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DOLINA ARIŠA U SEPTEMBRU 

 
Četrnaest kilometara od 

poznatog ski centra Lake Louise u 
Banff Nacionalnom parku u Kanadi 
nalazi se Moraine Lake, glacijalno 
jezero predivne plave boje koje 
privuče mnoštvo turista tokom leta da 
uživaju u prelepom vidiku na jezero i 
okolnih deset vrhova. Zimi je oko 
šest kilometara puta koji se odvaja od 
glavnog puta za jezero Lake Louise 
zatvoreno jer se ne čisti od snega. 
Leti se relativno mali parking napuni 
do devet sati ujutro. Morate se 
parkirati uz put tako da su kolone 
parkiranih kola dugačke nekoliko 
kilometara. U jesen nastupa pravi 
haos na uzanom putu koji vodi do 
jezera. Tokom dva vikenda krajem 
septembra u rano popodne policija 
zatvori put za Lake Moraine. 
Propušta samo onoliko automobila 
koliko ih prethodno napusti Lake 
Moraine, kako bi se omogućio prilaz 
policijskih i ambulantnih vozila u 
slučaju potrebe. Uzrok sve te gungule 
su ariši koji prekrivaju okolne padine 
i koji su u toku ta dva vikenda 
prelepe žute boje. Popularnost ove 
pojave je tako velika da se čak na 
vestima objavljuje da su ariši 
promenili boju i hiljade ljudi kreće 
put Lake Moraine-a da uživa u 
prizoru. To ne treba da vas čudi jer je 
jesen u Kalgariju vrlo kratka Te 
divne jesenje boje traju (ako imamo 
sreće) svega dve nedelje i onda 
nastupi mraz i opadne lišće i drveće 
je golo sledećih osam meseci.   

Da bismo izbegli tu preveliku 

gužvu, na put ka Lake Moraine-u, 
koji je udaljen od Kalgarija oko 200 
kilometara, smo krenuli pre svanuća 
Zoru smo dočekali na ulazu u Banff 
Nacionalni park gde smo bili 
nagrađeni za rano ustajanje pogledom 
na vrhove planina koji su bili 
ružičasti od prvih zraka sunca koji su 
ih obasjavali. Na parkingu kod Lake 
Moraine-a još je bilo slobodnih 
mesta.  

Vremenska prognoza je bila 
povoljna, sunčano, bez kiše i oko 
dvadesetak stepeni (prava letnja 
temperatura) ali jesen je jesen. Kad 
smo krenuli žalili smo što nismo 
poneli kape i rukavice jer je jutro bilo 
vrlo hladno. Najpopularnija staza za 
uživanje u bojama jeseni je ona koja 
je dugacka oko tri kilometara i vodi 
oko 400 metara naviše u dolinu ariša.  
Vodi kroz šumu, dosta je strma i 
znamo da ima deset serpentina do 
vrha tako da počinjemo da ih 
odbrojavamo. Vidimo mnoštvo boja 
oko nas, žuta od pokoje žute krošnje, 
crvenkasta od žbunja, plava od jezera 
koje se nazire kroz šumu i postepeno 
se udaljava kako odbrojavamo 
serpentine. I tada postajemo svesni 
gužve oko nas. Neprestano se 
mimoilazimo sa ljudima, ili mi 
prestižemo nekoga ili nas prestižu. 
Žagor je veliki tako da ono 
upozorenje na početku staze da se 
može ići samo u grupama od četvoro 
i više zbog opasnosti od medveda 
prosto postaje smešno. Posle desete 
serpentine primećujemo da smo u 
šumi ariša i sve oko nas je žuto, 
zlatno žuto, toliko sjajno da se prosto 
čini da sunce isijava iz svake zlatne 
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grančice ariša. Plavo nebo pruža 
divan kontrast žutim arišima. 
Monotoniju žute prekida zelena boja 
usamljenog četinara u šumi ariša. 
Oko nas se nalazi deset vrhova (svaki 
za po jednu serpentinu?) koji nose 
indijanska imena koji označavaju 
brojeve od jedan do deset. Vrhovi su 
pod snegom, blješte na suncu. Prosto 
smo zanemeli od tolike lepote. Ovo 
nam je prvi put da uživamo u ovom 
prizoru. Toliko smo čuli o tome, da je 
predivno, neverovatno i ništa što smo 
čuli nije nas moglo pripremiti za 
ovakvu lepotu! Osmehujemo se jedni 
drugima i ostalim ushićenim ljudima. 
Gužva postaje sve veća, teško je 
napraviti sliku staze a da se ne vide 
ljudi na stazi. I ovo je veliko 
iznenađenje za nas. Ne retko nam se 
desi da odemo na stazu i vidimo 
možda desetak ljudi. Nekoliko puta 
nam se desilo da prođemo celu 
kružnu stazu i ne sretnemo nikoga! A 
ovo podseća na maratonsku guzvu.  

Krećemo dalje stazom koja vodi 
prema jednom prevoju. Šuma polako 
postaje sve ređa. Na kraju izlazimo iz 
šume na zaravan sa koje se vide dva 
mala planinska jezerca. Sada se vidi 
tek po koje žuto drvce ne više od nas. 
Jos uvek ima planinskog cveća po 
livadi. Sunce je u zenitu i kao da se 
trudi da nadoknadi sve ono što je 
možda propustilo tokom leta i greje 
svom jačinom. Nalazimo se na oko 
2200 metara, trećeg vikenda u 
septembru u kratkim rukavima! Posle 
ručka umor od ranog ustajanja nas 
savladava i umesto redovne partije 
karata, odlučujemo se za dremanje. 
Žagor ljudi u daljini nas lepo 

uspavljuje, sunce greje, vetra nema ni 
malo, lepši uslovi za dremanje se ne 
mogu ni zamisliti.  

Nazad krećemo oko tri sata 
popodne. Sve ono što smo videli 
prepodne sada nam deluje potpuno 
drugačije zbog svetla. Polako 
ulazimo u žutu šumu ariša, spuštamo 
se i šuma se menja i postaje sve 
zelenija. Na stazi jos uvek ima ljudi 
koji se penju, njihova taktika je da 
izbegnu gužvu tako što će krenuti 
kasnije. Stižemo do Moraine jezera. 
Sedamo na klupu, zatvaram oči i 
ređaju mi se slike zlatnog drveća i 
plavog neba. Kad otvorim oči biće 
već sneg oko nas.  
 

Jelena Popržen 

 

ДО КРОВА СРБИЈЕ НА ТУРНО 

СКИЈАМА 

 

Недалеко од Књажевца налази 
се Стара планина, највећа планина 
у источној Србији, која је, можемо 
слободно рећи, оправдала наша 
очекивања за овај викенд. 

Високопланински масив 
простире се као природна граница 
према Бугарској. Пружа се уз њу у 
дужини од 100 км. Површина 
српског дела износи 1802 
квадратна км. Као једна од 
најлепших планина наше земље 
представља огроман потенцијал за 
развој туризма. Стара планина 
представља природно богатство 
изванредног значаја и у првој је 
категорији природних богатстава. 

Готово пет месеци годишње 
овај планински масив налази се 
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под снегом. Надморска висина на 
којој се простире, од 1.100 и 1.900 
м, има одличан потенцијал за 
изградњу дугих стаза за алпско 
скијање. То нам овог пута није био  
циљ. Првенствени план за овај 
викенд био је за неког проба а за 
неког усавршавање технике турно 
скијања. 

