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АРАРАТ 2004. 
 
Први дан, понедељак 09.08.2004. 

     
     За неке од нас се буквално до последњег тренутка није знало хоће ли се 

појавити на железничкој станици. Потрага за спонзорима била је дуга и тешка и то 
је био једини разлог због чега се до 2000 није знало хоће ли екипа остати на окупу. 
        На станици су и они који су од фебруара, када смо започели са остваривањем 

плана за ову експедицију, стално уз нас. Ту су да нам још једном пруже подршку и 
пожеле срећан пут. 

     Воз стиже на време, у 2030 сати, од десетак окупљених, у њега улазимо само Јоца 

и ја. Путовање до Београда прошло је у причи о проблемима са којима смо се 
суочавали да би стигли овде где смо тренутно. Финансијска конструкција је ипак 

затворена и ево нас у возу, изложени радозналим погледима осталих путника. У 
Београду више нисмо толико занимљиви јер се утапамо у масу великих ранчева. Има 

их из Словачке, Немачке и других земаља, а највише је оних из Хрватске. Сви су на 
перону и чекају воз за Софију што се у потпуности подудара са нашим плановима. У 
воз ипак не улазимо одмах јер чекамо Злају и Биљу који по обичају стижу на кнап. 

Свесни да ћемо ноћ која следи провести у возу, а такође свесни и великог пута који 
нам предстоји у следећих неколико дана Злаја, Биља и ја одмах се опредељујемо за 

спаваћа кола, док Јоца одлучује да путује на нешто тежи начин, сместивши се у 
мултиетничком купеу чији ћу састав дознати тек сутрадан. 
 

Други дан, уторак 10.08.2004. 
 

     Са првим знацима јутра прелазим код Јоце, док Злаја и Биља до максимума 
користе погодности спаваћих кола. Јоца је будан и већ дубоко у разговору са својим 
сапутницима. Овде се користе и енглески и српски за споразумевање, јер су са њим 

у купеу млади пар из Хрватске који је кренуо на летовање у Турску, Грк који се 
враћа кући и Чилеанац на пропутовању кроз Европу. 

     Границу смо прешли без дужег задржавања, али су нас Бугари нешто теже 
пустили на своју територију. 

     Пошто му је царина узела пасош ради провере, заједно са Хрватима развијамо 
теорију по којој је Чилеанац терориста који је кренуо на Олимпијаду. О томе 
причамо отворено и гласно јер нас он ионако не разуме. Наравно, у питању је била 

само рутинска контрола после које настављамо даље наше путовање. 
     У Софији се Јоцина екипа растура, Грк и Чилеанац ће наставити ка Солуну, док 

остали чекају 1805 када креће воз за Истанбул.  
     Друштво је сада српско-хрватско појачано групом навијача из Ријеке, на путу ка 
Анкари, где их чека фудбалска утакмица између њихових миљеника и турског клуба, 

као квалификације за Куп УЕФА. Причати о фудбалу са хрватским хулиганима у 
неким другим условима могло се завршити тучом, али сада смо били другари и тако 

је остало до краја дела пута којим смо ишли заједно. У возу, разговор је 
запостављен а акценат је дат на одмор. Спаваћа кола овога пута није било потребно 
узимати, јер је по купеима било довољно места да се човек са скромним потребама 

одмори и спреми за још једну деоницу путовања.  
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Трећи дан, среда 11.08.2004. 

 
     Око 1100 сати смо у предграђу Истанбула где кроз прозор воза посматрамо чамац 

на улици и друга чуда изазвана незапамћеним невременом које смо замало 
пропустили. Призор нас увесељава, али онима који седе у Инђији и чекају да им се 

јавимо није ни мало смешно, баш као што им нису биле смешне ни вести о 
терористичким нападима и судару возова, дешавањима која су била актуелна у 
Турској управо у време нашег боравка тамо. 

