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ШАПАТ НЕБА 

-приказ књиге- 

             

 Прво што читаоцу падне на 

памет када погледа наслов ове 

необичне књиге је то да је њена 

тематика љубавна поезија! Но, када 

се мало боље загледа у корице 

уочава снежне врхове Хималаја, а 

кад прочита и поднаслов «Од крова 

Африке до крова света», постаје 

јасно да је заиста у питању љубав, 

али љубав нестандардна, специфи-

чна и необична - љубав према при-

роди и планинама, према тајанстве-

ним, снегом покривеним врховима! 

Књига има 170 страница текста 

илустрованог са преко 230  

квалитетних колор фотографија. 

Има доста нестварно лепих 

фотографија афричких и хималај-

ских планинских врхова, који по-

казују сву озбиљност извршених 

успона. Многе фотографије импре-

сионирају, јер су пуне живота, пуне 

динамике, а приказују Хима-лајце, 

Шерпасе, Тибетанце - људе који 

живе на тим висинама, сиро-машни, 

али весели,  пуни оптимизма.  

Формат књиге је такође велик, 

нестандардан, формат  Б-2. 

Но, није књига необична само 

због своје величине и својих заиста 

ексклузивних фотографија, већ 

највише пажње заслужује због свога 

садржаја! 

Књига је пуна података о 

испењаним врховима. Дати су описи 

успона. Описани су дани и дани 

проведени у аклиматизацији, пренос 

неколико тона опреме, постављање 

базног и висинских логора... Ипак, 

најупечатљивији и најснажнији је 

приказ бескрајног исчекивања  

побољшања времен-ских услова, 

свакодневни живот у скученом 

шаторском простору уз недостатак 

не само хигијенског услова, већ и 

без могућности  за припремање воде 

топљењем снега и леда и стварање 

предуслова за успешан успон. Тада 

је код учесника најважније сачувати 

мир, задржати оптимизам, не под-

лећи малодушности и остати реалан. 

Да су стварно сачували мир, да 

су били реални у одлучивању када 

поћи на врх (погрешна процена је 

најчешће катастрофал-на), сведочи 

и то да су се сви који су се пели на 

ове оријашки високе врхове, не само 

вратили живи и здрави, већ и без 

повреда или ампутација због 

екстремно ниских температура. 

На почетку, а и на крају књиге, 

аутор Миливој Ердељан са горчи-

ном констатује да све на овим под-

визима није увек  ишло лако и без 

проблема.. Било је неразумевања, 

зависти, несналаже-ња, али да су 

праве ствари ипак, победиле, омогу-

ћивши овакав колосалан успех. 

Успони «равничара» из Вој-

водине на врхове који превазилазе 

машту обичних смртника, (Кили-

манџаро, Барунце, Шиша Пагма и 

најзад Еверест са својих 8848 м) 

заслужују наше не само пошто-вање, 

већ и дивљење – тим пре што су 

одрасли и живе на висинама где 

расту трска и живе жабе, а висине 

не прелазе 200 м над морем, 
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Књига говори о јунацима који 

су исписали нову страницу историје 

планинарства Војводине и Србије, 

те их зато  не смемо за-боравити. То 

су: Миодраг Јововић, Горан Ферлан, 

Миливој Ердељан, Андор Луховић, 

Хозелито Бито, и две даме - 

Мирјана Вашут и Мирјана 

Стевановић, као и освајач Евереста, 

најдрагоценији бисер на овој ниски- 

Исо Планић! Значај књиге ШАПАТ 

НЕБА је већи, а она је  драгоценија 

и зато што ће ова имена отргнути од 

заборава. 

Александар Дамјановић 

 

MEK KINLI 2007. 

 

Vratio se Dule! Poznati zre-

njaninski TV snimatelj i fotoreporter 

Dušan Matić, inaĉe pasionirani pla-

ninar i uĉesnik mnogih ekspedicija, 

vrhunski sportista, okonĉao je još 

jednо u nizu svojih putešestvija po 

najvišim svetskim vrhovima. Vratio se 

nedavno sa pohoda na najviši vrh 

Severne Amerike, Mek Kinli na 

Aljasci, na koji je krenuo još 18. maja, 

sa ĉetvoroĉlanom ekipom iz Srbije i 

jednim Bošnjakom. 

Na Duletovom ispraćaju iz 

njegovog rodnog Zrenjanina, pored 

ostalih, bili su prisutni i pokrajinski 

funkcioneri Dejan Ĉapo i Aleksandar 

Marton, koji su ga “zaduţili” sa 

zastavom AP Vojvodine. Pokrajinski 

barjak je Matić bio nameran da 

pobode na najvišu kotu Mek Kinlija, 

na nadmorskoj visini od 6.200 metara. 

Planovi mu se nisu ostvarili, ne 

njegovom voljom, jer je, prilikom 

poslednje etape uspona, voĊa 

ekspedicije, bez iole ozbiljnijeg 

razloga, vratio Duleta i njegovog 

saigraĉa Aleksandra Rašina u bazni 

logor. Tako je Matićev uspon na Mek 

Kinli ostao bez završnog ĉina, ali će 

ostati kao nezaboravni doţivljaj. 

- Nakon mog ispraćaja u Zre-

njaninu, tim se okupio u Beogradu, 

odakle smo avionom krenuli za 

London pa Ĉikago, a potom za 

Enkoridţ - priĉa Matić. - Tu smo 

prespavali pa busom nastavili do 

Talkitne, planinskog venca i 

nacionalnog parka. Odatle smo 

avionom prebaĉeni na gleĉer, na 

visinu od 2.200 metara. Nakon 

dvodnevnog boravka u šatorima 

krenuli smo u osvajanje Mek Kinlija. 

Najpre smo išli do obliţnjih pukotina 

u gleĉeru i veţbali spašavanje. Za ovo 

je bilo puno razloga, jer su samo 

nedelju dana pre našeg dolaska na 

ovom usponu poginuli mladić i 

devojka - objašnjava Dule. 

Temeljno i postupno, kako to 

zahtevaju opasni poduhvati, srpska 

ekspedicija se pomicala ka vrhu, 

naĉinivši logor na 2.400, pa na 3.200, 

a zatim i na 4.000 metara nadmorske 

visine. To je trajalo danima, jer se 

planinari moraju lagano privikavati na 

sve teţe uslove opstanka. Ono što je 

osobenost vrha na Aljasci je i 

ĉinjenica da nema šerpasa - vodiĉa i 

nosaĉa. “Sve svoje nosim sa sobom”, 

pravilo je koje vaţi za svakog uĉesnika 

pohoda. A na leĊima je ranac od po 25 

kilograma, sanke i druga oprema... 

Mek Kinli je surova planina, 
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jedna od najnegostoljubivijih na kugli 

zemaljskoj. Na mestu zvanom Vindi 

Korner, u prevodu Vetroviti ugao, 

doĉekalo ih je strašno nevreme a 

temperatura je pala na minus 20 

Celzijusa. Tom prilikom Aleksandar 

Rašin iz Lazarevca za stopu je skrenuo 

sa utabane staze i propao do kolena u 

pukotinu! 

- Za svega dvadesetak sekundi, 

koliko mi je trebalo da dotrĉim do 

njega, Rašin je već do pazuha bio u 

ambisu. Ispod njega sam video 

provaliju bez dna. Pokušao sam da ga 

uhvatim za ruku, ali zbog velikih 

rukavica koje smo nosili to nam nije 

uspelo. Dohvatio sam ga za ruĉku 

ranca i, ni sam ne znam kako, sve 

kleĉeći, jednom rukom ga izvukao iz 

crne rupe - opisuje Dule najdrama-

tiĉniji trenutak pohoda, koji se srećom 

dobro završio, zahvaljujući i njegovoj 

hrabrosti, iskustvu i dobroj kondiciji. 

