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НОВА КОНЦЕПЦИЈА 

ИЗЛАЖЕЊА БИЛТЕНА ПУТНИК 

 
Билтен Путник ће убудуће 
излазити четири пута годишње – 
фебруар, мај, август и новембар на 
минимално 20 страна по броју. 

 

29. Планинарски маратон на 
Фрушкој гори одржаће се 29. и 30. 
априла 2006. године. Старт је у 9 h 
на Поповици 
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КОРАК ПО КОРАК, ДОК 

ДРВО ПУЦА 

 
За сваког планинара који жи-

ви под обронцима Фрушке горе 
највећи изазов је обилазак Фруш-
когорске трансверзале, сплета ста-
за и маркација, дуге преко 160 ки-
лометара. Ова трансверзала, најве-
ћа у старој Југославији, важан је 
посао који сваки планинар ставља 
себи у задатак: “Једног дана... ” 

На почетку сваке године пла-
нинари који намеравају да “овере” 
трансверзалу, добијају Дневник 
Фрушкогорске трансверзале у који 
уписују када и за које време про-
шли одређену етапу трансверзале. 
Подаци се на крају године предају 
управи планинарског друштва, које 
захвалницама и значкама Транс-
верзале награди најупорније и 
најуспешније. 

Колики изазов представља 
прелазак 160 киломатара дуге ста-
зе доказује и податак је три хиљаде 
планинара покушавало да испеша-
чи ову стазу, њих педесетак је у то-
ме успело, а само троје ју је преш-
ло “у једном комаду”. 

Све до сада. Поводом 50 го-
дина постојања ове трансверзале, 
чланови ПСД “Железничар” под-
ружнице Бачки Маглић, покушали 
су готово немогуће: да за четири 
дана, у зимским условима, пређу 
свих 160 километара трансверзале. 
Зоран Грчић Грца, Мирослав Тир, 
Миленко Папин и Милан Добро-
вољски Ранчер који је, због поро-

дичних обавеза, морао касније да 
одустане, са ранцима на леђима, 
започели су велику авантуру, 
одлучни у намери да освоје не-
могуће. Иза ових планинара, од ко-
јих су неки спортисти савезног 
ранга, стоји велико искуство и 
многи освојени врхови, од којих и 
званично највиши врх Европе 
Западни Елбрус на Кавказу, али то 
не значи да задатак није био тежак. 
Велика хладноћа, тешке стазе са 
пуно успона и стрмих низбрдица 
отежавали су им посао. Али, нису 
се дали. Испред њих уска, залеђена 
стаза, крици птица и шум дрвећа 
које пуца на хладноћи, иза њих 
подршка пријатеља из “Желез-
ничара” и спонзора ДППД “Маг-
лић” из Бачког Маглића и комшије 
медара Милоша Бабића. 

Пут од Поповице, преко Ра-
ковца и Беочина, водио је на запад, 
на Осовље и Андревље. У малој 
колони чује се само тешко дисање 
под теретом опреме: ранаца, врећа, 
конзерви. Јер, никад се не зна. За 
разлику од источног дела, добро 
маркираног и “насељеног” плани-
нарским домовима, у којима се 
лако може преноћити, западни део 
Фрушке горе много је осамљенији: 
срести човека на путу права је рет-
кост, а тим је већа њихова помоћ 
јер стазе, дуго необнављане, пока-
зују знаке пропадања: неконтроли-
сано крчење шуме “обрисало” је 
многе маркације, па су наши храб-
ри планинари често морали да се 
ослоне на компас и искуство, како 
би пронашли прави пут. Због тих 
проблема првобитан план је унеко-
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лико измењен, па су дружење с 
природом морали да продуже за 
један дан. 

Од Андревља, стаза води пре-
ко манастира Петковица и Шиша-
товац до Летенке, па затим на 
исток преко Мале Ремете и Јаска 
до Бранковца, Змајевца, па на југ 
до Раванице. Пут даље вијуга, до-
тичући Иришки Венац, Ново и 
Старо Хопово, ТВ Торањ, Гргетег 
и Крушедол и Велику Ремету. До 
крајњег циља – дома на Поповици 
долази се последњег дана преко 
Бранковог гроба, Стражилова и 
Главице. 

Уз чај и топлу супу одмарају 
се уморне ноге, лече убоји и жу-
љеви, и препричавају доживљаји – 
и договара план за следећу годину, 
јер је намера ових авантуриста да 
поново оживе Фрушкогорску 
трансверзалу, упуштајући се у 
авантуру звану “160 километара за 
четири дана” сваке године. Па, ко 
издржи. 

Ивана Вујанов 

 

УЧИТЕЉ ДАЛАЈ ЛАМЕ 

 
Беч – Познат по мемоарима 

“Седам година на Тибету”, али по 
контраверзама око нацистичке 
прошлости, аустријски планинар и 
писац Хајнрих Харер умро је 7. 
јануара 2006. у 93. години у граду 
Фризак у аустријској Корушкој 
покрајини. 

Харер је аутобиографско дело 
“Седам година на Тибету” објавио 
1953. године и оно говори о њего-

вом боравку у Ласи, где је радио 
као учитељ младог Далај Ламе, и о 
бекству из тибетанске престонице 
уочи кинеске окупације. 

Харерово дело широј публици 
је приближио и холивудски филм, 
снимљен 1997. године са Бредом 
Питом у главној улози, али је не-
колико месеци пре филмске пре-
мијере јавност сазнала и за тамније 
делове његове биографије – за 
нацистичку прошлост овог аутора. 

Хајнрих Харер рођен је 6. ју-
ла 1912. године у селу Кнапенберг 
у  Корушкој, а одмах по немачкој 
анексији Аустрије 1938. године 
постао је члан нацистичке партије, 
а убрзо затим ступио је и у елитне 
SS јединице немачке војске. 

Немачки недељник “Штерн” 
објавио је, међутим, уочи преми-
јере “Седам година на Тибету” да 
је Харер још 1933. године, када је 
нацистичка партија у Аустрији 
била забрањена, као поклоник 
Адолфа Хитлера пришао илегал-
ним јуришним јединицама SA. 

Харер је последњих деценија 
водио повучен живот у родној 
Аустрији и Лихтенштајну. Године 
1997. изјавио је за аустријску аген-
цију АПА да никада није био акти-
виста SS и да је његова савест мир-
на, али је признао да је то чланство 
из данашње перспективе “веома 
неугодна ствар”. 

Тада је рекао да је у нацис-
тичку партију ушао како би могао 
да настави своје планинарске 
активности и да се бави учитељ-
ским послом, али није објаснио 
зашто се још почетком тридесетих 
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придружио нацистима. 
За немачки Штерн, Харер је 

изјавио да је захваљујући чланству 
у партији био у могућности да 
учествује у експедицији на Хима-
лаје, коју је финансирао Хитлеров 
режим. 

На крају те експедиције, 1939. 
године, Харера и још једног учес-
ника су у Индији ухапсиле британ-
ске јединице. Њих двојица су 1944. 
успела да побегну из британског 
заробљеничког логора и стигну до 
тибетанске престонице Ласе, коју 
је до тада видео само мали број 
западњака. 

Стекавши поверење тибетанс-
ког вођства, Харер је ускоро пос-
тао лични учитељ, али и пријатељ 
младог Далај Ламе, којег је поду-
чавао математици, енглеском и 
спорту. 

Књига сећања на то време 
“Седам година на Тибету”, преве-
дена је на 48 језика. Харер се кас-
није бавио истраживањем других 
егзотичних делова света, написао 
десет књига и режирао четрдесет 
документарних филмова. 

 
Бета 

 

MATERHORN 2005. 

 
Kada se pomenе ime vrha Mont 

Cervin (italijanski naziv), većina alpi-
nista ne bi znala o kojem je vrhu reč. 
Ali, kada bi se rekao Materhorn (švaj-
carski naziv), svima bi zasijale oči, jer 
je on san većine evropskih alpinista, a 
puno njih od tkz. običnog naroda bi se 

setio vrha koji podseća na kljun orla. 
Materhorn je sinonim lepote, grandioz-
nosti Evropskih Alpa. Njegova lepota je 
u vitkoj, gotovo pravilnoj piramidi koja 
se završava stenom koja nadvisuje 
severnu stranu te planine. Na prvi 
pogled deluje nedostupan za ljudsku 
nogu. Penju se na njega alpinisti, ali 
samo odabrani – najbolji, a svi ostali 
gledaju ga iz podnožja i dive mu se.  

Teško je dobiti šengensku vizu, a 
još teže švajcarsku, pa malobrojni alpi-
nisti iz Srbije na Materhorn se penje sa 
italijanske - teže strane preko jugoza-
padnog grebena. Subotičani Viktor 
Steinfeld i Nebojša Janović su 2005. 
godine u julu mesecu posle dva meseca 
borbe oko dobijanja vize najzad stigli u 
Breuil-Cervinia, polazno mesto za 
uspon na Materhorn iz Italije. U 
podnožju Peninskih Alpi na visini od 
2.000 metara leži Breuil-Cervinia koji 
je oko 200 km udaljen od Milana, a 
nešto manje od Torina. Od 1930. 
godine italijanski fašisti su malom 
mestu Breuil, jer im je zvučalo suviše 
francuski, promenuli ime u Cervinia. 
Selo, bolji reći zaseok od nekoliko 
kuća, danas ima oko 100 km uređenih 
skijaških staza sa preko 27 raznoraznih 
ski liftova i žičara. Ovde ima šta da se 
vidi, doživi, oseti i proba. 

