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ГОДИНА: XII; Број 65 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН 

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКОГ 

САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

Масарикова 25 

тел/фах: 021/6572-063 

21000 Нови Сад 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 

УРЕДНИК 

 

Миливој Ердељан 

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК 

 

Милорад Обрадовић 

 

УРЕДНИШТВО: 

Боривоје Вељковић, , Љубомир 

Попов, Владимир Банић, Исо 

Планић, Гачуф Валтер 

 

Текстове можете достављати на  

e-mail: omilorad@Eunet.yu 

PSSVojvodine@neobee.net 

 САДРЖАЈ 
22 32. Планинарски маратон 

Сандра Лудрован; 
23 ПОРТРЕТ: Миливој Настасић 

Миливој Ердељан ; 
23 Фрушкогорском трансверзалoм 

Мирко Кујунџић; 
28 Високе Татре 

Боривоје Вељковић; 
30 Кроки успона 

Исо Планић; 
32 Освајање Лењиновог врха 

Негомир Гајинов; 
38 Ускршњи успон на Олимп 

Драгољуб Рацић; 
39 Меморијал: Сафет Маврић Ћако 

Негомир Гајинов; 

SAJTOVI: 
PLANINARSKO-SMUČARSKI 

SAVEZ VOJVODINE 
www.planinari.org.rs 

pssvojvodine.on.neobee.net 

PLANINARSKI MARATON 
fruskogorskimaraton.on.neobee.net 

ČOGORI 2008: 
WWW.vojvodineanexpedition.net 

k2_2007.on.neobee.net 

32 PLANINARSKI MARATON 

Startovalo: 12.747 

ţenski: 6133  

muški:  6.614 

mlaĎi od 25 godina: 7.308 

Stiglo na cilj:12.429  

Za najkraće vreme stazu Ultra 

maratona su savladali: 

Žene: Anita Szilagy ( MaĎarska)  

Ţeljka Radočaj (Srbija , Novi Sad ) 

Sneţana Dakić ( Srbija,Ruma) 

Muškarci: Bojan Sič (Srbija , N. Sad ) 

Bela NaĎ (Srbija , Senta ) 

Aleksandar Arsić ( Srbija ,Beograd ) 

Sandra Ludrovan 
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PORTERT: 

МИЛИВОЈ НАСТАСИЋ 

 
Рођен 2. јануара 1942. године у 

Сомбору. Планинарство је заволео у 

војци када је у извиђачкој јединици 

чинио прве кораке по планини. По 

повратку из војске 1964. постаје 

члан ЖПСД “Др Радивој 

Симоновић“ у Сомбору. Служба га 

доводи крајем шездесетих у Нови 

Сад где постаје члан ПСД 

“Железничар“ у Новом Саду. 

Планинарске стазе га воде од 

Триглава до Пелистера. Увек бира 

највише и најтеже врхове. Учесник 

је експедиција на Арарат и 

Аконкагву. На свом институту за 

ратарство и повртарство у Новом 

Саду је један од иницијатора  

оснивања планинарског друштва 

Агроном 1984. Своје сараднике са 

посла водио је по целој Југославији. 

Дугогодишњи је организатор 

Планинарског маратона на Фрушкој 

гори, а од 1994. године и његов 

председник пуних 16 година. Главни 

је “кривац“ што је маратон доживео 

препород, што на њему учествује 

преко десет хиљaда љубитеља 

природе, а понајвише младих. За 

свој немерљиви допринос развоју и 

популаризацији планинарства добио 

је велики број признања, а 1993. 

године највеће спортско признање 

Спортског савеза Војводине 

“Спартакову награду“. 

Планинарско-смучарски савез 

Војводине га је свог ПОЧАСНОГ 

ЧЛАНА прогласио на скупштини 

28.2.2009. године. 

 

Миливој Ердељан 

 

FRUŠKOGORSKOM 

TRANSVERZALOM 

 

Sada kada sedim ispred računara 

sa ţuljevima po nogama , bolovima u 

listovima i ramenima sve mi izgleda 

pomalo smešno. Ljudi iz mog 

okruţenja me pitaju šta mi je to sve 

trebalo da se upustim u taj poduhvat 

da preĎem Fruškogorsku transverzalu 

u celosti. Sve počinje pozivom  mog 

prijatelja Ise Planića da krenemo put 

Fruške gore. Te srede 15.04. smo 

ranom zorom krenuli iz Subotice. U 

vozu smo napravili plan za koji nismo 

bili sigurni da će se ostvariti i na 

terenu jer nismo imali jasnu sliku o 

objektima na planini da li su u funkciji 

ili ne. Odluka za početnu tačku našeg 

puta pada na Popovicu. To je mesto 

koje dobro poznajemo, a takoĎe dobro 

poznajemo domare gde smo mogli da 

ostavimo višak stvari koje nam neće 

biti potreban na transverzali. 

Spakovali smo rančeve koji nisu bili 

laki a ispostavilo se u narednim 
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danima da su svakim danom sve teţi i 

teţi. Krenuli smo ka selu Ledinci 

preko Popovičkog jezera. U proleće se 

šuma tek budi, kao i ptice, koje su nas 

svojom pesmom pratile celim putem. 

U selu Ledinci smo našli prodavnicu 

koja je solidno popunjena i tu se moţe 

kupiti hrana za naredne dane. Kad se 

krene markiranom stazom iznad sela 

nailazimo na poznato mesto Crkvicu. 

To je veštačka pećina malih dimenzija 

koja je sluţila kao isposnica manastira 

Rakovac. Na njoj se nalaze 

mnogobrojni natpisi koji datiraju čak 

iz prve polovine XIX veka. Ovo mesto 

je značilo da se bliţimo prvoj 

kontrolnoj tački manastir Rakovac. U 

selu pre manastira sa desne strane se 

nalazi izvor gde se mogu dopuniti 

rezerve vode. Kod manastira smo se 

slikali, odmorili i krenuli dalje prateći 

crveno-beli trougao. Po izlasku iz sela 

smo polako ulazili u šumu i dolinu 

potoka. IzmeĎu manastira i sledeće 

tačke je nešto više od 3 km. Kako je 

dolina bivala sve uţa i strmija, a mi po 

nekada gazili vodu, bilo nam je jasno 

da smo blizu našeg cilja. Ispred nas se 

pojavio Dumbovački vodopad. Zbog 

toga što smo došli u proleće vodopad 

je bio bogat vodom. Po mom 

mišljenju, jedno od najlepših mesta na 

našem putu. Sledeća tačka na 

tranverzali je manastir Beočin. Iako je 

ovo tačka na čuvenom Fruškogorskom 

maratonu mnogo ljudi ne obiĎe 

manastir jer je kontrolna tačka 

maratona nešto iznad manastira. 

Manastir krasi prelepa bašta koja je 

baš procvetala, a monahinje su vredno 

radile. Od ove tačke naš put postaje još 

interesantniji jer markacija vodi 

dolinom Kozjeg potoka. Kako i ime 

kaţe, morali smo da pazimo jer se 

preskače sa kamena na kamen. Sada 

smo osetili uspon, a nije ni čudo kad 

smo penjali vrh koji se zove Crveni 

čot. Sa svojih 538 metara nadmorske 

visine to je najviši vrh Fruške gore i 

Srema, a drugi vrh po visini u 

Vojvodini. TakoĎe smo otišli i na 

Pavlasov čot koji je drugi vrh Fruške 

gore po visini. Ime je dobio po Ignjatu 

Pavlasu koji je bio prvi predsednik 

planinarskog društva Fruška gora, 

koje je preteča današnjeg Planinarsko-

smučarskog saveza Vojvodine. Od 

najvišeg vrha se spuštamo se do doma 

na Osovlju koji na ţalost nije više u 

funkciji. Od Osovlja smo produţili 

dalje ka Orlovcu. Stene Orlovca 

pruţaju doţivljaj neobičan za 

fruškogorsku pitominu. Ovde je jedno 

od retkih mesta gde se čvrste stene 

pojavljuju na površini tla. Trošne 

krečnjačke stene vas na trenutak mogu 

prevariti i pruţiti vam doţivljaj 

visokog gorja u našoj ravnici. Od 

Orlovca smo krenuli ka Andrevlju. 