Ekipa iz Srbije je na ĉetvrtom 

stepeniku, u kampu na visini od preko 

ĉetiri kilometra, provela 15 dana, u 

društvu više od 300 kolega sa raznih 

strana sveta. Danima su ĉekali 

povoljno vreme da krenu ka krovu 

Severne Amerike, ali ih je kijamet u 

tome spreĉavao, pa u prvoj polovini 

juna niko nije izašao na vrh. Kada su, 

konaĉno, doĉekali idealno vreme, ka 

cilju su iz našeg tima, voljom voĊe 

ekspedicije, najpre krenuli Siniša 

Vujić i Miralem Husanović. Oni su 

jedini i uspeli u usponu do kraja, a 

Matić, i pored odliĉne spreme i jake 

volje nije dovršio posao. Ostaće, ipak, 

upisan kao prvi VojvoĊanin koji je 

krenuo na Mek Kinli i gazio padinama 

ovog ledenog ĉudovišta prirode. Za 

mesec dana trajanja ekspedicije i 

boravka na padinama Mek Kinlija, 

gorostasni Duško Matić je “kalirao” 

celih 14 kilograma. To je neizbeţno, 

jer i pored kaloriĉne hrane - ĉokolade, 

suvog i jezgrastog voĉa, grickalica, 

supa i sliĉnih mezetluka, organizam 

neizbeţno gubi po pola kilograma 

mase dnevno, ĉak i ako bi planinar 

samo leţao u šatoru. Bar je doterao 

liniju! 

Slavko Surla  

 

GRAD KAMENIH SPOMENIKA 

 

Đavolja varoš je prirodni feno-

men kakav, kaţu struĉnjaci postoji 

jedino još u kanjonu Kolorado. Grad 

kamenih spomenika, kako još nazi-

vaju Đavolju varoš, nalazi se u pod-

noţju planine Radan, tridesetak 

kilometara daleko od Kuršumlije. U 

vododerini sa jedne i druge strane 

grebena, u nebo strĉe 202 kamena 

spomenika. Njihova visina kreće se od 

pola pa do petnaest metara. Ovo 

podruĉje, daleko od puteva i civili-

zacije, odlukom Skupštine opštine 

Kuršumlija stavljeno je 1998. godine 

pod zaštitu. 

Kameni spomenici nastali su 

erozijom zemljišta razliĉitog sastava. 

Planinske vode odnele su poroznije 

delove, dok su otporniji materijali 

ostali kao stubovi sa kamenim 

ploĉama na vrhu. 

Poĉetak juţnog dela Kosaniĉke 

doline je jezivo pust, a njeno zem-

ljište  ispresecano vododerinama i 
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potocima. Ĉak i u travnatoj ravnici, 

koja poĉinje nešto juţnije uzalud je 

traţiti neko ţivo biće. 

Ovako je dolinu reke Velike 

Kosanice, put kojom se stiţe do 

Đavolje varoši, opisao pre nešto više 

od sto godina poznati putopisac i 

balkanolog Feliks Kanic.. Tako je i 

danas.  

Ceo ovaj kraj, siromašan i surov, 

ostavlja utisak prave divljine na 

putnika namernika. Zanemarljiv je 

broj mladih iz ovog kraja koji ostaju 

ovde da se uhvate u koštac sa surovim 

uslovima podno Radan planine. I 

nazivi pojedinih mesta dovoljno 

govore o kakvom je kraju reĉ: Đavolja 

varoš, Pakleni potok, Sokolov vis.. 

Piramide od kamena nalaze se na 

desnoj obali Ţutog potoka, reĉice koja 

se posle 700 do 800 metara uliva u 

Veliku Kosanicu. Stubovi su 

razmešteni na izuzetno strmim 

padinama dve duboke jaruge, Paklene 

i Đavolje. Nadmorska visina ovde je 

oko 700 metara. U zaleĊu zemljanih 

piramida erozija je naĉinila polukrug, 

pravi mali prirodni amfiteatar 

impresivnog kolorita. 

Meštani sela Đake retko, a neki 

nikako, stupaju na stazu koja dolinom 

Ţutog potoka ulazi u atar  susednog 

sela Zebice. Idu izokola. Naroĉito u 

smiraj dana kada ovde poĉinje ĉudna 

igra senki kamenih piramida. Obiĉno 

u to doba pojaĉa se i vetar koji 

uglavnom uvek duva. Tada, odbijajući 

se izmeĊu njih, vetar zapoĉinje, mali 

veĉernji koncert. Muzika koja se ĉuje i 

pogled na stubove što izranjaju iz 

mraka i paraju nebo ne ostavljaja 

nikog ravnodušnim. Tada oţive i 

legende kojih ima popriliĉno. A za 

Đavolju varoš nije bilo teško da se 

ispredu priĉe. 

Dok je nauci bilo relativno lako 

da objasni nastanak kamenih stubova, 

meštani okolnih sela, ĉije su kuće 

raštrkane po planinskim stranama, 

raspredali su priĉe. Najĉešće se ĉuje 

legenda o okomenjenim svatovima. 

Okupi se svatovi, veli priĉa, pa krenuli 

do crkve kraj Ţutog potoka gde je 

trebalo da se venĉaju mladi. Niko od 

okupljenih nije znao da su mlada i 

mladoţenja u krvnoj vezi. I taman 

kada je sveštenik trebalo da ih 

blagosilja, neka viša sila okameni ih 

kako ne bi poĉinili greh. Okamenjeni 

svatovi tako i danas stoje. 

I prema drugoj legendi reĉ je o 

okamenjenim svatovima. Okupile dve 

porodice svatove i krenule da prose 

istu devojku. Jedni za druge nisu 

znali. Put ih je vodio pored crkve kraj 

Ţutog potoka. Tu se sretoše, 

zapodenuše razgovor i doznaše da su 

pošli na isto mesto istim poslom. 

Pripiti, koko to u ovakvim situacijama 

biva, reĉ po reĉ poĉe ubeĊivanje kome 

se prvom mlada obećala. Neko poteţe 

oruţje i “pade krv”. Neka viša sila, 

kako bi spreĉila krvoproliće, okameni 

ih. Jedne u Paklenoj, druge u Đavoljoj 

jaruzi. Nedaleko od njih, kraj same 

Ţute reke, postoji takozvano Crveno 

polje. Iz zemlje izvire crvena voda, 

boji celo polje i uliva se u Ţuti potok. 

To je, kaţe ova legenda, mesto gde je 

prolivena krv. 

Ispod okomitih vulkanskih stena 

u Đavoljoj jaruzi postoje dva izvora 
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mineralne vode. Narod je prozvao 

Đavolja voda. Tu su, kaţe ista 

legenda, devojaĉke suze. Kada je 

doznala šta se dogodilo svatovima, 

nesuĊena mlada je pošla da ih vidi. 

Ugledavši ih okamenjene, zaplakala 

je. Ista sila, kaţe legenda, smatrajući 

je glavnim krivcem za sve pretvori je u 

prah, a ostavi samo suze da teku i 

danas. 

Ko zna koliko dugo je narod 

smišljao legende o nastanku Đavolje 

varoši. Struĉnjacima je, meĊutim, 

trebalo malo vremena da odgonetnu 

tajnu nastanka Kamenog grada. 

Đavolja varoš je skupina 

izduţenih, vretenastih stubova sa 

kamenim kapama na vrhu, koje se u 

literaturi obiĉno oznaĉavaju kao 

piramide, glavuci ili kule. Nastale su 

na terenu koji najvećim delom 

saĉinjavaju vulkanske stene. 

Unutrašnja vezivna moć ovih stena s 

vremenom je oslabila, tako da su 

postale podloţne fiziĉkom i 

hemijskom razaranju, kao i spiranju 

pod uticajem površinskih voda. Reĉ je, 

zapravo, o heterogenom, relativno 

slabo vezanom materijalu, koji je 

sastavljen od blokova, krupnijih 

odlomaka i sitnijih nezaobljenih zrna 

vulkanskih stena. Osnovnu masu ĉini 

tamnoţućkasta glinovita komponenta. 

Ono što naše kule ĉini jedinstvenim u 

svetu jeste upravo taj sastav. Sliĉnih 

oblika ima u svetu, ali je mahom reĉ o 

stubovima koje je proroda isklesala iz 

jednog komada stene. 

