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ФРУШКОГОРСКА ТРАНСВЕРЗАЛА 

1962. 
 

Данас 6.5.1962. године пошли 
смо да обиђемо знаменитости 
Фрушке горе, како предвиђа 
Фрушкогорска трансверзала. Вођа 
пута је чика Перa Деђански. 

Полазно место: Планинарски 
дом Козарица, налази се на 
чистини у шуми крај пруге. На 
чистини омладина игра фудбал, а 
испод дрвећа су клупе и столови за 
излетнике. Мало даље је Хотел - 
Дунав - лепо уређен објекат са 
пространим салама. На зиду сам 
приметио слику Ђердапа, а на 
обали плажу.  

Од дома смо се попели до 
пруге и пругом смо пошли за Ср. 
Карловце. Са ове висине смо могли 
видети како се раширио Дунав. 
Вода је била јако велика. Овај пут 
уз пругу је раван, дугачак и 
досадан (није за планинаре). 
Прошли смо крај циглане и стигли 
у Ср. Карловце.  

Овде смо погледали музеј. Ту 
су изложене археолошке и 
историјске ствари, у витринама су 
документи, стари новац и друго. 

Одавде смо пошли на Стра-
жилово. Била је врућина, сунце 
пржи, асфалт пече, планинари се 
зноје. После, кад смо прошли кроз 
окуке, међу брда, већ је било 
лепше. На улазу за Стражилово 
види се са десне стране велики 
планинарски дом, а са леве стране 
се види ресторан са терасом а 
испред те симпатичне дрвене 
зграде је једна лампа на кривом 

стубу. Врло оригинално делује.  
Стражилово са мноштвом 

клупа и столова врло добро 
одговара за масу ради неког 
славља. Продужили смо долином 
па смо стигли на брег. То је 
пашњак за буковaчку стоку. Сада у 
мају је овде трава као прави тепих, 
густа и ситна.  

Прошли смо крај три дуда, па 
затим даље доле поред неколико 
орахових дрвета, па кроз блато, 
кроз поток и попели смо се до 
Вилине воде. То је један стари 
извор, над извором је мала 
планинарска кућица а доле у 
каменим блоковима поред чесме се 
виде уклесане старе године.  

Од Вилине воде води плави 
маркирани пут. После смо сишли у 
Вучји дол и за пола сата смо били у 
дому Занатлија на Главици. 

Дом на Главици су сазидали 
сами -Пријатељи Природе- још око 
1935.године. Од Главице до Венца 
смо ишли преко Црног чота. 
Стално кроз шуму. Успон је такав, 
као да је козји пут. 

Кад смо стигли на Венац 
изненадила нас је димензија 
импозантног споменика палим 
борцима у ослободилачком рату. 
То је један огроман бели стуб, 
уметнички украшен са ликовима од 
бронзе. Ту смо ручали у 
неугледном планинарском дому, 
поред репрезентативног хотела. Од 
хотела до бензинске пумпе је парк 
са стазама. 

Пошли смо за Поповицу. 
Широк пут води према северу. На 
један км је Краљева столица. То је 
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највиша тачка на овоме путу. Тај 
пут је леп и није напоран. Прошли 
смо поред две настрешнице и 
поред једне бетонске грађевине, 
која је остатак бивше жичаре 
каменолома. Овде на Поповици је 
весело. Има кућица и кућица. То је 
као једно село. 

Ту је централни планинарски 
дом, а нешто ниже је дом 
пензионера, где врло лепо дочекују 
госте.  

У близини је Перина пећина а 
у долини преко брда на западу је 
село Стари Лединци са кулом.   

Преко Раковачког каменолома 
смо се пењали за Змајевац. У 
дубини је – Голи бигоч - а горе је 
једна мала гола чистина одакле је 
видик врло леп.  

На Змајевцу је планинарски 
дом заиста леп и простран. Од 
Змајевца јужно 0,5 сати стоји 
Врдничка кула. 

Пролазили смо кроз највеће 
ливаде у Фрушкој гори, кроз 
Бранковац. На десној страни 
ливаде, ниже према долини је 
пресушена чесма, стоји нема воде, 
јер давно нема кише.  

Полазећи из  Беочина прошли 
смо крај манастира и кроз шуму 
смо се пењали до -Осовља. Таман 
смо стигли у подне за ручак. Тај 
модеран планинарски дом је врло 
импозантан. Широки прозори, 
пространа сала са дугачким 
столовима. Околина куће још није 
уређена.  

На 20 минута је Орловац  са 
његовим зелено-плавим стенама. 

На Црвеном чоту у подножју 

велике телевизијске антене стоје 
столови са клупама, а има и чесма. 

Продужили смо према 
Тестери. Врло леп пут води кроз 
шуму. Дуго идемо равним путем ка 
гребену. Са две стране је сурдук. А 
тек кад смо стигли на пут са 
кестеновима били смо изненађени 
лепотом вегетације.  

На Тестери је јако живо. 
Много излетника, много деце. 
Врло оригинално делују округли 
столови од камена. Лепо уређено 
делује све. И зграде су у реду и 
травњаци су лепи.  

Према Ђипши - то нам је 
најдужи пут. Било би нам и 
досадно, кад ми не би били 
Пријатељи природе. Дуго, дуго, 
дуго смо ишли  док смо стигли до 
Рохаљ базе. Ту је подигнут 
споменик палим борцима.  

Одавде смо кренули након 15 
минута одмора. Једно време смо 
ишли ван шуме, а после смо ушли 
поново у шуму. Сви смо се 
радовали без изузетка, кад смо 
стигли до Ђипше. И ово више није 
манастир. То је дечије 
одмаралиште. Зграда је дотерана 
али торањ више не постоји.  

Одавде смо пошли према 
Кувеждину. Манастир Кувеждин је 
само рушевина. Одавде мало даље 
на брегу је једна капела Св. Петке. 

Пошли смо даље кроз поља, 
после кроз неки шипраг и стигли 
смо у манастир Шишатовац. 

Одавде смо продужили за 
Лежимир  по печат. 

Тако је било напорно, толико 
ходати за један дан. 
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Увече у 7,30 ч. смо стигли у 
Лежимир. Печат трансверзале смо 
добили у шумаревој кући. 

На дан 16.9.1962. године 
пошли смо преко Тестере, на Анд-
ревље до мајдана са аутобусом. 
Преко мајдана продужили смо 
пешице, кроз шуму поред потока 
до мале чистине где се налази 
шумарева кућа. 

Ту се налази раскрсница 
путева, означена са таблама - 
путоказима. Ми смо пошли према 
Летенки. Са леве стране је Широки 
дол. 

Јабука је мала чистина са три 
гроба палих бораца. Овим путем се 
може видети више гробова палих 
бораца.  

Од Јабуке смо пошли 
прашњавим колским путем и 
продужили поред неких винограда 
у Бешеново. Е па, ту је та велика 
прашина до чланка. Од манастира 
ту није остало ништа. Све цигле су 
разнете.  

