
ГРУПА КАРЛОВАЧКИХ АЛПИНИСТА ОСВОЈИЛА МОН 

БЛАН 
 
 Пре неколико дана вратили су се из Француске сремскокарловачки 
алпинисти чланови ПСД “Стражилово”, Ср. Карловци којима је пошло за руком да 

освоје највиши врх Европе - Мон Блан висок 4807 метара. Поред тројице младића 
- Саве Апатовића, Јосипа Матуског и Радивоја Ковачевића, у овој групи налазила 

се и једна алпинисткиња, Знонимирка Цвејић. Она је прва Војвођанка која се 

попела на врх Алпи. Успон на Мон Блан Карловчани су извршили за само два 
дана, што претставља мали подвиг, јер захтева од учесника велику физичку 

кондицију и добро познавање алпинистичке вештине. Ове године успони на Мон 

Блан, и на све високе планине у Европи веома су тешки, јер је преко целог лета 

падао снег и  сваки неопрезан на стрмини по свежем снегу може да буде 
катастрофалан. Због тога су многи старији и искуснији алпинисти одустајали на 
половини пута не остваривши свој циљ. 

 
Лоше време ометало припреме у Аустрији 

 

 Успон на Мон Блан захтева од учесника максимум физичког напора и добро 
познавање алпинистичке технике, нарочито кретања по залеђеној стени. Зато је 

по плану експедиције било предвиђено да се последње припреме изврше у 

Аустрији, где ће се испитати и целокупна опрема. Масив Ецталских Алпа пружао 

је најподесније могућности за овакав један тренинг. Међутим, предвиђени план 
припрема није извршен до краја, јер је лоше време омело све планове 

експедиције. Само су прва три дана боравка у овом масиву допуштала успоне. У 
то време извршени су успони на Крајзешпиц (3456 м.), Кројзекогл (3340 м.), 
Сенкогл (4400 м.), Сајкогл (3360 м.), Хауслабкогл (3463 м.), Симилаун (3606 м.), 

и Финеил Шпиц (3516 м.). Нарочито тежак успон био је на Финеил Шпиц. 
 Ненавикнути на велике висине Карловчани су првих дана осећали симптоме 

висинске болести, која је, међутим, ишчезла после неколико успона, када се већ 
организам привикао на промењене услове у високим планинама. 

 После три дана проведених у овом масиву почео је да пада снег и киша. За 

само два дана нападало је око метар новог снега који је осујетио нове успоне. 
 

За два дана до врха! 
 
 Поред успона, мали подвиг претставља и краткоћа времена за које су 

Карловчани успели да савладају “џина између седам долина”: било им је 
потребно само два дана да се попну на Мон Блан и врате у Шамони. 

 Око подне кренули су натоварени ранчевима и то вече требало је већ да 

стигну до алпинистичког склоништа - Дом де Гуте. Можда мало прецењујући своје 
снаге, а делом и због терета ранчева, нису успели да тога дана стигну до 

планинског склоништа. Преноћили су на на превоју Тет Рус на висини 3100 

метара. Рано ујутро око 4 часа кренули су кроз мрак и преко залеђене стене Егви 

де Гуте пошли ка Мон Блану. Иначе, стена Егви де Гуте носи један тужан рекорд, 
јер сваке године овде нађе смрт неколико храбрих алпиниста. Карловчани су ову 

стену која је висока 500 метара, прешли без нарочитих тешкоћа и већ око 8 

часова нашли се на врху Егви де Гуте - 4386 метара. Одавде до Мон Блана 
требало је још око 6 часова хода по леду. Већ овде наше алпинисте захватила је 

висинска болест и сваки корак био је све напорнији. Ветар је био све јачи и 

доносио облаке који су за неколико часова цео овај предео претворили у прави 
бели пакао. 



 У уторак, 13 септембра 1960. године тачно у 11 часова три младића и једна 

девојка стајали су на врху високом 4807 метара. Мон Блан био је освојен. После 

краткотрајног предаха следио је повратак у долину, који је био много тежи него 

што се претпостављало. 
 На најтежем месту - Дромодеру - замало да није дошло до несреће. Вођа 

навезе Ковачевић је поклизнуо и само захваљујући случају задржао се на ужету. 
На превоју Вало чланови експедиције су се раздвојили: Апатовић и Матуски су се 
вратили путем којим су извршили успон, док су Цвејићева и Ковачевић кренули 

према Гран Миле-у, јер су хтели да утврде где су пре две године погинула два 
београдска алпиниста. 

 Док су прва двојица задњим напорима силазили кроз стену Егви де Гуте, у 

једном тренутку Апатовићу је одлетео ранац са свом опремом и - више га није 
нашао. 

 То вече, око поноћи, сви четворо састали су се у Шамонију, срећни што су 

успешно завршили задатак који су себи поставили. Већ сутрадан, они су 

покушали успон на један од најтежих врхова Централних Алпа, на Егви Верт 
висок 4000 метара, али су дошли само до пола пута, јер се поново спремало 
невреме. 

 
Даљи планови 

 

 Још под утисцима преживелих успона и помало уморни, карловачки 
алпинисти већ размишљају о плановима за наредну годину. Ако им се обезбеде 

довољна средства, они ће покушати да следеће године освоје Арарат у Турској 

или можда висове Кавказа. У њиховом програму рада спадају још многи успони 

по домаћим планинама и врлетима Бугарске и Грчке. 
 

 

Радивој Ковачевић 
Дневник, октобар 1960. год. 

 