Iako je nauka rekla svoje, neki 

detalji još nisu razjašnjeni. Kao prvo, 

starost stubova, kojom se brzinom 

stvaraju novi i razlaţu stari, kao i to 

izdrţavaju li i koliko potrese. Nisu 

detaljno ispitani ni mnogobrojni 

mineralni izvori obojeni crvenom, 

plavom i zelenom bojom. Devojaĉke 

suze, ili Đavolja voda, iako nisu 

deteljno ispitana, već sa onim što se 

zna, moĊe da se svrsta u veoma retke i 

dragocene mineralne vode. U njoj je 

mineralizacija, koju ĉine, pre svega, 

aluminijum, gvoţĊe, kalijum, bakar, 

nikl sulfati, od deset do hiljadu puta 

prisutnija nego u obiĉnoj vodi. Spada 

u red najkiselijih voda sa Ph faktorom 

od 1,5 do 3,5. Mineralni talog ove 

vode je deset grama na litar, što je još 

jedna potvrda da je reĉ o vodi sa 

neverovatno mnogo minerala. 

Mesto gde se prema legendi o 

Đavoljoj varoši prolila krv zbog mlade 

mome zapravo je izvor mineralne vode 

sa dosta gvoţĊa. Kada voda izbije na 

površinu dolazi do oksidacije gvoţĊa i 

do intenzivnog taloţenja oksida crvene 

boje, pa je zato cela okolina crvena 

Ova voda se uliva u Ţuti potok koji, 

opet zbog oksidacije gvoţĊa i 

mangana, dobija ţućkastu boju. 

Pa, gde su Ċavoli, zapitaće neko. 

U legendi, naravno. Crkva u Đavoljoj 

varoši imala je nekada školu, u kojoj 

su stanovali i uĉili Ċaci iz okolnih 

sela. Svake noći surova Radan planina 

„iznedrila” bi Ċavole koji su silazili do 

crkve i uznemiravali Ċake. Već dobro 

izmaltretirani, uĉenici skupe hrabrost 

jedne noći, saĉekaju Ċavole i predloţe  

im da se nadmudruju. Imali su i uslov. 

Đaci im predloţe da ih, ako oni izgube 

u nadmudrivanju, Ċavoli okamene, a 

ako bude obrnuto, da sami sebe 
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okamene. Uz ĉvrstu garanciju, Ċavoli 

pristanu. I, kaţe legenda, Ċavoli 

izgubiše te noći. 

Noć u Đavoljoj varoši raspaljuje 

maštu. Kao da oţive uĉesnici svih 

legendi. Ĉuje se i „muzika”. I tako do 

zore. Dok se gore visoko u planini ne 

oglase prvi pevci. Dok ne zarudi zora. 

Tada Đavolja varoš opet posta-ne 

samo skup kamenih spomenika, 

prirodna pojava svima dostupna.  

 

Ognjan Radulović 

 

SUBOTIČANIN ISO PLANIĆ 

NAJBOLJI ALPINISTA 

 

Sredinom juna u Domu narodne 

skupštine najzasluţnijim sportistima, 

trenerima, sportskim organizacijama i 

sportskim novinarima uruĉene su 

Majske nagrade Sportskog saveza 

Srbije. Najveće priznanje u oblasti 

sporta primile su dve organizacije i 15 

pojedinaca, meĊu kojima je i 

vojvoĊanski alpinista Iso Planić. 

- Prvi put je Majska nagrada 

pripala pojedincu za oblast ekstrem-

nih sportova i prvi put je u Srbiji 

njome nagraĊen jedan alpinista za 

sportske i ukupne uspehe. Zahvalju-

jem Planinarskom savezu Srbije koji 

ga je predloţio za nagradu na ovom 

sportskom i prijateljskom gestu  – 

izjavio je Miodrag Jovović, predsednik 

Planinarsko – smuĉarskog saveza 

Vojvodine. 

U ime opravdano odsutnog Ise 

Planića nagradu je primio njegov 

desetogodišnji sin Aleksandar. Jer, Iso 

se tog trenutka nalazio u podnoţju 

Brod Pika (8.047 m), u pakistanskom 

delu Himalaja, gde je narednih 

uĉestvovao u VojvoĊansko – 

beogradskoj ekspediciji „Karako-rum 

2007“ i penjao svoj peti vrh preko 

8.000 metara. 

Majska nagrada Sportskog save-

za Srbije ustanovljena je 1960. godine. 

Poslednji put je dodeljena 1991. 

godine, kada su je ukinuli ratovi i 

sankcije. Kako je obrazloţio Vojislav 

Tabaĉki, predsednik Sport-skog 

saveza Srbije, obnavljanje nag-rade 

unelo je i neke novine – zbog duge 

pauze nagraĊeno je nešto više 

pojedinaca koji svojim rezultatima 

svetu daju sliku jedne drugaĉije Srbije. 

- Nagradom ţelimo da 

podstaknemo one najbolje, da prave 

vrednosti budu prepoznate i 

nagraĊivane u celom društvu, da sport 

podignemo na još viši nivo – izjavila 

je Sneţana Samardţić Marković, 

ministarka omladine i sporta, dodavši 

da drţavne institucije moraju preuzeti 

na sebe brigu o uspešnim mladim 

sportistima o kojima trenutno brinu 

samo njihovi roditelji. 

Nagrade su uruĉivali drţavni i 

sportski funkcioneri, ali i nekadašnji 

njeni dobitnici. Marko Marković, 

sportski novinar i dobitnik nagrade 

pre 35 godina uruĉio je priznanje 

svom mlaĊem kolegi Ţivku Baljkasu. 

Osim Ise Planića opravdano su 

odsustvovali i Zlatko Kesler i Jelena 

Janković, umesto koje je nagradu 

primila njena majka. Opravdano 

odsutni predsednik i premijer 

Republike Srbije su nagraĊenima 
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poslali ĉestitke. 

Dobitnici Majske nagrade 

Sportskog saveza Srbije: 

1. Najbolji sportski savez, 

organizacija: JAGODINSKI 

SPORTSKI SAVEZ 

2. Najbolji republiĉki granski 

savez: ODBOJKAŠKI SAVEZ 

SRBIJE 

3. Najuspešniji sportski radnik: 

DRAGAN BOŢOVIĆ 

4. Najbolji sportski novinar: 

ŢIVKO BALJKAS, DEJAN 

STEVOVIĆ 

5. Najbolji trener: SLAVKO 

KUZMANOVIĆ, DEJAN 

UDOVIĈIĆ 

6. Najbolji sportista invalid: 

ZLATKO KESLER 

7. Najbolji sportista u 

neolimpijskom sportu: ISO 

PLANIĆ, SNEŢANA PERIĆ, 

ANTAL ARPAD 

8. Najbolji sportista u olimpij-

skom sportu: OLIVERA 

JEVTIĆ, FILIP FILIPOVIĆ, 

NOVAK ĐOKOVIĆ, NENAD 

ZIMONJIĆ, ANA IVANO-VIĆ, 

JELENA JANKOVIĆ 

Iso Planić, profesor geografije u 

subotiĉkoj Politehniĉkoj školi, 

dobitnik je brojnih nagrada za uspehe 

ostvarene u oblasti alpinizma. Kao 

ĉlan Srpskog geografskog društva 

nagraĊen je Zlatnom medaljom „Jovan 

Cvijić“ za doprinos razvoju 

geografskih nauka, ĉime je ova 

institucija napravila presedan: pre 

njega medaljom su nagraĊivani 

iskljuĉivo univerzitetski profesori. 

Isina supruga Dragana je njegova 

koleginica, nastavnica geografije. Sin 

Aleksandar je završio ĉetvrti razred 

osnovne škole i trenira košarku. 

Porodica Planić pamti anegdotu iz 

vremena izbora sporta za mlaĊanog 

Aleksandra. Gimnastika mu nešto nije 

bila po volji, na pominjanje atletike se 

malo namrštio i rekao: 

- Ja bih da treniram Formulu 1! 

I obrazloţio: 

- Tamo se sedi! 

Aida Skakić 

 

TROGLAV KARAKORUMA 

 

Da je u Srbiji zvao bi se Troglav 

ili tako nekako, jer se iz daljine na 

prvi pogled uoĉavaju tri istaknuta vrha 

na njegovom oštrom grebenu. 

Britanske geodete su ga izmerile 1856. 