Одавде смо пошли за Малу 
Ремету. Путем је било много 
шљива. Манастир  Ремета је 
наново зидан 1760. године. Црква 
је лепо сазидана, испред цркве је 
звоник. Ту су поп и калуђери. Мало 
даље од цркве је леп споменик 
палим борцима.  

Јазак  је дугачко село. На 
крају села је женски манастир. То 
је једини манастир у Фрушкој гори 
где су калуђерице. Испред зграде је 
лепо уређена цветна башта.  

Из села смо пошли краћим 
путем за Раваницу. Успон је доста 
напоран, а горе је било већ равно. 

Брзо смо стигли у Врдник. Пошли 
смо дуж железничке станице и на 
једној узвишици угледали 
манастир Раваница. Поред 
манастира је воћњак а у средини 
воћњака је споменик. 

По печат смо морали отићи до 
другог краја села, па се вратити до 
споменика, до аутобуса.  

Од Иришког венца смо 
шумским путем ишли до 
манастира Ново Хопово. Овај 
манастир се увелико поправља. 
Зидови су очишћени  и види се да 
су фреске лепо сачуване у цркви. 

У дворишту над чесмом се 
види спомен плоча Доситеја 
Обрадовића.  

Одавде смо пошли за Старо 
Хопово. Пошли смо кроз њиве и 
брзо смо стигли до те мале цркве. 
Она је потпуно празна, запуштена. 
Око сто метара даље преко узаног 
мост се налази на једну чесма са 
сумпорном водом, а педесет 
метара даље лепо уређена чесма са 
питком водом.  

После одмора смо пошли 
путем који води уз поток дубоко у 
шуму. Ту смо наишли на водовод, 
из којег се снабдева водом Ириг и 
Венац. Одавде после два успона 
смо стигли до споменика на Венцу.  

Положај манастира Гргетег је 
врло импозантан. Велика 
једноспратна зграда наоколо,  
црква уређена, широке степенице, 
с очуваним иконостасом. На 
жалост торањ је  порушен. Поред 
манастира је сахрањен историчар 
Руварац. Доле је село. На почетку 
села је велики бунар. То нам је 
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добро дошло. Пошли смо кроз 
село, преко пашњака, поред дудова 
за Крушедол. 

Крушедол је доста велико 
место. Манастир је сачуван. Са 
пространом оградом је. Ту су 
смештена дефектна деца. На 
спрату је уређен музеј краља 
Милана и његове породице. Могу 
се видети и велике црквене књиге. 
Из Крушедола смо ишли према 
брегу кроз винограде, кроз малу 
шумицу и угледали доле торањ 
Велике Ремете. Дочекала  нас је 
граја деце. Ту је сада дечије 
одмаралиште, уређен дечји вртић. 

Након одмора смо пошли кроз 
село и са леве стране смо угледали 
чувену кафану Шумски рај. Опет 
успон, кроз шуму стигли смо до  
партизанског пута. Са 
партизанског пута води маркиран 
пут за Стражилово, до Бранковог 
гроба. Овај пут је леп и раван.  

Споменик је начињен од раз-
ног камена са различитих планина. 

Ову трансверзалу сам прошао 
са задовољством. И осећам да сам 
свој видни круг у знатној мери 
проширио, јер сам упознао 
знаменитости Фрушке горе.  

 
Шандор Деме 

28.10.1962. 
 

PORTRET: ISO PLANIĆ 

 
Rođen je 1965. godine u Novom 

Sadu gde je živeo sve do završetka 
studija. Diplomirao je februaru 1991. 
na PMF-u u Novom Sadu smer 

geografija sa prosečnom ocenom 
9,03. Živi u Subotici, oženjen je i ima 
jedno dete. Od 1991. godine radi u  
Politehničkoj i Hemijsko-tehnološkoj 
školi u Subotici gde predaje 
predmete: geografiju za srednje 
stručne škole, meteorologiju sa 
klimatologijom, industrijsku 
geografiju za grafičku struku, agrarnu 
geografiju, geografiju hrane i 
građansko vaspitanje. Član je 
Srpskog geografskog društva.  

O svojim planinarenjima i 
putovanjima pisao je i piše za 
časopise: Putnik, Gea, Planinarski 
glasnik,  Planeta... 

Planinarstvom se bavi od 1988. 
godine. Do sada se popeo na mnoge 
visoke i najviše vrhove Srbije, Crne 
Gore, Bugarske, Grčke, Makedonije, 
Bosne i Hercegovine i  Slovenije.  

Od 1998. godine ima licencu 
vodiča Planinarskog saveza Srbije. 
Do sada je vodio oko 190 organi-
zovanih grupa na planinarenje, uglav-
nom po planinama Balkana. Pri tome 
je sa sobom vodio nekoliko hiljada 
subotičkih đaka uvažavajući činjeni-
cu da se geografija uči i nogama. 

Redovni je učesnik planinarskih 
maratona (do 101 km) gde je često 
bio plasiran među prvih 10, a najveći 
uspeh mu je drugo mesto 2000. 
godine na Fruškogorskom planinar-
skom maratonu.  

Zajedno sa članovima kluba 
kojem pripada izgradio је u Subotici 
2001. godine jednu od prvih 
veštačkih stena u  u Srbiji. 

Alpinizmom se bavi od 1995. 
godine a alpinističku školu je 
pohađao i završio tokom 2002. 
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godine u Bugarskoj kod instruktora 
Milča Ladova. Učestvovao je  u 
takmičenjima na veštačkim stenama i 
ima nekoliko ispenjanih smeri na 
različitim penjačkim područjima.  

Speleologijom se bavi od 
studentskih dana, a najznačajniji 
rezultat mu je silazak u Nikolinu 
jamu na Orjenu 2003. godine 
(najdublja ulazna vertikala kod nas).  

Među svoje značajnije uspehe 
smatra i prolazak kroz kanjon 
Nevidеo u Crnoj Gori 1999. godine. 

Njegovi najviši osvojeni vrhovi 
su: 2000. godine najviši vrh Turske – 
Ararat  5165 m, 2001. godine najviši 
vrh Rusije i Evrope – Elbrus na 
Kavkazu 5643 m, 2004. godine 
najviši vrh Amerike – Akonkagva 
6962 m, 2004. godine Šiša Pangma 
8012 m, Himalaji.  

Na najviši vrh na svetu – Mont 
Everest (8850 m) popeo se 
29.5.2005. sa severne, kineske strane.  

Član je Upravnog odbora 
Planinarskog saveza Vojvodine i 
predsednik je Komisije za alpinizam 
planinarskog saveza Vojvodine.  

Na osnovu ostvarenih rezultata 
u planinarstvu Ministarstvo za 
prosvetu i sport mu je 2001. dodelilo 
zvanje: Vrhunski sportista saveznog 
razreda, a 2005. godine mu je 
dodeljeno najviše zvanje u sportu : 
Zaslužni sportista međunarodnog 
ranga. 

