ледник Каракорума после ледника Сиачен који 
има дужину од око 72 км и ледника Биафо који је дуг око 62,5 км. У добром расположењу 
данима ходамо лагано добијајући на висини. Ово је добар начин да се наши панонски 
организми прилагоде на велику висину, у ствари на разређени ваздух и мањак кисеоника. 
Повремени снег, ветар и упадање у ледену воду не може да поквари добру атмосферу у екипи 
која броји преко 200 људи. Из амфитеатра који је назван Конкордија (према истоименом 
месту на Алпима) бацамо поглед на највиши врх Каракорума, легендарни К2 крај којег се 
налази још један оријаш, 12. врх по висини на свету - Брод Пик. До овог места долазе бројни 
трекери, планинари, који се не пењу на врхове, али долазе на ово планинарско светилиште да 
би уживали у погледу на врхове на чијим падинама су се одвијали драматични, епски подвизи 
првих изазивача небеских висина. Вероватно смо први из Србије који су се приближили 
врховима којима није одолео ни Холивуд. Чини ми се да су многи код нас гледали бар један 
играни филм о успону на К2.  

Још пре тога, три дана пре него што смо подигли нашу заставу у базном логору, 
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угледали смо врхове групе Гашербрум. У литератури се најчешће наводи да име Гашербрум 
на језику Балта значи Светлећа стена, али има оних који тврде да име потиче од речи ''ргаша'' 
(леп, диван) и ''брум'' (планина) на балти језику, па назив можемо превести као Прелепе 
планине. Налазе се на скоро 360 N, леже северније од хималајских врхова и до ових планина 
утицај монсуна допире касније, тек почетком августа. Зато је и пењачка сезона овде 
померена, док се Хималајски врхови пењу пре (мај) или после (крај септембра и октобар) 
монсуна, врхови Каракорума се пењу крајем јуна и у јулу. И тако смо 21. јуна, након девет 
дана хода стигли у базни логор смештен на леднику Абручи на 5100 м у подножју групе 
Гашербрум која броји преко 20 врхова виших од 6000 метара. Носачи су се вратили назад у 
своја села, а наша петочлана екипа из Србије остала је у друштву два висинска носача, кувара 
и његовог помоћника.  

Базни логор 
 

У базном логору се нашло шарено друштво од 22 експедиције, од којих су неке биле 
веома озбиљне, опремљене и бројне, а неке су изгледа своје амбиције исцрпле тиме што су се 
појавиле у овом ''високом'' друштву. Наша експедиција је на средишњој морени провела 42 
дана, окружена ледом и изолована од 21. века оградом од прекрасних врхова, као у златном 
кавезу. Из овог логора смо се шест пута пењали у планину постављајући ужад, висинске 
кампове и коначно, пењући се на Г2 и Г1. Та наша предузећа немо и равнодушно су 
посматрали околни врхови, само су повремено са својих плећа стресали снег, организујући 
лутрију у којој они не могу изгубити, за разлику од нас. Сигуран сам да никада до сада нигде 
нисам видео више лавина.  

Живот у базном логору има свој ритам: када падне мрак и температура падне дубоко 
испод нуле, завлачим се у врећу, спавам, повремено се будим, слушам како крцка лед под 
нама, опет спавам, ујутро ме опет буди лавина, бацам поглед на околне врхове прижељкујући 
сунчан дан без ветра. Затим излазим из шатора и поздрављам невесту Каракорума, најлепши 
и увек снегом прекривени врх Чоголису (7665 м/нв). Окрећем се према Сунцу прекорно 
прелазећи погледом Балторо Кангри (7800 м/нв) који ме је и овог јутра пробудио грувајући 
лавинама и поглед управљам на Сиа Кангри (7422 м/нв) и облаке око њега. Они ми служе за 
прогнозу времена, по њима покушавам да наслутим да ли ћу данас огрејати кости или не. Тај 
врх је у осталом и тромеђа између Кине, Пакистана и Индије и под њим се налази превој 
преко којег би могли прећи на најдужи ледник Каракорума и Азије, Сиачен. Али, њега 
контролишу Индијци и тај превој је познат и по томе да је на њему вођен највиши рат на 
свету. Затим читав дан пролази у рутини припрема за полазак у планину, или у распремању 
опреме по повратку са висине. 

Након повратка са експедиције не могу а да се са задовољством не сетим свих тих 
интересантних људи које сам срео у том нашем златном кавезу који је подсећао на кулу 
Вавилонску. Скупили смо се са свих страна света. Док смо постављали заставу наше земље 
пришао ми је неки брадоња и показујући своју заставу упитао на енглеском да ли знам чије је 
обележје та мала шарена крпица у његовој руци. Сујетан сам, географ сам, не волем када ме 
ухвате да нешто не знам за шта би требало да знам и као преко бундева одговарам да немам 
појма. Он каже да је то застава Лужичких Срба и да се зове Ахим. Након тога га водимо у 
наш шатор – трпезарију где га нудимо пелинковцем. 

Лужички Срби су мала словенска заједница која броји око 15000 припадника. Многи од 
њих живе у селима у околини Дрездена у Немачкој. Ахим из Дрездена је један од 
најуспешнијих алпиниста међу Лужичким Србима. 
 

