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ПРВИ ПЛАНИНАР У СВЕТУ 

 
             Познато је да је прво 
организовано Планинарско 
друштво у Србији настало 1901. 
године, иако  су појединачни 
почеци знатно старији. Ти почеци 
се везују за доба Доситеја 
Обрадовића, Јосифа Панчића, 
Јулија Драшкоција, Јована Цвијића 
и Љубу Ненадовића.. 
            Данас се у Европи, а и у 
свету сматра да је први 
родоначелник и зачетник 
планинарства био италијански 
песник Петрарка који се 1336. 
године, у 14. веку, из 
ЗАДОВОЉСТВА пењао на 
планински врх Монт Вентоу. 
           Овим дописом желимо да 
скренемо пажњу на чињеницу да су 
корени планинарства знатно, 
знатно старији и да досежу у рани 
средњи век! 
           Образложење: 
           Крајем 13. века написано је 
од стране Доментијана и Теодосија 
«Житије Светог Саве», монаха, 
свеца, дипломате и просветитеља 
српског, а стари, архаични текст  је 
крајем прошлог века прерадио, 
Сава Јустин Поповић, па из тога 
текста цитирамо:  
          "После мало времена (око 
1187. године, прим. А.Д.) монах 
Сава  измоли од Игумана 
благослов да обиђе и поклони се 
осталим манастирима Свете Горе  
и да се попне на врх Атона... 
Путујући бос по тешким путевима 
светогорским, богомдани путник 

стиже у лавру светог Атанасија... 
онда крену на врх Атона, где га је 
одавна вукло срце.. Одавде се попе 
на давно жељени му Атон". 
          Из записа Теодосијевог и 
Јустиновог уочљиво је  да  успон 
монаха Саве до врха Атонске горе 
није било ни послушање, ни 
обавеза или принуда, већ 
искључиво давнашња жеља. 
         Према томе, његов успон је 
имао сва обележја планинарског 
подухвата у данашњем значењу. 
         А тај,  први планинарски 
успон је био крајем 12. века, око 
150 година пре Петрарке! 
         Због горе наведеног, 
предлажемо Планинарској 
организацији, Управи за спорт, као 
и државним органима да озваниче 
и објаве целом свету да су почеци 
планинарења, успона на планинске  
врхове без принуде, без обавезе, 
без научне потребе, из чисто 
естетских разлога, из задовољства 
и жеље настали на Балкану крајем 
12 века, а такође да је ПРВИ 
СВЕТСКИ ПЛАНИНАР БИО 
НАШ-СВЕТИ САВА ! 
         Такође се предлаже, да се 
један од празника Светог Саве, 27. 
јануар, 10. мај, или 19. мај узму за 
Славу  српске планинарске 
организације. 
         Остајемо у очекивању да ће 
ова иницијатива, битна како за 
планинарство, тако и за углед наше 
земље у свету, бити подржана и од 
планинара, а и од државних органа. 

 
Илија Петровић, 

Александар Дамјановић 
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AMA DABLAM 2006. 

 
7.10.2006. - Let Beograd – Mos-
kva – Delhi. Na aerodromu „Nikola 
Tesla” u jutarnjim časovima sastao 
sam se sa Zvonkom Trifunovićem, 
čovekom koji će da mi bude partner u 
narednih mesec dana. Posle nekih 5 
sati čekanja na moskovskom aerod-
romu “hvatamo” let za Delhi. U Del-
hiju standardno čekanje  od 12 sati. 
8.10.2006. - Posle 10 sati čekanja 
na aerodromu “hvatamo” let za 
Katmandu. Zvonko leti  jedan sat 
ranije letom za Katmandu. Opisujem 
ljude za koje očekujem da će da nas 
čekaju na aerodromu ispred agencije 
Monte Rosa. Po dolasku  u Katmandu 
na aerodromu me dočekao stari 
poznanik Ram Krisna. Prebacujemo 
se do hotela Manang. Odmah odlazim 
u dobro poznatu prodavnicu Shona da 
rentiram plastične cipele. U 
Katmandu-u mir i gužva na ulicama. 
9.10.2006. - Boravak u Katman-
du-u i nabavka hrane i opreme. Od 
ranih jutarnjih časova vreme pro-
vodimo u nabavci  opreme koja nam 
nedostaje. Kupujemo i hranu za 
visinske kampove i sve ono čega bis-
mo mogli posle  određenoga vremena 
postati željni. 
10.10.2006. - Let Katmandu – 
Lukla (2.804 m) i polazak ka mestu 
Phakding (2.623 m). Stižemo posle 3 
h hoda i smeštamo se u lodž. 
Osvanulo je veoma maglovito jutro i 
svi letovi sa aerodroma u Katmanduu 
do daljnjega su otkazani. Polećemo 
tek u  13.30 h. Mali klipni avion sa 

nas 15-ak putnika sleteo je na kratku 
pistu dužine od jedva 900 m. 
Uočljivo je veliko prisustvo policij-
skih i vojnih snaga. Prepoznajemo 
naš prtljag u obližnjem lodžu koji 
smo kargom poslali dan ranije. Posle 
ručka polazimo u Phakding. Vadim 
kameru i započinjem snimanje. Na 
ulazu u Phakding srećemo se sa 
punktom maoista koji pokušavaju da 
nam naplate  100 rupija po danu 
boravka u nacionalnome parku i bez 
naplate nas ne puštaju da pređemo 
most. Posle žučne svađe nudim im 
mogućnost da uzmu 1000 rupija ili da 
pređem most i da im ništa ne platim 
ako nisu zadovoljni cifrom. Kada sam 
uzeo novac i pošao zaustavili su me i 
složili su se. „Kakva fleksibilna 
vlada,” pomislih, „da je bar naša 
takva.” Odmah sam zatražio da po 
istoj ceni pređe i svaki član grupe sa 
kojom sam  išao i složili su se. Na 
drugoj strani mosta se zaustavljamo 
svi i čekamo prvu žrtvu  sa kojom 
ćemo da se našalimo. Zaustavljam 
Amerikanca vidno revoltiranog zbog 
harača koji je morao da ostavi 
mrskim mu komunistima. „Stani, mi 
smo novo formirana vlada regiona 
Solo Kumbu i to potpuno nezavisna 
od one vlade sa druge strane mosta!”  
Zastao je potpuno zbunjen i veoma 
ljut, držeći propusnicu u ruci i tek 
kada su ljudi okolo prasnuli u smeh 
shvata da je ovo zapravo šala. Tu smo 
se Zvonko i je pokazali kao 
šaljivdžije koji će u naredna dva 
meseca da zbijaju šale na svačiji 
račun u ekspediciji.   
11.10.2006. - Polazimo oko 8:00 
h  iz Phakdinga i posle dugog i 
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napornog hoda stižemo u mesto 
Namče Bazar na 3.370 m. Predeo 
kroz koji se krećemo je prelep i pun 
visećih mostova. Satima hodamo 
dolinom reke Dud Kosi. Predeo vrvi 
od trekera koji će da se oprobaju na 
lakšim vrhovima od onih za koje smo 
se mi odlučili.  
12.10.2006. - Dan odmora u mes-
tu Namče Bazar. Dan provodimo u 
razgledanju ovog prelepog planin-
skoga mesta. U blizini je vojna baza 
koju nadleću helikopteri. Vreme je 
prilično oblačno i posle kraćeg hoda 
do mesta odakle bi trebao da se vidi 
Ama Dablam, ostajemo uskraćeni za 
to zadovoljstvo. 
13.10.2006. - Polazimo oko 8 h. 
Za 3:30 h stižemo u mesto Tengboče 
(3.857 m). Posle kraćeg odmora 
polazimo dalje i stižemo u mesto 
Pangboče (4.252 m) gde se posle 
ukupno 6:30 h hoda smeštamo u lodž. 
Usput nam se u nekoliko navrata 
otvara pogled na Ama Dablam, deluje 
impozantno. Teško je predeo kroz 
koji prolazimo smestiti na papir. 
Stoga pokušavam svaki interesantan 
detalj da zarobim na filmskoj traci. 
Toliko sam bio zauzet snimanjem da 
sam cela tri sata kasnio za grupom i 
jedva našao u koji su se lodž smestili. 
14.10.2006. - Polazimo ka baz-
nom kampu i posle 2:20 h hoda 
ulazimo u bazni kamp na 4.576 m. 
Jutarnji doručak nam služe na terasi 
lodža sa pogledom na Ama Dablam. 
Vreme je lepo i planina se jasno vidi. 
Na prozoru lodža se vidi prisustvo 
neke od ekspedicija iz Srbije po 
nalepnici „Voda-voda”. Put kroz 