     Око 1230 стижемо на главну железничку станицу. Поздрављамо се са Хрватима а 
они нам желе срећу у предстојећем подухвату, док им ми узвраћамо жељом да се у 

финалу Купа УЕФА Ријека нађе са Партизаном. 
     Пошто нас на станици није нико сачекао препуштени смо турским таксистима од 
којих сазнајемо где се налази хотел “Симбад", до којег је имало још 20 минута 

ходања, које нам је добро дошло после две ноћи проведене по возовима. У хотелу се 
упознајемо са остатком екипе: Дулетом из Зрењанина, Андријом и Попом из 

Лознице, Меденим из Зворника, Драганом из Вршца и Бобаном из Београда који је 
уједно и вођа ове експедиције. Ова шесторка чинила је Српску експедицију којој 
смо се прикључили из практичних разлога и обостране користи која се састојала у 

чињеници да су трошкови целе експедиције били мањи у случају веће групе. На тај 

начин смо се ослободили послова у припремном периоду за експедицију, а те 

послове обавио је Бобан, контактирањем Турских власти и свих потребних органа и 
уговарањем детаља. 
     Пошто смо се сместили, остатак дана користимо у туристичке сврхе, а то 

подразумева обилазак Плаве Џамије, шопинг у Немче базару, ручак у једном од 
ресторана са кевапима, а Јоца је успео да се окупа у Босфору. 

     Увече смо поново у  “Симбаду" где Јоца и ја бивамо изиграни јер смо једини 
смештени у шестокреветну собу са купатилом које користи цео спрат. Негодовање 
траје међутим само кратко, јер ускоро сазнајемо да нисмо сами и да нам друштво 

праве три девојке из Шпаније и један њихов земљак. 
 

Четврти дан, четвртак 12.08.2004. 
 
     Ујутро имамо још толико времена да допунимо залихе хране, а у подне такси 

комбијем прелазимо Босфор и стижемо на аутобуску станицу, где нас од 1400 сати 
очекује 2000 км дуг пут до Догубајазита, не тако малог града на крајњем истоку 

Турске и на самој граници са Ираном. 
     Кондуктер од самог почетка путовања задобија наше симпатије, јер нас на свака 

два сата нуди кафом, чајем или соком, а возач се придружује тако што на четири 
сата вожње прави паузе од пола сата. Делимичну заслугу за овакав однос особља 
аутобуса има Јоца, који је на самом почетку путовања отклонио квар нерешив за 

возача, на запрепашћење окупљених путника који су пажљиво посматрали странца 
са спретним рукама. 

     Са доласком мрака, почашћени смо “Терминатором" који прича турски, а одмах 
после њега уследила је посластица вечери, турски филм који нас је подсетио на  
“Секулу и његове жене". Нама је, наравно, мало шта било јасно, али је филм 

свеједно био смешан, углавном због осталих путника који су се од срца смејали и 
гласно коментарисали догађања у филму. После биоскопа је уследио један од тежих 

делова ове експедиције, спавање у аутобусу без могућности слободе покрета. 
 
Пети дан, петак 13.08.2004. 
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     У 1230 сати стижемо у Догубајазит и смештамо се у хотел “Сим-Ер", који је од 
самог града удаљен неколико километара. Не желећи да губимо време, на брзину се 

распоређујемо по собама, а онда се поново враћамо у град како би време 
искористили за обилазак.  

     Град је живахан и личи на велику пијацу из авантуристичких филмова. Као и 
свуда у Турској, људи су гостољубиви и нападни у покушају да продају своју робу. 
На сазнање одакле долазимо, постају још срдачнији, па и једни и други користимо и 

руке и нешто мало речи у покушају споразумевања. 
     Обилазак града завршавамо његовом околином где се налази Исак Пашина 

џамија и Нојева барка, чиме се завршава туристички део програма ове експедиције. 
По повратку у хотел нас очекује само још један посао, а то је упознавање са нашим 
водичима Јирдилимом, Муратом и Еролом, а затим и задуживање опреме неопходне 

за дане који ће уследити. 
 

Шести дан, субота 14.08.2004. 
 
     Камион је стигао нешто после доручка и ми се укрцавамо у њега, заједно са 

гомилом хране, нашим водичима и неколико носача. Прва станица је војна касарна 

где добијамо дозволу за одлазак на планину. Ово подручје је у протеклим годима 

била ратна зона између Турских власти и Курдских побуњеника, али се то више не 
осећа. Чак смо се мало и изненадили јер нисмо добили војну пратњу која нам је 
била најављена пре поласка на пут. 