- Kada smo stigli u mesto Breuil-
Cervinia vreme je bilo oblačno, Mater-
horn je bio pod oblacima. Smestili smo 
se na jednom parkingu u šator, jer nis-
mo imali dovoljno novca da platimo 
dobre, ali skupe italijanske hotele. Otiš-
li smo do gorske službe spašavanja da 
se raspitamo oko penjanja na Mater-
horn, i o vremenskim uslovima za nare-
dne dane. Očekuje se loše vreme sa ki-
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šom, a preko 3.000 m sneg, praćen ja-
kim vetrom. Preporučili su nam da sa-
čekamo da se prolepša vreme i da se 
otopi sneg, ali ako odlučimo da kre-
nemo u planinu da im se obavezno javi-
mo. Odlučili smo da sutra u jutro krene-
mo ako vreme dozvoli – priča Viktor 
Steinfeld. Dan vedar, posle tri sata 
penjanja stigli smo na 2.810 m, kod pla-
ninarskog doma "Duke Abruzzi", koji 
nije u funkciji zbog renoviranja. Neda-
leko od doma, pokraj malog jezera po-
digli smo šator da bi prenoćili i što bo-
lje se aklimatizovali. Predveče se vreme 
počelo kvariti i cele noći je padala kiša. 
Na početku, staza koja vodi na gore je 
lagana, da bi kasnije, što smo se više 
približavali bivak-kući, bila sve teža. 
Vreme se veoma brzo pogoršavalo, 
duvao je jak vetar. Morali smo više puta 
da prečimo preko snega na strmim 
terenima, da penjemo vertikalne stene 
gde su bili postavljeni klinovi, verti-
kalne stenovite ploče sa postavljenim 
užadima, koji na prvi pogled izgledaju 
lako ali kad kreneš vidiš da nije. 
Gotovo su glatke i teško je na njima 
naći izbočinu za koju bi se uhvatio i 
odupreo da bi mogao da se penjaš. Pos-
le pet sati uspona po lošem vremenu 
stigli smo do bivak kuće "Luigi di Savoi 
" na 3.835 m. Deset minuta na-kon što 
smo ušli u bivak napolju je kre-nula 
prava snežna mećava. Stiže grupa 
alpinista, četvorica iz Slovačke i dvoje 
iz Poljske koji su krenula na vrh to jut-
ro, ali zbog lošeg vremena (snega i loše 
vidljivosti) morali su da odustanu na 
4.200 m.  

Vreme loše, sneg pada, cela pla-
nina je pod snegom i ledom. Ništa od 
današnjeg uspona. Belgijanci i Slovenci 

odlučili su da se vrate dole u Breuil, 
Poljaci i mi čekamo naredni dan. Posle 
podne sneg je prestao da pada, snažan 
vetar je rasterao oblake i nebo je bilo 
vedro. Sneg se počeo topiti na jakom 
suncu. Iz doline stižu alpinisti iz Špa-
nije. Raspitujemo se da li znaju nešto o 
prognozi za sutra? Očekuje se slično 
vreme narednih nekoliko dana. Pošto 
smo hrane poneli za dva dana, a već 
smo proveli toliko, odlučili smo da 
sutra krenemo na uspon, pa šta bude.  

Jutro vedro i hladno. Stena je bila 
zaleđena sa dosta novog snega. Dereze 
smo morali nositi od samog starta. Iza 
bivaka staza vodi preko vertikale, gde 
su postavljene sajle u dužini od 50 m. 
Posle sat vremena penjanja sustigli smo 
grupu penjača iz Španije, kojima verti-
kalna stena zadaje problema. Više stoje 
nego što se penju. Vidi se da se boje. 
Sneg počinje da pada. Španci odustaju 
od daljeg uspona. Zbog jakog vetra 
sporo smo išli po grebenu. Tako je na-
ma delovalo, ali ubrzo sustižemo Polja-
ke. Poljaci su nam savetovali da sačeka-
mo malo da se vreme popravi. Pola sata 
kasnije shvatili  smo da oni čekaju bolje 
vreme da bi se vratili u bivak. Nama, 
upozorenje sa neba delovalo je neubed-
ljivo. Naše misli su obuzete vrhom, kre-
nuli smo dalje. Na uže debelo  4 cm se 
nahvatao sneg i led pa je bilo debelo 
oko 8 cm. Karabineri koji se kao omča 
provuku kroz uže i sve što je bilo me-
talno lepilo nam se za rukavice. Sam 
izlazak na vrh je prava alpinistička pos-
lastica: 200 m ispod vrha je bila ver-
tikalna stene sa postavljenim čeličnim 
lancima, zatim 8 metara lestvi od užeta 
na steni čiji je nagib veći od devedeset 
stepeni, a vetar ih okreće kao ringišpil i 
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posle 11 sati penjanja opet stena ravna 
kao zid. Pojavljuje se na uzanom 
grebenu metalni krst koji je podignut na 
visini od 4.478 metara, na vrhu 
Materhorna. Pre dve godine nisam 
uspeo da stignem do ovog avetinjskog 
vrha, sreća se ovog puta osmehnula.  

Dok smo se odmarali na vrhu zna-
li smo ako krenemo dole istim putem 
nema šanse da se vratimo u bivak pre 
mraka i da to može biti veoma rizično, 
pogotovo u snežnim uslovima. Plan 
nam je bio da se sa vrha spustimo na 
švajcarsku stranu grebena u bivak na 
4.000 metara, tu prenoćimo i sutradan 
se vratimo nazad u Italiju. Otišao sam 
do kraja grebena koji je toliko oštar da 
sam ga na nekim mestima morao zaja-
hati, ali nikakvu oznaku nisam našao, 
jer je sneg pokrio sve. Nismo smeli da 
rizikujemo, da ne zalutamo. Doneli smo 
odluku da se vratimo istim putem kojim 
smo došli. Silazak nam je išao brže jer 
smo abzajlovali (alpinistička tehnika 
spuštanja pomoću užeta), jedino smo 
imali problema sa užetom jer se zaledilo 
i bilo  je kruto. Do mraka smo uspeli da 
siđemo sa vetrovitog grebena u 
zavetrinu, na visinu od 4.000 m. Dalje 
nismo smeli, a nismo ni mogli da 
vidimo kuda ide put dalje. Odlučili smo 
da prenoćimo. Teren oko nas je bio 
pokriven snegom. Našli smo jedno 
mesto na kome nije bilo mnogo snega, 
taman da sednemo. Seli smo na rančeve 
jedan iza drugog i zagrlili se da nam 
bude toplije. Temperatura je bila ispod 
nule, voda nam se smrzla u flaši. Od 
hladnoće smo se tresli. Svakih pola sata 
smo ustajali i skakutali da bi se ugrejali.  

Kada su sišli u Breuil-Cervinia 
saznali su da od 22 alpininiste koji su se 

penjali tih dana na Materhorn jedino su 
njih dvojica uspeli da izađu na vrh, a od 
početka godine po evidenciji gorske 
službe spašavanja ukupno je 5 alpinista 
stiglo na vrh sa italijanske strane 
zajedno sa njima dvojicom. 
 

Milivoj Erdeljan 

 

EKSPEDICIJA ISLAND 

PEAK 2005. 

 
Sa sajta www.klubvg.org/ekspedicije 

/island_peak.htm 

 
12.10.2005. - Naši visokogorci su 
rano jutros krenuli preko Atine i 
Bahreina za Katmandu. 
14.10.2005. - Posle jutarnjeg leta 
za Atinu, neočekivanog noćenja u 
Bahreinu (i nije bilo tako loše) sti-
gosmo u prestonicu Kraljevine Nepal 
- Katmandu. Kada sam izašao iz avio-
na udario me je talas toplog vazduha. 
U daljini, grad je disao u oblaku pra-
šine. Katmandu nas je sačekao sa 
dobrodošlicom od 30 stepeni! Posle 
formalnosti na aerodromu, pokupili 
smo opremu i gurajući natovarena 
kolica izašli iz aerodromske zgrade. 
Vazduh je bio zasićen sladunjavim 
mirisom cveća kojeg su rano ujutro 
ostavljali vernici u mnogobrojnim 
hindu i budističkim hramovima, dok 
su se na severu, na udaljenosti od 90 
kilometara veličanstveno uzdizali 
obasjani izlazećim suncem, snegom 
pokriveni Himalaji. Katmandu je 
romantičan, magični grad koji živi na 
način koji prliliči prestonici drevne 
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kraljevine. Po dogovoru, ispred je 
trebalo da nas čeka Kami Nuru, Sir-
dar naše ekspedicije i moj prijatelj. 
Do hotela smo se vozili uskim uli-
cama Katmandua. Prašina je na sve 
strane. Prolazimo pored siromašnijeg 
dela grada. Na putu se isprečila kra-
va. Moramo da sačekamo. Pored 
automobila, drumom za Tamel (deo 
grada) se kreću kamioni, rikše, ljudi, 
motorni tricikli i životinje. I to svi 
odjednom. Vozač je navikao na sve 
to i samo veselo zvižduće. Udahnuo 
sam duboko, da svi mirisi uđu u me-
ne, kako bi postao potpuno svestan 
svog prisustva u ovom prelepom gra-
du. Za moj prvi susret sa Katmandu 
dolinom ne može se reći da je to bila 
ljubav na prvi pogled. Čak naprotiv, 
nije mi prijalo. Ali vremenom kako 
smo se upoznavali, ja sam zavoleo 
ovaj grad, da bi na kraju počeo i da 
uživam u sitnicama koje malo ko pri-
mećuje. Smestili smo se u hotel. Ve-
ćina članova ekspedicije je otišla da 
se odmori, dok je mene čekao posao 
oko dobijanja neophodnih dozvola u 
Ministarstvu Turizma. Spavali smo 
skoro 10 sati. Posle doručka trebalo 
je otići u nabavku opreme koja nam 
nedostaje. Na ulici život počinje oko 
devet časova. Nema toliko gužve. Po-
neka rikša nas obiđe, nudeći nam svo-
ju uslugu. Iako ih odbijamo, oni upo-
rno pokušavaju da dobiju posao. Ta-
ko pređosmo skoro stotinak metara. 
Ulice su uske i izukrštane nepravil-
nim poluskretanjima. Onaj koji prvi 
put dođe ovde može lako da zaluta. 
Ako zapamtiš radnje i upoznaš se sa 
njihovim vlasnicima, onda je posao 
olakšan. To je jednostavnije i bolje 

