
PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  
 

PUTNIK broj 47  NOVEMBAR  2004.  
 

P
ag

e1
01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  
 

PUTNIK broj 47  NOVEMBAR  2004.  
 

P
ag

e1
02

 

GODINA: VII; Broj 47 

 
 

 
 

 

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН 
ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКОГ 

САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

Масарикова 25 

21000 Нови Сад 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 

УРЕДНИК 

���� 

Миливој Ердељан 

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК 

���� 

Милорад Обрадовић 
 

УРЕДНИШТВО: 

Боривоје Вељковић, Слободан 

Лалић, Љубомир Попов, 

Владимир Банић, Исо Планић, 

Гачуф Валтер 
 

Текстове можете достављати на  

е-маил omilorad@Eunet.yu 

PSSVojvodine@neobee.net 
 

 САДРЖАЈ 

 
103 Конкурс за експедицију 

Еверест 2005 
Миодраг Јововић; 

103 Освојили кров Африке 
Н.С.; 

104. Кораб 2754. м 
Зоран Вукмановић; 

106 Из дневника експедиције 
Арарат 2004. 
Владимир Банић; 

110 Језерски врх 2694. м 
Раде Павловић; 

113 19. Јесењи успон на Гудурички 
врх 
Љубан Живковић; 

115 Деда алпинизма 
Милорад Обрадовић; 

117 Шиша Пангма 2004. 
Миливој Ердељан; 

 

САЈТОВИ: 

 

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ 

САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 
www.planinari.org.yu 

pssvojvodine.on.neobee.net 
 

ПЛАНИНАРСКИ МАРАТОН 
fruskogorskimaraton.neobee.net 

 

ЕКСПЕДИЦИЈА ЕВЕРЕСТ 2006: 
WWW.vojvodineanexpedition.net 
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KONKURS ZA UČEŠĆE U 

VOJVOĐANSKOJ EKSPEDICIJI  

MONT EVEREST 2005. godine 

 

KRITERIJUMI: 

- da je kandidat boravio na 
visinama od preko 7000 metara; 

- da je kandidat penjao smeri teže 
od ocene 4; 

- da kandidat ima ekspedicionog 
iskustva; 

- da je kandidat spreman da se 
povinuje interesu ekspedicije;  

- da kandidat može da obezbedi 
sredstva za svoje troškove; 

- da kandidat ima ličnu opremu 
(alpinističku i za niske 
temperature –400 C); 

- da je zdravstveno, fizički i 
psihički sposoban za vanredne 
napore; 

- da je spreman da se povinuje 
odlukama vođe ekspedicije; 

- prava učešća na konkurs imaju i 
svi ostali koji formalno ne 
ispunjavaju gore navedene 
uslove, a smatraju da svojim 
penjačkim iskustvom su sposobni 
za ekstremno penjanje; 

- Rok za prijavljivanje je do 31. 
decembra 2004. god. 

- Vreme izvođenje ekspedicije: 
mart – jun 2005. godine. 

  Raspis Konkursa za 
ekspediciju MONT EVEREST 2005. 
je dostavljen svi planinarskim 
društvima iz Vojvodine i objavljen je 
u biltenu PSSV ”Putnik”. 

 Dodatne informacije: 
063/589-873-Milivoj Erdeljan 
 

Predsednik organizacionog odbora 

ekspedicije: Miodrag Jovović 

 

OSVOJILI KROV AFRIKE 

 

Ekspedicija PSD “Železničar“, 
iz Novog Sada – podružnica “Mara-
tonac“, u septembru mesecu osvojila 
je planinski vrh Toubkal u Maroku, 
koji je sa 4.167 metara najviši na ma-
sivu Atlasa i u severnoj Africi. Eks-
pediciju su sačinjavali Milojko Pav-
lović, vođa ekipe, snimatelj Nenad 
Mišić i prevodilac Kristina Balaž. 
Nakon punih petnaest godina jedna 
srpska ekspedicija ponovo je osvojila 
“krov“ ovog dela Afrike, nakon što je 
to pošlo za rukom legendi domaćeg 
planinarstva Aci Damjanoviću. 
- Odluku da osvojim vrh Toubkal 
doneo sam još oktobra prošle godine i 
od tada su trajale pripreme za ovaj 
uspon. Vežbali smo osvajajući plani-
narske vrhove u Srbiji, a kondiciju 
sticali na Fruškoj Gori, uz pomoć na-
šeg domaćina u planinarskom domu 
na ovoj vojvođanskoj lepotici Jove 
Mrkšića. Radoznalost i istraživački 
duh, ali i jedna vrlo nadahnuta 
televizijska reportaža o Maroku bila 
su najveći razlozi za ovu praninarsku 
avanturu – priča Milojko Pavlović, 
vođa ekspedicije i planinar od 1978. 
godine, najpre u beogradskom, a sada 
u novosadskom “Železničaru“ 

Kako Milojko kaže, veliku lju-
bav prema planinama i planinarenju 
još kao dvadesetogodišnjaku preneo 
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mu je Božidar Bata Grujić, legenda 
novosadskog “Železničara“, dok su 
gradili planinarski dom na Popovici. 
Proteklih godina novosadski planinari 
osvojili su najviše planinske vrhove, a 
samo lane Akonkagvu, Mon Blan i 
sve evropske, ali Toubkal je bio pravi 
izazov. 
- Preko Frankfurta i Kazablanke 16. 
septembra odleteli smo u Maroko, 
vozom stigli u Marakeš, pa odatle do 
mesta Asni, odakle i kreće ova 
planinarska avantura. Pronašli smo 
lokalne vodiče i obezbedili sve što 
nam je potrebno za uspon. Međutim, 
sa usponom smo kasnili puna dva 
dana, jer nam je jedan od naših 
lokalnih domaćina ukazao izuzetnu 
čast (“gosti iz Jugoslavije“, kako 
reče) i pozvao nas na svadbu svog 
brata. Bila je to prilika da tokom 
dvodnevnog slavlja upoznamo brojne 
marokanske običaje, što je prilika 
kakva se ne pruža svaki dan – kaže 
Milojko. 

Na sat – 160 metara 
- U šest sati ujutru krenuli smo u 
osvajanje vrha Toubkal. Pratila su nas 
dvojica Marokanaca kojima su 
upravo ovi usponi specijalnost, i mule 
natovarene namirnicama i potrebnom 
opremom. Nakon usputnih zadržava-
nja u kolibicama, gde se tradicional-
no snaga obnavlja čajevima, popeli 
smo se na visinu od 3.200 metara. Tu 
je planinarski dom Francuske alpinis-
tičke asocijacije. Trebalo nam je pet 
do šest sati da savladamo ovaj uspon i 
dođemo do tog doma. Tu smo pres-
pavali, a sutradan nastavili preostalih 
967 metara. Trebalo nam je čitavih 
pet i po sati, uz povremena usputna 

zaustavljanja radi snimanja predivnih 
krajolika, da pređemo nepun kilo-
metar planinskih predela. Padala je 
žestoka kiša, bila je susnežica, a vetar 
je duvao i do sto kilometara na sat. 
Kada smo stigli na vrh na 4.167 
metara, ponosno smo na piramidi od 
železničkih šina koja je tu postav-
ljena, istakli zastavu ŽTP-a “Beog-
rad“, posvećujući ovaj uspon jubileju 
železnice Srbije. A i kako bi druga-
čije, kada smo tako dugo članovi 
“Železničara“ – sa ushićenjem i po-
nosom priča Milojko. 

Sva tri člana ekspedicije uspeš-
no su uzdržala uspon, a kako vođa 
reče, jedini strah je imao da možda 
neće uspeti i tako izneveri 
mnogobrojne prijatelje, koji su mu 
pomogli da realizuje putovanje. 

Ništa bez prijatelja 
Uspešan uspon na najviši vrh 

severne Afrike nije bio i kraj avantura 
srpskih planinara. Tokom 
petnaestodnevnog boravka u Maroku 
stigli su da obiđu i Rika Vali vodo-
pade, klisuru Dades (poznatu po pla-
ninskim masivima u obliku majmun-
skih prstiju), Dolinu persijskih ruža, 
poznatu po festivalu koji se tu 
održava, Kuarzazat – zamak pod 
zaštitom UNESK-a, istorijski grad 
Marakeš, a jednu noć proveli su i u 
marokanskoj pustinji. 