Пењање 
 

Полазак у планину почиње буђењем у глуво доба ноћи, обично око два или три сата. 
Пење се ноћу и у ране јутарње сате јер је тада пењање безбедније, снег је тврђи и ређе се 
упада у пукотине. Јужни Гашербрум глечер дугачак је око 6 километара. Пун је пукотина и 
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снежних мостова за које не знаш када ће попустити. Од хладноће се можеш одбранити, 
обучеш се, а у овом гротлу леда кад сунце упече, све пржи пред собом, не помаже ни 
заштитна крема фактора 100. Осим тога, пењање траје дуго, а дан је кратак за све оно што 
треба урадити. Три пута смо у планину ишли и враћали се доле пре него што смо након 
четири дана пењања у 7 сати ујутро 12. јула. Горан, ја и наша два носача попели на Г2. 
Гашербрум 2 (познат и као К4) висок је 8035 м. Он је по висини тринаести врх на свету. Први 
пут на овај врх попели су се чланови Аустријске експедиције 1956. године. 

Повратак је личио на драму која је могла да се претвори у трагедију. Нас четворицу: 
Горана, мене и наша два носача Садика и Саида је ухватило невреме. У планини смо остали 
сами. Спуштамо се, никога у кампу 4, кампу 3, кампу 2. Ту смо преноћили, умор нас је 
савладао. Снег је наставио падати целе ноћи, ујутро смо стресли снег са оно мало шатора што 
је изнад снега вирило. И кренули доле. Уместо да се наша надања испуне и ветар ослаби, 
догађа се супротно. Видљивост се смањује и ми се отежано оријентишемо, повремено 
губимо. Ужад коју смо поставили приликом успона због дубоког снега не можемо наћи и 
принуђени смо да готово вертикалне падине отпењавамо по мећави, а да и нисмо сигурни где 
ћемо сићи. Након више од шест сати (нормално је потребно око сат и по у силаску) спуштамо 
се на зараван у којој би требало да се налази камп 1. Преко сат времена смо се вртели у круг 
на површини нешто већој од 3 фудбалска игралишта јер нисмо могли наћи шаторе у олуји. 
Када смо их коначно нашли и на кратко се увукли у њих, дајем се наговорити од стране 
носача да кренемо даље и наниже према сигурности базног кампа. Уздам се у њихову 
процену да не вреди чекати да стане невреме, надамо се да познају ледник којим требамо 
проћи боље од нас и желимо да се што пре нађемо у сигурности базног кампа. Ни сад не знам 
да ли смо погрешили, али је ово спуштање од кампа 1 до базног кампа у дужини од око 7 км 
искуство које ћу памтити. Заставице које су иначе обележавале стазу ветар је однео, а свежи 
снег је покрио безбројне пукотине у леднику. Добар део стазе смо препузали, то је начин да 
се снежни мост преко пукотине пређе без упадања. Ни то нам није помогло, више пута смо 
сви упадали, до појаса, врата, али смо у свим случајевима успевали да се задржимо сами или, 
уз помоћ ужета, међусобно. Прозебли, уморни, полуслепи од оштрог снега који нам је 
стругао лице изгубили смо оријентацију и једноставно ишли доле, по осећају у правцу базног 
кампа. А онда се то десило: у моменту сам се нашао лицем у снегу. Уже којим је Горан био 
навезан на мене обмотало ми се око палца на левој руци и стравично ме затезало претећи да 
ми стргне рукавицу. Погледао сам напред, Горана није било, повикао сам на Саида и Садика 
који су ишли напред. Одмах су се окренули и преузели Горанову тежину док сам ја укопавао 
цепин. Мала рупа неколико метара од мене била је на месту где је Горан нестао у дубини. 
Пришли смо рупи. Тек у трећем покушају чуо сам се са њим, био је добро, само изубијан од 
удараца о ледене зидове. Пропао је преко десет метара и остао да виси на канапу. Почели смо 
са извлачењем и истовремено јавили бази за нашу невољу. Доле је шеф експедиције 
организовао спасилачки тим, није му било лако, неки су рекли да не треба нове људе 
доводити у опасност због нас. Ипак смо имали среће и сами извукли Горана на површину 
снега. Ионако не знам како би нас нашли када ни ми нисмо знали где се тачно налазимо у том 
леденом хаосу. Још сат времена на доле и срели смо се са спасилачким тимом, добили смо 
топлог чаја и заједно се по мраку спустили у базу коју смо доживели као свој топли дом. 
Горан се након овог догађаја вратио у Србију, ми смо сачекали да се време поправи и 
кренули на Гашербрум 1. 

Насамо разговарам са преосталим висинским носачем Мохамадом Сатпаром Садиком, 
други се разболео и није у стању да иде даље. Садик врти главом, каже тешка година, мисли 
да би било боље да наговорим вођу експедиције да се вратимо, доста је један врх за једну 
годину, не треба изазивати судбину. Колебам се али ипак ћутим, слушам, чекам да га 
малодушност прође и гледам прекрасни и захтевни Г1. Нисам ни кренуо а знам: тежак је, за 
пењање је сигурно тежи од Евереста. Г1 се пење алпским стилом, у једном цугу се износе 
ствари у камп 3, камп 4 нећемо ни подизати (немамо ни времена ни воље да вучемо све те 
ствари), иде се на врх без фиксних ужади. Изазов којем је тешко одолети. Наредних дана, 
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пошто смо се договорили о заједничком пењању са Корејанцима, Садик пристаје уз 
уобичајено: Инш Алах, ако Бог да.  

