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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, Вла-

димир Банић, Исо Планић, Гачуф 

Валтер 
 

Текстове можете достављати на  

е-маил omilorad@Eunet.yu 

PSSVojvodine@neobee.net 
 

 САДРЖАЈ 

23 Бесана ноћ 

Миливој Ердељан; 

25 4. Меморијал др Игњат Павлас 

Аида Скакић; 

27 Зеленгора 

Сања Штефан; 

28 Јован Лакатош 

Милић Миљеновић; 

31 Највиши врх Африке 

Аида Скакић; 

32 Арача 

Александар Дамјановић; 

34 Крпељ вреба из високе траве 

Т. Ивезић; 

35 Средовечни Железничар 

Драган Ћирић; 

36 Пројекат Еверест 2006. 

Миливој Ердељан; 

39 У поткровљу света 

Миливој Ердељан 

 

ЕКСПЕДИЦИЈА ЕВЕРЕСТ 2005. 

У периоду од 28. марта до 6. 
јуна 2005. прва експедиција из Ре-
публике Србије под називом Вој-
вођанска експедиција Еверест 
2005. покушаће да се са северне 
стране попне на највиши врх на 
свету Монт Еверест висок 8.848 м. 
Чланови експедиције су: Миодраг 
Јововић /вођа експедиције/, Андор 
Луховић, Хоселито Бите, Исо 
Планић, Горан Ферлан, Душко 
Момић и Миливој Ердељан Ток 
експедиције можете пратити на 
сајту експедиције: 
www.vojvodineanexpedition.net. Све 
додатне информације искључиво 
можете добити од експедиционе 
агенције за информисање: 
Аида Скакић: тел:064/134-00-88; 
Здравко Јањић: тел:063/519-516. 
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BESANA NOĆ 

 
Ponoć je, hladno je samo kako 

može da bude na Himalajima. U ovoj 
noći punog meseca, neba punog 
sjajnih zvezda, san neće na oči. U 
šatorima na 5.540 metara osim mene i 
Strike (vođe ekspedicije), nema 
nikog. Andor, Hoze, Iso i Goran su 
na 7.300 metara, noćas kreću na vrh.  
Da li je moguće da od ove jedne noći 
zavisi rad, trud, trening koji smo 
uložili u poslednjih osam meseci? 
Kuvar oko 1 sati posle ponoći tabana 
pored šatora. Pali crveno drvo u 
kamenom hramu – puđi. Čujem da i 
Striko se prevrće, ni on ne spava. Sa 
mp3 plejera kojeg držim u gaćama da 
se ne bi smrznuo ređaju se pesme za 
pesmom. Kako koja nova pesma, tako 
nove suze na očima. Da sam negde na 
drugom mestu sigurno bih sakrio i ne 
bih nikom rekao za njih. Kada je 
zapevao Jura Stublić: 

Vi prekrasni ljudi 
sa vama mogu celu noć 

biti budan i sanjati na nogama 
i pevati do zore. 
Vi prekasni ljudi 

vi ste sve što imama ja. 
Sa obraza više ne liju potoci već san-
te leda. Kroz glavu svašta prolazi. Se-
tio sam se prošlogodišnjeg povratka 
sa vrha Baruncea visokog 7.129 me-
tara. Pre naše ekspedicije ni jedna 
ekspedicija iz Srbije i Crbe Gore se 
nije popela ni na jedan himalajski 
vrh. Barunce pet sezona pre nas nije 
ispenjan, a bilo je preko deset ekspe-
dicija. Jedan član engleske ekspedici-
je, koja je tek kretala ka vrhu kada 

smo mi krenuli sa planine, je 
poginuo.  

Kad smo se vratili, dočekali su 
nas oni koji pričaju o našem usponu 
na tako skroman način, kao da se radi 
o nekom bezazlenom brdašcu. To 
vređa, ali ništa ne boli. Prvo ističu 
svoje vlastite uspehe skromnih avan-
tura, a gotovo i zaborave o čemu se 
ovde priča. Avanturizam je kada se 
upuštamo u situacije za koje nismo 
spremni, gde konce ne držimo u svo-
jim rukama već to čini sreća. No, 
ovde se priča o veštini koja je dos-
tigla umetnički nivo. Razmišljam, 
možda im je povređena taština, što je 
izazvalo srdžbu, ali nikako mi nije 
jasno kako neko može toliko da mar-
ginalizuje i omalovažava rezultate i 
uspehe. Slušam ih i hteo bih da u nji-
ma prepoznam konkurenciju, jer sva-
ka zdrava konkurencija je pokretač 
nove energije i snage za dokaziva-
njem. Ali ne mogu, jer oni do tih 
visina ne mogu da stignu ni leteći 
avionom, a kamoli da se uzdiglu na 
krilima sopstvenog uspeha. 

Kuvar pored puđe izgovara: 
"Aum mane padne hum...". Vraća me 
na Šiša Pangmu. Pre polaska na ovo-
godišnju ekspediciju opet svi pritis-
kaju i nisko “udaraju” sa svih strana. 
Neki su se dosetili da bi obezbedili 
sredstva za svoja treking putovanja 
kod raznih sponzora da se pres-
tavljaju kao učesnici ekpedicije. Dru-
gi opet pričaju o ekspediciji ... ne mo-
gu da tako nešto napišem. Da li je 
moguće da ljudska bahatost dozvolja-
va ljudima koji stereotipno ponavlja-
nju jedne te iste vrhove i staze, sebi 
za pravo daju da se tako ponašaju? 
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Ne mogu da razumem da niko nije 
barem poželeo srećan put i lepo vre-
me od ljudi koji vode ovaj sport u re-
publici ili državi. U stvari jesu, ali u 
svoje lično ime ili u ime društva iz 
kojeg su.  

Ipak mi smo veliki borci i za-
ljubljenici u planine. Ne mogu nas da 
pokolebaju ti zajedljivi podsmesi, jer 
jednostavno bez planine ne možemo 
da živimo. Oni malobrojni koji 
iskrenu veruju u nas, oni nam daju 
snagu i veru u uspeh. Nas šestoro je 
možda najbolje uporediti sa sibirskim 
haskijem. Izdržljivi smo, a malo nam 
je potrebno za održavanje. Mi smo 
ljudi koji ne mogu da žive bez stenja, 
leda i belog beskraja. Sa radošću 
slušamo snažne udarce čekića i cvile-
nje klinova dok ih zabijamo. U krvi 
nam je briga da li u celom nizu klino-
va ima bar jedan koji može izdržati 
trzaj užeta pod težinom tela. Kada se 
ljuljamo na kraju užeta osećamo strah 
i bol, ali ne razmišljamo ni kako smo 
poleteli ni otkud, u ovom beskraju 
stena naleće na nas. Malo posle 
ponovo visimo na klinovima. Jednom 
nogom samo vrhom cipele oslanjamo 
se na malu kamenitu izbočinu u steni, 
dok drugom uzalud tražimo oslonac. 
Jedemo ko ptice, pahuljice i zrnjevlje. 
Dišemo k’o ribe na suvom.  

Voki-toki je progovorio. Javlja 
se Hoze: "Jako je hladno, krv se ledi 
u venama, ali krećemo ka vrhu". Slo-
venački alpinista svetskoga glasa Jer-
nej Nejc Zaplotnik, koji je pod lavi-
nom ispod himalajskog vrha Manaslu 
zauvek ostao u večitom ledenom 
zagrljaju 23. aprila 1983. godine, u 
jednom od svojih intervijua posle 

uspona na Mont Everest 1979. godine 
je rekao: “Ne bez  razloga, nas zovu 
osvajačima beskorisnog. To sam 
osetio pre neki dan kada sam dospeo 
na vrh Mont Everesta. U jednom 
trenutku pomislio sam: pa ovo je sve 
ludost! Nisam osećao nikakvu radost 
pobede, jednostavno bio sam prazan. 
Dostigao sam nešto što sam želeo 
celog života. A šta sad?! Misli su mi 
bile usmerene u dolinu. Što pre sići! 
Što brže pobeći od ledene smrti koja 
je vrebala na toj visini.” 