nego da pamtiš put i njegova skre-
tanja. Posle napornog dana uveče 
smo imali poslednji sastanak pred po-
lazak u planinu. Moraćemo da usta-
nemo u 4 sata sutra ujutru kako bi sti-
gli na naš let za Luklu u 6.30 h. Ovo 
mi je trinaesti put da sam ovde u Ne-
palu. Život ide a Katmandu je uvek 
isti. Isto je tako i sa Himalajima... 
15.10.2005. - Ustali smo u pet sa-
ti, kao što je i dogovoreno. Na aerod-
romu „Tribuwan“ velika gužva na lo-
kalnim letovima. Najviše ima trekera 
koji su i najglasniji. Let do Lukle 
(2.804 m) sam prespavao. Ostali su 
uglavnom uživali u predelima gleda-
jući kroz prozor. U daljini snegovi 
Himalaja se presijavaju na suncu. Po 
dolasku u selo, avion su opkolili Šer-
pasi tražeći posao nosača. Ali, na nji-
hovu žalost, nas su čekali naši stari 
poznanici iz Pangboche-a. Kada imaš 
dobru komunikaciju sa tim ljudima, 
onda naravno ne menjaš ekipu koja 
pobeđuje. U Lukli smo svratili u “Pa-
radise Lodge” na čaj. Posle prepaki-
vanja opreme i prebacivanja dereza, 
cepina i plastičnih cipela u transpor-
tne vreće, krenuli smo put Tok-Toka. 
Ako postoji mesto na Himalajima o 
kojem treba posebno pisati, onda je to 
sigurno Tok-Tok. Značenje tog imena 
mi nije poznato, ali sigurno znam da 
ima neke veze sa vodopa-dom koji se 
nalazi pored samog lo-dža. Inače, ako 
se dolazi iz pravca Lukle prvo što se 
ugleda je taj prelepi vodopad sa leve 
strane puta. Tanak mlaz vode 
obrušava se sa nekih 30-40 metara 
visine, da bi se na pola puta raspršio 
u hiljade sitnih kapljica. Čudesnu 
sliku upotpunjuje crna stena u 
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pozadini i okolna vegetacija sa 
nekoliko nijansi zelene boje. Vlasnik 
lodža je uz mnogo truda napravio 
jednu branu koja je omogućila da se 
ispod vodopada stvori malo jezero. 
Ono po čemu sam dobro zapamtio 
lodž u Tok-Toku su njegova niska 
vrata. Nekoliko puta sam lupio gla-
vom o drvenu gredu prolazeći iz pro-
storije u prostoriju. Iza kuće se nalazi 
lepo uređena česma, a malo dalje i 
toalet. Desno od česme je najuređe-
niji vrt na Himalajima. U njemu ima 
svega: spanaća, blitve, šargarepe, lu-
ka, paprika i mnogo meni nepoznatog 
povrća. U uglu se nalazi pravi prav-
cati plastenik! Kao da gledam njivu 
negde u Šumadiji. Vrhunac svega je 
cveće, brižljivo zasađeno oko vrta. 
Cvetovi raznih boja izgledaju još 
lepše i uočljivije u zelenilu kojim su 
okruženi. Uveče se naloži peć na 
drva, koja je postavljena u sredini 
trpezarije i upale se sveće od jakovog 
loja. Kada se prostorija ugreje, a 
senke zaigraju po našim licima, onda 
se ljudi opuste i krenu u priču. A priči 
nikad kraja. Posle obilne večere, 
preostaje ti samo da se zavučeš u 
vreću za spavanje i sklopiš oči. 
Ostalo priroda uradi sama. 
16.10.2005. - Ustao sam nešto ra-
nije. Jutro na Himalajima je poseban 
događaj. Kao da prisustvuješ ponov-
nom stvaranju sveta. Volim da proše-
tam, dok ostali spavaju. Mir i tišina. 
Samo hučanje reke iz dubokog pono-
ra remeti ovaj sklad. Sve odiše sveži-
nom. Nema onih mirisa koji se javlja-
ju u toku dana, od hrane koja se 
sprema po lodževima i jakova sa nji-
hovim teretom. Zatim sledi umivanje 

ledenom vodom i pranje zuba. Baš 
prija! Posle ovoga si stvarno budan! 
Negde na pola puta do Namčea u selu 
Monjo nalazi se kontrola ulaska u 
Nacionalni park „Sagarmatha“. Na 
ulazu pored državnih činovnika, stoji 
vojnik sa sve puškom iz drugog 
svetskog rata. Još i danas mi nije jas-
na njegova uloga na tom mestu, kroz 
koje jedino prolaze trekeri, ekspe-
dicije i lokalno stanovništvo. Bitno je 
da je on ozbiljan i malčice namrgo-
đen! Pošto je naša dozvola u redu, 
mogli smo krenuti dalje. Put se po-
tom spušta skoro do reke, gde se sa 
visećeg mosta pruža prelep pogled na 
njive zasejane raznim žitaricama i 
povrćem. Najčešće je to sočivo i kro-
mpir, koji se uzgajaju skoro do 4.000 
metara. Pre uspona uz Namče Hill 
mora se preći možda najatraktivniji 
viseći most u Himalajima. Posle nje-
ga sledi prvi ozbiljniji uspon na putu 
do Namče Bazara. Iza borova koji 
rastu po ovim vrletima, pojave se 
katkad i divokoze. Prilično su mirne, 
jer ih ovde niko ne lovi. Na naše 
odredište smo stigli popodne. Odmah 
je poslat e-mail. Ovo je poslednje 
mesto iz kojeg se može javiti tele-
fonom kući ili poslati poruka putem 
elektronske pošte. Mi imamo opremu 
za internet pa ćemo i narednih dana 
biti dostupni. Inače, Namče Bazar je 
kulturni, trgovinski i administrativni 
centar Solo-Khumbu regiona. Na lo-
kalnoj pijaci Tibetanci donose robu iz 
Kine, i to naravno krijumčareći je 
preko granice. A granica na Himalaji-
ma je skoro na 6.000 metara! Lokal-
no stanovništvo je izuzetno vredno i 
snalažljivo. Pre par godina postavili 
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su mini centrale na planinske potoke, 
pa sad imaju i el. energiju u čitavom 
selu. Postoji priča da je nekada dav-
no, jedan od nepalskih kraljeva zab-
ranio ljudima iz ovog kraja da trguju 
izvan granica ove regije, jer su, kako 
kažu, vrlo nezgodni trgovci. Posle 
obilne večere otišli smo na spavanje u 
dobrom raspoloženju.  
18.10.2005. - Rano ujutro krenuli 
smo iz Namče Bazara. Prva pauza se 
pravi kod lodža „Ama Dablam“. Naj-
bolje što možeš da učiniš za sebe je 
da naručiš čaj i uživaš u pogledu koji 
se pruža sa ovog mesta. Setih se mog 
prvog dolaska na Himalaje. Sedeo 
sam na istoj ovoj klupi. Sada znam da 
je moj život tada bio presečen: Na pre 
i posle mog prvog boravka na Hi-
malajima. Ništa više neće biti kao što 
je bilo. Iz mojih razmišljanja, prenula 
me je kolona jakova koja je nosila 
opremu od ekspedicije. Za jakovima 
stigoše i ostali. Valjalo mi je sakupiti 
misli sa okolnih vrhova, jer smo kre-
nuli dalje. Put se sada spušta sve do 
reke Imja Khola. Kada se pređe vise-
ći žičani most, naiđe se na par kuća 
pored puta za manastir Tengboče. Tu 
smo napravili drugu pauzu. Popili 
smo čaj, posle kojeg se sa uživanjem 
odrema na suncu. Od tog mesta je 
konstantan uspon do manastira, koji 
se nalazi na nadmorskoj visini 3.800 
m. U centralnoj prostoriji se nalazi 
veliki kip Bude ispred kojeg gore na 
stotine lojanih sveća. Na podu su pos-
tavljene prostirke za svakog monaha 
dok se moli, a iza su dva velika 
gonga. Dok smo izlazili u dvorište, 
molitvene zastavice na jarbolu su 
pevale svoju pesmu. Posle popijenog 

čaja, spustili smo se kroz šumu do 
sela Deboče i lodža koji se zove 
„Rododendron“. To mesto je poznato 
kao “dolina rododendrona”. Vlasnica 
lodža je baka koja uzgaja lekovitim 
biljem i tako leči svoje sunarodnike. 
Uveče je baka naložila bubnjaricu pa 
je bilo veoma prijatno. Večerao sam 
Dalbat, tradicionalno jelo Šerpasa. To 
je pirinač sa kuvanim sočivom uz 
dosta dodataka. Iako je današnji dan 
bio naporan, svi se osećaju odlično. 
19.10.2005. - Ponovo smo ustali 
rano da bi uhvatili nešto hladovine. 
Mnogo je lakše hodati dok sunce ne 
obasja put, jer posle bude toplo, a i 
vlažnost vazduha se znatno poveća. 
Za sat i po vremena stigosmo u selo 
Pangboče. Ama Dablam nam je na 
dohvat ruke. Pre 6 godina bio sam na 
vrhu. To mi je nadraža ekspedicija, 
na kojoj sam učestvovao, a ujedno i 
najatraktivnija. Smestili smo se u 
kuću Kami Nurua gde smo i ručali. 
On je naš Sirdar na ekspediciji Island 
Peak (6.189 m). Kami mi je rekao da 
će Henri Tod sići iz BC Ama Dablam 
kako bi se videli ovde u Pangbočeu. 
Henri se pojavio popodne dok smo 
mi ispijali čaj i sunčali se kao na mo-
ru. Izgrlili smo se kao najrođeniji. 
Ovaj matori Škot je jedan od najbo-
ljih vođa ekspedicija na Himalajima. 
Baš sam srećan što ga vidim. Popio je 
sa nama čaj i pritom nas upoznao sa 
još jednom legendom Himalaja – 
Simonom (film “Touching the void”). 
Ima ljudi koji nose istinu sami u sebi i 
ne iskazuju je rečima. Oni pak čine 
dela koja su kao romani nastali u 
trenutku. Jedan od njih je i Pasang 
Dawa. On je Šerpa iz Pangboče-a. Tu 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  
 

PUTNIK broj 52  FEBRUAR 2006.  
 