Spuštamo se u Dolinu kestenova gde 

ste nalazi bivši planinarski dom koji je 

u izuzetno lošem stanju. Pred mrak 

stiţemo na Andrevlje. Tamo smo se 

prijatno iznenadili kada smo ugledali 

lepo sreĎen objekat, nekadašnje 

odmaralište, koje radi. U blizini smo 

se sprijateljili sa momcima iz sela 

Banoštor koji su ovde došli na izlet. 

Kada su čuli da ceo dan hodamo 

pozvali su nas da jedemo sa njima. Taj 

gulaš koji smo pojeli vratio nam je 

snagu. TakoĎe su nam dali svoj višak 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 
 

PUTNIK broj 65  M A J 2009.  ПУТНИК број 52 ФЕБРУАР 2006. страна 115 
 

P
ag

e2
5

 

hrane da ponesemo. Hteli smo da 

podignemo šator i da prenoćimo na 

Andrevlju ali su nam ljudi iz hotela 

dozvolili da spavamo u pomoćnom 

objektu koji oni koriste za neku vrstu 

magacina. Za nas je ovo bila bolja 

varijanta jer ujutro nećemo izgubiti 

dragoceno vreme na rušenje šatora. 

Drugo jutro našeg puta je osvanulo 

vedro. Budimo se oko 6h i pakujemo 

naše vreće i krećemo dalje. Odavde 

počinje manje posećen deo Fruške 

gore. Markacija nas vodi do mesto 

koje se zove Trešnjevac. Nešto pre 

kontrolne tačke nailazimo na ţičanu 

ogradu. Tek kada doĎemo do lovačke 

kuće ljudi koji rade tu nam 

objašnjavaju nam da je to prostor od 

nekih 200 ha gde su gorski jeleni 

dovedeni iz MaĎarske. Plan je da te 

jelene opet zapate na prostoru 

Nacionalnog parka. Ljudi su nas lepo 

primili, dali nam vode malo, popričali 

sa nama i sa lepim ţeljama krećemo 

dalje. Odlučili smo da presečemo 

stazu transverzale i da krenemo u deo 

planine gde ima mogućnosti da se 

kupi nešto jer nam je hrana bila pri 

kraju. Krećemo prema selu Leţimir. 

Pre sela se dolazi do tačke 

transverzale hotel “Fruška gora”. To je 

samo po nazivu hotel, a u stvarnosti 

predstavlja jedan oronuo objekat sa 

razbijenim vratima i prozorima. U 

blizini hotela se nalazi izvor Kuštilj. 

To  je kraško vrelo na Fruškoj gori 

koje je sada zatvoreno betonskim 

zidovima i koristi se za lokalni 

vodovod. Sada kontra smerom 

krećemo ka manastiru Šišatovac 

ispred kojeg se nalazi izvor i 

prodavnica. Kod prodavnice nailazimo 

na meštane i odlučujemo da im se 

pridruţimo i saznamo nešto o ţivotu u 

ovom retko posećenom selu Fruške 

gore. Koristili smo svaku priliku da 

popričamo sa ljudima jer smo uvek 

saznali nešto novo što se ne moţe 

pronaći u knjigama. Od manastira 

Šišatovac pored retkih kuća idemo do 

manastira Sv. Petka. Po izgledu se 

moţe naslutiti da je manastir skoro 

obnovljen. U okolini manastira postoji 

izvor i ribnjak. U ovom manastiru su 

nam ponudili pečat koji naţalost na 

mnogim tačkama nije sačuvan. Dalje 

nas staza vodi do sela Divoš, a malo 

posle poslednjih kuća se pojavljuje 

manastir Kuveţdin. Manastir je u fazi 

obnove, kao i mnogi drugi na Fruškoj 

gori. Da nismo videli nekoliko ljudi 

pomislili bi da manastir nije u 

funkciji. U ovom delu transverzale je 

dosta retka markacija ali pogledom na 

kartu smo došli do zaključka da staza 

ide asfaltom do sela Stara Bingula. Od 

ovog sela put nas vodi do najzapadnije 

tačke na ovoj transverzali, manastira 

Đipša. Od svih manastira koje  smo 

obišli, a njih je 15, ovaj je najmanje 

posećen. Manastir je lepo sreĎen. 

Monahinje su vredno radile jer su se 

bliţili Uskršnji praznici. Od ove tačke 

počinje najslabije markirani deo i 

krećemo asfaltom ka Rohalj bazi ali 

nedaleko od manastira sa leve strane 

Isa zapaţa beli trougao i odlučujemo 

da se dosledno drţimo markacije kao i 

do tada. Put nas je vodio kroz šumu u 

kojoj smo viĎali povremeno markacije, 

a i one su bile u lošem stanju. U ovom 

delu smo čuli nedaleko od nas zvuk 
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ţivotinja koje se probijaju kroz gusto 

šiblje. Neka markacija postoji do 

potoka ali je tu problem jer je to livada 

i tu se markaciji gubio svaki trag. 

Polako počinje da se spušta sunce i 

odlučujemo da uzmemo kompas i 

kartu i da pokušamo da se 

orjentišemo. Pratimo šumske puteve 

za koje mislimo da vode ka Rohalj 

bazi. Na našu sreću, bili smo u pravu. 

Neki kilometar od tačke vidimo 

markaciju koju pratimo do kontrolne 

tačke. Na ovom mestu su se tokom 

Drugog svetskog rata nalazili zbegovi 

lokalnog stanovništva koje se 

povlačilo iz Sviloša, Leţimira, Divoša 

i drugih fruškogorskih sela. Ovde 

odlučujemo da spavamo i uspevamo 

pre mraka da podignemo šator. Tu nas 

je posetio naš  drugar Milivoj koji nam 

je doneo nešto hrane i vode jer ovde 

nema ništa što je potrebno za noćenje. 

Vremenski uslovi su počeli da se kvare 

i tokom noći smo čuli kapi kiše. Kao i 

obično budimo se  u 6h. Vreme je bilo 

oblačno ali kiša nije padala što je 

omogućilo da spakujemo šator. 

Odavde nas je staza vodila do Jabuke. 

Taj put je izgledao beskonačno dug. 

Staza nas je vodila ili grebenskim 

putem ili šumom tik do asfalta. Tišinu 

tog jutra je kvario tek po neki retki 

automobil. Na mestu gde se seku 

grebenski put i grgurevački drum kod 

stare lovačke kuće odlučujemo da 

siĎemo sa markacije i posetimo 

Grgurevačku pećinu. Pećina je vidno 

ureĎena. Na ulazu smo našli rešetke 

koje nam nisu dopustile da zavirimo u 

pećinu. Kada smo došli do Letenke 

bilo je rano jutro. Nismo videli nikoga 

tako da smo nastavili dalje i ubrzo 

preko Širokog dola stiţemo na Jabuku. 

Ispod stare divlje jabuke  je ureĎeno 

groblje poginulih partizana i ţrtava 

fašističkog terora. Nalazi se izmeĎu 

Crvenog čota i Letenke. Iza ove tačke 

ostaje iza nas zapadni deo koji nije 

obuhvaćen maratonom i koji je retko 

posećen. Imam osećaj da ćemo kišu 

koja preti lakše podneti na ovom delu 

staze. Sledeća kontrolna tačka je 

manastir Bešenovo koji se nalazi u 

Bešenovačkom Prnjavoru. Danas 

umesto manastira od kog su ostali 

samo temelji postoji mala drvena 

crkvica. Od meštana smo čuli da je u 

planu obnova ovog manastira. U selu 

smo nabavili osnovne namirnice i 

idemo dalje markacijom Fruškogorske 

transverzale. Od manastira Bešenovo 

pa sve do manastira Jazak nas je 

pratila slaba kiša. Na našu sreću, nije 

bilo hladno pa smo se i brzo osušili 

tako da većih problema nije bilo. Iako 

smo od manastira Jazak do Vrdnika 

bili veoma blizu pogledom na kartu 

shvatam da se naš put odvaja i da 

moram da se penjemo do Brankovca. 