Једанаести на ранг листи највиших врхова на планети зове се Гашербрум I (К5) или 
Хиден Пик (Скривени врх) који је ово име добио јер лежи у позадини, скривен у групи 
Гашербрум. Већ 1892. је постао познат и измерен. Висок је 8068 м и по висини је други врх 
Каракорума, после К2. Први су се на ову планину попели Американци 1958. године. На овај 
врх се последњих година и не иде са најлакше стране која је забрањена за успон јер ју је 
запосела пакистанска војска и ту, на око 5500 м формирала највишу војну базу на свету. Зато 
се Г1 од 1986. године пење тежим путем кроз Јапански кулоар. Он се налази на 
северозападној стени Гашербрума 1. Дуг је око 800 метара, а висинска разлика му је 500 
метара, а први су га испењали Јапанци 1986.  

Већина експедиција из базног кампа се упућује према Г2, много мање алпиниста 
покушава тежи, захтевнији успон на Г1. Зато се на овај врх до сада попело свега око 200 
алпиниста, док их је на пример, на Еверест изашло око 2000.  

За овакав алпинистички успон потребан је шлем којег сам успео да заборавим. 
Корејанци ми позајмљују бициклистицки шлем, ваљда је тај њима био резерва, или су 
дошли...? 
Од многобројних експедиција из базног логора само смо Корејанци и ми пењали оба врха. На 
почетку неповерљиви, касније су били одлично друштво, увек стрпљиви, поуздани и 
насмејани. Јео сам њихову одличну конзервирану морску храну, а они наше ''Медено срце'' и 
шунку. Три Корејанца, три висинска носача и ја смо након четири дана пењања стали на врх 
Гашербрум 1 31. јула у 11:40 часова. Радост и снимци камером, јављам се шефу експедиције, 
све је добро, идемо полако доле, пакуј логор, зови носаче, хајдемо из овог замрзивача, доста 
је. За сада.  

Улице Исламабада су пред зору након славља остале пусте. Враћам се у хотел, 
почеће врућине, сваког дана температура прелази 40 степени у хладу. Идем у собу, треба се 
спремити за повратак кући. Још данас ћу појести омлет коју једем за доручак већ 73 дана, 
запамтићу укус пакистанског чапатија (врста хлеба) и пилетине. Поздравићу се са 
новостеченим пријатељима. Са собом смо понели доста тога, надам се да ће стати у авион.  

Исо Планић 
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ЕВЕРЕСТ 2005. 

 
Седмочлана експедиција Планинарско-смучарског савеза Војводине боравила је од 28.3. 

до 6.6.2005. у Непалу и Кини. Циљ експедиције је био успон на највиши врх света Монт 
Еверест висок 8848 метара северним нормалним путем. Ово је моја прича о данима у којима 
је извршен завршни успон, од истуреног базног логора (АБЦ) на 6400 метара до врха и назад. 

На успон на врх кренули смо, након 43 дана боравка у Истуреном базном логору (АБЦ), 
пре подне 26.5.2005. са намером да на врху будемо 29.5. Пре тога смо два пута доносили 
одлуку о нападу на врх и два пута одустајали. Први датум био је 14.5. а други 21.5. У оба 
случаја временска прогноза није била, према нашем мишљењу, повољна. Коначну одлуку 
донели смо 25.5. У ствари, временска прогноза коју смо тада свакодневно добијали од 
уредништва сајта Еверест Њус указивала је на то да време на успону у предвиђеном периоду 
неће бити боље него што је било око 21.5. када смо по други пут одустали. Међутим, нама је 
било доста чекања, превише времена смо провели на великој висини, два пута смо 
одустајали, а и визе су нам готово истекле. Свима у базном логору је било јасно да је ово 
тешка година и да се, можда, боља прилика неће ни указати. Тога дана смо углавном 
расправљали да ли је боље врх нападати 29. или 30.5. Прогноза је била повољнија за 30, али 
је постојао један проблем: велики број оних који чекају повољан тренутак и уско грло успона, 
такозвана Друга степеница. Друга степеница је вертикала од 25 метара на скоро 8600 метара 
висине са фиксираним алуминијумским мердевинама од 5 метара на најтежем месту. За 
савладавање овог места пењачу треба око 20 минута, не може се ићи у групи нити се 
мимоилазити са онима који се спуштају. Лако је израчунати да је број пењача који у једном 
дану могу изаћи на Еверест са севера највише због овог детаља ограничен. Дешавало се да 
пењачи одустају од успона на врх због предугог чекања у подножју степенице, пошто се она 
пење ноћу па је веома хладно док се чека на ред. Осим тога, резерве кисеоника су наравно 
ограничене. Времена и пара за поновни успон нисмо имали, зато нисмо ни хтели да 
ризикујемо да нас банални разлог као што је гужва на Другој степеници спречи у пењању на 
врх. Тако смо се определили за 29.5. у нади да ће због мање повољне прогнозе и јачег ветра 
друге експедиције на врх кренути дан иза нас. Углавном је тако и било, ја сам врх пењао 
истовремено са Норвешком експедицијом и још неколико појединаца. Ноћу 29. маја на врх је, 
укључујући шерпасе кренуло не више од 15 пењача. Спаковали смо ранчеве и раније кренули 
на спавање. Сателитски телефон нисмо то вече укључили, нисмо хтели да јављамо у 
домовину о поласку, мислили смо да је боље да нашима код куће приуштимо још једну мирну 
ноћ.  

На врх су кренули: Горан Ферлан, вођа успона, Андор Луховић, Хоселито Бите и Исо 
Планић. У Истуреном базном логору (АБЦ) успон је пратио Миливој Ердељан, а шеф 
експедиције Миодраг Јововић је у то време боравио у Базном логору (БЦ) на 5000 метара. 
Момић Душко се још половином априла из здравствених разлога вратио у Србију. 

