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EVEREST 2005. 

 
Sedmočlana ekspedicija Plani-

narsko-smučarskog saveza Vojvodine 
boravila je od 28.3. do 6.6.2005. u Ne-
palu i Kini. Cilj ekspedicije je bio 
uspon na najviši vrh sveta Mont Eve-
rest visok 8848 metara severnim, nor-
malnim putem. Ovo je moja priča o 
danima u kojima je izvršen završni us-
pon, od isturenog baznog logora-ABC 
na 6.400 metara do vrha i nazad. 

Na uspon na vrh krenuli smo, 
nakon 43 dana boravka u Isturenom 
baznom logoru, pre podne 26.5.2005. 
sa namerom da na vrhu budemo 29.05. 
Pre toga smo dva puta donosili odluku 
o napadu na vrh i dva puta odustajali. 
Prvi datum bio je 14.5. a drugi 21.5. U 
oba slučaja vremenska prognoza nije 
bila, prema našem mišljenju, povoljna. 
Konačnu odluku doneli smo 25. 5. U 
stvari, vremenska prognoza koju smo 
tada svakodnevno dobijali od uredniš-
tva sajta Ewerest News ukazivala je na 
to da vreme na usponu u predviđenom 
periodu neće biti bolje nego što je bilo 
oko 21.5. kada smo po drugi put odus-
tali. Međutim, nama je bilo dosta če-
kanja, previše vremena smo proveli na 
velikoj visini, dva puta smo odustajali, 
a i vize su nam gotovo istekle. Svima u 
baznom logoru je bilo jasno da je ovo 
teška godina i da se, možda, bolja pri-
lika neće ni ukazati. Toga dana smo 
uglavnom raspravljali da li je bolje na 
vrh krenuti 29. ili 30.5. Prognoza je 
bila povoljnija za 30., ali je postojao 
jedan problem: veliki broj onih koji 
čekaju povoljan trenutak i usko grlo 
uspona, takozvana Druga stepenica. 

Druga stepenica je vertikala od 25 
metara na skoro 8.600 metara visine sa 
fiksiranim aluminijumskim merdevina-
ma od 5 metara na najtežem mestu. Za 
savladavanje ovog mesta penjaču treba 
oko 20 minuta, ne može se ići u grupi 
niti se mimoilaziti sa onima koji se 
spuštaju. Lako je izračunati da je broj 
penjača koji u jednom danu mogu iza-
ći na Everest sa severa najviše zbog 
ovog detalja ograničen. Dešavalo se da 
penjači odustaju od uspona na vrh 
zbog predugog čekanja u podnožju 
stepenice, pošto se ona penje noću pa 
je veoma hladno dok se čeka na  red. 
Osim toga rezerve kiseonika su narav-
no ograničene. Vremena i para za po-
novni uspon nismo imali, zato nismo 
ni hteli da rizikujemo da nas banalni 
razlog kao što je gužva na Drugoj 
stepenici spreči u penjanju na vrh. 
Tako smo se opredelili za 29.05.u nadi 
da će zbog manje povoljne prognoze i 
jačeg vetra  druge ekspedicije na vrh 
krenuti dan iza nas. Uglavnom je tako i 
bilo, ja sam vrh penjao istovremeno sa 
Norveškom ekspedicijom i još ne-
koliko pojedinaca. Noću 29.05. na vrh 
je, uključujući šerpase krenulo ne više 
od 15 penjača. Spakovali smo  rančeve 
i ranije krenuli na spavanje. Satelitski 
telefon nismo to veče uključili, nismo 
hteli da javljamo u domovinu o polas-
ku, mislili smo da je bolje da našima 
kod kuće priuštimo još jednu mirnu 
noć.  

Na vrh su krenuli: Goran Ferlan, 
vođa uspona, Andor Luhović, Hoselito 
Bite i Iso Planić. U Isturenom baznom 
logoru (ABC) uspon je pratio Milivoj 
Erdeljan, a šef ekspedicije Miodrag 
Jovović je u to vreme boravio u 
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Baznom logoru (BC) na 5.000 metara. 
Momić Duško se još polovinom aprila 
iz zdravstvenih razloga vratio u Srbiju. 

Iznad ABC smo imali još tri 
kampa: C1, C2 i C3. Između ABC i 
C1 držali smo opremu za kretanje  po 
ledu i to mesto smo zvali depo (6.600 
m). Niže od ABC na 5.000 metara 
nalazi se Bazni logor (BC), a između 
BC i ABC postoji zbog velikog 
rastojanja (oko 25 km) međukamp ( 
5.700 m). Neke ekspedicije, uglavnom 
komercijalne i ženske postavljaju če-
tiri logora između ABC i vrha, a mi 
smo se odlučili da naše kampove pos-
tavimo na 7.050 m (C1 na severnom 
sedlu), zatim na 7.800 m (C2) i na 
8.300 (C3). Prvobitni plan da drugi 
logor postavimo na 7.500 metara, a 
treći na 7.900 m izmenili smo jer je na 
7.500 metara vetar toliko jak da se 
nikakav logor duže vreme tu ne može 
zadržati. Trojica šerpasa koje smo 
unajmili su tokom našeg dugog borav-
ka u ABC postavili dva šatora u C1, 
dok su u C2 i C3 samo izneli opremu 
(i šatore) i pokrili ih kamenjem da ih 
vetar ne odnese. Tokom aklimatizacio-
nih tura mi smo našu opremu za uspon 
izneli u C1 i tamo ostavili u šatoru. 

Aklimatizaciju smo za vreme 
boravka u ABC obavljali aktivno, 
gotovo svakodnevno, naročito Goran 
i ja. Ustaljena tura nam je bila prema 
depou i nazad. U C1 smo prvi put išla 
sva četvorica, tamo smo prenoćili i 
vratili se nazad u ABC. Drugi put 
smo išli Andor, Hoselito i ja. Tada 
smo prenoćili u C1, a sutra dan smo 
Andor i ja krenuli ka C2 dok se 
Hoselito vratio u ABC. Ja sam 
dospeo do 7.400, Andor do 7.300 pa 

smo se istog dana vratili u ABC. 
Od ABC do depoa najlakši ''put'' 

vodi ivicom lednika Istočni Rongbuk. 
Penjači se kreću blago nagnutim i 
zatalasanim predelom sačinjenim od 
morenskog materijala koji pokriva 
obod lednika. Za kretanje po ovom 
terenu sačinjenom od izdrobljenog 
stenja nije potrebno imati dereze i 
cepin, zato se ova oprema, pa čak i 
višeslojne cipele, ostavlja u depou. 
Do depoa se dolazi za manje od sata 
pešačenja. Zatim se stupa na lednik 
koji je u početku manje-više ravan, pa 
prvih pola sata hoda nema većih 
problema, osim što se mora paziti na 
pukotine u ledu. Zatim na red dolazi 
veoma strm uspon u ledu do severnog 
sedla i kampa C1. Ledena padina 
nagnuta je oko 70 stepeni, a na neko-
liko mesta je potpuno vertikalna. Na 
dva mesta su preko pukotina pos-
tavljene aluminijumske merdevine. 
Visina vertikale je oko 400 metara. 
Na celoj njenoj dužini je postavljeno 
fiksno uže, kao i na ostalom delu 
uspona sve do kraja Druge stepenice 
(8.600 m). Uže su postavili, prema 
prethodnom dogovoru šefova ekspe-
dicija, šerpasi iz raznih ekipa. Uže je 
postavljeno i na onim deonicama gde 
nije naročito strmo, zbog vetra i slabe 
vidljivosti kada naiđe nevreme. 

Iz ABC smo krenuli oko 11 sati 
26.5., a u C1 smo Goran i ja stigli za 
nešto više od 4 sata. Andor i Hoselito 
su stigli uskoro za nama i odmah smo 
svi počeli sa onim što u planini 
oduzima najviše vremena: topljenje 
vode. Šerpasi su se smestili u prazne 
šatore drugih ekspedicija, a u šato-
rima smo se podelili tako da su u 
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jednom šatoru  spavali Andor i Hose-
lito, a u drugom  Goran i ja. Tog dana 
vreme je bilo sunčano i sa umerenim 
vetrom. Sutradan je vetar pojačao. Iz 
C1 smo krenuli oko 10 sati, do C2 
nam je trebalo, kako kome, oko 6 do 
8 sati penjanja. Uz put sam hteo sni-
mati kamerom koju sam nosio. Prili-
kom snimanja jednog dužeg kadra 
prsti su mi se toliko pothladili i 
ukočili da više nisam mogao sam 
vratiti rukavice na ruke. Kasnije, te 
večeri se u šatorima nismo međusob-
no dobro čuli od buke koju su stvarali 
šatori koji se tresu na vetru. Srećom 
su šerpasi preko šatora stavili mrežu, 
inače... 

Od C1 do C2 visinska razlika 
iznosi oko 750 metara. Do 7.500 m 
nagib je relativno umeren, tek na po-
jedinim mestima dostiže oko 60 ste-
peni. To je grebenska tura po tvrdom 
snegu u kojeg cipela ne upada, a 
dereze dobro drže. Da nije bilo vetra 
koji primorava na saginjanje ovaj 
uspon ne bi predstavljao problem. Od 
7.500 do 7.800 i šatora dereze nisu 
više bile potrebne, penjali smo se po 
suvoj steni. Teren je nagnut oko 60 
stepeni, ali uspon nije preterano 
složen jer se može ići u serpentinama 
kao po stepeništu uz upotrebu ruku, 
bez cepina. U C2 sam stigao sa šer-
pasom Davom oko 2 sata pre ostalih i 
smestio sam se u neki prazan šator. 
Dok je šerpasi postavljali šatore ja 
sam prešao na uobičajeni posao oko 
topljenja vode. Kada su momci stigli 
opet smo se smestili kao u C1: Andor 
i Hoselito u jedan šator, Goran i ja u 
drugi dok su se šerpasi  smestili u tuđ 
prazan šator. Te večeri sam se osećao 

prilično dobro, u svakom slučaju sam 
bio i prilično gladan: uspeo sam da 
pojedem mesni narezak i gotovo jelo, 
uz put i nešto slatkiša dok je Goran 
kao i u C1 večerao tunjevinu iz kon-
zerve. Posle toga, kao i pre obroka 
pojeli smo supu i onda se uvukli u 
vreće. Nisam mnogo toga skinuo sa 
sebe pre nego što sam legao, valjda 
mi zato i nije bilo hladno.  

Ujutro opet ista procedura: 
topiti led, praviti čaj i supu, slab 
doručak posle obilne večere: semenke 
i slatkiši, suvo grožđe i sl. Polazak je 
valjda najteži, ovo važi za sve logore. 
Kao usporen film lagano oblačim na 
sebe perje, punim ranac, navlačim 
pojas, proveravam da li je sve što tre-
ba na njemu, obuvam sve svoje cipe-
le, montiram dereze, tražim cepin, 
stavljam bocu u ranac, podešavam 
ventil, ranac na leđa, masku na lice... 
Procedura u kojoj ne smem zaboraviti 
ništa, a sve mi teško pada. Kada za-
tegnem ranac i stavim karabiner na 
fiksno uže, krenem uz strmo i visoko 
brdo više ranac ne skidam, osim ako 
ne moram. Strmo je suviše, mesta za 
okretanje najčešće nema,padina ispod 
mene se meri kilometrima, rukavice 
mi se ne skidaju (stalo mi je do mojih 
prstiju), a sistem za kiseonik sa cre-
vom i ventilom je osetljiv. Osim toga, 
maska i naočare mi sužavaju vidno 
polje pa glavu moram okretati kao 
sova ako želim videti nešto što nije 
ispred mene. Zato je dobro imati 
nekog uz sebe, da ti dohvati iz ranca 
ono što ti treba (najčešće termos).  

Iz C2 prema C3 se i dalje penje 
strmim kamenjarem, grebenom sa ko-
ga je vetar oduvao sneg. Na 7.900 se 
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skreće u desno, prema gore i stranom. 
Tu se ponovo stavljaju dereze. Sme-
njuje se tvrdi sneg, led i kamen. Tak-
vi uslovi vladaju sve do vrha, pa se 
dereze više ne mogu skidati, osim to-
ga na toj visini skidanje i stavljanje 
dereza je već veoma otežano. Nagib 
je veći od 45 stepeni jedino pred sa-
mim logorom C3, ali na ovoj visini je 
već svaka strmina naporna za uspon. 
U C3 smo šerpa Dava Gel, Goran i ja 
stigli oko 16 časova, a ostali za nama 
oko dva sata. Goran i ja smo oko čet-
vrt sata sedeli i snimali predeo, a za-
tim smo se na Davin predlog uvukli u 
neki prazan šator da bi se sklonili od 
vetra i odmorili za uspon. Kasnije 
smo prešli u drugi šator, dok su 
Andor i Hose bili smešteni posebno. 

U C3 smo došli sa namerom da 
se smestimo u dva šatora, da tu 
provedemo nekoliko sati do ponoći 
kada smo želeli  da krenemo na vrh. 
Ideja je bila da se krene pre drugih, 
da bi izbegli čekanje na red  na Dru-
goj stepenici. Nismo poneli vreće za 
spavanje, smatrali smo da su naše 
perjane jakne i kombinezon dovoljna 
zaštita od hladnoće. Trebalo je da se 
što brže smestimo u šatore da bi se 
odmorili i spremili dovoljno toplih 
napitaka. Nije baš sve ispalo kako 
smo planirali. 