(prvobitno su pog-rešno odredili 

visinu od 8270 m) i dale mu oznaku 

K3. Naziv Brod Pik (Broad Peak, 

Široki vrh) dao mu je  William Martin 

Conway 1892. god. Na jeziku 

Baltistanaca naziva se Falchan 

Kangri. Po visini  je dva-naesti vrh 

sveta i visok je 8.047 m. Zapravo je to 

grupa vrhova na  grebenu dugom šest 

kilometara koji se proteţe od severnog 

vrha (7.538 m) do prevoja Falĉen la ( 

6.590 m ). Tri vrha su viša od 8.000 : 

Centralni vrh ( (8.016 m), Glavni vrh 

(8047 m) i Predvrh (8.030 m), a tu je 

još nekoliko niţih vrhova: Juţni 

(7.538 m), Severni (7.298 m), 

Severoistoĉni (7.490 m), Severni II 

(7.338 m), Severoistoĉni II (7.311 m), 
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Severni III (7.298 m), Severoistoĉni 

III (7.278 m) i Jugoistoĉni II (7.050 

m). IzgraĊen je od prekambrijskih 

gnajseva i granita. Posle K2 i 

Gašerbruma I ovo je treći po visini vrh 

Karakoruma. Nalazi se na granici 

Pakistana i Kine, svega 9 kilometara 

od mnogo poznatijeg K2. Uobiĉajeno 

se penje iz Pakistana, jer je pristup 

podnoţju iz Pakistana mnogo 

jednostavniji nego iz pravca Tibeta. I 

uspon na vrh je zapadnim grebenom 

sa pakistanske strane lakši. Na najviši 

vrh ove planine prvi su se popeli 

Austrijanci 1957. godine. Оd tada do 

2007. na vrhu je bilo preko 230 ljudi. 

Vrh se penje iz njegovog zapadnog 

podnoţja, bazni logor se postavlja na 

središnju morenu lednika Godvin 

Ostin na visini od 4900 metara n.v. 

Ekspedicija na Brod Pik je deo 

projekta koji ima za cilj da se ispenju 

sva ĉetiri vrha Karakoruma viša od 

8000 m. 2006. su ispenjani Gašer-

brum I i Gašerbrum II, a kao posled-

nji je za narednu godinu ostao najviši i 

najteţi medju njima, K2. Ekspe-diciju 

su organizovali Planinarski savezi 

Vojvodine i Beograda, a u njoj su 

uĉestvovala ĉetiri penjaĉa i voĊa 

ekspedicije kao i veći broj ljudi koji su 

podršku pruţali iz zemlje. Dvojica  iz 

Novog Sada (Milivoj Erdeljan - voĊa i 

Vladimir Rašković), jedan iz 

Beograda (Predrag Zagorac) i dvojica 

iz Subotice (Dren Mandić i Iso 

Planić). Na put smo krenuli 28.05., a 

vratili smo se kući 27.7.2007. U 

Pakistanu je ekspedicija dobila 

karakter meĊunarodne, zvaniĉno smo 

zavedeni kao Srpsko – Pakistanska 

ekspedicija jer nam je Alpinistiĉki 

klub iz Islamabada (nacionalna 

alpinistiĉka asocijacija) predloţio da 

dvojica njihovih penjaĉa, koji bi 

istovremeno za nas radili kao visinski 

nosaĉi, budu na spisku uĉesnika 

ekspedicije. Prihvatili smo, i na 

zvaniĉni spisak ĉlanova ekspedicije 

uneli imena braće Hasana i Sadika 

Satpare, Baltistanaca iz Skardua. 

Hasan je posle ispenjanog Brod Pika 

postao prvi Baltistanac koji je ispenjao 

svih pet vrhova Pakistana viših od 

8000 m. Znam da ću dugo pamtiti 

doĉek koji su mu nakon uspona 

priredili u Skarduu, kolonu 

automobila sa razglasom i muzikom 

na ĉelu, stotine ljudi pred njegovom 

kućom i brojne novinare u opštinskoj 

zgradi prestonice Baltistana. Postao je 

njihova ţiva legenda i heroj. Otkriću 

vam njegovu tajnu koju mi je poverio 

u kampu C2: ţeli da se penje na 

Everest. Eto, ja sam ga popeo, pa 

ţelim ono što je on ostvario: da se 

popnem na K2. Moţda će nam se 

putevi ponovo ukrstiti na nekoj 

planini, pamtiću ga po balti ĉaju kojeg 

mi je kuvao u svakoj prilici. Nije mi 

nešto posebno prijao, ali nisam mogao 

da odbijem Hasana i njegovo 

sugestivno ubedjenje da je balti ĉaj 

preventivno deluje na  sve zdravstvene 

tegobe koje ĉoveka mogu zadesiti u 

planini. Balti ĉaj je mešavina 

mrvljenog lišća zelenog ĉaja, maslaca, 

mleka (u prahu), soli, sode i jeĉmenog 

brašna. Koga ova kombinacija ne 

dokusuri zaista ima pristojne šanse da 

doţivi stotu! Ja sam njega nudio suvim 

šljivama, objašnjavao sam mu da su 
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nama šljive ono što su Baltima kajsije. 

Klimao je glavom, jeo je šljive i 

verovatno je saţaljevao Srbe. O 

šljivovici nisam priĉao ništa, šta o 

tome da se priĉa u zemlji u kojoj se 

alkoholna pića ne prodaju ni u jednoj 

prodavnici ili ugostiteljskom objektu. 

Ekspedicija poĉinje u glavama  

onih koji je planiraju, to biva mnogo 

pre nego što se ĉovek fiziĉki uputi na 

putovanje. Naše ekspedicije su, tako 

gledano, poĉele pre nekoliko godina i 

evo, to još uvek nije  do kraja 

ispriĉana priĉa. Putovanje od Srbije do 

podnoţja planine je kao i prošle 

godine zapoĉelo avionom koji nas je 

sa presedanjem u Dubaiju doneo do 

prestonice Pakistana, do Islamabada. 

Kratko smo se zadrţali, tek toliko da 

prikupimo potrebne dozvole, platimo 

caru carevo, i nastavimo dalje na 

sever, u planine. Islamabad je grad 

administracije, širokih bulevara, 

zelenila,  lepih i novih zgrada, 

dinamiĉnog razvoja, a meni je 

nezanimljiv i prevruć. 

Do Skardua, najvećeg grada 

istorijske pokrajine Baltistan smo ove 

godine putovali avionom. Na svojoj 

koţi smo osetili sve nevolje koje 

kovitlajuće vazdušne struje mogu 

zadati entuzijastima koji ţele leteti do 

gradova u kotlinama Karakoruma. 

Truckali smo se kao da su nas vozilom 

bez amortizera vozili po bespuću. 

Rekli su nam da su toga dana uslovi 

za let bili relativno povoljni, a da to 

uglavnom nisu, pa zato avion koji bi 

svakodnevno trebao da povezuje 

Skardu sa prestonicom retko  leti. Ali 

je leteti 45 minuta od Islamabada do 

Skardua mnogo udobnije nego se 20, a 

po nekad i više sati voziti se po 

autoputu KKH (autoput Karakorum – 

Kina). Još uvek mi je sveţe sećanje na 

prošlu godinu kada smo 8 km te vaţne 

saobraćajnice (jedini put koji povezuje 

severne delove zemlje sa jugom) 

prepešaĉili noseći prtljag na leĊima. 

To je uobiĉajeno u sezoni monsuna 

kada odroni ĉesto prekinu saobraćaj na 

''putu svile''. Moţda to nama zvuĉi 

neozbiljno, ali treba imati na umu da 

naši putevi ne prolaze kroz klisuru 

Inda koja je ponegde (kod Nanga 

Parbata) duboka oko 5000 metara. 

Ovaj put smo Nanga Parbat (8125 m), 

najzapadniji vrh Himalaja, gledali od 

gore, iz vazduha. Njega je legenda 

alpinizma, Austrijanac Herman Bul 

prvi ispenjao 1953. godine, da bi 

nekoliko godina kasnije  1957. godine 

prvi zakoraĉio i na Brod Pik. Tako je 

postao jedini alpinista koji je kao prvi 

ispenjao dva vrha viša od 8000., da bi 

nekoliko dana nakon Brod Pika 

poginuo na prekrasnoj i neumoljivoj, 

uvek beloj nevesti Karakoruma, 

Ĉogolisi. U Skarduu smo u magacinu 

naše agencije, koja nam daje 

logistiĉku podršku, preuzeli našu 

opremu za penjanje. Nju smo tu 

ostavili pre godinu dana kada smo 

penjali Gašerbrume. Oprema je bila 

spakovana u 16 buradi koja smo sada 

morali isprazniti, pregledati je, pa je 

opet spakovati u ista burad.  