Besana noć se pretvara u sunča-
no jutro, ali ne zadugo. Oko podneva 
navlače se crni oblaci i počinje sneg 
da pada. Javlja se Šerpas Dava: "Sneg 
je dubok, do kolena je. Prešli smo do 
sada dve vertikale, treća pos-lednja 
od 20 metara je pred nama. Treba 
nam još najmanje dva sata do vrha. 
Svi idu do vrha, a Andor se penje bez 
kiseonika". Striko šeta oko šatora, 
uzima dvogled, ali se ništa ne vidi. 
Priča u voki-toki ali niko ne 
odgovara. U 14,15 voki-toki ponovo 
krči. Javlja se Goran: "Na vrhu smo. 
Vrh je toliko mali da ne možemo svi 
na njega da stanemo". Opet muk, a 
zatim ne krik, već urlik koji je odje-
kivao celom dolinom. Uspeli smo. 
Mogu da nas vole ili ne, ali moraju da 
poštuju ono što smo uradili!!! Sa-mo 
neka se upamti koja se ekspedi-cija 
prva popela na vrh viši od 8.000 
metara iz Srbije i Crne Gore, pa je 
dosta. U 14,30 h, odnosno 8,30 h po 
našem vremenu već smo javili da je 
vrh pod nogama članova Vojvođans-
ke ekspedicije. Objavljuju: TV BK, 
TV RTS 1, B-92, TV Novi Sad itd. 
Stižu na desetine čestitki e-mailom. 
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Stižu čestitke od rođaka, prijatelja, 
komšija, Holanđana, Slovenaca, Ira-
ca, Makedonaca, Kanađana i drugih.  
Najoriginalniji e-mail glasi: "Čestita-
mo svima, javi se čim budeš mogao. I 
dolazi bre što pre kući, vinograd još 
nije obran, a kad će ne znamo". Radi 
redovnog javljanja sa ekspedicije Ši-
ša Pangma morali smo sa sobom da 
nosimo: lap top, satelitski telefon, 
agregat, solarne panele i digitalni foto 
aparat. Prema proceni naših donatora 
ukupno oko 15 miliona ljudi je čulo 
za naš uspeh. 

Kroz dva dana pesma u baznom 
kampu. Vratili su se prijatelje, kakvi 
prijatelji, braća sa vrha. Bazni kamp 
bruji: Vratili su se "krejzi Srbi", tako 
su nas iz milosti zvali u kampu, jer 
poslednji smo došli pod Šiša Pan-
gmu, a prvi se vraćamo. Trebalo nam 
je 13 dana da se popnemo na vrh. Uz 
Božiju pomoć, sreća nas je htela. Bili 
smo više od opsednutosti posvećeni 
pripremama i treninzima pre ekspe-
dicije. Došli smo spremni za najteže 
napore, i kada se nebo otvorilo 
iskoristili smo svoju šansu. 

Vođa ekspedicije do povratka sa 
vrha nam je branio da pevamo pesmu 
koja se pored još dve pesme nameće 
da bude himna naše ekspedicije: 

Neka staro društvo dođe 
ko nekada davno u kraju mom 

nek' se čuje stara pesma 
taj zadnji glas srca mog 
Moj život je kratak bio 

i prolazan kao san 
a ja želim samo jedno 

da živom još jedan dan 
Ovo je priča malih ljudi (člano-

vi ekspedicije: Miodrag Jovović – 

vođa ekspedicije, Andor Luhović, Iso 
Planić, Hoselito Bite, Goran Ferlan i 
Milivoj Erdeljan) koji su krenuli da 
pokušaju da stigli na najviši vrh sveta 
2005. godine. Do sada od 6 ekspedi-
cija, koliko je bilo na Himalaje iz 
Srbije i Crne Gore (1991.-Anapurna 
4; 1996.-Mont Everest; 2003.-Barun-
ce; 2004.-Kabru; 2004.-Šiša Pangma 
i 2004.-Pumori) nažalost samo su 
naše dve bile uspešne. 

I na kraju da se ne lažemo, u 
našem okruženju uspeh se ne prašta. 
Često pomislim da bi nam bilo lakše 
da smo u nekom drugom okruženju, 
ali srećom ta nas misao kratko drži. 
Volimo ljude koji imaju ličnost, koji 
kroz život slušaju i prate sebe, ali koji 
su naučili da uvažavaju i druge. 
Njihova reč nam je jako važna.  

 
Milivoj Erdeljan 

 

4. MEMORIJAL  

DR  IGNJAT PAVLAS 

 
U subotu na planinarskim staza-

ma Fruške gore održan Četvrti me-
morijal dr Ignjata Pavlasa. Predsed-
nik Velike narodne skupštine i prvog 
vojvođanskog planinarskog društva 
Dr Ignjat Pavlas je ubijen 23. januara 
1942. godine u velikoj Novosadskoj 
raciji, zajedno sa svojom suprugom 
Olgom i još preko 1300 svojih 
sugrađana 
- Oni koji su dolazili prethodnih go-
dina, imali su prilike da saznaju 
uglavnom sve o dr Ignjatu Pavlasu. 
Za one koji su danas prvi put ovde, 
valja reći da je on bio poznat novo-
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sadski advokat, da je rođen 1885. go-
dine i da je u burnim jesenjim danima 
1918. godine bio vrlo aktivan u 
poslovima vezanim za prisajedninje-
nje Vojvodine Kraljevini Srbiji – 
obratio se Ilija Petrović planinarima 
okupljenim na tradicionalnom Memo-
rijalu dr Ignjata Pavlasa.  

Planinarsko-smučarsko društvo 
“Poštar“ iz Novog Sada od 2002. go-
dine organizuje Memorijal dr Ignjata 
Pavlasa pod nazivom «Tri najviša 
vrha Fruške gore». Pešačenjem od 
Beočina preko Osovlja i tri najviša 
vrha Fruške gore – Crvenog čota (539 
metara), Pavlasovog čota (531 metar) 
i Isinog čota (522 metara) i 
okupljanjem oko spomenika dr Ignja-
tu Pavlasu, vojvođanski planinari tra-
dicionalno odaju počast prvom pre-
dsedniku prvog vojvođanskog Plani-
narskog društva Fruška gora subotom 
koja prethodi datumu njegove 
tragične smrti.  

Inicijativu za obnavljanje uspo-
mene na dr Ignjata Pavlasa pokrenuli 
su novosadski planinari na čelu sa 
profesorom dr Milanom Breberinom, 
predsednikom Planinarsko-smučars-
kog saveza Vojvodine. Najpre je 
1999. godine bezimeni, drugi po vi-
sini fruškogorski vrh nazvan Pavla-
sov čot, gde je 26. novembra 2000. 
godine uz pomoć Advokatske komore 
Vojvodine i Beočinske fabrike ce-
menta podignuto skromno spomen-
obeležje po nacrtu novosadskog pla-
ninara Ota Jana. Uskoro je i jedna 
ulica u Novom Sadu dobila ime dr 
Ignjata Pavlasa.  
 
IZAŠAO IZ POLITIKE, ZAŠAO U 

PLANINE 
 

Početkom novembra 1918. go-
dine izaslanstvo Novog Sada i Petro-
varadina predvođeno Ignjatom Pavla-
som probilo se u Beograd i od 
Vrhovne komande srpske vojske zat-
ražilo da vojska što pre uđe u Novi 
Sad. Posle nekoliko dana, 9. novem-
bra, u Novom Sadu je priređen doček 
konjičkom eskadronu majora Vojisla-
va Bugarskog,  a 25. novembra je 
održana Velika narodna skupština, 
kada je izglasano otcepljenje od 
Austrougarske i prisajedinjenje Kra-
ljevini Srbiji. Skupštini je predseda-
vao dr Ignjat Pavlas. 
- Vrlo aktivan u političkom životu, 
jedno vreme je bio i poverenik za 
unutrašnje poslove u Vojvodini, a 
onda se potpuno povukao pred 
naletom anti-srpskih demokratskih 
snaga predvođenih Vasom Stajićem i 
Budom Boškovićem. Okrenuo se pla-
ninarstvu i sa grupom istomišljenika 
1924. godine osnovao Planinarsko 
društvo Fruška gora, koje se smatra 
pretečom današnjeg Planinarskog 
saveza Vojvodine. Nekoliko godina 
je bio predsednik, kasnije doživotni 
predsednik, pa se okrenuo sokolstvu, 
a politici se vratio samo na jedan tre-
nutak, marta 1941.,  kada je pred No-
vosađanima održao jedan patriotski 
govor – saznali su planinari od Ilije 
Petrovića, jednog od vodiča na stazi 
Memorijala.  