     Следећа станица је село Ели Коју, где нам се придружују џак брашна и Јусуф, 
који ће бити наш кувар. Затим је уследило пола сата вожње, после чега стижемо до 

краја пута и даље крећемо пешке. Коњи натоварени нашим ранчевима и гоњени 
својим власницима крећу напред, а ми полако за њима. Старт је на 2000 метара, а 
данашњи циљ је на висини од 3200 метара и због тога нам се жури. Искусни 

Јирдилим прави паузе на сваких сат времена, а у току одмора нам прилазе деца и 
нуде ајран из пластичних флаша. То су Курди који живе у селу Ели Који, али у 

летњем периоду живе под шаторима и чувају стоку, мало изнад села где је 
сиромашна вегетација једини извор хране за стоку. Купујемо ајран из чисте 
радозналости и сазнајемо да је укус сличан јогурту, док мали трговци прихватају све 

што им се понуди и радо позирају нашим фотоапаратима. 
     После три сата хода и 9 испешачених километара, стижемо у базни камп где су 

наши вредни носачи већ поставили шаторе. На висини од    3200 метара нико од нас 
четворо није био, а рекорд који смо управо поставили у име садашње генерације 

инђијских планинара пролази готово незапажено, захваљујући чињеници да нас је у 
наредна три дана очекивало обарање још неких рекорда. 
     Овде ноћ пада брзо, а ветар стално дува и хлади ваздух, па није пријатно седети 

напољу. Када је сунце отишло на одмор, кренули смо и ми одмах за њим, предходно 
појевши вечеру којом је Јусуф најавио да ће  неизбежни део сваког следећег оброка 

бити пиринач.   
 
Седми дан, недеља 15.08.2004. 

 
Наш данашњи план је на 4200 метара где се налази ледени камп. Циљ је 

аклиматизација организма на велике висине, а то се најбоље постиже одласком на 
висину, задржавањем одређено време, после чега следи повратак у ниже пределе. 
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До леденог кампа нам је било потребно око 3 сата, што је добар резултат ако се 

има у виду да се пењемо 1000 метара, а дужина стазе је    8 км и да је иста 
прекривена ситним камењем које отежава успон. Значајно је и то што на половини 

стазе постављамо и нови рекорд друштва. Досадашњи рекорд био је 3900 метара, а 
постављен је још 60-их година прошлог века. Дакле, ушли смо у историју нашег 

друштва. 
На леденом кампу правимо дужу паузу, а Бобан нам гледа у очи и даје 

дијагнозу. Тако је Злаја морао да попије три андола и литру воде, после чега му је 

било боље. После одмора силазимо у базни камп где нас дочекује вредни Јусуф са 
свеже исецканом лубеницом. 

Данас смо укупно испешачили 16 километара, а и аклиматизација је добро 
одрађена, ако занемаримо проблеме које је Злаја имао и који нису ни били толико 
велики, већ је андоле пио више ради превенције. 

 
Осми дан, понедељак 16.08.2004. 

 
 На испуњење данашњег плана кренули смо нешто касније него што је било 

планирано јер смо чекали носаче са коњима, пошто је требало пренети све наше 

ствари до леденог кампа. У базном кампу, од наше експедиције, остаје само Јусуф 

који до сутра после подне има заслужени одмор. Сам ипак неће остати јер је јуче 

стигла група Француза који ће овде преноћити. 
Договор је да једна група крене раније како би заузели најбоља места за 

постављање шатора, пре него што то ураде Иранци који су се овог јутра такође 

спремили за полазак у ледени камо. Мурат, Јоца и Поп журе ка одредишту, а Дуле и 
ја их пратимо колико можемо. Остали лаганим кораком напредују за нама. 

На 4200 метара стижемо већ после два сата, и по доласку почињем да осећам 
прве наговештаје висинске болести. Судећи по томе што је одмах легао да спава, ни 
Злаја се није осећао баш најбоље а и Андрија се жалио на главобољу. Остали се не 

изјашњавају. 
Још истог дана Јоца и Поп крећу у самосталну пешачку туру до 4600 метара и 

враћају се са вестима да је стаза доста тешка због крупног камења и стења које 
треба прескакати. Ветар је на овој висини још јачи, а не значи много ни што сунце 
сија. Хладан ваздух нас и ове ноћи тера на спавање, што је за неке био само 

наставак поподневног одмора.  
 