Sve do 19 časova nismo imali 
gorionik, taj deo opreme je nosio 
šerpa koji je zbog velikog tereta 
kasnio. Pošto nismo na vreme počeli 
da topimo led, za uspon nismo imali 
dovoljno vode. Nas trojica koji smo 
išli do vrha zajedno smo imali dva 
termosa od 0,7 i jedan poluprazan 
termos od jedne litre. Premalo. 

U međuvremenu je Davi pri-
likom pokušaja da raširi naš šator isti 
odleteo iz ruke pod naletom vetra. 
Šerpasi koji su nam trebali doneti deo 
opreme (deo je bio tu od ranije) bili 
su premoreni i kada su se konačno 
pojavili, nisu bili u stanju ništa drugo 
da učine osim da se uvuku u šator i 
odmaraju čekajući uspon. To svakako 
važi za Kamija koga sam smatrao 
izuzetno snažnim i sposobnim. U 
stvari ja nisam tada ni shvatao koliko 
je on iscrpljen, kada je on stigao u C3 
ja sam sedeo u šatoru sa Goranom i 
bavio se sobom. Ćutljivi i vredni 
Kami se nikada, pa ni ovaj put nije 
žalio, ali ovaj put nije ni uradio ono 
što smo od njega očekivali: da brine o 
kuvanju vode za Andora i Hoselita.  
Na trećeg šerpu, Tembu, svakako 
nismo previše računali, on je ionako 
izjavio da ne može na vrh. Ali je i sa 
njim unapred dogovoreno da će u C3 
kampu biti od koristi. Njegov drugi 
zadatak je bio da kiseonik za penjače 
iznese do Druge stepenice. U C3 se 
ponašao kao da ima vremena na 
pretek, verovatno zbog umora. Dava 
je jedini bio priseban i sposoban da 
nešto konkretno za nas i učini, mada 
je i njega Goran morao da podstiče na 
akciju. Pred sam polazak, oko ponoći 
smo od Dave doznali da Andor neće 
krenuti na vrh, posle mi je Andor 
rekao da je to zbog prom-rzlih nogu. 
Hoselito je oko ponoći, kada je Dava 
objavio da je vreme za polazak iz 
svog šatora javio da kod njega nema 
šerpasa, da nema gorionik ni vode za 
uspon osim jedne litre koju je doneo 
sa sobom od dole. Sa tom jednom 
litrom i Tembom je kasnije krenuo ka 
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vrhu. Pokazalo se da mu je to 
nedovoljno, te se kasnije sa 8.500 
vratio nazad.  

Pošli smo iza ponoći, pre toga 
sam oko pola sata  sedeo pred šato-
rom prvo montirajući dereze, a zatim 
čekajući da se spreme i ostali. Išlo je 
dosta sporo, uostalom bili smo 
razmešteni u više šatora. Na časovnik 
više posle ponoći nisam gledao, bilo 
je verovatno bliže jedan po kineskom 
vremenu kada smo konačno krenuli. 

Prvi je pred nama krenuo Kami, 
za njim me je uputio Dava koji je iz 
C3 trebao da organizuje uspon prema 
uputstvima koje mu je dao šef ekspe-
dicije. Zamnom su krenuli Dava i 
Goran i oko 15 minuta za njima Ho-
selito i Temba, mada sam mislio da 
krećemo svi zajedno. Iako je bilo 
vedro mrak je bio gušći nego što sam 
očekivao. Mesečine nije bilo, a snega 
na toj visini ima malo, pa se okolina 
jedva nazirala. Krenuo sam prilično 
brzo za Kamijem koji mi je pokazi-
vao ''put'' i kada sam se prvi put okre-
nuo iza sebe sam ugledo nekoliko 
čeonih lampi. Znao sam da se i Nor-
vežani spremaju na uspon, ali sada 
već nisam raspoznavao čija su to 
svetla. Već blizu samog grebena sam 
primetio da mi se najbliže svetlo 
približava. Sledeće svetlo iza njega je 
bilo prilično udaljeno, pa sam zastao 
da pitam šta se dešava. kada je penjač 
prišao prepoznao sam Davu, to me 
nije iznenadilo, mislio sam da je on 
iza mene. Pitao sam gde je Goran, 
zašto ga je ostavio, a on mi je 
odgovorio da je Goran odustao od 
uspona zbog hladnih nogu – boli ga 
noga. 

Do grebena smo se penjali po 
terenu na kojem se smenjuju led, stari 
i tvrdi sneg, stena i sitan kamen. 
Fiksno uže je postavljeno čitavom 
dužinom, od C3 sve do iznad Druge 
stepenice, tako da se ne može zalu-
tati. Nagib smeri je oko 70 stepeni, 
mada ima nekoliko mesta gde je oko-
mito, ili skoro okomito. To je takoz-
vana Prva stepenica. Kada sam izašao 
na greben dočekao me je mesec koji 
je virio sa druge strane Everesta. 
Izašli smo iz relativne zavetrine i tu 
nas je vetar dočekao punom snagom 
kojom je duvao te noći. Kažu oko 50 
km na sat, anemometar sa termomet-
rom sam ostavio u C3, ali smo imali 
meteorološku prognozu. Po njoj je na 
vrhu trebalo da bude oko minus 40 
stepeni. Koliko je hladno shvatio sam 
po tome što mi se maska na licu 
stvrdnula kao kao kamen i na njoj se 
nahvatao led zbog disanja. Veći pro-
blem sam imao sa rukama. Navlačne 
rukavice, osim  na samom početku 
uspona, nisam mogao da nosim na 
rukama.zbog gotovo neprekidne pot-
rebe da koristim fiksno uže. Prilikom 
penjanja po steni morao sam se 
naslanjati i hvatati za ledeni  kamen. 
Zbog ovoga smo često morali da 
pravimo kraće pauze, ne toliko zbog 
mene koliko zbog Dave koji je svaki 
čas zastajkivao i trljao ruke. Nevero-
vatno je da nisam primetio da i Kami 
ima ovakvih problema. On je 
uglavnom išao napred i nije ni 
jednom inicirao pauzu. Stalno sam sa 
zavišću gledao u njegove tanke 
navlačne rukavice koje su mu visile 
sa ranca. Moje su bile suviše debele 
da bi ih nosio, a njegove su mi se 
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činile idealnim. Ali on ih nije stavljao 
na ruke pa je i mene bilo prosto 
sramota da se samom sebi žalim na 
hladne prste. Kažem samom sebi, jer 
tokom uspona jedva da smo i koju reč 
razmenili, nije moglo zbog maske, 
vetra, otežanog disanja... Nakon prve 
stepenice moje navlačne rukavice 
sam dao Davi koji ih nije ni imao (!), 
on je nosio samo jednu zbog vetra, a 
kasnije sam primetio da više nema ni 
jednu. Vetar mu je otrgnuo obe.  

Od Prve do Druge stepenice išli 
smo grebenom, uglavnom dovoljno 
širokom za kretanje jedne osobe. 
Lagano smo se kretali se po steni i 
tvrdom snegu, ponegde se malo 
spuštajući na severnu stranu pa zatim 
ponovo izlazeći na greben. Na ovoj 
deonici je najveći problem predstav-
ljao vetar. Pred Drugom stepenicom 
smo napravili pauzu od oko 15 
minuta, možda i duže, zbog zamene 
boca sa kiseonikom. Ventil sam 
otvorio na dvojku, kao i do tada. Taj 
režim je uobičajen na ovom usponu. 
Istina je da su nas savetovali da na 
Drugoj stepenici odvrnemo ventil na 
četvorku, ali se toga nisam setio sve 
dok se nisam zadihao negde na 
sredini stene. Tada je već bilo kasno. 

Drugu stepenicu kojom su nas 
plašili kao malu decu baba rogom 
prešao sam bez problema. Nismo 
morali nikog da čekamo, stena nije 
bila teža za penjanje od prethodnih, a 
kada bi se Everest po svim vetikala-
ma mogao penjati po merdevinama, 
mnogo bi više nas  završilo na vrhu. 
Izlaz iz merdevina je u desnu stranu 
po vertikalnoj steni oko dva metra. Ni 
to nije veći problem, postoji čitav 

snop starih užadi koje sam uhvatio, 
zatim je tu jedan klin, i posle dobrog 
raskoraka u dva poteza sam bio iznad 
stepenice. Dalje nije bilo fiksnog 
užeta. 

Greben je dalje širi i zaista ne 
treba osiguranje. Ne može se pog-
rešiti, levo i desno su strme, a zatim i 
okomite padine koje se, čini se, spu-
štaju sve do mora. Ubrzo zatim stigli 
smo do Treće stepenice. Stena grebe-
na tu se diže u kratkim skokovima 
pod uglom od oko 50 stepeni, a na 
manjim deonicama nagib je i veći.. 
Nije veliki nagib, ali je svaki skok 
mala vertikala za sebe pa se ruke 
moraju koristiti. Meni je ovaj uspon 
pao teže od uspona na Drugoj stepe-
nici, valjda zato što sam već osećao 
umor i za njega nisam bio psihički 
pripremljen.  

Mislim da sam ovde prvi put 
osetio da imam probleme sa maskom, 
kesa sa kiseonikom postakla je nadu-
vana i tvrda. Na ventilu u masci koji 
u masku propušta kiseonik prilikom 
udisaja nahvatalo se toliko leda da 
kiseonik više nije mogao nesmetano 
da prolazi. Kesa se naduvala i ja sam 
nadalje, do vrha, pa i delom puta pre-
ma dole, morao pri svakom udisaju 
da stiskam platnenu kesu da bi ki-
seonik, bar donekle, ušao u masku. 
Sada, kada razmislim, trebao sam 
napraviti pauzu i probati da uklonim 
led. Tada, onako otupeo od visine, 
mislio sam da se led nahvatao unutar 
kese u cevi. Na tu ideju sam došao 
pošto sam led u kesi i na cevčici 
osećao pod prstima. Palo mi je  na 
pamet da masku mogu skinuti sa lica i 
pročačkati ventil sa unutrašnje strane 
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i  verovatno bi se oslobodio mučenja. 
Međutim, uvrteo sam sebi u glavu da 
ako skinem masku sa lica i ne uspem 
da nađem gde je čep, rupa može da se 
sasvim zapuši i šta onda? Pred samim 
vrhom, kada mi je bilo stvarno već 
teško, zamolio sam Davu da mi 
odvrne ventil, ali kada to nije 
pomoglo, da ne bih kasnije ostao bez 
kiseonika, ventil smo vratili na dva.  

Nakon Treće stepenice pod 
vrhom sledi padina pokrivena tvrdim 
snegom koja se pod uglom od oko 70 
stepeni penje do pod vrh. Tu je raza-
peto fiksno uže, otprilike tri rastežeja. 
U podnožju padine koja se vidi i iz 
ABC, na kamenju koje viri iz snega 
ugledao sam telo Marka, našeg druga 
iz Slovenije koji je tu poginuo 21.5. 
pri silasku. Na neki način sam odmah 
znao da je to on, čim sam ga u mraku 
ugledao onako krupnog sa raširenim 
rukama kako leži na leđima. Nalazio 
se uz samo fiksno uže i nisam mogao 
a da ga ne pogledam iz blizine. Una-
kaženo lice me je gledalo od dole dok 
sam ga obilazio. Verovatno se stum-
bao niz padinu i glavom udario o ste-
nu. Tu je ostao, dok ga, kao i druge, 
ne oduva vetar ili ne pokrije sneg i 
led. 

Na gornjoj ivici strme snežne 
padine, skreće se desno i obišli smo 
prvi vrh. To nije najviši vrh, glavni je 
iz te pozicije još uvek sakriven od 
pogleda. Po izohipsi, priljubljeni uz 
stenu ispod koje je ambis dubok 
skoro tri kilometra obišli smo prvi vrh 
i  po jednoj kraćoj vertikali od oko 20 
metara, po steni se popeli do ispod 
drugog predvrha. Tu opet počinje 
sneg, vrlo tvrd. Na drugi predvrh se 

penje po njemu nekih tridesetak 
daljinskih metara blagog uspona. 
Odatle se vidi glavni vrh i kineski 
tripol. Malo se siđe, pa zatim blago i 
sve strmije do glavnog vrha, neko kao 
ja za 20-tak minuta, a neko kao 
Norvežani koji su me stigli za kraće 
vreme.  

Sa prvim sunčevim zracima 
pravio sam poslednje korake prema 
tripolu koji se nalazi na samom vrhu. 
Pogledom sam obuhvatio prostran-
stvo ispod i oko sebe, planine koji se 
prestiru u nedogled. Sve one vrhove 
koje sam nedeljama gledao od dole iz 
baznih kampova sada sam gledao sa 
visine i jedva sam ih prepoznavao. 
Seo sam i skinuo naočare. Škiljeći 
oko sebe pokušao sam da zapamtim 
što više toga, ali su me hladnoća i 
vetar primorali da odustanem od 
namere. Ipak nije ovo Fruška pa da s 
izležavam na vrhu!  