Поред турнирања желели смо 
да у потпуности уживамо у зимској 
идили и правом зимском 
доживљају планине и истинског 
боравка у природи, тј у шатору. 
Проба издржљивости и 
спремности за боравак у природи у 
зимским условима. 

По доласку на Бабин зуб, прво 
смо посетили планинарски дом и 
договорили се са домаром о 
локацији постављања шатора. 
Његово одушевљење нашим 
доласком заменила је неверица и 
зачуђеност нашом одлучношћу да 
заиста ноћимо напољу. У неколико 
наврата нам је нудио да ипак 
спавамо у дому и посебно је 
нагласио да су врата дома целу ноћ 
откључана за случај да се 
предомислимо. На његов предлог 
локације, поред дома смо након 
краћег лопатања и табанања снега 
поставили шатор. 

Бабин зуб се налази на 
надморској висини од 1.758 м, 
један је од најлепших крајолика 
Старе планине. Маркантне стене 
Бабиног зуба завршавају се 
југозападно од Миџора (надморске 
висине 2.169 м), највишег врха 
Старе планине и Србије, а најнижа 
тачка је на излазу из долине 

Прлитског (надморске висине 132 
м). Бабин зуб представља 
заштићени природни резерват. 

Након поподневног одмора од 
пута, напорног лопатања и скро-
мног  војвођанског ручка, уживали 
смо у предивном заласку сунца док 
смо испраћали последње скијаше 
са затворених стаза, који се у пуној 
брзини спуштају ка топлим собама. 
Празне и напуштене стазе 
искористили смо за проверу 
опреме, упознавање са техником 
турно скијања и припрему за 
сутрашњи успон на Миџор. 

Мирна, ведра и поприлично 
хладна  ноћ донела је температуру 
од чак -4 степена коју  захваљујући 
доброј опреми и врећама нисмо ни 
осетили. После јутарњих припрема 
око поласка и доручка упутили смо 
се по осунчаним падинама на 
успон турно скијама. 

Стаза нас је водила преко 
Војводиног венца 1671 мнв према 
Жарквој чуки 1848 мнв.  То нам је 
убрзо подигло радну температуру 
али и показало како се са лакоћом 
савладавају узбрдице овако на 
скијама, много лакше него пешке. 
Напредовали смо стрмом 
узбрдицом и врло брзо били смо 
изнад облака који су полако давали 
назнаке промене времена. Сабијен 
чврст снег, местимично је био чак 
и залеђен, осигуравао је лагано 
кретање без много пропадања и 
клизања уназад. Сунца је било све 
мање, магла се полако спуштала 
али је видљивост и даље била 
добра, па смо одлучили да 
наставимо даље. Имали смо 
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трагове планинара који су ишли на 
успон претходног дана а уочили 
смо и трагове скија које смо 
пратили до врха.  

Лагано смо напредовали на 
успону према Прилепском врху 
1906 мнв и малом спуштању према 
Тупанар врху 1856 мнв који нам 
остају са леве стране, где је магла 
била већ прилична и видљивост 
доста смањена али смо били 
мотивисани жељом да ипак успемо 
да стигнемо до врха. У магли смо 
видели обележје врха, у ствари то 
је био само гранични камен 334, 
који нам је био добар оријентир да 
смо на правом путу. И коначно у 
14:30 излазимо на највиши врх 
Србије, Миџор 2169 мнв после пет 
ипо сати успона, уморни али 
задовољни. Сликање и кратак 
одмор и одмах назад јер нам није 
остало још много до мрака. 
Скијање по магли и залеђеном 
терену није баш безбедно. 
Поједине делове стазе морали смо 
прећи пешке са скијама на леђима. 
Овог пута успон је био лакши од 
силаска истом стазом. Пред мрак 
стижемо до шатора поносни на 
остварено. 

Још једна хладна ноћ пролази 
брзо и будимо се у осунчано јутро. 
За данас је у плану лагана шетња 
до Бабиног зуба. Кроз дубок снег у 
који се пропадало око стена које 
штрче из белила уживамо у 
погледима на околне врхове и 
стазе пуне скијаша. И овог дана 
магла квари угођај и сунце нестаје 
а ми се лагано спремамо за 
полазак. 

На Старој планини срели смо 
неке старе пријатеље а доживели 
нова искуства. 

Вратићемо се опет сигурно! 
 
Маријана Докић и Жељко Дулић 

 

BELI IZLET U FRUŠKU GORU  

 
Izlazimo iz autobusa kod crkve 

u Starim Ledincima. Kod pijačnih 
tezgi se upisujemo i pripremamo za 
uspon. Ima nas jedanaestoro, od toga 
troje mlađih koji idu prvi put.  

’’Beli izlet’’ – a snega nema. 
Krećemo odmah uzbrdo prema 
seoskom groblju. Kod groblja vidimo 
da meštani prave novu kapelu. Tu 
nam se pridružuje i jedna seoska 
džukela, staje na čelo kolone i tako će 
ostati celim putem do doma na 
Popovici. Prolazimo pored seoskog 
vodovoda i dalje uzbrdo prema 
crkvici ili isposnici u steni. Staza 
vijuga, ali stalno uzbrdo. Zemlja je 
mokra, klizamo se. Malo je teže kod 
’’kućice’’. To je mali betonski 
objekat dva sa dva i metar i po visine 
u pola brda ispod nekadašnje žičare 
koja je vukla kamen iz kamenoloma. 
Za čega je služila - ne znam. Penjemo 
se dalje i dolazimo do jednog kratkog 
kanjona koji vodi maltene do crkvice. 
Stižemo pred isposnicu. Spolja ima 
natpisa iz hiljadu sedamsto i neke 
godine. Ulaz taman da čovek uđe, 
nizak je, moraš se sagnuti. Unutra 
ikona, kandilo, sveća. Prostorija je 
dugačka oko dva metra i široka metar 
i po. Napolju na steni koja nadvisuje 
isposnicu vidi se žljeb u koji se 
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umetala greda koja je nosila krov 
konačišta isposnika. Nasuprot steni je 
razrušena niska pozida, na koju se 
oslanjao drugi kraj nastrešnice. Iznad 
žljeba na steni se vide napravljene 
rupe. To su napravili planinari da bi 
tu vežbali uspon uz ravnu liticu.  

Produžavamo i dalje uzbrdo i 
posle izvesnog vremena počinjemo 
da se spuštamo prema Starom 
Rakovcu. Vreme nas služi. Ne pada 
ništa. Na drugoj padini, onoj iznad 
sela, čuje se lavež pasa, a onda i 
pucnji. Na livadi tamo u daljini 
vidimo i lovca. Ulazimo u Stari 
Rakovac i odmah levo idemo u Beli 
majdan. Izlet nije beo, ali majdan 
jeste. Puno je novina. Postavljene su 
table sa svim potrebnim informaci-
jama. Napravljene su i velike kružne 
nastrešnice sa stolovima i klupama 
ispod njih. Napravljen je i mali 
amfiteatar. Sa jedne i druge strane 
majdana postavljeni su uz stepenice 
drveni rukohvati. Hvala Nacionalnom 
parku. Beli majdan u svoj svojoj 
veličanstvenosti stoji isti i 
nepromenjen.  

