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 Preciznim satelitskim 

merenjima utvrdjeno je da u svetu 
postoji 448 vrhova viših od 7.000 
metara, od kojih je preko 100 
neosvojeno. Svi se nalaze u Aziji: 
Tadžakistanu, Kirgiziji, Kini, 
Pakistanu, Indiji, Avganistanu, 
Butanu i Nepalu. Čak preko 400 tih 
vrhova pripadaju Himalajima, ali taj 
planinski div nije jedini gde vladaju 
večni led i sneg. Planinski lanci 
Tjenšana ima dva vrha preko 7000 m. 
Tangula četiri, Pamir tri, Njaina pet, 
Hengduana i Gangdise po jedan vrh, 
Hindukuš sedam vrhova, a  Kunluna 
čak 21. Najviša neosvojena kota na  

 
svetu je Lhotse Middle (8.430 m) 
Nepalska vlada je u 2003. god. 
odobrila uspon na 100 dotad 
neosvojenih vrhova. 

Pod vodstvom Dragana 
Jaćimovića 31.3.2004. sedmočlana 
ekspedicija uputula se na neosvojeni 
Himajaski vrh Kabru IV visok 7.394 
metara. Svojom visinom rangiran je 
na 35 mestu neosvojenih kota u 
svetu. Vrh se nalazi na granici Nepala 
i Indije u masivu trećeg vrha po visini 
Kangčenčunge koji je visoka 8586 
metara.  

 
Milivoj Erdelan 
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ЂАЧКИ ИЗЛЕТ СА ВАСОМ 
СТАЈИЋЕМ 

 
Изнећу овде сећање на један 

ђачки излет са нашим професором 
Васом Стајићем (1878-1947)  ново-
садској Гимназији 1923. или 1924. 
године. Као велики љубитељ при-
роде, он је нас осмошколце позвао 
на ноћну пловидбу Дунавом и 
излет у Фрушку гору, што смо ми с 
одушевљењем прихватили. Окупи-
ли смо се увече на Штранду и 
спремили се да с нашом флотом 
чамаца пловимо узводно дуж оба-
ле, по врбацима, па да пређемо на 
сремску страну, да се искрцамо  у 
Черевићу и онда кренемо у 
планину.  

Велика вода је хујала, а чуле 
су се већ неке птице. Наш "капе-
тан", професор Стајић, доброћудно 
се осмехивао, док је смештао 
ствари у највећи чамац. "Посада" 
се међусобно расправљала ко ће се 
с ким возити. Највише смо се бри-
нули што нема Јаше са чамцем. Он 
је, по обичају, на све излете закаш-
њавао, па би нас после бедио да 
смо "неколегијални" што се љути-
мо и све време излета правио се да 
је "мученик". Скоро сви малери 
који нас задесе за време излета, 
њему се дешавају. Његов чамац је 
и најмањи и најнесигурнији, па је 
разумљиво што смо се сви извла-
чили од тога да му будемо 
сапутници.  

 
Окупљање "морнара" на Дунаву 

код Штранда 
Стајићеви ђаци увек су били 

орни за песму и шалу, па тако и 
овога пута. Шалили смо се једни 
на рачун других. Предмет задир-
кивања био је мали Јова у патика-
ма, које му трају до пола пута, а 
онда се као неупотребљиве бацају, 
и он се враћа бос. Цео пртљаг му је 
у некој марами - ваљда пресни 
кромпири које ће на првој ватри 
испећи, а после ће се просто 
"абонирати" на нечији руксак, у 
крајњем случају на "капетанов". 
Дивац као будући морнарички 
официр и "поморски вук" - има 
све: прописан ранац са џеповима, 
разне кутије, велики нож који му 
виси о појасу. Пера као господско 
дете има такође солидно сортиран 
руксак, али га добро чува и пази, 
јер може неко до мање снабдеве-
них лако да "пресели" нешто из 
њега, а после би то био повод за 
"циркус" током излета. Ту је и 
дугачки Драга, стари туриста: он 
стално нешто препакива и учвр-
шћује, настојећи да доспе у исти 
чамац са професором или бар што 
солиднијом екипом, јер су му до-
садили они "неозбиљни". Попа је 
дошао голорук, изјављујући да ће 
он с малим Јовом бити на истој 
"менажи". Обучен је за све прили-
ке, само не за излет. Ципеле му 
ништа не заостају за Јовиним пати-
кама, јер пола ђона одавно немају, 
али опет "репрезентују" групу кад 
се негде упадне у село.    

Владика предводи групу од 5-6 
конвикташа; они су добили од 
управника Српског учитељског 
конвикта  "следовање" за два дана, 
али, познавајући конвикташке апе-
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тите, добро пазе један на другога, 
да неко из групе не смаже све то 
одједампут. Најзад стиже и Јаша. 
Закаснио је, каже, јер се на пола 
пута сетио да је заборавио ћебе, а 
ноћ ће свакако бити хладна, па би 
могао добити туберколозу, а већ је, 
по сопственом уверењу, "начет".  
 
Смештање у чамце - ко ће с ким? 

 
Сад је право погађање ко ће с 

ким у чамцима? Конвикташи су бе-
зусловно хтели да сви буду у истом 
чамцу, да не би они који носе 
“провијант” што “дефраудирали”. 
Дивац је инсистирао на томе да у 
“адмиралски брод” свакако дођу 
Попа и Пера, јер ће  само тамо он 
имати правилан темпо у веслању. 
Јадни Јаша, кога је и иначе хватао 
страх од ове ноћне пустоловине, 
тешко је налазио садругаре. Дого-
ворено је да се с њим вози Попа, 
али да га неко после смени. Попа је 
рачунао да је боље да буде савозач 
са Јашом него са Јовом, јер је Јаша 
имао пристојан, нов ранац и 
вероватно боље опремљен храном.  
 
Чамци су кренули уз песму и шалу 

 
Друштво се сместило у чамце 

и завеслало, а одмах је пала и пес-
ма. Васа Стајић је седео на “адми-
ралском броду” и крмарио, узвику-
јући с времена на време, да би осо-
колио веслаче: “Овако ћемо до 
Илока!”. Дунав се сјајио на месе-
чини, али су врбаци били мрачни и 
влажни, а вода је хујала и таласала 
се. Тако је “флота” од четири чам-

ца пловила уз Дунав. Са послед-
њег, Јашиног чамца, допирало је 
објашњавање, до којег је долазило 
код сваке смене, те је овај чамац 
полако заостајао. Око поноћи се 
испоставило да се Јаша сасвим 
уморио и да би морао да стане и 
бар четврт сата да се одмара. Тако 
се “флота” зауставила. Попа је 
предложио да се приликом краћег 
одмора нешто и “презалогаји”. 
Пристало се на обалу. Конвикташи 
поделише по једно јаје, а остали су 
се некако у мраку сналазили и 
нешто мљацкали.     
 
Поново застој због сушења чарапа 
 

Кад је флота  поново кренула, 
Јаша је упао у воду  до појаса, како 
је викнуо, а заправо је само загазио 
у блато, док је у мраку отискивао 
чамац са обале. Морало се поново 
пристати и запалити ватра, да би 
Јаша осушио мокре чарапе. Нарав-
но да су пале и шале на рачун Ја-
шиних малера. Пошто су другови 
Јашу уверили да су му чарапе суве, 
поново се кренуло с нешто изме-
њеним распоредом. У Јашин чамац 
је сада прешао и Пера, заједно са 
пртљагом, јер га је мали Јова у 
мраку често “бркао” са својим за-
вежљајем и све време вожње је 
нешто жвакао.   