Do njega postoji markacija, kako 

transverzale tako i maratona. Samo 

ako se neko odluči da prati maraton, 

(treba priznati da je bolje staza 

markirana) mora da pazi na koju stazu 

ide jer je planina ispresecana sa 

mnogim maratonskim stazama. 

Brankovac je odmaralište PTT-a i 

trenutno nije u funkciji. Tu je samo 

jedan čuvar koji nas je lepo primio. 

Opet se nalazimo na grebenskom putu 

koji nas vodi ka Zmajevcu gde se 

nalazi planinarski dom kojim gazduje 
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planinarsko društvo iz Vrdnika. Iako 

je objekat u tom trenutku bio slabo 

posećen daje mogućnost da se pojede 

nešto ali i da se prespava što mi 

koristimo jer se noć bliţila. Dom na 

spratu ima sobe sa tuševima i posle 

noći u šatoru ovo nam je prijalo. 

Posebno nas je radovala činjenica da 

napolju pada kiša, a mi nismo u 

šatoru. Veoma brzo smo zaspali. 

Budimo se oko 5 ujutro. Vreme se 

popravilo i mi nastavljamo put 

Vrdnika. U samom naselju se nalazi 

manastir Vrdnik. On se naziva i 

Ravanica jer su ga monasi iz tog 

manastira obnovili posle razaranja. U 

Vrdniku je bio pijačni dan i malo nam 

je bilo čudno da vidimo tako mnogo 

ljudi na jednom mestu koji negde ţure. 

Tu smo iskoristili priliku da jedemo u 

pekari i posle pauze odlučujemo da se 

ne zadrţavamo više. Odavde prema 

Iriškom vencu postoji više puteva ali 

se mi odlučujemo za onaj koji ide 

preko Lazinog vira. Ovde je lepa gusta 

šuma u kojoj se nalazi potok i izvor a 

uzvodno je i Lazin vir koji je ime 

dobio prema legdendi da se tu utopio 

dečak. Po ovoj legendi se moţe 

zaključiti da je nekada bila 

akumulacija vode od koje je danas 

ostao usek dubokog bazena. Kako smo 

se bliţili Iriškom vencu sretali smo sve 

više ljudi koji su ţeleli da iskoriste 

subotu i da izaĎu u prirodu. Pošto smo 

imali mogućnost da prespavamo ovde, 

a prešli smo tek nekih dvadesetak 

kilometara, odlučujemo da napravimo 

krug i da posetimo manastire Staro 

Hopovo i Novo Hopovo. Od Iriškog 

venca do manastira postoji markacija i 

Bukovačkog maratona sa putokazima 

tako da nije teško naći pravu stazu. Od 

manastira Staro Hopovo se odvajamo 

od markacije i pronalazimo proširenje 

nalik na pećinu za čije je postojanje 

dobro znati jer se u njoj moţe skloniti 

od iznenadne oluje. TakoĎe su tu i 

izvori. Jedan je sa pitkom hladnom 

vodom a drugi koji sadrţi veliku 

količinu sumpor-vodonika koji ima 

specifičan miris i veoma je slabog 

kapaciteta. Posle obilaska ove dve 

kontrolne tačke, opet se vraćamo na 

venac gde i noćimo u domu PSD ”Dr 

Lazar Marković”. Kada je osvanuo 

peti dan znali smo da smo da je veliki 

put iza nas. Put nas vodi u manastir 

Grgeteg. U blizini manastira postoji 

geološki presek. Mogu se videti 

različiti slojevi iz davne prošlosti kad 

je Fruška gora bila ostrvo Panonskog 

mora, pravi muzej na otvorenom. Naš 

sledeći cilj je manastir Krušedol. Ovaj 

manastir krase freske iz XVI veka. 

Manastir je imao sreću da nije razoren 

u Drugom svetskom ratu. Ovde su 

sahranjene mnoge značajne ličnosti 

kao sto su  patrijarh Arsenije III, 

ĐuraĎ Branković, vojvoda Stevan 

Šupljikac, kneginja Milica i kralj 

Milan Obrenović. Okolina manastira 

je u fazi obnove i trenutno bageri i 

druge mašine narušavaju manastirski 

mir. Sledeća tačka je poslednji 

manastir na našem putovanju, manasti 

Velika Remeta. Manastir se ističe po 

najvišem zvoniku od čak sedam 

spratova. Pošto je bio Uskrs mnogo 

ljudi smo sreli u i oko  manastira. Po 

izlasku iz ulice sa malobrojnim 

kućama odlazimo ka Straţilovu i 
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mestu gde je sahranjen poznati pesnik 

Branko Radičević. Pesnik je umro i 

sahranjen u Beču sredinom XIX veka. 

Posle nekoliko decenija su ispunili 

njegovu ţelju i prenose njegovo telo na 

Straţilovo gde mu srpski narod podiţe 

spomenik. Nedaleko od spomenika je i 

planinarski dom gde srećemo 

planinare koji uţivaju u lepom 

prepodnevu. Od doma do sledeće tačke 

ima nekih desetak kilometara i 

markacija prolazi pored Masne ćupe. 

Ovo mesto je značajno jer su ovde 

ugledni novosaĎani 6. maja 1924. 

godine okupili i doneli odluku o 

osnivanju prve planinarske 

organizacije. Mesto je označeno sa 

spomenikom gde su imena tih 

ljubitelja prirode koji su pioniri 

planinarstva na tlu Vojvodine. 

Spomenik je otprilike na pola puta do 

sledeće tačke, a to je dom PSD 

”Zanatlija”. U domu je bilo mnogo 

ljudi. Mi se nismo mnogo zadrţavali 

jer nam se bliţio cilj. Naša prva, a 

ujedno poslednja tačka, bila je 

Popovica do koje smo došli preko 

napuštenog kamenoloma Orlovo 

bojište. Tu sam bio više puta jer ovde 

postoje ureĎene smeri koje sluţe kao 

veţbalište alpinistima. Odavde smo se 

sjurili do Popovice gde smo mi  

završili naš poduhvat da preĎemo od 

jednom celu transverzalu. Sprava koju 

smo nosili i koja se zove GPS na kraju 

puta je pokazala 175, 4 km. Na kraju 

sam bio srećan i zadovoljan jer sam  

mnogo naučio o ovoj planini za koju 

sam mislio da je poznajem a ona je na 

svakom koraku pokazivala neke nove 

lepote. Na Popovici nas je sačekala 

naša prijateljica Desa sa bogatom 

uskršnjom trpezom. Sedeli smo i 

pričali naše doţivljaje sa ovog dugog 

ali pre svega lepog i zanimljivog puta. 

Svakome bih preporučio da pokuša 

isto jer je ovo jedno veliko iskustvo.  

Mirko Kujundžić 

 

VISOKE TATRE  

 

Polazak iz Donjeg Smokovca 

kombijem. Kruţna staza. Kroz dolinu 

Mlinskog potoka, ţuta markacija. 

Štrpsko pleso, vodopad Skok 80 m, do 

Bistrog sedla 2314 m i Furkutskog 

vrha 2403 m, pored 8 jezera. Silazak u 

Furkutsku dolinu pored dva jezera do 

ulaska plave staze u ţutu, od 

planinarskog doma. Plava markacija 

vodi i od doma pod Soliskom, pored 

ţičare i ski-skakaonica, do Štrpskog 

plesa na 1350 m. Na stazi su kod 

vodopada Skok i preko Bistrog sedla 

ugraĎeni lanci i klinovi za bezbedan 

prelaz na opasnim mestima.  