Skardu je grad, najveći i glavni u 

istorijskoj pokrajini Baltistan (26000 

km2), a nalazi se na teritoriji  

nekadašnje sporne drţave Jamu i 

Kašmir koja je ratom podeljena 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 
 

PUTNIK broj 58  AVGUST 2007.  ПУТНИК број 52 ФЕБРУАР 2006. страна 115 
 

P
ag

e5
2

 

izmeĊu Indije i Pakistana. Pet nase-

ljenih dolina predstavlja jezgro 

Baltistana: Skardu, Šigar, Kapala, 

Rondu i Kamrang. Na teritoriji Bal-

tistana nalaze se i svi vrhovi 

Karakoruma viši od 8000 m : K2 

(8611m), Gašerbrum I (8068 m), Brod 

Pik (8047m) i Gašerbrum II (8035m). 

Baltistan je zemlja Balta. Zemlja 

visokih vrhova, dubokih dolina i 

velikih reka kao što su Ind i Šigar. 

Gleĉeri kao što su Biafo (62,5 km) i 

Baltoro (62 km) su meĊu najduţim i 

najvećim  na svetu. Nejasno je poreklo 

ovog starog naroda, obiĉno se kaţe da 

su Balti predravidskog porekla. 

Tokom duge istorije dolazili su u 

kontakt i bili pod vlašću i uticajem 

Persijanaca, Grka, Mongola i drugih. 

Menjali su religije, bili su animisti, 

Bon Po verovanje je ovde dominiralo 

izmedju 4. i 7. veka. Zatim su bili 

budisti sve do 15. veka kada su primili 

islam. Kaţu za sebe da su mešavina 

Tibetanaca, Afgana, Mongola, 

Turaka, Kirgiza... Danas je to, po 

zapadnim merilima, siromašna 

pokrajina u kojoj stanovništvo ţivi od 

stoĉarstva i zemljoradnje. U ovo doba 

godine (leto je) doline Baltistana 

mirišu na kajsije, a kamioni puni 

krompira u konvojima krivudaju 

jedinim drumom prema jugu zemlje. 

Neki obiĉaji, ishrana i naĉini 

tradicionalne gradnje kuća su sliĉni  

susednom Tibetu. 

Dolina Skardua nalazi se na 

prijatnih 2300  metara n.v., ima, bar 

leti, blagu klimu bez nesnosnih 

vrućina karakteristiĉnih za veći deo 

Pakistana. Zelenilo doline, planine 

koje okruţuju grad, pogled na Ind od 

kojeg zastaje dah, ĉine boravak u 

Skarduu prijatnim. Nakon nabavke 

onoga što nam je nedostajalo seli smo 

u dţipove, oprostili se sa civili-

zacijom za narednih 50-tak dana i 

zaputili se prašnjavim, neravnim i 

krivudavim drumom prema selu 

Askole. Do tamo postoji kakav-takav 

drum, ako ga voda nije odnela (kao 

prošle godine, kada smo umesto 

sedam sati putovali dva dana). Dok mi 

se prašina uvlaĉila u svaku poru 

razmišljao sam o prvim ekspedi-

cijama u ove krajeve. Ti neverovatni 

ljudi su putovali brodovima pa 

konjima zatim pešaĉili mesecima iz 

Evrope u ove krajeve, da bi usamljeni 

u bespuću beskrajno velikih planina 

pokušavali sa primitivnom opremom 

da se popnu nebu pod oblake. Mnogi 

se nisu vratili kući, a ja sam već  posle 

nekoliko sati gutanja prašine poţeleo 

kupatilo koje neću videti nedeljama.  

Selo Askole do kojeg smo došli 

dţipovima ima oko 80 porodica i 

nepoznat broj stanovnika koji ţive 

ţivotom iz neke davne prošlosti. 

Elektrike u kućama uglavnom nemaju, 

spavaju na zemljanom podu od kojeg 

ih deli prostirka, nameštaj je oskudan 

(u mnogim  kućama ga prak-tiĉno 

nema), a hrana se sprema ĉesto na 

otvorenom ognjištu. Loţi se suše-na 

balega i drvo. Mnogobrojna deca 

nametljivo prose. Interesantno je da ih 

je neko, valjda iz mnogobrojnih 

ekspedicija sa ''zapada'', nauĉio da na 

engleskom traţe olovke. Kada onako 

musavi, obuĉeni u prljavu i pocepanu 

odeću od mene traţe njima tako 
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nepotrebne olovke, ne znam da li bi se 

nasmejao ili zaplakao. Zato samo 

zaĉuĊen odmahujem rukom i 

pokušavam da se setim u kom buretu 

se nalaze bombone. Kraj sveta, moglo 

bi se reći, danima hoda, (to je jedini 

naĉin putovanja kada se krene na 

sever ili istok) nema naselja, sve do 

granice sa Tibetom (Kinom), a iza te 

granice opet treba hodati danima da bi 

se naišlo na stalna naselja. Prema 

Skarduu postoji kakav-takav drum 

kojim leti mogu proći dţipovi (dok ga 

voda ne odnese), ali nema nikave 

redovne linije javnog saobraćaja. 

Donacijom Japanaca i Italijana u selu 

su izgraĊeni škola (oko polovine 

odraslih Pakistanaca je nepismeno) i 

zdravstveni centar i to su najlepši 

objekti u ovom selu sakrivenom u 

prostoru i vremenu.  

Pristup baznom kampu je za nas 

trajao 8 dana od sela Askole (3000 m). 

Svakodnevno pešaĉenje u trajanju od 6 

do 11 sati povezano sa postepenim 

dobijanjem na visini predstavlja dobru 

aklimatizaciju, prilagoĊavanje na 

visinu i razreĊen vazduh.  Dolinom 

reke Biaho Lumpe, a zatim dolinom 

lednika Baltoro danima smo prolazili 

pored i ispod vrhova koji kao da su 

nekada davno postrojeni za neku 

sveĉanu smotru. Pravili smo se da smo 

za njih nezaineresovani, a krajiĉkom 

oka smo merkali te tornjeve, kule i 

šiljate igle, da bismo zatim uveĉe, 

zaklonjeni šatorima poluglasno 

razgovarali o nekim planovima za 

budućnost. Iako nemaju visinu orijaša 

od 8000 i više, vrhovi kao što su 

Trango Tauer, Katedral, Paiju, Mustag 

Tauer, Mašerbrum, Biange i drugi 

zasluţuju poštovanje i paţnju. Doći će 

i njihovo vreme. Uostalom, imali smo 

dovoljno briga: da li smo krenuli na 

vreme, da li će sva oprema stići do 

baznog kampa neoštećena, da li ćemo 

svi do baznog logora stići zdravi, 

hoćemo li uspeti u nameri da se 

popnemo na vrh, kada ćemo opet 

sedeti u omiljenom kafiću u Beogradu, 

Novom Sadu ili Subotici... Dani su 

prolazili, a mi smo polako dobijali na 

visini, otprilike svakog dana po 400 

metara. Petog dana trekinga smo 

ugledali Brod Pik, a bazni logor smo 

podigli nakon osam dana. Brod Pik je 

najbliţi Askoleu od svih 

karakorumskih vrhova viših od 8000. 

Ovo je najniţi bazni kamp iz 

kojeg sam penjao neki od vrhova 

preko 8000. Smešten je na središnjoj, 

površinskoj moreni lednika Godvin 

Ostin na oko 4900 m, u visini taĉke na 

kojoj se zapadni Brod pik lednik uliva 

u lednik Godvin Ostin. Na mestu gde 

smo postavili kamp dolina lednika je 

široka skoro 2 kilometra. Sa 

istaknutog mesta gde smo smestili 

šatore moţe se sagledati donji tok 

ovog lednika sa mnogim njegovim 

pritokama, kao i Konkordia plac 

(prema istoimenom delu Aleĉ gleĉera 

u Bernskim Alpima u Švajcarskoj), 

podruĉje na kom se sastaje nekoliko 

lednika i gde nastaje lednik Baltoro, 

treći po duţini na Karakorumu i jedan 

od većih na svetu. Pokušao sam da se 

raspitam kolika je debljina lednika na 

kojem spavam i od kojeg me razdvaja 

santimetar podmetaĉa postavljenog  na 

najlonsko dno mog šatora. Zaposleni u 
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agenciji koji sebe smatraju 

informisanim tvrdili su da znaju da je 

led na mestu baznog logora debeo oko 

400 metara.  Okolni vrhovi ĉine 

prostran i dubok amfiteatar koji je  

otvoren ledniĉkom dolinom lednika 

Godvin Ostin samo prema Konkordiji. 