“Кад сам синоћ ишла из ду-
ћана...” - певао је чак и озбиљни и 
ћутљиви Драга, а Дунав и врбаци 
су одјекивали по ноћи. Дивац је с 
времена на време својој “посади” 
давао  такт. Конвикташи, смеште-
ни у два чамца, надметали су се у 
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веслању. Јаша је изузетно ћутао, 
седео је на крми, док се двојица 
његових веслача нису дала 
осталима.  

 
Конак  у черевићкој улици 

 
Пред свануће били смо под 

Футогом и одлучили да се пресал-
думимо на сремску страну. Кад 
смо стигли у Черевић, сви смо би-
ли дремовни и прозебли, па смо 
одлучили да негде потражимо топ-
лији конак. Било је незгодно по но-
ћи будити мештане, па смо се упут-
или ка Општини, где нам је бунов-
ни полицајац понудио “бувару” 
(затвор), као једини расположиви 
простор у те сврхе из његове над-
лежности. Уморни, полегали смо 
по тврдим даскама и сместа заспа-
ли као заклани. Сунце је већ одско-
чило, кад нас је наш професор про-
будио и наредио да се спремимо и 
кренемо у планину. Још смо осе-
ћали трње у очима и умор у телу, 
нарочито у рукама, али смо кре-
нули. У први мах, ћутке, као на 
погребу. Ранораниоци у Черевићу 
су нас загледали и поздрављали 
“`Бројтро”.  
  

Сеоске лепотице стварале су 
веселост 

Понека сеоска лепотица, која 
је с кантом ишла по воду, тргла би 
се и брзо поправљала овлаш наву-
чену хаљину и косу, кришом пог-
ледајући чудновату групу излет-
ника. Јова је нарочито код таквих 
радо застајао, да се тобоже распита 
за пут. Вазда је имао нешто да 

пита, па су и други застајали, чак и 
вечито намргођени дугачки Драга.  

Професор нам је успут причао 
о Фрушкој гори, о виноградима и 
манастирима, о њиховој улози у 
српској култури, а имао је слуша-
лаца само док не би наишла каква 
девојка. Тада би се прича морала 
прекинути. Професор се у таквим 
приликама само доброћудно осмеј-
кивао и мрмљао кроз бркове: ”Оће 
попа Савку, неће “камилавку”. 

У том смо изашли из села и 
упутили се ка брдима. Природа око 
нас је била пуна измаглице и све-
жине. Јаша би као варошко дете 
настојао да групу задржи, да се ди-
вимо лепотама природе. Владика је 
успут почео једну од својих бес-
крајних сеоских прича. Идући уз 
брда, замарао се и прича се некако 
јако отегла и постала досадна. Нај-
зад је завршио опис догађаја речи-
ма: “Онда је он убио њега”. На то 
је професор сасвим озбиљно упи-
тао: ”Ама, ко је кога убио, ко први 
падеж, убио - четврти падеж”. Дру-
штво је прснуло у смех. Јова је по-
чео да вришти, а Владика је, мало 
покуњен и увређен, промрмљао да 
он није “приповедач”  и да неће ви-
ше ни причат, “кад нико неће да га 
разуме”.  

 
Ручак на цветној ливади крај 

потока 
Ушли смо у букову шуму с 

правим и лепим дрветима. Ову ле-
поту запажали су и мање песнички 
настројени чланови дружине. Из 
шуме смо изашли на пропланак - 
на цветну ливаду, која је са пото-
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ком у близини личила на прави рај 
на земљи. На тој утрини крај бис-
трог потока смо застали. Попа је 
предложио да ту направимо “коле-
бу”, што смо сви одушевљено при-
мили. Растрчали смо се по шуми 
да скупимо суварке и зачас се ват-
ра разгорела. Дивац је био прави 
стручњак за ватру у природи. 

Опет су пале шале, на рачун 
малог Јове, коме се патика још 
држала на ногама, али је и ћутљиви 
и мргодни Драга био предмет 
смеха, јер му је неко ноћу у руксак 
ставио повећи камен и он га је све 
време уз брдо носио. Осумњичени 
су бежали од љутитог Драге, али се 
све добро свршило кад је конста-
товано да је камен ставио он сам, 
мислећи у мраку да је то једна од 
његових кутија.  

Мали Јова је испекао своје 
кромпире на жеравици и онда је 
ишао около, нудећи размену – кро-
мпир за мало путера, “да му јело 
боље клизи”. Драга је ишао у шуму 
да изабере ражањ за своју сланину. 
А у међувремену је неко ставио на 
ватру њгов планинарски глогов 
штап, мислећи да је “суварак”. Он 
је био сав црвен у лицу од беса: 
“Ко је да је, свиња је што је то ура-
дио”. Професор је на то рекао да је 
он ставио штап у ватру, мислећи да 
је неки суварак. Настало је опште 
кикотање, а Драга се почео изви-
њавати професору. На крају се 
испоставило да се штап саамо мало 
опрљио у ватри. Попа је пред-
ложио да се прво ликвидирају сен-
двичи, а да се “конзерве и резерве”  
оставе за други оброк, што је при-

хваћено. Конвикташи се распоре-
дише поред “грађана”, узимајући 
све што би им дошло до руку без 
великог реда и погађања. С 
одушевљењем су дочекане Јошине 
штрудле. 

После ручка смо се напили 
воде на потоку, а онда се рас-
турили на све стране. Једни су 
ишли да виде Котеков дворац на 
Тестери, други да беру цвеће, а 
Јаша је пронашао дивно место за 
сунчање без одела. Кад су наишли 
неки сељаци, он је скочио и почео 
да тражи одело. Спетљао се и пра-
вдао се: “Ми смо из вароши, па се 
сунчамо”. Сељаци само продужи-
ше својим путем вртећи главом.  

И повратак је био у ведром 
расположењу, са много малера, али 
је друштво било задовољно. Остао 
ми је овај излет у сећању, ево, и 
после више од 70 година. С 
великим пијететом сећам се нашег 
професора Васе Стајића, који је, 
више него ико, знао да нас ани-
мира и за науку, а и за овакве 
веслачко-планинарске туре.  
 

Миленко Марјанов    

 

TARA MAJA 2003-e 

 
Nekad sam mislila da je ovaj 

život naklonjen samo pojedincima i 
da ostali nemaju pristup životnim ča-
rima. Po ko zna koji put sam 
pogrešila. 

Ulazim u autobus, gledam... u 
momentu poželeh da je to put koji je 
već završen i da ja izlazim na svojoj 
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stanici, a onda se trgnuh... i ipak kre-
nuh do svog mesta. Pomislih... možda 
i neće biti tako loše... masa nepoz-
natih lica, odlazak u nepoznato, strah 
od prihvatanja... su bili samo neki od 
mnogobrojnih činilaca koji su mi  
stvarali brigu, ali verujte samo do 
prve pauze. 

Bila je to jedna divna grupa 
ljudi koji su imali svoj smisao života, 
koji su znali da se druže, da upućuju 
tople reči, da svakodnevicu zaborave, 
da uzimaju svaki lep trenutak koji im 
je pružen... jednostavno da uživaju. 
Malo po malo, stopila sam se sa 
masom i ujednačenim koracima 
krenuh ka željenim ciljevima. 

Rekla bih toliko toga o Tari, ali 
to je prizor koji ostavlja bez reči, čak 
i ono što bi htela reći ne odgovara u 
potpunosti toj lepoti. Blizina sunca, 
toplina vetra, cveće divnog mirisa, 
beskrajni prostor... Poželeh da sam 
ptica, da poletim... 

Mislim da sam letela, to nije bio 
san. 

Dosegla sam željene visine, 
imala utisak da sunce dodirnuh, da u 
oblacima noćima spavah. 