Milivoj Erdeljan 

 

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 
12-15 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 
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врха Авале. По пројекту архитекте 
Милана Минића 1922. год. ту је 
подигнут споменик палим у рату 
од 1912-1918. 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 ѕа водопривреду и 
шуме, а тек је касније претворена у 
хотел. Одавде смо отишли до 
ресторана Планинарска кућа 
”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. Да-нашњи 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. 
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Али зар није тако и са осталим 
нашим планинама? 

 
Љубан Живковић-Жиле 

 

VEŠTAČKA STENA 

U POLITEHNIČKOJ ŠKOLI 

 
U fiskulturnoj sali Politehničke 

škole 28.4.2006. postavljena je 
veštačka stena. Projekat su od ideje 
do realizacije vodili članovi 
Planinarskog kluba Spartak iz Subo-
tice. Ovo je treća veštačka stena koju 
su volonterskim radom izgradili 
članovi ovog kluba. Prve dve su bile 
postavljene u Hali sportova u Suboti-
ci. Nakon demontiranja veštačkih 
stena u Hali sportova, subotički 
penjači su izgubili mogućnost da 
treniraju  za takmičenja i uspone na 
visoke vrhove, te se ponovna 
izgradnja veštačke stene za subotičke 
planinare nametnula kao važan 
zadatak. Pošto veći broj đaka 
Politehničke škole čini podmladak 
Planinarskog kluba Spar-tak, 
postignut je dogovor sa upravom 
škole oko postavljanja veštačke stene 
u školskoj fiskulturnoj sali.  

Veštačka stena ima površinu od 
22 m2, i na njoj mogu istovremeno 
penjati dva do tri penjača. Prema 
našim saznanjima to je prva veštačka 
stena montirana u nekoj spotskoj sali 
u školama u Srbiji iako se veštačke 
stene nalaze u mnogim školama u 
zemljama našeg okruženja. Nadamo 
se da će stena pružiti nove 
mogućnosti u nastavi fizičkog 
vaspitanja, a poslužiće i planinarima 

Planinarskog kluba za treninge. 
Želimo napomenuti da je ovaj sport, 
ako se poštuju jednostavna pravila, 
potpuno bezbedan i za školsku 
omladinu, tako da se na primer u 
Sloveniji školske sportske sale u 
novije vreme i ne prave bez veštačke 
stene. U susednoj Mađarskoj ovakva 
vežbališta poseduju i mnogo manja 
naselja od Subotice. Zbog toga što se 
montiraju na zidove i plafone objekta 
veštačke stene ne smanjuju prostor za 
ostale namene sale, već samo 
oplemenjuju prostor i dodaju mu 
novu funkciju. 

Za članove Planinarskog kluba 
stena znači mnogo, moglo bi se reći 
da ona za penjače znači isto što i 
fudbalski teren za fudbalere, bazen za 
plivače, klizalište za hokejaše... Bez 
redovnog treninga nema ni sportskih 
rezultata, pa naši penjači ove godine i 
nisu učestvovali na takmičenjima u 
kojima su nekada bili među 
najboljima u Srbiji. Treninzi za 
uspone na visoke vrhove sveta su 
teški i kompleksni, a bez veštačke 
stene sigurno nisu kompletni. 
Ponovnom izgradnjom veštačke stene 
naš grad se svrstava među one 
gradove koji neguju ovaj sport u 
zemlji i okruženju, a to su Beograd, 
Novi Sad, Niš, Kikinda, Bačka 
Topola, Segedin... Ovaj adrenalinski 
sport je u prethodnom periodu 
privukao veći broj mladih u 
planinarski klub. Na tu činjenicu smo 
posebno ponosni jer smatramo da 
smo mladim ljudima u Subotici  
pružili jedan interesantan i zdrav 
način da provedu svoje slobodno 
vreme i na taj način ih odvojili od 
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izazova ulice. 
Pozivamo one koji su 

zainteresovani da se oprobaju u ovom 
sportu da dođu na sastanke 
Planinarskog kluba četvrtkom u 19 i 
30. Prostorije kluba nalaze se na 
adresi Lenjinov park 11. Informacije 
se mogu potražiti i na sajtu kluba: 
www.suplaninari.co.yu 

Posebnu zahvalnost članovi 
kluba duguju Izvršnom odboru 
Opšine Subotica koji je pomogao 
izgradnju veštačke stene. 

 
Planić Iso 

 

РАЈСКО ПРСКАЛО 

Највиши водопад на 

Балкану, висок 124 м. 

 
На територији бивше, 

велике Југославије има доста и 
лепих и водом богатих, а и 
високих водопада и слапова. 
Набројаћемо само неке: Перич-
ник у Словенији, Слапови Крке, 
Штрбачки бук на Уни, Радавац на 
Дриму, Сопотница, Скакала на 
Дивчибарама... Но, највиши 
водопад је Скакавац у околини 
Сарајева. Он  делује снажно и 
опасно, јер је висок чак 98 
метара! 

Упутивши се у Бугарску циљ 
нам је била Балкан (Стара) 
Планина и њен највиши врх 
Ботев, висок 2376 метара. Да би 
се попели на Ботев требало је 
доћи скоро до центра Бугарске, 
до града Калофера. Одатле до 

врха Ботева има чак 7 сати хода 
са висинском разликом од 1700 
метара!  

Kада се пође ка врху, испод 
врха се уочава бела трака воде 
која се вертикално стропоштава. 
Из те удаљености процењује се 
да је водопад висок, али да не 
прелази висину од 60-70 метара. 

Пут води ка планинарском 
дому који се зове «Рај». Чудно 
име?! А да би се до њега дошло 
треба се добро находати, најпре 
ливадама, а потом столетном 
буковом шумом преко безброј 
потока, који се хучно стропош-
тавају са скоро вертикалних стена 
врха Ботев. Ови потоци  на свом 
путу ка клисури и утоку у Белу 
реку праве безброј слапова и 
каскада. Пут је толико леп, 
романтичан да са правом цео тај 
крај се назива «Рај». Доласком до 
планинарског дома тек тада се 
види водопад у свој својој 
величини. Чини се да је јако 
близу, да му се може каменом 
добацити. Али када се пође ка 
њему, иако је све на дохват руке, 
ипак до подножја водопада треба 
40 минута хода! 

Вода се сурвава из једног 
голог, каменитог левка. На свом 
путу до подножја на два места 
удара у стену и распрскава се 
милионе капљица, тако да је у 
подножју стално влажно и стиче 
се утисак да непрестано пада 
киша. Тек када се приђе овом 
оријашком водопаду схвати се 
колико је он висок и како је човек 
у његовом подножју мали и 
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ситан. 
Пењући се на врх Ботев 

серпентинама уз вертикалну 
стену на висини од 2100 излази се 
на нешто блажи терен. Све је 
около голо пуно камења, обрасло 
густом кратком травом. Под 
самим врхом је увала још увек 
пуна снега. Половина је јуна и 
снег се топи. Ту је и извор, који је 
делимично каптиран и спроведен 
пумпом за потребе метеоролошке 
станице која је на врху планине.  