Posleratni politički život je 
ostao bez jednog velikana, dok je pla-
ninarstvo dobilo pregaoca koji je 
organizovao izgradnju planinarskih 
domova na Fruškoj gori i Rudniku 
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kod Gornjeg Milanovca, ali i 
markiranje oko 300 km fruškogorskih 
planinarskih staza. Kao dugogodišnji 
starešina sokola Bačke župe, dr 
Pavlas je organizovao i podizanje 
Sokolskog doma u Novom Sadu, 
danas zgrade Pozorišta mladih. 
 

CILJ ISTI – JAČATI 
PLANINARSKI POKRET 

 
Dr Ignjat Pavlas je ubijen 23. 

januara 1942. godine u velikoj Novo-
sadskoj raciji, zajedno sa svojom 
suprugom Olgom i još preko 1300 
svojih sugrađana. Od tada su prošle 
63 godine, ali planinari dobro pamte 
njegov rad na omasovljenju 
planinarskog pokreta. 
- Danas, ovde na Pavlasovom čotu, 
moramo se zapitati koliko mi činimo 
za razvoj planinarstva. Stariji plani-
nari prepoznaju sva lica sa kojima se 
sreću na mnogobrojnim izletima, a 
podmlatka ima sve manje. Prosek 
godina je preko pedeset – pokazao je 
Ilija Petrović na vremešne planinare, 
među kojima je najstariji bio krepki 
čika-Đura u devetoj deceniji života.  

Bila je tu, doduše, i grupa mla-
đarije, među kojima je ubedljivo 
najmlađi bio šestogodišnji Vladimir. 
Uprkos stasu i godinama, rame uz 
rame sa malko starijim podmlatkom i 
veteranima prepešačio stazu 
Memorijala.  
- Neka svako od nas pomogne da se u 
narednim godinama ojača planinarska 
organizacija. Pozovimo prijatelje da 
nam se priključe sa svojim prijate-
ljima i neka nam se pridruže novi i 
mladi ljudi, pa da nastavimo ono što 

je započeo dr Pavlas – pozvao je 
Petrović.  
 

Aida Skakić 
 

ЗЕЛЕНГОРА 

 

До ње није тешко доћи. Од 
Србиња, после три и по сата вож-
ње, махом макадамом, преко Тјен-
тишта и Чемерног, стиже се на 
Орловачко језеро, подно Зеленог 
Стога. Језеро бистро, порибљено, 
топло, погодно за камповање – на 
1.430 м/нв. Одмах изнад њега 
плато за камп, ту је и извор. 

У овом делу Зеленгора је 
крашког типа, пуна вртача, с доста 
камена и траве, али питома, про-
ходна. Ту су и њених осам језера: 
Орловачко, Југово или Бориловач-
ко, Штиринско, Котланичко, с 
друге стране Орловца (1.962 м) Бе-
ло и Црно језеро, а мало даље, иду-
ћи од Угљешинпг врха ка поднож-
ју Горње и Доње баре. Овде су и 
највиши врхови Зеленгоре: Брегоч 
(2.014 м), Козје стране, Стог, 
Орловац, Орловача ... Док с једне 
стране поглед дотиче само камен, 
са друге му пажњу привлачи 
Царева гора, густа столетна шума 
која тајне крије. 

Између Штиринског и Котла-
ничког језера – стећци. Има их и 
испод Видежа (1.864 м), на самом 
превоју, пред успон на врх. Ти 
надгробни споменици, ко зна коли-
ко су стари и коме су припадали. 
Многи су полегли, неки потонули у 
земљу. На некима се виде орна-
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менти, чак и цртежи на једном: с 
леве стране човек, а са десне јагње. 
Ко их је клесао, зналачки је то 
урадио. 

На највише врхове Зеленгоре 
није се тешко попети. Изненадио 
нас је успон на Љељен (1.766 м), уз 
Зелени Стог врх најближи кампу. 
Стрма стаза води кроз шуму, да би 
се изашло на предео под травом, 
али чији је нагиб велик. Уз то, 
препун је змија. Сваки корак 
одмеравамо, при томе смо 
принуђени да се и рукама хватамо 
за бусење. Врх не велика плоча и 
заиста се осећаш – на врху. 
Повратак је такође био авантура. 
Наишли смо на “камени град“, па 
по растињу до паса, ивицом 
разнобојне ливаде, ушли у стару 
шуму. Требало нам је доста 
времена док нисмо избили на стазу 
којом ћемо се вратити у камп. 

Последњег дана у шетњу смо 
пошли рано. Идући стазом крај 
језера, тик испод нашег кампа, 
угледала сам свеж траг на коме су 
се оцртавала три нокта. Хм...А 
онда сам помислила: учинило ми 
се. Нисам направила ни два корака, 
а уз саму стазу лежао је повећи 
изврнути камен. Знала сам: тог 
јутра је том стазом прошао медвед. 
Они изврћу камење и под њим 
траже мраве и црве, причали су ми 
Фочаци. 

Изврнуто камење налазили 
смо смо на целој Зеленгори. Она је 
царство дивљачи. На Козјим 
странама смо видели две дивокозе, 
и то је све. Планина је слабо 
насељена. У близини језера борави 

само шумар Националног парка 
Сутјеска. Некада је овде било 
доста катунских насеља, наилазили 
смо на њихове остатке. 

Довољно је само доћи до 
Орловачког језера, удисати чист 
ваздух, пити воду са извора, гле-
дати околне врхове, јести боров-
нице, које су на дохват руке, и оку-
пати се у језеру. А где су сви они 
дивни пејзажи које смо видели? 

 
Сања Штефан 

 

ЈОВАН ЛАКАТОШ 

 
Кад становник градића као 

Апатин успе да обиђе цео свет, 
спусти се у кратере вулкана и 
смрзава се у Сибиру, пентра се по 
најпознатијим планинама света и 
притом је у годинама које би и 
највећи ласкавац окарактерисао 
као пристојне, сигурно је да се 
ради о занимљивом лику. Управо 
такав је Јован Лакатош, фото-
орнитолошки глобтротер, ако не 
највећи познавалац, онда свакако 
највећи фотограф краљевске птице 
орла белорепана, Holictus albicila. 
Потрага за овом јединственом 
птицом, која краси и грб САД, 
водила га је на све стране света, да 
би направио антологијске снимке 
моћног господара висина. А све је 
почело као дечја игра. 
- Кад сам имао 12 година 1956. 
играјући се на периферији Апатина 
ухватио сам птицу, маленог 
штиглића. На ножици је имао неки 
чудан прстен са именом и адресом 
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у Будимпешти у ја лепо узмем па-
пир и оловку и пошаљем писмо на 
ту адресу. За 14 дана отпише ми 
један мађарски академик, захвали 
се и објасни да се радило о неком 
истраживању. Ту ти се ја заинере-
сујем за птице, а кад сам од учите-
ља Вала добио постер у боји са 
разним врстама прица, што је тада 
било чудо небеско, доживотно сам 
био “заражен“ – вели Лакатош. 

Један од првих потеза му је 
био да набави фото-апарат, како би 
и овековечио своју јурњаву за пти-
цама. Ко би рекао да ће са том 
“лајком“ и њеним наследницима 
направити фртаљ милиона киломе-
тара у потрази та што бољим 
кадром. 

За белорепана се заинтересо-
вао не тако далеке 1987, када је 
један Немац дошао у околину Апа-
тина да ову птицу, евроазијског бе-
лорепана, фотографише у приоба-
љу Дунава. Погледавши његову 
орнитолошку мапу схватио је да 
ова предивна птица има станиште 
на свега неколико места на свету: у 
Сибиру, Северној Америци, 
Африци, Цејлону, Мадагаскару. 
- Занимљиво да до тада још нико 
није урадио биологију размножава-
ња ових птица, пошто се гнезде на 
изузетно неприступачним местима. 
Ту се ја одмах договорим са Нем-
цем и поднесемо захтев 1989. та-
дашњем СССР-у да нам дозволи 
снимање у Сибиру, тачније на 
Охотском мору, полуострву Кам-
чатка. Наравно да су нас Руси 
откачили, код њих се тад друга 
песма певала, али смо ми свеједно 

сваке године обнављали захтев. 
Када смо им најзад досадили, 1993. 
у јуну, пусте нас у Сибир. 

