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Петак 22. Август 2008., 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 

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 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 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 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 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 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 

 