U dugačkim šetnjama koje, 
inače ne praktikujem toliko, ja 
nadmaših svoje mogučnosti, ja iz 
vazduha dobijah energiju... 

Meni cveće reće: ...ne žuri... 
meni vetar šapnu: ...sedi odmori... a 
kad iznad mene sem neba, ništa, ono 
mi reče: ... a, sad uživaj... 

I to bi jedino što sam tih dana 
radila. 

Priroda mi posta drugarica i 
shvatih da mogu i život da joj 
poklonim... 

Po povratku iz divne šume, 
šume kao iz bajki, uz vino i gitaru, 
igri i pesmi ne bi kraja do duboko u 
noć. 

Sve što je lepo – kratko traje, 
baš kao i ovaj put, ali ostaje uspo-
mena na lepotu koju su mi oči imale 
videti, na trenutke koji se ne mogu 
ponovo vratiti, na nove prijatelje  i 
nezaboravno druženje sa njima. 

Dozvolih sebi da vidi moje div-
ljenje, da polagano moju dušu osvo-
ji, da me nauči leteti... a sad ostaje 
samo nada za odlazak u neke nove 
pravce, želja za osvajanjem nekih 
drugih vrhova, želja za ponovnim 
druženjem.  

Dragana Svrkota 

 

СРЕТЕЊСКИ УСПОН НА 
КОСМАЈ 

 
Недеља, Сретење, 15. фебруар 

2004. године. Јутро. Сипи кишица. 
Ветар дува појачаном снагом. Сви 
изгледи за неуспех акције! Воз нас 
чека у 8,08. У 7,00 зове др “Х” да 
пита да ли се иде, јер боже мој 
киша пада. Разумем почетницу која 
стално иде, али се још није 
појавила на походима – не мора да 
зна да ако у Панчеву пада киша, на 
планини је снег уколико је 
температура око нуле, као што је 
тог јутра било. 

За акцију се пријавило 15 
планинара. Сви као сигурно иду. 
Петак, вечерњи сати број се скоро 
преполовљује (искрсле непредви-
ђене и предвиђене обавезе, уоби-
чајно). Правим погрешну процену 
да на Космај неће ићи више од пет 
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планинара, јер се на станици појав-
љује осморо. Троје путује Беово-
зом, остали колима, што се пока-
зало као добро. 

Воз наш, а вози као да је “ја-
панац” – тачан у минут. Преседање 
у други Беовоз који иде за 
Младеновац је предвиђено у 
Реснику, али како да се ништа не 
догоди. Воз креће из станице, а 
успавани планинари тек онда 
схватају да су оманули. Кондуктер 
зауставља воз и тројка излази 
срећом не далеко од станице. 

Друга група стиже у Сопот 
око 10 сати, а возач се враћа до 
станице Сопот Космајски (Ђурин-
ци) по успавану тројку, која овог 
пута покушава да се не опече. Сви 
се сакупљамо у пекари, доручкује-
мо и превозимо се до села Немени-
куће, одакле креће наш поход. 

Пут до врха нас води асфал-
тним путем поред бензинске пумпе 
и манастира Тресије. Почиње да 
пада јак снег, који је убрзо све 
забелео. Код  манастира Тресије 
снег је 10 цм. Разгледамо цркву и 
нови конак, а монах отац Добривој 
нас позива да се огрејемо и попи-
јемо чај у кухињи. Старина прича о 
садашњем и некадашњем животу у 
манастиру. Сваку реч гутамо очи-
ма. За све нас доживљај. Сазнајемо 
да снег овде пада још од синоћ. 
Захваљујемо се на гостопримству и 
крећемо ка врху. Предео сликан 
снегом. Зимска идила. (Колико ли 
кошта исти доживљај на Копу?). 

На врху нас дочекује огромна 
бетонска стилизована петокрака, 
која је ту ко зна због чега постав-

љена. У повратку свраћамо у рес-
торан “Пикник”, да се згрејемо. 
Напољу температура минус три 
степена, тихо је, без ветра. Повра-
так са врха су обележила атрактив-
на падања и смех, од којих би нека 
сасвим сигурно нашла место у 
скривеној камери. 

Недостатак потребне опреме 
(гамашне, планинарске ципеле итд) 
условио је да се вратимо истим пу-
тем, иако је било планирано да се 
спустимо до сеоског гробља у 
Неменикућама, где се налази инте-
ресантна црква и Клеопатрина чес-
ма, а уз пут би прошли поред спо-
меника погинулима у Балканским 
и Првом светском рату. 

 
Милан Ђурица 

 

ZAŠTO JE FRUŠKA GORA BILA 
VAŽNA RIMLJANIMA 

 
Fruška gora predstavlja popu-

larno izletište, gde ljudi dolaze da 
uživaju u miru i tišini, potpuno nes-
vesni činjenice da je ovaj biser Pa-
nonske ravnice već vekovima pravo 
bojno polje oko koga se vodi ratovi 
posebne vrste. U periodima kada nije 
bilo otvorenih oružanih sukoba, i 
dalje su se vodile borbe, mada tihe i 
potajne, tako da većina i nije imala 
uvid u pravo stanje stvari. 

Početak ove priče vezan je za 
period rimske vladavine. Cela oblast 
današnjeg Srema ušla je u sastav 
Rimske imperije posle Oktavljanovih 
osvajanja 35. godine pre n.e, zatim 
postaje rimska provincija pod nazi-
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vom Panonija, u kojoj je bilo i sedište 
Sedme legije. 

Preko Fuške gore koja je u to 
vreme nosila naziv Alma prelazila je 
velika severna putna i trgovačka ma-
gistrala, povezujući lokalna naselja 
Kusam (Petrovaradin), Akuminkum 
(Slankamen) i Singidunum (Beograd) 
sa ostatkom sveta. Uvodeći 
postepeno običaje osvajača i 
romanizujući lokal-no stanovništvo 
ovo područje je pret-voreno u pravi 
bedem carstva. Ali, ono što već duže 
vreme muči istori-čare jeste pitanje 
zašto Rimljani nisu nastavili 
osvajanje ostatka Panonske nizije 
(delove današnje Mađarske i 
Rumunije) kada nijedno od plemena 
koje je živelo na tom prostoru nije 
bilo sposobno da se suprostavi zahuk-
taloj rimskoj vojnoj mašineriji. Da li 
je zaposedanje tog prostora pred-
stavljalo cilj drugih rimskih vladara? 
Šta je to što su oni znali o ovom 
podrušju a mi danas ne znamo? 

Takođe je indikativna činjenica 
da je ovaj prostor tokom naredna dva 
veka snažno utvrđen sistemom pog-
raničnih utvrđenja koji se nazivaju 
“limes” (granica). Šta su to tadašnji 
gospodari Srema i Fruške gore stva-
rno hteli da zaštite? Zašto su u ovom 
području Rimljani iz snažne osvajač-
ke politike prešli u defanzivnu 
strategiju? 

Kao što je poznato, na ovom 
području, nedaleko od Fruške gore, 
nalazio se i antički grad Sirmijum, 
današnja Sremska Mitrovica. Sirmi-
jum je od 101. godine n.e. bio privre-
meno boravište mnogih careva. Tako 
je imperator Trajan iz Sirmijuma 

upravljao ratom protiv Dačana. Nje-
gov primer su sledili Marko Aurelije i 
Septimije Sever. U Sirmijumu je car 
Maksimijan Tračanin (235-238. god) 
napravio svoju nezvaničnu presto-
nicu. Značaj grada naročito je poras-
tao u trećem veku, kada je u njemu 
rođeno nekoliko budućih rimskih 
careva. Dacije Trajan koji je vladao 
carstvom od 249. do 251. godine 
poginuo je u borbi sa varvarima. Od 
270. do 275. vladao je Sirmijac 
Aurelijan, a posle njega Marko 
Aurelije Prob. 

