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UZ LOGORSKU VATRU  

 
Da li tvoji koraci i pokreti 

penjanja imaju rimu, neku propisanu 
pesničku formu? Ti si čista proza ili 
neguješ slobodni stil?  

Može biti da planinar i nema šta 
tražiti među pesnicima na večeri 
poezije jer se planinari od pesnika 
razlikuju kao što se međusobno 
razlikuju bilo koja dva različita 
interesovanja i nastojanja. A može 
biti da među njima i postoji sličnost 
jer su i planinari često neshvaćeni 
kao što su to ponekad pesnici, a 
pesnicima su dramatično razuđeni 
visovi i patetično zaobljena brda bili 
česta inspiracija. Koliko puta su me 
samo  bića sa dna vazdušnog okeana 
pitala, sa izrazom krajnjeg 
nerazumevanja i čuđenja: ZAŠTO? 
Kao da za svaki naš postupak imamo 
po jedno ZATO. Moj je stav da ako 
mislite da morate znati vaše svako 
ZATO, na planinu ni ne treba da 
idete. Ni u poeziju da se upuštate!  

Da bi se planinarenjem bavilo 
potrebno je u sebi imati izvesnu dozu 
tragalačke neusklađenosti, neslaganja 
ili bar malo buntovničkog duha. 
Planinarenje, ma šta to u osnovi bilo, 
jeste i borba protiv tako osnovne, a 
nama ipak  nepoznate sile- 
gravitacije. Svaki planinar je po malo 
i revolucionar, kada sa planinskog 
vrha ugleda horizont ispunjen 
visovima kao da etar ispuni krik 
oporih pesničkih reči: ’’Dole 
apsolutizam zemljine teže!’’ (Vito 
Nikolić). 

Pošto znam da me neki to hoće 

pitati (gotovo uvek je tako) odmah i 
unapred želim reći da ne znam kako 
bih vam preneo ono što osećam i o 
čemu razmišljam dok se penjem na 
najviše vrhove. Jedino što mogu reći 
je da mi tada misli  i osećanja nisu ni 
uzvišene ni prosvetljene nadahnućem. 
Najčešće je sve to vrlo prozaično, 
banalno, a ponekad, naročito na 
velikim visinama usled nedostatka 
kiseonika, konfuzno i prožeto 
strahovanjem. To je ponekad teška i 
neizvesna borba nakon koje sledi 
veliko olakšanje u trenutku izlaska na 
vrh. Vrh ne znači kraj, kraju se niko 
ne raduje osim ako ne predstavlja 
izbavljenje od muka. I uspešan kraj je 
opet samo kraj. Vrh je za mene više 
prelomna tačka na putu koji je cilj 
sam sebi. Ako su neki trenuci tokom 
ekspedicija ispunjeni kontemplacijom 
onda su to najčešće trenuci osame i 
mirovanja, kao i trenuci opuštanja 
tokom silaska. U tim momentima se 
misli razbistre, saberu, u tim 
momentima se znoj kristališe u 
narativni izraz proživljenog. Tada se 
izvaljuju duhovitosti i reči koje je 
složilo nadahnuće. Tada se 
intenzivno oseti moćno okruženje 
prirode koja izoštrava čula, 
svakodnevica života poprima nove 
dimenzije suočena sa geološkim 
periodama neshvatljivih vremenskih 
razmera. Krajnja naprezanja ne 
deluju, u trenutku dok se ekstremno 
penjanje događa, lirski inspirativno; 
biće da proživljavanje stvarnih 
opasnosti čoveku pre daje čvrstinu i 
snagu da u oči gleda svakom 
predstojećem događaju. Moć prirode 
postaje naglašena srazmerno nemoći 
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čoveka pred njenim zakonima. A te 
neumitne zakone ni jedan korupciji 
sklon šibicar iz doline nije uspeo da 
zaobiđe, prevari, tu nema nikog koga 
možemo podmititi. Dole kada se siđe, 
e dole je druga priča. Tamo vas 
čekaju šerpasi koji prodaju uverenja 
da ste na vrhu bili. Tamo dole 
čarolija nestaje. 