P
ag

e1
1 

žive ljudi koji imaju vrlinu, a koja ni-
je sticana vežbanjem i učenjem. Tu 
postoje ljudi koji nisu pismeni, a opet 
nepogrešivo čitaju zakone prirode. 
Oni u sebi nose vrlinu bezazlenosti, a 
to se ne stiče vežbanjem. Valjda ih 
zato i volim. 
20.10.2005. – Dingboče je selo 
koje se nalazi na jednoj zaravni pored 
reke Imja Khola. Preko reke već po-
činju obronci planine Ama Dablam. 
Pravo na severu uzdiže se južna stena 
Lotse (8.501) koja je jedan od 
najtežih smerova na Himalajima. Dok 
je Dule snimao decu u dvorištu, ja 
sam otišao na česmu da operem 
čarape. Deca se bezbrižno igraju jed-
nostavnih igara. Svi smo mi pomalo 
deca koja glume odrasle. Izgubiš brzo 
onu jednostavnost koju si kao dete u 
igri posedovao. Priđe mi jedan dečak 
sa izgorelim obrazima. Meni su trnule 
ruke od hladnoće pa sam često 
prekidao pranje. On se samo nasmeja 
i stavi svoju glavicu pod mlaz vode, 
usput trljajući rukom kosu kao da je 
pere. Naježio sam se! Pokazivao je 
rukom ka česmi, kao da kaže: „Haj-
de, sada si ti na redu“. Neka hvala, 
drugi put! Ja ću to sutra da uradim. 
Padao je sneg ceo dan. Sve je tmurno 
i sumorno. Ne vidi se nijedan vrh oko 
nas. Okupljamo se u trpezarijskom 
šatoru da ispijamo čajeve i pričamo 
dogodovštine sa prethodnih ekspe-
dicija. Smeh leči čak i visinsku bo-
lest. Svi smo živi, zdravi i nasmejani. 
Aklimatizovanost - iznenađujuće 
dobra! 
21.10.2005. - Danas ostajemo u 
Dingboche-u radi aklimatizacije. Pos-
le dobrog doručka krenuli smo na 

obližnji treking vrh Nangar Tsang 
visok 5.085 m. Osnovni princip kva-
litetne aklimatizacije na novu visinu 
je: penji visoko - spavaj nisko. Mi 
smo taj dan napravili oko 700 metara 
uspona, a zatim se vratili u selo na 
prenoćište. Uspon je trajao oko tri sa-
ta. Bez žurbe, lagano nogu pred nogu, 
kontrolišući disanje. Sam vrh je jedan 
oštar greben sa kojeg se pruža odli-
čan pogled na okolne vrhove. Lep 
dan za fotografisanje. Sedeo sam na 
steni i pokušavao da pogledom obuh-
vatim svu tu lepotu. Ali znam da pos-
toje stvari koje se ne mogu saznati sa-
mo očima. Da li postoji sva ta lepota 
oko mene kada zatvorim oči? Žmu-
rim. Kada sam bio mali, mislio sam, 
ako sklopim oči da onda sve nesta-
ne... Otvaram oči. Jasnoća prizora je 
toliko jaka da postaje oku nevidljiva. 
U razgovoru sa bilo kojim od Šer-
pasa, uvek tražim da saznam nešto 
više o njihovim životima, kulturi i 
običajima. Njihovi životni principi su 
vrlo jednostavni, a jedan od osnovnih 
je: „Živeti u skladu sa prirodom“. Oni 
uopšte gledano svašta umeju da ura-
de, a rade taman toliko koliko im tre-
ba. Vrlo su vredni, ali ne umeju da se 
zauzmu za sebe. Oni ništa nemaju, jer 
nagon za sticanjem bogatstva gotovo 
da ne postoji. U poslednje vreme taj 
virus je sa zapada prenesen i tamo. 
Na žalost. Ali na sreću filozofija ve-
ćine je jednostavna. Bilo da imaš dve 
kuće, možeš živeti samo u jednoj ili 
što će ti dva kreveta kad možeš spa-
vati samo u jednom! Zato su uvek 
nasmejani. Još nisam video namrgo-
đenog Šerpasa. Oni ne znaju za svoju 
sreću. To je jednostano njihov način 
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života. Svi mi težimo za stanjem koje 
zovemo - sreća, a da li znamo da pre-
poznamo to stanje? Oni će svaku ža-
lost pretvoriti u radost, svaku tugu u 
osmeh, a svaki poraz u pobedu. Zašto 
je to tako? Zato što je za Šerpasa sva-
ki dan novo rađanje sveta. Na to su 
navikli. Oni sebe ne smatraju duhov-
no bogatim ljudima, ali se ja vrlo 
često postidim zbog (ne) moralnosti i 
etike sveta iz kojeg dolazim. Ne 
znam, možda grešim, vreme će poka-
zati da li sam bio u pravu ili ne. Na-
dam se da ću jednog dana doći samo 
zbog ljudi koji ovde žive, a ne zbog 
tamo nekog još neosvojenog vrha. 
Posle aklimatizacije neke je bolela 
glava. Nikako da se naviknu na više 
od tri litre tečnosti dnevno! Imamo 
problema sa solarnim panelima za 
punjenje baterija jer već dva dana je 
oblačno i pada sneg. Atmosfera u 
ekipi je odlična. To je najvažnije. 
Posle večere smo se zavukli u vreće 
za spavanje. Svako sa svojim 
mislima, strahovima i nadanjima. 
22.10.2005. - Danas smo pome-
rili kamp za oko 600m visinske razli-
ke. U Čukung smo stigli za oko 3 sa-
ta. Negde na pola puta prešli su nas 
naši jakovi sa zajedničkom opremom 
za uspon na vrh. Negde oko 8 h po 
srpskom vremenu imali smo uključe-
nje u Radio B 92. Narednih dana, sve 
do završnog uspona imaćemo uklju-
čenje svaki dan (ako bude baterija). 
Svi imaju odličan apetit što je znak 
dobre aklimatizacije. Ovde smo sreli 
jednu ekipu iz Slovenije koja ide 
takođe na Island Peak. Bili su kod nas 
gosti na čaju, a uz čaj priči nikad 
kraja. Narednih dana izveštaji će biti 

kratki jer nema dovoljno sunca da 
napuni satelitski modem, lap-top, 
kameru i satelitski telefon!! Sutra 
idemo na Čukung ri (5.650m) radi 
dodatne aklimatizacije. 
23.10.2005. - Posle poridža za 
doručak, krenuli smo na obližnji vrh 
Chukung Ri radi poslednje aklimati-
zacije pred uspon na vrh Island Peak 
(6.189 m). Za nešto više od tri sata 
stigli smo iz sela Čukung do vrha Ču-
kung Ri. Svi dobro podnose visinu, 
tako da delujemo homogeno kao gru-
pa. Sa vrha se odlično vidi severna 
strana gde su se smestili vrhovi 
Gjacung Kang, Čo-Oju, Pumori i dr. 
Sa Čukung Ri-a odlično se vidi i naš 
smer od Baze do vrha Island Peak. 
Sutra ujutro prelazimo dva glečera – 
Lotse i Imja glečer, da bi se konačno 
smestili u naš bazni kamp.  
26.10.2005. -  Ekspedicija 
"ISLAND PEAK 2005" je izašla na 
vrh! Od 13 članova ekspedicije koji 
su krenuli iz Beograda, jedan je 
odustao u baznom logoru od uspona 
(Goran Šibalić), u toku uspona je 
odustao i Đorđe Mikalački, a još tri 
člana (Dušan Matić, Goran Opačić i 
Duško Blažić) su odustali pred zav-
ršnim grebenom. Tako je na vrh izaš-
lo 8 članova ekspedicije. Na Island 
Peak su se popeli: Dragan Jaćimović, 
Jovan Špinjo, Maja Skender, Draga-
na Rajblović, Basar Čarovac, Branis-
lav Knežević, Dragan Bogdanović, 
Kemal Šarki ! 
30.10.2005. - Iz Namčea se javila 
Maja Skender. Danas su stigli u 
Namče. Sutra idu u Luklu i noće, a 
prekosutra ujutru lete za Katmandu. 
Polaze 3.11. iz Katmandua i 4.11. 
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oko 21h stižu u Beograd iz Atine.  
 

Dragan Jaćimović 
 

FRUŠKOGORSKA TRANSVERZALA 

1956. 

 

Tri člana našeg društva (PSD 
“Železničar”, Beograd): Vukičević 
Sveta, Krunić Velimir i Dikić Branko 
pošla su na obilazak Fruškogorske 
transverzale o čemu vam podnosimo 
sledeći izveštaj: 

5. avgusta u nedelju stigli smo u 
Čortanovce u pl. dom "Kozaricu”. Tu 
budemo ceo dan, noćimo i vršimo 
pripreme za sutrašnji polazak među 
kojima je naročito nužno sravniti 
skicu dnevnika transverzale sa kar-
tom po kojoj se namerava kretati na 
transverzali jer ima objekata koji se 
zahtevaju na skici a na karti ih nema. 
Takve objekte treba preneti na kartu 
1:50000 sa velike transverzalne karte 
Fruške gore koja se nalazi pred 
domom.  

U ponedeljak 6. avgusta u 8 h 
polazimo na obilazak transverzale 
ispred Kozarica doma, startne tačke. 
Na putu do Sremskih Karlovaca obi-
lazimo hotel "Dunav" a zatim ciglanu 
"Stražilovo" (pored same žel. pruge) i 
izbijamo na poznati međunarodni 
drum kojim u 10 h stižemo u 
Karlovce. 

Korisno je upoznati se sa zna-
menitostima ovoga grada koji se po-
minje još u XV veku i koji se kasnije 
vrlo često pominje kroz našu istoriju. 
Prvo se upućujemo u Gradski muzej 
da bi ga razgledali i udarili pečate na 
dnevnike. Međutim, prva nezgoda je 

već tu: Muzej ne radi pre podne - 
pisalo je na vratima. Rešavamo ostati 
do popodne a u međuvremenu obići 
druge znamenitosti grada. Radozna-
lost nas je prvo vukla poznatoj karlo-
vačkoj i prvoj srpskoj gimnaziji. U 
dvorištu ispunjenom lepim rastinjem 
stajala je, gorda na svoju prošlost, ta 
lepa građevina 19-og veka, a odmah, 
ušavši u njen krug, susreću nas uspo-
mene na Branka. Pred ulazom u gim-
naziju podignut je lep spomenik Bra-
nku na kome su, u lovorovom vencu, 
simbolično prikazane gusle preko 
knjige. U holu gimnazije opet spo-
men ploče posvećene njenom đaku, 
pesniku Karlovaca i nastavnicima i 
đacima ove gimnazije poginulim u 
NOB. Posle toga obilazimo Patrijar-
šiju (dvorac) najmonumentalniju gra-
đevinu XIX veka u Vojvodini. U 
njenoj kapeli nas očaravaju svojim 
savršenstvom slike (ikone) Uroša 
Predića. Zatim prelazimo u Sabornu 
crkvu gde nam opet posebnu pažnju 
privlače slike Paje Jovanovića, sa 
motivima iz naše nacionalne istorije. 
Pred crkvom je česma koja datira iz 
XVIII veka. Otišavši ponovo u muzej 
saznajemo da on uopšte danas ne ra-
di. Preostalo nam je jedino da traži-
mo privatni stan službenika muzeja 
(ul. Svetozara Markovića br.1) i da 
tako jedva oko 18,00 časova dobija-
mo pečat. Razgledanje muzeja nam je 
bilo onemogućeno a u dnevnike smo 
upisali o njemu nešto što smo ranije 
pročitali. Za hranu se takođe pone-
deljnikom teško može šta kupiti. 