Поток испод каптаже већ 
има подоста воде. Доста стрмо 
скакуће са камена на камен, 
градећи безброј малих каскада. 
Прима успут још неколико 
притока од снежнице и све 
бујнији хита ка југу. 

После непуног километра 
безазленог тока, одједном стиже 
до вертикалног одсека низ који се 
безглаво отискује у амбис дубок 
124 метра! Долазак до самог 
одсека и амбиса није безазлена 
шетња, али са једног од околних 
висова, не само да се види сунов-
рат потока, већ и планинарски 
дом «Рај» који је око 500 метара 
ниже на једној зеленој ливади 
окружен буковом шумом. Поглед 
је заиста фасцинантан. 

Посетилац не може да се 
одлучи који је поглед лепши, 
атрактивнији, да ли из подножја 
где поглед једва допире у висину 
до почетка водопада, или поглед 
са стене изнад водопада, који је 
суров, а истовремено неодољиво 
леп. 

Најбоље је доћи и погледати 

га и дивити му се и одоздо, али и 
одозго. Поглед на овај водпад 
било из кога угла никога не 
оставља равнодушним. 
 

Александар Дамјановић 

 

Postavljena ''Desina''smer 

 
U napuštenom kamenolomu 

krečnjaka Orlovo bojište, koji se 
nalazi na desetak minuta hoda od 
planinarskih domova na Popovici 
(Fruška gora), vojvođanski alpinisti 
su u organizaciji Komisije za 
alpinizam Planinarskog saveza 
Vojvodine nastavili radove na 
uređenju vežbališta za alpiniste i 
sportske penjače. Tokom vikenda 15. 
i 16. aprila 2006. nastavljeni su 
radovi na čišćenju stene i odva-
ljivanju labilnog stenja. Akumula-
torskom bušilicom su izbušene nove 
rupe i postavljeno je još deset 
klinova, tako da oni, sa već dva od 
ranije postavljena, obezbeđuju 
penjanje na prvoj postavljenoj smeri 
koja ima dve varijante. Visina smeri 
je 20 metara, njena težina tek treba da 
bude ocenjena (predlog je: 4(6)), a 
namenjena je za trening početnika sa 
gornjim osiguranjem i uvežbavanju 
penjanja  na kopčanje. Smer je, nakon 
što je ispenjana, krštena imenom 
''Desa''. Na uređenju smeri su radili 
Laza Radivojac (''Kinđa'' Kikinda), 
Mišо Nikolić (''Vilina Vodica'' 
Bukovac), Mirko Kujundžić, Enes 
Sulejmanović i Iso Planić (''Spartak'' 
Subotica).  

Tokom narednog meseca biće 
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postavljena još jedna smer za koju je 
oprema već nabavljena, a zatim nam 
ostaje da penjemo, penjemo... i 
ponovo procenimo mogućnosti daljeg 
razvoja ovog vežbališta. 

 
Planić Iso 

 

ZABAVA, DRUŽENJE I 

VITEŠKO NADMETANJE 

 
Tradicionalni 29. Planinarski 

maraton na Fruškoj gori okupio je u 
subotu 6396 prijavljenih učesnika. 
Učesnici iz 155 mesta iz Srbije i Crne 
Gore zajedno sa maratoncima iz 
Grčke, Češke, Mađarske, Slovenije, 
Hrvatske, Bosne i Hercegovine, 
Republike Srpske i Makedonije 
startovali su sa Popovice u 9 sati na 
znak Zorana Vučevića, predsednika 
Skupštine grada.  

Šetači, trkači i biciklisti su na 
raspolaganju imali 12 staza, od one 
najkraće od 3520 metara, do staze 
ultramaratona duge 102,75 km.  

Nešto posle zvaničnog starta 
najkraćom stazom, nazvanom „Staza 
radosti i zadovoljstva“, krenulo je 
stotinak mališana predškolskog 
uzrasta praćenih roditeljima. I dok su 
male noge pravile svoje prve 
planinarsko – maratonske korake, 
malo stariji maratonci su stigli do 
Stolova, raskršća gde se odvajaju 
istočne i zapadne staze. Overa 
maratonskog kartona, pa nastavak 
prema planu: Šetači su posedali i 
prionuli na užinu, a trkači požurili 
dalje. Oni koji su već na samom 
startu krenuli ka zapadu, u to vreme 

su preko Kraljeve Stolice uveliko 
grabili prema Vrdniku. 

- Prve statističke podatke 
imaćemo za koji sat, ali već sada 
mogu da kažem da smo primetili da 
ove godine imamo izuzetno mnogo 
mladih učesnika – naglasio je Milivoj 
Kiždobranski, sekretar Organiza-
cionog odbora Maratona, neposredno 
nakon starta.  
 

ČIZMA GLAVU ČUVA... 
 

Prateći markaciju - beli krug sa 
crvenim srcem, maratonci su se 
kretali fruškogorskim stazama i 
zaustavljali se kod svake kontrolne 
tačke da perforatorima overe 
učesničke kartone. Veterani su bez 
dileme produžavali odabranom 
stazom, dok su „debitanti“ za svaki 
slučaj proveravali kuda dalje. Pravilo 
„mapu čitaj i seljaka pitaj“ pokazalo 
se kao tačno. Jer, mada se nekima 
činilo da su dobro protumačili oznake 
na karti i putokaze na transparentima, 
dešavalo se da krenu u sasvim 
suprotnom smeru.  

- Koju stazu ideš? U tom slučaju 
- ovuda! – usmeravali su kontrolori, 
uz komentar da je sreća što su staze 
suve:  

- Ovi u šminkerskim patikama bi 
izginuli! Većina ljudi krene propisno 
obuvena, u cipelama za pešačenje, ili 
u gojzericama, sa dva para čarapa. 
Tako se mogu preći duge staze. A 
svake godine imamo nekoliko njih 
koji krenu na ultra ili veliki maraton u 
obući „za po gradu“, pa odustanu 
zbog žuljeva, ili zato što su na nekoj 
nizbrdici okliznuli i iščašili zglobove! 
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NEKO NA BRZINU, NEKO 

NATENANE 
 

Za maratonce na stazama 
velikog i ultramaratona organizatori 
već godinama unazad obezbeđuju 
besplatan obrok u Vrdniku. Domaćini 
su i ove godine spremili 8 kazana 
pasulja koji se služio na pijačnim 
tezgama. Okrepljenje, pa dalje prema 
Jazku, na besplatan čaj. Tako 
okrepljeni mogu dalje do kontrolne 
tačke 13, na Letenki, gde se 
definitivno odlučuju da li će se 
oprobati na najdužoj stazi. Od 
Letenke pa sve do cilja, na svakoj 
kontrolnoj tački, evidentira se svaki 
maratonac imenom i prezimenom, uz 
upisano prolazno vreme. 