Uzeo sam radio stanicu i javio 
se Milivoju. Bilo je 8 i 10 po kines-
kom vremenu. Njega sam od vetra 
jedva čuo, ali sam mu već izdeklamo-
vao ono šta sam naumio. Zatim sam 
prešao na fotografisanje. Davin foto 
aparat za jednokratnu upotrebu je 
odradio posao. Dok mi je Dava po-
magao oko fotografisanja, Kami je 
sve vreme mirno sedeo, bilo mu je 
očigledno teško. Ali se nije žalio, a za 
njegove promrzle prste sam saznao 
tek u baznom logoru, tada smo i foto 
aparatom snimili promrzline zbog 
kojih je možda izgubio kažiprst. Ka-
žem možda jer se amputacije rade tek 
nekoliko nedelja nakon dobijajnja 
promrzlina takvog karaktera, ako se 
lečenje pokaže kao bezuspešno.  
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Sa vrha smo na dole krenuli na-
kon oko 15 minuta boravka na njemu. 
Nisam se ni osvrnuo, počeo sam da 
razmišljam o povratku i mučio sam se 
sa naočarima koje su se stalno 
mrznule. Ovo je preraslo u ozbiljan 
problem, moje ''Cebe'' naočare su se, 
kad kod bi ih namestio delimično 
preko maske (a mora tako da bi se 
videlo kuda se gazi) ledile i ja ne bi 
ništa video kroz njih. Morao sam ih 
skidati, ali sam se plašio snežnog 
slepila. Da bi ogrebao led trebalo je 
skinuti i osnovne rukavice. To je bio 
opet problem zbog hladnoće, a i odu-
zimalo je snagu i vreme. Mogao sam 
da biram i da kombinujem između 
bauljanja nizbrdo ili čkiljenja i rizika 
od snežnog slepila. Koliko sam puta 
samo prokleo sebe zbog toga što sam 
rezervne naočare ostavio u C1! 

Sustigao me je i umor, vero-
vatno i nedostatak vode i povratak je 
išao relativno sporo, često sam zas-
tajao da bi se odmarao, najčešće u 
hodu, ali sam povremeno i sedao. 
Postepeno, kako sam silazio i kako se 
sunce podizalo problem sa maskom je 
nestao, valjda zato što se tempera-
tura podigla. Pre podne je bilo  ved-
ro, a vetar je oslabio tako da sam, 
naročito posle Druge stepenice prvi 
put osetio da je sve u redu i da sam 
definitivno uspeo. Nakon Druge ste-
penice Dava je otišao napred, bio je 
brži, a Kami i ja smo, prilično uda-
ljeni jedan od drugog ali ipak 
uglavnom u vidnom polju lagano sila-
zili. Kada smo, prvo ja, a zatim Kami 
stigli u C3 Dava je već pripremio 
termos soka. To okrepljenje mi je 
pomoglo da prikupim snagu i 

nastavim spust prema C2. Uostalom, 
Goran, Andor, Hose i Temba su već 
krenuli naniže i čak i da sam hteo 
ostati u C3 nije više bilo šatora ni 
opreme. Do C2 sam se sporo spuštao, 
a kada sam stigao do 7.900 i mesta 
gde se skidaju dereze, napravio sam 
pauzu na suncu i u zavetrini. Prosto 
sam bio premoren, ali mi je i prijalo 
da sedim na suncu i u zavetrini. Ti-
šina je bila potpuna, nije bilo nikoga 
u blizini  tih skoro  pola sata, moga 
sam da se opustim i uživam u 
pogledu. 

U C2 sam stigao kasno popodne 
i  sručio se u prazan šator. Nisam 
imao snage da radim oko vode čitav 
sat, dok nisam malo došao sebi i 
upalio primus. Moram da napome-
nem da mi je Goran u šatoru ostavio 
termos sa sokom i ta tečnost mi je 
puno značila.  

Sutra dan sam iz C2 krenuo ra-
no, oko 9 sati. Do C1 sam sišao rela-
tivno brzo, malo su me usporavale 
brojne ekipe i pojedinci koji su se 
kretali uz jedino fiksno uže. Dan je 
bio dobar za uspon, nije bilo vetra 
kao kada smo mi išli na toj deonici 
uzbrdo i tada sam mislio da su oni 
koji su tog dana išli uzbrdo pravi 
srećkovići. Kada je vreme povoljno 
penjanje na Everest bar ne izgleda 
preterano opasno. U C1 sam se zad-
ržao oko jedan sat, u praznim šatori-
ma sam našao  još jednu litru vode 
koju mi je ostavio Goran. Za odmor 
je u šatoru bilo pretoplo, nisam mo-
gao ni jesti i kada sam se malo  
odmorio krenuo sam u ABC. U 
Depou sam zatekao Andora kako sedi 
kraj našeg bureta izuven i luftira 
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noge. Do ABC smo dalje išli zajedno. 
Povratak u ABC sam doživeo kao 
povratak  kući.      

Planić Iso 

 

M E K С И К О 

далека, тајанствена и 

прелепа земља 

 
Сва знања и сви појмови које 

смо понели из школе о овој дале-
кој земљи могу се свести само на 
један појам “Попокатипетл»-вул-
кан чије смо име изговарали ломе-
ћи језик! 

Све остало - било је непозна-
то, далеко, нестварно.  

Одлазак у ову земљу тражио 
је да се у географским атласима, 
енциклопедијама, путописима и 
разним брошурама сазна бар делић 
података о ”тери инкогнита”-зем-
љи непознатој! 

Иако се Мексико налази у Се-
верној Америци, сви сматрају, са 
правом, да је он Средњеамеричка и 
Латиноамеричка држава. Најближи 
је сусед Сједињених Америчких 
Држава, али се Мексико од њих у 
много чему разликује. Другачији је 
стандард живота, али и  изглед и 
понашање Мексиканаца. Мексико 
је свој, својеврстан, аутентичан.  

Не говоре узалуд Мексикан-
ци, познати по веровању у католи-
чанство: “ Бог нам је далеко, али су 
САД, нажалост, јако близу.” 

Пространства Мексика су 
огромна - скоро 2 милиона квад-
ратних километара! (Ради лакшег 
поређења: то је земља 20 пута већа 

од садашње СЦГ, а чак 8 пута већа 
од бивше, велике Југославије!) 
Мексико излази на два мора и је-
дан океан! Обале ове огромне зем-
ље запљускују таласи Мексичког 
залива, Карибског мора и Паци-
фичког (Тихог) океана. Клима је 
веома разноврсна. Од пустињске, 
преко планинске, полупустињске, 
степске, све до океанске и тропске. 
Непрекидни ланац огромних пла-
нина који почиње на северу у 
Аљасци, а завршава се далеко на 
југу у Чилеу, на Огњеној земљи, 
најсуженији је у Мексику. Највиши 
врхови ове земље далеко прелазе 
висине од пет километара. Но, 
Мексико је најпознатији по мно-
гобројним вулканима, и угаслим и 
активним. Само око највећег града 
Мексико Ситија налази се 26, од 
којих су неки још увек активни! 

За Мексико Сити тврде да је 
данас највећи град на свету са чи-
тавих 27 милиона становника! (Јед-
на четвртина Мексиканаца живи у 
главном граду.) Да је огроман уве-
рили смо се и сами, јер је од првих 
предграђа до аеродрома који је да-
нас скоро у центру, требало више 
од 15 минута лета авиона чија је 
брзина тад била бар 400 км/час.  

Вишедневним путовањем по 
пространствима Мексика уверили 
смо се да је ова земља ретко насе-
љена, посебно полупустињски пре-
дели и бескрајне шуме на Јукатану. 
Дешавало се да у полупустињском 
делу сатима путујемо кроз шуму 
кактуса без и једнога било каквог 
насеља. (У Мексику кажу да има 
чак 860 врста кактуса. Неке врсте 
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могу  да ублаже жеђ у недостатку 
воде. Неке врсте су овде храна, па 
и сировина за производњу њихове 
чувене ракије-текиле). На Јукатану, 
полуострву на крајњем истоку, са-
тима се може возити добрим путем 
кроз шуму без игде и једног насе-
ља. У повратку, када смо авионом 
надлетали Јукатан, уочили смо, 
ипак, неколико мањих и већих на-
сеља дубоко у шуми, изолованих, 
окружених са свих страна бескрај-
ним зеленилом. 

А људи? Шта рећи о њима? 
Међу становницима Мексика 

се срећу разни типови раса. Најви-
ше је мелеза. Сви су различити, али 
је и за оне богате у Мексико 
Ситију, и оне сиромашне у џунгла-
ма уз границу са Гватемалом зајед-
ничко  да су омањег раста, али по-
носити, насмејани и љубазни и сви 
се осећају као Мексиканци, иако су 
многи чисти, аутентични Индиоси! 
Сигурно је то добро за земљу на 
чијем су тлу у прошлости живели 
Aстеци, Tолтеци,  Затопеци и на-
род Mаја. Да није тако зар би ско-
ро два века постојале Сједињене 
државе Мексика са 31-ном члан-
ицом-државoм. 

Поред великог богатства у 
рудном благу, као и у нафти, 
Мексико је препун остатака пред-
колумбовских цивилизација. Ни 
историчари, а ни археолози нису у 
стању да тачно датумирају времена 
настанка и процвата ових циви-
лизација. Остаци који су остали до 
данашњих дана су фасцинантни, 
како по изгледу, величини, 
материјалу од кога су направљени, 

тако и по финоћи и квалитету 
израде. 

Ово је посебно велика заго-
нетка за науку, јер се тврди да до 
доласка Шпанаца, освајача, а то је 
16 век наше ере, домородци нису 
знали ни за коња и товарне жи-
вотиње, затим да нису знали за то-
чак, па нису имали никакве кочије 
за превоз огромних камених бло-
кова од којих су саграђене њихове 
многобројне степенасте пирамиде, 
често у џунгли где нема камена. 
Услови живота су у тим  много-
људним насеобинама, које су нај-
чешће без воде, без обрадивог зем-
љишта, још увек нерешена заго-
нетка археологије.  

Још једна нерешена мистерија 
је беспрекорна и тачна обрада и 
најтврђих грађевинских материја-
ла, а научници тврде да Астеци, 
Толтеци, Олмеци, Мистеци, Маје 
нису знали за гвожђе и његове 
легуре!? 

Како су људи тога давног, 
нама непознатог и тајанственог  
времена успели на Монт Албану да 
заравне цео врх планине висок 
преко 2200 метара и да направе 
потпуно раван плато дуг преко 400 
метара, а широк око 200 метара, 
без минирања, булдожера и 
дробилица за камен? 

Зар пирамида Сунца висока 
65 метара, саграђена давно пре 
Христа у Теотиуакану са широким, 
а стрмим степеницама није једно 
од светских чуда? 

А шта рећи за пирамиде, гран-
диозне остатке неких давних, али и 
славних времена, у Паленки,  Мит-
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ли, Ушмалу или Чичен Ици? 
Ови остаци некадашњих ци-

вилизација су најбројнији и нај-
доступнији на Мексичком полуо-
стрву Јукатану, али ништа мање 
нису интересантни у другим сред-
њоамеричким државама: Белизеу, 
Гватемали, Хондурасу... 

Говорити о Мексику, а не 
споменути његове вулкане, био би 
неопростив грех. 

Мексико је земља вулкана. 
Географи су избројали стотине уга-
слих вулкана, али и 26 живих, још 
увек активних вулкана. Највећи 
врхови у Мексику су вулканске 
купе које се издижу у висине изнад 
5000 метара! Највиши врх Мекси-
ка је Оризаба, “Света планина» 
примирени вулкан, висок 5757 ме-
тaра. Чувени Попокатипетл, висок 
5442 м, иако је скоро целе године 
под снегом  из његовог кратера 
непрекидно се дими и пуши. 
Истацихуатл је такође живи вулкан 
висок 5326 метара, па Малинче 
висок “ свега» 4461 метар. Овај 
вулкан је добио име по Индијанки 
која је била љубавница  Шпанца, 
Хернана Кортеса, освајача Мекси-
ка и која се сматра за прамајку 
свих Мексиканаца. 

Сви ови вулкани и врхови јед-
ва да су удаљени стотинак киломе-
тара од Мексико Ситија. Иначе, 
угасли и притајени  вулкани се 
налазе свуда по Мексику дуж 
огромног ланца Анда. Када се спо-
мињу Анди, онда треба знати да то 
није само један ланац планина, већ 
низ од више паралелних ланаца, 
између којих се налазе долине ко-

јима често теку и велике реке. Ши-
рина Анда на северу Мексика 
износи преко 1000 км да би на југу 
где почиње полуострво Јукатан, та 
ширина била “свега» око 200 км.  

И сам главни и највећи град 
Мексико Сити, смештен је у јед-
ном повећем гротлу. Из авиона се у 
самом граду лепо може уочити 
правилан кратер угаслог вулкана, а 
цео средишњи, централни део 
Мексико Ситија саграђен на језеру 
које је постепено затрпавано како 
се град ширио. Многе значајне 
грађевине саграђене за време 
шпанске колонијалне власти, а то 
значи у 15. и 16. веку наше ере, 
нагнуте су и данас опасно тону у 
нестабилно тле насутог језера! 

Кад се обиђе и разгледа, пос-
таје јасно да је Мексико земља 
вулкана, пирамида и кактуса!  