У то време у целој Русији, а 
Руса са нама, наравно, има 300 
милиона, само два човека су знала 
нешто о белорепанима који се 
гнездио на Курилском језеру, не би 
ли презимио. 
- Те 1993. године дођемо на архи-
пелаг Чантари. Професор Руслаков 
из Хабаровска је већ био превише 
стар да би нам помогао на терену, а 
Лопков, који и живи на Камчат-ки, 
сувише ћудљив и затворен, да не 
кажем љубоморан на своје зна-ње. 
Било како било, тек те године 
ништа паметно нисмо направили. 

Експедицију под патронатом 
немачког ГДТ, фирме специјализо-
ване за озучавање и фотографи-
сање светске флоре и фауне, 
поновили су после две године. 
- Одемо на Камчатку и почнемо да 
шпартамо по 200 километара оба-
ле. Са све фото-опремом тешком 
по 43 килограма, испентрамо се до 
девет гњезда. Прва два празна. 
Друга два приступачна за нас, али 
и не за фотографисање. Лош угао. 
Наместимо се ми код петог гнезда 
са птићем и чекамо. Прођоше два 
дана и две ноћи, али џабе, родите-
љи не долазе. Да птиче не би уги-
нуло, морали смо да одемо. Тек 
код шестог гнезда смо имали сре-
ће, и тад су настале слике које су 
објављене у свим часописима који 
нешто значе у орнитологији и зоо-
логији. Од “Националне географи-
је“, па надаље – поносан је 
Лакатош. 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  
 

PUTNIK broj 49  M A R T  2005.  
 

P
ag

e3
0 

Али није да је путовао по 
белом свету само због белорепана, 
иако се због њега поред смрзавања 
на сибирских минус 51 степени, и 
презнојавао на 44 у кратеру африч-
ког вулкана Нгоро-Нгоро. Концерн 
за који снима, већ наречени ГДТ, 
интересује много више од саме 
птице: етнографија, култура, гео-
графија ... У својој немачкој цент-
рали овај концерн поседује више 
од 18 милиона дијапозитива, чије 
објављивање наплаћује и тако 
финансира даља фотографисања. 
- Радити за овакву фирму је неве-
роватан доживљај. Замислите на-
шег сиротог фотографа кад добије 
паре за експедицију, негде у белом 
свету, најсавременију опрему и по 
15 километара филмова. Дође ти да 
скачеш до плафона. Али, и они 
имају своју рачуницу. За њих не 
могу да раде само добри фотогра-
фи. Човек мора да зна шта треба да 
слика, нису им потребни, да тако 
кажем, фото-трактористи. О как-
вим пројектима се ради, могу да 
појасне и буџети за снимања у 
белом свету. На пример, Амери-
канци за поједине пројекте добија-
ју и по 200 хиљада долара. Најјача 
имена зарађују по пола милиона 
долара на црвићима и лептирићи-
ма, али зато, не дај боже да се неко 
превари и објави тако ауторизова-
ну фотографију без плаћања танти-
јема. Није то као код нас. Узмем 
новине, трас под скенер и штам-
паш поново. У најбољем случају на 
суду их чека 200 хиљада евра 
тешка нагодба како би се одустало 
од тужбе – прича Лакатош. 

Живот и прикљученија фото-
орнитолога водио је Лакатош по 
разним меридијанима. Од европс-
ких земаља није био само на 
Исланду и у Албанији, као ни у 
Шведској (што је готово неверо-
ватно, пошто управо у овој земљи 
живи његова ћерка), Блиски исток, 
Танзанија, Кенија, Занзибар, обе 
Америке, Непал, Монголија, Тај-
ланд, Цејлон ... ређају се земље, 
континенти и доживљаји. 
- Ма, било је свега и свачега, али 
ваљда најзанимљивији догађај де-
сио се на граници са Монголијом, 
на реци Каргији. Седимо ми на 
обали, кад ево ти га хеликоптер са 
монголске стране. Спусти се и из 
њега изађоше Монголи. Речица 
плитка, ми је “форсирамо“ и, реч 
по реч, кад испадне да им је то 
председник. Извадише они неку 
пластичну дволитру с вотком, па се 
и “пречестимо“ са председником. 
Еј, бре, није мала ствар, натежем 
из истог пластиканера са државном 
главом. 

Разноразне експедиције одве-
ле су Јову Лакатоша и на кров све-
та, Хималаје. У својој фотограф-
ској торби, поред два и по милиона 
ролни испуцаних филмова, има пет 
врхова виших од пет километара. 
Килиманџаро обашка. Али, и поред 
свега забринут је. Мучи га 
менискус левог колена. – Знаш 
шта, како је почела ова нога да ме 
мучи још може да ми се деси да ни 
не стигнем да се попнем на Монт 
Еверест – брине се Јова 

 
Милић Миљеновић 
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Pavle Ferarinov i Đorđe Mikalački 
osvojili najviši vrh Afrike 

 
Penzioneri osvetlali obraz novo-

sadskom PSD “Železničar“ 
- Ka vrhu smo krenuli 27. januara 15 
minuta posle ponoći. Na Gilmanovoj 
tački, na 5685 metara, sačekali su nas 
kontrolori, a i na vrhu, na Uhuru 
Piku, dežurali su kontrolori i beležili 
svakog pristiglog planinara – opisao 
je Pavle Ferarinov 

Vest se brzinom munje proširila 
među novosadskim planinarima: Pav-
le Ferarinov i Đorđe Mikalački kroči-
li su 27. januara na Uhuru Pik (5.895 
metara) na planini Kilimandžaro, 
najvišu tačku afričkog kontinenta. 
Ništa neobično, jer su vojvođanski 
planinari itekako aktivni, ali je ovde 
reč o penzionerima. 

Ekspediciju “Kilimandžaro 
2005.” organizovalo je PSD “Želez-
ničar” iz Beograda. Pored Beograđa-
na - Nikole Helete, vođe ekspedicije, 
i članova Milice Pušonjić, Vesne Ćo-
sić, Snežane Svilar, Branke Maslova-
rić, Marka Mijailovića, Nikole Vuki-
ća i Zvezdana Grujića, ekspediciji su 
se priključili i Makedonci Duško 
Hristov, Andreja Jakimovski i Marin 
Stojanovski, kao i Pavle Ferarinov i 
Đorđe Mikalački, članovi PSD 
“Železničar” iz Novog Sada. Na put 
su krenuli 20. januara, vratili se 5. 
februara i na redovnom sastanku u 
prostorijama “Železničar”-a,  ispričali 
su pojedinosti sa uspona na najvišu 
tačku crnog kontinenta. 
- Dali su mi pola sata, a meni toliko 
treba samo da pričam o plemenu 

Masai – našalio se Pavle Ferarinov, 
pokazujući sertifikat koji se dobija 
nakon osvajanja vrha. Od 13 članova 
ekspedicije, njih 11 je izašlo na Uhu-
ru Pik, jedan je stigao do Gilmanove 
tačke na 5685 metara, što se takođe 
priznaje kao da je osvojen sam vrh, a 
jedan planinar je odustao u planinar-
skom domu “Kibo” na visini od 4.750 
metara. 

DOMORODAČKE POLIGLOTE 
Na Kilimandžaro se stiže neka-

ko naokolo, preko Ciriha i Najrobija. 
Posle prelaska kenijsko-tanzanijske 
granice, stiže se u Arušu, grad sa 80 
000 stanovnika. 
- Kao Zrenjanin – uporedio je Pavle, 
dodajući da se ipak ta dva grada ne 
mogu porediti, jer je  Aruša 
urbanistički nesređena, a na ulicama 
nema ni jednog jedinog saobraćajnog 
znaka. 
- Pa ipak, nema nervoze, nema 
saobraćajki, mada svi pretrčavaju 
ulicu – dodao je on. 

Pre polaska ka Nacionalnom 
parku Kilimandžaro, planinari su se 
snabdeli hranom i geografskim karta-
ma, a onda, na samom ulazu u park, 
ostavili vozila i obavili sve formal-
nosti oko prijavljivanja ekspedicije i 
iznajmljivanja ekipe koja će ih pratiti 
narednih 5 dana tokom uspona. 
- Nas 13 dobilo je pratnju od 35 ljudi. 
Imali smo vodiča, kuvara i svako 
svog nosača. Lako smo se sporazu-
mevali, jer domoroci, iako nepismeni, 
odlično govore engleski, nemački, 
francuski… - naglasio je Pavle. 