A lirsku inspiraciju pre pruža 
umirujuća i tiha šetnja kroz šumu 
oslikanu jesenjim bojama, na primer. 
Ili pogled sa nekog vidikovca koji se 
preko nebrojenih nazubljenih vrhova 
pruža sve do oblacima zaklonjenih 
zemalja u kojima možda još uvek 
žive aždaje, divovi, junaci i princeze. 
Mnogi ne odole mislim, i kada se na 
takvom vidikovcu u osami nadju, 
sedeći na kamenu ili travi, okušaju se 
u sastavljanju reči u stihove ili 
tekstove raznih formi. Ma ja bih tamo 
pre dobio šuljeve ili neku prehladu 
nego što bi pesmu ispevao te pošto 
rečima sklon nisam, pokušaću da vas 
upoznam sa onim što o planinama i 
planinarenju kažu oni koji su peru 
vični. Izabrao sam nekoliko citata 
poznatih planinara ili književnika 
koji su o planini (i aktivnostima 
planinarstvu sličnim) pisali, to nam 
može biti podsticaj za razgovor uz 
vatru.  

Na Fruškoj gori, na steni kraj 
isposnice u Rakovačkoj šumi 
jeromonah Stefan Paridvorski je 
1747. godine zapisao: 

’’Vražd i nemir to je život 
grada, 

A tišina i  mir u pustinji vlada’’ 
Čuvena je rečenica iz zapisa 

Ljubomira Nenadovića (1826-1895): 

’’Ko jedno leto na planini 
provede, dva leta sebi produži 
život’’. 

Tako je verovatno razmišljao i 
Josif Pančić (1814-1888), osnivač 
Srpske akademije nauka, kada se po 
osamnaesti put u 72. godini života 
penjao na Kopaonik. Sličnih su 
pogleda bili i Jovan Cvijić (1865-
1927) utemeljivač moderne 
geografije u Srba, kao i Jovan 
Žujović (1856-1939) koji je osnovao 
Srpsko geološko društvo, ali i bio 
prvi predsednik Srpskog planinskog 
društva. On kaže: ’’Veličanstvo 
prirode kadro je odista da podiže duh 
ljudski. Ono može da krepi duše koje 
u običnom ljuskom životu tako često 
malaksavaju’’. Da li znate da je 
književnica Isidora Sekulić (1887-
1958) bila rodonačelnik smučarstva u 
Srbiji? 

Planine i njihovi vrhovi su 
mesta sa kojeg se vidi dalje i više. 
Ovako to kaže Vladislav Petković-
Dis: 
’’Na onome bregu što je nad životom, 
Tražio sam mesto gde stanuje sreća, 
I išao dugo okružen lepotom 
Iz predela snova u predele cveća. 
I ja sam se peo, uzdizao gore, 
Mislio sam da si na najvećem visu, 
I da pleteš vence, donosiš bokore, 
Da si sva u cveću i samom mirisu.’’ 

Kada se o planini i planinarenju 
priča često se dodirne tema samoće i 
strahova. Jovan Dučić o tome kaže: 

’’Što čovek duže vremena živi u 
društvu, on sve više živi u strahu; i 
osamiti se, to znači, u mnogom 
pogledu, lečiti se od straha. 
Usamljeni čovek je jedini čovek 
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oslobođen; i samoća je jedino mesto 
gde se ne strahuje. Usamljen čovek se 
i najmanje boji gubitaka, pošto 
usamljeniku najmanje treba. Pećinski 
čovek se jedino bojao jače životinje 
nego što je on, dok današnji društveni 
čovek živi u strahu od hiljadu 
priviđenja. Uglavnom, izvor sve 
njegove bede na zemlji, jeste strah 
više od proviđenja nego strah od 
stvarnih mogućnosti.’’ (Jutra sa 
Leutara, str. 60) 