Posle kraće pauze silazimo do 
asfalta, da bi posle dvesta metara 
ponovo ušli u šumu i krenuli prema 
vodopadu na Dumbovačkom potoku. 
Dok polako idemo uzbrdo setio sam 
se događaja od pre sedam dana. Na 
ovoj stazi sam sreo dvojicu planinara. 
Ispričali su mi da su tu u blizini naišli 
na mrtvu divlju svinju sa 
pozamašnom rupom iza prednje 
plećke. Valjda je ovo sezona lova na 
divlje svinje – ili krivolova? Silazimo 
na Dumbovački potok i idemo 
potokom prema vodopadu. Mokro je 

i klizavo. Kod vodopada pauza. 
Doručak po drugi put i slikanje. 
Vraćamo se da bi izašli iz potoka na 
stazu, a onda udesno na žuto – plavu 
markaciju i uzbrdo skroz na Gradac i 
grebenski put. Staza je dosta 
zahtevna fizički, ali je savlađujemo 
bez problema. Krećemo se grebenom 
prema Zmajevcu. Evo nas na potezu 
Mala Remeta. Ovo nadalje je 
’’klasika’’. Maratonskom stazom 
izbijamo na Zmajevac. Ne 
zadržavamo se. Produžavamo prema 
Kraljevoj stolici. Društvo veselo i 
raspoloženo. Staza vodi u blizini 
asfaltnog puta. Malo gore, malo dole 
i eto nas na Kraljevoj stolici. 
Skrećemo ulevo i pored porušenog 
vojnog objekta silazimo prema domu 
na Popovici. Ostalo nam je još nešto 
više od četiri kilometra nizbrdice. 
Pitam ove mlađe koji idu prvi put da 
li im se pešačenje svidelo. U glas 
odgovaraju: “Odlično je, ali smo 
umorni’’. Stižemo u dom u petnaest 
časova. Uz vruć čaj, kuvano vino i 
zadnje ostatke hrane sumiramo 
utiske. Opšti utisak je da je tura bila 
prava. Nudim ovim mladima da i 
sutra idu sa mnom u Frušku goru. 
Gledaju me sa nevericom, a jedan 
kao iz topa odgovara: “Kakva crna 
nedelja. Sad samo krevet, krevet i 
opet krevet’’. Svi smo se slatko 
nasmejali. Vreme je da se ide kući. 
Silazimo do gradskog autobuskog 
stajališta i ulazimo u autobus.  

Prešli smo 20 kilometara uz 800 
metara uspona i približno isto spusta. 
Novi Sade, dobro veče!  

 
Milan Radanović- Brzi  
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БЈЕЛАСИЦА 2012 

 
Крај је старе године, али и 

почетак још једне зимске авантуре 
на Бјеласици. Цела прича о овој 
планини и у овом термину је 
позната међу планинарима још од 
пре неколико година. Далеко пре 
поласка списак је био попуњен, 
неко први пут, неко већ био, неко 
од почетка не прекида традицију. 
Група је спремна. Информације о 
кашњењу ноћног воза Суботица - 
Н. Сад – Бгд – Бар није било ни 
речи, кренули смо на време, у 
веома доброј кондицији за 
расположење, тако је то са нашим 
Железницама Србије. 

Ноћ и добро расположење, 
добри и драги нам људи, учинили 
су да и киша која нас је сачекала у 
раним јутарњим сатима у Мојко-
вцу, буде део наше групе! Има нас 
један (су)     више :) 

Краћа пауза, за препакивање 
ствари, опреме, расподела терета 
за полазак на планину. На 
располагању нам је превоз великих 
ствари, до дома идемо само са 
апаратима или још по који мали 
ранац. Најбржи су успели да се 
огребу за бурек у пекари… свега 
шест тазе печених. 

На пут до прве маркације 
било је “по јутру се дан познаје” 
падала је киша целим путем, чекао 
нас је успон до дома Џамбас 10 км 
и висинске разлике 400 м. 

Како је време пролазило, тако 
смо и ми били све вреднији, за 
непуна два сата нашли смо се у 
кући код пријатних домаћина и 

нама већ добро познатих 
Божовића. Као и сваке године ту 
обавезно правимо паузу, а 
домаћини нас почасте са кафом, 
ракијом и домаћим производима 
од сира и сушеног меса. 

Пријало нам је склонити се са 
кише, мало се просушити и 
скупити енергију за наставак до 
дома. У дом смо стигли много 
раније, око 10:00 h, времена за 
смештај и одмор било је на претек! 
Сместили смо се у дому, киша 
наставља да пада остатак дана… 
Планирана шетња до Мучнице је 
отказана због кише и јаког ветра, 
иако је било авантуриста за 
пешачење по таквом времену. 
Остајемо у дому, сушимо се, 
одмарамо, чекамо ручак па опет у 
вреће… 

Суботње јутро је обећавало 
уживање у лепототама које су нас 
окруживале, граница снега се 
спустила до дома. Кренули смо по 
малом, белом и још не прогаженом 
сенжћу. Врхови Бјеласице су под 
маглом, повременео се појаве и 
дају нам правац кретања и 
орјентације. Кренули смо пут 
Враго дола, гребеном до 
Сватовског гробља… према Црној 
Глави 2139 мнв. 

На самом гребену сачекао нас 
је јак ветар и снег који су се 
смењивали. Кретање је било 
отежано, али великог успона  више 
није било, пратили смо  летњи пут 
према Зековој глави који је био 
завејан, пун снежних наноса-
сметова. 

Наравно да испред себе смо 
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једва видели на двадесетак метара. 
Поред толико лоших и тешких 
временских услова, када чујете  
песму, смех и радост… јасно вам 
буде да су људи расположени за 
освајање врха. Колико год да смо 
далеко били од дома и топлих 
врећа, знали смо да ћемо успети, 
иако је увелико било време да се 
враћамо. 

Пред сам излазак на 
највишљи врх, направили смо 
паузу и појели по нешто, скупили 
додатну енергију да издржимо 
ветар и снег који су постали све 
јачи. На врху смо били негде око 
14 h, направили неколико 
заједничких фотки, и без већих 
задржавања кренули назад.  

У повратку смо прошли поред 
Усуловачког језера, Шеварина и 
Шишког језера где нас је и 
ухватила ноћ. Остатак стазе смо 
ишли пратећи пут којим смо 
дошли до Враго дола, иако смо се 
требали враћати преко Турјака и 
Маринковца. У дому смо сви били 
на окупу око 19 h. Напорна, дуга и 
на крају лепа тура трајала је 12 h, а 
прешли смо око 30 км…  

Све се убрзо заборавило јер 
нас је чекла топла вечера у дому. 
Седели смо не толико дуго, 
анализирали и сабирали утиске, 
понаособ или заједно… Дошли 
смо до заједничког закључка да је 
све мање оваквих правих 
планинарских акција, све је више 
јефтиног туризма… Да ли је то 
што нам треба? Полако су гласови 
утихнули у дому, умор је одрадио 
свој део посла! 

Недеља ујутро је била мало 
опуштенија. После доручка 
планирана је кратка шетња на 
Мучницу 1809 мнв,  киша која је 
падала претворила се у вејавицу и 
јак снег. То нам није сметало да 
мање од два сата направимо туру 
око врха . 

Видљивост је  била веома 
мала, убрзо смо се нашли испред 
дома, део групе који је остао у 
дому ипак је отишао у исту  шетњу 
 за нама… Остатак дана смо 
искористили за одмор, припрему, 
паковање ствари за полазак у 18 h.  
Осим заглављивања џипа са 
ставрима и помоћи да наше ствари 
безбедно стигну доле, нисмо имали 
већих проблема са спуштањем по 
ноћи до Мојковца на железничку 
станицу. Успут смо покуповали 
домаћег сира и опет били пријатно 
услужени код наших добрих 
домаћина. 