Za težak posao afrički nosači 
su izuzetno loše plaćeni. Kako su naši 
planinari saznali, zarađuju dolar 
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dnevno, što znači nekih 5-6 dolara za 
jednu turu. Agencija ih angažuje 4 
puta mesečno. Radni vek im je 
desetak godina. 
- Kada smo na rastanku vodiču i 
njegovom sinu dali po 10 dolara, 
samo što nam se nisu klanjali! – 
dodao je Pavle. 

BUNGALOVI ČISTIJI OD 
HOTELA 

Za dobro pripremljene planina-
re,  uspon na Kilimandžaro tehnički 
nije naročito težak, mada statistike 
kažu da tek 38 procenata njih stigne 
do vrha. Prvog dana se prelazi 12 ki-
lometara do prvog baznog logora na 
visini od 2720 metara, drugog dana 
planinare očekuje tura od oko 15 km.  
- Ne nose se šatori, jer su u logorima 
sagrađene drvene kućice kao iz bajke, 
čistije od mnogih naših hotela sa ne-
koliko zvezdica. Uz put smo sretali 
mnoge ekspedicije iz Kine, Austra-
lije, Francuske, Slovenije, Hrvat-
ske… – nabrajao je Pavle. 
Drugu noć su proveli na visini od 
3750 metara, da bi u treći logor stigli 
narednog dana u predvečerje . 
- Umesto oko podneva, stigli smo tek 
oko 17 sati. Večera, pa spavanje, a 
onda ustajanje u 23 sata. Ka vrhu smo 
krenuli 27. januara 15 minuta posle 
ponoći. Na Gilmanovoj tački, na 
5.685 metara,  sačekali su nas kon-
trolori, a i na vrhu, na Uhuru Piku, 
dežurali su kontrolori i beležili 
svakog pristiglog planinara – opisao 
je Pavle. 

Kako tvrde naši vremešni pla-
ninari, najteži deo uspona je pred sa-
mim vrhom. Veoma je teško na 
razređenom vazduhu savladati kamen 

sipar na oštroj uzbrdici, ali su oni 
ipak stigli na vrh ugašenog vulkana. 
Pavle u 8,40, Đorđe nešto posle 
njega, a onda su krenuli nazad. 

NA PUT PO USPOMENE 
Đorđe Mikalački je ekspediciju 

lako podneo zahvaljujući prethodno 
obavljenom usponu na Kavkaz i dve-
ma trening – akcijama, a dobro mu je 
došao i priručnik Planinarskog saveza 
Srbije. Napravio je „finansijsku 
konstrukciju“ znajući da će ta stavka 
interesovati mnoge planinare: 
- Sa dve trening-akcije, troškovima 
puta, vakcinacijom i ulaznicama za 
nacionalne parkove, ekspedicija je 
koštala oko 2000 evra po članu. Naše 
društvo nam je dalo 21.000 dinara, a 
za ostalo smo se sami snašli. I da vam 
kažem, ko god može, neka ide na Ki-
limandžaro, jer će imati čega da se 
seća do kraja života – naglasio je 
Đorđe. 

Tako su se Pavle Ferarinov (ro-
đen 1938) i Đorđe Mikalački (rođen 
1942) upisali na „Železničarovu“ listu 
osvajača Kilimandžara. Put im je utro 
Pera Janjatović 1989. godine. A na 
najviši vrh Kilimandžara, Uhuru Pik, 
prvi se popeo 6. oktobra 1889. godine 
Hans Majer.  

Aida Skakić 
 

ARAČA 

 

Arača je udaljena od Novog 
Bečeja oko 12 kilometara kada se ide 
na severoistok ka Kikindi. Ide se oko 
6 km asfaltnim putem. Sa desne 
strane u beskrajnoj banatskoj ravnici 
strše u daljini zidine Arače. Prelazi se 
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pruga i nastavlja ka jugu po poljskim 
putem skoro 4 km. Kada se dođe do 
lovačke čeke naglo se opet poljskim 
putem ide na istok, uz još dva lakat 
skretanja stiže se do Arače koja je na 
uzvišenju, visokom nekoliko metara. 
Ostaci crkve su dimenzije 40 sa 25 
metara. o su još uvek impozantni 
ostaci monumentalne srednjevekovne 
crkve za koju se smatra da je ona 
podignuta na temeljima još starije 
kasnoantičke crkve sagrađene između 
devetog i jedanaestog veka, o čemu 
svedoče fragmenti dekorativne plas-
tike sa motivima trostuke pletenice. 

Prema prvim pisanim dokumen-
tima, koji potiču iz prve polovine 
trinaestog veka, to je bio benedik-
tanski manastir. Ne zna se ko ga je i 
kada podigao, ali se zna da je na 
crkvenom saboru 1256. godine u 
Estergomu učestvovao iz manastira 
Arače opat Nikola. Interesantno je da 
iako je bio katolički samostan, oltar 
je okrenut ka istoru, što je karakteris-
tika pravoslavnih bogomolja. 

Po stilu i načinu građenja zak-
ljučeno je da je to trobrodna roman-
ska bazilika i da je crkva 1280. godi-
ne opljačkana i srušena, a da su kalu-
đeri pobegli. Dalje je konstatovano 
da je kraljica Jelisaveta Anžujska 
obnovila crkvu 1370. godine i da je 
tada izgrađen toranj ispred apside sa 
severne strane. Iako je crkva imala 
osnovu trobrodne bazilike, dozidani 
toranj zvonik je u gotskom stilu. 
Karakteristika ove građevine je 
masivnost ravnih zidnih površina, a 
građevinski materijal je uglavnom 
crvena opeka. Debljina zidova, koji 
su ojačani potporama iznosi preko 

jedan metar. Korišćen je i tesani ka-
men, kao i crveni mermer poreklom 
iz okoline Estergoma. U sredini je 
bilo šest potpornih stubova prečnika 
preko jedan metar, a interesantno je 
da je presek nekih stubova okrugao, a 
nekih pravougaoni. 

Sve u svemu stil građevine je 
dosta složen i komplikovan, kao i 
sama istorija Arače. 

Otkopavanjem i proučavanjem 
kompleksa crkve u toku 1897. godine 
nađena je Aračka spomen-ploča koja 
načinom izrade navodi na vreme 
kasne antike. 

Na jednoj strani ploče prikazana 
je verovatno prvobitna kasnoantička 
crkva, a na drugoj strani, u gornjem 
delu je sveštenik sa bradom. Desnom 
rukom blagosilja,  u levoj drži na gru-
dima knjigu. Desno je natpis u četiri 
reda, koji je tumačen na više načina. 

Ova Aračka spomen ploča je u 
nacionalnom muzeju u Budimpešti. 

Arača je kao naselje postojalo 
sve do 1337. godine kao katolička 
parohija. Kasnije od 1417. godine je 
u posedu srpskih despota Stefana 
Lazarevića i Đurđa Brankovića, koji 
su u ove krajeve naseljavali Srbe. 
Naselje je bilo čisto srpsko sve do 
oslobađanja Banata od Turaka. 

Zbog teških uslova života u 
Banatu posle proterivanja Turaka 
čitava sela su napuštana zbog velikog 
kuluka i poreza. To se desilo i sa 
stanovnicima Arače, koji su 1720. 
godine za svagda napustili svoj dom i 
otišli u svet. Stanovništvo se u stvari 
raselilo po okolnim mestima gde su 
uslovi života bili bolji. 

Tako je Arača opustela i ostala 
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pustara sve do 1826. godine kada su 
to, inače pogodno tlo, jer se nalazi na 
uzvisini, počeli da naseljavaju Mađari 
koji su došli iz Kunšaga u Mađarskoj. 
No, i oni se nisu ovde dugo zadržali, 
već su se posle nekoliko godina 
raselili po obližnjim selima Beodri, 
Vranjevu, Novom Bečeju. 

Arača je danas pusta. Golubovi 
se gnezde u njenim zidinama. Samo 
iz beskrajne banatske ravnice strše 
ostaci nekada velikog i monumental-
nog manastira. 