Све је ту тако необично, тако 
егзотично, очи једноставно нису 
довољно велике да све необич-
ности и лепоте приме и упију.  

Све виђено у Мексику остав-
ља толико дубок и неизбрисив траг 
да путник остаје доживотни заљуб-
љеник у те величанствене остатке 
необјашњивих  вулканских сила и 
нама непознатих цивилизација.  

 
Александар Дамјановић 

 

U POTERI ZA TROGLAVIM 

TROJANOM 

 
Zimski dani su kratki, ali se Cer 

može prepešačiti za jedan vikend. Jer, 
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dug je svega 20 kilometara, a ši-rok 
10. I nije daleko od Šapca. Visi-na, 
strmina i ostali faktori su zane-
marljivi, čak i u odnosu na našu Fruš-
ku goru. Tridesetak nastavnika i uče-
nika subotičkih srednjih i osnovnih 
škola pod zastavom svog Planinar-
skog kluba “Spartak" krenuli su da 
omirišu mačvanski zimski planinski 
vazduh. Najstariji – nastavnik Đole, 
najmlađi – osmogodišnji Filip. Avan-
tura na vidiku! Malo para za preno-
ćište, malo hrane u rancu i jaka volja 
da se zavežu pertle na gojzericama i 
krene na neka zabačena mesta. 
Počinje se, naravno, u planinarskom 
domu.  

Planinarski dom “Lipova voda” 
sagrađen je ispod samog vrha Cera. U 
odnosu na neke ranije viđene do-
move, on je nešto kao Hilton, otpri-
like sa pet zvezdica. I još sa nekom, 
ako se računa i spremnost domaćina 
Zokija da ugodi svakom ko onamo 
zađe. Dakle, komfor znači da dom 
ima vodu, struju i grejanje. Voda – to 
su dva tuša na spratu i dva u prize-
mlju, pa kada stigne autobus pun 
putešestvenika spremnih da gradski 
komfor zamene planinskim ambijen-
tom, pred kupatilom se otegne red 
kao onomad za zejtin i šećer. Struja – 
verovali ili ne, u svakoj sobi je 
sijalica i utičnica, taman da se dopuni 
baterija na mobilnom. A grejanje je 
etažno, na drva.  

To što vas autobus sa sve ran-
cem doveze do pod sam vrh planine 
je više nego odlično. Sve dok vam ne 
sine da u tom slučaju sa vrha krećete 
u šetnju naniže, tačnije, da se posle 
višesatnog tabananja nizbrdo treba 

mrtav umoran vratiti uzbrdo.  
Najviša tačka Cera je visoka 

687 metara i poznata je pod imenom 
Kosanin grad, zbog ostataka istoi-
menog rimskog grada na vrhu. Najis-
točniji vrh Trojan (607 metara) tako-
đe krije ostatke starog grada. Na Ceru 
se od 12. do 14. avgusta 1914. godine 
odigrala čuvena Cerska bitka, koja je 
bila prva saveznička pobeda nad 
austrougarskom armijom u Prvom 
svetskom ratu. Završna bitka vodila 
se oko Kosaninog grada pod koman-
dom vojvode Stepe Stepanovića, a 
kod sela Tekeriš je kasnije podignut 
mauzolej i spomen-groblje. Na sever-
noj strani planine smestio se manastir 
Radovašnica.  

Trojanov grad izgrađen je to-
kom II i III veka da bi štitio moćno 
rimsko carstvo od upada varvarskih 
plemena sa severa, preko Save i 
Dunava. Od pravougaonog utvrđenja 
na teško pristupačnom i bezvodnom 
grebenu ostao je samo jedan zid jedne 
od kula. I legende.  

Sve ruševne građevine tajans-
tvenog porekla narod je isprva ve-
zivao za rimskog cara Trajana. Vre-
menom je zaživelo verovanje da u 
ruinama žive guje, akrepi i demoni, 
pa je i ruina na padinama Cera dobila 
svog demona, Trojana.  

Trojan je, kaže legenda, imao tri 
glave. Jednom glavom je proždirao 
ribu, drugom ljude, a treća glava je 
tamanila stoku. A takav krasan, voleo 
je da noću upada u seoske kuće i 
zabavlja se sa snašama. Seljani mu 
nisu mogli ništa, pa su se požalili 
svetom Dimitriju i zamolili ga za 
pomoć. Svetac se zbližio sa demo-
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nom i, sve glumeći da mu se divi, ču-
dio se njegovoj snazi i neustrašivosti. 
I saznao da se Trojan plaši jedino 
Sunca.  

Kada je demon sledeći put za-
šao među žene na konak, sveti Dimit-
rije naredi da se svim petlovima u se-
lu poseku jezici, a konjima u zobnice 
sipa pesak. Pred zoru se petlovi nisu 
oglasili, Trojan se kasno probudio i 
video da samo što nije svanulo. 
Uhvatio je prvog konja na kog je 
naišao i požurio da beži u svoj brlog. 
Gladan konj je uskoro posustao i 
Trojan je morao dalje pešice. Štitom 
se zaklanjao od Sunca, koje je već 
zagrejalo zemlju i Trojanu su izgoreli 
tabani. Ispustio je štit i odmah 
obnevideo od svetlosti. Sakrio se u 
stog sena da sačeka noć, ali je naišao 
razjareni bik, rasturio stog i Trojan je 
skončao pod sunčevim zracima.  

Na mestu gde je Trojan ispustio 
štit niklo je naselje Štitar. Tamo gde 
je oslepeo od Sunca nalaze se Slijep-
čevići. Tabanovići su selo gde su 
Trojanu tabani izgoreli, a Desići su, 
kaže legenda, tamo gde se sve to 
desilo.  

U jednom šumovitom klancu, 
dvadesetak kilometara od Šapca, šću-
ćurio se neveliki manastir Radovaš-
nica, zadužbina kralja Dragutina iz 
XIV veka. Prvobitno je bio posvećen 
svetim arhanđelima Mihailu i 
Gavrilu. U vreme Turaka manastir je 
bio razrušen do temelja, a zatim 
obnovljen 1799. godine.  

- Manastir je doživeo još jedno 
veliko razaranje za vreme Drugog 
svetskog rata. Kada su Nemci saznali 
da je ovde četnički štab, zapaljen je 

manastirski konak i sve pomoćne 
zgrade, a manastirska crkva je mini-
rana i srušena, opet do temelja – saz-
najemo od radovašničkog jeromona-
ha Serafima.  

Na mestu nekadašnje kapele, tik 
uz sam čudotvorni izvor, nikla je 
1988. godine nova crkva, posvećena 
Pokrovu Presvete Bogorodice. 
Izgrađen je i novi konak i nove 
pomoćne zgrade, a u manastiru radi 
ikonopisačka i duborezačka škola.  

Za vojne stratege Cer je 
odvajkada bio dragocen. Početkom 
90-tih ponovo je postao važno 
uporište, toliko važno da je jedan 
arheološki i istorijski lokalitet postao 
vojni objekat, kome je pristup 
zabranjen. U pitanju je Kosanin grad, 
ostaci rimskog utvrđenja na vrhu 
Cera, odakle vojska budno posmatra i 
osluškuje dešavanja preko Drine. 
Prema rečima Radivoja Arsića, 
arheologa iz valjevskog Zavoda za 
zaštitu spomenika, na Kosaninom 
gradu su sredinom 60-tih izvršena 
beznačajna arheološka istraživanja, 
posle čega su se znale samo konture 
tvrđave. Ratovi i strategija skrеnuli su 
nauku u drugi plan.  

Deset godina posle završetka 
Prvog svetskog rata, u selu Tekeriš je 
28. juna 1928. godine kralj 
Aleksandar I Karađorđević otkrio 
spomen-kosturnicu srpskim junacima 
palim za vreme Cerske bitke. Godinu 
dana kasnije, podignuta je i zgrada 
muzeja, u koju su se isprva polagali 
venci, da bi u njoj 1989. godine bila 
postavljena stalna izložba posvećena 
bici na Ceru.  
- Nekada je kod spomenika stajala 
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zasađena breskva, za koju se pričalo 
da je iznikla u jednom vinogrаdu iz 
groba srpskog vojnika. Dok je jeo 
breskvu, vojnika je pogodilo puščano 
zrno, breskva se zaustavila u grlu i 
kasnije nikla. Stablo je preneto 
zajedno sa posmrtnim ostacima, 
zasađeno je kod spomenika i 
obnavljano do sredine 60-tih godina. 
Meštani se sećaju da je rađalo svake 
godine – saznali su planinari od 
vodiča izložbe.  

Spomenik je tokom cele ove 
godine posetilo oko 11000 posetilaca, 
što je, kako kažu vodiči, više nego 
lane, ali još uvek malo. Poslednja 
državna delegacija (i prva posle 
nekoliko godina) ovde je bila u 
avgustu, u vreme proslave 90 godina 
Cerske bitke. Predvodio ju je 
Miroljub Labus.  

Odluka je pala: Planinari ne 
žure natrag kući. Još malo će se 
procunjati po zapadnoj Srbiji, pa 
makar i autobusom.  

Kada se krene južno od Cera i 
pređe reka Jadar, naiđe se na planinu 
Gučevo, a tamo na manastir Tronoša. 
Po predanju, Tronošu su osnovala 
braća Jugovići, pa je u sklopu 
manastirskog kompleksa podignuta 
česma u slavu devet legendarnih 
srpskih junaka. Na česmi freska, na 
fresci Jugovići na konjima. Istoričari 
kažu drugačije: Manastir sa crkvom 
posvećenom Vavedenju podigla je 
žena kralja Dragutina, Katarina, 
1317. godine.  

U jednom delu manastirskog 
konaka postavljena je stalna izložba 
posvećena Vuku Stefanoviću Kara-
džiću i samom manastiru. Prostorija 

popularno zvana “Vukova soba” 
vraća nas u vreme kada je mlađani 
Vuk u Tronoši sticao svoja prva 
znanja. To je zvanična verzija. 
Nezvanično, reformatora srpske 
azbuke je otac vratio kući kada je čuo 
da ovaj ne uči, nego čuva manastirske 
koze.  

Na kraju obilaska Tronoše se na 
montažno-demontažnim tezgama kod 
parkirališta mogu kupiti razni 
suveniri vezani za manastir – 
raznobojne brojanice, krstići i 
cepanice sa nalepljenim sličicama 
svetaca. A ko ima sreće, naći će i 
pravu, autentičnu srpsku bejzbol-
palicu sa natpisom Tronoša! 

Palicu nisam uspela da snimim. 
Digitalcu je bilo sasvim dovoljno 
pola sata smrzavanja na minus 10 i 
nije mu se više htelo.  

Posle dvodnevnog tabananja 
zbrda-zdola sasvim je primamljivo 
zvučala ideja da se Crni vrh, najviša 
tačka Gučeva (779 metara), osvoji 
autobusom. Ali, uvek postoji jedno 
“ali”. Spustila se magla gusta kao 
testo i planinari su se morali 
zaustaviti pri samom kraju puta. 
Zadovoljili su se kafom i čajem u 
planinarskom domu pod vrhom, a 
onda je autobus okrenuo u pravcu 
Natrag-Kući! 
 

Aida Skakić 

 

50 GODINA OD PRVOG USPONA 

NA KANGČENDŽUNGU 

 
Kangčendžunga, ponekad se 

kaže i Kančanjanga, Kančendžanga, 
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je treća planina po visini na svetu. 
Alpinisti je skraćeno zovu Kanč. 
Nalazi na granici Sikima (Indija) i 
Nepal kao deo himalajskog planin-
skog lanca. Kangčendžunga ima 5 
vrhova na razdaljini od 2.800 metara, 
od kojih pravi glavni vrh visok je 
8.586 metara, Jalung Kang 8.505 m, 
Kangčendžunga-južni, koga često 
nazivaju Kangčendžunga II 8.476 m, 
Kangčendžunga zapadni 8.420 m i 
centralni koji se nalazi između južnog 
i glavnog vrha i nekoliko metara je 
viši od 8.400. Ime Kangčendžunga 
znači "Pet riznica snega" na lokalnom 
dijalektu, ukazujući na njegovih 5 
vrhova, koji su svi preko 8.000 
metara.  