Путовање возом до Београда 
трајло  је целу ноћ. Стигли смо уз 
мало кашњење, што нам је на крају 
и пријало јер смо мање чекали да 
наставимо даље до Новог Сада и 
Суботице… 

И на самом крају остаје само 
да се захвалим свима који су били 
и подржали нас да и овај крај 
године  обелажимо са још једном 
правом планинарском акцијом. 
Посебно бих се захвалио 
члановима из       ЖПСК Спартак 
из Суботице који је уступио возну 
П3 карту за путовање према Црној 
Гори. Заједничким  радом и 
добром сарадњом успели смо да се 
сретнемо са првим снегом и 
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проведемо се одлично! 
 На овој акцији је учествовало 

9 планинарских друштава из 8 
градова из Србије. Број учесника 
на акцији је 24 од којих су сви 
успели да у зимским условима 
освоје највиши врх Бјеласице… 
Хвала свима и видимо се на некој 
од  наредних планинарских 
акција!!! 

Жељко Дулић 

 

VOJVOĐANSKA TREKING 

LIGA 2013. 

 
U 2012. sproveden je pilot 

projekat trka u prirodi za trkače i 
planinare koji je za cilj imao da 
proveri kako bi moglo da izgleda 
takmičenje organizovano na ovaj 
način. Ono bi pokušalo da spoji 
boravak i uživanje u prirodi sa jedne 
strane, i sport i rekreaciju sa druge. 
Na četiri lokacije u Vojvodini – 
Fruškoj gori, Palićkom jezeru, 
Deliblatskoj peščari i Vršačkim 
planinama, pored redovnih 
planinarskih akcija koje su se tamo 
odvijale, učesnicima je pružena 
prilika i da za staze koje bi prešli 
dobiju bodove koji bi se prenosili iz 
kola u kolo, sve do poslednje trke i 
završetka akcije. 

Danas cela priča zvuči dosta 
ozbiljnije. U planu su trke koje bi se 
održavale tokom cele godine, na 
mnogo većem broju lokacija (ukupno 
sedam kola, na sedam lokacija od 
aprila do novembra), i sa stazama 
prilagođenim svim učesnicima, kako 
trkačima, tako i pešacima i 

planinarima. Liga je otvorena za sve, 
sportiste i rekreativce, ljubitelje 
prirode i planinare. 

U svakom kolu postoje tri trke 
različite dužine za koje možete da se 
odlučite u zavisnosti od svoje želje i 
forme. Tačne dužine nisu unapred 
određene, ali se okvirno kreću u 
rasponu: 

manje od 20 km 
između 20 km i 40 km, i 
oko ili nešto preko 40 km 
Svaka od ovih staza nosi različit 

broj bodova u zavisnosti od dužine i 
nebitno je kako ćete ih preći, 
hodanjem ili trčanjem, pod uslovom 
da je u roku određenom od strane 
organizatora. Sam rok nije ni 
najmanje zahtevan. U prvom kolu 
iznosi, recimo, pet i po sati, sedam 
sati i devet i po sati za staze dužine 
15 km, 24 km i 36 km. 

Osim od dužine, broj bodova 
zavisi i od težine terena. Drugim 
rečima, dve trke iste dužine nosiće 
različit broj bodova ukoliko se jedna 
održava na planinskom terenu kao što 
je Fruška gora, a druga na ravnom 
kao što je Carska bara. Tačna 
formula iznosi 1,5 bodova za svaki 
kilometar staze, i dodatna 2 boda za 
svakih 100 m nadmorske visine. Tako 
bi staza od 20 km nosila 30 bodova 
na ravnom, a 40 bodova ukoliko 
treba preći i 500 m visinske razlike. 

Bodove za savladanu stazu 
dobijaju svi učesnici koji završe trku 
bez obzira na plasman i vreme koje 
im je bilo potrebno. Pored toga, 
dobijaju se i dodatni bodovi za 
plasman. Za prvih 20 mesta je po 
sledećem principu: 
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1. mesto = 15 bodova 
2. mesto = 12 bodova 
3. mesto = 10 bodova 
4. mesto =  9 bodova 
5. mesto =  8 bodova 
6. mesto =  7 bodova 
7. mesto =  6 bodova 
8. mesto =  5 bodova 
9. mesto =  4 boda 
10. mesto = 3 boda 
od 11. do 15 mesta = 2 boda 
od 16. do 20 mesta = 1 bod 
Po strukturi bodova (da učesnik 

može dobiti i preko 90 bodova za 
završenu trku a još i dodatnih 15 za 
prvo mesto) se vidi da se u ligi pre 
svega nagrađuje prisustvo i učešće, a 
da je rezultat u sasvim drugom planu. 

Trke se održavaju u prirodi, na 
uređenim i obeleženim stazama. Duž 
svake se nalaze planinarske markacije 
koje označavaju put. Pored toga 
mogu postojati i putokazi, trake ili 
neki drugi načini obeležavanja. Na 
određenim mestima nalaze se i 
kontrolne tačke koje je učesnik u 
obavezi da overi kako bi se smatralo 
da je uspešno završio trku. 

Organizator može na stazi 
postaviti okrepne stanice sa voćem i 
vodom ali nije u obavezi da to učini. 
Učesnici se pre svega oslanjaju na 
hranu i vodu koji sami nose, kao i na 
izvore i česme koje se nalaze na putu. 
(Kao učesnik Bukovačkog, 
Fruškogorskog i drugih planinskih 
maratona na ovim distancama, za 
vreme trčanja mi nikada nije bilo 
potrebno više od jedne flašice vode 
koju sam usput dopunjavao, mada je 
za šetače malo drugačija priča i ipak 
im je potreban ranac sa okrepom, 

prim. ured.). 
Popunjavanjem prijavnog listića 

i jednokratnom uplatom simboličnih 
100 dinara dobijate takmičarski 
karton i postajete zvanični učesnik 
lige. U kartonu se kod organizatora 
pečatom overava učešće u svakoj 
akciji, i unosi se broj bodova koje ste 
osvojili u svakom kolu koji se na 
kraju sabiraju. Pored toga, dobijate i 
pravilnik kao i bedž lige. 

Startnina za svako kolo je 200 
dinara (ili 2€ u dinarskoj 
protivvrednosti). Novac sakupljen 
ovim putem služi za obezbeđivanje 
simboličnih nagrada po završetku 
trke i troškove organizacije. Svaki 
takmičar na startu dobija učesničku 
knjižicu koja služi za overavanje 
kontrolnih tačaka, kao i mapu staza i 
kratko uputstvo. Po uspešno 
završenoj trci svako dobija diplomu 
na svoje ime i bedž za savladanu 
stazu. Ukoliko organizator ima 
finansijske mogućnosti on može 
učesnike osloboditi plaćanja startnine 
i obezbediti medalje ili nagrade za 
pobednike ali nije u obavezi da to 
učini. 

Na kraju godine, po završetku 
lige, na redovnoj skupštini PSS 
Vojvodine, biće proglašeni najbolji 
učesnici i biće im dodeljene skromne 
nagrade. 