predeo koji vodi ka baznom kampu je 
lagan i ostavlja utisak lagane šetnje 
po proplancima Kopaonika. U 
baznom kampu se smeštamo u naše 
šatore i upoznajemo sa osobljem. 
Većinu njih poznajem od predhodnih 
ekspedicija. Zvonko se dobro oseća i 
za sada dobro podnosi visinu. 
15.10.2006. - Dan odmora u baz-
nome kampu radi bolje aklimati-
zacije. Dobijamo informacije o pro-
blemima na planini - još ni jedna 
ekspedicija se nije probila do vrha. 
Užad su postavljena samo do C 2.  
Problem je neuobičajeno velika 
količina snega za ovo doba godine. 
Ekspedicijama koje su došle pre nas 
ističe vreme za uspon i nervoza se 
lagano oseća. Nama se ne žuri. Na 
ranijim usponima naučio sam se 
strpljenju. Vršimo aklimatizacione 
šetnje, a Zvonko sledi moje upute i 
dobro se oseća. Malo vremena 
provodimo ležeći u šatorima, a puno 
u šetnjama po baznom kampu. 
16.10.2006. - Polazimo u planinu 
sa ciljem da podignemo naš midl 
kamp. Posle 4:40 h stižemo do mesta 
koje odabiramo da bude naš midl 
kamp. Smeštamo ga na visinu od 
5.450 m i tu ostavljamo svu našu 
penjačku opremu. Dobro se osećam s 
obzirom da sam pretrpao ranac da bih 
u prvome cugu izbacio svu opremu u 
viši kamp. Na svakoj ekspediciji sam 
rasterećen polazio na završne uspone 
pošto sam svu opremu iznosio u 
ranijim izlascima u visinske kam-
pove. Zvonko je učinio isto i dobro se 
oseća. Celo vreme nas je zasipao 
sneg. 
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17.10.2006. - Dan odmora i podi-
zanje  puđe, a potom silazak u mesto 
Pangboče (4.252 m) radi bolje akli-
matizacije. Posle dužeg ubeđivanja 
Zvonko odlučuje da delimično učes-
tvuje u ceremoniji podizanja puđe 
pošto mu je pop u Boru rekao da to 
ne čini. Posle par masnih i sočnih 
psovki od kojih je pop verovatno 
zaštucao ili čak i podrignuo, a koje 
sam ja uputio na račun očigledno 
petoga jahača apokalipse, kako sam 
ga ja nazvao, Zvonko je ipak odlučio 
i shvatio da je u hrišćanskome duhu 
poštovati tuđe običaje, samo što to ne 
znaju oni koji bi to trebali da znaju i 
koji nas uče jedinoj i očigledno pra-
voj veri. Odlučujem da je dobro radi 
bolje aklimatizacije spustiti se na nižu 
nadmorsku visinu i odlazimo nanovo 
u lodž Ama Dablam odakle smo se 
par dana ranije uputili ka baznom 
kampu. U trpezariji lodža 
pozdravljam na engleskom jednu gos-
pođu koja sedi i piše nešto u knjigu. 
Pošto smo Zvonko i ja razmenili par 
reči na srpskom jeziku, gospođa nas 
je upitala dali mi to razgovaramo na 
hrvatskom jeziku??? „Ne, na srps-
kom” odgovaramo joj. „Ja sam iz 
Slovenije i razumem vas sve. Pomis-
lila sam da pričate na hrvatskom jezi-
ku. Ja se zovem Franca Škarja i ovde 
sam na treku.” „Škarja” uzviknuli 
smo obojica u glas, „da li vi slučajno 
imate nekakve veze sa čuvenim 
alpinistom Tonetom Škarjom?” „Da, 
ja sam njegova rođena sestra.” Do 
kasno u noć proveli smo razgova-
rajući o alpinizmu i istoriji slove-
načkog alpinizma. Gospođa Škarja je 
imala puno informacija o kojima 

nikada nisam imao prilike da išta 
pročitam. 
18.10.2006. - Povratak u bazni 
kamp (4.576 m). Jedan deo puta je sa 
nama prešla i gospođa Škarja da bi se 
posle zaputila ka svome cilju.  
19.10.2006. - Dan odmora u baz-
nom kampu – grudvanje protiv 
američko-engleske ekspedicije – mi 
pobedili!!! Pao je sneg, a mi smo 
odlučili da napadnemo američki 
kamp i uvedemo im demokratiju. 
Prvo smo ih izbombardovali sa gru-
dvama uz pomoć naših španskih 
saveznika da bi se potom upoznali i 
sprijateljili sa njima. 
21.10.2006. - Polazak u midl 
kamp (5.450 m). Posle 6:30 h hoda 
po lošem vremenu stižemo u kamp. 
Rasterećenih rančeva odmorni 
stižemo u midl kamp pošto smo svu 
opremu predhodno dopremili u njega. 
22.10.2006. - Polazak u kamp C 1- 
5.600 m. Ostajem da spavam u nje-
mu, a Zvonko se vraća u midl kamp- 
glavobolja. Zvonko je poslušao moj 
savet i vratio se u midl kamp na nižu 
visinu da bi se bolje aklimatizovao.  
23.10.2006. - Odlazim u kamp C 
2 - 5.800 m da podignem šator. 
Stižem u njega posle 4:20 h uspona. 
Po obavljenom poslu vraćam se u C 
1. Zvonko u međuvremenu pristiže u 
C 1- 5.600 m. Pri povratku u C 1 
prokomentarisao sam; „Da sam znao 
da je ovako komplikovan uspon 
poneo bih svu opremu i ne bih se 
vraćao nazad nego bih te dočekao 
tamo, Zvonko!!” 
24.10.2006. - Polazak u kamp C 
2- 5.800 m. Stižemo u njega posle 6 
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sati. Predeo po kome smo se kretali je 
pretežno stenovit, na pojedinim mes-
tima  smo bili primorani da prečimo 
greben kroz izuzetno dubok sneg. 
Najteži detalj je sam izlaz u kamp C 
2- pod nazivom -Yellow tower- žuti 
toranj. U pitanju je stenovita vertikala 
od nekih 25 – 30 metara  penjanja 
konstantne težine 5-5+. Uspon je bio 
otežan i time što su naši rančevi težili 
u proseku 20 kilograma, a nismo 
koristili usluge šerpasa-vodiča. 
Morao sam da bacim uže i Zvonkov 
ranac podignem pomoću žimara i na 
taj način mu olakšam uspon u detalju. 
25.10.2006. - Polazimo ka kampu 
C 3. Posle 7 sati teškoga uspona 
stižemo u C 3 na 6.400 m,  gde 
podižemo šator. Na ovome delu 
uspona teren koji smo morali da 
savlađujemo je znatno teži. Prvi deo 
puta je penjanje vertikale nagiba do 
75 stepeni. Kombinacija sneg, led i 
stena. Posle se izbija na oštri snežni 
greben koji se proteže sve do ulaza u 
snežni i ledeni kuloar. Nagib ovoga 
dela kuloara dostiže i 85 stepeni ali u 
celoj njegovoj dužini nagib ne pada 
ispod 75 stepeni. Ispod nas se 
prostirao ambis dubine od 1500 m! 
Sam kuloar izbija na kao žilet oštar 
greben kojim se izlazi na plato koji je 
označen kao C 3. 
26.10.2006. - Doneli smo odluku 
da napadnemo vrh i polazimo na 
uspon u 7:30 h. Posle 150 m uspona 
zbog niske temperature i dovoljno 
jakog vetra da izazove promrzline na 
perifernim delovima tela donosim 
odluku da odustanem. Nisam bio u 
mogućnosti posle bezbroj pokušaja 
da poboljšam cirkulaciju i ugrejem 