Od Slieskog doma, dokle nas je 

dovezao kombi, pored Velickog plesa i 

Velickog vodopada kroz Velicku i 

Kvetnicku dolinu, zelena markacija 

vodi pored Dugog jezera do prevoja 

Polski hreben. Prošli smo pored i u 

blizini videli 13 jezera. Prvi put smo 

se susreli sa velikim Obrovskim 

svišćom (Pištavac-Visler iz kanadskih 

planina). Sa vrha se pruţa predivan 

vidik na Zbojničku hatu u dolini 

Studenog potoka, na Slavkovski štit i 

na Gerlahovski štit, 2655 m, najviši 

vrh Visokih Tatri, u čijem podnoţju 

smo prošli zelenom markacijom. Od 
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sedla ka vrhu staza je obeleţena ţutom 

markacijom. Na stazi su kod izlaza na 

sedlo, Polski hreben-2199 m. Na 

usponu ka vrhu ugraĎeni lanci i 

klinovi za bezbedan prelaz na opasnim 

mestima.  

Polazak iz Donjeg Smokovca 

kombijem u Slovačko rudogorje i 

Slovački raj. Ţuta, plava, pa zelena 

markacija nas vodi od Čingova, ka 

Tomašovskom pogledu 670 m, Silazak 

u kanjon reke Hornad. Staza nas dalje 

vodi levom, pa desnom obalom reke, 

preko visećih mostova, ankerisanih 

rešetkastih nogostupa, uz obezbeĎenje 

prolaza sa fiksiranim lancima. Sva 

oprema na terenu je metalna u steni 

vertikalno iznad rečnog troka. Na 

obalama su drvene skele, merdevine, 

stepenice i razna druga pomagala. Gde 

je padina strma, montirana su 

pomagala poput metalnih lanaca, 

klinova i merdevina. Prolazimo pored 

i iznad velikog broja vodopada i 

slapova, pa čak hodamo i po reci. 

Izlazimo na plato Klaštorisko pored 

arheoloških iskopina i stiţemo do 

planinarskog doma, koji je u 

neposrednoj blizini vrha na 

Klaštoriskom. Posle okrepljenja 

nastavljamo ţutom markacijom ka 

Podlesoku, gde se kod reke 

uključujemo u plavu markaciju.  

Polazak iz Donjeg Smokovca 

kombijem. Povratna staza pored 

ţelezničke stanice i jezera Štrpsko 

pleso-1350 m, crvena markacija nas 

vodi ka Jamskem plesu 1447 m. 

Prolazimo preko mosta na Furkutskom 

potoku i pored raskrsnice gde se 

odvaja ţuta markacija za Bistro sedlo 

uz Furkutski potok. Nastavljamo pored 

izvora pored raskrsnice za Krivanj do 

Jamskeg plesa. Fotografišemo jato 

divljih pataka na jezeru. Povratak do 

plave markacije za Krivanj do 

raskrsnice sa zelenom u podnoţju 

dugačkog sipara, gde se uključuje 

zelena markacija od Tri studnički sa 

Tatranske magistrale-transverzale. 

Uspon nastavljamo posle kratke pauze 

ka Malom Krivnju-2384 m pa zatim 

dalje do Velikog 2494 m. Divan 

pogled na Furkutski vrh i greben 

Solisko ka severo-istoku i istoku, ka 

jugu na dolinu reke Vah i Niske Tatre, 

a prema zapadu na Zapadne Tatre. 

Istim putem povratak nazad. 

Polazak iz Donjeg Smokovca 

kombijem. Povratna staza crvenom 

markacijom od Štrpskog plesa vodi ka 

Popradskom plesu, pa dalje plavom ka 

Hincovom plesu, do odvajanja crvene 

markacije ka Ţabljim jezerima, na 

usponu ka Risiju. Na stenovitom 

prelazu ka planinarskom domu Pod 

Risijem 2450 m ugraĎeni su lanci i 

klinovi za bezbedan prelaz na opasnim 

mestima. Povratak istim putem, sa 

pauzom u domu na Popradskom plesu. 

Sve vreme smo bili u kontaktu sa 

drugom grupom, koju je vodio Stevan 

Gašparovski. Povratak u Donji 

Smokovec. 

Borivoje Veljković 

 

KROKI USPONA 

 

“O, Ateno! Nije najteţe preduzeti 

opasno putovanje ili sagraditi brzi 

čvrst brod  - najteţe je postići da te 
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ljudi shvate.” 

Pitej Masalićanin, IV vek p.n.e. 

Povodom najnovijeg uspeha 

četvoročlane ekspedicije subotičkih 

planinara koji su se popeli na 

Akonkagvu (6962 m) u Argentini, ali i 

njihovih promrzlina koje su, kao 

suvenire i dokaze o naporu uspona 

doneli sa sobom, pokušavam da 

odgovorim na neka pitanja koja se 

nameću. 

Čemu to? Toliko znoja za  

pogled sa visine, toliko rizika sa 

sumnjivu slavu, kroz redak vazduh do 

taštine guste kao katran. Trud i rad 

kao zalog za osećaj smisla koji izmiče. 

Primer najviše planine Amerike 

moţe da posluţi za ilustraciju 

udaljenosti visokih vrhova, za 

ilustraciju svojevrsne zakrivljenosti 

prostora i vremena izazvane 

nadmorskom visinom i 

nepristupačnošću terena. 

Evo ovako. Od ulaza moje zgrade 

na Radijalcu u Subotici do poslednjeg 

mesta do kojeg se moţe doći 

uobičajenim prevozom (avion, autobus 

i sl.) ima 12506, 9 km. To rastojanje 

se moţe uobičajenim prevoznim 

sredstvima preći za dva dana, ali se 

zbog različitih, pre svega 

administrativnih razloga, prelazi za 

otprilike četiri dana. Treba promeniti 

nekoliko vrsta prevoza i presedati oko 

šest puta. Pa dobro, svet postaje sve 

manji i manji, što bi rekla moja 

komšinica. 

To mesto se zove Punta de Inka i 

uopšte nije na kraj sveta već je na 

vaţnom drumu koji povezuje 

Argentinu i Čile. Odatle pa do vrha 

ima pravolinijski oko 19,5 km. I to 

rastojanje se prelazi, uobičajeno, za 

oko 12 dana, peške. Bar je meni toliko 

trebalo. Tako ispada da je za tih oko 

20 km potrebno tri puta više vremena 

nego za onih oko 12500 gore 

spomenutih km. Ili, jedan km na 

Akonkagvi vredi kao 1875 km po 

ravnom, što bi se reklo.  

Ali nije ni tako. Ta matematika 

moţe da prevari, neko će pomisliti da 

je penjanje na Akonkagvu samo 

produţeno uţivanje koje putnik, ako 

sve ide po planu, moţe doţiveti 

putujući od Radijalca do Punta de 

Inka. Na Akonkagvi se, prema toj 

statistici prelazi oko 1,67 km dnevno, 

a od Radijalca do one Punte 3125 km 

na dan. Da li je onda isto ako kreneš 

na neko turističko putovanje i putuješ 

3125 km dnevno ili se penješ po 

Akonkagvi 1,67 km svakog dana? Ma 

ne. Naravno da je komplikovanije, 

sloţenije i na mnoge druge načine teţe 

penjanje od putovanja. 

Samo ţelim da pokaţem da je 

ponekad lako upasti u zamku pokušaja 

egzaktnog opisivanja poteškoća koje 

vas vrebaju na usponu.  

Koliko je teško penjati ovaj ili 

onaj vrh?  