Kao što je rečeno, postoji sedam 
kola lige raspoređenih tokom godine, 
od aprila do novembra. Tačni datumi 
i lokacije su: 
1. kolo, 06.04.2013. Vršačka 
transverzala, Vršačke planine 
2. kolo, 15.06.2013. Susret planinara 
na Carskoj bari, Carska Bara 
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3. kolo, 10.08.2013. Simonovićevi 
dani, Kupusina, Gornje Podunavlje 
4. kolo, 31.08.2013. Dunavske 
čarolije, Čortanovci, Kozarica 
5. kolo, 14.09.2013. Bukovački 
maraton, Bukovac, Fruška gora 
6. kolo, 05.10.2013. U bojama ruja, 
Deliblatska peščara 
7. kolo, 10.11.2013. Fruška gora 

Treking liga nije nov koncept na 
našim prostorima. I ranije su postojali 
pokušaji da se nešto ovog tipa 
organizuje ali oni ipak nisu bili 
dugog veka. Ovoga puta sve izgleda 
mnogo ozbiljnije, profesionalnije. 
Ostaje nada da će vremenom dobiti 
podršku sponzora, bolju medijsku 
ispraćenost i najvažnije, mnogo 
učesnika. Planinsko i trail trčanje u 
našoj zemlji još uvek je u povoju, ali 
nešto ovog tipa moglo bi da 
predstavlja način da se trčanje u 
prirodi i na planinama predstavi široj 
trkačkoj populaciji. 

 
Ivan Simić 

 

НЕОСВОЈЕНИ ОРЈЕН 

 
Главни учесници ове приче су 

планина Орјен  и професор Јован 
Цвијић. За њену динамичност 
заслужна је црно жута монархија. 

Представимо најпре планину: 
Масив Орјена је део венца 
приобалних планина Црне Горе а 
по простору је највећи планински 
масив на Јадрану смештен на 
тромеђи Црне Горе, Хрватске и 
Босне и Херцеговине на површини 
од око 400 км2. С обизром да 
припада Динарском систему, иако 

нема изразит правац пружања 
карактериситичан за овај систем, 
што ће се одразити да и крашке 
појаве, које су веома изразите, 
имају специфичан положај слојева 
са правилно распоређеним 
хоризонталним слојевима 
дебљина. Посебно имресионирају 
дубоке и уске вртаче, левци који се 
вертикално пробијају кроз слојеве. 
Са 1894 m Зубачки кабао је 
највиши од укупно 6 врхова изнад 
1800 m. Падине Зубачког кабла 
красе горостасна стабла мунике, 
ретке врсте бора, ендема Балкана. 
Са Орјена се погледом може 
видети цела Црна Гора све до 
Проклетија и Ловћена, део суседне 
Херцеговине са Поповим пољем и 
Билећким језером, дубровачко 
приморје и неколико најјужнијих 
далматинских острва. Орјен је 
безводан, иако прима просечно 
4762 mm падавина годишње и 
спада у најкишовитије области 
у Европи. Село Црквице смештено 
на његовом источном рубу прима 5 
метара воденог талога годишње. И 
када пожелите обићи ову планину 
данас вам се пружа  могућност 
приласка са свих страна, и са 
хрватске, и босанске и црногорске, 
јер ова планина, због свог 
стратешког положаја врло рано је 
добила адекватну комуникацију. 
Тако је већ 1895. године имала 
уређену, квалитетну, пешачку 
стазу, којом је 1908. године кренуо 
професор Јован Цвијић са својим 
асистентима. 

 Да вам и другог, најважнијег 
актера ове приче, професора и 
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академика Јована Цвијића, укратко 
представимо. 

  Рођен   је 29. септембра 
1865. године у Лозници. Студирао 
је и докторирао у Бечу. Марта 
1983. постао је редовни професор 
Филозофског факултета Велике 
школе у Београду. У прво време 
предавао је физичку географију, а 
затим саму географију. Науком се 
почео бавити још као студент. 
Наставио је и као средњошколски 
професор и бечки студент 
проучавајући крашке појаве у  
Србији и Балканском полуострву. 
Путујући скоро сваке године по 
Балкану и на основу тога објавио 
бројне радове. Био је научник 
светског гласа, ректор 
Универзитета у Београду, почасни 
доктор у Сорбони и Прагу, 
председник Српске краљевске 
академије и оснивач Географског 
завода и Српског географског 
друштва. Умро је у Београду 16. 
јануара 1927. године. 

 Да би ова наша прича о 
великој авантури професора 
Цвијића била још разумљивија и 
зашто је изазивала толико 
подозривости аустроугарске 
власти морамо навести  још 
неколико података из његове 
биографије: „оно што карактерише 
његов научни рад,  јесте утицај 
климе и рељефа на грађу човека, 
наглашавајући међу првима да је 
човек екосензибилно биће па тако 
када се ради о формирању 
антрополошких типова за њега су 
били примарни фактори социјална 
структура, односно занимање, 

ендогамија, егзогамија као и 
миграција. Посебно је наглашено 
деловање географске средине на 
етнопсихолошке карактеристике 
становништва. Због овога неки 
аутори а првенствено они на 
западу, услед занимања за 
политичко напредовање Србије 
сматрају да је често губио своју 
научну објективност и да се 
одређени сегменти његовог  рада 
користе као научно правдање 
„великосрпске политике“. Наравно 
овакви закључци су донети много 
касније од догађаја који ћу вам 
предочити. Свакако да је на његове 
критичаре утицала изјава коју је 
дао поводом једне спорне 
ентографске карте Балкана из 
1918. године где је рекао да Србија 
мора због своје економске 
самосталности добити приступ на 
Јадранско море и један део 
албанске обале: било заузимањем 
територија било добијањем 
економских и комуникацоних 
права на ту област. То значи, 
дакле, заузимање истина једне 
ентографски стране области, али 
такве која се мора заузети због 
особито важних привредник 
интереса, управо због животне 
потребе“. 

Молио бих читаоце да не 
прескачу делове који им се учине 
незанимљивим ради сагледавања 
целокупне слике тога времена,  
прочитајте све, а затим је лако 
кликнути једну од  две крајње 
опције на тастатури! 

Драма, као у неком водвиљу, 
започиње једним писмом.  
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Крајем маја 1908. г. упутио је 
г. Кал, заменик министра 
иностраних послова Ерентала, 
барону Буријану писмо у коме 
наводи да професор београдског 
универзитета др Јован Цвијић 
намерава да у времену између 5. и 
30. јуна 1908. г. посети Далмацију 
и неке крајеве Херцеговине ради 
проучавања облика крша. 
Председник министарског савета  
Краљевине Србије господин 
Пашић је лично интервенисао код 
грофа Форгача, аустроугарског 
посланика у Београду да му се 
омогући да обиђе долину Неретве, 
пределе око Љубушког и Требиња, 
планину Орјен и Боку Которску. А 
гроф Форгач као непомирљиви 
непријатељ Србије ће врло 
исрцпно Калу дати податке о 
професору и нагласити неке 
„осетљиве ствари“ а то да је; 
изабран за претседника 
агитационог одбора за послове 
Босне и Херцеговине у 
Југословенском клубу 1905. г.; да 
су његове ентографске студије о 
Македонији због актуелности 
балканског питања стекле светски 
глас; да др Цвијић ипак није 
активан у                                                                                           
спољној и унутрашњој политици 
па због тога нема разлога да се 
сумња у то да он путује у какве 
друге сврхе а не у научне. Гроф 
Форгач се залаже да власти у 
Херцеговини буду предусретљиве 
али и да се на „неприметан начин“ 
прати његово кретање и дружење 
са извесним лицима. 