Svi ti vrhovi skoro doslovno stoje u 

senci K2  (Ĉogori) koji je sa 8611 

metara drugi po visini na svetu. Tu su 

još Brod Pik, Nera Pik (6805 m), 

Savoja Kangri (7263 m), Marbl Pik 

(6238 m), Mitre (6010 m) i drugi. Tu 

u podnoţju fantstiĉnih vrhova, kao 

neki dobrovoljni zatvorenici u zlatnom 

kavezu, proveli smo 36 dana što 

penjući vrh, što odmarajući i ĉekajući 

da se vreme popravi i prestane da pada 

sneg. Tih dana smo se u BC  iz 

visinskih kampova vraćali sa 

osećenjem da se vraćamo u sigurnost 

doma.  

Bazni kamp K2 ili Ĉogorija  se 

nalazi na sat hoda od baznog kampa 

Brod Pika, na istoj središnjoj moreni. 

Dva puta smo ga posetili, gledali ulaze 

u smeri, visinske logore... Pogled na 

K2 je ipak bolji iz baznog kampa Brod 

Pika, i naravno, još je bolji iz C2 sa 

6.200 metara odakle smo napravili 

dobre snimke ovog orijaša. U Baznim 

kampovima bila je guţva. Ispod Brod 

Pika se skupilo šareno društvo iz 

(skoro) celog sveta, preko dvadeset 

ekspedicija meĊu kojima su 

najbrojnije one iz Austrije, Italije, 

Španije... Španci naravno podeljeni na 

''prave'' Špance, Kata-lonce i Baskijce. 

Bilo nas je i iz Ekvadora, Meksika, 

Nemaĉke, Polj-ske, Slovenije, Irana, 

Argentine... Simone iz Trsta je rekao 

da on zna Srbe, ima ih dosta u Trstu, 

to su vredni ljudi pa će da penje sa 

nama. Tako je kasnije i bilo, na vrh 

smo išli zajedno. 

Sedam puta smo iz BC išli gore, 

u planinu. Prvi put samo do depoa, na 

pola puta do kampa 1 (C1), zatim do 

C1, pa do kampa 2 (C2), sve dok 

nismo postavili i napunili šatore u C1 

i C2. Da bi se od BC došlo do C1 prvo 

treba savladati polovinu širine lednika 

Godvin Ostin. To znaĉi da oko sat 

vremena treba utrošiti na penjanje i 

spuštanje preko strmih i oštrih 

uzduţnih grebena od tvrdog leda. 

Izmedju ovih grebena tokom toplih 

dana teku prave male reke kroz 

klizava korita od leda. Preko njih valja 

skakati sa punim ranĉevima, što 

predstavlja izazov i pruţa vam 

mogućnost da penjanje prekinete i pre 

nego što ste ga u stvari i zapoĉeli. 

Kada se izadje na obalu lednika, na 

mestu gde poĉinje uspon uz padinu 

Brod Pika nalazi se depo, mesto gde se 

odlaţe višak garderobe i opreme pri 

silasku. Zatim sledi strmi uspon 

ivicom lednika (vrlo opasno mesto 

zbog sneţnih lavina i stenja koje pada 

niz liticu) pa sneţnom padinom pod 

uglom od oko 500 do C1.  Prvi logor se 

nalazi na 5600 m n.v. na jednoj 

isturenoj steni bezbednoj od lavina, na 

mestu gde se jedva moţe sa mukom 

podići šest šatora. Mesto je pogodnije 

da na njemu orao svije gnezdo nego da 

se smesti šator.  Nakon C1 nagib se ne 

smanjuje, jedino je rastojanje do C2 

manje pa se moţe brţe preći. Dok nam 

je do C1 prvi put trebalo više od 6 sati, 

do C2 smo stigli za manje od 4 sata. 
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On se nalazi na oko 6200 metara n.v. 

na strmoj padini pokrivenoj snegom. 

Niz nju su nam se otkotrljale, moţda 

sve do visine depoa, Vladine ĉarape i 

šerpa puna kljuĉale vode. Šteta za 

vodu. Kasnije, prilikom uspona na vrh 

nismo ni spavali u C1 već smo, da bi 

izbegli nadolazeće loše vreme išli 

direktno u C2 preskaĉući C1 i 

smanjujući vreme uspona za jedan 

dan.   

Zatim su usledila dva pokušaja 

uspona na vrh koji su prekinuti zbog 

lošeg vremena. Prognoze vremena za 

Karakorum oĉigledno nisu tako 

precizne kao za podruĉje Himalaja, u 

BC smo istina svakodnevno dobijali 

prognoze uz pomoć naših prijatelja i 

satelitskog telefona (mobilni u takvim 

zabitima ne funkcioniše), ali su te 

prognoze ĉesto bile netaĉne ili, ako su 

dobijene od razliĉitih izvora, sasvim 

meĊusobno opreĉne i neupotrebljive. 

Treći pokušaj nam se posrećio: Nas 

dvojica, Dren Mandić i Iso Planić, 

zajedno sa dvojicom Pakistanaca smo 

uspeli i ispenjali vrh. 

Padine izmeĊu C2 i C3 smo 

savladali prilikom finalnog uspona. 

One  nisu tako strme (osim detalja na 

6.300 i 6.900 m), ali su zato pokrivene 

dubokim snegom. Da bi se savladalo 

ovo rastojanje potrebno je  pet do 

sedam sati penjanja. C3 smo postavili 

prilikom poslednjeg uspona na vrh, 

nismo to ĉinili ranije zbog vetra koji 

nam je ionako prevrnuo šator u C2, ali 

i zbog naše samouverenosti da 

poslednji kamp ne moramo postavljati 

unapred. To nas je koštalo intenzivnog 

naprezanja prilikom finalnog uspona, 

tada smo dobro natovareni išli od C2 

do C3. 

Kamp 3 smo, zajedno sa 

ĉlanovima drugih ekspedicija smestili 

na visinu od, po Hasanu 7.200 m, a po 

visinometru  od 7.000 m. Jedino su 

Rusi postavili C3 na oko 100 metara 

niţem mestu, ali su oni koristili i C4. 

Ĉetvrti kamp (C4) obiĉno se postavlja 

na 7.400 metara, oko 2 -3 sata hoda od 

C3. Taj kamp nismo koristili iako su 

nam ga u razgovoru preporuĉili svi sa 

kojima smo o toj temi razgovarali. 

Mislim da nismo pogrešili, bolje je 

prilikom završnog uspona malo 

poţuriti nego trošiti jedan dan više i 

nositi opremu za noćenje, hranu, gas, 

gorionike, posude i ostalo gore pa opet 

nazad. 

U kamp C3 smo stizali jedni za 

drugim izmeĊu 13 i 16 ĉasova. Podigli 

smo jedan šator što je trebalo da bude 

dovoljno za svu šestoricu. Hasan i 

Sadik su se ipak snašli i ušli u neke 

prazne šatore jedne veće grupe pre 

toga se dogovorivši sa vlasnicima 

šatora. Tako smo nas ĉetvorica uţivali 

u relativnom komforu. Predveĉe je 

Vlada doneo odluku da se vrati u C2 

zbog stomaĉnih tegoba. Nije se osećao 

dobro, nije mogao jesti i verovatno je 

doneo ispravnu odluku. Već kada nije 

mogao ka vrhu spustio se tamo gde se 

osećao bolje. Dren, PeĊa i ja smo 

ostali u šatoru, topili vodu do mraka, 

veĉerali supe i sadrţaje nekih 

konzervi, pa smo sa prvim mrakom 

sklopili oĉi u poku-šaju da se 

naspavamo do polaska.  