Da stvar bude čudnija, u doba 
cara Dioklecijana i njegove podele 
carstva po principu “tetrarhija” grad 
Sirmijum dobija status carskog grada 
i jedne od prestonica čitave imperije 
koji se po značaju gotovo izjednačuje 
sa samim Rimom. U čemu je bila 
tajna jedne varošice u blizini Fruške 
gore, na samoj periferiji carstva i šta 
je bio razlog za njen vrtoglavi uspon? 
I kako to da je sa tako malog prostora 
poteklo toliko careva? 

Odgovore na sva ta pitanja 
možda krije bronzana ploča ispisana 
na latinskom jeziku koja se danas 
čuva u Vatikanskom muzeju. Ploča 
potiče iz prvog veka naše ere, a vodi 
poreklo upravo iz Sirmijuma. Njen 
tekst se još uvek čuva u vatikanskoj 
administraciji, a zahvaljujući istraži-
vačkom radu naših reportera sa nje je 
skinut veo tajne. Cela sudbina ovog 
kraja, delimično očuvanog zapisa, i 
način na koji je stigao tamo gde se 
danas nalazi nije potpuno poznata, ali 
se zna da je privremeno bio u posedu 
despota Đurađa Brankovića u 15. ve-
ku. Ova činjenica biće od vašnosti za 
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nastavak naše priče. Naime, tekst koji 
je ispisan na pomenutoj ploči 
predstavlja upustvo za pronalaženje 
tajnih vrata koja bi trebalo da se nala-
ze baš na Fruškoj gori. Priroda tih 
vrata ili kapije nije sasvim poznata i 
jasna, ali je činjenica da se radi o 
prvorazrednoj misteriji. Pružajući 
vam deo teksta samog originala i nje-
gov prevod, dajemo vam mogućnost 
da sami o tome donesete svoj sud. 

Originalni tekst glasi: 
... EX URBE SIRMIO 

PROFICISCERE ET SEPTENTRI-
NES DUOBUS DIEBUS SEQUERE 
ET MONTEM ALMA APPELLA-
TUR VIDEBIS, IBI IN LOCO 
ALTISSIMO PORTA SPLENDIDA 
SITA EST. SI INTRAS, SIDERA 
DEORUM SIMILIA CERNES ... 

Ili u prevodu: ... Kreni iz grada 
Sirmijuma i dva se dana severa drži i 
videćeš brdo koje se nalazi Alma 
(Fruška gora). Tamo se na najvišem 
mestu nalaze vrata koja su sjajna sva. 
Uđeš li, gledaćeš zvezde bogovima 
slične ... 

U nastavku teksta kaže se još da 
ova tajanstvena vrata nisu stalno 
otvorena već da se otvaraju samo 
ljudima čista srca i to u određenim 
vremenskim razmacima. Deo u kojem 
se govori koliki je taj vremenski 
period je, nažalost, izgubljen. Sve u 
svemu, cela ova priča upućuje nas na 
to da svoju pažnju usmerimo ka 
Fruškoj gori kao mestu gde bi trebalo 
da potražimo odgovor. 

Na osnovu podataka koje smo 
izneli to mesto bi trebalo da bude 
Crveni Čot, najviša tačka ove planine. 
Međutim, na tom području nisu 

pronađeni nikakvi arheloški ostaci 
niti su vršene bilo kakva iskopavanja, 
tako da za sada nemamo materijalnih 
dokaza koji bi pokrepili tvrdnje 
iznete u zapisu. Ono što je posebno 
zanimljivo jeste priroda samih vrata. 
Činjenica da je u tekstu nagovešteno 
da se činom prolaska kroz vrata ulazi 
u prostor u kojem je čovek blizak 
zvezdama tera nas da se zapitamo o 
čemu se stvarno radi. Da nije u 
pitanju artefakt iz rimskog perioda, 
pomislili bismo da se radi o dijalogu 
iz holivudskog serijala o Zvezdanoj 
kapiji. Pa i rečenica koja govori o 
činu inicijacije, tj. o samom prolasku 
kroz kapiju i susretu sa zvezdama, su-
više je eksplicitna da bi bila isklju-
čivo poetskog karaktera. Očigledno je 
da se radi o veoma važnom fenomenu 
vezanom za ovo mesto. Zanimljiv je i 
deo teksta koji govori o njenom pe-
riodičnom otvaranju. Vrlo je moguće 
da se reč “otvaranje” može zamenuti 
rečju “pojavljivanje” s obzirom da ne 
postoje nikakvi tragovi o postojanju 
takvog objekta. Sa druge strane, 
fizička tvorevina koja se periodično 
pojavljuje i nestaje potpuno je neza-
misliv i teško objašnjiv fenomen. 

Da li su te “nebeske dveri” bile 
uzrok vrtoglavog uspona i moći čita-
ve regije i činjenice da su toliki rim-
ski vladari potekli sa ovih prostora? 
Da li je kapija donosila srećniku koji 
je imao priliku da pređe njen prag 
bogatstvo ili mu je možda stavljala na 
raspolaganje znanja i moći koje nisu 
bile dostupne ostalim ljudima? 

Sa propašću Rimske imperije 
ovo područje gubi svoj značaj. Takvo 
stanje potrajalo je sve do 15. veka, 
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kada se pločica sličnog sadržaja spo-
minje kao svojina despota Đurđa 
Brankovića. Kako je ona došla u nje-
gov posed nije nam poznato, ali je 
svakako interesantan podatak da su 
on i njegovi potomci podigli veliki 
broj manastira baš na Fruškoj gori. 
Na relativno malom prostoru ove 
planine postojalo je čak trideset i pet 
manastira, od kojih je danas u 
funkciji samo petnaest. 

Za najstariji manastir smatra se 
Privina Glava (postoje indicije da 
vodi poreklo još iz dvanaestog veka), 
a među poznatije manastire spadaju 
Krušedol koji su osnovali Angelina, 
žena slepog Stefana Brankovića, i 
despot Đorđe Branković, potonji mo-
nah Maksim, zatim Hopovo, Ravani-
ca, Grgeteg, Šišatovac, Kuveždin ... 
Da li je dinastija Brankovića, koja je 
bila osnivač i ktitor većine navedenih 
manastira, bila upoznata sa tajnom 
Fruške gore? 

U to vreme svi članovi ove 
dinastije uživali su veliki ugled na 
evropskim dvorovima i posedovali 
velika imanja u mnogim hrišćanskim 
zemljama, ali su se odlučili da svoje 
zadužbine grade baš na politički i 
vojno vrlo trusnom području koje je 
uz to dugo vreme bila ničija zemlja. 
Kako su u srednjem veku ratovi i 
pljačkaški pohodi bila svakodnevna 
pojava, veliki broj tih svetih zdanja 
neprekidno rušen, ali iznova 
obnavljan ... Tokom mračnih vekova 
turske okupacije ovde se nagovala 
srpska pismenost i tradicija kao klica 
budućeg preporoda. Mnoga značajna 
imena našla su svoje trajno ili 
privremeno utočište u manastirima 

Fruške gore: Vuk Karadžić, Dositej 
Obradović, Ilarion Ruvarac ... Dakle, 
ta sveta zdanja odigrala su ključnu 
ulogu u nacionalnom usponu srpskog 
naroda tokom 18. i 19. veka čime je 
još jednom potvrđeno postojanje 
moćne sile na ovom prostoru koja 
snažno utiče na tok istorijskih 
zbivanja. 