Истраживачки тим су чинили: 

др Цвијић, његов асистент Бора 
Милојевић, који је водио и лични 
дневник а који ће нам бити од 
великог значаја за сагледавање 
догађаја који следе и са њима др 
Јевто Дедијер, који их је пратио. 
Већ по самом доласку били су 
окружени многобројним агентима 
политичких власти, жандарме-
ријом и војним шпијунима.  
Праћен је сваки њихов корак, 
нарочито дра Цвијића. Бележено је 
где су се задржавали, с ким су се 
састајали и разговарали, где су 
ручавали и вечеравали, када су 
легали и устајали. Ниједно лице у 
Далмацији и Херцеговини, с 
којима је др Цвијић разговарао 
није сматрано другачије него као 
„великосрбин“, „политички 
сумњивац“ или „непријатељ 
Монархије“. 

У Чапљини му забрањују да 
фотографише; у Мостару 
проверавају сва лица са којима је и 
најкраће поразговарао;  одузимају; 
проверавају, па  враћају забелешке 
и цртеже са терена. Генералштабно 
оделеље у Мостару поступа све у 
смислу да је научни рад професора 
једна велика шпијунска игра како 
би прикупљени материјал добро 
дошао српским војним круговима. 
У Беч одмах пристиже шифровани 
телеграм да професор 16. јуна 
обилази линију Метковић- Јабла-
ница-Мостар-Дубровник са наме-
ром да настави пут Требиње- Орјен 
према Херцег Новом. И чим је др 
Цвијић са асистентима кренуо 
преко Хутова, Завале, Сланог и 
Гружа за Требиње придружио им 
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се, по наређењу мостарског 
Генерашлштаба, један генералш-
табни официр који их је надзирао. 

Бора Милојевић, члан ове 
научне групе, који је 1908. године 
баш апсолвирао географску групу 
на Филозофском факултету у 
Београду, добио је одмах позив од 
професора да му се придружи на 
једномесечној екскурзији по 
приморју. У своме уредно  
вођеном дневнику забележиће: 
“Када сам стигао у Завалу, видео 
сам поред Цвијића и Дедијера 
једног крупног калуђера и уз њих 
поручника Колачка. Дедијер је био 
одушевљен једним примерког 
ледничког валутка, који сам донео 
са Прења. Из воза је изашао и 
поручник Хофрихтер, узео све 
наше филмове и однео у Мостар да 
развије. Из Завале у пратњи 
поручника Колачка, стигли смо 
пешице у Слано, на јадранској 
обали. Колачек је одмах увидео 
прави карактер Цвијићевог рада и 
изјављивао да су власти оваквим 
својим поступањем саме себи 
приредиле „бламажу“. Дошавши у 
Дубровник професор Цвијић 
упућује протесни телеграм 
Министарству спољних послова у 
Београд на овакве поступке 
аутроугарске власти и убрзо 
наставља пут за Требиње са 
намером да  са те стране крене пут 
Орјена. Желео је да сем 
специфичних крашких облика око 
Зубачког кабла проучи и трагове 
давнопостојећих глечера и тиме 
употпуни рад свога учитеља, 
великог немачког географа Пенка. 

Он је 1899. године установио да је 
Орјен за време плеистоцена лежао 
700 м. изнад снежне границе. Тако 
су се развили велики глечери, који 
су силазили до самог руба Боке 
Которске. Глечери су оставили низ 
трагова као што су циркови, 
морене, валови и мутониране 
стене. Глечерски валови форми-
рани су у Реовачком и Добром 
долу. Имали су дужину од 10 км и 
завршавали су се са великим 
термалним моренама. Имао је 
толико велику жељу да погледа и 
истражи чувени Субрин амфи-
театар који је по геоморфолошкој 
еволуцији специфични цирк  
лавинског типа којих данас има 
само у западним Алпима, Кавказу 
и Хималајима.   

И тек што, касно увече, 
стигоше у Требиње и седоше за сто 
на тераси гостионе „Наглић“ да се 
окрепе прилази им поручник 
Стипетић са наредбом да уђу 
унутра. Ревносни часник жутоцрне 
монархије, детаљно прегледа собу 
у којој су одсели, плени им 
белешке и карте.  А испред 
гостионе постави стражу. Након 
уредно извршеног, целоноћног, 
прегледа и анализе прикупљеног 
материјала од „сумњивих српских 
научника, они им ујутру бејаху 
враћене директно из руке генерала 
Бенина. Бора Милојевић је 
забележио да Цвијић узевши 
материјал, није хтео ни да погледа 
а камоли отпоздрави генералу него 
окрете главу и одмах се запути са 
пратиоцима ка Херцегновом. А на 
томе путу Орјен са својим 
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врховима их је стално пратио. Са 
сетом су га гледали. Из Херцег 
новог телеграфски обавештавао 
црногорску владу да ће преко 
Његуша убрзо приспети на Цетиње 
путем из Боке. Али муке Цвијићеве 
и сумњичавост власти и на тој 
краткој пловидби до Боке которске 
нису престајале.  Из дневника 
читамо: “Возећи се бродом од 
Херцег новог за Котор, Цвијић се 
осетио уморно и нелагодно те је 
сишао у салон да прилегне. Један 
жандарм, с бајонетом на пушци 
чешће се кроз отвор на палуби 
надвиривао да држи Цвијића пред 
очима. Ја сам остао на палуби и 
чуо, како је један господин, у 
елегантном грађанском оделу, 
пруживши своју возну карту 
контролору рекао „милитер“. Када 
је Цвијић изашао на палубу, ја сам 
му на то скренуо пажњу. Како је 
могла постати ова Бока? Обрати се 
тај господин Цвијићу на немачком. 
Он му се одмах представи и рече 
да се зове Карл Чаки, да је мајор и 
професор Војне академије у 
Будимпешти“. 

Из Боке фијакером, стигоше 
до граничног прелаза на Ње-
гушима где се  Цвијић  одмах  поз-
драви са граничним чиновником 
обученог у црногорску ношњу са 
речима: “Ја сам професор Цвијић“ 
„Ајте, да ви је просто“ узврати 
овај. Том одговору, којим је све 
речено, млади асистент Милојевић 
се после толико времена коначно 
обрадова, јер је знао да су 
пристигли код браће у земљу где 
се Цвијићу указивала особита 

пажња и од стране највиших 
власти али је најдирљивија била 
она пажња од стране сваког 
Црногорца  којег је на своме 
даљем путу сусретао. 

 

Борислав Стевановић, 

 

VELIČANSTVO BEZ 

ROMANTIKE 

 

Put svile i danas delomično 
postoji, kao najviši asfaltni put na 
svetu koji povezuje Sinkjang (Kina) i 
Pakistan, odnosno Kašgar i 
Islamabad, 1300 kilometara dug 
Karakoram Highway. Izgradnja ovog 
puta započeta je 1959. Otvoren je 
1982. a za strance 1986. godine. 
Zahvaljujući ovom putu do skoro 
retko posećeno područje počelo da 
izrasta u turističku veoma atraktivnu 
destinaciju. Na jednomesečnu 
ekspediciju tuda su krenuli: Miodrag 
Jovović (Vrbas), Milivoje Erdeljan 
(Novi Sad), Predrag Zagorac 
(Beograd), Igor Radosavljević (Niš), 
Željko Dulić (Bukovac) i vođa 
ekspedicije Iso Planić (Subotica). 