Mnogi stručnjaci, ali i 

''stručnjaci'' (često ih slušam, oni retko 

slušaju druge), uporeĎuju vrhove po 

teţini uspona. To valjda proizilazi iz 

naše potrebe da vrhove, kao i sve 

drugo u svetu oko nas razvrstamo, 

sistematizujemo. Prirodno. 

Kada je Akonkagva po sredi, u 

njenom podnoţju se nalaze, na tri 

strane, tri bazna logora iz kojih se vrh 
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moţe penjati na mnogo različitih 

načina. Od veoma zahtevnog penjanja 

po vertikalnim stenama do uspona 

preko strmih sneţnih i ledom 

pokrivenih padina. Svaki pravac, 

ispenjan ili još ne isproban, ima svoje 

posebne probleme, teţi je ili lakši od 

drugih. Tako je na svakoj planini. 

I sada dolazim do onog što se često 

zanemaruje: isti pravac uspona, 

potpuno ista ''staza'' nije gotovo nikad 

dva puta ista. Vremenski uslovi, 

sneţni pokrivač i drugo utiču na 

uslove uspona. Pa nije planina 

veštačka stena u klimatizovanoj 

fiskulturnoj sali sa fabričkim 

hvatištima. Svaki uspon je uspon za 

sebe, nikad ne znaš šta te novo čeka 

iza nekog kamena. Zato izbegavam 

paušalne ocene o tome da je neki vrh 

lak ili teţak za penjanje.  

Sećam se svog uspona na Elbrus 

(najviši vrh Rusije i Kavkaza) gde sam 

prolazeći mesto na kojem je jedan naš 

zemljak poginuo nekoliko godina pre 

nas pomislio da je na takvoj livadi 

nemoguće nastradati. Ali, tada kada se 

tragedija desila led je bio gladak kao 

staklo i tvrd da se u njega klinovi nisu 

mogli zabiti. Ovakvih primera bih 

mogao navesti nekoliko desetina. 

Koliko je vremena potrebno 

da se popne neki vrh?  

Uspon počinje kada se ideja rodi 

u glavi. Tada počinje faza njuškanja, 

šunjanja, planiranja, obigravanja oko 

plena. Kondicione pripreme, 

ovladavanje tehnikom, uigravanje 

ekipe, prikupljanje opreme i sredstava 

nekada traju godinama. Ekspedicija na 

Akonkagvu moţe da traje oko 20 do 

30 dana. Boravak u baznom kampu i 

usponi iz njega traju (na Akonkagvi) 

oko dve nedelje. Završni uspon od 

baznog kampa do vrha traje oko 3 

dana. I cela ekspedicija koja sa 

pripremama moţe trajati godinama, 

rešava se uglavnom u tih oko 12 sati 

tokom kojih se na Akonkagvi vrši 

uspon od poslednjeg kampa do vrha. I 

ne treba zaboraviti da se potpuni 

uspeh računa onda kada se bez 

posledica vratite kući. Osim ako 

posledice nisu lepe uspomene.  

Da li penjač oseća strah? 

Strah je osnovna emocija 

konačnih bića kao što smo mi. Ne 

moţemo negirati njegovo prisustvo. 

Moţemo samo teţiti tome ga da na 

neki način savladamo ili kontrolišemo. 

To je najjače ljudsko osećanje pa mi se 

čini da su sve ostale emocije proizašle 

iz straha, moţda čak i ljubav. Moţda 

ima ljudi koji strah ne osećaju, ali su ti 

neustrašivi ljudi, ako ih ima, meni 

veoma strani, teţe bi ih razumeo nego 

one koji nemaju na primer neki 

ekstremitet, jetru, glavu. Kako da 

komuniciram sa nekim ko nema ono 

što je suština moga bića? Zato 

razumem kada alpinisti kaţu da ne 

ţele da se penju sa nekim ko se ne 

boji, jer ne ţele da penju sa nekim ko 

je lud. Strah je alpinistima veliki 

neprijatelj i saveznik. Kao da je neka 

okolnost, ponekad vam ide na ruku, a 

ponekad je protiv vas. Strah od 

mogućeg neuspeha i nesreće vas 

nagoni da se najbolje moguće 

pripremite, primorava vas na 

aktivnosti koje su jednolične, naporne 

i ponekad dosadne.  
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Sa druge strane, strah vas moţe 

omesti da dospete do vrha. Od njega 

vam klecaju kolena i on vam ne 

dozvoljava da hodate po ivici. A šta je 

alpinizam, nego doslovno ili u 

prenesenom značenju, hodanje po 

ivici! Mnogo više načina postoji da na 

usponu nešto zabrljate, nego što 

postoji načina da ga uspešno izvedete. 

Zato je prilikom uspona pogrešno 

razmišljati o tome da li će klin kojeg 

ste zabili izdrţati, da li će uţe pući, da 

li će se kamen odvaliti... Penjač se 

penje u prezentu, u sadašnjem 

vremenu i ne sme da se vraća na ono 

što je uradio i da razmišlja o tome šta 

bi sve moglo da se desi. Planinarenje 

ima posebnu draţ zbog te 

jednostavnosti, zbog tog predavanja 

sadašnjem trenutku, zbog ţivota za 

sada bez vraćanja na ono što je bilo i 

kontemplacije o onom što će biti. Sada 

je prilikom uspona suviše vaţno, sve 

mora da se uradi pravilno i nema 

vremena da se misli o drugome, 

pogotovo o strahu. U stvari, strah 

potiskujem negde duboko i daleko, 

radeći rutinski postupke koji me 

lagano dovode do vrha. I kada me po 

povratku pitaju da li sam se plašio, 

znam da me ne bi razumeli kada bi im 

rekao da nisam. Samo mi se nekoliko 

puta desilo da noću, kada padam u 

san, u trenutku, naglo i širom otvorim 

oči.  

 

Iso Planić 

 

ОСВАЈАЊЕ ЛЕЊИНОВОГ 

ВРХА 

 

Петак 22. август, око 14 сати по 

локалном времену, висина 6.600 

метара, температура -15 степени, 

ветар дува брзином од 120 км. на 

час тако да ствара субјективни 

осећај много ниже температуре. У 

овим тренуцима Гоца, Љубиша и ја 

доносимо одлуку о наставку успона 

на Лењинов врх или повратку у 

висински камп број 3. На крају 

превладава размишљање да је ипак 

боље да се вратимо, јер ако би ишли 

до врха чека нас успон прво до 

гребена који је на око 7.000 метара, 

а затим губитак висине од око 

стотинак метара и на крају завршни 

успон на врх. За све то треба нам 

бар још 5 сати, што значи да би на 

врху били око 19 часова, а за 

повратак треба нам опет бар 5 сати. 

По оваквим временским условима, 

ноћу ходати по беспућу граничи се 

са лудошћу. Врх је остао тамо где 

јесте, а ми се враћамо у висински 

камп број 3 на 6.150 метара. 

Овако је изгледао крај нашег 

освајања Лењиновог врха, а како је 

почело? 

После успона на Западни 

Елбрус на Кавказу у јулу 2007. 

године, размишљајући о даљим 

планинарским плановима, некако се 

логички наметнуо Лењинов врх. О 

успонима руских алпиниста на овај 

врх у Памиру слушао сам у бази Улу 

Тау на Кавказу. Привлачило ме је 

сазнање да је то по речима оних који 
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су га попели један од технички 

незахтевних врхова изнад седам 

хиљада метара. На та моја 

размишљања као кец на једанаест 

дошла је вест да Драган Павловић 

спрема експедицију баш на Памир и 

Лењинов врх. Био сам први који му 

се пријавио за суделовање на овој 

експедицији. Уследиле су 

"припреме", зимски успони на 

Витлове, Мају Језерце, Комове на 

којима је још увек било снега. Уз све 

ове теже успоне било је ту и 

"лакших", а време проведено на 

Фрушкој Гори довело ме је у 

кондицију коју сам прижељкивао. 

Дође и 3. август, дан поласка. 