 
Aleksandar Damjanović 

 

КРПЕЉ ВРЕБА ИЗ ВИСОКЕ 

ТРАВЕ 

Лајмска болест се јавља се-
зонски, углавном у пролеће, и од 
ње најчешће страдају људи чије је 
занимање везано за боравак у пољу 
или на њиви. Зато се и препоручује 
ношење обуће и дугих ногавица. 
Међутим, страдају и намерници, 
који се шетају кроз високу траву. 
Болест је фатална, ако се на време 
не реагује и не обрати лекару за 
савет и терапију. 

Крпеља, било којег, а нарочи-
то зараженог – што се у принципу 
не може унапред знати, треба пре-
пустити лекару да га извади. Лај-
мска болест, коју преноси зара-
жени, “јеленски“ крпељ, уколико 
се не лечи развија се у три стади-
јума. Сваки стадијум карактеришу 
различити знаци и симптоми. У 
првом стадијуму заражени може да 
има осип са пликовима кружног 
облика са тамним средиштем и 

светлим спољним прстеном често 
на месту уједа крпеља. Осип може 
да буде топао и да сврби, такође 
може да нарасте више од 48 цен-
тиметара у пречнику. Неколико да-
на пре појаве осипа јавља се сталан 
бол у грлу и сув кашаљ. Током 
следећих неколико дана, јављају се 
кожне промене које обично поц-
рвене, као и осип на образима. 
Симптоми су и упала очију или 
широко распрострањена коприв-
њача. У року од три до четири не-
деље осип замењују црвени чири-
ћи. Јављају се и сталан замор, пов-
ремене главобоље, повишена тем-
пература, грозница, сталан пригу-
шен бол и увећање линфне жлезде. 
Ређе се јављају озбиљни проблеми 
– менингитис, бол у костима и 
мишићима или хепатитис. 

Неколико месеци касније по-
чиње друга фаза, која подразумева 
неуролошке проблеме и траје од 
неколико дана до неколико месеци. 
Посебно је уочљива парализа ми-
шића лица, а јављају се и срчани 
проблеми. Трећа фаза почиње не-
колико недеља или чак неколико 
година од уједа крпеља, праћена је 
боловима у мишићима или кости-
ма, који доводе до артритиса (запа-
љења зглобова). Изражен је оток 
зглобова, кукова нарочито, колена, 
рамена и лактова. Напади артрити-
са који се понављају могу да пре-
расту у хронични артритис, праћен 
тешком ерозијом костију и хрска-
вице. Крпеља је најбоље да извади 
хирург, али се може угушити 
минералним уљима. 

Т. Ивезић 
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SREDOVEČNI ŽELEZNIČAR 

 
U subotu, 19. februara, u Sve-

čanoj sali Matice srpske održana je 
54. radovna i izborna skupština Plani-
narsko-smučarskog društva ''Železni-
čar'' iz Novog Sada. Skupštini su, 
osim velikog broja članova Društva, 
prisustvovali i gosti iz grada, Dušan 
Dragojević (Sekretarijat za sport), 
Aleksandar Novicki (Služba za opšte 
i zajedničke poslove pokrajinskih 
organa), Veselin Lazić (PČESA), 
Miodrag Đukić (''Vrelo''), zatim Bori-
voje Veljković, predsednik Planinar-
skog saveza Srbije i Milivoj Erdeljan, 
sekretar Planinarsko-smučarskog sa-
veza Vojvodine, kao planinari - gosti 
iz planinarskih društava Novog Sada, 
Sombora, Vrdnika, Siriga, Beograda, 
Vršca, Šapca,B. Palanke i Zrenjanina. 

Izveštaj o radu Društva u pret-
hodnoj godini podneo je predsednik 
Društva Dragan Ćirić. Osvrnuvši se i 
na protekli četvorogodišnji period, iz 
brojnih podataka izdvojio je preko 
32.000 učesnika na poslednja četiri 
Planinarska maratona na Fruškoj go-
ri, kao i 28.000 učesnika ''Pešačenja u 
prirodi'' na preko 300 akcija, tokom 4 
godine. U istom periodu članovi 
Društva su izlazili na Akonkagvu 
(Južna Amerika), Kilimandžaro 
(Afrika), Kavkaz (Rusija), Mont Blan 
(Francuska), Materhorn (Švajcarska), 
Gros Glokner (Austrija), Grand 
Paradiso (Italija), Olimp (Grčka), 
Triglav (Slovenija), Visoke Tatre 
(Slovačka), Ukrajinske i Rumunske 
Karpate, Švajcarske Alpe, Crnu rog 
(Liban), Sijera Nevadu (Španija), 

Korab i Šaru (Makedonija) i mnoge 
druge a Miodrag Jovović bio je vođa 
najuspešnije alpinističke ekspedicije 
sa ovih prostora koja je na Hima-
lajima izlazila na vrhove Barunce 
7129m i Šišapangmu 8012m.  

Finansijski izveštaj podneo je 
Milivoj Kiždobranski, izveštaj Nad-
zornog odbora Bogdan Sudžum a 
izveštaj Veća časti Dezider Rot-
Dencika. Izveštaj o radu Društva, 
objavljen u Biltenu broj 85, 
dopunjavan i ispravljan na redovnim 
sastancima članstva, sve do same 
Skupštine, kao i ostali podneti 
izveštaji, usvojeni su jednoglasno.  

Kako je predsedniku i organima 
Društva istekao četvorogodišnji man-
dat, to je na skupštini trebalo izabrati 
novog predsednika, članove Izvršnog 
i Nadzornog odbora i Veća časti. 
Predlog dosadašnjeg Izvršnog odbo-
ra, bio je da i u narednom periodu isti 
ljudi vode Društvo, sa obrazloženjem 
da je u pitanju jedna složna ekipa, 
koje je to uspešno radila, kako u pro-
tekloj, tako i u prethodne četiri godi-
ne. Kako drugih predloga na Skupš-
tini nije bilo, predlog Izvršnog odbo-
ra jednoglasno je prihvaćen, pa će i u 
naredne četiri godine Društvo voditi 
Dragan Ćirić, kao predsednik Društva 
i Izvršnog odbora, i Slijepčević Jas-
mina, Sandra Ludrovan, Ankica Ma-
linović, Olga Marinčić, Lazar Popara, 
Pavle Ferarinov, Zoran Marković i 
Predrag Pejović, kao članovi Izvrš-
nog odbora. Kao je Siniša Janjošević 
umro neposredno pred Skupštinu a 
Slavica Čakovac zamolila da je zbog 
zdravstvenih razloga oslobodimo 
obaveza u Nadzornom odboru, to će 
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u naredne četiri godine, uz Bogdana 
Sudžuma, članovi Nadzornog odbora 
biti Aleksandra Pivnički-Vujičić i 
Milan Grkinić.  

Posle izbornog dela skupštine, 
novi (stari) načelnik, Lazar Popara 
ukratko je izložio Plan rada Društva u 
2005. godini, napomenuvši da je deo 
planiranih aktivnosti (januar i feb-
ruar) već ostvaren, a da su planovi 
kao i ranijih godina, okvirni i pod-
ložni izmenama i dopunama, te će se 
razrađivati i članstvu prezentirati 
mesečno. Milivoj Kiždobranski upo-
zorio je prisutne da će na rad Društva 
i ostvarivanje planova nepovoljno 
uticani novi finansijski zakoni (PDV), 
jer sport više nema poreskih olakšica 
koje je ranije imao, kao i činjenica da 
na teritoriji Crne Gore više ne važi 
vozna povlastica P-3.  

Skupština je, pomalo 
neočekivano, ali prijatno, završena 
dodelom zlatnih i srebrnih značaka 
Planinarskog saveza Srbije. Naime, 
već zaboravljeni predlog Društva, 
povodom 100 godina organizovanog 
planinarstva u Srbiji (2001. godina), 
tek je sada realizovan, a Borivoje 
Veljković, predsednik Saveza, uručio 
je zlatne značke PS Srbije Oto Janu i 
Aleksandru Damjanoviću a srebrne 
značke Saveza dobili su Ankica i 
Dragan Malinović, Bora i Lia Stan-
ković, Olga Ninkov, Olga Marinčić, 
Lazar Popara, Zoran Marković, Vera 
Pinter, Đorđe Mikalački i Dragan 
Ćirić. 

Da bi razbili monotoniju 
suvoparnih izveštaja, brojki i 
statistike, ''u pomoć'' su pozvane 
učenice Muzičke škole ''Isidor Bajić'' 

iz Novog Sada, a prisutni su sa 
pažnjom slušali dela Betovena, 
Hristić, Hendla i Hačaturijana koje su 
izvele mlade violinistkinje Milica 
Slijepčević, Aleksandra Pajić i Marija 
Andrić i Sanja Bašić za klavirom. 