Pokušavamo da zamislimo 
drevno doba kada su karavani 
nedeljama i mesecima prelazili 
najviše 50 kilometara dnevno na putu 
dugom 7000 kilometara između Kine 
i Rima u drugom veku pre Hrista i 
nekoliko vekova kasnije do Vizantije. 
Veliki Put svile je u stvari imao 
različite rute. Bio je razgranata mreža 
trgovačkih putova koja je sve do 
srednjeg veka i pronalaska pomorskih 
puteva, kad konačno gubi značaj, bila 
žila kucavica trgovine starog sveta. 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJOVODINE 
 

 PUTNIK 83 M A J   2013. strana 37 
 

Zavisno od veka do veka razlikovale 
su se zemlje kojima je put prolazio: 
Turkmenistan, Tadžikistan, 
Uzbekistan, Kirgistan, Pakistan, 
Avganistan, Iran, Irak, Sirija... Od 
velikog istorijskog značaja je jer su 
prenošene, što je mnogo važnije, i 
različite ideje, tehnička dostignuća, 
kulturne vrednosti i religije. Dva 
monaha u šupljini bambusovih 
štapova prekrijumčarila su iz Kine 
caru Justinijanu I oko 552. godine 
jajašca svilene bube. U gradu 
Samarkandu u 8. veku dva zarobljena 
kineska vojnika su odala dugo 
čuvanu tajnu pravljenja papira. 

S razvojem Puta svile osnivana 
su mnoga naselja u kojima su 
karavani stajali radi okrepljenja i 
trgovine. Brzo bi stekla slavu i 
postajali gradovi koji su bili duhovni 
i ekonomski centri starih kraljevina. 
To nije bio čak ni put, već najčešće 
uske i opasne staze koje su se strmo 
penjale kroz nepristupačne predele 
do visokih planinaskih prelaza. Zatim 
su se spuštale i pratile obale reke ili 
obode pustinja uz vetar, kišu, 
mećavu, vrućinu ili peščanu oluju. Pri 
tom su putnici neprestano bili 
izloženi opasnosti od razbojnika ili 
mnogobrijnih vojski koje su tutnjale 
tim krajevima. Bilo je potrebno puno 
energije, veštine i hrabrosti uložiti da 
bi se prešao ovaj put. Na natovarenim 
bisagama konja, magaraca, kamila 
najvrednija i najluksuznija roba je 
bila svila, ali i začini, čaj, hartija ili 
porculan. Zvučno ime Put svile koje 
je ovaj trgovački put pretvorilo u mit, 
nastalo je tek 1877. godine kada ga je 
upotrebio nemački geograf  Ferdinand fon 

Rihthofen. On je zapravo upotrebio 
složenicu "Seidenstrassen" u svojoj 
knjizi o Kini. Ovaj romantični izraz 
brzo je usvojen kako na Zapadu, tako 
i na Istoku za nimalo romantičan put. 

A ispred nas zinula je praznina, 
na rubu smo vreline pustinje. Njen 
naziv Takla Makan dolazi od turskog 
izraza: " Uđi i više nećeš izaći." Duga 
960 km od zapada prema istoku i 420 
km široka i najveća je pustinja u 
Kini. Otprilike u sredini pustinje 
otkrivene su velike rezerve nafte i 
plina. Vidljivi su kanali kojima sa 
udaljenih izvora dovode vodu za 
navodnjavanje useva. Pokušavaju da 
je pripitome, da je ukrote. Videsmo 
pustinju samo u tragovima. 

Put je ravan, bez rupa, sa dosta 
saobraćaja, uglavnom kamionskog. 
Kod svakog malo većeg mesta, 
nailazimo na policijske patrole. Samo 
nas upisuju, ili čak ni to, te nas 
puštaju dalje. Vozač nam objašnjava 
da je ovo vojna zona i za kretanje 
kroz nju je potrebna posebna 
dozvola. Vožnja selima ukazuje na 
velike razlike između sela i grada. 
Sve je više siromaštva, kao da smo 
prešli nekoliko vekovnih zona. Sela 
se sastoje od svega nekoliko kuća, 
prizemnih, raširenih niz put. Kuće su 
napravljene od blata, bez krovova, sa 
ravnim pločama. Konjske zaprege i 
pretovareni biciklovi ovde su češći 
od automobila, kao crevca vuku se po 
putu. Pratimo reku Ghez uzvodno, 
kroz stenovit masiv izbrazdan 
mrežom dubokih kanjona iznad kojih 
vise gole stene braon, žute, sive, 
ljubičaste, crvene i zelene boje.  

Sve više ima vojnih baza. Gde 
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se dolina sužava, gde počinje Ghez 
klanac, stajemo posle pređenih oko 
100 km na jednu prašnjavu zaravan 
usred ničega na 2400 metara 
nadmorske visine. Malo dalje gužva 
na putu. Rampa, policija i nova 
zgrada. Deluje kao prava carina, a u 
stvari je samo kontrola papira koje 
moramo imati da bi se kretali ovim 
krajem. Začudo nisu puno gnjavili, na 
šalteru samo pogled u pasoš, pogled u 
oči i `ajd dalje. Prvi put smo primetili 
koliko lokalno stanovništvo zazire od 
kineske vojske. Otvaraju im torbe, 
vade odeću, otvaraju svaku vrećicu. 
Drhte nemoćni, za njih je ovo prava 
carina. 

Dalje je sve krševito, divlje sa 
vratolomnim vrhovima i sunovratnom 
dolinom. Samo malo parče neba se 
vidi. Čujemo huk reke, koju čas 
vidimo, a čas ne, jer se gubi u 
bezdanu koji razmiče stene. Da bi 
prošli kroz najuži deo klanca deluje 
nam da moramo da se skupimo na 
sedištima. Planine su se razmakle, 
ustupivši mesto Bulungkol dolini, siv 
i depresivan predeo. Gotovo cela je 
prekrivena peskom i peščanim 
dinama, sredinom teče reka, moćna, 
planinska. Sa leve strane zaleđeni 
vrhovi su blještali pod zracima sunca, 
dok sa desne na reci se gradi velika 
brana za hidroelektranu. Pogled nam 
se u treptavoj podnevnoj izmaglici 
lepi za daleku, kupu Kongura (7649 
m), najvišeg vrha Kven Luna. 
Promenu su unosila krda jakova, 
poneka seoska kućica koja je nikla 
usred ničega ili retki kamioni. Kuće 
su od svega par kvadratnih metara, 
boje okolne prašine, ujedno su i 

prodavnice. Nismo uspeli da 
odgonetnemo prodavnica čega. Zašto 
i od čega ovde ljudi žive, nije nam 
jasno. Deluje kao da su pobegli u ove 
zabačene krajeve. Ovde i narednih 
100 km do grada Tashkurgan, gotovo 
isključivo žive Kirgizi.  

Geografska izolovanost 
verovatno u jednom od najmanje 
posećenom ćošku planete uticala je 
na to da se nauka dugo nije podrobno 
bavila ovim prostorom. Otuda 
nedoumica kojem planinskom 
sistemu pripadaju vrhovi Kongur i 
Mustag Ata. U svakom slučaju nalazi 
se negde između Pamira i Kven Luna. 
Mi se priklanjamo onima koji ga 
smatraju delom Kven Luna. Kven 
Lun ili Kun Lun Šan je planinski 
venac sastavljen od niza nezavisnih 
uzvišenja koja se prostiru na 
severnom obodu tibetanske visoravni. 
Sa dužinom od oko 3000 km Kven 
Lun je najduža planina Azije. 