Сакупили смо се на аеродрому у 

Сурчину, 13 "момака" и Гоца, једина 

девојка. Расположење није онакво 

какво би требало бити у оваквим 

тренуцима. Томе је допринело 

сазнање о погибији Дрена Мандића 

приликом успона на К2. Променили 

смо три авиона и након 20 сати 

стигли у Ош, град на југоистоку 

Киргистана на граници са 

Узбекистаном. Формалности око 

добијања киргистанске визе и уласка 

у земљу трају исувише дуго (5 сати). 

Када се и то завршило налазимо 

смештај у приватној кући. Mењамо 

новац, купујемо део хране и опрему 

коју нисмо понели са собом. После 

дугог путовања и снабдевања у Ошу, 

утонули смо у заслужени сан. 

Друго јутро у Киргистану 

освануло је лепо и топло, дан ће 

бити врео, а ми треба да путујемо до 

базног кампа. Након укрцавања 

свих ствари ушли смо у "Урал", ни 

камион ни аутобус, него нешто 

између. Путовање траје 10 сати, а 

раздаљина је само 280 км. Пут 

којим смо ишли је главни правац ка 

Таџикистану и Кини. Али на том 

путу ни трага од асфалта, рупа на 

претек, а и растиње је ретко. На 

једном месту које личи на оазу на 

пола пута до базног кампа које се 

зове Талдук, стајемо и ручамо. 

Настављамо успоном на гребен 

Алајских планина, па затим спуст у 

Алајску долину која је са јужне 

стране оивичена грандиозним 

венцем Памира. У сутон стижемо у 

базни камп. Поглед на Лењинов врх, 

окупан у заласку сунца, је 

фантастичан. 

Трећи дан, након устајања и 

чудног доручка (салата, лепиње и 

сутлијаш), упознавање са базним 

кампом. Базни камп се налази на 

висоравни Ачик Таш на висини од 

3.700 метара. Са истока и запада је 

оивичен врховима, а на југу пролаз 

према Лењиновом врху. Наш камп 

је најближи том пролазу. На северу 

од нас налази се још четири кампа. 

Пријао нам је овај дан одмора, а 

сутра почињемо са 

аклиматизацијом. 

За први аклиматизациони 

успон изабран је врх Петровски, 

западно изнад самог базног кампа. 

Без проблема и без много муке 

долазимо у само подножје врха на 

висину од 4.350 м. На врх не 

пењемо пошто је под снегом, а 

нисмо понели дерезе. За први 

аклиматизациони успон довољна је 

и ова висинска разлика од 650 
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метара. Након повратка у камп, 

одмор и спавање. Следећег дана по 

плану је друга аклиматизациона 

шетња и то на релацији базни камп, 

први висински камп и назад. Ова 

шетња траје 8 сати, достигнута 

висина је близу 4.300 метара, а 

укупно смо у пењању савладали 850 

метара и прешли 17 км. Нисмо 

успели да дођемо до висинског 

кампа 1, на путу нам се испречила 

глечерска река која се прелази на 

коњима. Прелазак наплаћују 

локални коњаници. Међутим нисмо 

успели да се погодимо око цене те 

смо се вратили у базни камп. У 

повратку сам постигао висински 

рекорд у испијању пива, наиме на 

висини од 4.100 м постоји једна 

јурта која је претворена у кафић где 

сам попио пиво. Никада пре на 

оволикој висини нисам пио пиво. 

Пријало ми је иако је имало мало 

горак укус с обзиром на цену од 4 

евра! 

Наредни дан смо провели у 

базном кампу одмарајући се и 

успостављајући једносмерну 

комуникацију са нашима у земљи 

путем мејлова са компјутера у 

Руском кампу. За сутрадан је 

планирано пресељење у висински 

камп 1, те је потребно извршити 

препакивање опреме, хране и 

осталих ствари. Мало тога 

остављамо у базном кампу, већина 

ствари се носи у висински камп 1, а 

то изискује материјална средства. 

Наиме носачи (са коњима наравно!) 

наплаћују 1 евро по килограму 

терета. 

И тачно недељу дана након 

поласка из Београда, крећемо у 

висински камп 1 који је на висини 

од око 4.500 метара. Пре поласка 

све ствари смо извагали уз помоћ 

приручне ваге (динамометра) и 

дугачке дрвене шипке. Пут нас је 

водио као и прекјуче поред 

водопада, на висораван где се 

налази "кафић" и онда изнад 

глечера са погледом на огромну 

количину моренског материјала који 

глечер истискује са стране. На овом 

делу глечера уочљиве су огромне 

пукотине. Дошавши до прелаза 

преко глечерске реке успевамо да се 

договоримо око цене преласка те 

хитамо ка кампу C1. Након 

пређених 12,5 км и испењаних 900 м 

висинске разлике, после шест сати 

од поласка из базног кампа стижемо 

у наш нови "дом" висински камп 1. 

Камп се налази на око 4.500 метара, 

на ивици глечера испод саме стазе 

којом се иде ка Лењиновом врху. 

Састоји се од два шатора у које се 

смештамо за спавање и две јурте. Од 

њих је једна кухиња и спаваоница за 

особље кампа, а друга трпезарија. 

При доласку до нашег кампа 

прошли смо четири друга кампа који 

су много боље опремљени од нашег, 

али је и смештај у њима скупљи. 

Пре него што смо уморни заспали у 

хору смо отпевали песму "Копа цура 

виноград", док је напољу киша 

прешла у снег који ће до јутра 

покрити све оно што овде није лепо. 

Следећи дан је одређен за 

одмор. Осим Ђорђа, који није ни 

пошао у C1, и Паја доноси одлуку да 
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се врати у базни камп. Од почетне 

бројке 14 остаде нас 12, још увек 

завидан број ентузијаста. У току 

дана се снег истопио, време се 

поправило, сунце је изгрејало па се и 

расположење поправило. Поделили 

смо се, четири навезе по троје, 

припремили ужад и једва чекамо 

јутро да кренемо ка висинском 

кампу 2. 

У 8 сати следећег дана крећемо 

према C2. Има нешто мало новог 

снега који је поново у току ноћи 

падао. Време је лепо и обећава да 

ћемо имати успешан излазак на C2 

и повратак у C1. Међутим, након 

пређених око 4 км и достизања 

висине од 5.020 м, време се нагло 

мења, за непуних 45 минута 

температура пада са +30 на -1 

степен. Пада снег уз јак ветар тако 

да се ствара права мећава. Одлука је 

да се одустане од пењања на C2 и да 

се на овом месту постави један 

шатор за нужду у који остављамо 

све оне ствари које смо желели 

изнети до C2. Повратак до C1 је био 

убрзан, али не и несигуран с 

обзиром да смо морали проћи 

поново све пукотине као и приликом 

пењања. По доласку у камп уморни 

и прозебли вечерамо и спремамо се 

за починак. Током вечере поново је 

договорено да се промени план. 

Уместо да се сутра поново иде у C2 

одлучено је да се потроши још један 

резервни дан и остане у овом кампу, 

како би се што боље одморили. 

Данашњи дан нам је показао да 

успон на Лењинов врх ипак није 

тако лаган, како смо се надали да ће 

бити. Памир показује своју суровост 

и дивљу снагу. 