A Raško Dimitrijević u knjizi 
’’Knjiga o planini’’ piše: “Stojim na 
vrlo nesigurnom mestu, sav pripijen 
uz stenu, sa glavom zavučenom u 
jednu pukotinu iz koje izbija miris 
vlage i dah tame. Iako je opasnost 
više nego izvesna, ništa nije u stanju 
da naruši mir u meni, ni jedan drhtaj 
ne prolazi kroz moje telo, kroz dušu 
ni jedno osećanje koje bi ličilo na 
strah. Koliko me je puta stena tako 
iznenadila. Prvi put samo činilo mi se 
da sam izgubljen; posle sam naučio 
šta treba raditi’’ 

Francuski geograf i pisac iz 19. 
veka  Rekli ovako opisuje ono što se 
u čoveku dešava prilikom penjanja: 

’’Pri velikim penjanjima često 
je veoma blizu pogibao, i svakog 
minuta može čovek poginuti. Pa ipak 
on neprestano ide napred i oseća, 
kako ga podržava i krepi silna radost 
pri pogledu na sve one pogibelji, koje 
ima izbeći čvrstinom svojih mišića i 
svojom prisebnošću...Ali hrabrost i 
duševna mirnoća tolike su, da ne 
dadu ni jednom mišiću da se 
pogrešno pokrene, već se oni svi 
slažu trudeći se da izbegnu 
pogibao....Čovek koji se penje po 

planini voli planinu utoliko više u 
koliko je na njoj bio u većoj 
pogibelji.’’  

O cilju uspona izvesni Ompteđo 
kaže: 

’’Stremljenje najvišem nije tež-
nja za rekordom, glavnom kompo-
nentom sporta. Nama (planinarima) 
nedostaje pljesak publike koja dole u 
nizini podbada našu taštinu. Nas 
retko ko vidi, a ako nećemo, neće nas 
niko ni čuti. Mi ne idemo u planine s 
težnjom, ni sa pozom osvajača. Mi 
planinama dolazimo u pohode kao 
znanac znancu, prijatelj prijatelju.’’ 

A kada se popnemo na vrh reči 
zaista oduva vetar. Herman Hese 
piše: 
’’Ponekad, kad krikne ptica koja 
Il’ vetar prostruji lišćem žutim, 
Il’ se pas javi s dalekog salaša,- 
Moram dugo da slušam, da ćutim’’ 

O suprotstavljenosti onoga što 
je gore i onoga što je dole pisao je i 
vladika Nikolaj Velimirović: 

’’Čovečanstvo je jedna gorda 
reč draga braćo, no slušano sa 
planine čovečanstvo se ne čuje. Vetar 
se čuje i čuje se šuma, no 
čovečanstvo se ne čuje. Čovečanstvo 
u dolini pir piruje, no od toga pira ni 
glas ne dopire do planine... Čovečan-
stvo je jedna gorda reč i ništa više. 
Nečuveno i neviđeno sa visine, 
čovečanstvo umire u dubodolinama 
života.’’ 

Jedino ne znam šta bi bilo kada 
bi sada posle neke promotivne 
marketinške akcije svi oni koji u 
planinu ne idu podstaknuti lepim 
opisima u planinu pohrlili. Malopre 
spomenuti Rekli je o toj mogućnosti 
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napisao: 
’’Kada bi jednog dana najlepša 

mesta na zemlji postala zborište svih 
besposličara, onda bi onima koji vole 
da žive u prirodi ostalo još da sednu 
u čamac i pobegnu na pučinu, ili da 
čekaju dan kada bi kao ptice mogli 
leteti u visinu.’’ 

Svi oni koji su iz planinskih 
predela pre više vekova ili juče došli 
u ravnicu (a takvi su valjda svi u ovoj 
ravnici) mogu da razmisle o tezi da 
su planine: ’’Izvorišta ljudi i svežih 
pokoljenja koja su u našoj istoriji 
zamenjivala istrošene stanovnike 
ravnina’’ (Vešović, Na Komovima, 
str. 371)  

Na kraju ostaju i neke 
posledice. Evo šta o svom zašto kaže 
somborski lekar i planinar, asistent 
Jovanu Cvijiću u njegovim 
istraživanjima. 