N. S. 
 

KORAB 2754 m 

Najviši vrh Makedonije 

Na poziv PSD Korab iz Skoplja 
za učestvovanje na 13. usponu na 
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najviši vrh Makedonije – Golem Ko-
rab, koji se održava povodom Dana 
nezavisnosti republike Makedonije, u 
petak 3.9.2004. godine na železničkoj 
stanici u Subotici nešto posle 17 ča-
sova okupilo se 19 planinara ŽPK 
Spartak. Vozom u 17.14 časova smo 
krenuli do Beograda. Usput nam se 
pridružilo još troje planinara, jedan iz 
B. Topole i dve planinarke Železni-
čara iz Novog Sada. U Beogradu smo 
vreme do polaska voza za Skoplje 
proveli u šetnji gradom i u ćaskanju 
sa grupom planinara iz Požarevca, 
Vršca i Šapca koji su to veče putovali 
za Crnu Goru, tačnije na Skadarsko 
jezero. Tu nam se pridružilo još dvoje 
Požarevljana tako da je naša 
ekspedicija sada brojala 24 člana. U 
23.20 časova smo krenuli vozom ka 
Skoplju. Putovanje je proteklo bez 
problema, voz je u Skoplje stigao na 
vreme, u subotu u 09.30 časova. Na 
stanici nas je sačekao Ljuba, predsed-
nik PSD Korab. Dvoje naših članova 
su ostali u Skoplju a mi smo ostavili 
rančeve u prostorijama železničke 
stanice i krenuli u tročasovni obilazak 
glavnog grada Makedonije. Deo gru-
pe je obišao stari deo Skoplja, a mla-
đima je bio interesantniji noviji deo 
grada sa savremenim poslovnim i 
tržnim centrom. Nešto posle 13 časo-
va smo krenuli ka autobuskoj stanici 
odakle smo se lokalnim prevozom 
prevezli do Matke. Tu smo se smes-
tili u planinarskom domu Matka. 
Dom je održavan, ima pedesetak le-
žaja u dvo, tro i višekrevetnim soba-
ma. Sa nama su bili i planinari iz 
Beograda, Zaječara, Valjeva kao i ne-
koliko bugarskih planinarki. Ostatak 

dana smo proveli u obilasku okoline 
doma sa mnogobrojnim manastirima, 
pećinama, obeleženim planinarskim 
stazama. Što zbog umora, što zbog 
činjenice da je sutradan predviđeno 
ustajanje u 4 sata, svi smo legli ranije 
nego inače. U nedelju, po planu smo 
se probudili u 4 sata i posle doručka 
krenuli do autobusa koji nas je čekao 
i posle skoro tročasovne vožnje 
autoputem pored Tetova i Mavrov-
skog jezera, gde smo zastali na ne-
koliko minuta, stigli do karaule Stre-
zimir. Tamo se okupilo oko 1000 pla-
ninara iz cele Makedonije i okruže-
nja. Među njima je bilo stotinjak pla-
ninara iz Srbije. U pola devet kolona 
je krenula ka cilju, Golemom Korabu. 
Ali već posle nepunih sat i po vre-
mena, vojska koja je vršila obezbe-
đenje ove akcije je zaustavila kolonu. 
Čekanje zbog incidentnih situacija u 
pograničnom pojasu je potrajalo sat 
vremena. Tek kada je sve bilo 
bezbedno nastavili smo uspon ka 
vrhu. Vreme je bilo lepo, povremeno 
oblačno, gotovo idealno za ovu prili-
ku. Nadali smo se da ćemo imati do-
bar vidik sa vrha. Do njega je trebalo 
ići još oko tri sata, savladavši pret-
hodno vrh visok 2600 metara pa tek 
onda posle pola sata konačno krenuti 
ka glavnom cilju. Oko 14 časova smo 
izašli na vrh, neki naši članovi su se 
već vraćali sa vrha i prenosili nam 
svoje utiske. Na vrhu nas je dočekalo 
sunce. Iskoristili smo lepo vreme da 
uživamo u pogledu sa vrha. Posle fo-
tografisanja i kraćeg odmora, vreme 
se naglo pogoršalo. Oblaci i vetar su 
nas požurivali da krenemo nazad ka 
karauli. Bili smo i vezani vremenom 
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polaska našeg autobusa za Skoplje pa 
smo požurili. Do 18 časova smo se 
svi spustili do karaule. Otisnuli smo 
pečate u naše knjižice za uspomenu 
na ovu akciju, pozdravili se sa doma-
ćinima i seli u autobus koji nas je vra-
tio do Skoplja. Prvo smo ispratili pla-
ninare iz Beograda koji su putovali 
kući autobusom a mi smo posle sat 
vremena sačekali voz i njime pošli za 
Beograd. Putovanje je takođe protek-
lo bez zastoja i sa presedanjem u 
Beogradu smo u Suboticu stigli u 
11.30 časova. Od 24 učesnika ove 
akcije, nas 22 je krenulo na uspon, od 
toga je 15 izašlo na sam vrh Golem 
Korab a većina ostalih je stigla do 
vrha od 2600 metara. Organizacija 
akcije je bila na zavidnom nivou, kao 
i doček i smeštaj i svi nosimo lepe 
utiske sa ove akcije. Nadamo se da 
ćemo i sledeće godine biti učesnici na 
ovoj tradicionalnoj manifestaciji. 

 Vukmanov Zoran 

IZ DNEVNIKA EKSPEDICIJE 
ARARAT 2004. 

Šesti dan, subota 14.08.2004. 
Kamion je stigao nešto posle 

doručka i mi se ukrcavamo u njega, 
zajedno sa gomilom hrane, našim vo-
dičima i nekoliko nosača. Prva stani-
ca je vojna kasarna gde dobijamo 
dozvolu za odlazak na planinu. Ovo 
područje je u proteklim godima bila 
ratna zona između turskih vlasti i 
kurdskih pobunjenika, ali se to više 
ne oseća. Čak smo se malo i iznena-
dili jer nismo dobili vojnu pratnju ko-

ja nam je bila najavljena pre polaska 
na put. 

Sledeća stanica je selo Eli Koju, 
gde nam se pridružuju džak brašna i 
Jusuf, koji će biti naš kuvar. Zatim je 
usledilo pola sata vožnje, posle čega 
stižemo do kraja puta i dalje krećemo 
peške. Konji natovareni našim ranče-
vima i gonjeni svojim vlasnicima kre-
ću napred, a mi polako za njima. Start 
je na 2000 metara, a današnji cilj je 
na visini od 3200 metara i zbog toga 
nam se žuri. Iskusni Jirdilim pravi 
pauze na svakih sat vremena, a u toku 
odmora nam prilaze deca i nude ajran 
iz plastičnih flaša. To su Kurdi koji 
žive u selu Eli Koji, ali u letnjem 
periodu žive pod šatorima i čuvaju 
stoku, malo iznad sela gde je 
siromašna vegetacija jedini izvor 
hrane za stoku. Kupujemo ajran iz 
čiste radoznalosti i saznajemo da je 
ukus sličan jogurtu, dok mali trgovci 
prihvataju sve što im se ponudi i rado 
poziraju našim fotoaparatima. 

Posle tri sata hoda i 9 ispeša-
čenih kilometara, stižemo u bazni 
kamp gde su naši vredni nosači već 
postavili šatore. Na visini od 3200 
metara niko od nas četvoro nije bio, a 
rekord koji smo upravo postavili u 
ime sadašnje generacije inđijskih 
planinara prolazi gotovo nezapaženo, 
zahvaljujući činjenici da nas je u 
naredna tri dana očekivalo obaranje 
još nekih rekorda. 
  Ovde noć pada brzo, a vetar 
stalno duva i hladi vazduh, pa nije 
prijatno sedeti napolju. Kada je sunce 
otišlo na odmor, krenuli smo i mi 
odmah za njim, predhodno pojevši 
večeru kojom je Jusuf najavio da će 
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neizbežni deo svakog sledećeg obro-
ka biti pirinač.  