G. Ljubibratić 

 

NA KROVU RUMUNIJE 

 
U organizaciji T. A. Karpati iz 

Novog Sada, koji pružaju turističke i 
vodičke usluge, 13 članova PD 
“Kinđa” iz Kikinde 16.7.2003. kre-
nula je, kako to vlasnici, ujedno i  vo-
diči ture kažu u ekspediciju. Trod-
nevni aranžman je bio veoma sadrža-
jan, naročito zbog obogaćenog prog-
rama turističkim delom za koji su se 
pobrinuli bračni par Lia i Bora 
Stanković, koji su ovde vodili već 
preko 8 grupa. 

Ruta je počela ponoćnim dolas-
kom u Temišvar, najveći i najznačaj-
niji grad Banata sa 334.000 stanovni-
ka. Zadržavanje od 2 sata iskoristili 
smo za menjanje valute i razgledanje 
starog jezgra grada. Put smo nastavili 
do mesta Sibiu, centra južne 
Transilvanije sa 170.000 stanovnika, 
u kome smo proveli rane jutarnje sate 
u grupnom obilasku muzeja na otvo-
renom, kako ga često nazivaju, Mali 
trg, Veliki trg crkve i sl. Nešto posle 
podne smo stigli do klimatskog leči-
lišta Smbata (800 m/nv) u podnožju 
planinske skupine Munci Fagaraš. 
Usput nam je predhodio i prolazak 
kroz selca Smbata de Žos i Smbata de 
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Sus, sa posetom istoimenog 
manastira.  

Usledilo je tročasovno pešače-
nje do planinarskog doma Kabana 
Valja Smbetei (1.401 m/nv) sa svim 
stvarima koje smo poneli za ovaj 
trodnevni boravak. 

Dom je pružao skromne uslove 
za boravak, ali su domaćini bili izu-
zetno srdačni i gostoljubivi. U domu 
smo mogli kupiti kuvanu hranu, čaj, 
kafu, piće ili neke slatkiše. 

Još dok sunce nije sasvim zašlo 
iza zapadnog dela masiva koji nas 
okružuje, bili smo u svojim kreve-
tima, pomalo zastrašeni pričama od 
strane vodiča o pohodu na 
Moldovjanu. 

Bez valjanog odmora koji smo 
iskoristili ne bismo mogli ustati u 4 h 
i nakon 1 h krenuti konačno u osva-
janje vrha, najvišeg u južnim Karpati-
ma, takođe i u Rumuniji. 

Svih 36 planinara, koliko nas je 
bilo ukupno, je krenulo ka vrhu. Kod 
prve veće kote Fenstre di Mare 
(Veliki Prozor) odustao je nekoliko 
planinara jer uspon od 3 h nije bio 
zanemarljiv. Do sledećeg vrha Budru 
(2.268 m/nv) osula se ekipa za još 
nekoliko planinara da bi ostali nasta-
vili bez odustajanja put do Moldov-
jana. Težina, a nekome i čar je bila u 
tome što se moralo preći tačno 3 vrha 
sa visinskom razlikom od po 300 
metara svaki, da bi se stiglo do 
zadnjeg. Gotovo i nije bila šala 
jednog planinara koji je rekao da je 
Moldovjan iza 7 gora i 7 mora. Finiš 
je bio kao i kod svakog ozbiljnog 
vrha najžešći, ali psihički najlakši, jer 
smo znali da smo tu nadomah. Tačno 

u 13 h smo na vrhu. 
Povratak je bio u slobodnom 

tempu, jer uredno obeležene marka-
cije nisu davale šansu da se bilo ko 
izgubi. Vreme je radilo za nas sve do 
trećine puta do doma. Dok smo 
raširili kabanice bili smo već mokri 
od iznenadnog pljuska koji nas je 
zadesio. Po takvom pljusku je bilo 
jako teško hodati po siparu i klizavim 
stenama. Od 18 do 20 h planinari su 
pristizali u dom i posle kratkog 
okrepljenja i šale koja nas je uvek 
krasila, polegasmo. 

 
Branislava  Jankov 

 

9. СУСРЕТ НА ЗМАЈЕВЦУ У 
ЧАСТ ДАНА ЖЕНА 

 
У суботу 6. марта 2004. годи-

не наше друштво “Вршачка кула” 
је узело учешће у традиционалном 
окупљању планинара на Фрушкој 
гори поводом Осмог марта, 
међународног дана жена. Акцију је 
организовало ПСД “Змајевац” из 
Врдника. На пут смо пошли једним 
аутобусом у коме смо половину 
места уступили нашим пријатељи-
ма из ПСД “Железничар”. Кренули 
смо у 6,00 сати правцем Вршац-
Београд-Рума-Врдник. Вођа пута је 
био Гачуф Валтер. 

У 8 сати угледали смо наше 
одредиште – Фрушку гору. Фру-
шка гора је најзначајнија орограф-
ска целина на граници Панонске 
низије ка планинској области 
Балканског полуострва. Ова ниска 
планина се пружа уз десну обалу 
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Дунава у правцу запад исток. Дуга 
је 78 километара. Највиши врх је 
Црвени чот (539 м). Фрушка гора 
је име добила по Фрузима – Фран-
цима, који су за време Карла Вели-
ког (742-814) владали Сремом. 
Веома је разноликог геолошког 
састава. Старе стене су покривене 
дебелим наслагама леса. Виши 
делови су под густом шумом која 
углавном представља географску 
варијанту храстово – грабове фито-
ценозе Србије, где доминира храст 
китњак (Quercus petraea) и бели 
граб (Carpinus betulus). Зељаста ве-
гетација је специфична степска за-
једница у чијем саставу има више 
реликтних врста, као што су гороц-
вет (Adonis vernalis), велика саса 
(Pulsatilla vulgaris ssp. grandis), 
ковиље (Stipa pulcherrima) и друге. 
Нижи предели су засађени 
воћњацима и виноградима. 

Тачно у 9 сати стигли смо у 
Врдник. Врдник се налази на јуж-
ној страни Фрушке горе на над-
морској висини од око 200 м. Не-
када је ово село у ствари било 
рударско насеље. Наиме, овде је 
још 1804. године па све до краја 
20. века радио рудник мрког угља 
који је био један од најстаријих 
рудника у Србији. Некада је ту 
постојала и врло значајна 
термоелектрана. 

Након пристизања свих учес-
ника и окупљања на стадиону кре-
нули смо у обилазак манастира 
Врдник. Не зна се поуздано када је 
основан манастир Врдник. У ма-
настирским записницима вођеним 
1753. године записано је да је ста-

ра црква саграђена у време срем-
ског митрополита Серафима, који 
је вероватно живео у другој поло-
вини 16. века. Стара црква је била 
посвећена св. Јовану Крститељу. 
Поуздани подаци о манастиру по-
тичу из 1566. године. Од Мохачке 
битке (1526) па до битке код Сенте 
(1697) цео Срем је био под тур-
ском влашћу. После одласка Тура-
ка, патријарх Арсеније нaредио је 
калуђерима, који су из Раванице (у 
Србији) избегли у Сентандреју, да 
се спусте јужније – ближе Србији. 
Они су дошли у напуштени манас-
тир Врдник и ту остали. Отада се 
овај манастир назива и Нова Рава-
ница. Монаси су собом донели и 
велике светиње: мошти св. кнеза 
Лазара, део моштију (десна нога) 
свете мученице Анастасије, среб-
рну кутију са честицом часног 
крста итд. Данас се мошти св. кне-
за Лазара налазе у Саборној цркви 
у Београду, а у Врднику, у кивоту у 
коме су некад лежале, налази се 
део моштију (кључна кост). Стара 
црква као и трпезарија и конаци 
више пута су обнављани. Нова 
црква је подигнута 1801.-1811. го-
дине за време митрополита Стефа-
на Стратимировића. Нова црква је 
посвећена Христовом Вазнесењу. 
То је једнобразна грађевина, по-
лукружне олтарске апсиде, са пра-
воуглим певницама. Торањ је ба-
рокни. Сама црква је у мешавини 
стилова класицизам-бидермајер. 
Манастир слави као своју славу 
Видовдан. 