I mada se čini da je ultramaraton 
sa svim uzbrdicama i nizbrdicama na 
102,75 km nemoguće savladati, 
naročito na noćnom delu staze, broj 
onih koji ga prelaze pokazuje da to 
nije tačno. Ove godine je 
„nemoguću“ stazu prešlo 177 
učesnika, od kojih je najbrži bio 
Nišlija Miodrag Miljković. Na 
Popovicu se vratio već u 21,50! 
Najbrža žena bila je Katalin Veg iz 
Mađarske, koja je na cilj stigla u 
05,19, samo minut pre drugoplasirane 
Željke Radočaj iz Novog Sada. 

Sa velikog istočnog maratona 
(82,93 km) u 20,15 prvi je dotrčao 
Željko Blagojević iz Čelinca kod 
Banja Luke. Stazu velikog zapadnog 
maratona (86,84 km) prvi je u 22,43 
završio Panin Milenko iz Despotova. 
Ostali se nisu tako jako žurili. 
„Ultraši“ su hodajući pristizali na cilj 

do nedelje u 19,00 sati, kada su 
čistači definitivno zatvorili maraton. 
A grupa planinara iz Makedonije je 
iskoristila stazu od 19 km za 
apsolutno uživanje i detaljan obilazak 
Fruške gore. Sa starta su krenuli kada 
i svi, u 9 sati. Na cilju su bili u – 
21,00! 

Aida Skakić 

 

НА КРОВУ БАЛКАНА 

 
Заљубљеници у снежне 

падине пре неколико година 
открили су бугарске планине. 
Њихова лепота, уређеност стаза, 
богами и приступачна цена, све 
више привлачи скијаше из наше 
земље. Планина Рила омиљено је 
састајалиште љубитеља зимских 
радости. Ипак, мало ко од оних 
који се стазама које воде са врха 
Мусале зна да се скијају на крову 
Балкана. Наиме, Мусала је највиши 
врх нашег полуострва, са надмор-
ском висином, од тачно 2.971,48 
метара, како су израчунали 
бугарски војници. 

Наравно да је за сваког 
планинара освајање највише тачке 
на Балкану прави изазов, а још 
када се на врх крене усред зиме... 
Три планинара маглићке подруж-
нице ПСД  “Железничар” – Зоран 
Грчић, Милан Добровољски и 
Миленко Папин одважили су се 
управо на овај подухват. 
Опремљени правом, правцатом 
планинарском опремом за зимске 
услове, прешли су дуг и заморан 
пут мењајући возове, аутобусе и 
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комбије, како би стигли у подножје 
Мусале. Први задатак – успон од 
скијалишког центра Боровец до 
планинарског дома “Хижа Мусала” 
на 2.389 метара. Маркирана стаза 
пружа се право увис прелажећи 
кроз густу борову шуму, а једини 
проблем нашим планинарима 
представљала је чињеница да 
планинарска стаза служи и као 
скијашка, па је скакање у снег с 
времена на време било неминовно. 
Још кад на леђима носите опрему 
тешку више од двадесет килограма, 
забави никада краја. Но, уз топао 
чај и ослушкивање ветра који је 
урлао кроз пукотине мале собе у 
коју су се сместили јунаци наше 
приче, време је брзо прошло. 

У рану зору, по старом 
планинарском обичају који налаже 
да се врх освоји пре него што 
избије подне, иако је магла претила 
да упропасти дан, три ратна друга 
упутила се право на врх – онај 
војни, наравно. И сунце је ускоро 
почело стидљиво да обасјава 
планину, да би пред планинарским 
домом “Еверест”, на 2.750 метара 
надморске висине, засијало у свом 
своме сјају, пружајући као највећу 
награду планинарима 
спектакуларан поглед на планинске 
масиве. 

Од дома до врха пут 
обележавају велике бандере, 
успомена на дане када је струја на 
овај начин довођена до 
метеоролошке станице на самом 
врху. Електрична енергија одавно 
се доводи кабловима испод земље, 
а бандере кроз које су провучене 

сајле, одлично су приручно 
средство за сваког пењача. Ипак, 
пошто је снег овде дубок, биле су 
неоходне и дерезе, специјални 
клинови који се навлаче на ципеле 
и онемогућавају клизање. Од 
станице до самог врха више није 
далеко, а троугласта плоча неми је 
сведок великог успеха наше тројке. 
Срећом, ту су фотоапарати, а 
једносатни одмор морали су да 
прекину јер се полако спуштао 
мрак. И тако, стазом до Јастрепца, 
на 2.300 метара, полако поред 
неуморних скијаша, планинари су 
стигли до зимске цивилизације – 
жичаре и ресторана, који су због 
јаког ветра били затворени. 
Домаћини су, срећом, били код 
куће, и чим су чули одакле су и 
којим су послом дошли на Мусалу, 
кренуле су топле чоколаде и 
чајеви, да би се на крају сви 
сложили да је за овакву зиму 
најбољи лек – ракијица. 

И тако, уз чашицу пића и мрву 
разговора прослављен је још један 
успех чланова “Железни-чарa” – 
освојен је врх Балкана, у зимском 
успону, једном од најтежих 
подухвата који сваки прави 
планинар највише воли – испитати 
себе и своје границе, досегнути врх 
и осетити чари победе над 
највећим и највишим врховима. 

А за оне који ипак више воле 
санкање, грудвање, сноуборд и 
скијање: шта чекате, па снега још 
има у изобиљу! 

 
Ивана Вујанов 
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МЕЊАЈУ ГЕОГРАФИЈУ 

 

Најновије откриће нишких и 
других планинара на самим врхо-
вима Старе планине може се без 
икаквих резерви сврстати у исто-
ријска и епохална. Изнад села Дој-
кинце, између планинскух врлети 
пронађен је кажу упућени, дефини-
тивно највећи водопад у Србији. 

У уџбеницима географије о 
нашој земљи увек су водопади 
заузимали посебно место. Највећи 
слапови у СФРЈ били су на 
Плитвичким језерима (72 метра) и 
код Јајца (47 метара). У Србији их 
је мало, а њихов је пад, бар према 
ономешто је је измерено и забеле-
жено у књигама природописаца, од 
два до 20 метара. Малих водопада 
има у Горњој Ресави, на реци 
Бељаници, код Ивањице, и реке 
Комарнице, недалеко од Бајине 
Баште, на Златибору и Копаонику, 
на Тари ... 