 
Sedmi dan, nedelja 15.08.2004. 

Naš današnji plan je na 4200 
metara gde se nalazi ledeni kamp. 
Cilj je aklimatizacija organizma na 
velike visine, a to se najbolje postiže 
odlaskom na visinu, zadržavanjem 
određeno vreme, posle čega sledi 
povratak u niže predele. 

Do ledenog kampa nam je bilo 
potrebno oko 3 sata, što je dobar re-
zultat ako se ima u vidu da se penje-
mo 1000 metara, a dužina staze je 8 
km i da je ista prekrivena sitnim ka-
menjem koje otežava uspon. Zna-
čajno je i to što na polovini staze pos-
tavljamo i novi rekord društva (PSD 
“Železničar”, Inđija). Dosadašnji re-
kord bio je 3900 metara, a postavljen 
je još 60-ih godina prošlog veka. 
Dakle, ušli smo u istoriju našeg 
društva. 

Na ledenom kampu pravimo 
dužu pauzu, a Boban nam gleda u oči 
i daje dijagnozu. Tako je Zlaja morao 
da popije tri andola i litru vode, posle 
čega mu je bilo bolje. Posle odmora 
silazimo u bazni kamp gde nas doče-
kuje vredni Jusuf sa sveže iseckanom 
lubenicom. 

Danas smo ukupno ispešačili 16 
kilometara, a i aklimatizacija je dobro 
odrađena, ako zanemarimo probleme 
koje je Zlaja imao i koji nisu ni bili 
toliko veliki, već je andole pio više 
radi prevencije. 

 
Osmi dan, ponedeljak 16.08.2004. 

Na ispunjenje današnjeg plana 
krenuli smo nešto kasnije nego što je 

bilo planirano jer smo čekali nosače 
sa konjima, pošto je trebalo preneti 
sve naše stvari do ledenog kampa. U 
baznom kampu, od naše ekspedicije, 
ostaje samo Jusuf koji do sutra posle 
podne ima zasluženi odmor. Sam ipak 
neće ostati jer je juče stigla gru-pa 
Francuza koji će ovde prenoćiti. 

Dogovor je da jedna grupa kre-
ne ranije kako bi zauzeli najbolja 
mesta za postavljanje šatora, pre nego 
što to urade Iranci koji su se ovog 
jutra takođe spremili za polazak u le-
deni kamp. Murat, Joca i Pop žure ka 
odredištu, a Dule i ja ih pratimo koli-
ko možemo. Ostali laganim korakom 
napreduju za nama. 

Na 4200 metara stižemo već 
posle dva sata, i po dolasku počinjem 
da osećam prve nagoveštaje visinske 
bolesti. Sudeći po tome što je odmah 
legao da spava, ni Zlaja se nije ose-
ćao baš najbolje a i Andrija se žalio 
na glavobolju. Ostali se ne izjašnja-
vaju.Još istog dana Joca i Pop kreću u 
samostalnu pešačku turu do 4600 
metara i vraćaju se sa vestima da je 
staza dosta teška zbog krupnog kame-
nja i stenja koje treba preskakati. Ve-
tar je na ovoj visini još jači, a ne zna-
či mnogo ni što sunce sija. Hladan 
vazduh nas i ove noći tera na spava-
nje, što je za neke bio samo nastavak 
popodnevnog odmora.  
 

Deveti dan, utorak 17.08.2004. 
U dva sata iza ponoći smo se 

probudili, a sat vremena kasnije kre-
nuli na ono zbog čega smo i potegli 
put dug preko 3000 kilometara. U 
mraku izgledamo kao utvare jer je 
hladno i samo nam se lica naziru, a 
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izgled upotpunjuju baterijske lampe 
na našim čelima. 

Od samog početka uspon je žes-
tok, a prilično ga otežava i krupno 
kamenje koje nam dodatno troši 
snagu i na nekim mestima primorava 
da se pomažemo rukama.  

Dok cela ekipa prati Jirdilimov 
korak, ja se već na početku suočavam 
sa sopstvenim priznanjem da me je 
glava juče ipak bolela zbog visinske 
bolesti, a ne zbog vetra kako sam 
mislio i kako sam se nadao. Glava je 
tokom noći prestala, a sada sam samo 
osećao pritisak u njoj i slabost u no-
gama koje nikako nisu htele da idu 
gore. Zbog toga sam već na početku 
počeo da zaostajem za grupom, što 
nije ostalo neprimećeno. Jasno je bilo 
svima u čemu je bio problem, a 
takođe je bilo jasno da me to, bar za 
sada, neće sprečiti u mojim name-
rama. Tako je dogovoreno da Joca 
krene sa mnom, a ostali nastave svo-
jim tempom. Moj problem sa visinom 
ne samo da se nije smanjivao već je 
postajao sve veći. U početku sam 
pravio po 50 koraka, posle čega bi 
usledio kratak odmor, ali što smo 
dobijali visinu tako sam se ja više 
umarao i smanjivao broj koraka 
između dve pauze.  

U zoru nas prestiže i grupa 
Iranaca, ostavljajući nam na čuvanje 
jednog njihovog čoveka koji je imao 
problema sa nogom i veliku želju da 
dostigne vrh. Da problema nisam 
imao samo ja, shvatio sam na stazi, 
gde smo sreli još jednu grupu 
planinara, u kojoj je bila devojka sa 
bolovima u stomaku. Njihov vodič ju 
je hrabrio da nastavi dalje, ali uzalud 

su bila njegova ubeđivanja, devojci se 
jasno videlo po očima da je uplašena 
i da joj se stanje neće poboljšati. U 
sledećih pola sata smo stalno u 
njihovoj blizini a onda devojka 
prelama i sa drugaricom se vraća u 
kamp, dok ostatak njihove ekipe 
nastavlja bržim tempom. 

Svestan sam da tokom uspona 
ne samo da neću moći ubrzati, već i 
da ću biti sve sporiji, što nije moglo 
odgovarati Joci koji se žrtvovao zbog 
mene. Zato uspevamo da se dogovo-
rimo o kompromisnom rešenju po ko-
jem ćemo zajedno ići do glavnog gre-
bena, a onda dalje idem sam. Da smo 
blizu tog dela staze, dokaz nam daje 
Medeni koji se vraća u ledeni kamp 
neobavljenog posla, pošto je primetio 
da nije poneo dereze, bez kojih je 
savlađivanje grebena bilo nemoguće. 

Po dolasku na greben vidi se 
sam vrh do kojeg ima još samo pola 
sata normalnog hoda. Ako sam i imao 
misli o tome da ipak odustanem, to je 
sada postalo nemoguće jer sam bio 
toliko blizu da bi bila ludost odustati, 
baš kao što je i ludost što sam krenuo 
sa ovakvim problemima. Ovde se Jo-
van Bodrožić-Joca i ja razdvajamo, 
on juri napred da stigne ostale, a ja 
polako idem za njim i za još stotinak 
tragova koji vode ka vrhu. 

Hodanje po ledu, uz preko pot-
rebne dereze, predstavlja odmor u 
odnosu na kamen koji beži ispod 
nogu i tako troši i dodatnu snagu i 
živce. Ova olakšavajuća okolnost me-
ni ipak nije bila od koristi jer sam bio 
toliko iscrpljen da mi se činilo da bih 
se umorio i kada bih se žičarom do-
vezao do vrha. Ponovo sam smanjio 
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broj koraka između dve pauze, a 
dodatnu snagu sam crpeo iz pogleda 
na vrh koji je bio tako blizu. Sa ove 
tačke su se mogli prebrojati ljudi i 
videti zastave koje se vijore na vrhu. 