prste. Uvideo sam da neću moći 
završiti uspon bez ozbiljnih posledica 
po moje prste na rukama i da će 
uskoro nastala situacija koja 
prouzrokuje ozbiljne promrzline. 
Samo nekih 30 minuta posle moga 
povratka na polaznu tačku istu odluku 
je bio primoran da donese i Zvonko. 
Zbog ozbiljnih problema sa prstima 
ruku, a posebno prstima nogu Zvonko 
je odustao od uspona. Donosimo 
odluku da sledećega dana pokušamo 
nanovo. 
27.10.2006. - U 9:00 h 
započinjemo uspon ka vrhu. Od 
Španske ekspedicije koja je vrh 
popela prethodnoga dana dobijamo 
dva para puno kvalitetnijih rukavica 
nego što su naše. Uspon se vršio 
žimarom u jednoj ruci i zakrivljenim 
cepinom-bajlom u drugoj ruci. Posle 
3:45 h napornog uspona izlazim na 
vrh planine Ama Dablam (6.812m). 
Otprilike 2 h posle mene na vrh je 
iskoračio i Zvonko Trifunović. Pre-
deo po kome je vršen finalni uspon je 
u celosti prekriven snegom i ledom. 
Nagib je iznosio u proseku 70 
stepeni. Svo vreme smo se kretali po 
fiksnom užetu koje je postavila jedna 
od ekspedicija pre nas. Na jednom 
mestu je bilo potrebno savladati 
ledenu vertikalu od 85 stepeni. Uže 
kojim smo se služili pri usponu na 
pojedinim mestima nisu bila adek-
vatno postavljena pa nismo želeli, a 
ni mogli u potpunosti da ih optere-
ćujemo tako da sam ih više koristio 
kao neka vrsta osiguranja. Čvrstinu u 
principu nisam pomišljao da testiram. 
Sam silazak je u više ličio na odpe-
njavanje nego na abzajl. Po povratku 
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u bazni kamp Zvonko je bio previše 
iscrpljen od uspona i povratka. 
Procenjujem da zbog nastale situacije 
je puno bolje provesti noć u kampu C 
3 i sledećeg jutra spustiti se u niži 
kamp nego rizikovati i poći odmah 
dole niz padine ove tehnički zahtevne 
planine. Dodatno je sam silazak kao i 
uspon otežala i činjenica da je 
Zvonko prilično loše bio fizički 
pripremljen za ovu ekspediciju! 
28.10.2006. - Pošli smo da se 
spustamo niz strme litice Ama Dab-
lama kupeći pri tome celokupnu 
opremu koju smo izneli u kampove. 
Posle 9 h provedenih pretežno u otpe-
njavanju stigao sam do baznog kam-
pa sa rančem na leđima koji je težio 
oko 25 kilograma. Nekih 4 h posle 
mene u kamp je pristigao i Zvonko 
žaleći se na bolove u prstima nogu. 
31.10.2006. - Napuštamo bazni 
kamp Ama Dablama i polazimo ka 
Lukli. Tada smo uspeli da pošaljemo 
i prvu informaciju o našem uspehu. 
Zvonko je zaradio promrzline na 
prstima nogu koje će se kasnije do-
datno iskomplikovati. Ceo problem se 
završio tako da je doktor bio pri-
moran da izvrši amputaciju četvrtine 
nožnog palca sa presađivanjem kože 
na njega. Kasnije se po povratku i 
operaciji terapija nastavila boravkom 
u baro komori pošto se oporavak 
dodatno zakomplikovao. 

 

Hoselito Bite  

 

VEŠTAČKE STENE NA 

SEVERU BAČKE 

Drugo kolo lige takmičenja 
Sportsko-penjačkog saveza Vojvodi-
ne, narodski rečeno takmičenje u 
sportskom penjanju, okupilo je u 
nedelju 1. 4. 2007. u Subotici 47 mla-
dih penjača uzrasta od 8 do 18 go-
dina. Pristigli iz Kikinde, Sombora, 
Beograda i Novog Sada, rame uz ra-
me sa domaćinima iz Subotice odme-
rili su brzinu i veštinu na veštačkim 
stenama u Politehničkoj školi i 
sportskoj sali u Harambašićevoj ulici.  
- Dva boldera u Politehničkoj su za 
starije penjače, mlađi idu na stene u 
Harambašićevoj, gde penju uz gornje 
osiguranje. “Spartak”-ovi penjači su 
postavili smeri i osiguravaće takmiča-
re, a sudije ćemo izabrati na licu mes-
ta – saopštio je Iso Planić, predsednik 
Planinarskog kluba “Spartak”, doma-
ćina takmičenja. 

Sudijska trojka – Lazar Radivo-
jac (“Pentrax” – Kikinda), Dren Man-
dić (“Spartak” – Subotica) i Josip File 
(“Pauk” – Subotica) merila je re-
zultate starijima, a za mlađe su bile 
zadužene Željka Dobrosavljević i 
Sanja Zarić, članice “Spartak”-a.  
I počelo je… 
 
MALI KAO VELIKI 
 

Otvaranje izolacione zone, u 
stvari osmatranje staza, bilo je 
namenjeno starijima. Oni mlađi nisu 
osmatrali i razmatrali. Krenuli su bez 
mnogo mudrovanja ka vrhu, do 
plafona. Led je probila osmogodišnja 
Kikinđanka Martina Radak, najmla-
đa, ali i najuspešnija posle kvalifika-
cija. Spretno se domogla poslednjeg 
hvatišta uz burno bodrenje svojih 
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vršnjaka i mnogih roditelja, koji su 
došli da nadgledaju čime li se to bave 
njihovi naslednici. Za Martinom je 
krenula Atina Radusin iz novosad-
skog kluba “Adrenalin”, a posle nje i 
ostalih 25 takmičara. Ovacije nisu 
prestajale, mališani su disciplinovano 
izlazili na stenu, silazili pa navijali, a 
njihovi treneri su imali pune ruke 
posla dok su ih osiguravali, vezivali 
im pojaseve i pazili da se ne povrede. 

I dok se u Harambašićevoj 
uveliko takmičilo i navijalo da se 
orila cela ulica, u Politehničkoj se tek 
zatvorila izolaciona zona i penjači su 
izašli van sale da gledanjem pret-
hodnika ne bi stekli prednost. Ovde 
nije bilo gornjeg osiguranja – ispod 
boldera su bile postavljene strunjače 
na koje bi penjači opušteno bubnuli 
dosegnuvši svoje najviše hvatište. 

Posle prvog kruga krenuo je 
drugi krug, finale za sve plasirane, 
ovaj put samo u Politehničkoj. Prvo 
mlađi, koji su očigledno uživali u 
slobodnom padu sa vrha staze, pa 
stariji, kojima je itekako bilo stalo da 
se što bolje plasiraju. 
 
PODMLADAK ZLATA VREDAN 
 

Za kraj, ostalo je da sudije 
saberu bodove i provere rezlutate i da 
proglase pobednike. Proglašenje, po-
dela medalja i diploma protekli su uz 
obavezno škljocanje porodičnih, 
klupskih i inih fotoaparata, čestitke i 
pokoji poljubac, posle čega se sa 
tribina čulo “OOOOOOOOO!”. 
Trebalo je nadjačati i nadvikati 
raspoloženo gledalište, ali se završna 
ceremonija ipak uspešno i na vreme 

privela kraju. Gosti sa strane su 
posedali u vozila i krenuli kućama, a 
domaćini su se latili raspremanja sale 
i pripreme boldera za sledeći trening. 

Zlatne medalje su u Kikindu 
odneli Martina i Boris Radak, Anto-
nina Brdarić i Strahinja Trećakov, 
svako za svoju kategoriju. Za novo-
sadski “Adrenalin” zlato je osvojila 
pionirka Svetlana Minko, a Penjač-
kom klubu “Beograd” prvo mesto su 
obezbedili pionirka Bojana Popović, 
juniorka Marija Milosavljević i junior 
Luka Perunović. I somborsko Plani-
narsko društvo “Poštar” se okitilo 
zlatom zahvaljujući pioniru Odri Ba-
netu. “Spartak”-ovu zbirku zlatnih 
medalja je uvećao junior Milan 
Tomić. 