Откриће планинара аванту-
риста на Старој планини проме-
ниће и уџбенике у нашој земљи. 
Пиљски водопад, који је име добио 
по истоименој реци, висок је 65,5 
метара. Прецизно је измерен, каже 
Слободан Гејо, нишки планинар и 
алпиниста: 

- Стара планина је прошарана 
од голети и густих листопадних, 
али помало и четинарских шума. 
Испресецана је рекама и речицама, 
потоцима и клисурама који се не 
могу пребројати. Када се са 
магистралног пута Ниш – Пирот 
скрене долином Темске реке и 

прође крај манастира у самој 
Темској, горе као на небу, врхови 
су Старе планине, до којих се врло 
тешко стиже. Цео планински 
гребен, на 1.600 метара надморске 
висине, јесте изазов, и приликом 
једне од последњих наших акција 
изнад Дојкинца наишли смо на 
неколико клисура и великих 
провалија. Негде и погледом не 
може да се досегне до дна. Испод 
врхова Чунгуљског, Куртуљског и 
гребена Јеленски скок, наишли смо 
на Пиљску реку и кренули њеном 
клисуром. 

Тако смо и дошли до 
задивљујућег призора, до места где 
се састају небо и планина, а где се 
више мањих речица улива у 
Пиљску. Одатле, само педесетак 
метара наниже, вода пада у 
провалију, угледали смо велики 
водопад. Хук воде нас је 
привукао... 

Неколицина најодважнијих 
планинара кренула је стрмином 
покрај водопада и успели су да се 
спусте кроз кањон до дна саме 
провалије, где је огроман вир, 
право језеро, и где се под сунчевим 
зацима вода прелива у свим бојама. 
У потпуној дивљини планинари су 
открили право богаство. 

-Измерили смо 65,5 метара од 
површине воде на језерцету до 
места одакле пада. То за нас, а ве-
рујем и целу земљу представља 
огромно богаство, велико и зна-
чајно откриће. Стара планина, са 
чијих врхова свет изгледа као 
бескрајно море облака и прос-
транство из којег израњају као 
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острва планински врхови Суве 
планине, Копаоника, Ртња и дру-
гих, увек је била занимљива и за 
планинаре и за туристе. Са изград-
њом прикладних стаза до Пиљског 
водопада сигурно је да ће бити још 
већа атракција – каже Слободан 
Гејо. 
 

Т. Тодоровић 

 

TRAGEDIJA NA EVERESTU 

1996. 

 
Kada se 10. maja 1996. godine 

Rob Hall sa vrha Mont Everesta 
(8.848 m), najvišeg vrha na svetu 
voki-tokijem javio Helen Wilton u 
bazni kamp ispod Everesta bio je 
presrećan. Tog dana se na vrh popele 
24 penjača iz njegove, Scott 
Fischerove i Tajvanske ekspedicije. 
Nije znao, a nikada nije ni saznao, da 
su se istog dana sa severa popela i tri 
penjača Indijske ekspedicije. 

Helen Wilton je odmah uputila 
gomilu faksova koji su nosili vesti o 
trijumfalnalnom završetku 
ekspedicije, jer pre toga u toku 
jednog dana nikada se toliko ljudi 
nije popelu na vrh Mont Everest. 

Rob Hallu je trebalo deset 
godina i tri pokušaja da bi se 1990. 
godine popeo na Mont Everest. Sa 
8.848 metara, sa vrha Everesta 
zajedno sa Peterom Hilarijem – 
sinom Edmunda Hilarija, koji je prvi 
zakoračio na najviši vrh na svetu 
1953. godine, direkno se s vrha 
uključio u radio emisiju na Novom 
Zelandu. Sa svojim najboljim 

prijateljem Gary Ballom u toku 1990 
godine popeo se na svih sedam 
najviših vrhova kontinenata. To mu je 
donelo neverovatnu popularnost i 
odlučio je da od 1992. godine 
organizuje samo  međunarodne 
ekspedicije na Everest. I pored 
izuzetne velike cene od 65.000 dolara 
po penjaču, njegove međunarodne 
ekspedicije nisu imale problema sa 
brojnošću. Njegov zemljak Edmund 
Hilari ga je optužio da doprinosi 
komercijalizaciji Everesta  i 
nepoštovanju planine. Rob Hall nije 
želeo da se suprostaviti svom 
dečačkom idolu, a ne bi ni vredelo, 
jer Hilari je polubog – nacionalno 
bogastvo na Novom Zelandu. O 
Hilarijevim rečima počeo je da 
razmišlja ponovo veoma brzo, već 
posle pet meseci.  Na Daulagiriju 
(8.167 m), sedmom vrhu po visini u 
svetu, umro mu je od edema mozga 
najbolji prijatelj Ball. 

Amerikanac Scott Fischer i Rob 
Hall su se upoznali 1992. godine na 
drugom po visini vrhu na svetu, na K-
2 (8.611 m). Na silasku sa vrha Scott 
Fischer je susreo Halla u oluju kako 
nosi Balla koji više  nije mogao da 
hoda. Sa dvojicom prijatelja  Edom 
Viestrusom i Charliem Maceom, 
Fischer je pomogao Hallu da spusti 
Balla sa planine i tako obojici spasao 
život. Fischer je boravio četiri puta na 
Everestu, a tek 1994. godine na njega 
se popeo. Njegovo alpinističko 
iskustvo je bilo prebogato, ali slavu je 
doživeo samo na lokalnom nivou. 
Želeo je više, a to više je čekao 
gotovo dvadeset godina. Njegov 
najveći problem je bila mistična 
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bolest koju je dobio još 1984, godine 
u masivu Anapurne, koja je prerasla u 
“hroničnu bolest jetre”. Lekari nikada 
nisu ustanovili koja je to bolest, ali 
imala je sve simptome malarije. Kada 
bi dobio napad, ma gde se nalazio 
morao je deset do petnaest minuta da 
legne. Nikad o toj bolesti nije 
govorio. 

Nešto pre 20 časova na Južnom 
sedlu na visini od 7.996 metara, 9. 
maja 1996. godine oluja koja je 
besnela prestala je. Vetra više uopšte 
nije bilo. Rob Hall je gotovo vojnički 
naredio: “Svako ko sutra u dva 
popodne ne bude mogao barem 
pljunuti do vrha mora će odustati i 
krenuti dole".  

Prva je ka vrhu Everesta u 
dvadeset i pet minuta pre ponoći 
krenula Hallova grupa – bilo ih je 
petnaest. Isti broj ljudi krenuo je pet 
minuta posle ponoći – Fischerova 
grupa. Iako je obećao da te noći 
Tajvanci neće krenuti ka vrhu, vođa 
ekspedicije Gau Ming-Ho poznatiji 
kao Makalu Gau, sa dvojicom 
Šerpasa odmah nakon Fischerove 
grupe kreće ka vrhu. 

Kolona predugačka. Čelo kolo-
ne neprestano zastajkuje i po hladno-
ći čeka najsporije sa začelja. Frank 
Fischbeck, kojem je ovo četvrti 
pokušaj uspona na Everest, iz čista 
mira je zaključio da sa današnjim 
danom nešto nije uredu, okrenuo se i 
krenuo nazad ka Južnom sedlu. 
Najspremniji, posle ispenjane snežne 
police i dosezanja vrha jugoistočnog 
grebena, sede na rančevima više od 
sata, čekajući da se ostali popnu. 
Dragoceno vreme prolazi.  