Dok napredujem dalje, prve 
grupe planinara već se vraćaju u 
kamp i prilikom mimoilaženja mi 
pružaju podršku. Tu negde sam i sreo 
vođu naše ekipe koji mi predlaže da 
odustanem, a ja mu na taj predlog ne 
dajem odgovor, jer ne samo da ne bih 
trošio snagu na reči, već je bilo glupo 
odgovarati na takvo pitanje, u situa-
ciji kada brojim poslednje korake do 
vrha. Uskoro i ostali članovi naše eki-
pe prolaze pored mene. Zlatko Kru-
pinski - Zlaja i Biljana Džombeta - 
Bilja mi ništa ne govore jer i sami 
znaju kako se ovo mora završiti. Pos-
lednjeg srećem Jocu koji me na vrhu 
nije sačekao samo zbog toga što je 
mislio da ću odustati. Zato se još 
jednom vraća na vrh i tu se zadrža-
vamo taman toliko za fotografisanje. 
Od iscrpljenosti čak ni zastavu druš-
tva nisam mogao da izvadim, a uskra-
tio sam samom sebi i pogled sa vrha. 

Radost zbog, neosporno, veli-
kog, najvećeg uspeha u istoriji malog 
planinarskog društva iz Inđije, potis-
nuta je željom da se ovo sve okonča, 
pa krećemo nazad ostavljajući na 
vrhu taj neopisivi, a u mom slučaju 
nedoživljeni osećaj, kada se dostignu 
nebeske visine. Mora da sam propus-
tio nešto neverovatno jer se ne pruža 
prilika baš svaki dan da se čovek 
popne na 5137 metara iznad mora. 
Stranice planinarske istorije svakako 
će zabeležiti ovaj događaj, ali naša 
imena u nekoj jubilarnoj knjizi neće 

moći da dočaraju iskustvo kroz koje 
smo prošli. 

Povratak bi po pravilu trebalo 
da ide brže, ali moje noge i dalje nisu 
htele da me slušaju, pa sam morao 
pažljivije da hodam. Glečer, ipak, 
savlađujemo brzo, a u podnožju 
srećemo Murata koji sklanja uže 
postavljeno radi lakšeg penjanja. 

Sada nam je ostao još samo 
kameniti deo staze, što me još više 
usporava, dok strpljivi Joca hoda 
odmah iza mene, spreman da me 
uhvati ukoliko izgubim poremećenu 
ravnotežu. Lišen koordinacije 
pokreta, prinuđen sam da često 
pravim pauze i tako uspevam da 
umrtvim i Jocu koji se prepušta, pa 
naše pauze postaju sve duže, a 
koristimo ih za dremanje. 

Uskoro vidimo i naš kamp koji 
je već počeo da se rastura, jer se istog 
dana trebalo vratiti do baznog kampa. 
Kako su konji već bili spremni za 
tovar, dogovaramo se da Joca požuri 
u podnožje i spakuje stvari, a ja da 
nastavim sam, pa kad stignem. Nisam 
dugo bio sam, a Jocina smena je 
stigla da mi se nađe u pomoći. Bili su 
to Murat i Jirdilim koje ubeđujem da 
mogu sam. Gledaju me pažljivo i 
verovatno misle da su mi potrebni, ali 
se na kraju ipak dogovaramo da 
Jirdilim siđe dole, a Murat da nastavi 
sa mnom. Murat je strpljiv, čak me 
poziva da odmorimo, a od staze ni 
jednog trenutka ne odustaje. 
Predlažem mu da se spustimo na 
sneg, sednemo na moju kabanicu i 
sjurimo se do kampa. On naravno 
odbija predlog, a ja nastavljam sa 
ubeđivanjem, jer mi je zanimljivo da 
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ga gledam kako se trudi da mi objasni 
koliko je to opasno. 

Kada smo stigli do ledenog 
kampa, od naše ekipe tu su još samo 
bili Jirdilim i Joca, dok su se ostali 
spustili u bazni kamp na 3200 metara. 
Ovde se zadržavamo sledeća dva 
sata, što sam ja koristio za spavanje a 
Joca za pokušaj pronalaženja dereza 
koje je izgubio negde na stazi. Posle 
toga smo zajedno krenuli u bazni 
kamp, ja prilično oporavljen i sa 
mnogo više snage, a Joca raste-
rećenog ranca ali opterećenog džepa, 
pošto dereze nije pronašao a to je 
značilo da ih mora platiti. 

Od ledenog do baznog kampa 
idemo mnogo brže, a ne smeta ni si-
tan kamen na strmoj stazi, ni 
vulkanska prašina koja nadražuje nos.  

U baznom kampu kao da se 
ništa nije desilo, iako je za većinu od 
nas ovo najveća dostignuta visina u 
planinarskoj karijeri.  

 

Vladimir Banić 

 

ЈЕЗЕРСКИ ВРХ 2694м 

26.08.-30.08.2004. 

 
Укупно учествовао 81 плани-

нар, из 27 планинарских клубова и 
5 држава: Србија и Црна Гора, 
Босна и Херцеговина, Хрватска, 
Чешка Република и Израел. 

23.08.2004.четвртак:Полазак 
из Београда у 21.15, око 22.30 код 
Лазаревца нам се прикључује 9 
планинара из ПД Вис - Лазаревац, 
касније код Ћелија нам се 
прикључује 1 члан Пд Ћира – 

Лајковац, настављамо пут 
Краљева. Око 23.45 у Прељини 
нам се прикључује 1 члан ПД 
Каблар – Чачак 
 

24.04.2004. петак: Долазак у 
Краљево у 00.30, прихват плани-
нара из Краљева и Пирота, наста-
вак пута кроз Ибарску клисуру, 
пауза од 20 минута у Полумиру, у 
Рашки нам се прикључује 1 члан 
ПСД Копаоник – Лепосавић .  

-У Брезојевице код Плава сти-
жемо око 05.00, доста раније него 
што је планирано, јер се путовало 
доста брже Ибарском магистралом 
због новог коловоза у клисури а и 
путеви у Црној Гори су много 
бољи него раније. 

-Због кише која нас је пратила 
цео пут, у Брезојевицама смо у 
аутобусу паркираном код капије од 
манастира Свете Тројице (из 10. 
века) чекали готово 1 сат да 
пљусак престане како бисмо могли 
да свратимо у манастир. Тамо нас 
је примио игуман Јоаникије који 
нам је у кратким цртама испричао 
историју манастира и Плавске 
жупе и дао нам Благослов за 
сутрашњи успон.  

-У Гусиње 925м смо стигли у 
08.45 . Ту нам се прикључују пла-
нинари из БиХ . Због кише и завр-
шавања формалности са полици-
јом, остали смо до 11.30. Аутобу-
сом одлазимо до школе у Доњем 
Вусању 980м, а даље пешке до 
карауле Вусање.  

-У 12.30 крећемо у колони пут 
долине Ропојана, успут прола-зимо 
поред понора Грља и врела Савино 
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Око, у планинарски дом 
Ропојански Застан 1384м (бивша 
караула) стижемо око 15.00 

-Омор око 1 сат за смештај у 
собама, поправку разбијених стака-
ла на прозорима (постављање нај-
лона), постављање шатора на 
платоу испод дома и ручак. 

-У 16.00 крећемо према Трав-
ном језеру, које се налази на крају 
нашег дела долине Ропјана, про-
лазимо поред остатака старе карау-
ле Језерце, Царине и Руског вој-
ничког гробља (Белогардејци избе-
гли после октобарске револуције у 
Краљевину СХС и прихватили слу-
жбу у војсци Краљевине СХС, који 
су побијени између 2 Светска рата 
од стране Арнаута - комплетна 
посада карауле). Травно језеро је 
било заиста травно јер није уопште 
имало воде  

До дома се враћамо у 17.30, 
старом патролном стазом које је 
повезивала караулу Језерце са 
жандармеријском станицом Застан  

- У току поподнева су стигли 
и планинари из Подгорице, Ник-
шића, Колашина, Гусиња, Звечана 
… који су се благовремено 
пријавили за ову акцију. 

- Као што се до сада често 
дешава да се на акцијама појаве и 
тзв. падобранци (планинари који се 
по обичају не пријављују вођи пута 
- већ само се појаве на месту 
дешавања), тако је било и овог 
пута, али су (после преспаване 
ноћи у дому или у шатору) враћени 
натраг. Иако су, како кажу, да би 
дошли до Проклетија превалили 
толики пут.  

- Нека ово буде наравоученије 
за све остале, јер се тзв. падобран-
ци више неће толерисати (бар на 
акцијама које ја водим) пошто је 
крајње време да се и у овој области 
заведе ред. 