Pošto je Sikim pao pod britan-
ski protektorat posle pobede sera Da-
vida Okter Lonija u dolini Katmandu 
1816., što je označilo završetak Ne-
palskih ratova, omogućena su puto-
vanja u blizinu padina Kangčendžun-
ge u cilju premeravanja himalajskih 
vrhova. Visinu Pika 9, kako je ozna-
čena Kangčendžunga u topografskoj 
karti, prvi je izmerio Dalton Hooker 
1848. godine i zabeležio visinu 8.579 
metra. U tom momentu je njegova 
visina bila najviše izmerana visina 
planine na svetu. Slava najvišeg vrha 
na svetu mu je kratko trajala jer je 
već posle 4 godine Everest preuzeo 
primat 

Britanski penjač i istraživač 
Douglas Freshfield i poznati italijan-
ski fotograf Vittorio Sella 1899. 
godine su prvi prešli planinu. Ile-
galno putujući kroz istočni Nepal, oni 
su prvi planinari koji su videli 
zapadnu stenu Kangčendžunga. Irski 

novinar Alistair Crowley je 1905. 
godine postavio kamp na čelu lednika 
Jalung u Nepalu. On je postavio 
visinski kamp na 6.500 metara kada 
je nepogoda naišla. Grupa nosača i 
penjača, uključujući penjače Alexis 
Pache i dr Jacot-Guillarmod, insisti-
rala na spuštanju popodne do kampa 
7 na 6.250 metara. Neodgovarajuće 
opremljeni nosači – penjali su se 
bosonogi – stalno su spavali na 
ledenim padinama, i eventualno na 
mestima gde je prošla lavina. Loš 
rezultat je da su Pache i tri nosača 
poginuli. Čujući njihovu viku, 
Crowley je po izveštajima odbijao da 
siđe i pomogne, ostao u svom šatoru i 
pio čaj. On je citiran u novinama da 
je rekao "ne treba se preterano 
uzbuđivati i tražiti pomoć. Nesreće u 
planini su takva vrsta za koju nisam 
nikad imao razumevanja. " Nemačka 
posle monsunska ekspedicije iz 1929. 
godine koju je vodio Paul Bauer 
napala je severoistočnu izbočinu 
počinjući sa lednika Zemu u Sikimu. 
Koristeći niz snežnih pećina u lošim 
vremenskim uslovima, tim je dosti-
gao 7.400 metara. Oluja koja je 
trajala pet dana uništila je najveći deo 
njihove opreme pa su oni bili pri-
siljeni na povlačenje. Međunarodna 
ekspedicija koju je vodio George 
Dyhrenfurth 1930. godine, sa učeš-
ćem Nemca Uli Wielanda, Austrijan-
ca Erwin Schneidera i Britanca Frank 
Smythea. Iznenađujuće, oni su dobili 
odobrenje da pristupe severozapadnoj 
strani iz Nepala. Za vreme jednog 
pokušaja na severni greben nosača 
Chettan i Schneidera je ponela lavina. 
Chettan je poginuo ali Schneider 
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čudom preživeo. Novi pokušaj je 
urađen na severozapadnoj steni, ali 
ekspedicija je opozvana zbog teških 
uslova za penjanje. Druga nemačka 
ekspedicija koju je vodio Paul Bauer, 
ponovo pokušala preko severoistočne 
izbočine 1931. godine. Pokušaj je 
propao zbog lošeg vremena, bolesti i 
smrti. Bauer je morao da napusti 
ekspediciju. Jedan Sherpa i nosač su 
umrli. Posle druge nesreće kada su 
penjač i Sherpa poginuli u padu, 
ekspedicija se povukla posle penjanja 
malo više nego pri pokušaju 1929. 
godine.  

Englezi su od 1951. godine iz 
Nepala organizovali tri istraživačke 
ekspedicije u podnožje Kangčen-
džunge. Na osnovu izveštaja koji je 
podneo Kempe Himalajskom komite-
tu u Londonu vođa ekspedicije na 
Everest 1953. godine sir Džon Hant 
je doneo odluku da ovaj komitet uputi 
1955. godine ekspediciju sa 
zadatkom da se popne na vrh. Vođa 
ekspedicije je hirurg iz Liverpula 
Čarls Evans, alpinista koji je bio 
učesnik prve ekspedicije koja se 
popela na najviši vrh sveta Mont 
Everest 1953. godine i prvi se popeo 
na Južni vrh Everesta visok 8.760 
metara. U njoj su učestvovali najbolji 
britanski alpinisti: George Band, Joe 
Brown, John Clegg, Norman Hardie 
(iz Novog Zelanda), John Jackson, 
Tom Mc Kinnon, Neil Mather, Tony 
Streather. Šerpase su predvodila dva 
iskusna vodiča koji su 1953. godine 
učestvovali u ekspediciji na Everest: 
Dava Tensing i Annullu.  

Tek što su stigli u Indiju, već će 
iskrsla neočekivana prepreka. Mala 

Himalajska kneževina Sikim uputila 
je diplomatski protest. Oni smatraju 
planinu Kangčendžungu sedištem 
bogova i zabranjuju svako uznemira-
vanje tog mesta. Rešenje je nađeno – 
vođa ekspedicije Evans je obećao da 
članovi njegove ekspedicije neće 
stupiti na sam vrh, već će doći samo 
koji metar ispod. Glečerom Jalung su 
došli do jugozapadne strane planine. 
Planina se branila svim oružjem, 
lavinama, seracima koji su se svakog 
časa mogli urušiti i previsnim 
stenama- stene čiji je nagib veći od 
90 stepeni. Ni u jednom momentu na 
planini nisu bili sigurni, uvek im je 
iznad glave vrteo oreol smrti. Uspon 
je isuviše težak, pa već od 7.160 
metara koriste kiseonik. Na visini od 
8200 metara bezuspešno 24. maja 
traže na padini nagiba od 45 stepeni 
mesto za šator. Cepinima ravnaju 
strmu polici. Šator je bio totalno 
nezaštićen, pa su u toku noći po 
šatoru dobovali manji komadići leda 
koji su padali sa žljeba iznad šatora. 
Band i Brown, koji su u njemu prvi 
proveli noć spavali su obučeni i sa 
čizmama na nogama i za svaki slučaj 
su se vezali užetom za stenu. I 
poslednjih 300 metara uspona preko 
zapadnog grebena zahtevalo je 
neprestano osiguranje, odnosno 
kucanje klinova i postavljenje užeta. 
Pod samim vrhom stenovit prag, iza 
kojeg se ukazao vrh svega nekoliko 
koraka dalje. Brand i Brown su 
ispoštovali obećanje, na sam vrh nisu 
zakoračili, zaustavili su se koji korak 
pre njega 25. maja 1955. godine. 
Sutra dan su još dvojica članova 
ekspedicije zakoračili na vrh: 
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Novozelanđanin  Norman Hardie i 
Englez Tony Streather.  

Pune 22 godine posle ljudska 
noga nije zakoračila na vrh. Tek 
1977. godine Indijska armijska 
ekspedicija iz Sikima po severnom 
grebenu je ponovo kročila na vrh. Na 
vrh su se popeli Indijac major Prem 
Chand i Nima Dorje Šerpa 31. maja.  

Pre toga, 1973. godine, na nešto 
niži vrh na grebenu Kangčendžunge 
Jalung Kang se popela japanska 
ekspedicija po jugozapadnom grebe-
nu, dok je prvo penjanje uspešno 
penjanje na južni vrh (Kangčen-
džunga II) i dve najviše tačke  Cen-
tralnog vrha koji ima 3 vrha poljski 
tim izvršio 1978. godine. Penjači E. 
Chrobak i W. Wroz dostigli su južni 
vrh preko Zapadne stene, a Centralni 
W. Brandski, Z. Heinrich i K. Olech. 
Španska ekspedicija koja se penjala 
Jalung Kang ilegalno ispenjala najniži 
od 3 vrha Centralnog vrha.  

Velika Japanska ekspedicija iz 
1984. godine sa 22 penjača i 31 Šer-
pasa izvela prelaženje (traverziranje) 
Južnog, Centralnog, i Glavnog vrha 
ali nije završila prelaženje usponom 
na Jalung Kang. Tek je 1989. godine 
ruska ekspedicija izvršila uspešno 
prelaženje sva četiri vrha. Poseban 
tim je vršio traverziranje u suprotnim 
smerovima.  

U Slovenačko-poljskoj ekspedi-
ciji iz 1991. pokušala je prva žena da 
se popne na vrh. Marija Frantor i 
Joze Rozman su se javili preko radija 
da se smrzavaju, da su delimčno osle-
peli od snega i potpuno izgubljeni. 
Njihova tela su kasnije nađena ispod 
zida vrha. Kao deo slovenačko-

poljske ekspedicije, Slovenci Marko 
Prezelj i Andrej Štremfelj izveli su 
prvi uspon preko veoma teškog 
južnog grebena na južni vrh. Ovaj 
uspon se smatra za jedno od 
najspektakularnijih penjanja u istoriji 
Himalaja.  

Jedna od najboljih svetskih alpi-
niskinja Wanda Rutkiewicz 1992. je 
nestala dok je pokušavala da stigne 
na vrh sa Carlos Carsoliom. Carsolio 
se penjao brže i popeo se na vrh prvi, 
i dok je silazi video je da Rutkiewicz 
još penje naviše, ali nije mogao da je 
nagovori da siđe. Ona je planirala da 
bivakuje pa da produži do vrha 
sledećeg dana. Dunula je oluja i o 
Rutkiewicz se nije više čulo. Britanka 
Ginette Harrison se 1998. godine 
popela na vrh i postala prva i do sada 
jedina žena koja se popela na vrh, a 
Kangčendžunga je poslednji vrh od 
8000 m na koji se ispenjala žena.  

U proteklih pedeset godina kako 
je čovek zakoračio na treći najviši vrh 
sveta na vrhu je bilo 180 alpinista, a 
50 je zauvek ostalo na njegovim 
gotovo vertikalnim belim liticama.  

Milivoj Erdeljan 

 

NA KRAJU ?  

 
Da li je završen Projekat 

"Everest 2006"? I kad je bio početak? 
Da li toliko dugo i uspešno traje jer je 
dobro osmišljen ili je u dobrim 
rukama? Ili je taj projekat, prosto 
sudbina ovih ljudi u njemu i oko 
njega? Karma.  

 Ovo su suve činjenice:  
Ideja : Ararat 2001.  
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Tvorci: Goran i Miki.  
Osmišljen uz pomoć Mire (čak 

dve), Gorana, Mikija, Andora i Mića.  
Udomio se u Planinarsko-smu-

čarskom savezu Vojvodine uz podr-
šku predsednika Milana Breberine;  

Pokrovitelj IV AP Vojvodine;  
Podržan od: Panonske banke 

AD; Tordach- Potisje, Kanjiža; SBB, 
Beograd; DDOR, Novi Sad; Subo-
tice, Novog Sada, vrbaških fabrika i 
mnogih drugih... A šta smo hteli?  

1. Da prvi iznesemo srpsku 
zastavu na NAJVIŠI VRH jer je to 
ova zemlja zaslužila odavno. I nisu 
Srbende samo oni što galame. Nas su 
sa simpatijama zvali "Craisy Serbs"-
ne uvredljivo, nego iz razloga naše 
odlučnosti, jedinstva u timu i sprem-
nosti da se našalimo kad je najteže;  

2. Da to uradimo onako vojvo-
đanski, polako a sigurno (to beše ka-
žu naše Švabe), hoćemo da se takmi-
čimo jedared u Srbiji za to ko bolje 
ume i može.  

3. Da budemo uzor USPONOM 
i uspehom, a ne mestima večitih sek-
retara, njihovih predsednika i članova 
Komisija za ko zna šta.  

4. Da pokažemo našim alpinis-
tima i nama da smo i mi i oni, naši 
alpinisti, bolji od naše krovne 
organizacije-PSS-a, koji nas nikada 
nije ni prihvatio.  

Da li smo uspeli?  
Evo gde jesmo:  
Popeli smo Everest, i vratili se 

svi. Iso je bio tog dana najspremniji, 
nekog drugog bi možda neko drugi. 
Iza njega je bio ceo tim i to je on 
znao. Svi smo znali da stojimo jedan 
uz drugog, svako onoliko visoko i 

tamo gde ga je zapalo. Sakupili smo 
toliko iskustva da sada, za ovaj tim i 
ove ljude, nema neke velike tajne 
organizovanja ovakvih projekata. I to 
je nešto što će se raširiti po Srbiji 
kad-tad. Uostalom, ostajemo otvoreni 
da svakom pomognemo u organiza-
ciji i pripremama bilo čije ekspedici-
je. Pokazali smo svim nivoima vlasti 
da i za njih ima mesta u ovakvim 
projektima. Nas su podržala sva tri 
nivoa vlasti u Srbiji: republički, pok-
rajinski i uprava dva grada u Vojvo-
dini-Novi Sad i Subotica. Uz nas ste 
bili i vi koji ste gotovo neprestano 
bili na našem sajtu. Uz nas su bili čak 
i oni koji nisu bili skloni ovom 
projektu. Oni koji su govorili da 
nemamo ovo ili ono, da ne poštujemo 
ovaj ili onaj Pravilnik. Da previše 
rizikujemo i slično. Čak i oni. Uspeli 
smo, kao malo ko, da dokažemo da se 
može boraviti na 6400 m više od 45 
dana bez štete za zdravlje. Bili tamo 
Miki, Iso i Andor. Mi ostali smo 
silazili do Baznog kampa.  

Evo gde nismo:  
Nijedna Mira nije izdržala do 

kraja. I nijedna druga se nije pojavila 
kao kandidat. Nismo ove godine 
dobili nijednog novog penjača mojom 
i Duletovom krivicom. Neki od nas 
nisu uspeli da ubede žene da su 
ekspedicije dar Božji. Svi smo opstali 
isti: Goran kad mu nešto nije po volji 
skloni se i mrmlja nešto u bradu, 
Andor samo gleda čoveka u oči i ne 
trepće. E, tad te najmanje sluša. Hoze 
je i dalje tvrdoglav. A Iso, kao da je i 
dalje popustljiv. A nije. Miki je i 
dalje tvrdica sa ekspedicijskim 
parama. Ja ? Ostao isti: galama, 
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nerviranje čak ponekad sitničav 
(odvratna osobina ali sam nemoćan).  