Imali smo nameru da krenemo 

oko ponoći, ali smo spavanje produţili 
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do 12 i 30, tako da smo iz šatora izašli 

i krenuli oko 1 i 30. PeĊa kaţe da je 

na termometru bilo -200 C, verovatno 

je pred zoru i na većoj visini bilo i 

hladnije. Formirana je veća grupa 

penjaĉa i time je rešen najveći 

problem uspona na greben: dubok 

sneg. Nagib do izlaska na greben 

iznosi oko 30-400 ali je ispod sedla na 

koje valja izaći veći i iznosi 50 – 600. 

U tehniĉkom smislu uspon izmeĊu C3 

i detalja ispod sedla i ne predstavlja 

naroĉiti problem, na ovoj dugoj 

deonici i nema fiksnih uţadi. Samo 

veliki sneg i niske temperature ovde 

mogu da spreĉe penjaĉe u nameri. 

Dobar primer je ruska dvanaestoĉlana 

ekspedicija koja u  junu nije uspela da 

ispenje vrh zbog suvog snega koji je 

bio dubok do pojasa. Kroz takav suvi 

pršić veoma je teško proći, penjaĉ se 

oseća nemoćnim jer je nemoguće 

napraviti stope u toj prašini od snega, 

ĉini se da je kroz takav sneg lakše 

plivati nego tuda hodati. Pod utiskom 

njihovog neuspeha na vrh je 12.07. 

krenulo više manjih ekspedicija 

zajedno, bilo nas je preko 30. 

Na nešto više od 7.500 metara,  

posle jedne kraće pauze PeĊa je rekao 

da će malo da se zadrţi da bi namestio 

ĉarapu koja mu se smakla u cipeli. 

Već je svanulo, ali je bilo veoma 

hladno jer sunce na toj padini 

okrenutoj zapadu izlazi kasnije. Pošto 

smo tek završili sa pauzom sloţili smo 

se da Dren, Hasan, Sadik i ja 

nastavimo lagano, a da nas on stigne. 

Više ga do povratka u C3 nisam video, 

a Dren koji je išao poslednji u grupi 

doviknuo mi je posle oko 15 minuta da 

je PeĊa odustao.  

Visina sedla iznosi više od 7.700 

metara (po nekim podacima 7.925 m), 

tamo nas je doĉekalo sunce i snaţan 

vetar, meteorološki izveštaj kaţe da je 

duvao oko 60 km/h. Krenuli smo 

grebenom uzbrdo prema vrhu koji se 

ne vidi dok se ne izaĊe na Predvrh. 

Greben je na nekim mestima tako 

uzak da bi se mogao zajahati, a obe 

strane su strme, s tim što je kineska 

strana praktiĉno vertikalna, a 

podnoţje se nije videlo od oblaka u 

dubini. Veći problem su i sneţne 

strehe koje deluju primamljivo za 

hodanje, ali su velika opasnost zbog 

mogućeg propadanja kroz njih. 

Predvrh je visok 8.030 m i kada smo 

se popeli na njega praktiĉno smo 

završili sa usponom. Bilo je potrebno 

još oko sat hoda po grebenu do 

glavnog vrha visokog 8.047 m. Na 

tehniĉki lakoj deonici izmeĊu dva 

vrha mora se proći pored beţivotnog 

tela jednog Nemca koji je pokušao da 

prilikom povratka sa vrha tu prenoći 

prošle godine. 

Na vrhu smo bili koji minut 

posle 14 h nakon više od 12 sati 

penjanja. Impresivan pogled donekle 

zaklonjen oblacima, stisak ruke u 

rukavici, u zagrljaj padaju redom 

Simone, Hasan, Sadik, Dren, neki 

Austrijanac ili Nemac u plavom 

kombinezonu ĉije ime nisam saznao, 

fotografisanje. Sedimo, umorni smo, 

radosni, biće vremena za veselje kada 

siĊemo.  

Dug je put do dole, vetar duva, 

treba opet proći kraj onog Nemca. Na 

Himalajima šerpasi ĉesto takve samo 
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nogom gurnu  niz stranu, da ne kvare 

ugoĊaj penjaĉima. Ako su uslovi 

povoljniji, pokojnika neko pokrije 

kamenjem ili komadima leda. Vrlo 

retko se organizuju ekspedicije ĉiji je 

jedini cilj da se pokojnik odnese u 

dolinu i sahrani na uobiĉajeni naĉin. 

To je veoma skupo i po nekad 

neuspešno. 

Do kampa C3 smo silazili sve do 

pola sata pre ponoći. Dren je silazio 

polako, kasnije je priĉao kako mu se 

ĉinilo da je staza prolazila kroz šumu. 

Simone se jednom, dok je išao iza 

mene okliznuo na nekom ledopadu 

tako da je preleteo nekoliko metara 

visoko iznad moje glave i oko 30 

metara u dalj. Tresnuo je na strmu 

sneţnu padinu i otklizao još oko 200 

metara. Ostao je da leţi potpuno 

mirno nekoliko minuta. Bio sam 

uveren da je mrtav. Prvi mu je prišao 

Nemac koji mu je bio najbliţi. Uskoro 

se pokrenuo, ustao i nastavio da silazi 

sa nama. Za mene je to bilo ravno 

ĉudu. Na sebi je imao dereze, cepin u 

ruci... Osim uboja i ogrebotina nije 

imao nikakve druge posledice. Kasnije 

je onako umoran još nekoliko puta 

klizao i zaustavljao se cepinom. Iz C3 

nije sišao dole sa nama, već je tamo 

ostao još tri dana po nevremenu, ali 

mu ni to nije bitno naškodilo, u bazni 

logor je sišao sam, ţiv i pomalo zdrav. 

Kao maĉka sa više ţivota! 

U kampu 3 nas je doĉekao PeĊa, 

pomoću lampe nam je davao znak gde 

je šator. Nekoliko gutljaja vode i pao 

sam u san. Sutradan smo, pred 

nadolazećim nevremenom sišli dole do 

baznog kampa u kojem smo opet bili 

nešto pre ponoći. Srdaĉan doĉek 

prijatelja, ĉestitke i misli okrenute 

onima koje smo ostavili u domovini. 

Iz baznog logora smo krenuli nakon 

dva dana ĉekanja da stignu nosaĉi i 

put do kuće je protekao sasvim 

uobiĉajeno. Znaĉi, u planiranju 

naredne ekspedicije. 

  Iso Planić 

 

ГИБРАЛТАР НА ДУНАВУ 

 

Прво што ће вам запети за око 

ако старим путем будете улазили у 

Петроварадин, свакако је црква 

Снежне госпе на Текијама, грађена у 

готском стилу, са два торња и 

кубетом на чијем су врху и крст и 

полумесец – симболично показу-

јући да су се о овај град на десној 

обали Дунава отимали хришћани и 

Османлије. 

И не само они. Кад се попнете 

на Горњу тврђаву, дубоко удахнете 

ваздух који је на 53 метра изнад 

реке чист и резак, а погледом 

обухватите читав Нови Сад, обро-

нке Фрушке горе, део Бачке и мно-

го тога још – постаје јасно од как-

вог је стратешког значаја била дио-

ритска стена на којој су и пре ове 

тврђаве постојала утврђења, а јас-но 

је и што су се о њих вековима 

отимали Келти, Римљани, који су ту 

изградили своје утврђење Кузум, па 

Хуни, Авари, Визан-тинци, а потом 

и Мађари, Срби, Турци – које су 

1687. потукли Аустријанци, и у 

страху од њи-ховог поновног 

напада, 1692. запо-чели изградњу 
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тврђаве која ће одолети свим 

будућим освајачима. У томе су 

потпуно успели – а тврђава, грађена 

с прекидима 88 година, због 

положаја и значаја ко-ји има 

прозвана је Гибралтар на Дунаву. 

Тврђава је грађена по сис-тему 

француског маркиза Себас-тијана де 

Вобана, који је про-јектовао и низ 

других. Петровара-динска, која се 

простире на 112 хектара, по 

величини је друга у Европи (од ње је 

већа само она у Вердену), 

представља класични пример војне 

архитектуре 18. века, а по величини 

и бројним објектима – бастионима, 

капијама, зградама и подземним 

галеријама, спада у ремек-дела 

фортификације. 