U 18 h polazimo prema Straži-
lovu lepim asfaltnim drumom. Promi-
čemo kroz krasne fruškogorske vi-
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nograde prošarane voćkama i razba-
canim kućama a negde sa polovine 
puta već ugledasmo opevano Straži-
lovo i na njemu spomenik kako se 
beli u tamno zelenoj šumi prevučen 
magličastim predvečerjem. U 19,00 
časova stižemo u plan. dom pod 
Stražilovom. Pored novog plan. doma 
u kome noćimo (60 din. prenoćište) 
postoji i stari plan. dom te se tako 
prenoćište može uvek dobiti.  

7. avgusta u 6,15 časova poči-
njemo uspon serpentinastom stazom 
prema Brankovom grobu gde stižemo 
za pola časa. Na nadgrobnoj piramidi 
sazidanoj od kamena sa najpoznatijih 
srpskih planina skroman natpis 
"Branku - srpski narod". Prenevši 
njegove mošti iz Beča na Stražilovo 
srpski narod je ispunio Brankovu 
želju da počiva na dragom Stražilovu 
izraženu u poznatim stihovima:  

Stražilovo, divno Stražilovo 
Ja sam tebe u zvezdice kovo 

Tebi pevo i o tebi snevo, 
Al od tebe i nešto zahtevo: 

Kad me smrtca otrgne od ljudi 
Da me primiš ti na tvoje grudi! 

Nekoliko stotina metara odavde 
grebenom nalazi se spomenik pogi-
nulim partizanima odakle u 7 h kre-
ćemo prema S-3, silazimo u bezimeni 
potok na most istočno od k 321 i uz 
njega u 8,00 izbijamo na k 324 (321 
na karti 1:50000). Sa nje je izva-
nredan pogled na panoramu Novog 
Sada, na drevni Petrovaradin i iza 
njih u beličastoj sumaglici plovi 
bačka ravan. Idući dalje prema njoj 
silazimo na ušće malog Vilinog poto-
ka odakle je stazom najlakši pristup 
izvoru Vilina vodica kroz koji prolazi 

transverzala. Na izvor stižemo u 9,15 
časova. Iznad njega u vidu čardaka 
podignuta je neka, izgleda planinar-
ska kućica, u kojoj se može i prenoći-
ti. Tu je i prva pijaća voda posle do-
ma pod Stražilovom .Posle jednoča-
sovnog odmora polazimo prema k 
420 Ledenica prolaznu tačku trans-
verzale a od nje prema s-3 niz blago 
izduženu pošumljenu kosu, u 12 h 
stižemo u plan. dom pod Glavicom 
gde ostajemo na ručku. 

U 15,30 časova polazimo prema 
Iriškom Vencu. Uskoro prolazimo 
kroz malo mesto Paragovo i produžu-
jemo auto-putem u pravcu Venca još 
oko 1 sat gde napuštamo drum okre-
ćući na jug uz potok prema Crnom 
čotu. Orijentacija je vrlo teška a 
isprekidani šumski putevi vrlo var-
ljivi. U 17,40 časova prilično strmim 
usponom izlazimo na Crni čot (491 m 
n/v). Tu nailazimo na grupu razdra-
gane dečice sa kojima smo se odmah 
sprijateljili i sa njima produžili do 
spomenika na Iriškom Vencu gde sti-
žemo tačno u 18,00 časova. Na vrlo 
lepo uređenom platou ovaj veličan-
stven spomenik diže se 30 m u visinu, 
tako da se vidi sa svih strana, iz 
daljine koju je oko u stanju prebroditi 
a od njega opet pogled na sve strane. 
On sjedinjuje u sebi mnoge humke i 
spomenike razasute na ovoj planini i 
večno ostaje tu da svedoči pokolenji-
ma o herojskoj borbi sinova ove zem-
lje. Na širokom postolju spomenika 
simbolično i reljefno je prikazan mo-
tiv i karakter čitave naše revolucije. 
Posle dužeg razgledanja spomenika 
odlazimo u plan. dom gde ostajemo 
na prenoćištu. (30 din.po osobi) Tu 
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nam se završava I etapa transverzale.  
8. avgusta u 6 h polazimo prema 

Popovici, počinjući time II etapu 
transverzale. Krećemo se kolskim pu-
tem do sanatorijuma koji nas vodi 
preko Kraljeve Stolice (495m n/v) 
pravo na Popovicu neosetno se spuš-
tajući niz greben ka njoj kroz lado-
vinu lepih i raznovrsnih šumskih re-
zervata i mladih rasadnika bagremo-
vih i četinarskih šuma. Prešavši k 394 
uskoro izbijamo na kraj šume. Pred 
nama se odjednom prosu Bačka ravan 
čija se lepota i draž pogleda najbolje 
osete sa ovih ogranaka, a Novi Sad i 
Kamenica kao da se mogu dokoračiti. 
Nekoliko desetina metara od šume 
nalazi se plan. dom Popovica u koji 
stižemo u 7,30 časova. U 9,00 časova 
polazimo dalje prema zapadu i preko 
k 344 spuštamo se u selo Stari 
Ledinci (9, 40 h.) Tu nailazimo na 
tešku uspomenu rata: Celo selo je 
sravnjeno sa zemljom. Samo su ostali 
temelji nekadašnjih kuća već zarasli u 
korov a na sredini štrči oronuli toranj 
porušene crkve. Između njih niže po 
koja nova kuća čiji nam stanovnici 
pričaju žalosne scene prošlog rata. Na 
drugoj strani potoka ostaci neka-
dašnjeg starog grada. Potom izbijamo 
severno od k 334 odakle već čujemo 
škripu žičare. U njenoj blizini treba 
da pronađemo neku razvalinu obe-
leženu na skici transverzale dok na 
karti nije postojalo baš ništa slično. U 
stvari, to je jedna kapelica koju meš-
tani nazivaju "Crkvica". Inače, jedan 
vrlo interesantan detalj ovoga puta. 
Cela kapelica je izdubljena u jednoj 
okomitoj steni do koje se prosto mora 
provlačiti kroz gustu šumu i ko zna 

da li bi je pronašli da nas nije jedan 
radnik sa žičare odveo do nje. Iznad 
ulaza u nju na steni bezbroj imena i 
potpisa od kojih neki, pisani staroslo-
venskim crkvenim pismom, datiraju 
još iz 1841, 1842 godine a mnoge od 
njih je vreme već izbrisalo tako da se 
samo naziru. Mi smo jedva našli malo 
mesta da izgrebemo svoja imena. 
Odavde krećemo stazom istočnom 
stranom k 392 prema kamenolomu 
Rakovac koji se odavde već vidi. 
Iznad nas promiču kolone korpi koje 
žičara spušta čak na Dunav i vraća 
natrag. Našem bati Sveletu smo 
predložili da uskoči u jednu korpu i 
tako sedeći izađe do kamenoloma ali 
je iz dojstojanstva odbio prdlog. Ta-
ko u šali i priči u 11,45 časova izlazi-
mo na kamenolom. Vrlo je interesan-
tno videti taj ceo rudnik. Snabdeven 
je sa modernom mehanizacijom a 
čitavo brdo već nestaje sa lica zemlje. 
Tu u radničkoj snabdevačkoj zadruzi 
i pekari može se snabdeti sa hranom. 
U 12 h polazimo prema plan. domu 
"Zmajevac" gde stižemo posle pola 
časa i ostajemo na dužem odmoru. 

U 15,45 h polazimo prema koti 
Brankovcu (450 m n/v). Ubrzo izbija-
mo na mali proplanak koji nam otva-
ra vidik prema jugu na Vrdnik, nje-
gov rudnik i staru Vrdničku kulu. 
Oko 16,30 časova, stižemo već na 
lepe Beočinske livade na kojima se 
nalazi i pomenuta kota Brankovac. 
Tu na ivici šume stoji putokaz koji 
dobro služi za orijentaciju. Unazad 
nepregledne fruškogorske šume iz 
koje visoko štrči spomenik na Iriš-
kom Vencu a na severu Dunav ispre-
kidan visovima koji nas razdvajaju. I 
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po koji put nam se već pružaju ovako 
lepi pogledi. Napuštamo taj prijatni 
proplanak i zalazimo opet u šumu 
idući skoro na sever da bi posle jed-
nog časa izašli na žbunjem obrasli 
Alahovac (361 mn/v). Odmah ispred 
nas je Beočin a na jugu se vidi Crveni 
čot sa koga se izdiže radio antena. 
Tamo nameravamo stići do noći. 
Odatle se spuštamo u manastir Beo-
čin koji je udaljen oko 3 km od samo-
ga mesta. Manastir datira iz XVI ve-
ka i prilično je očuvan a u manastir-
skom konaku je smešten sanatorijum 
za grudne bolesti. Posle kraćeg raz-
gledanja polazimo (u 18,25 časova) 
prema plan. domu na Osovlju koji se 
nalazi malo severno od Crvenog čota. 
Do doma, gde stižemo u 19 h, vodi 
markirana staza (put) sa priličnim 
usponom.  