Dragan Ćirić 
 

PROJEKAT EVEREST 2006. 

 
Kada su pitali Džordža Li Malo-

rija (1886-1924), jednog od najvećih 
planinara početkom dvadesetog veka, 
koji je pokušao da se popne na Eve-
rest još davne 1924. godine, zašto se 
penje po planinama on im je odgo-
vorio: ”Zato što postoje”. Nemoguće 
je dati jednostavan odgovor o svrsi 
stremljenja ka nebeskim visinama, jer 
objašnjenje zadire u najrazličitije 
ljudske struke, socijologiju i medici-
nu, a zatim duboko u filozofiju. Jed-
nostavno, ko jednom udahne svež i 
oštar planinski vazduh, ko opijen 
ponovo čezne za njim. Čezneš za ne-
dokučenim vrletima, za novim plani-
nama i vrhovima. Ta želja dovela je 
vojvodjanske planinare na gotovo sve 
planine sveta. Posetili su: Alpe (Fran-
cuska, Italija, Švajcarska, Austrija), 
Kavkaz (Rusija), Ararat (Turska), 
Damavand (Iran), Kilimandžaro 
(Tanzanija), Ande (Argentina), Pamir 
(Kazahstan) i još puno drugih vrhova, 
nešto nizih ali ništa lakših.  

San svih planinara je odlazak na 
najveću i najvišu planinu na svetu, na 
Himalaje. Radivoj Kovačević iz 
Sremskih Karlovaca je 1979. godine 
kao novinar pratio i učestvovao u 
Jugoslovenskoj ekspediciji na Mont 
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Everest preko zapadnog grebena. 
Tom prilikom je dosegao visinu od 
7.160 metara. Godine 1981. u Jugos-
lovenskoj ekspediciji na četvrti vrh 
po visinu u svetu Loce visok 8.516 
metara preko južne stene u ekspedi-
ciji su učestvovali novinar Petar 
Antonijević i snimatelj TV Novog 
Sada. Tek 1996. Vojvođani učestvuju 
u prvim treking turama na Kalapatar 
(5.545 m) i Mera pik (6.437 m) i neš-
to kasnije 1998. na Island pik (6.160 
m). Dragan Jaćimović iz Pančeva i 
Goran Ferlan iz Rume učestvuju u 
međunarodnim ekspedicijama koje 
organizuje Škotlanđanin Henri Tod: 
1998. – na Čo Oju (8.201 m); 1999. – 
Ama Dablam (6.856 m) i 2000. – 
Mont Everest (8.848 m). Organizo-
vane su i dve ekspedicije: iz Srbije 
1991. – na Anapurnu IV i i Crne 
Gore 1996. – na Mont Everest, ali 
nažalost obe su bile neuspešne. 

Razmišljati o usponu na najvi-
šem vrhu sveta Mont Everest iz rav-
nice gde je najviši vrh Gudurički vrh 
visok 641 metar i gde nije bogato 
himalajsko iskustvo, bila je kao borba 
protiv vetrenjača. Ipak, ideja se rodi-
la. Prve razgovore o nešto “velikom” 
što bi okupilo najsposobnije Vojvo-
djanske alpiniste i planinare započeli 
smo još polovinom juna 2000. godi-
ne. U poslastičarnici “Carigrad” 19. 
juna 2000. godine  na starom korzou 
u Novom Sadu sama od sebe se ideja 
nametnula u razgovoru između Gora-
na Ferlana i Milivoja Erdeljana. Ko je 
prvi izgovorio: “Vojvođani na 
Everestu 2006. godine” ne mogu su 
sigurnošću da kažem, ali sigurno 
znam da je odmah prihvaćena. Otišli 

smo zajedno na mitsku planinu Ararat 
gde smo tri nedelje pričali samo o 
Everestu. Svesni smo bili da nemamo 
planinare, a kamoli alpiniste koji ima-
ju iskustva sa velikim visinama i da 
samo naš entuzijazam nije dovoljan.  
Znali smo da moramo ići stepenicu 
po stepenicu, i kako stičemo iskustvo 
penjati se sve više i više.  Da moramo 
da preduhitrimo preuranjene poteze 
koji bi nam umanjili šanse da stigne-
mo na nebeske visine, zbog našeg 
neiskustva. 

Kontaktirali smo sa Miodragom 
Jovovićem, koji je našu ideju odmah 
prihvatio i rekao:”Zašto da ne, treba 
pokušati”. Zamolio nas je da sačeka-
mo par dana da razmisli da li može da 
se prihvati pored svih svojih obaveza, 
jer shvata koliki nam posao prestoji, a 
on sve radi sa maksi-malnom snagom 
i do kraja. 

Pozvali smo sve zainteresovane 
i održali smo pet šest sastanaka. 
Uočilo se da ti sastanci nikuda ne 
vode, već se samo vrtimo u krug sa 
istom pričom. Donosili smo odluke, 
iznosili svoje želje, a videlo se da od 
toga neće ništa biti. Mladi bi hteli 
odjednom sve da reše i odmah da 
krenu na Everest. Stariji, pričaju priče 
koji su deo istorije i koje su za 
istoričare. Mi smo govorili razumno, 
bez razmetljivosti i vidovnjački. 
Odluka je pala da se formira jedno 
uže jezgro organizacionog odbora 
ekspedicije koje će ubuduće da vuče 
poteze. Odlučeno je da na sebe odgo-
vornost preuzme predsednik organi-
zacionog odbora Miodrag Jovović, 
vođa uspona Goran Ferlan i Milivoj 
Erdeljan. Jednostavno, a logično re-
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šenje jer se u ovom užem odboru 
nalazi: iskusan planinar i alpinista, 
čovek koji je više puta pokazao svoju 
naklonost prema planinarima i koji 
ima veliki broj poslovnih prijatelja, 
čovek koji ima najveće penjačko 
iskustvo i čovek koji sve to treba da 
iz kontaktira i odradi, a ima bogato 
organizaciono iskustvo. Bili smo 
nepokolebljivi u stavu da ne smemo 
dozvoliti da nam okolina i okruženje 
svojim stavovima snižava kriterijume 
rada i da se utapamo u njihovu 
prosečnu sredinu. Ne smemo da 
površno prilazimo poslu, da gledamo 
"kroz prste", jer to vodi u grešku. 
Znali smo da naš rad mora kad tad da 
se isplati. Znali smo da ne možemo 
ništa da izgubimo, možemo samo 
mnogo da dobijemo, ako nam se 
ukaže šansa. Takva mogućnost se 
ukazuje samo jednom u životu.  

Imali smo viziju kako do ne-
beskih visina stići. Napravljen je du-
goročan i postepen plan uspona na 
najviši vrh sveta – Mont Everest. 
Najpre bi se popeli na niže i lakše 
vrhove, zatim viši i teži. U timu je 
imalo mesta za svakog ko može da 
prati traženu dinamiku i ko je željan 
izazova. Znanje nije bilo presudno. 
Jedini uslov je bio da niko ne sme da 
misli samo na sebe, već mora da bude 
podređen interesima tima. Za te 
godine bi se oformio jedan tim koji bi 
se pogledom razumeo i razumno 
procenjivao dokle sežu mogućnosti. 
Koji će sazreti tehnički i psihički. 
Koji će za to vreme obezbediti 
najbolju opremu na svetu. Ne može 
sve odjednom da se reši, rešenje je u 
dugogodišnjem radu.  

Prva ekspedicija predviđena je 
na Kilimandžaro, najvišu planinu 
Afrike. Na Uhuru pik, najviši vrh pla-
nine Kilimandžaro nije se tehnički 
teško popeti, ali zbog velike visine 
(5.896 m) mnoge izdaje snaga. Godi-
ne 2003. planiran je uspon na Maka-
luov sused Barunce (7.129 m), koji 
pored retkog vazduha krije i mnoge 
alpinističke zamke. Uspon na Barun-
ce je gotovo u celosti po snegu sa 
manjim detaljima ledenih i stenovitih 
ploča. Slede usponi na Šiša Pangmu 
(8.012 m) i Garebrum II (8.035 m). 
Šiša Pangma je 14. vrh po visini u 
svetu i nalazi se u Tibetu, odnosno 
Kini. Do vrha je neophodno savladati 
nekoliko okomitih litica i greben koji 
je oštar kao nož. Gašerbrum 2, 13. 
vrh po visini u svetu, izgleda kao 
pravilna prilično široka piramida.  
Nalazi se u području Baltoro Karako-
rum u Pakistanu. Na visini od 6.000 
metara potrebno je savladati Ajs fol 
koji se neprestano kreće, i identičan 
je onom na Mont Everestu. Uspon na 
Everest-Čomolungmu kako ga Šerpa-
si zovu – planiran je za 2006.Čomo-
lungma znači “Majka boginja zemlje”. 