Девети дан, уторак 17.08.2004. 
 

У два сата иза поноћи смо се пробудили, а сат времена касније кренули на оно 
због чега смо и потегли пут дуг преко 3000 километара. У мраку изгледамо као 
утваре јер је хладно а само нам се лица назиру, а изглед употпуњују батеријске 

лампе на нашим челима. 
Од самог почетка успон је жесток, а прилично га отежава и крупно камење које 

нам додатно троши снагу и на неким местима приморава да се помажемо рукама.  
Док цела екипа прати Јирдилимов корак, ја се већ на почетку суочавам са 

сопственим признањем да ме је глава јуче ипак болела због висинске болести, а не 

због ветра како сам мислио и како сам се надао. Глава је током ноћи престала, а 
сада сам само осећао притисак у њој и слабост у ногама које никако нису хтеле да 

иду горе. Због тога сам већ на почетку почео да заостајем за групом, што није 
остало непримећено. Јасно је било свима у чему је био проблем, а такође је било 
јасно да ме то, бар за сада, неће спречити у мојим намерама. Тако је договорено да 
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Јоца крене са мном, а остали наставе својим темпом. Мој проблем са висином на 

само да се није смањивао већ је постајао све већи. У почетку сам правио по        50 
корака, после чега би уследио кратак одмор, али што смо добијали висину тако сам 

се ја више умарао и смањивао број корака између две паузе.  
У зору нас престиже и група Иранаца, остављајући нам на чување једног 

њиховог човека који је имао проблема са ногом и велику жељу да достигне врх. Да 
проблема нисам имао само ја, схватио сам на стази, где смо срели још једну групу 
планинара, у којој је била девојка са боловима у стомаку. Wихов водич ју је храбрио 

да настави даље, али узалуд су била његова убеђивања, девојци се јасно видело по 
очима да је уплашена и да јој се стање неће побољшати. У следећих пола сата смо 

стално у њиховој близини а онда девојка прелама и са другарицом се враћа у камп, 
док остатак њихове екипе наставља бржим темпом. 

Свестан сам да током успона на само да нећу моћи убрзати, већ и да ћу бити све 

спорији, што није могло одговарати Јоци који се самим тим жртвовао због мене. Зато 
успевамо да се договоримо о компромисном решењу по којем ћемо заједно ићи до 

главног гребена, а онда даље идем сам. Да смо близу тог дела стазе, доказ нам даје 
Медени који се враћа у ледени камп необављеног посла, пошто је приметио да није 
понео дерезе, без којих је савлађивање гребена било немогуће. 

По доласку на гребен види се сам врх до којег има још само пола сата 

нормалног хода. Ако сам и имао мисли о томе да ипак одустанем, то је сада постало 

немогуће јер сам био толико близу да би била лудост одустати, баш као што је и 
лудост што сам кренуо са оваквим проблемима. Овде се Јоца и ја раздвајамо, он јури 
напред да стигне остале, а ја полако идем за њим и за још стотинак трагова који 

воде ка врху. 
Ходање по леду, уз преко потребне дерезе, представља одмор у односу на 

камен који бежи испод ногу и тако троши и додатну снагу и живце. Ова 
олакшавајућа околност мени ипак није била од користи јер сам био толико исцрпљен 
да ми се чинило да бих се уморио и када бих се жичаром довезао до врха. Поново 

сам смањио број корака између две паузе, а додатну снагу сам црпео из погледа на 
врх који је био тако близу. Са ове тачке су се могли пребројати људи и видети 

заставе које се вијоре на врху. 
Док напредујем даље, прве групе планинара већ се враћају у камп и приликом 

мимоилажења ми пружају подршку. Ту негде сам и срео вођу наше екипе који ми 

предлаже да одустанем, а ја му на тај предлог не дајем одговор, јер не само да не 
бих трошио снагу на речи, већ је било глупо одговарати на такво питање, у 

ситуацији када бројим последње кораке до врха. 
Ускоро и остали чланови наше екипе пролазе поред мене. Злаја и Биља ми 

ништа не говоре јер и сами знају како се ово мора завршити. Последњег срећем Јоцу 
који ме на врху није сачекао само због тога што је мислио да ћу одустати. Зато се 
још једном враћа на врх и ту се задржавамо  

таман толико за фотографисање. Од исцрпљености чак ни заставу друштва нисам 
могао да извадим, а ускратио сам самом себи и поглед са врха. 