Ali evo neočekivan problem. 
Dom je zatvoren. Mrak je već vladao 
okolinom a za prenoćište nije bilo 
druge mogućnosti. Čežnjivo smo kroz 
prozore gledali slamarice u sobi, ali 
do njih nismo nikako mogli dospeti. 
Na trpezariji smo pronašli jedan po-
lomljen prozor zastrt džakom koji 
skidamo i uskačemo unutra. U sobi je 
stajalo jedno bure kome je bata Svele 
odmah prišao, prodrmao ga i veselo 
uzviknuo - vino ! Na dnu njega se 
mućkala neka tečnost. Već smo pri-
čali kako ćemo uz njega prijatno ve-
čerati i "gasiti" žeđ pošto vodu nismo 
pronašli i kako ćemo se makar i na 
ovaj način osvetiti nepažljivom do-
maru. Bata Svele je nestrpljivo obig-
ravao oko njega, a i mi smo se rado-
vali, dok ga nije otvorio i ne gledavši 
šta je natočio u svoju aluminsku ča-

šicu i zahvatio prvi gutljaj. Ali kakvo 
žalosno razočarenje. "Snila baba što 
bi bila rada". Bljutavu, ko zna kadaš-
nju vodu brzo je prsnuo iz usta i skru-
šeno ostavio bure zaboravši ga i zat-
voriti i počeo prevrtati svoj najverniji 
ranac. Posle večere razmeštamo se po 
stolovima i klupama a ujutru smo se 
tugaljivo pipali za kukove.  

9. avgusta u 7 h produžujemo 
markacijom prema Crvenom čotu, 
najvećem vrhu Fruške gore (539 m 
n/v) gde stižemo posle pola časa. 
Radnici na objektima Radio Beogra-
da su nas vrlo lepo primili. Tek u 10 
h napuštamo Crveni čot i vraćamo se 
natrag istom markacijom koja se 
posle 15 minuta grana za Orlovac 
(512 m n/v) na čijoj zapadnoj strani 
leže karakteristične stene za ovu pla-
ninu. Sa Orlovca silazimo prema s-3 
na sastav dva potoka gde se odmara-
mo i doručkujemo a onda izlazimo na 
zapadni greben i njime se preko širo-
kog cera upućujemo prema Testeri. 
Na Testeru stižemo u 12 h. To je ina-
če idealno mesto za odmor. Tu nam 
se završava II etapa transverzale. Još 
od početka planirali smo da se ovde 
odmaramo ceo dan i prenoćimo. Od 
organizatora transverzale preporuči-
vana je šumarska kuća za prenoćište u 
kojoj ustvari nema nikakve moguć-
nosti za to a ni negde drugo u blizini.  

Od hrane se isto ne može ništa 
kupiti. Zato se naš plan o dužem 
odmoru ovde nije mogao ostvariti. 
Rešili smo da se odmaramo do 17 h a 
onda pređemo još oko 7 km do Treš-
njevca i tu zanoćimo u šumarskoj 
kući. Dobro smo se ipak odmorili do 
17 h kupajući se na jezeru a onda 
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krećemo dalje do Trešnjevca. Ovaj 
deo puta je vrlo naporan jer treba 
savladati naizmenično nekoliko gre-
bena i dolina. Orijentacija je isto vrlo 
teška, zaobilazni putevi su neren-
tabilni a skretanje sa njih je često ne-
moguće zbog gustog šipražja. Uspeli 
smo pronaći dobre prečice i već u 19 
h stigli na Trešnjevac. Tu nailazimo 
na šumara i radnike kod kojih se ras-
pitujemo za šumarsku kuću. Međutim 
od kuće nema ni pomena. Ne znaju da 
li je ikada i postojala i sva sreća što 
smo naišli na njih inače bi sigurno 
lutali tražeći kuću koja ne postoji 
iako je ona nacrtana na karti trans-
verzale. Preostajalo nam je jedino da 
produžimo još oko 3 km, do ravni 
koja se odavde vidi i da tu zanoćimo. 
Tamo smo stigli u 20 h. Obrativši se 
šumaru za prenoćište, dobili smo ga u 
senu na tavanu šupe jer su sve druge 
prostorije bile zauzete od strane rad-
nika koji su tu u blizini radili. No mi 
smo ipak bili zadovoljni. U mirisnom 
senu noć nam je bila prijatna.  

Osvanuo je već 10. avgust. Le-
po vreme nas stalno prati. Odmah 
posle 8 h polazimo sa Ravnog prema 
k 388 na koju stižemo u 9 h. Odavde 
još jedan pogled na Dunav i njegovu 
pozadinu. Celim putem do sada on 
nas je pratio sa desne strane a sa leve 
vijugao je venac Fruške gore na koji 
smo samo mestimično izlazili kreta-
jući se uglavnom njenim severnim 
padinama. Kretanje sasvim prijatno, 
skoro neprestano kroz ‘ladovinu gus-
tih šuma. Krenuvši dalje presecamo 
uskoro auto-put koji vodi od Ležimi-
ra na sever preko Venca i onda preko 
k 357 izlazimo na Partizanski put 

kojim ćemo dalje ići sve do man. 
Đipše. U 11 h stižemo na Rohalj Ba-
zu. To je ustvari spomenik sremskim 
partizanima. Nalazi se na desnoj 
strani puta tačno na jugu od k 263 (a 
ne kako je to na skici transverzale 
naznačeno). Produžujući dalje na s-3 
sve vencem, u 13 h stižemo u man. 
Đipšu. To je najzapadnija tačka tran-
sverzale odakle okrećemo prema isto-
ku južnim padinama Fruške gore. Či-
tavo selo Đipša sravnjeno je sa zam-
ljom poslednjeg rata a sam manastir 
predstavlja samo ruševinu. U manas-
tirskom konaku je smešteno dečje 
odmaralište. U 17 h posle dobrog 
odmora, polazimo natrag istim dru-
mom do ispod k 308 odakle skreće-
mo na jug a u 19 h stižemo u man. 
Kuveždin takođe porušen, opusteo, a 
onda u pravcu istoka obišavši ma-
nastir Svetu Petkovicu i Šišatovac sti-
žemo u 20,30 časova u mesto Leži-
mir. Tu nam se završava treća etapa 
transverzale. U kafani nalazimo pre-
noćište a ujutro se snabdevamo sa 
hranom za dalji put. U 10 h 11. 
avgusta napuštamo mesto i preko 
Krečanskih jama izbijamo na venac 
istočno od k 434 i produžujemo njime 
na istok. Oko 13 h smo već pod k 444 
- Ivina polja. Na malom prop-lanku 
zvanom Terazije pored puta usamljen 
ograđen grob na kome piše samo 
toliko: "drug Moša". Misli nas vode u 
nedavnu prošlost, u dane bor-be, kada 
su mnogi sinovi daleko od svoje 
majke, kuće i zavičaja nese-bično 
ginuli u svenarodnoj borbi kao što je i 
drug Moša kao i onaj čija se humka 
nalazi na prvom sledećem proplanku i 
onaj treći malo dalje, bezimeni junak. 
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To su večni stražari ovoga puta koji 
opominju svakog prolaznika da sa 
dubokim poštova-njem prođe mimo 
njih. U 14 h stiže-mo na Letenku gde 
odmaramo više od jednog časa, a 
onda krećemo da-lje. Na oko 1 km 
istočno od Letenke stižemo na 
proplanak zvani Jabuka. Tu sa desne 
strane puta na ivici šume dve veće 
zajedničke grobnice lepo uređene gde 
večno zagrljeni počivaju div - junaci 
ove ponosne zemlje i tačno poput 
Brankovih stihova: 

Ugledo se jedan na drugoga, 
Popadao jedan kraj drugoga, 
Ta rad ove krasne domovine, 

Ne žaleći niko da pogine. 
Oni uzidaše svoje živote u 

temelje naše socijalističke zajednice. 
Tu napuštamo venac Fruške gore i 
skrećemo na jug. U daljini se sjaji Sa-
va a iza nje ocrtava se neprekidan la-
nac zapadno-srpskih planina. Tu nas 
obasu i prva blaga kiša na našem do-
sadašnjem putu. U 16,45 časova sti-
žemo u mesto Bešenovo. Manastir 
Bešenovo je za vreme II sv. rata srav-
njen sa zemljom. Postoje samo jedva 
primetne ruševine a i one će uskoro 
isčeznuti, a samo će Vam ljudi malog 
mesta Bešenova moći pokazati mesto 
gde je nekada sedam vekova postojao 
manastir čiji se postanak vezuje za 
ime kralja Dragutina. U 18 h smo u u 
man. Maloj Remeti a pola časa kas-
nije u manastiru Jazak U 19 h stiže-
mo u Vrdnik i time završavamo IV 
etapu transverzale. Udobno prenoćiš-
te nalazimo u jednoj privatnoj kući 
(100-150 din). Ovde se takođe može 
snabdeti sa hranom. 

12. avgust, sedmi dan našega 

puta. Ostaje nam još V-ta, poslednja 
etapa, nešto preko 30 km koju name-
ravamo danas završiti u Vrdniku. 
Prvo obilazimo manastir Ravanicu. U 
njemu se još uvek nalazi kovčeg u 
kome su 1698 godine prenete mošti 
kneza Lazara u ovaj manastir, zatim 
ikona jednog kosovskog junaka i 
ikona Cara Dušana. Napuštamo 
Vrdnik u 8,20 časova. Kroz okolinu 
se razležu mine iz rudnika uglja a 
iznad mesta na brdu štrči stara Vrd-
nička kula, ostatak jednog od najsta-
rijih vojvođanskih utvrđenja. Oko 9 h 
prelazimo Morintovo i preko pitomih 
padina Fruške gore obraslih njivama, 
vinogradima i voćnjacima stižemo u 
man. Hopovo (10,30 h). Ovaj man. se 
nalazi 3 km severno od Iriga uvučen 
u uzanu dolinu šumovitih obronaka 
Fruške gore. Svi ovi manastiri imaju 
obično lep položaj, uvek sa dobrom 
pijaćom vodom. U ovom manastiru je 
boravio i Dositej Obradović. Prilično 
oštećen u II sv. ratu ovaj manastir je 
inače predstavljao najlepšu građevinu 
religiozne arhitekture u XVI veku, u 
Fruškoj gori. Bogata riznica i biblio-
teka kao i iz drugih manastira razvu-
čena je za vreme rata od strane nepri-
jatelja-ustaša i poslata u Rim i druga 
mesta. Samo se tek po koja stara 
knjiga i rukopis sačuvao. Svega 2 km 
s-i od ovog manastira nalazi se man. 
Staro Hopovo a od njega 6 km na 
istok stižemo u man. Grgeteg. (13,15 
h). Po tradiciji ovaj manastir je osno-
vao Vuk Branković zvani Zmaj 
Ognjen Vuk a i on je stradao za vre-
me II sv. rata. 