Њена основа је имала више 

наглашених делова – Горњу и Доњу 

тврђаву, Хорнверк, Малу тврђаву на 

острву и Мостобран. Први је 

изграђен Леополдов бас-тион, 

односно одбрамбени бедем, а 

следили су бастиони Иноћенти, 

Јосиф, Лудвиг и Терезија с прате-

ћим објектима, па Хорнверк, где је 

касније дуго била и јавна кућа за 

војнике. Тврђаву су зидали ратни 

заробљеници, занатлије, политички 

и други затвореници. Дневно је и по 

40.000 људи градило тврђаву уз 

комад хлеба и нешто воде, а 

умирало их је и по 70! Зато је у 

народу постојала страшна клетва – 

Дабогда ти душа градила Варадин! 

Али постоји и друга изрека – Чврст 

као град Варадин. 

 

Тешки и лепи дани 

Најтрагичнији датум у исто-

рији Петроварадина јесте 12. јун 

1849. када су, са бедема тврђаве и 

терасе испред Официрског пави-

љона, присталице Лајоша Кошута по 

наређењу генерала Павла Киша 

бомбардовале Нови Сад у коме су 

биле царске трупе. Из ни мање ни 

више него 200 топова. У ватри и 

рушевинама уништене су две тре-

ћине града. Али постоје и ведрије 

успомене везане за овај плато с 

прелепим погледом. На њему су 

приређивани и ватромети и балови. 

У 19. и првој половини 20. века ту 

се петком могао чути царски војни 

оркестар. У Официрском павиљо-ну 

биле су просторије и салони за 

смештај високог племства у чију је 

част официрски кор приређивао 

балове којима су присуствовале и 

супруге официра, високих војних 

чиновника и други гости. Једино 

тада, јер цивилима иначе није био 

дозвољен приступ. 

Новосађани и Београђани се 

ипак најрадије сећају времена када 

су са ове терасе одјекивали звуци 

тамбурица Јанике Балаша. Ресто-ран 

„Варадин”, у којем је свирао, 

тренутно се реновира, баш као и 

хотел. Данас је Петроварадин у 

свету најпознатији по „Егзиту”, 

музичкој манифестацији на којој се 

на 26 сцена може чути музика за 

младе и оне који су то у души. Мета 

је туриста из целог света. 

А за душу туристе класич-нијег 

укуса у Петроварадину су на 

располагању Музеј града Новог 

Сада у чијој је галерији, у приземљу, 
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поставка у вези са изградњом 

тврђаве и знаменитим личностима 

из историје Петрова-радина, док је 

на спрату, у раскош-ном 

изложбеном простору, изло-жен 

стилски намештај из различи-тих 

епоха, захваљујући којем мо-жете 

завирити у начин живота љу-ди 

одређеног доба. Ту је и наме-штај 

оперске певачице Меланије 

Бугариновић, стари грамофони из 

угледних грађанских породица, 

салони, портрети, лампе... Галерије 

и атељеи, због којих Петроварадин 

сматрају новосадским Монмар-

тром, такође су део туристичке по-

нуде. Ону мање духовну, а не мање 

атрактивну, чине кафићи – најпре 

елегантни „Кафе музеум” у нека-

дашњој Топовњачи, сада Музеју 

града, па „Даблин”, на самом улазу 

у Петроварадин, са шмеком енгле-

ских пабова где се окупљају нови-

нари, писци, уметници... Туристу 

жељног доброг залогаја упутиће у 

чарду „Аква Дорија” на обали, где 

је, како кажу, најбоља риба у око-

лини, димљена поготово. Пошто 

риба неће да „клизи” сама, ту су 

винарије, међу којима је и „Бан“ у 

родној кући бана Јелачића, у под-

грађу, саставном делу Петрова-

радинске тврђаве коју годишње 

посети и по сто хиљада туриста. 

 

Барокни градић 

 

Иако је градић, како још зову 

подграђе, тренутно у не баш сјај-ном 

издању, јер му влага и недос-татак 

средстава не иду наруку, пра-ви је 

архитектонски и уметнички бисер. 

Зграде су спратне, с вели-ким 

крововима, у барокном стилу. Цркву 

Св. Јурја из 18. века сматра-ју 

једном од најлепших барокних 

цркава у нас. Ту су и зграде Магис-

трата, Официрског павиљона са 

Командом голубије поште, Војна 

болница, некадашњи фрањевачки 

самостан... У казаматима Доње 

тврђаве чамили су и прави разбој-

ници и криво набеђени, али и поз-

нате личности – Карађорђе, доду-ше 

у Официрском павиљону, па писац 

Густав Матош, социјалиста Васа 

Пелагић као и аустроугарски каплар 

Јосип Броз. 

Кад је почела да се гради 

тврђава, били су потребни људи који 

ће служити као војници, занатлије, 

трговци. У то време је постојао 

закон који није доз-вољавао 

неримокатолици-ма да живе у 

Петроварадину, тако да су Срби 

православне вере, а касније и 

Јевреји, живели на новосадској 

страни Дунава, на бачкој страни. 

Нови Сад, који је 1698. имао свега 

32 домаћина, 20 војника и 12 

занатлија, већ 1748. има скоро 5.000 

становника! Данас ова два града 

гравитирају један другом, а 

Петроварадин је новосад-ска 

општина. Сама тврђа-ва је европ-

ски туристички епицен-тар. Има 

услова да буде и под заш-титом 

Унеска. Жеља је да се тврђа-ва 

најпре конзервира и спречи ње-но 

даље пропадање, а потом и да се 

рестаурира оно што је већ сру-шено. 

Жеља је и да се гради мари-на како 
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би страни бродови могли да 

пристану и туристи уживају у ономе 

што Петроварадин може да понуди. 

Неколико немачких турис-тичких 

агенција заинтересовано је да својим 

људима понуде путовање до места 

на којем су, многима од њих, преци 

служили војску па и кости оставили. 

 

Војне галерије – атракција 

 

Подземне галерије представ-

љају највећу атракцију за туристе. 

То је сплет просторија и ходника 

укупне дужине око 16 км у четири 

нивоа. Има 12.000 пушкарница, не-

колико стотина топовских шаржи, 

магацина, соба за спавање, прос-

торија за коње и стоку, кухиња, 

бунара, барикада, „варалица”, соба 

за обуку, дуплих пролаза, а ту је и 

највећи мински систем на свету, 

после Антверпена. Кад је ово дело 

мајора Шредера видео цар Јосиф 

Други, произвео га је у генерала. 

Цело подземље је зидано у луковима 

и куполама, врућим кречом, песком 

и циглом, а стална температура у 

свим просторијама је  плус 12 

степени. Ту се могло сместити и 

више хиљада војника у случају 

опсаде. Пошто је није било, лагуми 

су коришћени у време војних вежби. 

Данас је километар ових ходника 

обновио Музеј Новог Сада. 

 

Пијани сат 

 

Кула са сатом, заштитни знак и 

тврђаве и Новог Сада, налази се на 

Бастиону светог Луја и поклон је 

царице Марије Терезије. Сат потиче 

из Алзаса, пречник његових кругова 

је око 2,5 м; а у унутрашњости се 

налазе три кугле од по 76 килограма 

и шеталица. Навија се свакодневно, 

ручно, о чему се добровољно брине 

Лајош Лукач, који га пази као члана 

породице и који је своју породицу – 

жену и ћерке – обучио је да га у том 

послу замењују. Бројчаник исписан 

римским цифрама, што је обичај на 

свим хришћанским црквама, 

постављен је на све четири стране 

торња. Необично је то што мала 

казаљка показује минуте, а велика 

сате – да би лађари са веће даљине и 

по лошем времену видели колико је 

сати. Надимак „пијани сат“ добио је 

због чудне ћуди – да када је хладно 

касни, а при топлом времену жури. 

Та његова мана није била разлог да 

се својевремено становницима 

Петроварадина не наплаћује 

„сатарина”. 

 

Име тврђаве 

Краљ Бела IV је 1235. године 

на то подручје населио монахе 

цистерците из манастира Троафон-

тен у француској покрајини Шам-

пањи. Они су на месту данашње 

тврђаве подигли опатију, коју су по 

Бели IV и извору воде који је ту 

постојао прозвали Белакут (Белин 

студенац). Две године касније, краљ 

им је даривао поседе у Срему и 

Бачкој, па су цистерцити изградили 

опатију, утврђени замак који је 

претеча данашње тврђаве и дали јој 

име Петроварадин. 

Нађа Орлић 