Радост због, неоспорно, великог, највећег успеха у историји малог 
планинарског друштва из Инђије, потиснута је жељом да се ово све оконча, па 
крећемо назад остављајући на врху тај неописиви, а у мом случају недоживљени 

осећај, када се достигну небеске висине. Мора да сам пропустио нешто невероватно 
јер се не пружа прилика баш сваки дан да се човек попне на 5137 метара изнад 

мора. Странице планинарске историје свакако ће забележити овај догађај, али наша 
имена у некој јубиларној књизи неће моћи да дочарају искуство кроз које смо 
прошли. 
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Повратак би по правилу требало да иде брже, али моје ноге и даље нису хтеле 

да ме слушају, па сам морао пажљивије да ходам. Глечер, ипак, савлађујемо брзо, а 
у подножју срећемо Мурата који склања уже постављено ради лакшег пењања. 

Сада нам је остао још само каменити део стазе, што ме још више успорава, док 
стрпљиви Јоца хода одмах иза мене, спреман да ме ухвати уколико изгубим 

поремећену равнотежу. Лишен координације покрета, принуђен сам да често правим 
паузе и тако успевам да умртвим и Јоцу који се препушта, па наше паузе постају све 
дуже, а користимо их за дремање. 

Ускоро видимо и наш камп који је већ почео да се растура, јер се истог дана 
требало вратити до базног кампа. Како су коњи већ били спремни за товар, 

договарамо се да Јоца пожури у подножје и спакује ствари, а ја да наставим сам, па 
кад стигнем. Нисам дуго био сам, а Јоцина смена је стигла да ми се нађе у помоћи. 
Били су то Мурат и Јирдилим које убеђујем да могу сам. Гледају ме пажљиво и 

вероватно мисле да су ми потребни, али се на крају ипак договарамо да Јирдилим 
сиђе доле, а Мурат да настави са мном. Мурат је стрпљив, чак ме позива да 

одморимо, а од стазе ни једног тренутка не одустаје. Предлажем му да се спустимо 
на снег, седнемо на моју кабаницу и сјуримо се до кампа. Он наравно одбија 
предлог, а ја настављам са убеђивањем, јер ми је занимљиво да га гледам како се 

труди да ми објасни колико је то опасно. 

Када смо стигли до леденог кампа, од наше екипе ту су још само били Јирдилим 

и Јоца, док су се остали спустили у базни камп на 3200 метара. Овде се задржавамо 
следећа два сата, што сам ја користио за спавање а Јоца за покушај проналажења 
дереза које је изгубио негде на стази. После тога смо заједно кренули у базни камп, 

ја прилично опорављен и са много више снаге, а Јоца растерећеног ранца али 
оптерећеног џепа, пошто дерезе није пронашао а то је значило да их мора платити. 

Од леденог до базног кампа идемо много брже, а не смета ни ситан камен на 
стрмој стази, ни вулканска прашина која надражује нос.  

У базном кампу као да се ништа није десило, иако је за већину од нас ово 

највећа достигнута висина у планинарској каријери.  
 

Десети дан, среда 18.08.2004. 
 

У 1000 сати крећемо на нашу последњу пешачку туру на овој експедицији. Коњи 

са стварима су још једном испред нас и служе нам као путоказ, с обзиром на то да су 
сада већ сви опуштени у толикој мери да се колона развукла а да ни један од водича 

није у тој улози, већ у улогама саговорника са неким од нас. Циљ је на 2000 метара 
где се налази село Ели Коју и део пута којим камион може да се креће. 

Поново се срећемо са малим Курдима који нису губили време док смо били у 
планини, па нам сада нуде и ручно израђене лутке. После укрцавања у камион, 
крећемо неасфалтираним путем који тестира наше бубреге, а задњих 10 км је 

асфалт који нас враћа у хотел "Сим-Ер". Других значајних активности тога дана није 
било. Неко је време искористио за још један обилазак Догубајазита, али је било и 

оних који су се определили за одмор уз телевизор и преносе са Олимпијаде. 
 