Najmlađi penjači su pokazali šta 
umeju i šta smeju. Seniorke i seniore 
uskoro očekuje takmičenje u Novom 
Sadu, gde će im domaćin biti 
Penjački klub “Adrenalin”. 

Aida Skakić 

 

STENA NA POPOVICI 

 
Komisija za alpinizam PSSV je 

na Popovici (Fruška gora) za vikend 
7/9 aprila 2007. ispred planinarskog 
doma “Železničar”, postavila montaž-
nu veštačku stenu. Širina je 2,5 m, 
dužina staze je 7,5 metara, a visina je 
6,5 metara.  Na nju je postavljeno 
105, uglavnom starih hvatišta. Name-
njena je popularizaciji penjačkog 
sporta, takmičenjima i obuci. Oprema 
za njeno korišćenje se nalazi u 
planinarskom domu „Železničara”.  

Iso Planić 
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УМЕТНИЧКА СТРАНА КЊИГЕ 

"ПЛАНИНАРСКИ ВРЕМЕПЛОВ 

ПСД ЖЕЛЕЗНИЧАР НОВИ 

САД  1951-2005'' 

(Из обимног приказа књиге 

''Планинарски времеплов ПСД 

Железничар Нови Сад, 1951 - 

2005", на десетак густо куцаних 

страна, због немогућности 

објављивања интегралног текста, 

за формат и форму Билтена ПСД 

Железничар, сам аутор  Ђуро 

Млађен одабрао је један краћи део 

тог приказа - прим. уред.)  

''Планинарски времеплов ПСД 
Железничар 1951 - 2005", објављен 
новембра 2006. године, у облику 
подсетника, чуваће од заборава 
чињенице и субјективне доживљаје 
планинара ПСД ''Железничар" из 
Новог Сада у 55-годишњем перио-
ду њиховог планинарења (1951-
2005). Међу монографијама плани-
нарских друштава, ова књига је 
новитет, пре свега, по форми у ко-
јој се описују доживљаји плани-
нара у планинама, и лепоти и суро-
вости тих планина, уз истовремено 
изношење статистичких и разних 
других података о раду и 
постигнућима планинара. 
У прилогу књиге, под називом 

"На крају'', објашњавајући свој 
циљ "да књига не буде само 
хронологија догађаја, већ да добије 
на читљивости и занимљивости", 
уредници (Александар и Нада Дам-
јановић) наводе да су, поред 
"сувопарних података", записане и 
"згоде и незгоде, али и дого-

довшине које неминовно прате све 
планинарске акције". Пропустили 
су, као да се плаше или стиде, да 
нагласе да се ради о уметничкој 
страни, форми и вредности књиге, 
поред документаристичке стране и 
вредности. А додао бих да поред те 
две, књига има и рекламну, про-
пагандну и туристичку вредност. 

Постоји нераскидива веза 
између уметности и планинарства. 
Доживљаји у природи имају 
поетску, лирску и романичну стра-
ну, а то су све обележја уметности. 
Природа и њене лепоте представ-
љају предмете људских чулних 
опажања и уметничког доживљаја. 
Уметнички доживљај је резултат 
информационог споја објективно 
лепог и субјективне способности 
да се оно одвоји од ружног и као 
такво доживи. Описивање лепог је 
облик његовог чувања и преноса 
кроз простор и време. Тиме се 
омогућава онима који су то 
доживели на лицу места, да обнове 
сећања на доживљено, а и другима 
да у представи доживе део тога.  

Овим сам интерпретирао само 
уводни део онога што сам написао 
у дужем, целовитијем приказу ове 
књиге. Наводим у целини још само 
два завршна става из тог приказа, 
који гласе: ''На крају се намеће 
питање како се, поред указивања 
на пропусте, може и даље тврдити 
да је ова књига добра. Одговор се 
намеће из наредног резимеа. Про-
пусти су делом последица, а делом 
узрок мењања вредносне структуре 
и карактера књиге. Из књиге је 
испуштен део квантитативне 
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стране или набрајања и бројчаних 
података, да би дошла до изражаја 
квалитативна страна или лепота 
описа планина и доживљаја у 
њима. Исто тако су испуштени 
неки негативни резултати и појаве, 
као што су несреће и ексцеси, да би 
се више уживало у успесима. То је 
оно што повећава рекламну и 
пропагандну вредност књиге. 
Изражено школским оценама, мог-
ло би се рећи да је  уметничка 
страна књиге врло добра а делом и 
одлична, док јој је докумен-
таристичка страна добра а мести-
мично и слаба. Наведени пропусти 
су, значи, допринели јачању умет-
ничке и слабљењу документарис-
тичке вредности књиге.  

У том смислу књига није 
престала бити добра и поред 
фактографских и документарис-
тичких мањкавости. Многе читао-
це, нарочито оне изван планинар-
ских кругова, неће интересовати 
већина фактографских података 
или чије име стоји иза неког 
извештаја, успеха или неког лика 
на фотографији. Они све посмат-
рају и доживљају уопштено, ужи-
вајући у опису лепота и суровости 
планина и људских доживљаја у 
њима, у опису људских драма и 
искушења, у путописима, анегдота-
ма, шалама, весељу и досеткама. 
Уредници су настојали и успели да 
овим ''неутралним'' читаоцима – 
непланинарима то понуде у књизи, 
уз незаобилазни минимум статис-
тичиких података. Књигу су, дакле, 
подешавали и за људе изван сопс-
твеног планинарског друштва. По-

мало апсурдно, ово је умањило 
вредност књиге за ужи круг 
читалаца - чланова Планинарског 
друштва "Железничар", да би 
књига била интересантнија за 
шири круг читалаца. 

И на крају - да је ова књига, 
чији је садржај приказ планинар-
ства у једном планинарском друш-
тву, као аматерске и волонтерске 
делатности, рађена строго профе-
сионално, без пропуста и мана, она 
би тада била израз аматерског 
садржаја у стручној професионал-
ној форми. Али она није без мана, 
јер су је писали сами планинари и 
зато је одраз најпотпунијег амате-
ризма и волунтаризма, који се 
огледа и у садржају и у форми, и у 
начину обликовања и изражавања 
тог садржаја.     

Ђуро Млађен 

 

50. GODINA PRVOG 

USPONA NA BROD PIK 

 
Na granici Pakistana i Kine, 

veliki troglavi masiv, uzdiže se 9 km 
jugoistočno od K-2. Naziv mu je 
Široki vrh, odnosno na engleskom 
Broad peak – kako ga je 1892. godi-
ne nazvao William Martin Conway 
(1856-1937). Indijska kartografska 
uprava 1856. godine ga je označila 
oznakom K3 - prefiks "ka”, od Kara-
koruma, a brojevi pored davani su 
gledajući od zapada prema istoku. 
Čine ga glavni vrh, čija je visina 
8.047 m, srednji visok 8.015 m i juž-
ni 7.538 m. Pored toga još 7 vrhova 
nose naziv Brod pik: severni – 7.550 
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m, severoistočni – 7.490 m, severni 2 
– 7.338 m, severoistočni 2 – 7.311 m, 
severni 3 – 7.298 m, severoistočni 3 – 
7.278 m i jugoistočni 2 – 7.050 m. 

Iako se nalazi najbliže Kon-
kordiji – mestu na Baltoro glečeru 
odakle svi putevi vode ka K2, grupi 
vrhova Gašerbrum i Brod Pik, uvek je 
ostao po strani. Njegov hendikep je 
bio što je blizu K2, pa svi su se 
opčinjeni lepotom piramide okretali 
istraživanju K2.  Topograf italijanske 
ekspedicije na K2 1909. godine izme-
rio mu je visinu od 8.270 metara. Prvi 
koji je posmatrao Brod pik i pokušao 
da nazre rutu do vrha 1934. godine 
bio je Günter Oskar Dyhrenfurth 
(1886-1975). Po njemu pravi put do 
vrha bio je preko zapadnog stuba. 
Vođa italijanske ekspedicije na K2 
Ardito Desio i Kennth Mason su 
1954. godine iz više pravaca izmerili 
vrh i utvrdili visinu Brod pika od 
8.047 metara. Tada je Desio od 
lokalnog stanovništva čuo da vrh 
zovu Falčan Kangri – što na Balta 
jeziku takođe znači Široki vrh. 
Nažalost, ovaj naziv vrha nikada nije 
prihvaćen. 