Dalje je sneg dubине preko 
kolena. Fischerova grupa i Tajvanska 
ekspedicija dalje kreću prvi ne 
čekajući da se Hallova grupa okupi. 
Šerpa Lopsang Jangbu, kojem je po 
ranijem dogovoru bio najvažniji 
zadatak da bude na čelu i postavlja 
užad, sve je više vukao novinarku 
Sandy Hill Pittman, koju su u baznom 
kampu zbog njene samouverenosti 
prozvali “Sandy Pit Bul”. Ovaj potez 
Šerpe Lopsanga se posle pokazao kao 
jedan od mnogobrojnih kamenčića 
koji su doprineli usporavanju uspona 
ka vrhu. 

Dalje od 8.300 metara nije bilo 
više postavljenih novih fiksnih užadi. 
Tek iz leda virili su stari ofucani 
ostaci užadi od ekspedicija ranijih 
godina. Šerpu Ang Dorje, kako se 
poverio prijateljima, predhodnu noć 
proganjali su duhovi. Namršten i 
zabrinut sedeo je više od sat vremena 
i posmatrao ispod sebe kako grupa 
ljudi mili niz nekoliko masivnih 
stenovitih skokova. Za bezbedan 
prelazak, po njima bilo je neohodno 
postaviti uže. On iako je imao užad 
kod sebe, čekao je Šerpu Lopsanga 
pa da zajedno to urade, jer sinoć je 
bio takav dogovor. Dragoceno vreme 
opet prolazi. Nervoza raste: Japanka 
Yasuko  ukopčala je žimar za uže, a 
da Beidleman koji je tražio prolaz 
kroz stenu nije drugi kraj užeta još 
nigde pričvrstio. Sreća da nije 
opteretila uže, jer oboje bi poleteli u 
provaliju. 

Oko 11 i 30 John Taske, Stuart 
Hutchinson, Lou Kasischke, smatraju 
da su daleko od vrha, okreću mu leđa 
i kreću dole. Sa njima Hall šalje dva 
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Šerpasa: Kamija i Čirija.  
Do 14 časova popelo se na vrh 

samo 6 penjača: Anatoli Boukrijev 
(3. put na vrhu), Andy Harris, Jon 
Krakauer, Neal Beidleman, Martin 
Adams i Klev Schoening. Posle 14 
časova počeli su da se dižu oblaci iz 
doline, a posle 15 h Južni vrh (8.748 
m) je bio već u oblacima. Iako je bio 
dogovor “svi nazad sa vršne piramide 
posle 14 časova”, još 18 penjača se 
popelo do 16 časova: Charlotte Fox, 
Tim Madsen, Sandy Pittman, Scott 
Fischer (2. put na vrhu), Lene 
Gammelgaard, Jangbu Lobsang (4. 
put na vrhu), Dorje Nawang, Tenzing, 
(3. put na vrhu), Tshering Tashi (3. 
put na vrhu), Michael Groom (2. put 
na vrhu), Rob Hall (5. put na vrhu), 
Yasuko Namba, Doug Hansen, Ang 
Dorje II (4. put na vrhu), Norbu (4. 
put na vrhu), Gau Ming-Ho, Nima 
Gombu (3. put na vrhu) i Mingma 
Tshering I (2. put na vrhu). 

Posle 18 časova vetar je već 
duvao brzinom preko 100 km na sat. 
Grupa je pri povratku sa vrha 
zalutala, i otišla na istočni deo Južnog 
sedla do same ivice 2.000 metara 
visoke stene Kangšunga. Bili su u 
Tibetu, a samo 300 metara od šatora 
kampa IV na Južnom sedlu. Zaklon 
od orkana našli su iza male kamene 
gromade, ne veće od kuhinjskog 
elementa. Jon Krakauer je šest meseci 
kasnije u knjizi “Into thin air” 
zapisao: “Oči su mi bile smrznute -  
priča mi Charlotte Fox nekoliko 
meseci kasnije i nisam verovala da 
ćemo se izvući iz toga. Hladnoća je 
bila strahovito bolna i nisam to mogla 
više trpeti. Jednostavno sam se 

predala, stisnula se na tlu i nadala da 
će smrt doći brzo. Nastojali smo 
održavati toplinu tela tako što smo se 
međusobno udarali - seća se 
Weathers. Neko je vikao na nas da 
nastavimo micati rukama i nogama. 
Sandy je bila histerična i neprestano 
je urlala: ‘Ne želim umreti! Ne želim 
umreti!’... Beidleman je odlučio da će 
biti spreman na prvi znak popuštanja 
oluje, a malo pre ponoći njegova je 
budnost bila i nagrađena. Iznad sebe 
je ugledao par zvezda. Svima je 
viknuo da pogledaju. Beidleman je 
sada pokušao grupu da postavi na 
noge i natera ih da krenu u smeru koji 
mu je pokazao Schoening, ali Sandy, 
Charlotte, Beck i Yasuko bili su 
nepokretni poput biljaka. Bilo mu 
jasno da neko iz grupe mora stići do 
šatora i pozvati pomoć jer će svi 
izginuti. Okupio je sve koji su još 
imali života u sebi i tako su 
Schoening, Gammelgaard, Groom i 
dvojica Šerpa krenuli u oluju po 
pomoć. Za sobom su ostavili četvoro 
poluživih ljudi i Tima Madsena. On 
se, odlučan u nameri da neće napustiti 
svoju devojku, Charlotte Fox, 
dobrovoljno se javio da ostane i pazi 
na ostale dok ne stigne pomoć. 
Dvadeset minuta kasnije Beidleman 
je sa svojom grupom doteturao u 
logor. ” 

Boukrijev je krenuo u potragu 
za preostalim petoro penjača na 
Južnom sedlu. Kad ih je našao 
Yasuko je ležala na leđima, sa punom 
kapuljačom snega i bez rukavica. 
Beck je sedeo sklupčan i nije se 
mogao micati. Sandy je sedela u 
Madsenovom krilu i takođe se nije 
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micala, a ruke su je bile bez rukavica. 
Boukrijev je poneo do logora 
Charlotte, a ostalima je obećao da se 
odmah vraća po njih. Ubrzo se vratio 
po Sandy i Madsena. Bilo je 4 i 30 
ujutro. Ostala je Yasuko, delovala je 
mrtvo, a Brecka više nije bilo. U 
međuvremenu je ustao, a vetar ga je 
odbacio na leđa i nestao u noć?. 

Stuart Hutchinson je pokušao 
okupiti spasilačku ekipu na Južnom 
sedlu. Šerpasi Čuldum i Arita su se 
otrovali ugljen monoksidom pri 
kuvanju u šatoru. Ostala četvorica 
Šerpasa su bila previše iscrpljena od 
uspona na vrh. Penjači koji su se 
vratili više su bili u nesvesti, nego pri 
svesti. Pokušaj je propao. 