I PROJEKAT NIJE ZAVRŠEN. 
Ostaje još barem Gasherbrum 1 ili 2. 
Možda i oba. Sledeće godine. 
Pridružite se ili nas pozovite u vašu 
ekspediciju.  

Vidimo se u Beogradu ili gde se 
već sretnemo. I tad da nešto uradimo 
sa našom kućom, Planinarskim 
savezom Srbije.  

Mićo Jovović 

 

28. PLANINARSKI MARATON 

NA FRUŠKOJ GORI 

 
Fruškogorski Planinarski mara-

ton je manifestacija u kojoj nema po-
bednika, ali organizatori i učesnici 
svake godine sa nestrpljenjem išče-
kuju najbrže učesnike na najdužim 
stazama. I ove godine, kao i pret-
hodne dve, najbrži na ultramaratonu 
(101,12 km) bio je Željko Blagojević 
iz Čelinca kod Banja Luke. Stazu je 
prešao za nešto više od 11 sati! 
Iznenađenje je priredio i pripadnik 
specijalne vojne jedinice “Kobre”, 
poručnik Vladimir Tokalović, koji je 
sa prijateljima iz padobranske 
jedinice jurnuo u 9 sati na stazu od 
17, 21 km i u cilj utrčao u 10, 45! 

- Učešće na maratonu je deo 
priprema za Vojno prvenstvo u Som-
boru, a zatim i za Svetsko vojno 
prvenstvo u Finskoj. Još petorica pri-
padnika “Kobri” su na stazi velikog 
istočnog maratona – izjavio je  poruč-
nik Tokalović, napomenuvši da su svi 
na maraton došli svojom voljom, a ne 
po komandi.  

- Staza je odlična. Nisam prvi 
put ovde, dugo se bavim orijentirin-
gom i planinarstvom i tvrdim da je 
Fruška gora dobar poligon za 
kondicioni trening, mada smo svi mi 
došli izvanredno pripremljeni – 
dodao je Tokalović.  

U subotu u 9,00 sati je sa Po-
povice krenulo 4575 učesnika. Znak 
za start simbolično je dao Zoran Vu-
čević, predsednik gradske Skupštine. 
Maratonci su na raspolaganju imali 
12 staza, od kojih je najkraća bila 
Staza radosti i zadovoljstva od 3,52 
km. Za nju se opredelilo 56 šetača, 
među kojima i 14-to mesečna Maja 
Horvat, ubedljivo najmlađa učesnica 
maratona. Stazu je prešla u rancu na 
leđima tate Roberta.  

Planinari iz preko 200 mesta iz 
cele zemlje počeli su da pristižu na 
Popovicu još u četvrtak. U petak 
popodne, oko planinarskih domova je 
niklo šatorsko naselje, a onda se na 
Frušku goru stuštio obilan i dugotra-
jan pljusak i naveo mnoge da odusta-
nu od učešća na maratonu. Grupa iz 
Aleksinca se vratila kući. Najuporniji 
su na sam dan maratona imali idealno 
vreme za pešačenje, mada su staze na 
pojedinim deonicama zbog blata bile 
skoro neprohodne. Pored učesnika iz 
Srbije i Crne Gore, bilo je i dosta 
stranaca, najviše iz bivših jugoslo-
venskih republika (Makedonija, 
Slovenija, BiH, Republika Srpska), 
kao i onih koji su stigli iz Mađarske, 
Austrije, Holandije, Bugarske, Češke, 
pa čak i iz Australije! 

- Najbrojnija grupa su pri-
padnici Vojske, imamo i pitomce 
Vojne akademije iz Beograda, izvi-
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đače i skaute. Moram istaći da su se 
niški planinari masovno odazvali po-
zivu, a najbrojniji među Vojvođani-
ma su stanovnici severne Bačke – 
naglasio je Milivoje Kiždobranski, 
portparol manifestacije.  

Organizator manifestacije, PSD 
„Železničar“ iz Novog Sada i pok-
rovitelj, grad Novi Sad, potrudili su 
se da za učesnike sve bude besplatno. 
Bio je obezbeđen pasulj u Vrdniku za 
dogoprugaše, čaj i sendviči na udalje-
nim punktovima, cisterne sa vodom, 
pa čak i flaširana voda. Nada da će JP 
„GSP“ sniziti cenu autobuske karte 
do Popovice izjalovila se – jedini 
gradski prevoznik je ostao pri ceni od 
63 dinara, mada se, na neki način, 
iskupio brojnim vanrednim 
autobusima, koji su bez prestanka 
dovozili i odvozili maratonce.  

Maratonci su staze prelazili 
hodanjem, trčanjem ili biciklima. 
Nekima ni 50 kilometara hoda nije 
predstavljalo naročiti napor, ali je 
bilo i takvih koji su na cilj stizali 
šepajući i držeći se za bolne noge. Na 
Željku Blagojeviću, ubedljivo najiz-
držljivijem maratoncu, nije se video 
trag umora posle više od 100 pret-
rčanih kilometara uzbrdica i 
nizbrdica.  

- Ako u Italiji pređeš stazu od 
100 km sa visinskom razlikom od 
4000 metara za 14 sati, čeka te 
nagrada od 5000 evra. Doduše, tamo 
se plaća kotizacija. Ne znam tačno 
koliko, ali kada sam od nadležnih u 
Republici Srpskoj tražio da me 
finansiraju, odbili su me, mada znaju 
da ja to mogu. Ne razumem zašto ne 
žele da sportskim uspehom predsta-

vim svoju zemlju, svoj narod, kad za 
to treba taman toliko novca koliko ga 
u ministarstvima potroše za kafu – 
čudio se Blagojević, ponosno držeći u 
rukama skromnu nagradu – diplomu i 
knjigu.  

Najbrža žena na ultramaratonu 
bila je Novosađanka Željka Radočaj. 
Stazu Velikog zapadnog maratona 
(86,16 km) prvi je prešao Nikola 
Ivančević, a najbrža žena na njoj bila 
je Sanja Vuković. Veliki istočni ma-
raton (81,3 km) najbrže je prešla Ne-
da Popov, dok je najbrži maratonac 
na njemu bio Dragan Pavlović.  

Do sada je na svih 28 maratona 
učestvovalo ukupno 100.420 ljudi. 
Možda ih privlače baš ove „bogate“ 
nagrade, plakete, knjige i značke – 
šeretski je zaključio portparol 
Kiždobranski.  

Čistači se ne nalaze na listi 
učesnika, ali oni svake godine pređu 
najdužu stazu. Kreću se poslednji i 
zatvaraju kontrolne punktove posle 
prolaska zadnjeg maratonca. Ove 
godine, 101,12 km maratonskih staza 
„očistili“ su Ankica, Miša, Goran i 
Tamara. U cilj su ušli posle svih.  

 
Aida Skakić 

 

PERU 2005. 

 
Poletanje aviona 18.5.2005. iz 

Beograda u 14 h za London. Posle 
dva i po sata leta sleteli smo u 
London. Razgledali smo, prenoćili u 
hotelu Holidej In i sutra u ranim 
jutarnjim satima nastavljamo put 
avionom preko Madrida za Limu. Po 
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dolasku u Limu smestili smo se u 
hotel Bolivar. Lima je veoma opasan 
grad za strance. U nekim kvartovima 
grada ne sme se uopšte zalaziti. To je 
grad od devet miliona stanovnika. 
Sutradan krenuli smo avionom za 
Kusko. Put dug 1165 km. Prolazili 
smo kroz atraktivne pejzaže i 
peruanska sela. Kusko je grad od 
dvesta hiljada stanovnika i nalazi se 
na 3.400 m/nv. U ovom gradu dolaze 
turisti iz celog sveta, da bi kasnije 
nastavili put do izgubljenog grada 
Inka Maču Pikču. Tako je i naša 
ekspedicija, koja je brojala osam 
članova, stigla u ovaj grad. Kusko je 
lep grad, turistički grad. Ima puno 
prodavnica suvenira, lepih restorana, 
muzeja, crkvi itd. Posle jednog dana 
odmora krenuli smo na treking 
stazama Inka. To će trajati četiri 
dana. Vreme je lepo i sunčano. 
Pešačili smo kroz šumu. Videli smo 
više reka. i naišli na jedan predivan 
vodopad od šest slapova, tri iznad i 
tri ispod nas. Inače ovaj treking je 
koristan kao aklimatizacija za uspon 
na Ausangate 6.372 m. Krenuli smo 
sa visine od 3.200 m do 3.600 m, pa 
tu prespavali, zatim sa na 4.600 , pa 
se spustili na 3.000 m – spavanje. 
Onda sa 3.000 m. na 1.900 m odakle 
krećemo za izgubljeni grad Inka 
Maću Pikču na visinu od 2.400 m. Da 
bi smo došli do izgubljenog grada, 
prvo smo morali da pređemo reku u 
korpi na žičanoj sajli tako što su 
korpu vukli sa druge strane reke, 
zatim kamionom, vozom i autobusom 
skoro do samog grada. Maču Pikču, 
grad Inka otkrio je američki arhitekta 
Hiram Bingmah 1911. g. Ruševine 

grada nalaze se 110 km jugozapadno 
od Kuska između dva andska vrha. 
Nije poznato šta se desilo sa narodom 
Inka, kao i kada je nastao grad. Posle 
obilaska ruševina grada vratili smo se 
u Kusko odakle smo krenuli autobu-
som za selo Tinki, 3.800 m. Selo 
Tinka je vrlo siromašno selo, kao i 
sela kroz koja smo prolazili. Treking 
smo započeli sa visine od 3.800 m. 
do 4.400 m. Posle prespavane noći 
spustili smo se na 4.200, popeli na 
4.600 m, pa ponovo spustili na 4.200. 
Tu smo prenoćili u šatorima. Sa nama 
su išli vodiči, kuvari i konji koji su 
nam nosili tešle rančeve. Usput smo 
nailazili na stada ovaca, lama, alpaka 
i konja. Alpake su iz porodice 
andskih kamila i slične su lamama. 
Lame imaju kraći vrat i deblje su. 
Prolazili smo i pored predivnih jezera 
i laguna na visini od 4.200 m uz 
pogled prema snežnim vrhovima koji 
su visoki preko 6.000 metara. 
Nailazili smo i na decu koja su stajala 
pored puta i čekala da im nešto damo. 
Davali smo im slatkiše i sitan novac. 
Deca su bila bosa, pocepane odeće i 
prljava lica. Izašli smo na prevoj 
Palonani – 5.200 m. Izlazak je bio 
veoma težak. Bilo je veoma toplo 
vreme, sporo se hodalo, disanje je 
bilo otežano. Nekoliko članova naše 
ekspedicije izašlo je na prevoj na 
konjima. Posle uspona spustili smo se 
na 4.400 m, večerali i tu prespavali. 
Sutradan podelili smo se u dve grupe, 
oni koji idu na vrh, i i oni koji se 
vraćaju ka selu Tinki. Nas troje: 
Dragan Pavlović, Jovana i ja, sa 
vodičima, kuvarima i nosačima 
krenuli smo ka vrhu. Uspon je vodio 
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direkno na greben da bi se što pre 
savladala visina. Po izlasku na greben 
ušli smo u stene. Penjući se izašli smo 
na jedan snežni zaravan na visini od 
5.750 m gde smo podigli kamp. 
Vreme je bilo i sunčano i oblačno i 
vetrovito. Ustajanje u 1 h 31.5.2005., 
polazak na vrh u 2 h. Temperatura 
oko minus 20 stepeni. Sa čeonim 
lampama jedan iza drugog polako se 
penjemo ka vrhu. Išli smo u dve 
naveze. Dva vodiča, Dragan Pavlović 
i ja, a druga naveza dva vodiča i 
Jovana. Posle pola sata hodanja po 
kamenjaru stavljamo dereze. Hoda se 
po smrznutom snegu. Ide se polako. 
Na  visini od 6.100 m Jovana je 
odustala od daljeg uspona. Mi smo 
nastavili dalje. Posle 4 h penjanja 
stižemo pod sam vrh Ausangate 
(6.372 m). Na 125 m ispod  vrha 
dalje se nije moglo. Ispred nas se 
isprečila snežna pukotina u dužini od 
300 m, a i sneg nije bio čvrst, tako da 
smo propadali do kolena i dublje. 
Vodiči su  nas upozoravali da ima 
manjih pukotina koje su prekrivene 
snegom i ne vide se, tako da je veoma 
opasno ići dalje. I tako, uspon nam se 
završio na visini od 6.250 metara. 
Spustili smo se do kampa na 5.750. 
m. Popili čaj, spakovali se i sišli do 
kampa na 4.400 m. Ovaj dan je bio 
veoma naporan. Posle prespavane 
noći krenuli smo ka selu Tinki gde 
nas je čekao ostatak grupe. Na 3.900 
m. došli smo do sela u kome se 
nalaze termalni izvori. U jednom od 
izvora kupali smo se. Posle kupanja 
spustili smo se u selo Tinki. Sutradan 
autobusom otišli smo za Kusko, 
odatle avionom za Puerto 

Maldonado, jedan gradić. Zatim 
motornim čamcom niz reku ka 
lodževima gde ćemo biti smešteni 
naredna četiri dana u poseti 
prašumskog amazonskog dela Perua. 
Posle ručka čamcom smo prebačeni 
na ostrvo majmuna, gde smo videli 
pet vrsta majmuna. Kroz džunglu nas 
je vodio vodič. On je dozivao 
majmune rečima - "platano monas" 
(banane, majmuni). Oni su sa svih 
strana po drveću i lijanama dolazili. 
Tu smo videli i drvo džinovski fikus 
visoko 35 metara. Naredne dane 
proveli smo u pecanju, kupanju u 
reci, poseti botaničke bašte, vožnji 
kanuom i čamcem. Noću smo gledali 
kajmane.  