Jedan ozbiljan plan i projekat ne 
zasniva se na entuzijazmu već na 
podršci i razumevanju institucija, 
sponzota i donatora. Izvršno veće 
Vojvodine je projekat uspona na 
najviši vrh sveta proglasilo da je od 
posebnog interesa za AP Vojvodinu. 
To unapred nije značilo da imamo 
finansijsku potporu, jer Izvršno veće 
Vojvodine nema sopstveni kapacitet 
za kompletnu materijalnu podršku. 
Ali svojim postupcima i merama nam 
je ukazala da za naš projekat ima 
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interesovanja i da je vredan pažnje. 
Bilo nam je jasno da moramo postati 
privlačni za medije i da vaskrsnemo sa 
margine ovdašnje sportske scene. 
Potrebno je animirati kako medije tako 
i sponzore. Da privučemo paž-nju 
javnosti koja je zaokupljena na-šim 
trofejnim sportovima. Nastup nam 
mora biti takav da vrapci na grani znaju 
gde mi idemo. Počeli smo postepeno da 
stvaramo partnerski i prijateljski odnos, 
a to je nešto više od čistog sponzorstva 
i donatorstva. Radili smo nešto što 
drugi ne rade. Gledali su nas kao bića s 
druge planete, a to je bio dovaljan 
mamac za medije.  

U jednom momentu posle uspo-
na na Šiša Pangmu krajem 2004. go-
dine učinilo nam se da nam se otvara 
put ka Everestu. Smatrali smo da smo 
kao tim, kao penjači, sazreli, a poklo-
pilo se da su ljudi zainteresovani da 
nas dovoljno materijalno pomognu da 
možemo da krenemo ka najvišem 
vrhu sveta Mont Everestu. Krenuli 
smo i to sa one teže, severne strane. 

 

У ПОТКРОВЉУ СВЕТА 

 
Сада већ давне 1977. године за 

првомајске празнике планинари Вој-
водине упутили су се на Титов врх 
(2.747 м/нв) у Македонију. Вођа пута 
Радивој Ковачевић акцију је, поход, 
да не кажем експедицију, назвао “За 
Титов рођендан на Титов врх”. Тај 
назив су касније Македонци преузе-
ли, и акцију претворили у традицио-
налну. На жалост, време је било јако 
лоше, магла, ветар и снег, па од 80 
учесника на акцији, само нас 11 
скупило је храбрости да крене на 

врх. Вођа пута, односно, Рада каже 
“Ај што идете на врх, ал немојте бар 
овог малог водити” (имао сам тада 
13 година). На врх нисмо стигли, али 
Рада и ја смо постали пријатељи, а 
донекле и сапутници. Заједнички пут 
нас је водио још на Олимп, Триглав, 
Козару, Фрушку гору, Вршачка брда 
.... Из године у годину наша “љубав” 
је расла, могло би се рећи очинска, 
јер Рада је имао сина мојих година. 
После пар година некако су нам се 
путеви разишли, односно живот нас 
је одвео сваког на своју страну. Увек 
сам радо читао његове чланке у 
новинама и размишљао када ћу га 
поново видети, попричати са њим и 
сазнати нешто ново од њега. Дуги 
низ година Рада се спремао да напи-
ше историју војвођанског планинар-
ства, али му посао то никада није 
дозволио. Стицајем околности тог 
посла сам се морао ја прихватити. 
Читајући разне записнике, извештаје, 
коментаре, од краја педесетих годи-
на па до осамдесетих, веома често 
сам наилазио на Радино име. Те 
осмислио ову акцију, те основао 
алпинистичку секцију, те основао 
ново планинарско друштво, те орга-
низовао оријентационо такмичењете, 
био на Хималајима и тако дуги низ 
година.  

А данас, планинари заборавили 
за Раду Ковачевића. Размишљао сам 
дуго како би ми планинари могли да 
му се одужимо, бар мало. Прогла-
сили смо га за Старог /заслужног/ 
планинара, доделили му златну 
значку ПССВ, прогласили га за 
почасног члана ПССВ, али некако 
још увек није то то. Па како друга-
чије му се одужити него прикупити 
његове текстове, а било је преко 
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1.500 и преточити их у књигу. 
Посао велики и озбиљан. Од 

његових пријатеља сам сазнао да он 
готово и нема уопште своје текстове, 
па му се нисам јављао, а и желео сам 
да то буде изненађење за њега. Ипак 
после две године рада на прикуп-
љању текстова и укуцаних 500 
страна текста са његовим потписом, 
та вест је стигла до њега. Убрзо 
стиже позив да се нађемо. 

И заиста после сигурно више од 
десет година 7.7.2000. нашли смо се 
на станици у Суботици. Готово нис-
мо једно другог познали. Поздрави-
ли смо се као род рођени. Прича да-
ље тече у његовој кући у Суботици. 
Причамо о успону на Мон Блан, 
Атлас, затим о осмишљавању Ноћ-
ног успона на Ртањ, о Југословенској 
трансверзали, Планинарском марато-
ну на Фрушкој гори, о његовим тек-
стовима у Дневнику, Спорту, Свије-
ту, Вјеснику, ни сам не зна где их је 
све објављивао. Пуно их је било, а 
могло их је још и више бити. Са 
сетом прича о том времену. Лепо, 
прелепо је било то време! Пуно се 
путовало. Једне недеље се ишло на 
Триглав, следеће недеље на Кораб, а 
треће на Мусалу па онда опет из 
почетка, али наравно на друге 
планине. Листа прикупљене текстове 
и скоро да заплаче. Суздржава се. 
Каже: “Имам наслов књиге – У потк-
ровљу света. Хоћу да на првој стра-
ни буде заједничка слика Хиларија и 
мене“. Затим на ред долази покази-
вање планинарске литературе. Ула-
зимо у једну собу. орман пун књига, 
друга исто пуна књига а полице је 
морао да “пошпрајцује” (подупре) 
како се не би поломиле од терета 
књига, трећа ..., али ту није крај још 

две собе нисмо успели да обиђемо, и 
наравно, таван. Време брзо лети, а 
причи никад краја. Хтео бих да га 
питам зашто је и поред толике љуба-
ви према планинарству напустио 
сигурно своју највећу љубав, али не 
знам како. Ипак на самом растанку 
скупио сам и храбрости и запитао га, 
а он ми одговара: “Нисам напустио 
планинарство ни због једног другог 
разлога, већ због људи, због људи 
који су залутали у планинарство”. 

Наставили смо се да се чешће 
виђамо, готова сваког месеца. Када 
сам у марту 2003. године био код 
њега лепо време нас је измамило да 
одемо у његов парк испред куће. 
Узео сам фотоапарат и замолио га да 
се заједно сликамо. Погледао ме и 
рекао: “Да имаш нашу заједничку 
слику, ако ја умрем“. Нисам то ни 
помислио, а камоли његове речи 
озбиљно схватио. Вратио сам се по-
четком маја са Хималаја, Рада је 
умро у Сегедину. На гробљу у Ср. 
Карловцима окупило се мало плани-
нара. Тада са кнедлом у грлу сам ре-
шио књига “У поткровљу света “ ће 
угледати светлост дана. Обећања 
пуно, али нико конкретно не помаже 
у издавању књиге. Горан, његов син, 
нуди многима Радину кућну библио-
теку и архиву. Никоме не треба. У 
папир сервису 500 килограма је 
завршило Радиних разних папира. 
Књига и ако веома скромног издања, 
страница не штампаних већ 
копираних ипак је угледала светлост 
дана на 312 страна. На трећој страни 
књиге пише: “Овом књигом желимо 
да наш Рада, Гуливер и Фрајлик  
никада не потоне у заборав“. 

Миливој Ердељан 
 