Kad smo izašli na visoravan, 
gde godišnje pada svega 20 mm kiše, 
uskliknuli smo zbog prizora. Sasvim 
neočekivano ispred nas ukazala se 
Mustag Ata (7545 m), u prevodu sa 
ujgurskog jezika „Otac ledenih 
planina“. Prizor je nestvarne lepote, 
izbija iz njene unutarnje melodič-
nosti, pun životne snage i posebnosti. 
Deluje potpuno nestvarno, odakle 
ona tu? Put odvodi nekoliko 
kilometara dalje na desnu stranu, 
zaobilazeći u širokom luku planinu. 
Оvaj planinski div ukrašava Kara Kol 
jezerо prema čijoj vodi je okrenula 
svoje mistično lice. Pogled nam je 
začas odluta do uzburkane vode Kara 
Kol jezera koja neumorno 
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zapljuskuje polivajući kamenu obalu. 
Ušuškano je sa tri strane strmim 
planinaskim lancima koji skoro da ne 
daju prići mu. Obala mu je razuđena i 
bogata brojnim zalivima, polu-
ostrvima i rtovima gde se skrivaju 
romantične bele jurte kraj kojih su 
razigrani konji.  

S jedine terase restorana na 
obali jezera pokušavamo da 
dokučimo magiju savršenog sklada 
prirode koju obavezno prate mis-
teriozni nastanci. Predpostavlja se da 
je na ovo mesto udario meteorit pre 5 
miliona godina. Kara Kol jezero leži 
u rupi koja je u stvari krater veličine 
45 km. Jezero je dugačko 33, a 24 km 
široko i duboko 236 metara. Voda je 
slana. Više puta dnevno potpuno 
promeni boju u zavisnosti od 
položaja sunca i oblaka. Pitamo se 
ima li šanse da se okupamo u njemu, 
nije baš za kupanje na 3914 m. 

Odvažili smo se na jahanje 
dvogrbih kamila, teških između 300 i 
500 kg, koje su, sudeći po pričama, 
prava retkost na putovanjima kroz 
pustinje sveta. Kroz nozdrve joj je 
provučena drvena igla na čijim su 
krajevima uzde za upravljanje!. 
Jahanje nije udobno, osećamo se k`o 
loptica na sedlu, ali pruža novi osećaj 
bliskosti snage ove lepe životinje. 
Svojeglava je to glava na snažnom 
vratu! Srećni smo što smo preživeli 
svoje prvo jahanje u životu i to baš 
kamile.  

Minibus nas je dovezao do 
krajnjeg odredišta, do ivice obronaka 
golih planina,. Izgleda kao selo, ali ne 
zvuči kao selo i ne miriše na selo. 
Poneko se još bavi stočarstvom, ali ti 

čobani pokušavaju da se bave 
turizmom. Kažu da je ovo selo 
budućnosti, ali u kom veku će ta 
budućnost doći ne znaju. Stigosmo u 
Subaši na 3750 metara nadmorske 
visine, polaznu tačku za uspon na 
Mustag Atu. Nekoliko starih 
kockastih kućica oblepljenoh blatom, 
koje prkose vremenu. Satelitske 
antene na nekima od njih deluju 
nestvarno. Ispred, uz čaj divane 
muškarci dok se psi lenjo protežu 
između, a oko njih, zajapurena deca 
trčkaraju. Čini nam se da svi ljudi iz 
planinskih krajeva širom sveta slični: 
mršavi, visoki, žilavi, energični. 
Iznosimo 300 kilograma opreme 
kupljene u civilizaciji za našu 
ekspediciju. 

Stara gospođa Mustag Ata, 
umotana u okovratnik raskošnih 
glečera svojom lepotom samo 
dopunjuje lepotu čitavog ovoga kraja. 
Gotovo od 7546 metara, od samog 
vrha, mogu se videti dve duboke 
davno isklesane doline ispunjene 
glečerom koji blješti poput 
najsjajnijeg ogledala. Planine, kao i 
ljudi, imaju svoje lice i svoju 
sudbinu. Odavde, sa visine kad se sa 
njom gledamo oči u oči zrači 
spokojom i zadovoljstvom. Krenuli 
smo na ogromnu vlažnu livadu sa 
zelenom travom. Umesto lepe 
idilične šetnje završavamo u 
dubokom močvarnom glibu bez 
kraja. Brojimo na koliko smo busena 
trave stali i u koliko glibova upali. 
Predveče ispred naših jurti je kao na 
korzou. Mala deca, koja su se iz 
radoznalosti motala tu oko nas nikada 
nisu molila za novac ili slatkiš. 
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Umesto toga, ljubazno su pitala za 
obične hemijske olovke. Bilo nam je 
žao što nismo mogli da ispunimo 
njihove molbe. Od nekuda se stvorila 
lopta. Bio je to veoma bučan meč sa 
lokalnim klincima. Otrčali su 
majkama hvaleći da su nas pobedili. 
Oni malo stariji klinci, pravi momci, 
umesto konja jašu stare motocikle. 
Veći je problem što voze kao što se 
jašu konji: divlje, bez kaciga i 
obožavaju da se trkaju. Za njih nije 
bitno s koje strane se pretiče, ko i 
kada ima prednost, u kom smeru idu 
ulice i slično. Svi motori su 
napravljeni na isti kalup: jednostavna 
četverotaktna mašina, tek ponegde 
disk na prednjem točku. Sedište 
obavezno ukrašeno kao da je sedlo. 

Utonuli smo u hladnu noć i 
pomalo surov i negostoljubiv predeo. 
Kroz otvor na krovu zadrhtala je 
poneka zvezda. Pravo letnje jutro sa 
blagim primesama neke čudne ali 
vrlo prijatne svežine. Nema petlova 
pa se teže budimo. Još uvek pospani, 
za zagrevanje krećemo laganim 
koracima zemljanim putem osećajući 
meku zemlju pod nogama, sa 
ruksacima na leđima. Pluća i mišići 
samo u jednom sporijem ritmu mogu 
drugovati sa razređenim vazduhom. 
Stalno nam je pred našim očima 
velika bela Mustag Ata, kao nekakvo 
božanstvo! Vazdušnom linijom je 
jako blizu, a peške potrebno je dve 
nedelje uspona. U podnožju skrivene 
su doline koje svoju lepotu otkrivaju 
tek kad im se približimo. Tamo, iza 
dometa našeg pogleda obavijen 
plavičastom izmaglicom nalazi se cilj 
našeg današnjeg putovanja, naš 

skriveni budžak - bazni kamp. Konji, 
magarci, ovce i krave lenjo pasu 
unaokolo. Poslednje pastirsko naselje 
Čatmak. Ljudi nas pozivaju da 
sednemo s njima, popijemo čaj i 
popričamo. Ispred ulaza poređana 
suva goveđa balega za loženje, a sa 
druge strane mirno drema veliki crni 
pas. Mustag Ata je za njih, od kada 
znaju za sebe: život, lepota, 
nedostižnost, smisao, muka, ljubav, 
…  

Takav je Put svile 
 

Milivoj Erdeljan 

 

36. PLANINARSKI MARATON 

NA FRUŠKOJ GORI 

 
36. Planinarski maraton na 

Fruskoj gori održan je 27. i 28. 4. 
2013. Na njemu je učestvovalo  
18727 maratonaca. 
 Najbrzi: 
 Muškarci: 
 1. David Kadunc,  
Ljubljana (Slovenia), za 11:55 h; 
 2. Vasilache Marius Valentin, 
Brašov (Romania), za 13:12 h; 
 3. Žikica Ivanivski,  
Štip(Macedonia), za 13:31 h; 
 
 Žene: 
 1. Marjeta Gomilšek,  
Ptuj (Slovenia), za 18:31 h; 
 2. Jelena Filipović,  
G. Milanovac, Srbija za 19:17 h; 
 3. Veronika Dolgos,  
Tatabanja (Hungary), za 19:53 h; 
 

Milivoj Nastasić 