Treking stazama Inka i uspon na 
svetu planinu  organizovao je PD 
"Radnički" iz Beograda. 

 
Dragan Bogdanović 

 

АЛВАНД 

непозната иранска 

планина, висока 3571 м 

 
Иран је огромна земља. Чак је 

шеснаест пута већа од наше. То је 
земља планина, камена и пустиња. 
Висораван, висока и до две хиљаде 
метара, на којој су иранска села и 
градови и где се живи и ради, а ко-
ја је полазна тачка за све плани-
нарске успоне, често је знатно 
виша од наших највиших планинс-
ких врхова! Врхови високи три, 
четири, па чак и преко пет хиљада 
метара су овде нешто нормално, 
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уобичајено. 
Ретки људи који су посетили 

ову лепу земљу. Вероватно зато и 
данас о њој има безброј предрасу-
да, а најупечатљивија је да је Иран 
земља верских фанатика који нера-
до прихватају свакога ко није мус-
лиман-шиит. Каква заблуда! Иран-
ци су отворени, љубопитљиви, 
срдачни и насмејани људи, који 
странца, поготово ако је из Србије, 
дочекују широка срца и обасипају 
љубазношћу и добродошлицом.  

Планинари који долазе у ову 
земљу првенствено хрле ка горос-
тасу - Дамаванду,  вулкану који, 
иако је готово целе године под 
снегом, непрекидно из дубине 
испушта сумпоровите гасове, који 
стално опомињу и подсећају да 
није мртав, угасли вулкан, већ да је 
само притајен  и претећи жив. 
Дамаванд се наднео над дванаес-
томилионским градом Техераном и 
својим белим снежним врховима 
одвојио га је од топлог приобаља 
Каспијског мора. Сем Дамаванда 
високог  преко 5600 метара, 
планинаре привлаче и неке друге 
планине, као Монт Саханд 3700 м 
и Монт Сабалан висок 4811 м. 

Но, не треба заборавити да у 
Ирану има  скоро безброј  камени-
тих планинских врхова чије је ви-
сина од три до пет хиљада метара. 

Један од њих је и планина 
Алванд висока 3571 метар. Налази 
се на огромном планинском ланцу 
Загрос, који се пружа од североза-
пада земље, од граница са Јер-
менијом и Азербејџаном, на југои-
сток све до обала Персијског зали-

ва, у дужини од преко 2000 км! 
Врх Алванд није највиши у 

бескрајном ланцу Загрос планине. 
Највиши врхови Загроса прелазе 
висине од 4500 метара. Али је 
Алванд, ипак, уз Дамаванд 
најпознатији ирански врх. Зашто?  

Висина му за иранске услове 
није велика. На њему нема неких 
изузетних природних реткости. 
Нема ни дрвећа, ни шума, нема 
пећина, а  нема ни река ни кањона 
вредних пажње. Успон на овај врх 
нити је тежак, нити опасан. Па шта 
је онда у питању? 

Планина Алванд се наслања 
на јужни део скоро милионског 
града Хамедан, који је 450 км за-
падније од Техерана. Хамедан је за 
Иранце нешто као град Рас за Србе 
(с том разликом што је и данас 
жив). У Хамедану је још пре преко 
3000 година створена прва персиј-
ска држава, а град Хамедан се тада 
звао Екбатан. 

Друга битна чињеница је да се 
на обронцима Алванд планине на-
лазе уклесане у стену две плоче, 
исписане клинастим  писмом на 
три различита језика. (Захваљујући 
томе што је једно писмо било ра-
није дешифровано, прочитан је и 
истоветан текст на остала два 
језика!) 

Ове плоче се налазе на удаље-
ности од двадесетак километара од 
данашњег Хамедана у планини, на 
некадашњем караванском путу. 
Место се зове Ганџ Наме. Ту је 
најстарији ахеменидски натпис 
који се састоји од две велике 
камене плоче. Једна је уклесана у 
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време владавине Дарија Првог, а 
друга за време Ксеркса. У тексту се 
слави Ахура Мазда, врховно бо-
жанство, бог добра у зороасту-
ријанској вери, која је признавала 
само једног бога и била претеча 
каснијих монотеистичких вера: 
јудаизма, хришћанства и ислама. 

У тексту се још наводе имена  
персијских монарха и упућује 
молитва за заштиту владара и 
њихових територија од свих зала. 

Како се попети на Алванд? 
Па, доста лако. А ево како: 

До места Ганџ Наме долази се 
колима или аутобусом. Ту, код 
чувених ахеменидских плоча где се 
продају разни сувенири, креће се 
на пешачку туру. Скреће се десно 
уз поток, који и крајем маја месеца 
има доста воде. Обилази се један 
леп десетометарски водопад и да-
ље наставља  каменитим гребеном. 
Полазна тачка успона код ахеме-
нидских плоча је на око 2600 мета-
ра. Успон није претерано стрм, али 
је константан. Видик на север, ка 
граду Хамедану је сваким кораком 
све шири и све лепши. Иза 
Хамедана је валовита висораван 
висока око 1800 матара, али која са 
висине од преко три хиљаде метара 
изгледа равна као тепсија. Како се 
гребеном добија висина тако се све 
више појављује снег. Најпре га има 
само по јаругама и заклоњеним 
местима, а касније га има све више 
и више. Успон до врха траје око 
четири сата умереног хода. На путу 
до врха нема ни стазе, а нема ни 
било какве маркације. Но, 
оријентација је лака када је лепо 

време и није магла или ноћ, јер се 
врх све време види.  

Са врха видик пуца на све 
стране, јер су сви околни врхови 
знатно нижи. На севроистоку нази-
ре се Дамаванд. На југу су преко  
4500 високи највиши врхови Заг-
роса, а на југо западу уображавамо 
да видино бескрајну равницу 
између Тигра и Еуфрата – Месопo-
тамију! Но, то је само прорадила 
наша ничим спутана машта. 

Силазак са врха до Ганџ 
Намеа истим путем траје око два и 
по сата.  

По повратку са врха очи дуго 
остају пуне свеобухватне и нес-
тварне лепоте. Ту велику срећу и 
задовољство доживело је шесторо 
планинара који су крајем маја 
2005. године, после две недеље 
проведене у Ирану у организацији 
ПСД Железничар, Нови Сад имали 
снаге за такав подухват.  

 
Александар Дамјановић 

 

БИСЕРИ БУГАРСКИХ 

ПЛАНИНА 

 
У периоду од 10-15. јуна 

2005. године били смо у Бугар-
ској. У организацији ПСД Желез-
ничар, Нови Сад 47 планинара 
уживало је у дружењу и прелепим, 
новим пределима. Од Вршке Чуке, 
где смо прешли границу, упутили 
смо се преко Куле ка Видину, па 
даље преко пећине Магуре, 
Белоградчика, Чипровског манас-
тира и Берковице до  врха Ком на 
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Старој планини који је висок 2016 
метара. Даље смо наставили на ју-
гоисток до Централног Балкана – 
места Калофер, па одатле систе-
мом пут под ноге до долине Рај и 
истоименог планинарског дома 
који је био исходиште за водопад 
Рајско прскало висок 124 метара и 
највиши врх Ботев 2376 м.  

Све поменуте локалитете смо 
разгледали. Сваки је на нас оста-
вио дубок утисак. Сваки је на свој 
начин изазивао наше дивљење. С 
тога и није могуће одједном пи-
сати о свему што је на овом путу 
виђено. Избор је пао на опис Бе-
лоградчика, јер је заиста  изузетан.  

Белоградчик, градић у севе-
розападној Бугарској је на просе-
чној надморској висини од око 550 
метара, скоро на самом почет-ку 
Старе – Балкан Планине. При-
љубио се уз планинске падине 
обрасле зеленилом, па његови ста-
новници крећући се стрмим ули-
цама свакодневно планинаре. Али, 
оно што ово насеље чини необич-
ним су бројне голе стене које по 
ободу штрче из зеленила. Њих је 
током протеклих миленијума – 
200 милиона година - стварала 
природа. Вајали су их ветрови, ме-
њао их је мраз, вода их је спирала. 
Ти природни фактори стварали су 
чудесне камене фигуре и компо-
зиције које подсећају на Хаљјдук 
Вељка, Богородицу, монахе, пе-
чурку, мечку и ко зна шта још! 
Облици су нестварни, невероват-
ни, задивљујући. Такав утисак по-
тенцира карактеристична црвена 
боја која потиче од оксида и 

хидроксида гвожђа.  
Ни тврђава која се наднела 

над Белоградчик није обична, иако 
као све тврђаве представља архи-
тектонско-грађевински и историјс-
ки споменик културе. Сместила се 
на 610 метара надморске висине и 
на површини већој од 10 хиљада 
квадратних метара. Стратешки 
има изузетно добар положај. 
Градитељи су веома добро иско-
ристили неприступачност стенови-
те терасе, иако тврђава потиче из  
касноантичког периода.  

Крајем 14. века Османлије су  
заузеле и делимично разрушиле 
тврђаву на којој су  све до почетка 
19. века извршене само незнатне 
поправке. Потом је тврђава у це-
лости преуређена. Формирана су 
три  дворишта и три портала који 
су утврђени масивним вратима 
окованим челичним шинама. У 
непосредној близини су изграђена 
подземна складишта за храну и 
оружје. Ту је и извор пијаће воде и 
цистерне за скупљање кишнице.  

Са највишег дела тврђаве пу-
ца поглед на све стране. Види се и 
добар део нашега пута: на северу 
Вршка Чука, а на југу Ком –врх на 
који смо се сутрадан попели.  
Ипак, импозантне и бројне белог-
радчишке стене заокупљају најви-
ше погледа и изазивају највеће 
дивљење. 

Градитељима тврђаве као да 
су помагале неке скривене, над-
природне силе. Ни најбујнија 
машта не би била у стању да 
осмисли највиши део тврђаве у ко-
ји су спретно и зналачки укомпо-
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новане куле и стубови које су 
обликовале природне силе. Шета-
јући ту човек постаје јунак недо-
живљене бајке, бајке какву дотле 
ни на филмовима није видео. А 
када унаоколо баци поглед зажали 
што не може да лети и нађе се на 
свакој од многобројних стена раз-
бацаних по шуми тридесетак кило-
метара. Слика у којој доминирају 
боје: црвена (боја стена),  зелена 
(боја шума) и плава (боја неба) 
далеко је од монотоне, јер јој је 
природа подарина на хиљаде и 
хиљаде прелива и нијанси.   

Све што су људи изградили, 
ма колико да је грандиозно, 
потпуно је у сенци онога што је у 
Белоградчику створила природа! 
Нису у питању високе планине. Не 
прелазе 1000 метара. Ипак је све 
то тешко описати. Белоградчик,  
његову тврђаву и околину треба  
видети и свим чулима упијати 
њиxову необичност и лепоту! 

Уместо закључка навешћу 
део разговора који је на тврђави 
вођен кад смо је обилазили. 

- ... други пут ћемо кренути с 
другог краја и тако све  видети. 

- Кад други пут? радознало 
упитах, пошто сам тог тренутка 
стигла до групе која је водила 
разговор. 

 -Па, кад следећи пут дођемо! 
Нисам могла да се не нас-

мејем и одговорим: 
-Још нисмо завршили разгле-

дање, а ви се спремате да дођете 
поново!  

Нада Дамјановић 

 

JEZERO  POD ZEMLJOM 

Pećina Ali Sadr u Iranu 

 
Nalazimo se u provinciji Hame-

dan na severozapadu Irana. Udaljeni 
smo oko 60 km severno od grada 
Hamedana, za koga kazu da je toliko 
star da je “stariji i od istorije”. 
Vozimo se autobusom prostranom 
visoravni koja je oivičena planinskim 
vrhovima visokim preko 3000 
metara. Iako je polovina maja meseca 
svi vrhovi su još uvek pod snegom.  

Dolazimo do sela koje se zove 
Ali Sadr. Smešteno je ispod plećatog, 
golog, kamenitog brda koje je svega 
stotinak metara više od okolne 
ravnice koja bi, da se ne navodnjava, 
bila polupustinja. (Inače najveći deo 
Irana je, ili ogromna, gola, kamenita 
planinska oblast sa vrhovima koji 
znatno prelaze visine od 4000 metara, 
ili prava, suva, bezvodna pustinja. 
Samo je svega 14 % tla pogodno za 
zemljoradnju!) 

Ambijent ništa ne obećava. Ali, 
tu postoje reklamne table koje na 
persijskom (farsi) jeziku, a i na 
engleskom, obavestavaju da smo 
stigli do velike prirodne retkosti - 
pećine Ali Sadr. 

U samom selu, kod zadnjih kuća 
u podnožju brda, nailazimo na 
poveću zgradu i prijemnu salu sa 
biletarnicom i prodavnicom suvenira. 