У селу постоји стара црква у 
којој је био парох Васа Стојади-
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новић, отац наше чувене песники-
ње Милице Стојадиновић – Српки-
ње. Њен споменик је у непосредној 
близини манастира. И данас се у 
хладном камену њене бисте може 
наслутити лепота тела и душе која 
је опчињавала сваког ко би је 
видео. Чак је и Петар II Петровић 
Његош, угледавши ово нежно и 
умно девојче узвикнуо “Лијепа она 
– лијеп ја, појета она – појета ја, да 
нијесам владика ето књегиње 
Црној Гори”. 

Обишли смо и термалну ба-
њу. Модерни хотел “Термал” има 
око 300 лежајева. Медицински део 
располаже са простором за рехаби-
литацију, електро и хидро терапију 
и друге бањске услуге. Бања је нај-
савременије опремљена и у њој ра-
ди високостручно медицинско 
особље. 

Од бање кренули смо право 
узбрдо ка асфалтном путу који иде 
гребеном. Кретали смо се добрим 
шумским путем насутим туцани-
ком. Време је било лепо. Са прево-
ја једна група је продужила лево на 
Змајевац, а друга група се упутила 
право низбрдо до Лединачког језе-
ра. Ово је језеро (или Сребро аку-
мулација) настало 1998. године на 
месту где је био каменолом. Док је 
каменолом још радио, изненада је 
почела да нагло продире вода и да 
плави локалитет одакле се вадио 
камен. Радници су једва спасли 
машине, али је ипак један багер 
остао на дну данашњег језера. Је-
зеро се налази на надморској виси-
ни од 270 метара. Површина му 
износи нешто преко 1 hа, а дубина 

је 28 метара. Вода је бистра и лети 
има много купача. Сматра се да ве-
ћи део воде потиче из исте жице 
као што је и термална вода у Врд-
нику. Занимљиво је да вода још 
увек надолази што повећава пов-
ршину и дубину језера. Одавде смо 
се вратили на превој, а затим лага-
ним ходом, паралелно са асфал-
тним путем дошли до планинар-
ског дома на Змајевцу. Ту нас је 
дочекао мирис пасуља. Топло и 
укусно јело нас је угрејало и 
окрепило. 

Уследила је краћа шетња која 
је већина искористила да убере по 
пар висибаба, којих је било у 
заиста огромним количинама. 
Читаве стране су се белеле од њих 
па није постојала никаква опасност 
да ће се због наше бербе било шта 
пореметити на овим стаништима. 

На крају смо сви једногласно 
одлучили: опет ћемо ићи на 
Фрушку не чекајући следећи март. 

 
Љубан Живковић 

 

ARARAT-KAVKAZ 2003. 

 
Članovi Kluba ekstremnih 

sportova “Pauk” iz Subotice petog 
dana avgusta put istoka preko 
Beograda, Sofije i Istanbula, krenuli 
su Senka File Musin, Dren Grubišić, 
Slobodan Dulać i vođa ekspedicije 
Josip File. Posle pet dana, petočlani 
tim stiže u tursko naselje Dogi 
Bajazit na 35 kilometara od iranske 
granice gde se naši sagovornici 
susreću sa prvom preprekom: 
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- Reč je o mestašcetu gde ništa 
nema svoju cenu, sve se procenjuje 
“od oka” i meštani nam saopštavaju 
da bi za dozvolu osvajanja Ararata 
trebalo izdvojiti 1.300 dolara. Usle-
dilo je cenkanje i ubeđivanje, da bi 
naposletku cenu spustili na 110 do-
lara po osobi, zahvaljujući pre svega 
vlasniku alpinističkog kampa koji je 
kasnije bio i naš vodič. Tu nam se, na 
putu do vrha, pridružio Japanac po 
imenu Ti Cun koji je, za razliku od 
nas, imao ličnog kuvara, ljude i konje 
za pomoć u transportu opreme. Mi 
smo naš teret sami vukli, imali smo 
šest ranaca od po 25 kilograma, pa 
smo bili u znatno težem položaju – 
priča Dejan. 

Prolazeći pored nomada, do 
2.200 m/nv ekipa je stigla vozilom i 
već prvog dana se uspela još hiljadu 
metara gde je smešten prvi visinski 
logor. U dalje osvajanje mitske plani-
ne, na koju se po legendi nasukala 
Nojeva barka, iz tehničkih razloga 
krenula su samo tri subotička alpinis-
ta, dok su Senka i Slobodan ostali u 
kampu. 

Narednog dana Josip, Dejan i 
Dren se uspinju do 3.700 metara, tu 
prave bivak i odlaze, zbog aklimati-
zacije, na 4.100 metara visine, odakle 
se vraćaju nakon nekoliko sati. 
Odlučuju zatim, da u ponoć, po jakoj 
mesečini, pođu u savlađivanje posle-
dnje deonice. U četvrtak, 14. avgusta, 
u 6 časova i 50 minuta stižu na vrh na 
kome ih dočekuje jak vetar, brzine i 
do 100 kilometara na sat, dok je tem-
peratura vazduha 25 stepeni ispod 0! 

- Zbog izuzetno retkog vazduha 
i hladnoće na visini od 5.137 metara 

nismo bili u mogućnosti da se duže 
zadržimo. Na vrhu smo stigli isrplje-
ni, premoreni i promrzli toliko da su 
nam prsti na rukama poprimili crnu 
boju. Veličanstveni predeo večitog 
snega i leda koji se prostirao pod na-
ma učinio je da zaboravimo na krat-
kotrajne krize koje nas nisu obišle – 
priznaje Josip. 

Spuštajući se u dolinu ugašenog 
vulkana, temperatura vazduha je po-
rasla za čak 65 stepeni što je, opet, 
zanemarljivo u odnosu na jedinstveni 
osećaj koji vas obuzme posle ovak-
vog podviga. 

- Snežni beli pojas je zamenilo 
crno-sivo tlo. Stene tu podsećaju na 
ćumur, a kamenje krcka poput stakla, 
kao posle loma u kafani. U podnožju 
se nalaze sela sa kućama koje su 
sazidane od balege, ali je zanimljivo 
da se na svakoj od njih nalazi po 
jedna satelitska antena! Kao i u sva-
kom pograničnom pojasu i tu se stal-
no nešto “mulja i petlja”, stanovniš-
tvo uglavnom živi od trgovine. Čak i 
kada kupujete hleb ili cigare, sigurno 
ćete biti prevareni. Bili smo začuđeni 
kada smo saznali da meštani retko 
piju vodu, te da se radije opredeljuju 
za čaj i “ajran”, tečnost koja podseća 
na razređeni i zasoljeni jogurt koji je 
vrlo ukusan – opisuje Slobodan 

Subotičani ubrzo nastavljaju put 
do 700 kilometara udaljene luke u 
Turskoj, ali umesto brčkanja u 
Crnom moru, vreme protiče u 
iščekivanju broda: 

- Pošto plovni put nije naročito 
razvijen, na polazak smo čekali 
sedam dana, ali ovaj gubitak vremena 
je, srećom, bio planiran. Iz Trabzona 
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do ruske luke i najvećeg turističkog 
centra Soči ekipa je stigla za jednu 
noć, ali nas i tu dočekuje problem 
oko prevoza jer je karte neophodno 
rezervisati mesec dana unapred! Ipak, 
24. avgusta krećemo za Pjatagorsk, 
grad u podnožju Kavkaza, pa odatle 
do Treskola koji je smešten u dolini 
Elbrusa – navodi Senka, a Josip 
dodaje: 

- To je jedan masiv, mnogo veći 
i lepši od Alpa, sa više vrhova iznad 
4.000 metara. Elbrus podseća na leđa 
dvogrbe kamile koje se mogu zapaziti 
i sa 300 kilometara udaljenosti! 