‘’Možda bi kogod hteo znati 
kakve sam hasne imao od svega toga? 
Novaca sam potrošio toliko, da bi 
mogao salaš kupiti. Samo sam u zlatu 
prosuo po kršu 11000 kruna, jer sam 
zlatom plaćao čobane i seljake, 
putovođe i nosače prtljaga. Za put, 
hotele, fotografije, konzerve i knjige 
potrošio sam mnogo više.  Mučio 
sam se kadgod grozno, bez vode po 
suncu, bez krova po kiši, bez postelje 
na travi i na kamenu, pa noćio sam i u 
rupi na snegu. A da li se kajem? Ne 
ja! Bio sam uvek presrećan na putu! 
Moje duševno uživanje bilo je tako 
veliko, da sam ja svuda u 
najsumornijem kršu, i kraj mora i na 
vrh gora, bio kao u kakvom raju!" 
(Dr Radivoj Simonović) 

Volta Vitman nije bio, 

pretpostavljam, planinar. U svakom 
slučaju na planinare nije pomišljao 
dok je ovu pesmu pisao, a opet... Moj 
dobri prijatelj Ranko koji nas autobu-
som vozi na mnoga planinarenja 
jednom mi je vozeći u trećoj rekao: 
’’Znaš Iso, posle treće čaše ja se u 
svakoj pesmi prepoznajem!’’ 

 
Smeš li sada, o dušo 
 
Smeš li sada, o dušo, 
Da pođeš sa mnom u nepoznati kraj, 
Gde tle nije za stopala niti staze za 
hod? 
Tamo nema mape ni vodiča, 
Glasa nema ni dodira ljudskog, 
Lica rumenog mesa,  ni usana, ni 
očiju u toj zemlji nema. 
Ja ne znam je, o dušo, 
Niti je znaš ti, sve je prazno ispred 
nas, 
Sve nesanjano čeka u tom kraju, toj 
nepristupačnoj zemlji. 
Dokle spone ne popuste, 
Sve sem spona večnih, Vremena i 
Prostora, 
I ne vezuju nas ni tama, ni sila teže, 
ni razum. 
Tada se probijamo, plovimo, 
U Vremenu i Prostoru, o dušo, za 
njih spremni, 
Jednaki, konačno opremljeni (O 
radosti! O plodu svega!) njih da 
ispunimo, o dušo. 

O putovanju su pisali mnogi, 
meni se posebno dopadaju stavovi 
čuvenog putopisca Zuke Džumhura. 
Nejc Zaplotnik je svoju knjigu i 
nazvao POT (PUT) i tu knjigu sam 
pročitao u, valjda se tako kaže, 
jednom dahu. Za ovu priliku sam o 
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putu izabrao citat iz romana 
BESMRTNOST  V 3 str.245, 
MILAN KUNDERA 

Put: traka zemlje po kojoj se 
hoda peške. Drum se razlikuje od 
puta ne samo što se po njemu vozi 
autom, nego i time što je tek crta koja 
spaja jednu tačku sa drugom. Drum 
nema smisao u sebi samom; smisao 
imaju samo dve tačke koje spaja. Put 
je pohvala prostora. Svaki deo puta 
ima smisao u sebi i zove nas da se 
zaustavimo. Drum je pobedničko 
obezvređivanje prostora koji 
zahvaljujući njoj, danas nije ništa do 
puka prepreka ljudskom kretanju i 
gubitak vremena. 

Pre nego što su se putevi 
izgubili iz krajolika, izgubili su se iz 
ljuskih duša: čovek je prestao žudeti 
za tim da hoda, da hoda vlastitim 
nogama i raduje se zbog toga. Ni svoj 
život više nije video kao put, nego 
kao drum; kao crtu koja vodi od 
tačke do tačke, od čina kapetana do 
čina generala, od funkcije supruge do 
funkcije udovice. Vreme života mu je 
postalo tek prepreka koju treba 
savladati što većom brzinom. 

Uskoro će, nadam se, iz štampe 
izaći knjiga o planinskim vrhovima u 
Srbiji. Na jednoj od prvih strana će 
umesto posvete pisati možda i ovo: 

“Aleksandre, 
Toliko znoja za  pogled sa visine, 
toliko rizika sa sumnjivu slavu; kroz 
redak vazduh do taštine guste kao 
katran. Trud i rad kao zalog za osećaj 
smisla koji izmiče.” 
Za logorsku vatru pripremio 

 
Iso Planić 

VAL DI MELLO 2011. 