Изнад АБЦ смо имали још три кампа: камп 1, камп 2 и камп 3. Између АБЦ и кампа 1 
држали смо опрему за кретање по леду и то место смо звали депо. Ниже од АБЦ на 5000 
метара налази се Базни логор, а између БЦ и АБЦ постоји због великог растојања (око 25 км) 
међукамп. Неке експедиције, углавном комерцијалне и женске, постављају четири логора 
између АБЦ и врха, а ми смо се одлучили да наше кампове поставимо на 7050 м (камп 1 на 
северном седлу), затим на 7800 м (камп 2) и на 8300 (камп 3). Првобитни план да други логор 
поставимо на 7500 метара, а трећи на 7900 м изменили смо јер је на 7500 метара ветар толико 
јак да се никакав логор дуже време ту не може задржати. Тројица шерпаса које смо унајмили 
су током нашег дугог боравка у АБЦ поставили два шатора у кампу 1, док су у кампу 2 и 
кампу 3 само изнели опрему (и шаторе) и покрили их камењем да их ветар не однесе. Током 
аклиматизационих тура ми смо нашу опрему за успон изнели у камп 1 и тамо оставили у 
шатору. 

Аклиматизацију смо за време боравка у АБЦ обављали активно, готово свакодневно, 
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нарочито Горан и ја. Устаљена тура нам је била према депоу и назад. Ка кампу 1 смо први пут 
ишла сва четворица, тамо смо преноћили и вратили се назад у АБЦ. Други пут смо ишли 
Андор, Хоселито и ја. Тада смо преноћили у кампу 1, а сутра дан смо Андор и ја кренули ка 
кампу 2 док се Хоселито вратио у АБЦ. Ја сам доспео до 7400, Андор до 7300 па смо се истог 
дана вратили у АБЦ. 

Од АБЦ до депоа најлакши ''пут'' води ивицом ледника Источни Ронгбук. Пењачи се 
крећу благо нагнутим и заталасаним пределом сачињеним од моренског материјала који 
покрива обод ледника. За кретање по овом терену сачињеном од издробљеног стења није 
потребно имати дерезе и цепин, зато се ова опрема, па чак и вишеслојне ципеле, оставља у 
депоу. До депоа се долази за мање од сата пешачења. Затим се ступа на ледник који је у 
почетку мање-више раван, па првих пола сата хода нема већих проблема, осим што се мора 
пазити на пукотине у леду. Затим на ред долази веома стрм успон у леду до северног седла и 
кампа 1. Ледена падина нагнута је око 70 степени, а на неколико места је потпуно вертикална. 
На два места су преко пукотина постављене алуминијумске мердевине. Висина вертикале је 
око 400 метара. На целој њеној дужини је постављено фиксно уже, као и на осталом делу 
успона све до краја Друге степенице (8600 м/нв). Уже су поставили, према претходном 
договору шефова експедиција, шерпаси из разних екипа. Уже је постављено и на оним 
деоницама где није нарочито стрмо, због ветра и слабе видљивости када наиђе невреме. 

Из АБЦ смо кренули око 11 сати 26.5, а у камп 1 смо Горан и ја стигли за нешто више од 
4 сата. Андор и Хоселито су стигли ускоро за нама и одмах смо сви почели са оним што у 
планини одузима највише времена: топљење леда. Шерпаси су се сместили у празне шаторе 
других експедиција, а у шаторима смо се поделили тако да су у једном шатору спавали Андор 
и Хоселито, а у другом Горан и ја. Тог дана време је било сунчано и са умереним ветром. 
Сутрадан је ветар појачао. Из кампа 2 смо кренули око 10 сати, до кампа 2 нам је требало, 
како коме, око 6 до 8 сати пењања. Уз пут сам хтео снимати камером коју сам носио. 
Приликом снимања једног дужег кадра прсти су ми се толико потхладили и укочили да више 
нисам могао сам вратити рукавице на руке. Касније, те вечери се у шаторима нисмо 
међусобно добро чули од буке коју су стварали шатори који се тресу на ветру. Срећом су 
шерпаси преко шатора ставили мрежу, иначе... 

Кисеоник се на северној страни Евереста обично користи од 7900 метара. Наравно да 
има оних који га користе од 8300 или га уопште и не користе. Такви су ипак ретки, а и 
њихова успешност је статистички врло ниска. Ми смо кисеоник почели да користимо од 
кампа 1, дакле од 7050 метара, иако сам на аклиматизационој тури до 7400 ишао без 
кисеоника и тада се осећао добро. Пре свега смо на овој висини хтели да испробамо наш 
(руски) систем. Андор је приликом прошлогодишњег успона на Шишапангму имао проблема 
са системом, а и моја маска није функционисала најбоље. Сада је била прилика да се маске и 
вентили на време подесе. А кисеоника смо имали довољно јер је Дуле Момић у међувремену 
отишао кући. 