- Облаци који су се надвијали 
над врховима Проклетија су 
изазивали сумње у интернет 
временску прогнозу која је за 
сутрашњи дан показивала лепо 
време. Ако буде и мало кише од 
успона нема ништа, јер је терен на 
путу ка врху много експониран. 

28.08.2004. субота: У 04.00 
смо устали. Следило је ужурбано 
паковање потребних ствари како 
оних који су се спремали за успон 
тако и оних, који су због своје 
неодговорности, морали да напусте 
гранични појас (падобранци). 
Врхови су били прекривени обла-
цима што је изазивало бојазан да 
ће изостати одличан поглед са 
врха. 

-У 05.00 се формирала колона 
од 78 планинара. Успон је следио 
поред напуштеног катуна Застан и 
каптаже (са које се дом снабдева 
водом) кроз букову и четинарску 
шуму вијугавом граничарском 
стазом до Језерског превоја 1774м 
- граничног камена Б-17. После 
краћег одмора настављамо кроз 
албанску територију Језерском 
долином (6 глечерских језера) до 
седла које дели је на два дела, где 
се налази бункер из времена 
Енвера Хоџе који може послужити 
као склониште од невремена за 
групу до 10 људи. На том месту је 
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по претходном договору требала да 
нас сачека патрола албанске по-
лиције, али су одустали због лоших 
временских услова . Идемо до пос-
ледњег и највећег језера (које се 
кад је нижи водостај дели на два 
дела и изнад мањег се налази извор 
пијаће воде), ту правимо паузу за 
доручак од 30 минута 

-У 08.00 настављамо даље 
стазом лево до првих снежника, 
док се десно одваја једва приметна 
стаза за ропојанску долину (албан-
ски део) преко Малог превоја (Ћаф 
Вогел) 2100м испод врха Маја Бојс 
2461м, стаза која у ствари и не 
постоји води час преко снега час 
преко камењара делимично обрас-
лих травом до Великог превоја 
(Ћаф Гратс) 2335м 

-Стаза даље је (делимично 
маркирана од стране планинара из 
Гусиња септембра 2003.) доста 
експонирана посебно део код изла-
за из кулоара где се још увек зад-
ржао стари снег, па се делимо у не-
колико мањих група, јер је камење 
стално падало па је постојала 
опасност да се неко повреди. Врх 
је још увек био у магли али се већ 
видело да ће се брзо разведрити. 
По преласку кулоара следио је 
(лакши део) прелазак полице до 
главног гребена и њиме до врха. 

-Група од 73 планинара (5 је 
одустало до Великог Превоја) је 
изашла на Језерски врх (Маја Је-
зерце) 2694м – највиши врх Прок-
летија у 12.20, следило је фотог-
рафисање (имало је шта јер су се 
облаци разишли) и међусобна чес-
титања као и телефонска јављања 

… и ... како би то могао да забора-
вим једна веридба (Аца и Дијана). 

-Са врха смо кренули у 13.30 
спуштали смо се истим путем, та-
кође у мањим групама, до великог 
превоја и даље језерском долином 
до Б-17, у дом смо стигли око 
18.30. Група од 5 планинара који 
су први сишли до великог превоја 
изашли су и на врх Кокервхаке 
2508м .  
 

29.08.2004.недеља: Устали 
смо у 5.00, кренули у 06.00 Тежина 
туре од претходног дана је учинила 
своје, група броји 30 планинара. 
Идемо поред Застан колиба, пат-
ролном стазом кроз шуму до кату-
ништа Корита, ту напуштамо 
патролну стазу и идемо лево 
чобанском стазом која се, у 
почетку једва примећује, са без-
број серпентина пење до превоја 
Роман на висини од преко 2000 м.- 
После одмора настављамо поред 
катуништа Роман испод истоиме-
ног врха и једва видљивом пастир-
ском стазом до превоја Валбонска 
Фуруна 2150м који се налази на 
граници са Албанијом. Са десне 
стране се налази Плочасти врх 
2257м а ми идемо лево гребеном 
по граничној линији до Росног 
врха 2524м – другог по висини у 
Црној Гори (10.30). На врху остаје-
мо око 1 сат због прелепог погледа 
на врхове који се стрмо дижу из 
долине Валбоне као и много даље 
врхове Шаре, Паштрика, Корит-
ника, Кораба- Крећемо назад у 
11.30 истим путем до Валбонске 
Фуруне па кроз албанску терито-



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  
 

PUTNIK broj 47  NOVEMBAR  2004.  
 

P
ag

e1
13

 

рију до превоја Валбона 2039м (Б-
18 срушен) 

-Од превоја идемо старим вој-
ним путем (из времена Краљевине 
Југославије) да бисмо, после 30 
минута, наставили чобанском ста-
зом поред столетних муника и пре-
ко сипара до катуништа корита 
(места где смо 7 сати раније скре-
нули лево) па кроз шуму до Застан 
колиба и пл. дома Ропојански Зас-
тан 1384м (14.30) уследило је па-
ковање опреме и сређивање дома 
(затварање капака на прозорима). 
У 16.10 последња група је кренула 
из дома, ишли смо до старе жанда-
рмеријске станице па војним путем 
- пречицом у долину Ропојана, у 
Вусање стижему у 17.50, ауто-
бусом идемо до Гусиња . У 20.00 
смо кренули пут Београда, а стигли 
смо у 04.00 (сат раније од плана). 

Раде Р. Павловић   

19. ЈЕСЕЊИ УСПОН НА 

ГУДУРИЧКИ ВРХ 

 
Од прве КТ Вршачке транс-

верзале, спортског центра “Миле-
нијум“  кренули смо ка Планинар-
ском дому на Широком билу. Прво 
смо прошли поред храма св. Тео-
дора (слава града Вршца), а потом 
смо изашли на плато код Црквице. 
Популарна Црквица је уствари Ка-
пела Светог Крста. Подигнута је 
1720. год. Ова локација представ-
ља најпопуларније излетиште на 
Вршачким планинама.  

Од црквице попели смо се до 
Куле (399 м). Ту се налазе остаци 

средњевековног вршачког града. 
На овом локалитету се врше инте-
зивна археолошка итраживања. 
Сматра се да је ово некада био доб-
ро утврђен летњиковац Ђурђа 
Бранковића, у који се он повукао 
после пада Смедерева. Овај врх 
представља и изванредан види-
ковац. Од куле смо шумским путем 
са северне стране изашли на 
Турску главу и дошли до дечијег 
одмаралишта “Црвени крст“ (359 
м). Овај објекат је саграђен 1939. 
год. средствима 483 донатора, међу 
којима је била и краљица Марија 
Карађорђевић. Последња 
капитална реконструкција је 
урађена 2002. Сада је то објекат за 
дечији одмор и рекреацију који 
испуњава све европске стандарде 
за објекте оваког типа. Има 
капацитет од око 100 лежаја. Овај 
локалитет је познат као изварендна 
ваздушна бања. 

Од Црвеног крста смо ишли 
путем до Широког била. Ту се 
налази наш планинарски дом. Ова 
зграда је саграђена 1935. год. као 
летњиковац познате вршачке 
породице Адлер. Од 1950. је 
отворен као планинарски дом. 
Централну просторију чини велика 
сала у којој су десетак столова, ТВ 
и радио пријемник, гарнитуре за 
друштвене игре итд. Смештај је у 
осам двокреветних соба и пет 
двокреветних бунгалова и великој 
заједничкој соби са око 20 особа. 
Дом има купатило и централно 
грејање и добро опремљену 
кухињу. 

Око 9,30 сати, након кратког 
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поздравног говора поделили смо се 
у две групе. Већа група је кренула 
трансверзалном стазом на Гуду-
рички врх, а водио ју је Чеда Каро-
вић. На зачељу су били Инди, Тош-
ке и Јанко. Другу групу је водио 
Гачуф Валтер у манастир Месић. 