Nemački doktor Karl M. Herr-
ligkoffer, vođa ekspedicije 1953. go-
dine na Nanga Parbat, 1954. godine 
imao je nameru da povede ekspedi-
ciju na K2. No, kako su Italijani pre 
njega dobili dozvolu, ostala mu je 
mogućnost da dobije dozvolu za Ga-
šerbrum 1. Veliki novčani problemi 
prinudili su ekspediciju da tek 29. 
septembra krene iz Skardua. Pre njih 
ni jedna ekspedicija nije toliko kasno 
krenula u masiv Karakoruma. Člano-
vi ekspedicije su bili: Michael Ande-

re, Albert Bitterling, Joachim Fischer, 
Gunter Hausser, Willy Kick, Gerhard 
Klamment, Hermann Kollensperger, 
Sepp Maag, Rudolf Merak, Toni 
Messner, Kuno Rainer i Ernst Senn. 
Usput ih prate problemi sa snegom, 
koji neprestano pada i nosači koji se 
bune. Kada su ugledali Brod pik, 
odlučili su da odustanu od uspona na 
Gašerbrum 1 i da pokušaju uspon na 
Brod pik. Smatrali su da je uspon 
preko zapadnog stuba isuviše teško 
penjanje za nosače. Odlučili su da se 
penju preko donjeg glečera Brod 
pika. Zatim bi preko gornjih delova 
glečera Konkordija izbili na padine 
ispod vrha Brod Pika. Prvi kamp su 
postavili na visini od 5.300 metara, a 
drugi na 6.000 metara, koji su nazvali 
Orlovo gnezdo. Zatim su krenuli kroz  
tkz. Topovsku cev - 300 metara dugi 
ledeni žljen, nagiba oko 40 stepeni. 
Opasnost je stalno pretila od 
padajućeg leda. Kamp 3 postavili su 
na 6.300 metara. Od visine 6.500 
metara teren je daleko lakši, naišli su 
na nekoliko kilometara dug, a 500 
metara široki plato. Jedna mala 
neopreznost je bilа dosta da Ernest 
Senna poleti niz padinu. Zadobio je 
manji potres mozga i modrice po telu. 
Od kraja platoa uzdiže se ledeni 
bedem prema istoku do visine od 
7.200 metara, a odatle više nema 
tehničkih poteškoća do vrha. Radio 
Ravalpindi je 5. novembra najavio 
velike snežne padavine. Sutra dan 
krenuli su ka kampu 4 koji su 
planirali da podignu na 7.100 metara, 
ali hladnoća i dolazeća oluja ih je 
prisilila da se vrate sa 7.000 metara. 
Tu je bio i kraj ekspedicije.  
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Austrijancima se rodila, u to 
vreme neverovatna ideja, da četiri 
čoveka bez pomoći visinskih nosača 
popnu se na Brod Pik. Pre njih sve 
ekspedicije su brojale preko 20 
članova i obavezno su uz sebe imale 
visinske nosače. Ekspediciju je pred-
vodio Marcus Schmuck (1925-2005), 
a članovi su bili Fritz Wintersteller 
(1927),  Kurt Diemberger (1933) i 
Hermann Buhl (1924-1957). 

Bazni kamp podigli su na visini 
od 4.900 metara 10. maja 1957. 
godine. Prvi kamp podigli su na 
oštrom rubu grebena na visini od 
5.800 metara. Uspon do prvog kampa 
je strm preko snega, sa starim trago-
vima lavina. Pod samim prvim kam-
pom strmina dostiže nagib od 50 ste-
peni i ide preko stenja. Do kampa dva 
(6.400 m) na početku velikog platoa 
došli su sa druge strane u odnosu na 
ekspediciju iz 1954. godine. Uspon 
vodi preko veoma strme padine, pun 
je pukotina, a stalno je pretila opas-
nost od odrona snežnog pokrivača. 
Penjući se preko platoa nailazili su na 
staru užad koju je postavila Herrlig-
kofferova ekspedicija. Čak su nalazili 
i snežna rupe sa hranom od te 
ekspedicije. Kamp 3 postavili su na 
visini od 6.950 metara na uskoj 
zaravni ispod ledenog zida. Prvi 
pokušaj po dubokom snegu završio se 
u 18 h na predvrhu visokom 8.030 
metara. Ustanovili su da to nije glavni 
vrh, već samo uzvisina na grebenu, 
koji je odvojen od glavnog grebena 
oštrim i dugačkim grebenom. 

Posle nedelju dana snežnog 
nevremena 9. juna  iz kampa 3 nešto 
ranije su krenuli Marcus Schmuck i 

Fritz Wintersteller, a oko 4 h  Kurt 
Diemberger i Hermann Buhl. Prvi 
navez je nezadrživo i mnogo brže 
išao ka vrhu. Buhl je imao problema 
sa promrzlinama desnog stopala koje 
je zadobio u predhodnim ekspedicija-
ma, a Diemberger je ostao i pratio 
svog starijeg prijatelja, koji tog dana 
nije bio baš u najboljoj formi. Pod 
samom kamenom kupom koju su pre 
nedelju dana ozidali da bi označili 
dokle su uspeli da stignu, odakle ima 
još 800 metara do glavnog vrha, 
Diemberger je krenuo sam prema 
vrhu dok je Buhl seo sa namerom da 
sačeka drugove pri povratku sa vrha. 
U 17 h Marcus Schmuck i Fritz 
Wintersteller su se popeli kao prvi 
ljudi na Brod Pik. Bilo je hladno i 
vedro. Zadržali su se oko 40 minuta. 
Pri spusti, pod samim vrhom sreli su 
Diembergera. Ima još vremena, i 
Buhl nije mogao da odoli izazove, 
krenuo je dalje ka vrhu. Dosta daleko 
od glavnog vrha sreo je Schmucka i 
Winterstellera. Silaze sa vrha. Buhl 
im je rekao:”Ići ću sve dok budem 
mogao”. Na polovini grebena u susret 
mu ide Diemberger, koji se vraća sa 
vrha. Bez reči Diemberger se okreće i 
sa Buhlom kreće ponovo na vrh. U 19 
h, sunce se polako spušta prema 
horizontu, a njih dvojica su na vrhu. 
Ovo je Buhlu drugi vrh preko 8.000 
metara, 1953. popeo se sam na Nanga 
Parbat (8.125 m). 

Sreća svoj četvorici bila je 
naklonjena, popeli su se na Brod pik, 
ali poslednji put Hermannu Buhlu. Sa 
svojim vernim partnerom Kurtom 
Diembergerom, odlučio je da se posle 
nedelju dana odmora penje na ledeni 
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vrh trapezastog oblika, još 
neosvojenu Čogolisu visoku 7.665 
metara. Legendarni Italijan Luiđi 
Amadea, vojvoda od Abrucija, unuk 
italijanskog kralja Viktorija Ema-
nuela Drugog, 1909. ovaj vrh je naz-
vao Bride Pik i stigao je do visine od 
7.498 metara.  To beše visinski re-
kord u visini uspona i tek 13 godina 
kasnije taj je rekord bio premašen. Na 
visini 6.300 metar u noći između 25. i 
26. juna zahvatilo ih je jako nevreme. 
Dan predaha i 27. juna već su na 
grebenu ka vrhu. Do visine 7.150 
metara bili su u navezi, a tada, radi 
bržeg napredovanja po Buhlo-vom 
zahtevu su se razvezali. Oko 13 h na 
visini od 7.300 metara počeo je da 
duva jak vetar koji je donosio snežne 
oblake. Okrenuli su se i kre-nuli dole. 
Diemberger je išao prvi, a njegovim 
tragovima deset metara dalje Buhl. 
Greben je bio uzan i teško se moglo 
razaznati gde je bezbedniji deo 
grebena, a gde previs koji je svakog 
časa pretio da se obruši. Ono što sledi 
Diemberger je nekoliko dana kasnije 
zapisao u svom dnevniku u baznom 
kampu: “Odjednom sam osetio kako 
snežna površina vibrira, istovremeno 
sam video kako se lome mali komadi 
snega na rubu strehe i odmah sam 
skočio udesno”. Nastavio je dalje 
slilazak, ali kad se okrenuo više nije 
video Buhla za sobom. Čekao je, 
vikao je, ali niko nije odgovarao. 
Krenuo je nazad gore, ali na padini 
nije nikog bilo. Tragovi u snegu su 
jasno govorili da je Buhl išao na 
odvaljenu strehu – previs. Nije bilo 
dvoumljenja, Hermann Buhl je pao 
zajedno sa strehom nekoliko stotina 