Од кампа 1 до кампа 2 висинска разлика износи око 750 метара. До 7500 м нагиб је 
релативно умерен, тек на појединим местима достиже око 60 степени. То је гребенска тура по 
тврдом снегу у којег ципела не упада, а дерезе добро држе. Да није било ветра који приморава 
на сагињање овај успон не би представљао проблем. Од 7500 до 7800 и шатора дерезе нису 
више биле потребне, пењали смо се по сувој стени. Терен је нагнут око 60 степени, али успон 
није претерано сложен јер се може ићи у серпентинама као по степеништу уз употребу руку, 
без цепина. У камп 2 сам стигао са шерпасом Давом око 2 сата пре осталих и сместио сам се 
у неки празан шатор. Док је шерпаси постављали шаторе ја сам прешао на уобичајени посао 
око топљења воде. Када су момци стигли опет смо се сместили као у кампу 1: Андор и 
Хоселито у један шатор, Горан и ја у други док су се шерпаси сместили у туђи празан шатор. 
Те вечери сам се осећао прилично добро, у сваком случају сам био и прилично гладан: успео 
сам да поједем месни нарезак и готово јело, уз пут и нешто слаткиша док је Горан као и у 
кампу 1 вечерао туњевину из конзерве. После тога, као и пре оброка појели смо супу и онда 
се увукли у вреће. Нисам много тога скинуо са себе пре него што сам легао, ваљда ми зато и 
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није било хладно. У осталом нико од нас се није ни у кампу 1 ни у кампу 2 жалио на вреће за 
спавање. У кампу 3 вреће нисмо ни имали. Након веома ветровите ноћи у којој смо слабо 
спавали кренули смо даље у висине. 

Ујутро опет иста процедура: топити лед, правити чај и супу, слаб доручак после обилне 
вечере: семенке и слаткиши, суво грожђе и сл. Полазак је ваљда најтежи, ово важи за све 
логоре. Као успорен филм лагано облачим на себе перје, пуним ранац, навлачим појас, 
проверавам да ли је све што треба на њему, обувам све своје ципеле, монтирам дерезе, 
тражим цепин, стављам боцу у ранац, подешавам вентил, ранац на леђа, маску на лице... 
Процедура у којој не смем заборавити ништа, а све ми тешко пада. Када затегнем ранац и 
ставим карабинер на фиксно уже, кренем уз стрмо и високо брдо, више ранац не скидам, осим 
ако не морам. Стрмо је сувише, места за окретање најчешће нема, падина испод мене се мери 
километрима, рукавице ми се не скидају (стало ми је до мојих прстију), а систем за кисеоник 
са цревом и вентилом је осетљив. Осим тога, маска и наочаре ми сужавају видно поље па 
главу морам окретати као сова ако желим видети нешто што није испред мене. Зато је добро 
имати неког уз себе, да ти дохвати из ранца оно што ти треба (најчешће термос).  

Из кампа 2 према кампу 3 се и даље пење стрмим камењарем, гребеном са кога је ветар 
одувао снег. На 7900 се скреће у десно, према горе и страном. Ту се поново стављају дерезе. 
Смењују се тврди снег, лед и камен. Такви услови владају све до врха, па се дерезе више не 
могу скидати. Осим тога на тој висини скидање и стављање дереза је већ веома отежано. 
Нагиб је већи од 45 степени једино пред самим кампом 3, али на овој висини је већ свака 
стрмина напорна за успон. У камп 3 смо шерпа Дава Гел, Горан и ја стигли око 16 часова, а 
остали за нама око два сата. Горан и ја смо око четврт сата седели и снимали предео, а затим 
смо се на Давин предлог увукли у неки празан шатор да би се склонили од ветра и одморили 
за успон. Касније смо прешли у други шатор, док су Андор и Хосе били смештени посебно. 

У камп 3 смо дошли са намером да се сместимо у два шатора, да ту проведемо неколико 
сати до поноћи када смо желели да кренемо на врх. Идеја је била да се крене пре других, да 
би избегли чекање на ред на Другој степеници. Нисмо понели вреће за спавање, сматрали смо 
да су наше перјане јакне и комбинезон довољна заштита од хладноће. Требало је да се што 
брже сместимо у шаторе да би се одморили и спремили довољно топлих напитака. Није баш 
све испало како смо планирали. 

Све до 19 часова нисмо имали горионик, тај део опреме је носио шерпа који је због 
великог терета каснио. Пошто нисмо на време почели да топимо лед, за успон нисмо имали 
довољно воде. Нас тројица који смо ишли до врха заједно смо имали два термоса од 0,7 и 
један полупразан термос од једне литре. Премало. 

У међувремену је Дави приликом покушаја да рашири наш шатор исти одлетео из руке 
под налетом ветра. Шерпаси који су нам требали донети део опреме (део је био ту од раније) 
били су преморени и када су се коначно појавили, нису били у стању ништа друго да учине 
осим да се увуку у шатор и одмарају чекајући успон. То свакако важи за Камија кога сам 
сматрао изузетно снажним и способним. У ствари ја нисам тада ни схватао колико је он 
исцрпљен, када је он стигао у камп 3 ја сам седео у шатору са Гораном и бавио се собом. 
Ћутљиви и вредни Ками се никада, па ни овај пут није жалио, али овај пут није ни урадио оно 
што смо од њега очекивали: да брине о кувању воде за Андора и Хоселита. На трећег шерпу, 
Тембу, свакако нисмо превише рачунали, он је ионако изјавио да не може на врх. Али је и са 
њим унапред договорено да ће у кампу 3 бити од користи. Његов други задатак је био да 
кисеоник за пењаче изнесе до Друге степенице. У кампу 3 се понашао као да има времена на 
претек, вероватно због умора. Дава је једини био присебан и способан да нешто конкретно за 
нас и учини, мада је и њега Горан морао да подстиче на акцију. Пред сам полазак, око поноћи 
смо од Даве дознали да Андор неће кренути на врх. После ми је Андор рекао да је то због 
промрзлих ногу. Хоселито је око поноћи, када је Дава објавио да је време за полазак из свог 
шатора јавио да код њега нема шерпаса, да нема горионик ни воде за успон осим једне литре 
коју је донео са собом од доле. Са том једном литром и Тембом је касније кренуо ка врху. 
Показало се да му је то недовољно, те се касније са 8500 вратио назад.  
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Пошли смо иза поноћи, пре тога сам око пола сата седео пред шатором прво 
монтирајући дерезе, а затим чекајући да се спреме и остали. Ишло је доста споро, уосталом 
били смо размештени у више шатора. На часовник више после поноћи нисам гледао, било је 
вероватно ближе један по кинеском времену када смо коначно кренули. 