Шумским путем дошли смо 
до Превале на којој се налази шу-
марева кућа. Даље настављамо се-
верном страном планинског маси-
ва којим доминира Лисичија глава. 
Иначе, Вршачке планине се прос-
тиру на око 170 км2. Почињу не-
посредно изнад града и простиру 
се према истоку у дужини од око 
22 км. све до реке Черне у Руму-
нији. Планински део заузима цент-
рални простор где су и највиши 
врхови. Од Куле (399), преко Турс-
ке главе (402), Вршачког врха 
(514), Средњег врха (570), Лиси-
чије главе (590), Мале чоке (602) 
долази се до Гудуричког врха (641) 
који је уједно и највиши врх Војво-
дине. На Вршачким планинама има 
преко 1.000 врста дрвећа, шибља и 
зељастог биља. Виши планински 
делови су обрасли шумом. Од лис-
топадног дрвећа ту расту: брест, 
буква, храст, питоми кестен, граб, 
липа, багрем, глог, дивља крушка, 
дивља јабука и др. Од четинара 
највише има борова и смреке. 
Нижи, брежуљкасти делови засађе-
ни су виноградима. Од дивљачи 
има зечева, срна, лисица, дивљих 
свиња и мачака, а од птица орлова, 
крагуја, сова, фазана, јастребова, 
дивљих патака и гусака, дивљих 
голубова, детлића и др. 

До лисичије главе смо се доб-

ро загрејали па је друштво почело 
са шалама, у чему је предњачио 
Чеда Векић. Он је створио веселу 
атмосферу па нам је овај део пута 
протекао лако и брзо. Време је би-
ло идеално за пешачење. Јутро је 
освануло облачно али се касније 
резведрило. Температура се попела 
на преко 20 степени. Ветра није 
било те смо имали изузетно приј-
атан дан. На Лисичијој глави смо 
се уписали у књигу и направили 
краћу паузу. Одавде смо се 
спустили до манастира Средиште. 

Код манастира Средиште смо 
направили одмор од око 20 ми-
нута. Последњим Бранковићима, 
браћи Ђорђу (у монаштву Максим) 
и Јовану (синовима Стефану Сле-
пом и унуцима познатог деспота 
Ђурђа Бранковића) приписује се 
оснивање и обнављање многих ма-
настира међу којима је и манастир 
Средиште. Димитрије Руварац по-
миње да су 1731. год. у околини 
Вршца постојала два манастира: 
Средиште и Месић. Царица Марија 
Терезија је 1777. год. издала Рес-
криптум о укидању више манас-
тира у Банату међу којима и манас-
тир Средиште. Тада се манастир 
налазио на локацији на којој се да-
нас у селу Мало Средиште налази 
Румунска православна црква. Бла-
годарећи добрим људима, а посеб-
но Његовом Преосвештенству 
Епископу Банатском господину 
Хризостому (тадашњем вршачком 
владики, а сада владики жичком), 
манастир Средиште је изнова 
подигнут. Налази се у непосредној 
близини села, на око 600 метара од 
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некадашње локације. Цео манас-
тир, као и главна још недовршена 
црква, посвећен је Икони Пресвете 
Тројеручице Хиландарске. Мања 
црква изграђена покрај непресуш-
ног извора лековите воде посвеће-
на је Премудрости Божијој, а слави 
преполовљење педесетнице. Пос-
тоји и црква у самом конаку која је 
посвећена чудима архангела Ми-
хаила. Иако још није потпуно завр-
шен манастир плени својом лепо-
том . Одавде смо кренули према 
највишем врху Војводине. Успон 
на Гудурички врх је за неколицину 
гостујућих планинара био много 
напорнији него што су они то 
очекивали. Сваке године чујемо 
доста коментара о томе како су се 
лакше попели на Митикас, Мусалу, 
Панчићев или неки други врх него 
на наш Гудурички врх. Но, на крају 
сви напори се забораве када се 
изађе на  “кров Војводине“ и када у 
своју књижицу ставимо печат на 
коме пише “само“ 641 метар 
надморске висине, али који није 
било лако заслужити. Да је до њега 
лако доћи не би нам био толико 
драг. 

Пошто је поглед са Гудурич-
ког врха, због густе шуме, прак-
тично никакав, одавде смо се мало 
спустили до Мале чоке која је неш-
то нижа али са које се пружа пре-
диван видик. Занимљиво је видети 
Вршачке планине из овој угла који 
је сасвим супротан (за 180 степе-
ни) од оног уобичајног који се пру-
жа из правца града. 

На 19. јесењем успону на Гу-
дурички врх је учествовало 12 

друштава са 208 планинара. 
 

Љубан Живковић 

 

DEDA ALPINIZMA 

 
Frančesko Petrarka, filozof, 

pesnik i putnik, je rodjen 20 jula 
1304 u mestu Arezzo. Godine 1312 
se premeselio zajedno sa svojom fa-
milija u Carpentras, blizu Avignona 
(Avinjon). On je jedan od prvih hu-
manista, predhodnik ere Renesanse. 
Zajedno sa Danteom Alijegerijem i 
Đovanom Bokačom je klasik 
literature.  

Leto je, mnogi će na planine. 
Oko planine se ponavljaju iste reči i 
pitanja. Neki se dive planinama i kra-
jevima oko njih i ne mogu da nadju 
dovoljno reči da iskažu oduševljenje. 
Možda ima više onih koji se pitaju 
zašto se neko muči i penje, često s 
teškom mukom i sa puno problema 
želi da stigne na vrh. Tako je bilo, pre 
recimo 700 godina, kada je rodjen 
Frančesko Petrarka.  

Iz odabranih odlomaka opisa 
njegovog uspona videćemo kako je 
bilo onda. 

“Danas sam napravio uspon na 
najvišu planinu u ovoj oblasti, koja 
nije nepodesno nazvana Ventosum 
(na latinskom, vetrovit). Moj jedini 
motiv je bila želja da vidim šta veliko 
takvo podizanje može da ponudi. Bilo 
ko može to da kaže. Nakon svega, to 
je najbolji od razloga da se penje na 
planinu, zar ne?” Zadivljuća stvar da 
su to reči Petrarke od pre toliko 
godina! 
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Pismo je poslao Dionisiju da 
Borgo leta gospodnjeg 1336. “Imao 
sam u planu ekspediciju u mislima 
godinama. Živeo sam u ovoj oblasti 
od detinjstva. Bacila me je sudbina 
koja određuje stanje čoveka. Kao 
posledica toga, planina, koja je 
vidljiva sa velike daljine, uvek bila 
pred mojim očima i ja sam zamislio 
plan koji sam danas ostvario, 
ispunio.“ 

Partneri za penjanje 
Kada je trebalo sakupiti društvo 

za uspon Petrarka je na kraju mogao 
samo da povede mlađeg brata i 
dvojicu sluga. Brat je bio oduševljen. 
I danas ima dosta braće koja su bila 
dobar tim npr. braća Messner, Huber, 
Iñurrategis, Benegas.  

Penjanje 
“U predviđeno vreme napustili 

smo kuđu i uveče stigli u Malaucene, 
koji leži u podnožju planine, na 
severu.” 

“Planina je vrlo strma i gotovo 
nepristupačna masa kamene soli. Ali, 
kako bi pesnik dobro rekao “Težak 
rad sve savlađuje". Bio je to dug dan, 
vazduh divan. Uživali smo u vitalnost 
misli i snage i pokretljivosti tela. Nai-
šli smo na starog pastira u jednoj 
planinskoj dolini, koji je pokušao, sa 
velike daljine, da nas odvrati od 
uspona, pričom da je pre 50 godina u 
istom žaru mladosti bio na vrhu ali za 
svoje bolove nije ništa dobio sem 
zamora i kajanje, a odelo i telo 
poderano stenama i trnjem. Niko, 
koliko on i njegovi drugovi znaju, pre 
i posle njega nije pokušao uspon. Ali 
njegovi saveti su povećali umesto da 
smanje našu želju da nastavimo, 

pošto je mladost sumnjičava na 
upozorenja.”  

“Dok je moj brat izabrao 
direktan put pravo na greben, ja sam 
pogrešno odabrao jedan koji je u 
stvari vodio na dole. Kada su me 
zvali da se vratim i pokazali mi pravi 
put, odgovorio sam da se nadam da 
ću naći bolji put.” 