Ekspedicija je najpre žičarom 
stigla do 3.750 metara visine, da bi 
zatim peške nastavila do drugog 
visinskog logora na 4.100 metara gde 
je podignut šator. 

- Odatle smo se uspinjali još 
500 metara, da bi se potom, ponovo 
zbog aklimatizacije, vratili, prespa-
vali i u 3 sata izjutra krenuli ka vrhu, 
na 5.642 m/nv. Kako sam sa Deja-
nom uhvatio brži tempo, uspeli smo 
da preduhitrimo oluju i istog dana u 
12 sati i 30 minuta osvojimo Elbrus. 
Zbog pogoršavanja vremenskih uslo-
va i ledenog snega koji je počeo da 
pada, Josip i Dren su uspeli da stignu 
do 5.400 metara. Svaki dalji pokušaj 
bio bi uzaludan – kaže Slobodan. 

Nekoliko sati kasnije, petočlana 
ekspedicija ubrzo je, već narednog 
jutra krenula kući, ali ni ovaj 
povratak nije protekao mirno – trčalo 
se sa autobusa na taksi ili voz. U 
svaki od njih stizali su u poslednji 
čas, a samo sekund kašnjenja osudio 
bi ih na novo čekanje koje je kako na 
kraju u šali kažu, moglo da potraje i 

po sto godina. 
Večiti avanturisti skrasili su se 

5. septembra u svojoj Subotici, raz-
mišljajući da ubrzo krenu u nove 
izazove. Ovoga puta, na neku drugu  
stranu sveta. 

M. Bašić 
 

ŠATOR 

  
Južna hiljadu i više metara duga 

kamenita stena vrha Baruncea koja je 
danima blistala na jakom Himalaj-
skom sunce sada je sva pod snegom. 
Samo što je podne prošlo, odnosno to 
je oko 8,30 satu izjutra u našoj pa-
nonskoj ravnici, počeli su da se skup-
ljaju oblaci sa svih strana iznad našeg 
baznog. Za desetak minuta sneg veje 
kao usred zime. U meni je proradila 
strepnja. Monsun treba da je tek pro-
šao, a sneg koji je navejao desetak 
santimetara za jedan sat govori kao 
da je monsun poranio i da stiže. Za 
vreme letnjeg monsuna vetar duva sa 
mora na kopno i donosi vlagu sa 
okeana, odnosno kišu u podnožju pla-
nina, a sneg na planine. Saznali smo 
kasnije da su sve ekspedicije, a 61  ih 
je bila u nepalskom delu Himalaja u 
proleće 2003. godine, zbog lošeg vre-
mena napustile svoje bazne kampove 
i spustili se na manje visine u iščeki-
vanju poboljšanja vremena. Mi, kao 
pravi Balkanci puni samopouzdanja i 
ne pomišljamo da napustimo kamp!  

Nekako svi su se razišli posle 
ručka, ostao sam sam u šatoru koji 
nam služi kao trpezarija. Otvorim kri-
lo šatora kad ono sneg zasipa u oči. 
Brzo, kao po naredbi, zatvaram ga. 
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Pod težinom snega šator je počeo da 
se uvija, a od zavijanja vetra koji 
orkanski duva, stenje. Unutra iz šato-
ra udarao sam po platnenom krovu 
šatora kako bi bar malo sa njega ski-
nuo snega, jer još malo fali da krov 
dodirne sto. Aluminijski štapovi na 
kojima stoji šator počeli su da ispa-
daju. Da sam imao četvoro ruku bilo 
bi mi malo da sačuvam šator od vi-
hora vetra! Borba traje i ne dam ve-
tru da ga odnese. Trčiš od jednog do 
drugog štapa pa tako do šestog koliko 
ih ima šator i pomalo mazohistički ih 
po stoti put podižem. Ipak šator i da-
lje stoji gordo na vetru, doduše malo 
nakrivljen, kao kad Lala nakrivi šešir 
kad se malo nakresan vraća iz varoši. 
Kada se sve smirilo setio sam se reči 
legendarnog osvajača Materhorna 
Vimpera “Svet je mrtav, a ja sam 
njegov jedini stanovnik”. 

Šator-trpezarija je veličine 4 x 3 
metra. U njemu se nalazi mali metalni 
sto a oko njega pet stolica, za svakog 
člana ekspedicije po jedna. Unutar 
šatora poređane su naše transportne 
vreće i rančevi. Tu su štapovi za ho-
danje, cepini, treking cipele i plas-
tične cipele za sneg. Ceo karton ma-
lih butan boca i sušeno jakovo meso. 
Šator je podignut na maloj peščanoj 
zaravni. U stvari, samo desetak 
santimetara ispod peska se nalazi led. 
Tako uvek imamo osećaj da su nam 
noge u zamrzivaču. Za stolom, kad se 
ne ruča, uvek se nalaze dva termosa, 
sa toplom vodom i mlekom. Pošto 
pritisak na ovoj visini od 5.692 m/nv  
iznosi svega 490 mb (1013 mb je na 
nivou mora) i voda na manjoj tempe-
raturi proključa (oko 70 stepeni), naš 

kuvar je prokuvava i po 20 minuta 
kako ne bismo mi imali nikakvih 
stomačnih problema. Tu su obavezno 
kesice sa čajem, čokolada u prahu i 
kafa. Pošto su nam svi napici već do-
sadili, a moramo dnevno da unesemo 
bar 5-6 litara vode kako ne bismo de-
hidrirali smislili smo novi napitak, 
četvrt kocke za supu u dva deci vrele 
vode. Prijatnog ukusa je, a i slano je. 
Što se tiče obroka, to je posebna pri-
ča. Ovde se uglavnom jede sve bare-
na hrana. Zamolili smo našeg kuvara 
da nam ne stavlja specifične domaće 
začine. Čili i kim smo uspeli da pre-
poznamo a bilo je i mnogo druguh 
nama nepoznatih začina. Uglavnom 
je to on poštovao, ali desi se da pone-
kad i omane. Obično bi tada vraćali 
gotovo netaknutu hranu, a on bi ona-
ko besan dotrčao u šator i pitao za 
koga on sprema hranu. Pravi delika-
tes nam je bio  u ljusci baren nesmr-
zuti krompir. Ma i ako je malo smr-
znut i onako crn jeli smo ga u slast. 
Teško je bilo šta sačuvati od smrza-
vanja jer noću se temperatura spušta 
do dvadesetog podeoka ispod nule. 
Tu su još špagete sa sirom, pečeni 
krompir i pohovani karfiol. Pored to-
ga obavezno je bilo supe i to raznih, 
pirinač, sočivo i razna vrsta mesa. 
Najviše jakovog, a zatim pačijeg, a 
našlo se i pilećeg. Od kuvara smo 
najviše tražili garlik (luk) supe. Luk 
je svojim mirisom i ukusom neutra-
lisao specifičnost nepalske hrane.  
Kako je kuvaru ponestalo luka jedno 
veče donosi nam “papa supu”, koja je 
bila namenjena našem vođi ekspedi-
cije kojeg je kuvar zvao papa. Bili 
smo radoznali kakva je to specijalna 
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supa. Ustvari, to je bila čorba sa ku-
kuruzom i to od onih puvaraka koji 
ostanu posle kokanja kokica. Šerpasi 
su bili iznenađeni kada su videli da u 
pirinač sipam mleko i da ga sladim. 
Nisu hteli ni da probaju. Oni ga jedu 
onako samo obarenog i preliju ga sa 
nekim slanim prelivom (sočivo), ako 
ga ima. Hleba uopšte nema, samo 
čapati. Čapati se pravi samo od vode 
i brašna i sličan je našim palačin-
kama. Isto tako i sladi. Trebalo nam 
je dugo vremena da kuvaru objas-
nimo da čapati pravi slan. Čak je naš 
kuvar uz naše sugestije pokušao 
jednom i hleb da nam ispeče. Veoma 
je važno da se telesna težina ne gubi. 
Kako gubiš težinu, tako gubiš i sna-
gu. To ni malo nije lako, jer na ovim 
visinama nemaš apetit. Kad bi i nešto 
pojeo moraš sebe da prisiliš jer ipak 
treba se navići na kuhinju koja je 
dosta drugačija od naše. Zažmuriš, 
začepiš nos i jedeš. 