Рано ујутро следећег дана 

крећемо на успон ка C2 и већ око 

пола девет смо на месту где смо 

поставили шатор за нужду прекјуче, 

прошавши још једном пут преко 

пукотина. Уз максималну 

дисциплину свих у навезама нема 

проблема приликом прелазака 

пукотина. Без обзира на сигурност 

коју смо стекли и поверење у 

чланове наше навезе, сваки пут 

приликом прескакања пукотине или 

преласка "моста", увлачи се у душу 

нека језа. Пукотине, од којих су 

највеће без дна, су нешто што се не 

може описати причом или 

фотографијом, то треба проћи и 

осетити. Након десет сати од 

поласка стижемо у C2 на висини од 

5.400 м. Време скоро тропско, 

температура 30 степени и да нам 

није ледник под ногама, а свуда 

около бело, помислили бисмо да смо 

на некој јужној плажи. Овде 

подижемо један шатор у којем 

остављамо сву потребну опрему за 

даљњи успон и након подужег 

одмора се враћамо у C1. Пријатно 

смо изненађени да смо наишли на 

текућу воду у самом кампу, додуше 

потребно је прокувавање, али битно 

је да не морамо топити снег. Након 

15 сати проведених у успону и 

силаску пређених 12 км и 

испењаних 1.000 м висинске 

разлике вратили смо се у C1. И 

након данашњег дана остали смо без 

још једног члана експедиције. 

Звездан који није успео да дође до 
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C2 одлучује да се сутрадан врати у 

базни камп. 

Наредни дан 15. август освануо 

је тмуран и са снегом. С обзиром да 

нам је данас дан одмора, тај снег нас 

не плаши много. План је да се сутра 

покупе све преостале ствари 

потребне за успон и да се крене по 

пети пут између пукотина ка C2. 

Пред вече сазнајемо да је и Сретен 

одлучио да одустане, па ће нас 10 од 

сутра наставити успон. Но планови 

не би били то што јесу када би се 

спроводили. Због лошег времена и 

новог снега нисмо кренули на успон 

ка C2. Дан смо провели у одмарању 

и дружењу са члановима осталих 

експедиција, а нарочито са 

Мартином, Немцем који живи у 

Ошу и ради као наставник немачког 

језика у основној школи. Са њим у 

експедицији су Хајат и Абдуразак, 

два симпатична Киргиза. На вечери 

смо били у кампу "Pamir expedition" 

где се окупило шаролико друштво – 

Италијани, Словенци, Хрвати, 

Канађани, Енглези. Дружење је 

потрајало до дубоко у ноћ уз музику 

са компјутера и нешто мало 

алкохола. Сретен је отишао назад у 

базни камп, шатор у коме спавам у 

C1 је у почетку бројао 6 чланова, а 

сада само три. 

Недеља 17. август, осам сати 

ујутро, две недеље након поласка из 

Београда коначно крећемо на успон 

ка C2, без повратка у C1 док не 

освојимо врх. Време прилично 

повољно, температура око +6 

степени, без падавина. Око 13 

часова стижемо на 5.000 метара, на 

место где смо постављали шатор за 

нужду. Поново смо прешли сву силу 

пукотина, температура око 19 

степени, угодно за ходање, али 

осећамо велики умор. У 17 часова 

наша навеза Игор, Мирослав и ја 

стижемо у C2. Време се тотално 

променило, пала је температура, 

спустила се магла, а и снег је почео 

да веје. У таквим условима 

успевамо да поставимо шатор и већ 

око 19 часова смо у топлини наших 

врећа. Друге две навезе су уз велике 

тешкоће око 21 час стигле у камп, 

пробијајући се кроз маглу и снег. На 

местима су наслепо тражили пролаз 

између пукотина које се налазе у 

самом подножју кампа. На сву 

срећу, сви су живи и након ноћног 

одмора ће доћи себи. 

Обзиром на сва дешавања 

претходног дана, тек око подне 

наредног дана смо одлучили да ипак 

кренемо на аклиматизациони успон 

изнад кампа 2. Достигли смо висину 

од 5.800 метара и задовољни 

учинком вратили се у камп. За сутра 

се планира дан одмора, паковање и 

припреме за успон на C3, који се 

налази на врху који се зове Пик 

Раздељнаја на висини од 6.150 

метара. 

У дану за одмор вршили смо 

припремање опреме која нам је 

потребна за висински камп 3 и 

завршни успон. На крају дана Игор 

и Сале доносе одлуку да одустану, 

ради се о пробавним проблемима. 

Среда 20. август, наша 

експедиција је преполовљена, на 

успон ка C3 креће 7 чланова. Успон 
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за Гоцу и мене траје око 9 и по сати. 

За то време попели смо висинску 

разлику од 700 м. а прешли смо 

само 5 км. Дошавши на C3 вршимо 

припреме за подизање шатора и 

таман у тренутку када завршавам са 

припремом (укопавање и равнање 

места за шатор) стиже остатак 

експедиције те подижемо шатор. У 

мом шатору смо Милош, Мирослав 

и ја, а Гоца, Андра, Драган и 

Љубиша су у друга два шатора. 

Када је човек уморан ноћ брзо 

прође, а нарочито ако је претходни 

дан провео у пењању. Дан који је 

освануо не обећава ништа добро. 

Ветар дува и прети да нам одува 

шатор, хладно је. На тренутке 

излазимо само делом из шатора 

како би узели снег за топљење, па 

назад у шатор. Без обзира на овај 

"кијамет" и даље морамо пити 

велике количине воде, јер опасност 

од висинске болести још није 

прошла. Ако будемо имали среће и 

сутра ујутро буде само мало мирније 

време, кренућемо на завршни успон, 

јер догурали смо дотле да нам је 

сутрашњи дан остао као једини за 

успон. 

Петак 22. август будимо се у 4 

сата, припремамо се за завршни 

успон. Претходног дана је и Драган 

одлучио да одустане те се само нас 

шесторо спрема за успон на 

Лењинов врх. Ветар се није смирио 

у односу на јучерашњи дан, али око 

пола осам ипак доносимо одлуку да 

кренемо. Милош, Андрија, 

Мирослав, Љубиша, Гоца и ја 

крећемо у авантуру звану завршни 

успон на Лењинов врх. Али на 

старту разочарење, стаза иде 

низбрдо и губимо двеста мукотрпно 

испењаних метара. Милош има 

проблема са промрзлинама на 

ногама од претходних дана па 

заостаје. Андрија и Мирослав се 

држе, али негде око 6.400 м 

посустају, а тројка са почетка приче 

достиже 6.600 м. 

У повратку смо провели још 

једну ноћ на C3 и након тога сишли 

у C2, покупили опрему коју смо ту 

оставили и натоварени као мазге 

кренули у камп 1. Овај спуст је 

нешто најтеже што сам доживео. 

Иако поприлично растерећен, јер је 

Милош преузео велики део мога 

терета, једва сам се кретао. 

Преласци преко пукотина су овог 

пута били најтежа ствар на свету. 

Ипак захваљујући упорности и 

вољи, штићени од Свевишњег, 

стигли смо у подножје испод 

пукотина, на домак кампа. Т су нас 

дочекали Мартин, који је оног дана 

када смо ми покушали попео врх 

Лењина, и Хајат те нам помогли да 

успешно завршимо повратак у C1. 

Након ноћи проведене у C1 

кренули смо у базни камп. 

Окрепљени сном за четири и по сата 

смо прешли 12,5 км до базног кампа 

где су нас дочекали као победнике, а 

уместо шампањца чекало нас је у 

тим тренуцима божанско пиће – 

пиво. Још једна ноћ проведена у 

базном кампу, а затим повратак у 

Ош. Ту смо се најзад нашли сви на 

окупу. Обишли смо чувени базар у 

Ошу, а најлепше од свега било је 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 
 

PUTNIK broj 65  M A J 2009.  ПУТНИК број 52 ФЕБРУАР 2006. страна 115 
 

P
ag

e3
8

 

дружење у ресторану "Царски 

двори" уз овчији шашлик и пиво 

"девятку". 

28. август - повратак у Београду је 

почео раним јутарњим буђењем, 

трансфером на аеродром, а затим 

целодневно путовање авионима 

преко Москве и Беча са кашњењем 

од само 4 сата. У загрљају 

најмилијих који су нас дочекали на 

аеродрому, све се полако 

нормализује и враћамо се у 

свакодневницу на коју смо ипак 

више навикнути. 