Ulazimo iz sale kroz prokopani, 
horizontalni tunel. Staza ne samo da 
je široka i popločana, već je obložena 
mermernim pločama iz obližnjeg 
kamenoloma! Posle samo pedesetak 
metara, usledilo je prvo iznenadjenje. 
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Pred nama je, pod zemljom, dvorana i 
jezero znalački osvetljeno mnogob-
rojnim reflektorima. Stižemo na pris-
tanište, a ono- puno plastičnih čama-
ca sa pedalama na nožni pogon. Iznad 
nas nevisoka tavanica puna 
raznovrsnog pećinskog nakita. Tu su 
salivi, stalagtiti, kamena zrnca, dra-
perije i ko zna kakvi još oblici koje 
moze da stvori samo- majka priroda! 
Nova iznenadjenja nas tek čekaju. 

Ukrcavamo se u čamce – i avan-
tura moze da počne! Tri povezana 
čamca čine konvoj. Odjednom prime-
ćujemo da u jezeru ima bezbroj kana-
la, prolaza, suženja, dvorana. Voda u 
jezeru je hladna, čista, providna i 
bistra. Dubine su  oko 2-3, ali i do 8 
metra. Konstatujemo da ovo jezero, 
kao i pećina nisu nastali u kreč-
njačkim ili dolomitskim stenama što 
je normalno i uobičajeno. Po 
bogatstvu boja pećine i pećinskog 
nakita sigurni smo da je kao i u celom 
Iranu, ovo oko nas magmatska, 
vulkanska stena, koja je ko zna kada i 
kakvim potresom raspuknuta, a  
šupljinu je ispunila voda. (Voda je 
inace u Iranu kultna tečnost koja se 
ne samo ceni, već i znalački koristi.) 
Tavanica pećine uglavnom je niska, 
ali prebogata pećinskim nakitom, 
visoka svega 2-3 metra, ali sa dosta i 
stubova i stalagmita koji traze da se 
počešće sagne glava kako se ne bi 
zapelo za njih. Stalno se ide nekim 
novim prolazima. Nailazi se na 
poveće dvorane, a  svaka se presijava 
osvetljena nekom drugom bojom. Sve 
se na neki način ponavlja, a ipak, 
stalno nešto novo. Oduševljeni smo 
nestvarnom lepotom. Svi ćutimo. 

Samo se pokatkad začuje uzvik 
divljenja ili upozorenja: “Čuvaj 
glavu!” 

 Oči upijaju krasotu koja je 
svuda oko nas. Posle skoro dva sata 
kružne vožnje kroz mnogobrojne 
prolaze, tesnace i kanjone stižemo na 
početno pristanište. Omamljeni smo i 
opijeni  doživljenom lepotom, a 
svesni smo da smo obišli i videli 
samo mali deo te neobične lepote, 
ove ogromne pećine.  

Doznajemo da su ova pećina i 
podzemno jezero dugi preko 5 km sa 
lavirintom mnogobrojnih dvorana, 
prolaza i zaliva. Pećina je zapravo 
nepregledna mreћa manjih pećina 
ispunjenih čistom vodom, a čiji su 
zidovi, pod i plafon pokriveni zapa-
njujuće lepim stalaktitima i stalagmi-
tima, stubovima i raznobojnim stena-
ma u obliku raznih ћivotinja i kipovi-
ma iz bajki. 

Pećina je otkrivena je joљ u sa-
favidskom periodu, a to je bilo pre 
više vekova, kada je sluzila kao 
rezervoar pitke vode i skloniљte, a i 
zbeg u slučajevima ratne opasnosti, 
ali se u danasnjem stanju, kao pećina 
i prirodna retkost koristi tek desetak 
godina. 

Tokom stoleća ulaz u pećinu je 
postepeno zarušavan, da bi se na nju 
zaboravilo, sve do 1971. godine kada 
je ponovo otkriven. Već 1974 godine, 
zahvaljujuci trudu hamedanskih pla-
ninara, ulaz je proširen, prilaz poplo-
čan, znalački je osvetljena i otvorena  
za posetioce, ne samo iz Irana, već i 
za znatiželjne turiste, koji dolaze sa 
raznih strana sveta. 

Za ovu pećinu se sa pravom mo-
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že reći da je jedna od najinteresantni-
jih prirodnih pojava, ne samo u Iranu 
i Bliskom Istoku, već i u svetu, 

 
Aleksandar Damjanović 

 

OSVAJAČI BESKORISNOG 

 
Za razliku od onih što sumnjaju 

da je i ono što je moguće, zaista 
moguće ostvariti, verovali smo da je i 
nemoguće moguće ostvariti. Na sreću 
svih onih koji se bore protiv svake 
vrste ograničenja i zatvaranja vidika, 
u skladu sa svojim sada već davno 
datim obećanjem, Vojvodina, Srbija i 
Crna Gora imaju penjače koji su bar 
za podeok podigli adrenalin alpin-
izma. Odrekli smo se sigurnih, dobro 
utabanih planinarskih puteva, život 
posvetili planini  i krenuli tamo gde je 
bilo malo alpinista ne iz Srbije i Crne 
Gore već iz celog sveta, gde su bili 
najbolji svetski alpinisti. Danas kada 
o tome razmišljamo sasvim smo 
sigurni da smo znali šta nas sve čeka 
na putu ka slavi ne bismo se na taj put 
usudili.  

Početkom dvadeset i prvog veka 
oko nas duvaju neki vetrovi iz sup-
rotnog smera..., pasivni otpor i priča 
koja je, bila ne ispiranje mozga, već 
prava centrifuga u mozgu. Neki ljudi 
su na sve načine nastojali da nam 
onemoguće odlazak na planinu. Pos-
tavljali smo sebi uvek isto pitanje: da 
li ti ljudi zaista vole planinu i plani-
narstvo, jer nikada nisu pokazivali 
istinsko ljudsko razumevanje prema 
nama. Znali su da dugotrajno zase-
daju i pišu raznorazne zaključke, pri 

tome ne razmišljajući da li oni uopšte 
znaju šta to mi radimo. Delovalo je 
da naš projekat kao da nije rođen pod 
srećnom zvezdom, činilo nam se da 
mu naprosto nije bilo suđeno. Naša 
žitnica usidrena na raskrsnici puteva, 
nikako nije monotona. Sem nepreg-
lednih njiva, otežalih vinograda, voć-
njaka i šarenih bašta, ona krije ljude, 
ponavljam, ljude koji sanjaju o belim 
i visokim planinama. Ko bi rekao da 
se mimo svih alpinističkih magistrala, 
u Panonskoj ravnici ukrštaju putevi 
za najviše svetske vrhove. Čudno je 
kako dobra ideja, moćna organizacija 
i timski rad mogu da dovedu do dras-
tičnog zaokreta, do renesanse u godi-
nama sumraka, ali ne životnog već 
psihičkog. To je realnost svakidaš-
njice. Mi smo želeli da radimo po 
principima po kojima funkcionišu 
ekspedicije u inostranstvu, a kod nas 
principi su delovali kao jedan nera-
zumljivi haos. Kod nas vladaju pot-
puno drugi principi funkcionisanja – 
ako su to uopšte principi. Nakon 
višegodišnjih uzaludnih pokušaja da 
se neka ekspedicija uključi u neku 
vrstu budžetskog finansiranja među 
alpinistima je nastao razdor. Ta gena-
racija koja je mogla mnogo da uznap-
reduju alpinizam i da ga vrati u život 
postaje svedok "sahranjene" genera-
cije alpinista i alpinizma u Srbiji. Po 
inerciji o njihovoj sudbini uvek neko 
drugi odlučuje. Nisu shvatili da 
moraju da promene svest, da shvate 
da veliki deo njihove sudbine zavisi 
od njih samih. Bez tog osvešćenja, 
bez obzira na to koliko para imali, ne 
može se napraviti ništa. Čudno koliko 
nam je prefiks naše ekspedicije Voj-
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vođanska donelo problema. To je u 
prvom momentu u razgovorima sa 
donatorima i medijima bila elemen-
tarna nepogoda. Odmah su za to vezi-
vali političku konotaciju, najblaže 
rečeno. A opet kako nazvati ekspe-
diciju čiju su svi članovi i gotovi svi 
donatori iz Vojvodine.  Čuveni Fren-
ki Dan imao je veoma jednostavnu  
svoju trenersku i životnu filozofiju 
"Da bi zadao najači udarac, moraš 
prvo da odstupiš korak nazad!". 
Posvetili smo dovoljno vremena i 
uložili maksimalne napore da što 
ozbiljnije poradimo na sebi i svojim 
nedostacima. To su pre svega sitne 
greške koje su bile posledice našeg 
neiskustva i neznanja. Postepeno 
otkrivali smo zajednički duh i timski 
rad. Timski rad nije izum novijeg 
vremena – on je star koliko i ljudsko 
društvo, ali mu se u poslednje vreme 
u alpinizmu kod nas poklanja malo 
pažnje. S nekim osobinama za timski 
rad se čovek rađa, dok druge mora 
vremenom da razvija. Svaki tim 
prolazi kroz određene faze prilago-
đavanja i potrebno je da prođe odre-
đeno vreme da različita lična mišlje-
nja i prikriveni sukob koji ponekad 
tinja uz puno strpljenja, tolerancije i 
koperativnosti podrede se timu. Dalje 
u celu priču  ulazimo krajne samou-
vereno. Bili smo potpuni autsajderi i 
iz te autsajderske pozicije stvorili 
smo nivo koji je iznad realnog. Bilo 
je teško, ali smo držali sopstvenu 
sudbinu u svojim rukama. Iako smo 
želeli da saspemo u lice svu gorčinu 
onima koji su nas odbacili, prestali 
smo da kontaktiramo sa svima onima 
koji svesno rade protiv interesa našeg 

projekta i pratili svoj put ka najvišem 
vrhu sveta. Poverenje, izvanredni 
ljudski i kulturni odnosi – jednom 
rečju etika, u našem vremenu kao da 
su zaboravljeni. U medicini je doka-
zano da svaki lek ima bolji učinak u 
zavisnosti od odnosa između lekara i 
pacijenta. Mi nismo uspeli da prona-
đemo formulu odnosa sa našim takoz-
vanim granskim savezima. Mi smo za 
njih, a i oni za nas ostali misterija. 
Susret sa njima samo nam je doneo 
razočarenje i... gomilu laži.  

S obzirom na to da su ovakvi 
projekti veoma skupi, ekspedicija na 
Kilimandžaro je koštala je 11.000 do-
lara, na Barunce 31.000 dolara, Šiša 
Pangmu 67.000 dolara i na Everest 
110. 000 dolara i da ne mogu da žive 
sami od sebe, nego podrazumevaju i 
pokroviteljstvo, donatorstvo i spon-
zorstva. Na prste jedne ruke je onih 
kojima je uspelo da dobiju ozbiljnu 
podršku zato što sport i kulturu 
reprezentuju u svetu. Srećom, mi smo 
jedni od tih. Dokazali smo da 
bogastvo ne mora biti preduslov za 
uspeh, a da mi mali i siromašni 
možemo biti veliki.  

Naš rad je bio specifičan upravo 
po tome što skoro sve radimo sami. 
To je izuzetno teško i dugo nam je 
trebalo da naučimo, ali vremenom 
smo što šta naučili, jer to je bila 
jedina mogućnost da realizujemo ono 
što smo zamislili. Dešavalo se da 
istovrem radimo najmanje tri posla 
istovremeno, kao da imamo šest ruku 
i isto toliko nogu i da poput savr-
šenog kompjutera imamo odgovore 
na sva pitanja. Bavljenjem svim tim 
bi zahtevalo jedan mnogo veći  
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mehanizam, ali je problem i naći 
adekvatne ljude za to, jer malo je 
ovde onih koji imaju iskustva. 
Podmetnuli smo leđa i preko njih je 
sve prešlo. Naravno da tu ima i 
faktora sreće, ali bi bez velike borbe i 
odlučnosti cela priča bila potpuno 
drugačija.  

Kilimandžaro, Barunce, Šiša 
Pangma i Everest su ispenjani. Niz bi  
mogao da se nastavi u nedogled, ali 
ne znam dali imamo snage i volje 
dalje da nastavimo. Drago nam je što 
je dovoljno izgovoriti Vojvođanska 
ekspedicija, pa da se zna o kome se 
radi. I na kraju iz našeg dosadašnjeg 
iskustva možemo da kažemo da se  
zaista samo čini da se ekspedicije 
dele na uspešne i neuspešne, mnogo 
ih je važnije podeliti na srećne i 
nesrećne. Naše ekspedicije su srećne,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jer svi smo se vratili živi i zdravi sa 
nebeskih visina.  

 
Milivoj Erdeljan 

 

БИЛТЕН ПУТНИК 

 
Пошто на упражњено место 

главног и одговорног уредника 
билтена Путник нико се није јавио, 
а Управни одбор Планинарско-
смучарског савеза Војводине није 
нашао особу која је заинересована 
да ради на уређивању и издавања 
билтена, Путник се до даљнег неће 
објављивати. Досадашње 
уредништво билтена Путник се 
захваљује свим досадашњим 
сарадницима што су допринели да 
буде радо читан међу 
планинарима.  

Уредништво Билтена Путник 

 