Doug Hansen, koji je puzeći 
prešao poslednje metre do vrha i Rob 
Hall su poslednji krenuli sa vrha 
posle 16 časova. Hansen je odmah 
ispod vrha ostao bez kiseonika u 
boci. Posrtao je i izgubio kordinaciju 
pokreta. Hall je preko voki-tokija 
tražio da mu neko donese pune boce 
sa kiseonikom. Andy Harrison koji je 
teško bolestan bio na Južnom vrhu 
(8.748 m) i borio se da preživi, čuo je 
preko voki-tokija vapaj Halla za 
bocama za kiseonik. Natovario je dve 
pune boce sa kiseonikom i krenuo 
ponovo ka vrhu Everesta. Šerpa 
Lopsang koji ga je poslednji video u 
17 i 15 na Južnom vrhu kasnije je 
izjavio:"Bio je to herojski poduhvat 
koji će ga koštati života." 

Od 17 i 57 do 2 i 46 Rob Hall se 
više nije javljao preko voki-tokija. U 
2 i 46 h se njegov glas jedva čuo od 
fijuka vetra: "Hajde, miči se! Nastavi 
tako!" Kome je govorio nikada nije 

utvrđeno. 
Za preumornog Scott Fischera 

na visini od 8.660 metara, stenovite 
litice bile su nerešiv problem. Kad ga 
je sustigao Šerpas Lopsang oko 18 
sati Scott mu je rekao "Ja sam vrlo 
umoran, preumomoran da idem dalje. 
Skoči ću." Do 400 metara, iznad 
Južnog sedla maleni Šerpas Lopsang 
je nosio Fischera. Više nije mogao. 
Tu ih je sustigao Tajvanac Gau Ming-
Ho kojeg su više nosili nego vukli 
dvojica Šerpasa. Na malenoj kamenoj 
polici ostali su Fischer i Gau Ming-
Ho, Šerpe hitaju po pomoć. Zbog 
nevremena koje hara Everestom 
zalutali su i tek u ponoć su stigli u 
šatore na Južnom sedlu. 

U 4 i 43 ujutro Hall se javio sa 
Južnog vrha. Sa njim nisu bili ni 
Hansen, niti Harris. Noge mu više ne 
funkcionišu. Iako je našao dve pune 
boce sa kiseonikom, maska mu je 
zaleđena i ne funkcioniše. Uzeo je 
četiri miligrama oralnog deksameta-
zona. U 5 sati preko satelitskog 
telefona je razgovarao sa svojom 
suprugom sa kojom je 1993. bio na 
vrhu Everesta. Jane Arnold, Hallova 
supruga kasnije je izjavila: "Zvučao 
je izgubljeno, kao neko ko polako 
odlazi". Oko 9 sati uspeo je da odledi 
masku za kiseonik. Ponovo je udisao 
kiseonik!  

Oko 9 sati i 30 minuta Šerpasi 
Ang Dorje i Lakpa Čiri napustili su 
logor IV i krenuli ka Hallu. Vetar je 
duvao oko 70 km na sat. Iscrpljeni su 
od jučerašnjeg uspona na vrh. Za 
njima kreće i druga spasilačka ekipa 
– Šerpe Taši Šering i Navang Sia Kia 
i jedan Šerpa iz Tajvanske 
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ekspedicije, čija je namera bila da 
spasu Scotta Fischera i Gau Ming-
Hoa. Pronalaze Scotta Fischera i Gau 
Ming-Hoa na visini od 8.290 metara. 
Fischeru su davali kiseonik, ali on 
uopšte ne reaguje. Još malo diše, ali 
ukočeno je buljio prema tlu i usta su 
mu bila potpuno zgrčena. Gau je 
udisao kiseonik iz boce, čak je popio 
i malo čaja. Nose ga dole. Anatolij 
Boukrijev je oko 19 h sam stigao do 
Fischerovog tela. Bio je mrtav. 
Umesto mrtvačkog plašta prekrio mu 
je lice ruksakom. 

Šerpe koje su krenule ka Rob 
Hallu u 15 sati, 200 metara ispod 
Južnog vrha, zbog orkanskog vetra i 
velike hladnoće okreću se i vraćaju se 
u logor na Južnom sedlu. U 18 i 20 
Hall se ponovo čuo sa svojom ženom. 
Poslednje reči koje je iko čuo od 
Hala bile su: "Volim te. Mirno 
spavaj, ljubavi. Ne brini za mene." 
Dvadeset dva dana kasnije Hallovo 
telo napola zatrpano snegom je 
pronađeno na Južnom vrhu. 

U toku 11. maja na Južnom 
sedlu se kreće u potragu za telima 
Yasuko Namba i Beck Weather. 
Nađena su dva tela delimično 
prekrivena snegom. Kada je sa 
jednog tela razgrnut sneg pojavio se 
lik Yasuko Nambe. Ruke su joj bile 
potpuno smrznute, oči stisnute, a 
koža bela poput kreča, a ona je još 
jedva primetno disala. Malo dalje od 
nje je Beck Weather. Niz kosu i lice 
visile su ledenice. I on je  jedva 
primetno disao. Jedva čujno je nešto i 
mrmljao. Šerpa Lakpin, veteran 
Everesta, je rekao da ih ne treba 
dirati, već da moraju da budu 

prepušteni sudbini “Iovako imamo 
problema da sami sebe spustimo sa 
planine”. Hutchinson, koji je 
pronašao tela rekao je:”Koliko god to 
bilo teško – nije bilo izbora, treba 
sačuvati snagu grupe za one kojima 
će se moži pomoći. ” Možda najbolje 
govore reči ljudi koji su grupu 
dočekali u baznom kampu: ”Izgledali 
su kao vojnici nakon pet meseci 
rovovskog rata.”  Oko 17 h istog dana 
na Južnom sedlu mrtvaci su ustali. 
Posle dvadeset sati kome Beck 
Weather je ustao. Posle sat i po 
tumaranja prešao je 300 metara do 
šatora na Južnom sedlu. Desna ruka 
mu se smrzla, na levo oko je bio slep, 
a na desno je video svega jedan metar 
ispred sebe. Kasnije mu je 
amputirana desna ruka. Najvažnije, 
preživeo je. 

Everestu tog 11. maja 1996. 
godine bilo je malo 5 žrtava sa južne 
padine. Istog dana sa severne strane 
su poginula trojica indijskih alpinista, 
a te 1996. godine u beloj grobnici 
Everesta zauvek je ostalo 15 ljudi. 
Mnogo! 

Ljudi su možda još suroviji. 
Posle ove tragedije snimljen je film, 
napisane knjige i bezbroj novinskih 
tekstova. Da niko nije izginuo o 
Everestu i ljudima na njemu ne bi se 
pisalo, a kamoli film snimao! 

 
Milivoj Erdeljan 

 
 

 