“Dok su ostali dostigli zavidnu 
visinu, ja sam još bio u dolini. Nisam 
uspeo da nađem lakši put i samo sam 
povećao daljinu i težinu uspona. Na 
kraju mi se zgadio moj zamršeni put i 
bez daljnjeg gunđanja sam se uspeo. 
Kada sam dostigao svog brata, koji je 
imao dobru priliku da se odmori dok 
me je čekao, bio sam umoran i 
iritiran. Suvišno je reći da sam na 
svoju ljutnju, neprijatnost a razonoda 
mog brata, napravio istu grešku bar 
tri puta tokom nekoliko časova.  

Iznad oblaka i nazad na Zemlju 
Na kraju su dostigli jedan vrh 

planine, najviši od svih.  
“Na vrhu je bilo malo mesto gde 

smo mogli odmoriti umorna tela. Na 
početku zbog nenaviknutosti na 
kvalitet vazduha i zbog uticaja 
pogleda koji se širio oko mene, stajao 
sam zapanjen. Opazio sam oblake 
ispod mojih nogu.”  
Naš penjući filozof je objašnjavao 
kako je sv. Augustin uticao na njega. 
" A čovek se čudi visini planina, i 
močnim talasima mora, i širokom 
rasprostiranju reka i okeanima i 
obrtanju zvezda ali ga oni ne uzimaju 
u obzir”. 

Petrarka nije više pokušavao da 
se penje na neku planinu. Ipak, 
postao je, verovatno, otac alpinizma, 
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vekovima pre nego što su francuske 
aristokrate otkrile zadovoljstvo 
sportskog penjanja po planinama. 

Nešto o toj planini 
Mons Ventosum je i dalje tamo. 
Njeno sadašnje ime je Mont Ventoux 
(vetrovit na francuskom). To je 
najviša tačka Provanse, u Francuskoj, 
visine 1912 metara. Smeštena blizu 
Carpentrasa, izdiže se iznad ostalih 
planina i ima zanimljive klimatske 
efekte i uticaje. Talasi toplote idu na 
niže i do -30°C. Tokom leta 
opekotine mogu biti praćene snežnim 
olujama. Vetar može dostići 250 
km/h, dolazeći sa svih strana.  
Izlazak na vrh nudi jedan od najboljih 
pogleda u Francuskoj od italijanske 
granice do plavog Mediterana i Rone 
i Alpa. Kad je dan jasan vidi se i 
masiv Mon Blana. To je značajna 
prirodna lokacija sa velikim brojem 
biljnih i životinjskih vrsta. Ovde je 
UNESKO proglasio rezervat biosfere 
("Réserve de Biosphère").Penjanje sa 
severne strane Iz Malaucène je dužine 
21km i 1535 m visinske razlike. 
Asfaltni put je prosečnog nagiba 
7,3% i 10% na nekim sekcijama. 
Učinio je da je Mont Ventoux jedan 
od najinteresantnijih prelaza za 
bicikliste.  

Preveo 

Milorad Obradović 

 

VOJVOĐANSKA EKSPEDICIJA 

ŠIŠA PANGMA 2004. 

 
U svetu postoji 14 samostalnih 

vrhova viših od 8000 metara i svi se 
nalaze u Himalajima. Do sada ni 

jedna ekspedicija iz Srbije i Crne 
Gore nije kročila ni na jedan od njih, 
pa je cilj članova vojvođanske 
ekspedicije koja se nedavno vratila 
bio da se popnu na vrh Šiša Šangma 
visok 8.012 metara. Ekspediciju je 
predvodio Miodrag Jovović, činili su 
je Andor Luhović, Goran Ferlan, Iso 
Planić, Hoselito Bite i Milivoj 
Erdeljan. Šiša Pangma se nalazi 11 
km severno od granice Nepala u 
Tibetu (Kini). Vršna piramida se 
sastoji od četiri vrha: Glavnog vrh 
(8.012 metara), Centralnog vrha 
(8.008), Kote 8.006 i zapadnog vrha 
(7.966). Postoje razne visine koje su 
u opticaju za visinu glavnog vrha: 
8.046, 8.035, 8.027 i 8.012 m. U 
dozvoli za uspon koju izdaje kineska 
vlada stoji visina od 8.012 m. 
Švajcarski ekolog Tomi Hagen 1952. 
godine izvršio je snimanje sa 
jugozapadne strane sa udaljenosti od 
svega 6 km. Kako su granice Tibeta 
bile zatvorene za strance dugi niz 
godina, Šiša Pangma je bila 
zapostavljena. Tek 1963. godine 
Kinezi su u ovaj masiv poslali prvu 
izvidjačku ekipu sa severne strane 
planine, da bi 1964. organizovali tim 
od 195 osoba. Drugog maja 
desetočlani tim stajao je na vrhu 
Šišapangme. Planina je postala 
otvorena za alpiniste širom sveta tek 
od 1980. godine. 

Kada smo 1. septembra poleteli 
sa Surčinskog aerodroma sećajući se 
boravka u Katmanduu pre godinu i po 
dana, očekivali smo nezaboravni 
susret sa gradom ne iz bajke, već sa 
gradom u bajci. Glavni grad Nepala 
ovoga puta nas je dočekao sa 
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policijskim časom i vojnicima koji su 
blokirali aerodrom. Nepalci, obično 
miroljubiv i gostoprimljiv narod, 
izazvani ubijstvom 12 radnika u 
Iraku, napali su sve muslimanske 
objekte u Katmanduu. Prazne ulice, 
spaljene zgrade i leševi krava davale 
su jeziv prizor. Mini autobus koji su 
obezbeđivali vojni džipovi, odveo nas 
je u centrar grada. Komandir nas je 
pitao u koji hotel nameravamo da 
idemo. Rekao je da je bezbedan, ali 
da ne izlazimo iz njega. Neredi su se 
narednih dana smirili, i uspeli smo da 
obezbedimo neophodnu opremu za 
uspon. 

Do kineske (tibetanske) granice 
smo se prebacili putem od nekih 
stotinak kilometara koji je prekrio 
mulj i odroni kamena posle velikih 
monsunskih kiša. Više smo lebdeli 
iznad sedišta džipa, nego što smo u 
njima sedeli. Transport naše opreme 
između nepalske i kineske granice 
trajao je dva dana. Kraj našeg tereta 
dočekao nas je red od 100 metara: svi 
bi da nam prebace opremu kako bi 
zaradili koju rupiju. Deca očekuju da 
ih ponudimo keksom ili bombonama. 
Neprekidna kolona bosih, crnih i 
gotovo golih nosača je ceo dan 
prenosila naš teret u Kinu. Za svaki 
deo opreme smo morali da imamo 
odgovarajući papir. Samo za 
korišćenje satelitskog telefona morali 
smo da platimo taksu od 2.500 
američkih dolara. Na tridesetom 
kilometru od granice, u mestu 
Njilamu, na nadmorskoj visini od 
3.750 metara, zadržali smo se tri 
dana. Svaki dan se penjemo po 
okolnim visovima čija visina prelazi 

4.500 metara. 
Dobrim makadamskim putem 

penjemo se na prevoj La Lung-la na 
visinu od 5.124 metara. Ubrzo džip 
skreće: bezbroj puta smo prešli potok 
i konačno naleteli na kamen veličine 
fudbalske lopte od koje točak otpada. 
U širokoj dolini bez ijedne travke 
prepune rupa od miševa ili hrčkova, 
puta da gotovo nije ni bilo. Najleši 
deo vožnje je bio nailazak na žutu 
zemlju, sličnu ilovači, ravnu i bez 
izbočina, tvrdu kao asfalt, jer kiša je 
tako redak gost. Kilometar sat 
pokazuje stotku. Iza nas se diže veliki 
oblak prašine. Tek tada postaje 
jasnije zašto su alpinisti doskoro bili 
retki posetioci - teška je orijentacija, 
a nepostojanje puta zahteva 
beskonačno dug pristup planini. 