Први је испред мене кренуо Ками. За мном су кренули Дава и Горан и око 15 минута за 
њима Хоселито и Темба, мада сам мислио да крећемо сви заједно. Иако је било ведро мрак је 
био гушћи него што сам очекивао. Месечине није било, а снега на тој висини има мало, па се 
околина једва назирала. Кренуо сам прилично брзо за Камијем који ми је показивао ''пут'' и 
када сам се први пут окренуо иза себе сам угледо неколико чеоних лампи. Знао сам да се и 
Норвежани спремају на успон, али сада већ нисам распознавао чија су то светла. Већ близу 
самог гребена сам приметио да ми се најближе светло приближава. Следеће светло иза њега 
је било прилично удаљено, па сам застао да питам шта се дешава. Када је пењач пришао 
препознао сам Даву, то ме није изненадило, мислио сам да је он иза мене. Питао сам где је 
Горан, зашто га је оставио, а он ми је одговорио да је Горан одустао од успона због хладних 
ногу. 

До гребена смо се пењали по терену на којем се смењују лед, стари и тврди снег, стена и 
ситан камен. Фиксно уже је постављено читавом дужином, од кампа 3 све до изнад Друге 
степенице, тако да се не може залутати. Нагиб смери је око 70 степени, мада има неколико 
места где је окомито, или скоро окомито. То је такозвана Прва степеница. Када сам изашао 
на гребен дочекао ме је Месец који је вирио са друге стране Евереста. Изашли смо из 
релативне заветрине и ту нас је ветар дочекао пуном снагом којом је дувао те ноћи. Кажу око 
50 км на сат, анемометар са термометром сам оставио у кампу 3, али смо имали 
метеоролошку прогнозу. По њој је на врху требало да буде око минус 40 степени. Колико је 
хладно схватио сам по томе што ми се маска на лицу стврднула као као камен и на њој се 
нахватао лед због дисања. Већи проблем сам имао са рукама. Навлачне рукавице, осим на 
самом почетку успона, нисам могао да носим на рукама због готово непрекидне потребе да 
користим фиксно уже. Приликом пењања по стени морао сам се наслањати и хватати за 
ледени камен. Због овога смо често морали да правимо краће паузе, не толико због мене 
колико због Даве који је сваки час застајкивао и трљао руке. Невероватно је да нисам 
приметио да и Ками има оваквих проблема. Он је углавном ишао напред и није ни једном 
иницирао паузу. Стално сам са завишћу гледао у његове танке навлачне рукавице које су му 
висиле са ранца. Моје су биле сувише дебеле да би их носио, а његове су ми се чиниле 
идеалним. Али он их није стављао на руке па је и мене било просто срамота да се самом себи 
жалим на хладне прсте. Кажем самом себи, јер током успона једва да смо и коју реч 
разменили, није могло због маске, ветра, отежаног дисања... Након Прве степенице моје 
навлачне рукавице сам дао Дави који их није ни имао (!), он је носио само једну због ветра, а 
касније сам приметио да више нема ни једну. Ветар му је отргнуо обе.  

Од Прве до Друге степенице ишли смо гребеном, углавном довољно широком за 
кретање једне особе. Лагано смо се кретали се по стени и тврдом снегу, понегде се мало 
спуштајући на северну страну па затим поново излазећи на гребен. На овој деоници је највећи 
проблем представљао ветар. Пред Другом степеницом смо направили паузу од око 15 минута, 
можда и дуже, због замене боца са кисеоником и Давиних руку које је он упорно трљао не би 
ли покренуо циркулацију. Ја сам руке гурнуо у џепове и мрдао прстима. Боцу са кисеоником 
смо у мом ранцу променили Ками (који је и носио до тада моју другу боцу) и ја. Када је 
требало заменити вентил Ками се спетљао и ја сам вентил узео од њега па сам га сам и 
заврнуо. Одлично се сећам како сам тада помислио да је смотан, на памет ми није пало да има 
проблеме са прстима. Ни помислио није да се пожали, а што се мене тиче могао је и да се 
врати назад. Дава, који је такође ишао са мном био је више него довољан. Уосталом, од моје 
опреме код њих је био само један термос од 0,7 литара, и боца са кисеоником коју ми је сада 
дао Ками. Вентил сам отворио на двојку, као и до тада. Тај режим је уобичајен на овом 
успону. Истина је да су нас саветовали да на Другој степеници одврнемо вентил на четворку, 
али се тога нисам сетио све док се нисам задихао негде на средини стене. Тада је већ било 
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касно. 
Другу степеницу којом су нас плашили као малу децу бабарогом прешао сам без 

проблема. Нисмо морали никог да чекамо, стена није била тежа за пењање од претходних, а 
када би се Еверест по свим ветикалама могао пењати по мердевинама, много би више нас 
завршило на врху. Излаз из мердевина је у десну страну по вертикалној стени око два метра. 
Ни то није већи проблем, постоји читав сноп старих ужади које сам ухватио, затим је ту један 
клин, и после доброг раскорака у два потеза сам био изнад степенице. Даље није било 
фиксног ужета. 