 Posebno je uveče interesantno 
u šatoru. Kako počinje mrak da pada 
naš vođa ekspedicije donosi aparat za 
merenje krvnog pritiska. Povećan 
krvni pritisak uz ubrzan rad srca je 
reakcija organizma na smanjenu koli-
činu kiseonika. Srce radi sa jačim 
kontrakcijama i zahvaljujući poveća-
nju broja eritrocita i količine hemog-
lobina u krvi, krv je u stanju da pre-
nese više kiseonika do organa i mi-
šića. U zavisnosti od pritiska, a naj-
veći izmereni pritisak bio je 198 sa 
113, deli nam lekove. Donji (srčani) 
pritisak pokazuje nivo tečnosti u 
organizmu, dok gornji pritisak poka-
zuje status elektrolita u organizmu i 
ne bi smeo da bude veći od 150 sa 

100. Ako je pritisak manje visok do-
bijamo Lometazid, a ako je jako vi-
sok Diamox, oba su za izbacivanje 
vode iz organizma. Ko se požali na 
stomačne probleme sleduje mu Lio-
bif, a na bolove u leđima, dobija Dik-
lofen. Kad čuje da neko kašlje mora 
da pije Omnitus tablete. Naočare za 
sunce nismo skidali ni uveče, jer ako 
naš vođa primeti da su ti oči crvene 
ili suzne odmah vadi Neodeksacin 
kapi. Koktel multivitamina i minerala 
mora svako da popije pre spavanja. I 
zaista ta njegova briga je doprinela 
da niko nije imao ozbiljnijih 
zdrastvenih problema, koja su 
normalna na ovim visinama. U ovom 
našem šatoru koji smo mi nazvali 
izviđački, jer onako poređani u 
baznom kampu ličili su na izviđački 
logor, borili smo se za život našeg 
Šerpasa Dorđija. On je u prvom 
visinskom logoru, koji se na-lazi na 
visini od 6.200 metara, dobio edem 
mozga. U njemu je Dorđiju di-rekno 
u vene dat Dexamethason, lek za 
olakšavanje disanja. Tek tada smo 
shvatili da bi nam jedan komplet 
boce i maske za kiseonik dobro sada 
do-šao. Dorđi bi lakše noć proveo. 
Na našu veliku sreću Dorđi je 
preživeo i ako uopšte nije mogao da 
drži ravno-težu, da očima prati prst 
ruke i razgo-vetno da priča. Jedini 
spas od smrti mu je bio silazak na 
manje visine. Četiri nosača su ga 
odnela do Lukle, odakle je avionom 
odleteo do Kat-mandua. Lekar mu je 
prepisao terapi-ju od 25 dana infuzije 
uz odgovara-juće lekove. 

Nedeljama sam već u planini. 
Još nijednu cigaretu nisam zapalio. 
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Nisam se ni setio da treba da pušim, a 
kamoli da sam osetio potrebu. I 
ovako zevaš kao riba na suvom, zijaš 
i udišeš vazduh, a u njemu je veoma 
malo kiseonika. Ipak čašica dobrog 
viskija nam je prijala. Na dan pravos-
lavog Uskrsa došli nam u goste 
članovi Engleske ekspedicije koji su 
tek pristigli u bazni kamp. Nismo mi 
njima ni na koji način signalizirali da 
je nama Uskrs, kad oni svima od reda 
čestitaju Uskrs i vade viski. Pitaju 
gde su farbana jaja. Nažalost, posled-
nji karton jaja koji smo imali pao je i 
sva, osim jednog, su se razbila. Naši 
gosti su trknuli do svojih šatora i do-
neli nam čokoladna jaja uvijena u 
foliju prikladnog izgleda za Uskrs. 
Naš kuvar je iskokao kokice, tako da 
se priča razvezla duboko u noć. I sa-
mi da bi prekratili duge večeri, jer 
mrak već pada oko 19,00 h posle 
večere često igramo karte dok nas 
hladnoća ne otera. Imali smo mi i 
muziku. Ali problem su nam pred-
stavljale baterije. Na hladnoći njihov 
vek je daleko kraći. Jeste da smo ih 
mi držali po džepovima i međ’ grudi-
ma, ali bilo nam je žao da ih trošimo 
na premotavanje kaseta. Uzeli bi ma-
lu kašikicu i ručno ih premotavali. 
Šerpasi su posebno bili iznenađeni 
kada bi zapevali uz muziku, a to smo 
veoma često činili.  

U našoj trpezariji vođeni su i 
veoma ozbiljni razgovori. Po jednoj 
snežnoj večeri pokazali veličinu i 
jačinu našega tima. Pokazali koliko 
smo svesni svojih slabosti, a koliko 
ujedno svi želimo da naš tim uspe. To 
veče smo zaboravili za sebe i mislili 
samo o timu. Iskreno smo priznali da 

najspremniji treba da krenu ka vrhu 
bez svih nas koji će usporavati uspon 
koji je doveden već u pitanje, jer 
imamo svega još par dana za uspon, 
dozvola za uspon nam ističe. Znali 
smo da kuloar koji se isprečio pred 
nama naš najspremniji član ga prelazi 
za oko 1 sat, malo sporiji sat i pet-
naest minuta, a nama ostalima treba 
bar dva sata. Za sam uspon kuloara 
potrebno je ceo dan lepog vremena, a 
iz iskustva smo već znali da celog da-
na bez snega nema na Himalajima. 
Jedino je naš vođa ekspediciji insis-
tirao da je život važniji od vrha, i da 
u slučaju da je život u pitanju mora-
mo odustati od vrha. Dugo smo raz-
mišljali i pričali o svim onim pričama 
o sujeti, ljubomori i zavisnosti. O pri-
čama da se članovi ekspedicije po 
završetku vraćaju u dve tri grupe, jer 
među sobom ne pričaju. O tome da 
nisu mogli da se dogovore ko ide na 
vrh, pa onako đuture svi krenu, pa na-
žalost niko ne stigne. Nije nam nika-
ko bilo jasno kako možeš biti na 
istom užetu na litici kojoj se dno ne 
vidi, gde postoji samo ti i tvoj parner 
u navezi. Svaki pokret ili jednog ili 
drugog je od značaja za život oboji-
ce, a ti sa njim ne pričaš. Kada su se 
Prem, Andor i Goran vratili sa vrha u 
našem šatoru trpezariji posebno je bi-
lo svečano. Torta je bila specijalno 
iznenađenje, a krenula je i pesma. Po 
147 put, jubilarni otpevali smo pesmu 
“Sanjam” od grupe Index čiji refren 
otprilike ide:”Samo jedan život imam 
i uludo ga bacam ...” 

 

Milivoj Erdeljan 

 