metara u dubinu ponora. 
Japanska ekspedicija koja se na 

vrh popela 4.8.1958. godine u kampu 
IV pronašla je Buhlovu vreću za spa-
vanje i dva notesa i to su prosledili 
njegovoj ženi i troje dece. U svojoj 
knjizi „Juriš na vrhove sveta”, pisci 
Hans Albert Forster i Franz Grassler 
zapisali su: “Jedinstveni genije u 
umetnosti penjanja doživeo je neu-
speh u situaciji koja nije bila ni suviše 
teška ni suviše opasna.” 

Posle ovog uspona na Brod pik 
još na tri vrha preko 8.000 metara 
nije kročila ljudska noga: Gašerbrum 
1 8.068 m (osvojen 1958.), Daulagiri 
8.167 m (1960.) i Šiša Pangma 8.012 
m (1964.). 

Tek 8. avgusta 1977. godine 
članovi japanske ekspedicije ponovo 
su zakoračili na Brod pik. Do sada 
postoje samo dva smera uspona na 
glavni vrh: već opisani iz 1957. 
godine i drugi, koji je 1994. godine 
ispenjao Carlos Carsolio iz Meksika. 
Do bivaka na 6.230 m išao je 
maršutom kojom je išao i Hermann 
Buhl, a odatle direkno preko  zapadne 
stena na predvrh (8.030 m), a zatim 
glavnim grebenom na vrh. Bilo je 
nekoliko pokušaja i preko južnog 
grebena (1997. god.) i kineske strane 
izlazak na sedlo Brod Pik, ali 
nažalost bili su bezuspešni. Na 
centralni vrh Brod Pik visok 8.011 
metara, koji nije u svetu priznat kao 
samostalni vrh,  kao prva ekspedicija 
popela se petočlana poljska 
ekspedicija 28.7.1975. godine od 
kojih je troje poginulo u povratku. 
 

Milivoj Erdeljan 
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GORE - DOLE 

 
Trudim se da ostanem koliko je 

moguće ravnodušan na situacije u 
kojima me hvale, a često mi se dešava 
da me na nekim promocijama, 
predavanjima, na ulici i prodavnici 
dočekaju sa zahtevom da im dam 
autogram, ili sa rečima: “mogu li da 
vas dodirnem”, često mi daju epitet 
“živa legenda”, “najuspešniji planinar 
u Srbije” itd. Neki tvrde da 
Vojvođanska ekspedicija nikada ne bi 
uspela da nije mene, neki planinari su 
posle uspona pričali da nisu uspeli da 
izađu na vrh samo zato što su 
pokušali da idu iza mene i prate moj 
tempo (bio im je prejak!). Aplaudirali 
su mi, tražili da im pričam satima i 
ponavljam priče nebrojeno puta. 
Dobio sam puno priznanja u obliku 
pehara, plaketa, diploma, značaka. 
Častili me, zvali u goste, plaćali 
putovanja, tapšali po ramenu, molili 
me da se fotografišem sa njima... 
Govorili da sam preterano skroman, 
kada bi oni ispenjali Everest vozili bi 
“mercedes”, savetovali da nametljivo 
prezentujem svoj rezultat, da sam 
zaslužio stan, auto, penziju. 

Mada me se desilo i da mi kažu 
(a češće to misle nego što kažu) da 
sam siledžija i budala sklona 
mazohizmu, i da je za moj “uspeh” 
zaslužna sreća, još više od toga Mićo 
(Predsednik PSSV) koji me je izab-
rao zato što sam spreman da trpim 
hirove planine i šefa ekspedicije. 
Inače, naravno, to što sam uradio 
mogao bi svako, samo da je bio u 
prilici kao što sam je imao ja. Jer 

mnogi od mene brže trče, bolje penju, 
rade više sklekova i slično. U pre-
nosnom smislu, a neki i u poverenju, 
rekli su mi da sam blesan koji se 
besmisleno zlopati , a drugi iz toga 
izvlače korist. Na vrh su me izvukli 
šerpasi uz kiseonik, odveli su me gore 
kao ovcu. Mnogi su rekli da preziru 
penjanje na vrh po fiksnom užetu i sa 
nosačima. A nisu me pitali šta ja 
prezirem. Neki misle da sam bio i 
favorizovan u odnosu na druge 
članove ekspedicije (možda sam se 
laktao), ne mogu razumeti kako to da 
sam baš ja, ovakav nikakav, popeo 
vrh, a oni drugi nisu. Potrošio sam 
hrpu tuđeg novca na bezvezne 
poduhvate, a ta sredstva su mogla biti 
potrošena i na plemenitije ciljeve. 

Svakako mislim da bi ono što 
sam na planinarskom planu uradio 
(ispenjao vrhove i sl.) mogli postići 
mnogi, kada bi hteli i kada bi istrajno 
pratili svoju zvezdu vodilju. U 
planinarstvu još uvek mnogo toga 
zavisi od volje i upornosti. A  uspeh 
ekspedicije još i  od timskog rada! 

Pretpostavljam da je moj naj-
veći uspeh u tome što sam sa rela-
tivno skromnim sposobnostima i sa 
relativno loše startne pozicije posti-
gao dosta. Hoću reći da sam iz sebe 
izvukao, uz magareću upornost,  
moglo bi se reći maksimum. Taj 
unutrašnji osećaj da sam učinio 
(skoro) sve što je moguće čini me 
zadovoljnim, i ako mi nešto daje 
oslonac u pokušaju da ostanem rav-
nodušan na pohvale i omalovažava-
nja, to je upravo uverenje da sam 
iskreno i dosledno dao sve od sebe da 
sigurnim korakom dođem do granice 
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svojih sposobnosti, pomerim je i 
hodam po njoj.   

Ako je sportista neko ko se sva-
ki dan nekoliko puta preznoji, ko ima 
definisane mišiće, ne puši, ne pije, 
jede zdravu hranu, meri puls, živi i 
izgleda zdravo... Ja nisam taj tip (sva-
ka čast onome ko jeste!). Ipak, ne bih 
voleo da sam od onih koji žestoko 
pljunu na zemlju kada ih kamera 
uhvati u krupnom planu, ili da štipam 
i vatam protivnika kada sudija okrene 
glavu. Više volim da čitam knjige i 
džabalebarim nego da treniram svaki 
božiji dan. Samo sam shvatio da bez 
treninga nema rezultata, pa ako se 
mora... Trčanje mi uglavnom i preds-
tavlja zadovoljstvo, daje mi snagu, 
podiže me ta radost pokreta, širina 
prostora i ritam koraka koji podseća 
na molitvu. Osećaj pobede nad so-
bom i stenom, je vredan truda, zato se 
penje veštačka stena i smeri u suvoj 
steni. Lepo se spava posle plivanja i 
tako dalje. Ne znam da li sam sporti-
sta, samo (skoro) svaki dan treniram. 
Uostalom, u planinarstvo sam ušao 
kao geograf koji želi jeftino da putuje 
i da svet vidi iz drugačijeg ugla. 

Uvek sam se iskreno trudio da 
od onoga što radim imam koristi, ma 
kakva ta korist bila. Zato nemam 
auto, a bicikl su mi ukrali pa vozim 
ženin.  