Гребен је даље шири и заиста не треба осигурање. Не може се погрешити, лево и десно 
су стрме, а затим и окомите падине које се, чини се, спуштају све до мора. Убрзо затим 
стигли смо до Треће степенице. Стена гребена ту се диже у кратким скоковима под углом од 
око 50 степени, а на мањим деоницама нагиб је и већи... Није велики нагиб, али је сваки скок 
мала вертикала за себе па се руке морају користити. Мени је овај успон пао теже од успона на 
Другој степеници, ваљда зато што сам већ осећао умор и за њега нисам био психички 
припремљен.  

Мислим да сам овде први пут осетио да имам проблеме са маском, кеса са кисеоником 
постала је надувана и тврда. На вентилу у маски који у маску пропушта кисеоник приликом 
удисаја нахватало се толико леда да кисеоник више није могао несметано да пролази. Кеса се 
надувала и ја сам надаље, до врха, па и делом пута према доле, морао при сваком удисају да 
стискам платнену кесу да би кисеоник, бар донекле, ушао у маску. Сада, када размислим, 
требао сам направити паузу и пробати да уклоним лед. Тада, онако отупео од висине, мислио 
сам да се лед нахватао унутар кесе у цеви. На ту идеју сам дошао пошто сам лед у кеси и на 
цевчици осећао под прстима. Пало ми је на памет да маску могу скинути са лица и 
прочачкати вентил са унутрашње стране и вероватно би се ослободио мучења. Међутим, 
увртео сам себи у главу да ако скинем маску са лица и не успем да нађем где је чеп, рупа 
може да се сасвим запуши и шта онда? Пред самим врхом, када ми је било стварно већ тешко, 
замолио сам Даву да ми одврне вентил, али када то није помогло, да не бих касније остао без 
кисеоника, вентил смо вратили на два.  

Након Треће степенице под врхом следи падина покривена тврдим снегом која се под 
углом од око 70 степени пење до под врх. Ту је разапето фиксно уже, отприлике три 
растежаја. У подножју падине која се види и из АБЦ, на камењу које вири из снега угледао 
сам тело Марка, нашег друга из Словеније који је ту погинуо 21. маја при силаску. На неки 
начин сам одмах знао да је то он, чим сам га у мраку угледао онако крупног са раширеним 
рукама како лежи на леђима. Налазио се уз само фиксно уже и нисам могао а да га не 
погледам из близине. Унакажено лице ме је гледало од доле док сам га обилазио. Вероватно 
се стумбао низ падину и главом ударио о стену. Ту је остао, док га, као и друге, не одува 
ветар или не покрије снег и лед. 

На горњој ивици стрме снежне падине, скреће се десно и обишли смо први врх. То није 
највиши врх, главни је из те позиције још увек сакривен од погледа. По изохипси, 
приљубљени уз стену испод које је амбис дубок скоро три километра обишли смо први врх и 
по једној краћој вертикали од око 20 метара, по стени се попели до испод другог предврха. Ту 
опет почиње снег, врло тврд. На други предврх се пење по њему неких тридесетак даљинских 
метара благог успона. Одатле се види главни врх и кинески трипол. Мало се сиђе, па затим 
благо и све стрмије до главног врха, неко као ја за 20-так минута, а неко као Норвежани, који 
су ме стигли, за краће време. За час се на врху створила гужва, Норвежани и њихови шерпаси 
и нас тројица. 

Са првим сунчевим зрацима правио сам последње кораке према триполу који се налази 
на самом врху. Погледом сам обухватио пространство испод и око себе, планине које се 
простиру у недоглед. Све оне врхове које сам недељама гледао од доле из базних кампова 
сада сам гледао са висине и једва сам их препознавао. Сео сам и скинуо наочаре. Шкиљећи 
око себе покушао сам да запамтим што више тога, али су ме хладноћа и ветар приморали да 
одустанем од намере. Ипак није ово Фрушка па да сe излежавам на врху!  
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Узео сам радио станицу и јавио се Миливоју. Било је 8 и 10 по кинеском времену. Њега 
сам од ветра једва чуо, али сам му већ издекламовао оно шта сам наумио. Затим сам прешао 
на фотографисање. Давин фото апарат за једнократну употребу је одрадио посао, камеру сам 
на Давино и Гораново инсистирање оставио доле у кампу 3. Сви смо били мишљења да због 
хладноће горе неће радити. Док ми је Дава помагао око фотографисања, Ками је све време 
мирно седео, било му је очигледно тешко. Али се није жалио, а за његове промрзле прсте сам 
сазнао тек у базном логору, тада смо и фотоапаратом снимили промрзлине због којих је 
можда изгубио кажипрст. Кажем можда јер се ампутације раде тек неколико недеља након 
добијајња промрзлина таквог карактера, ако се лечење покаже као безуспешно.  

Са врха смо на доле кренули након око 15 минута боравка на њему. Нисам се ни 
осврнуо, почео сам да размишљам о повратку и мучио сам се са наочарима које су се стално 
мрзнуле. Ово је прерасло у озбиљан проблем, моје ''Цебе'' наочаре су се, кад код би их 
наместио делимично преко маске (а мора тако да би се видело куда се гази) ледиле и ја не би 
ништа видео кроз њих. Морао сам их скидати, али сам се плашио снежног слепила. Да бих 
огребао лед требало је скинути и основне рукавице. То је био опет проблем због хладноће, а и 
одузимало је снагу и време. Могао сам да бирам и да комбинујем између бауљања низбрдо 
или чкиљења и ризика од снежног слепила. Колико сам пута само проклео себе због тога што 
сам резервне наочаре оставио у кампу 1! 