Sledeća tačka transverzale je 
man. Krušedol koji smo već gledali 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  
 

PUTNIK broj 52  FEBRUAR 2006.  
 

P
ag

e1
9 

pred sobom. Sva trojica momci, smo 
se radovali dolasku u to mesto. Danas 
je tamo seoska slava. Maštali smo 
kako ćemo se vraćati iz Krušedola sa 
onom poznatom narodnom pesmom. 
Međutim kiša je stalno sipila i dok 
smo stigli u Krušedol (15 h) već je 
sve rasterala tako da nismo ni videli 
kako izgledaju te Krušedolke. U ma-
nastiru smo udarili poslednji pečat na 
dnevnike i krenuli na sever ka pos-
lednjem i ko zna kojem po redu man. 
Velikoj Remeti. Stvarno smo se 
uverili da su ranije sa pravom Frušku 
goru nazivali Srpskom Svetom 
gorom. U man. Velikoj Remeti smo u 
16,45 h. U njoj nemamo šta videti jer 
stoje samo još prazni zidovi koji 
prkose vremenu. No svi su ovi 
manastiri pod zaštitom države i već se 
počinju restaurirati.  

U 17 h smo u mestu Velikoj 
Remeti odakle na sever uz strmu 
dolinu izlazimo na drum koji vodi 
vencem negde ka jugu od Stražilova. 
Na Stražilovo stižemo u 17,40 časova 
a u 18 h stigavši u pl. dom konačno 
završavamo transverzalu.  

Potpuno se zadovoljni vraćamo 
sa Fruške gore jer je ona imala dosta 
čari koje osvajaju posetioca. Ona je 
mestimično vrlo pitoma i blaga a 
mestimično opet puna divljine i su-
rovosti. Preko njenih pitomih padina 
je milina ići a upavši u njene šumo-
vite i divlje dubodoline čovek se oseti 
usamljen i daleko od sveta. Nezabo-
ravni su prekrasni pogledi na sve 
strane sa njenih vrhova i travnatih 
proplanaka a neprekidni ‘ladoviti pu-
tevi, mirne šume, njeni hladni izvori i 
jezero ublažavaju svaku tegobu i 

umor.  
Bogatstvo i raznovrsnost njenih 

istorijskih i kulturnih znamenitosti još 
više opravdavaju jedan ovakav trud. 
Zato i Vas pozivamo da je upoznate, 
ubeđeni da će te se zadovoljni vratiti 
kao i mi.  

Još vam iz iskustva napominje-
mo da se dobro pripremite za pohod, 
obavezno dobru kartu i busolu jer su 
orijentacija i snalaženje vrlo teški. 
Tamo se desilo da smo nekoliko puta 
skrenuli sa pravca. Obavezno poneti 
osnovni sanitetski materijal koji vrlo 
često zatreba a za opis istorijskih i 
kulturnih znamenitosti knjigu 
spomenika. 

 

MAROKO 2005. 

22.07 – 14.08 2005. 
 

Испред храма Светог Саве 
22.7.2005. група од 46 планинара у 
организацији ПСД Победа, Беог-
рад кренула је пут највишег врха 
Северне Африке. 

Узбуђење док се приближава-
мо крајњем југу Шпаније и Гиб-
ралтарском мореузу расте код свих 
путника аутобуса. Други конти-
нент. Око 18.30 h сам угледао први 
пут у мом животу Атлански океан. 
Све очи путника су упрте у океан. 
На околним брдима мноштво гене-
ратора погоњених ветром. Још ма-
ло Европе па... У 19.05 h долазимо 
до најјужније тачке Шпаније према 
Африци која се зове Мирадор 
Естрехо де Гибралтар. Одатле се 
пружа величанствен видиковац ка 
суседној афричкој обали. Ту влада 
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константно велика гужва. Мнош-
тво туриста са својим фото-апара-
тима се сликају испред афричког 
континента. Визуелно бих рекао да 
има неких 5 км до афричке обале 
(иначе је мореуз на овом најужем 
месту широк само 11.4 км). Место 
Алгесирас изгледа симпатично. 
Лука - претрпана контејнерима, 
крановима, бродовима и свим 
осталим стварима које чине једну 
луку. Вече полако пада, а ми време 
"убијамо" по кафићима и уличица-
ма овог лучког места. Овде се већ 
може осетити дух Африке.  
Недеља 31.07 - У 0.10 h пола-
зимо. Ем због мрака, ем због одс-
јаја светла на стаклу, не успевам 
ништа снимити ван овог чамца. 
Имаћу ваљда више среће у поврат-
ку. У 0,50 h стижемо. У 1.14 h сам 
коначно крочио на тло Африке. 
Град у коме се налазимо се зове 
Сеута, и припада још Шпанији која 
овде држи уже градско подручје. 
Тежње мароканске владе и по-
литике је да се овај град врати под 
управу Марока као што је некад и 
био. Управо је ово и један од раз-
лога многих спорова на релацији 
Шпаније и Марока. Недавно су су-
коби између ове две државе једва 
избегнути дипломатијом, која је 
морала да уследи након изненадне 
шпанске инвазије на једно острво 
чији статус о припадности још није 
решен. Елем, у 1,26 h полазимо 
аутобусом ка граници са Мароком. 
Град Сеуту успевамо једва да ви-
димо из аутобуса. Улице су јој 
слабо осветљене, што је доказ да 
овде живи већинско муслиманско 

становништво, те је тако и стан-
дард далеко мањи. У 1,41 h стиже-
мо на границу. У 3,08 h наставља-
мо пут. Сувише смо уморни и 
мрачно је да би се дивили земљи у 
коју улазимо. Цео бус тоне у сан. 
Око 7 h се будим. Возимо се кроз 
једно туристичко веће место. Оно 
се зове Темара, и налази се неких 
20 км јужно од главног града Раба-
та. Одмах се примећује да смо и у 
другој држави и на другом кон-
тиненту. Мени лично се цела слика 
свиђа, мало ми је досадио кичерај 
запада. На прашњавим улицама ви-
димо прве ранораниоце (јер је тада 
било уместо наших 7 њихових 5 
сати). Снимам многобројне џамије. 
У 7,50 h стижемо испред хотела (4 
звездице). Хотел држи један Фран-
цуз. Пошто су капацитети по це-
лом месту попуњени, домаћин хо-
тела нам дозвољава да преноћимо 
наредну ноћ на травњаку испред 
базена хотела. За неке од нас ће 
ово бити ново искуство. Након 
кратког одмора на тераси хотела са 
погледом на океан, узимамо пот-
ребне ствари за купање у базену 
хотела. Цео дан проводимо на ба-
зену. Време је право афричко. 
Одлазим и до плаже на Атлантику. 
Увече узимамо потребне ствари за 
ноћ под ведрим небом. Простор 
где ноћимо је изузетно чист. Ноћ је 
звездана. 
Понедељак 01.08 - У 10,11 h 
полазимо за Рабат. У 10,55 h 
стижемо. 

О Рабату: 
Главни град Марока. Налази се 
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на обали Атлантика на ушћу реке 
Боу Регрег. Преко пута ушћа се 
налази место Сале (северозападни 
правац). Рабат је лука и има значајну 
индустрију која укључује производ-
њу текстила, прехрамбених произво-
да и грађевинских материјала. Тури-
зам и локално занатство су такође 
важни за економију града. 

Рабат има Универзитет Моха-
меда петог, Национални конзервато-
ријум музике, плеса и драмских 
уметности. Такође у граду постоје и 
институције за студије пољопривре-
де, јавне администрације и примење-
не економије. Музеј старина са архе-
олошким изложбама и музеј маро-
канске уметности се налазе у Рабату. 
Посебно интересантно је видети 
маузолеј Хасана петог са истоиме-
ном кулом. Грађевина потиче из 12 
тог века, а кула је висока 55 м. Ру-
шевине џамије Јакуба ал Мансура (из 
12-тог века) се такође налазе у граду.  

Насељавање града је почело у 
12-том веку. На почетку је град имао 
карактер војног логора. Један од нај-
важнијих историјских догађаја је из 
1912 године, кад је град проглашен 
главним градом Француске колоније 
Мароко. Кад је држава постала неза-
висна (1956 године), Рабат је преузео 
статус главног града независног 
Марока. Број становника је према 
попису из 1994 године износио 
1,385,872. 

Прво место које обилазимо је 
маузолеј Хасана петог. На улазу се 
налазе два чувара националне гар-
де на коњима. Слике са чуварима и 
унутрашњост рушевина Хасанове 
резиденције са торњем су величан-
ствене. Одлазимо и у сам маузолеј. 
Тамо се на дну његовом налази 

ковчег са земним остацима Хасана. 
Окрећем се ка видиковцу. Цео пла-
то спомен-обележја је испуњен 
стубовима. Мозаици на грађевина-
ма јасно указују на орнаментику 
Блиског истока и Северне Африке. 
Настављамо наш пут ка центру 
града. Пролазимо поред сиротињ-
ских четврти. Мноштво је света на 
улицама. Чувамо документа и фо-
то-апарате као очи у глави. Прола-
зимо кроз уску пијацу. Опрез са 
драгоценим стварима. Долазимо 
испред здања које се зове Удаја 
Касабе. Обилазимо је. Унутраш-
њост је у виду једне џамије са бо-
гато украшеним вртом а све опа-
сано зидинама. Одлазимо на једну 
терасу изнад касабе. Одатле се 
пружа диван поглед на Сале и 
Рабат. Настављамо. Шетамо још 
неко време по старом делу града. 
Купујемо њихове колаче – специ-
јалитете. После извесног времена 
улазимо у нови део града. Овде се 
може већ видети раскош тзв. тру-
лог запада. Након још каквог-так-
вог мувања лево-десно, одлазимо 
ка аутобусу. У 16,02 h крећемо ка 
Казабланци. Путујемо уз Атлантик. 
У 18,10 h смо стигли у Казабланку. 
Одмах одлазимо да обиђемо џами-
ју Хасана другог, која је по мом 
мишљењу најлепша муслиманска 
богомоља икад виђена. 