Једанаести дан, четвртак 19.08.2004. 

 
Комби је испред хотела био постављен и пре него што смо успели да 

доручкујемо, па журимо да стигнемо до Догубајазита јер аутобус за Истанбул креће 
у 1100. Додатних 10-ак минута трошимо тако што смо свратили у војну касарну да се 
одјавимо, а на аутобуској станици наш превоз је већ спреман за пут. 
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Са нашим водичима смо се срдачно поздравили јер су момци то и заслужили, а 

затим кренули кући. Пут до Истанбула остао је исти, а разлика је била у аутобусу 
који је од самог почетка показивао да ћемо оборити рекорд дужине путовања. Дуже 

чекање спречио је Јоца који је и овај аутобус поправио, а после се толико уживео у 
улогу спаситеља да је вршио још неке поправке, срећом, не толико велике да се не 

би могле решавати у покрету. 
 
Дванаести дан, петак 20.08.2004. 

 
Ноћ је протекла мирно, али је јутро донело нове проблеме возачу. У питању је 

била пробушена гума због које смо морали успорити, а најгоре од свега било је то, 
што на том делу пута никако да налетимо на вулканизерску радњу. Тако смо после 
27 сати стигли у Истанбул, где се дружина распада на четири дела. Бобан остаје још 

недељу дана у граду, Дуле, Драган, Поп и Андрија ће за пет минута кренути 
аутобусом за Београд. Биља и Злаја чекају свој превоз до бугарског мора, а Јоца и ја 

крећемо метроом до железничке станице. 
Неколико сати луфта користимо за још један обилазак града, а затим стижемо 

на станицу и укрцавамо се у воз, где се упознајемо са нашим новим цимерима, 

двојицом Аустралијанаца, са којима ћемо ићи све до Инђије. Знање енглеског 

језика, довољно да би се започео разговор са странцима, не користимо те вечери, 

већ нам је битније да искористимо повољности полупразног воза и тако сва 
четворица одлазимо на спавање. 
 

Тринаести дан, субота 21.08.2004 
 

Када смо следећи пут отворили очи, били смо у Бугарском граду Варна, где је 
воз стајао довољно дуго да Јоца заједно са једним од Аустралијанаца обиђе град, 
док сам ја искористио прилику да оном другом, Мартину, презентујем нове снаге 

српског рока у аудио издању. 
У Софији ствари чувамо на смену, а време до поласка воза за Београд у 2050, 

трошимо на причу. Аустралијанце највише занима ситуација у нашој земљи, па о 
томе највише и причамо, али такође користимо прилику да их позовемо на 
овогодишње Дунавске чаролије.  

У возу смо опет у занимљивом окружењу. Ту је једна туристички опредељена 
Немица, пар младих Чеха, од којих мушкарац одлично говори српски и кренули су у 

Београд да пију ракију са његовим другарима, а ту су и шверцерке из Београда које 
су окупирале један купе, па правимо договор са њима да им помогнемо око истовара 

ствари, а заузврат тражимо да нам обезбеде места у купеу. То није било једино 
добро дело те вечери. Помажемо и Чеху који није имао возну карту, а ни представу 
какви су наши кондуктери, па се уплашио да ће платити превише до Београда. 

Преговарајући уместо њега, ми му доказујемо да кондуктери у Србији нису толико 
ригорозни, а пут до Београда га је коштао јефтиније него што је могао да замисли. 

 
Четрнаести дан, недеља 22.08.2004. 
 

Око 0600 стижемо у Београд где смо изложени последњем тренингу стрпљења. 
Следећи воз је у 0800, а ми време до његовог поласка трошимо у убеђивању са 

кондуктером који инсистира на резервацији. Кондуктер је морао попустити јер смо 
излазили на првој станици, тако да последњу деоницу путовања проводимо без 
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већих проблема, заокупљени причом са Аустралијанцима. Руковање са њима 

значило је да смо стигли кући. 
Док се Инђија тек будила, ми смо се лагано вукли свако својој кући, али са 

предходним договором да се на истом месту нађемо и следеће године, са планом 
путовања на неку другу страну света. 

 
 

Владимир Банић  

ПК „Железничар“, Инђија 
 

 