 

Негомир Гајинов 

 

УСКРШЊИ УСПОН НА ОЛИМП 

 

Са Житног трга у Зрењанину, 

кренула је група од 31 планинара да 

освоји планину богова Олимп (2918 

м) у зимским условима. Путовање 

је прошло без већих проблема, тако 

да смо у јутарњим часовима стигли 

на одредиште Олимпик Бич 

(летовалиште на Егејском мору у 

подножју Олимпа), и сместили се у 

апартманима. Неколико дана пред 

полазак сазнали смо да 

планинарски дом А на Олимпу неће 

радити, тако да је донета одлука да 

се врхови Олимпа освоје у једном 

дану, што је мало теже, али ...  

Кренули смо аутобусом до 

паркиралишта Приониа (1100 м) на 

Олимпу. То је била полазишна 

тачка приликом освајања. До 

планинарског дома А на 2100 м је 

после нешто више од 3,5 часа хода 

стигли 19 планинара. Код 

планинарског дома су били 

планинари из Немачке, који нису 

знали пут до врха, па су замолили 

да нам се придруже. Тако је ова 

експедиција имала међународни 

карактер. После паузе од 60 минута, 

даље је наставило 16 наших 

планинара. Нико пре нас даље није 

ишао тако да смо морали да пртимо 

стазу. Пут ка врху је био веома 

тежак јер се на појединим местима 

упадало у снег до бутина. 

Пролазили смо веома стрмим и 

опасним путем. Тутњава лавине (не 

знам да ли смо ми били узрок 

њеног покретања) неке је мало 

обесхрабила. Кад смо били на 

висини ~ 2600 м почели су да се 

нагло скупљају облаци, што је један 

од знакова погоршавања времена. 

Донешена је одлука да се прекине 

даљи успон (испоставило се да је 

била исправна) јер нас је приликом 

силаска пратила ситна киша. Киша 

на висини се претвара у поледицу а 

лед на стрмим површинама је 

веома опасан.  

Аутобусом смо кренули ка 

следећем одредишту Ставрос 

(место на Егејском мору на 

полуоству Халикидики) где треба 2 

пута да ноћимо. После смештаја у 

хотелу, наставили смо пут ка граду 

Серес где смо у 12  часова имали 

пријем у градској кући. Дочекао нас 

је заменик јер је градоначелник био 

на путу. Уз размену поклона и 

давања изјава за 4 ТВ канала 

растали смо се са челницима те 

општине. Обилазак женског 
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манастира Тимиос Продромос, 

подигнутог 1270. године, све нас је 

одушевио, поготово кад смо 

сазнали историјат. Да, лепо кратко 

траје, све нас је растужило, али сат 

времена касније још једна лепота 

нас је опчинила. То је пећина 

Аристратис, коју је природа 

миленијумима градила. Треба 

обићи манастир и пећину, јер 

немам речи да вам то све опишем. 

Убрзо смо направили паузу да би 

све предходно крунисали добрим 

колективним ручком у оближњем 

ресторану. Повратак у Ставрос и 

ноћни провод остављам вама да 

замишљате како нам је било.  

Међународни празник рада 

слави се и у Грчкој. Аутобусом смо 

кренули до пристаништа места и 

језера Керкини, да би смо 

крстарили око 1,5 часа по језеру и 

обишли колоније разних птица. 

Мало смо разочарани што нисмо 

дошли на језеро кад фламингоси и 

биволи на њему царују. Иначе, 

језеро је вештачко и порибљено, а 

од тада постало је свратиште за 

милионе птица. Ниво језера варира 

и до 10 метара. Једна од главних 

атракција је требало да буде рафтиг 

(сплаварење планинским рекама), 

али је била изостављена, због 

стабала која су пала у реку и 

представљала опасност. Празник је 

био разлог што она нису уклоњена. 

Мало разочарани вратили смо се у 

Ставрос и опет вама остављам да 

размишљате какав је био ноћни 

провод. 

 После бурне ноћи, било је 

мало је планинара који су хтели да 

да устану у 7 часова и да планинаре 

по брдима у околини Ставроса. 

Истински љубитељи планине су 

освајали врхове брда  (~500 м) у 

околини Ставроса. Најгори 

тренутак настаје кад се треба 

спремити за повратак. После ручка 

смо одлучили да поподе 

непланирано проведемо у обиласку 

Солуна, што је многе одушевило 

због шопинга. На пут ка Србији смо 

кренули у 19  часова. Путовање је 

текло по плану све до македонско-

српске границе, где су настали 

проблеми: прво су нас македонски 

цариници к’о највеће криминалце 

прегледали (скенирали аутобус и 

претурали по пртљагу без нашег 

присуства) а друго у аутобусу нам 

се покварило грејање, тако да смо 

се целим путем смрзавали.  

Драгољуб Рацић 

 

Меморијал Сафет Маврић – 

Ћако 

 

Дана 9. јануара у раним 

јутарњим сатима, Мирослав 

Самарџијевић и ја кренули смо пут 

Рожаја. Тога јутра Нови Сад је био 

један од најхладнијих градова 

Европе, термометар је показивао - 

16 степени. Без великих проблема 

стигли смо у Рожаје, где су нас 

дочекали домаћини меморијала, 

планинари ПД Хајла из Рожаја. 

Домаћини су организовали комби 
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који нас је превезао до катуна 

Банџов, где се налази истоимени 

планинарски дом. Смештени смо у 

једну викендицу изнад  дома, где 

смо након ручка, упознавања и 

дружења са осталим пристиглим 

учесницима, кренули на заслужени 

починак. 

У суботу ујутро 10.01. смо 

након устајања, у 7 сати кренули на 

успон на Хајлу. 

Меморијал коме смо 

присуствовали, одвија се већ 12. 

пут. 6. јануара 1997. године 

новопазарски планинар Сафет 

Маврић - Ћако је приликом успона 

на врх Хајле погинуо пропавши кроз 

стреху. У спомен на овог планинара 

сваке године другог викенда јануара 

месеца овде се окупљају његова 

родбина, пријатељи и други 

планинари из Црне Горе и Србије. 

Време је било идеално, 

температура око -6 степени, висина 

снега око 150 cm, сунце сија, 

видљивост фантастична. Кренули 

смо предвођени младим 

планинарима из Рожаја који су били 

задужени за пробијање стазе, што је 

био прилично тежак посао, обзиром 

на то да се местимично упадало у 

снег и до појаса. 

Око 10 сати стигли смо до 

испод Хајле где је саграђен нови 

планинарски дом. Његово 

унутрашње уређење је у току. Након 

краћег одмора кренули смо даље. 

После два сата стигли до места где 

стаза води врло стрмо на сам прелаз 

на гребен. На том месту су 

домаћини поставили уже које нам је 

свима помогло да лакше и сигурније 

изађемо на гребен Хајле. Дошавши 

до врха, који је висок 2.403 м, одали 

смо пошту погинулом планинару, на 

месту где му је подигнуто спомен 

обележје. 

На врху Хајле смо уживали у 

сунчаном дану и погледу на Јанков 

Камен, Голију, Пештерску 

висораван, Копаоник, Ахмицу, 

Мокру Гору, Руговску клисуру, Шар 

планину, Проклетије, Комове, 

Дурмитор и многе друге планине и 

врхове. 

Пуни утисака и лепоте које смо 

се нагледали, кренули смо назад до 

Банџова, где смо стигли око пола 

шест. Ту нас је чекало изненађење. 

Наравно погађате, домаћини су 

скували пасуљ. Након пасуља до 

дуго у ноћ дружили смо се са 

домаћинима уз мезе, пиво и живу 

музику (хармоника). Повратак у 

Нови Сад је прошао у најбољем 

реду. 

На овој акцији учествовало је 

близу 150 планинара, а њих безмало 

100 се попело на врх. Приликом 

успона прешли смо укупно 12 км и 

попели висинску разлику од 1.300 м. 

 

Негомир Гајинов 

 

 

 

 