Ali je zadovoljstvo  veće ako od 
onoga što radim imaju koristi i drugi. 
Zato najvećim uspehom u svojoj pla-
ninarskoj karijeri ne smatram vrhove, 
pećine, smeri , maratone i orijenta-
ciona takmičenja. Za moje najveće 
planinarske uspehe smatram uspehe 
članova planinarskog kluba Spartak i 

svih onih koji su pomislili da i oni 
mogu bar  ono što mogu i ja, pa i 
bolje od mene, stotine onih kojima 
sam planinarenje približio kao prima-
mljiv hobi, napravljene veštačke ste-
ne, uređeno penjalište u napuštenom 
kamenolomu Orlovo bojište. Ako 
posledica našega, moga rada bude 
jedna velika veštačka stena na Popo-
vici, Subotici ili već tu negde, to će 
značiti da su naši napori uvaženi i da 
ove ekspedicije imaju zrnce smisla. 

Mogao bi napisati da je za 
nabrajanje neuspeha potrebno više 
prostora, zvučalo bi efektno. Možda 
je to čak i tačno, ali je za mene 
važnije da li sam iz njih izvukao neku 
korist. 

Iso Planić  

 

ODRŽAN XXX PLANINARSKI 

MARATON NA FRUŠKOJ GORI 

 
U subotu tačno u 9 sati sa 

Popovice je startovao jubilarni, XXX 
Planinarski maraton. Znak za početak 
dao je Zoran Vučević, predsednik 
Skupštine grada, jato golubova pole-
telo je iznad glava 11.340 učesnika 
spremnih za šetnju ili trčanje fruš-
kogorskim stazama i reka maratonaca 
je krenula ispraćena nastupom KUD-
a „Svetozar Marković“. Start je pot-
rajao skoro čitav sat, a kada je i pos-
lednji „veliki“ maratonac zamakao 
iza prve krivine, za stotinak mališana 
je organizovan poseban start sa 
specijalnim vodičem, popularno 
nazvan „Bebi maraton“. 

Dok su članovi novosadskog 
Planinarsko-smučarskog društva „Že-
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lezničar“, organizatora svih 30 mara-
tona, procenjivali da li će ovaj put 
broj učesnika preći cifru od 10.000, 
maratonci su prelazili prve kilometre 
svojih staza na putu ka Glavici, a 
zatim dalje, do prvih račvanja puteva 
ka istoku ili zapadu Fruške gore. 
- Prebrojane prijave kažu da je 
startovalo 11.200 ljudi iz Srbije, 
bivših jugoslovenskih republika, a 
imamo i naše stalne goste iz susedne 
Mađarske – izjavio je Milivoj 
Kiždobranski, portparol Maratona. 
 
PLANINARSKA KUĆA PUTUJUĆA 
 

Domaćini planinarskih domova 
su bili spremni za doček gostiju, koji 
su počeli da pristižu još u četvrtak. 
Naravno, u domovima nikada nema 
dovoljno mesta za sve koji bi da na 
Fruškoj gori ostanu nekoliko dana, ali 
postoje šatori. Pošto su organizatori 
Maratona i ovaj put imali ograničen 
budžet, uspeli su da obezbede svega 
100 mesta u vojnim šatorima 
smeštenim kod okretnice, umesto 
uobičajenih 300. Uz pozive 
planinarskim društvima, upućena je i 
preporuka da se učesnici sami 
pobrinu za smeštaj, u stvari da ponesu 
šatore. Neko sa svojim, neko sa 
„društvenim“, smeštali su se oko 
planinarskih domova kako je ko znao 
i tu se pokazalo da ima planinara koji 
ne umeju da postave šator! 

Zato je grupa od oko 80 mladih 
izviđača iz Bečeja mnogima poslužila 
kao primer organizovanosti i discip-
line. Smestili su se na malom prop-
lanku u blizini okretnice. I dok su 
jedni sortirali opremu po gomilama, 

drugi su spretno i krajnje ozbiljno 
podizali šatore. Besposlenih nije bilo 
– najmlađi su bez pogovora išli po 
vodu da bi najstariji među njima 
mogli da se posvete kuvanju večere u 
velikom kazanu. 
 

JEZERO ZABRANJENO, NA 
STENU SE MOŽE 

 
Po sunčanom i toplom vremenu 

i suvim stazama maratonci su pris-
tizali u cilj bez većih problema 
prateći markacije i uputstva dežurnih 
na kontrolnim tačkama. Do kontrolne 
tačke 22A na Ledinačkom jezeru se 
nije moglo, jer su prilaze čuvale poli-
cijske patrole, pa su se maratonske 
knjižice overile kod izvora Zvečan. 

- Policija je zato zatajila na 
samom startu. Trebalo je zabraniti 
saobraćaj do Popovice za sva vozila, 
osim za autobuse GSP, ali se nisu 
pojavili. Mi sami nismo postigli 
mnogo, vozači su nas ignorisali, pa 
čak i napadali i prilaz Popovici je bio 
zakrčen – izjavio je jedan od 
dežurnih planinara.  

Jubilarni maraton okrnjen ovim 
propustom uveličala je veštačka stena 
postavljena kod planinarskih domova. 
Izazvala je veliko interesovanje i 
nekoliko penjača angažovanih na 
promociji imali su celog dana pune 
ruke posla. 

Nagađanja o ovogodišnjem po-
bedniku ultramaratona (102,75 km) 
završena su kada je nešto posle 23 
sata u cilj utrčao Željko Blagojević iz 
Banja Luke. Dragan Ćirić, predsed-
nik domaćinskog PSD „Železničar“ 
na cilj je stigao kao četvrti sa 83-
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kilometarske staze velikog istočnog 
maratona. O ostalima sa prefiksom 
„naj“ reći će statistike kroz nekoliko 
dana, mada je Milivoj Nastasić, 
predsednik Organizacionog odbora 
Maratona, sve učesnike ispratio na 
stazu rečima: 
- Ovde su svi pobednici! 
 

Aida Skakić 

 

30 GODINA PLANINARSKOG 

MARATONA NA FRUŠKOJ 

GORI 

 
Svakog poslednjeg vikenda 

aprila ili prvog vikenda maja, evo već 
trideseti put, Fruška gora se ponovi za 
nekoliko hiljada novih cvetova. Nisu 
to oni vodeni cvetovi koji žive samo 
nekoliko sati već učesnici 
Planinarskog maratona. Okite oni 
fruškogorske šume i proplanke raz-
nolikom odećom i godinama, u kolo-
ni koja je duga dva dana ili preko sto 
kilometara. Zanimljivo je ovo plani-
narsko takmičenje u kome postoji hi-
ljade pobednika. Na njemu nema 
prvog, drugog, i ko zna tamo kog 
mesta. Nema plasmana, nema onoga 
"ja sam bolji od tebe". Ovde su svi 
dobri i najbolji. A to mogu da posta-
nu svi oni koji stignu na cilj. Doduše, 
ima onih koji trče ili voze bicikli, koji 
pošto-poto žele da budu prvi. Među-
tim, svrstani su u listu pobednika sa 
onima koji su stigli poslednji.  

Krajem sedamdesetih prošlog 
veka, u mislima Radivoja Kovačevi-
ća, predsednika Planinarsko – smu-

čarskog saveza Vojvodine, tada pa-
sioniranog orijentirca, dugo je posto-
jala ideja o organizovanju orijenta-
cionog maratona na Fruškoj gori. Ta 
svoja razmišljanja Rada je izložio 
predsedniku PSD-a „Železničar“ iz 
Novog Sada, Božidaru-Bati Grujiću, i 
njegovim saradnicima Đuli Šejpe-šiju 
i Jovanu Radošu. Oni su se dose-tili 
da umesto orijentacionog marato-na 
naprave planinarski maraton. Da 
maraton bude maraton bez pobedni-
ka, odnosno da svi oni koji ga pređu 
budu i pobednici. Osnovna zamisao 
prilikom određivanja staze maratona 
bila je da prolazi kroz prelepe fruško-
gorske predele, šumom, planinskim 
visovima i proplancima, preko pre-
voja, izletišta i znamenitih istorijskih 
mesta: Ledinci, Zmajevac, Branko-
vac, manastir Beočin, Osovlje, Doli-
nu Kestenova, Testeru, Andrevlje, 
Letenka, Crveni čot, Pinkijev spome-
nik, Jazak, Vrdnik, Iriški venac, 
odmaralište “Elektrovojvodine”, 
Grgeteg, Brankov grob, Stražilovo, 
Stolovi, Glavica, do Popovice. Start 
maratona  je ispred planinarskog do-
ma “Železničar”, na Popovici gde je i 
cilj.  Pravo učešća na Planinarskom 
maratonu ima svako, bez obzira na 
pol i starost, važna je jedino volja i 
bar minimalna fizička pripremljenost. 