Сустигао ме је и умор, вероватно и недостатак воде и повратак је ишао релативно споро, 
често сам застајао да бих се одмарао, најчешће у ходу, али сам повремено и седао. 
Постепено, како сам силазио и како се сунце подизало проблем са маском је нестао, ваљда 
зато што се температура подигла. Пре подне је било ведро, а ветар је ослабио тако да сам, 
нарочито после Друге степенице први пут осетио да је све у реду и да сам дефинитивно 
успео. Након Друге степенице Дава је отишао напред, био је бржи, а Ками и ја смо, прилично 
удаљени један од другог али ипак углавном у видном пољу лагано силазили. Када смо, прво 
ја, а затим Ками стигли у камп 3 Дава је већ припремио термос сока. То окрепљење ми је 
помогло да прикупим снагу и наставим спуст према кампу 2. Уосталом, Горан, Андор, Хосе и 
Темба су већ кренули наниже и чак и да сам хтео остати у кампу 3 није више било шатора ни 
опреме. До кампа 2 сам се споро спуштао, а када сам стигао до 7900 м/нв и места где се 
скидају дерезе, направио сам паузу на сунцу и у заветрини. Просто сам био преморен, али ми 
је и пријало да седим на сунцу и у заветрини. Тишина је била потпуна, није било никога у 
близини тих скоро пола сата, могао сам да се опустим и уживам у погледу. 

У камп 2 сам стигао касно поподне и сручио се у празан шатор. Нисам имао снаге да 
радим око воде читав сат, док нисам мало дошао себи и упалио примус. Шерпаси су у 
суседном шатору спавали и тек на моје упорно дозивање сам добио обећање да ће Темба доћи 
да ми скува супу. Али се то није догодило у наредна два сата, а дотле сам већ завршио са 
јелом. Темба је дошао нешто пре заласка сунца, захвалио сам му се на помоћи, покрио сам се 
јакном и заспао. Пробудио сам се нешто касније, ноћу, због хладноће и увукао се у врећу. 
Темба је чврсто спавао у Горановој врећи. Морам да напоменем да ми је Горан у шатору 
оставио термос са соком и та течност ми је пуно значила.  

Сутра дан сам из кампа 2 кренуо рано, око 9 сати. До кампа 1 сам сишао релативно брзо, 
мало су ме успоравале бројне екипе и појединци који су се кретали уз једино фиксно уже. Дан 
је био добар за успон, није било ветра као када смо ми ишли на тој деоници уз брдо и тада 
сам мислио да су они који су тог дана ишли уз брдо прави срећковићи. Када је време повољно 
пењање на Еверест, бар не изгледа, није претерано опасно. У кампу 1 сам се задржао око 
један сат, у празним шаторима сам нашао још једну литру воде коју ми је оставио Горан. За 
одмор је у шатору било претопло, нисам могао ни јести и када сам се мало одморио кренуо 
сам у АБЦ. У Депоу сам затекао Андора како седи крај нашег бурета изувен и луфтира ноге. 
До АБЦ смо даље ишли заједно. Повратак у истурени базни камп сам доживео као повратак 
кући.  

 
Исо Планић 
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65 

Тамо где настаје Тиса 
Александар Дамјановић 

66 

Велика авантура 
Соња Дунђерски 

68 

Кучка крајина 
Александар Дамјановић 

71 

Љубишња 
Ема Мук и Невенка Кривокапић 

73 

Бисери бугарских планина 
Нада Дамјановић 

76 

С београдским планинарима у Бугарској 
Сања Штефан 

77 

Црна Гора ‘99 
Исо Планић 

78 

Зелено Трновачко језеро 
Олгица Маринчић 

80 

Македонија и Албанија 
Александра Пивнички-Вујичић, Драгана Кљајић 

81 

На Комовима 
Чедомир Векић 

84 

Високе Татре 
Боривоје Вељковић 

86 

Дракула – тура и планинарење по Карпатима 
Зора Маурић 

87 

Јужни Карпати 
Вера Пинтер 

89 

Дурмитор 
Гордана Јанковић 

91 

Македонски маратон 
Душан Старчевић 

94 

Пелистер 
Сања Штефан 

96 

Маљовица  
Исо Планић 

97 

Један дан на Корабу 
Цветин Ристановић 

98 

Триглав  
Магдалена Селеши 

101 

На врху планине богова 
Боривоје Вељковић 

103 
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Рили у походе 
Сања Штефан 

105 

Успон на највиши врх Либана и целог Блиског Истока 
Александар Дамјановић 

107 

Успон на врх Јапана –Фиџи 3776 м   
Виолета Лукић 

109 

Мароко 2005. 
Мирко Жарковић 

111 

Матерхорн 2005. 
Миливој Ердељан 

115 

“Велика Алпска Тура” 
Давор Зеленика 

117 

Арарат 2001.  
Миливој Ердељан 

130 

Елбрус 2008. 
Славица Ћосић 

133 

Експедиција Дамаванд - Арарат 2006. 
 Лазар Попара 

135 

Далека, тајанствена и прелепа земља 
Александар Дамјановић 

138 

Ишли смо у Африку 
Мирјана Стевановић 

140 

Масаи 
Мирјана Вашут 

142 

Перу 2005. 
Драган Богдановић 

144 

Ама Даблам 2006. 
Хоселито Бите 

146 

Отац планина 
Богдан Бобић 

149 

Освајање Лењиновог врха 
Негомир Гајинов 

152 

Мустаг Ата 2012. 
Предраг Загорац 

156 

Троглав Каракорума 
Исо Планић 

159 

Шеснаест хиљада метара изнад мора 
Исо Планић 

165 

Еверест 2005. 
Исо Планић 

173 
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