U širokoj dolini, na visini od 
5000 metara, grad od šatora. Stigli 
smo u takozvani Kineski bazni kamp 
Šiša Pangma. Sneg veje kao usred 
zime. Pored nas su alpinisti iz Japana, 
Španije i Kanade. Čekaju već 
nekoliko dana na himalajska goveda 
– jakove, da bi opremu prebacili do 
isturenog baznog kampa, u podnožju 
planine. Oficir za vezu, koji 
kontroliše dozvole za uspon na vrh 
određuje kada i koliko će jakova i 
kog dana krenuti tamo. To zavisi 
koliko mu se ponudi preko normalne 
cene. Došao je sa vagom, izmerio naš 
teret i odredio 32 jaka. 

Hodamo širokom dolinom 
jednoličnog pejzaža u koju može ceo 
Novi Sad stati. Jakovi su više gladni 
nego siti. Nervozni su i nasrću jedan 
na drugog. Za njima ostaje trag 
brašna iz džaka kojeg su rogom 
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probušili. Ni kartoni jaja, iako 
zapakovani u metalnu mrežu, nemaju 
sreće. Najgore je bilo kada su otišli 
na pojilo i potopili vreću gde nam se 
nalazi odeća. Niodkuda su se pojavili 
jedan Italijan i Španac, posle tri dana 
lutaju po moru kamenja u potrazi za 
isturenim baznim kampom. Iscrpljeni 
su, gladni i neispavani. Nahranili smo 
ih koliko smo mogli i uputili ih u 
Kineski bazni kamp. Kada smo se 
kasnije sreli zvali su nas spasiocima. 

Posle celog dana hoda pred 
nama se ukazao grad od šatora – 
istureni bazni kamp na 5.540 metara. 
Retka ravna mesta zauzeli su već 
ekspedicije iz Francuske, Češke, 
Italije, Španije, Japana, Švedske… 
Stigli smo poslednji i morali smo da 
ravnamo mesta za šatore. Razvlačimo 
antenu za voki-toki, a uveče palimo 
agregat. Satelitski telefon će nam 
narednih dana biti jedina veza sa 
svetom. 

Teren viši od baznog kampa, 
iako je bez snega, veoma težak za 
kretanje. Kamene morene nas 
prisiljavaju da se stalno penjemo i 
spuštamo, dok nam je sitan kamen 
izmiče ispod nogu. S leve strane teče 
ledena reka čudnog oblika. Delimično 
je pokrivena kamenitim materijalom 
koji se obrušava sa strana ledničke 
doline. Reka teče ispod samog 
grebena Šiša Pangme. Polako se 
topeći pod uticajem sunca i blaže 
klime, u planinskoj podgorini pred 
sam kraj svoga toka led poprima 
oblike tornjeva, piramida, kupa, 
gradeći neprohodni lavirint. Kretanje 
ledenog toka je veoma sporo u ovo 
godišnje doba, nekoliko santimetara 

dnevno. Na kraju se led topi gradeći 
jezero iz koje izvire bistra čista reka. 
Pred ledenim zidom reke podigli smo 
šatore koji će nam služiti kao depo. 
Svu penjačku opremu smo danima 
donosili u rančevima čija je težina 
prelazila 30 kilograma. 

Na usamljenoj kupoli vrha 
danima besni nevreme, dok nas, na 
5.540 metara zasipa sneg i led. 
Francuska ekspedicija odustaje. Gore 
na planini je napadalo novog snega 
preko kolena. Naš šerpas Dava, bio je 
kod lame u manastiru pre ekspedicije, 
rekao je da će za punog meseca, 27. 
septembra, vreme biti lepo. Goran se 
setio da je na Čo Oju (8.201 metara) 
bio pre šest godina baš 27. septembra, 
a mi smo prošle godine 27. aprila bili 
na vrhu Baruncea (7.129). Slučajnost 
ili sujeverje? Odlučismo da nam i 
ovoga puta 27. bude dan “D” za 
uspon na vrh.  

Na mestu gde je ledena reka 
široka 500 metara, uz stalno penjanje 
i spuštanje, prešli smo kroz ledenu 
reku. Zbog konfiguracije terena, 
kratkih litica i dubokih ponora, nismo 
bili navezani na uže, što je 
prestavljalo dodatni rizik prelaska 
glečera. Naime, svaka dodatna mera 
obezbedjenja je usporavala kretanje. 
Posle glečera, isprečila se duga strma 
snežna padina koja počinje na 
nadmorskoj visini 5.900, a završava 
se na terasi gde smo smestili prvi 
visinski logor. Nagib padine od 50 
stepeni, pukotine u ledu pokrivene 
snegom i orkanski vetar su toliko 
usporile tok uspona, da tek u suton 
dana kada je temperatura već ispod 
minus 20 stepeni stigli do šatora na 
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6.220 metara. Šatori su zbog 
orkanskog vetra preko pola metra 
ukopani u sneg.  

Ujutru, za dobro jutro, odmah 
iznad šatora počelo je penjanje uz 
okomitu liticu najtvrđeg leda. Kasnije 
sledi manji nagib, ali na padini je 
dubog sneg. Pod teretom ranaca u 
kojima su boce sa kiseonikom, šator, 
vreća za spavanje, 200 metara užeta, 
perjana jakna, boce sa gasom za 
primuse i još dosta druge opreme, 
upada se preko kolena. Treća noć ka 
vrhu provedena je na visini od 6.750 
metara. Osim umora, drugih 
zdravstvenih problema nema. Za 
večeru - supa iz kese. Šerpas Dava 
nudi suvo jakovo meso. Jeste tvrdo 
k’o đon na cipeli, ali prija više od 
supe koja se već danima jede. 

Snežna dolina koja razdvaja 
severnu stenu Šiša Pangme i vrh 
Džebokangan Ri (7.365 m) deluje 
kao rerna. Sunčevi zraci kroz 
kristalno čisto nebo nesmetano prže i 
odbijaju se o bele litice i zrače 
toplotu sa svih strana. Krema koja se 
sa prsta nanosi na lice, ništa ne 
pomaže. Koža je gotovo izgorela. Na 
kraju doline beli ledeni zid, protkan 
crnim izbočinama stene. Ko će prvi 
preko nje? Nikom se ne žuri. Ćutiš, 
gledaš i uzdišeš. Celom dužinom 
postavljeno je uže. Kad se umoriš, ide 
sledeći na čelo. 

Noć na 7.300 metara protekla je 
tako što nas je u šatoru za dvoje stalo 
je šestoro. Boca sa kiseonikom je 
otvorena i on polako curi u šator. U 
baznom kampu kuvar pali Puđu i čita: 
"Aum mane padne hum...". Svi 
verujemo da su nam Bogovi 

naklonjeni i da 700 metara sna o vrhu 
za nas su  java. 

U 6,30 ujutro još je mrak. 
Greben oštar i strm, ima i 60 stepeni 
nagiba. Fiksnu užad, jedno za drugim, 
postavljamo. Smenjuje se dubok 
sneg, led i kamen. Posebno je opasno 
kada posle snega naiđe kamen. 
Dereze su pune snega i klize na 
kamenu. Pod vrhom kamena 
vertikala, za vertikalom – stena čiji je 
nagib 90 stepeni. Sat pokazuje 14,15 
časova po kineskom vremenu, 
odnosno 8,15 po srednjeevropskom. 
Vrh Šiša Pangma je pod nogama Ise 
Planića, Hoselitea Bitea, Gorana 
Ferlana i Andora Luhovića, koji se na 
vrh popeo bez dodatnog kiseonika iz 
boce. Ovo je prva ekspedicja iz 
Srbije i Crne Gore koja se popela na 
vrh viši od osam hiljada metara. 

Vodja ekspedicije Miodrag 
Jovović, koji je maestralno dirigovao 
tokom uspona, kada je preko voki-
tokija čuo da je vrh Šiša Pangma pod 
nogama vojvodjanske himalajske 
ekspedicije nasmejana lica je samo 
rekao: "Naša priča nema kraja". Ona 
se ovim uspehom nastavlja. Najviši 
vrh na svetu Mont Everest, visok 
8.848 metara, je naš sledeći cilju, - u 
martu 2005. godine". 

 
Milivoj Erdeljan 

 

U subotu 4. decembra 2004. održaće 
se 7. sednica Upravnog odbora 
PSSV.  Na toj sednici će se usvojiti 
plan aktivnosti za 2005. godinu. 

 