Na obroncima Fruške gore 27. i 
28. maja 1978. godine održana je 
najneobičnija trka koja je do tada 
održana u našoj zemlji. Planinarsko-
smučarsko društvo “Železničar” u 
Novom Sadu organizovalo je Prvi 
planinarski maraton za sve one koji 
su se osećali sposobni da u jednom 
dahu, bez spavanja, pređu stazu od 86 
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kilometara. Zahvaljujući izvanred-
nom odzivu učesnika na Prvom 
planinarskom maratonu, tu reku ljudi 
niko više nije mogao da zaustavi da 
svake godine u proleće krenu stazama 
vojvođanske lepotice i tako narednih 
30 godina. Tradiciju nije uspelo da 
prekine ni NATO bombardovanje 
Fruške gore 1999. godine kada je 
trasu velikog maratona prešlo 11 
planinara. 

Pisati o planinarskom maratonu 
u Fruškoj gori, a ne pomenuti masov-
nost koja je karakteristika ovog nad-
metanja, bila bi prava šteta. Jer, 
osnovni cilj cele manifestacije je da 
je što masovnija, da što više ljudi iza-
đe na dan-dva u prirodu, da se ljubi-
telji prirode druže. Desile su se i 
poneke ljubavi sklopljene u hodu, na 
stazi. Okupe se maratonci svih fela, 
od najmlađih, beba od osam meseci, 
pa do najstarijih koji su već uveliko 
zašli u osmu deceniju života. Od 
klasičnih maratonaca sa štapovima i 
dubokim cipelama i vunenim čarapa-
ma, do onih modernih, u patikama i 
kratkim pantalonama koji nose i mo-
bilni u slučaju da se izgube.  Ponesu 
neki i kišobrane, rančeve s hranom i 
sokovima, a neki, pak, ponesu i 
šatore. Na startu Prvog maratona se 
pojavilo 407 učesnika, a godinama 
kasnije zavisno od vremenskih prilika 
i neprilika po par hiljada, dok ih je na 
25. maratonu 2002. godine bilo 
11.567. Stazama i bogazama najveće 
vojvođanske planine za vreme mara-
tona do sada je ukupno prošlo 
118.156 ljubitelja prirode. Posebno je 
važno da je od ukupnog broja 
učesnika bilo čak 80 odsto mlađih od 

25 godina  koji su dva dana proveli 
uživajući u lepotama Fruške gore, a 
ne na nekom drugom mestu! Da je 
maraton postao omiljeno zborište 
velikog broja ljubitelja prirode 
najbolje se može videti po onome što 
je zapisano u Knjigu utisaka: “Pravo 
je zadovoljstvo doći na Frušku goru, 
a još veće biti učesnik Fruškogorskog 
maratona, koji je sjedinio lepotu, 
zdravlje, mladost, pamet i sport. 
Izražavam divljenje ljudima koji su 
maraton organizovali i teško je 
nagraditi njihov entuzijazam”.  

Mnogi su na ne baš kratke i lake 
staze maratona pošli nespremni 
kondiciono, u lošoj obući, bez hrane. 
Nisu računali da "panonska lepotica" 
i nije baš tako pitoma kako izgleda iz 
bačke i sremske ravnice. Dešavalo se 
da maratonci zaspu u hodu i tako u 
polusnu pređu kilometar-dva. Bilo je 
i prilika kad kiša toliko raskvasi staze 
kroz Frušku goru da se na mnogim 
mestima, naročito pri usponima, 
moralo kretati doslovce četvorono-
ške. Kukajući ili besneći, svi su ipak 
nastavljali dalje. Učesnici planinars-
kog maratona su se najčešće žalili na 
žuljeve, bilo je i nekoliko manjih po-
sekotina i uganuća, a težih ozleda 
retko je bilo. Na cilj, ispred planinar-
skog doma na Popovici, uvek pristižu 
grupe raštimovanih, bosih, znojavih, 
ali nasmejanih maratonaca. Sve priče 
na cilju liče jedna na drugu. Zajed-
nička im je najava da će se i sledeće 
godine naći u okrilju Fruške gore da 
se prisete, da proslave, da zajedno 
pobegnu od dosadne svakodnevnice i 
upuste se u borbu sa usponima i 
padovima, kilometrima… Slična pri-
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ča je i onih malobrojnih koji su odus-
tali zbog umora, ili preteških staza - 
sledeće godine će pokušati da istraju  
do kraja, da dokažu sebi da ovoga  
puta nisu imali sportske sreće, jer ovo 
je, ipak samo izazov prema sebi 
samome. 

Dok se maratonci bore sa kilo-
metrima svih ovih godina, organiza-
tori maratona imaju brige koje imaju 
organizatori velikih manifestacija: 
veoma je teško i složeno organizovati 
ovako masovan i šarolik skup. Uz 
obilje dužnosti, malih i velikih pos-
lova, zaduženja... potrebno je pronaći 
oko dvesta planinara koji daju sve od 
sebe svake godine da maraton bude 
bolje organizovan od onog prethodne 
godine, da ovu manifestaciju što više 
približe i onima koji nikada na njoj 
nisu bili učesnici, verujući da će pre 
svega zov prirode učiniti svoje. 
Trudili su se da ih ne iznevere i da, 
iako su amateri, što profesionalnije 
obave svoje zadatke. Kada je maraton 
nadmašio sva očevikanja svesrdnu 
podršku novosadskim planinarima 
pružili su planinari iz Sremskih Kar-
lovaca, Bukovca, Siriga, Rume, Iriga, 
Vrdnika, Beočina i Ledinaca. Plani-
nari vole svoju Frušku goru, pa iza 
poslednjeg maratonca idu ekipe koje  
pokupe svaki papirić za maratoncima. 
Trude se da misle na sve, jedino 
ekipa zadužena da zatvori komarce u 
kavez uvek zataji! 

Maraton je rastao, menjale se i 
dograđivale staze sve do današnjeg 
izgleda i sadržaja. Učesnici mogu 
danas da biraju između 12 staza 
različitih dužina i težina od kojih je 
najkraća 3.520 metara, i na njoj se 

održava tzv. bebi-maraton, a najduža 
i najteža – 102,75 kilometara. Na 
ovaj način pruža se mogućnost da oni 
koji su manje pripremljeni u dve ili tri 
godine obilazeći razne staze maratona 
obiđu i celu Frušku goru. Iako Fruška 
gora nije visoka planina (najviši vrh 
Crveni čot - 539 metara), staza 
maratona je tako trasirana da učesnici 
treba da savladaju visinsku razliku od 
čak 3.944 metara. Staze imaju kružni 
tok i svi stignu tamo odakle su pošli, 
start i cilj svih maratona je na 
Popovici, pet kilometara od Sremske 
Kamenice. Većina svoje učešće 
završi posle 17 ili 33 pređenih 
kilometara, dok oni najodvažniji 
pokušavaju da savladaju stazu u 
dužini 102 kilometara. Najveselije je 
na “bebi maratonu” gde uz pratnju 
roditelja, baka i deka učestvuju klinci 
i klinceze. Mališani najčešće tada 
prave svoje prve korake u prirodu, 
dok oni koji još nisu prohodali u 
nosiljci na leđima  tata ili mama 
udobno prespavaju na čistom i 
svežem vazduhu. Njih posle staze 
duge tri kilometra čekaju torte, kolači 
i sokići. 

Teško se možemo setiti sportske 
manifestacije, na kojoj ima daleko 
više aktera nego posmatrača, koja se 
ne zaboravlja lako, a među 
učesnicima nikako. Iako traje već 
trideset godina organizatori ističu da 
će ovu manifestaciju smatrati 
tradicionalnom tek kada ona bude 
održana i pedeseti put, što svakako 
veruju da će se desiti.  

 
Milivoj Erdeljan 