О Казабланци: 
Град у западном Мароку. Нај-

већи град државе и главна морска 
лука у држави. Налази се на обали 
Атлантика, близу Рабата. Град је је-
дан од водећих градова Северне 
Африке. Има железницу, главне сао-



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  
 

PUTNIK broj 52  FEBRUAR 2006.  
 

P
ag

e2
2 

браћајнице и међународни аеродром. 
Има једну од највећих лука у свету; 
највећи део спољне трговине Марока 
пролази кроз град. Житарице, кожа, 
вуна и фосфати су главне сировине 
извоза. Град је такође центар индус-
трије Марока. Водеће индустрије су: 
риболов, прерада рибе, пилане, про-
изводња намештаја, грађевинских 
материјала, стакла, цигарета. Казаб-
ланка има Универзитет Хасана дру-
гог. На обали океана је и величанс-
твена џамија Хасана другог. 

У средњем веку је град био 
знан као Анфа. Уништен је од стране 
Португалаца 1468 г. и поновно саг-
рађен помоћу истих егзекутора 1515 
г. 1755 г. је град поново обнављан 
после неколико земљотреса. 1907 г. 
је Казабланка окупирана од стране 
Француза, под чијом администраци-
јом је доживела брз процват. Тако је 
модеран град израстао около старог 
маварског. 

Током Другог светског рата је 
град био врло важан као место 
искрцавања савезничких трупа на 
тло Северне Африке. 1943 г. је град 
био место састанка британског пре-
мијера Черчила и америчког пред-
седника Рузвелта на казабланској 
конференцији. На тој конференцији 
су ова двојица постигли споразум о 
заједничкој борби до потпуног уни-
штења Сила осовине. Ту су се нарав-
но и одредиле интересне зоне свет-
ских сила, као и напуштање полити-
ке подршке према појединим 
народима. 

Повлачење Француске 1956 г. 
је довело до проглашења незави-
сности Марока. То је у почетку дове-
ло до низа тешкоћа Казабланци, 
првенствено у економском погледу. 

Напредна туристичка трговина и 
напредна индустрија је постепено 
током година вратила граду нека-
дашњи економски сјај. Према попи-
су из 1994 године, број становника је 
износио 2,940,623. 

Разгледамо џамију Хасана 
другог. Долазимо до улаза. Нарав-
но, не можемо унутра. Одлазимо ка 
тргу Уједињених народа у цен-тру 
града. Ту нам се придружује 
Јасмина Попов, некадашња Ново-
сађанка и члан новосадског Желез-
ничара. Сада живи у Лондону и ра-
ди као стјуардеса. Она ће бити гост 
нашег пута ка Атласу. Одлазимо у 
један луксузни марокански ресто-
ран. Тамо у типичној атмосфери 
једног афричког ресторана наручу-
јемо по избору. Салата, као меша-
вина више различитог поврћа сти-
же прва на астале. Следи главно је-
ло. Ја сам лично јео јагњетину са 
прженим бадемима на типичан 
домородачки начин. Било је више 
него укусно, поготово кад се зна да 
сам велики љубитељ јагњетине. 
Задовољни, и са пуним стомацима, 
настављамо улицама овог града. 
Долазимо у пешачку зону. Прили-
ком преласка преко улица мораш 
бити више него опрезан, пошто 
овде влада закон јачег и бржег 
(тиче се возача, за које пешаци не 
постоје и за које су наше друмске 
кабадахије мала деца). Обилазимо 
многобројне продавнице "ђинђува" 
где многи од нас направише "до-
бар посао" (мислим на цењкање 
приликом куповине). У вечерњим 
сатима је тешко проћи не само 
улицама Казабланке, него и других 
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градова Марока. Све живо је на 
улицама. У 23,53 h полазимо из 
легендарне Казабланке (али ипак 
сазнадох да истоимени филм није 
овде сниман, иако су Американци 
назвали један кафић преко пута 
њихове амбасаде, "Казабланка"). 
Окрећем се још једном ка џамији 
Хасана другог, која сада у вечер-
њим часовима изгледа још лепше 
онако осветљена. 
Уторак 2.8 - Ноћу пролазимо 
Маракеш. Правимо успутну паузу 
од неких 20 минута. Долазимо око 
6 h у село Имлил (лежи на 1.740 м) 
у подножју Атласа. У бусу спавамо 
до 7,34 h. Препакивамо се. Узима-
мо само што је неопходно за два 
дана. Срећом, непотребна је кла-
сична зимска опрема, што нам 
знатно олакшава паковање. У 9,26 
h полазимо. Ка дому креће група 
од 43 планинара. Време је лепо. 
Пролазимо једно време кроз села, 
бивајући "нападнути" од стране ло-
калних продаваца "ђинђува". 
Врхови Атласа су разуђени и без 
снега ( због климе). 

О масиву Атласа: 
Планински систем у североза-

падној Африци. Састоји се од не-
колико скупова који се шире изме-
ђу Марока и Туниса и чине разда-
љину од неких 2.400 км. Геолош-
ки, венац се састоји из два посебна 
дела: Високи Атлас (југозападно у 
Мароку) и Источни Атлас (севе-
роисточно у Алжиру и Тунису). 
Високи Атлас је настао савијањем 
старе сахарске висоравни, док је 
источни део планинског венца нас-

тао касније у одвојеним етапама 
савијања истовремено са настан-
ком алпског система у Европи. 
Највиши врх целог венца је Жебел 
Тубкал (4.167 м). У Мароку се та-
кође налази и ланац Средњег Атла-
са који лежи североисточно од 
Високог са својим највишим врхом 
од 3.350 м. 

Други истакнути скуп система 
укључује Анти-Атлас (максимална 
висина од око 2.060 м). Он лежи 
јужно и паралелно са Високим 
Атласом. Ту се такође налази и 
Сахарски Атлас који се пружа од 
источног Марока до Алжира са 
максималном висином од 2.328 м, 
као и Медитерански Атлас са 
просечном висином од 1.520 м. 
Медитерански Атлас се пружа пре-
ко целе Медитеранске обале од ме-
ста близу источног краја Гибрал-
тарског мореуза до Врата Бона у 
Тунису. Жебел сиди Муса, обеле-
жава највишу коту Малог Атласа 
(846 м), и Стена Гибралтара, на 
европској страни мореуза која је 
некад била позната под називом 
Девице Херкулеса. 

Венац Атласа је испресецан 
бројним пролазима који обезбеђују 
туре између обале и Сахаре. Се-
верне падине Високог Атласа и се-
верне и јужне падине Средњег 
Атласа су густо прекривене шу-
мом. Ту су присутни: кедар, бор, 
храст и плута као најбројније 
врсте. Плодне долине и широки 
предели пашњака леже у овом ску-
пу и другим секцијама целог венца. 
Атлас садржи многа разноврсна 
налазишта сирових материјала као 
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што су: злато, сребро, олово, цинк, 
магнезијум, антимон, фосфор и 
нафте. Међутим, ове рудне резерве 
су мало истражене. 

Атлас је традиционално пре-
бивалиште племена Бербера, који 
су протерани у ове планине од 
стране Арапа у седмом веку. Поје-
дине секције венца, првенствено у 
приобалном подручју, биле су 
познате Европљанима по античкој 
уметности, која није почела да се 
масовније истражује до друге 
половине 19 тог века. 

Сунце нас успорава. Правимо 
укупно неких 45 минута паузе на 
целој деоници до дома. Око 15 
часова смо га угледали у даљини. 
У 15,57 h долазим у дом Нелтнер 
(3.207 м). Дом припада Францус-
ком алпинистичком друштву, 
истом оном који држи и оба дома 
подно Мон Блана. Сви беже у хлад. 
Сунце је сада најјаче. Чекамо да се 
сви сакупимо, да би смо се 
пријавили и добили собе. Дом је 
довољно велик да прими групу од 
преко 100 планинара. Сам квалитет 
дома је на завидном нивоу. Пос-
тоји добар мокри чвор, те се тако 
можеш окупати, обријати, итд. 
Добијамо једну собу, уз додатни 
смештај једне групе у делу друге 
собе. Нас 35 се мора стиснути на 
неких 20 так кревета. После 
смештаја у соби, остатак дана 
проводимо у дому и около дома. 
Увече многи наручују вечеру. 
Одлазимо релативно рано на 
починак, јер нас следећег дана 
очекује рано устајање (у 4 h по 
мароканском времену). 

Среда 3.8 - Устајемо у 6.36 h. 
Припремамо се. У 7.29 h група од 
32 планинара полази ка највишем 
врху Северне Африке. Већ се гото-
во разданило. Пењемо се јасно 
обележеном стазом. Улазимо ста-
зом у кулоар између околних врхо-
ва. Још нема Сунца, те је кретање 
олакшано. Доњи део успона је по 
каменим громадама, док горњи је 
преко сипарног тла. Долазимо на 
гребен (4.000 м). Овде већ почиње 
опасно да дува. Нигде снега по 
околним врховима (коме је и био 
потребан!). Настављамо. Са неких 
пола сата паузе укупно (приликом 
успона), излазимо на Жебел Туб-
кал (4.167 м) у 11.11 h. На врху је 
већ довољно других планинара – 
32 изашло од наше групе. Врх је 
простран и довољан да прими и по 
стотину планинара комотно. На 
врху се налази  и обележје истог у 
облику неке купе. Поглед около је 
фантастичан. Некима је ово и нај-
виша достигнута висина у плани-
нарској каријери. Следи сликање и 
снимање околине. Пауза је до 
12,12 h. Повратак је истим путем. 
У 13,54 h сам у дому. Како смо 
пристизали у дом, након одмора су 
поједине групе настављале ка 
Имлилу. У 17,09 h полазим са 
задњом групом ка Имлилу. У 20,42 
h стижем. Следеће је окрепљење и 
добра вечера у једном ресторану. 
Одлучујемо да ову ноћ преноћимо 
у Имлилу. Постоје две варијанте 
ноћења (хотел и тераса ресторана у 
којем смо вечерали). Одлучујем се 
за терасу под ведрим небом. 

Мирко Жарковић 