 
Nervoza zbog nedovoljno 

informacija oko polaska u meni je 
polako gasila želju za tim 
dugočekanim poduhvatom. Moje 
prvo penjanje u Alpima i to ni manje 
ni više do Italije. Dodatno 
negodovanje zbog loše vremenske 
prognoze, ali ipak na put krećemo 
optimistični i veseli. Kako zbog lošeg 
vremena tako i zbog umora, 
neispavanosti od duge voženje 
odlučujemo se na predah i spavanje u 
Sloveniji. Dolazimo u kamp koji se 
nalazi ispod stene u kojoj, gle, ima i 
penjanja. Za sada, odlična varijanta.  

Upenjavamo se za naredne dane 
i pripremamo za dug put do Italije. 
Stižemo u Val di Mello, tražimo 
kamp, raspitujemo se o smerima i 
vodiču i planiramo penjanje narednog 
dana. Pažljivo probiramo nešto za 
lagani start i odlučujemo se za 
stometarske petice. Penjanje u granitu 
dosta se razlikuje od svega što sam 
do sada penjala. Oborene ploče u 
kojima je najbitnije dobro postaviti 
noge, jer izbor hvatova uopšte nije 
zavidan . Trenje savršeno drži i to mi 
se sviđa. I vreme je odlično. Posle 
par dana penjanja u dolini odlazimo i 
na visinu. Pakujemo rančeve, sedamo 
u kola i odlazimo u Bagni di Massino 
odakle treba da se popnemo do 
Rifugio Gianeti i pređemo oko 1500 
m visinske razlike. 

Znala sam da neće biti nimalo 
lako jer ovako nešto nisam radila još 
od zime 2009. Pripremam sebe na 
višesatni težak uspon i lagano 

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ  
 

 ПУТНИК 77 М А Р Т 2012. страна 28  

krećemo na gore. Ne znam ni sama 
koliko su mi pomogle one "psihičke" 
pripreme ali sam sigurno grabila 
gore. Bila sam umorna, ali i 
inspirisana mnogim stvarima. Moje 
prvo penjanje na visini, odmor koji 
me gore čeka i uživanje posle 
ispenjanih smeri. Poslednjih sat 
vremena uspona mi je definitivno 
palo najteže. Iščekivanje kraja, težak 
ranac, umor, i opet umor...uh! Pravila 
sam česte pauze i konačno stigoh. 
Tek posle prespavane noći osetim 
posledice jučerašnjeg uspona...ipak je 
to bio veliki zalogaj za mene! 
Osećam se umorno, ali i zadovoljno 
što sam uspela.  

Ujutru ustajemo rano i krećemo 
na penjanje. Rekli su nam da će biti 
lep dan, mada se po jutru ne čini 
tako. Oblaci, magla i ne tako visoka 
temperatura. Jakne su u rancu i ništa 
nas neće iznenaditi. Smer se nalazi na 
ovom bloku karakteristčnog oblika. 
Eksponiran i atraktivan za penjanje. 

Iako se čini na dohvat ruke, od 
doma smo pešačili dobrih pola sata, 
možda čak i više. Navikla sam da 
penjem na suncu, u kratkoj majci, 
vreloj steni pa je ovo za mene bila 
prilična novina. Sa par slojeva stvari, 
maglom oko sebe i ledeno hladnim 
rukama ulazim u smer. Opasno mi se 
sviđa stena i stil penjanja! Aca i ja se 
smenjujemo u vođenju i čini mi se da 
sve više uživam. Aca se pak žali da 
mu i hladna stena i ne prija toliko. 
Posle 120 m izlazimo na vrh, ali se 
zbog magle nažalost ništa ne vidi. 
Izlaz smeri je na oko 2900 mnv.  

Što je brže moguće abzajlujemo 
dole i vraćamo se u dom. Posle prve 

smeri ispenjane na ovako velikoj 
visini sabiramo utiske, čekamo 
navezu koju su činili Kuki i Peca, 
pakujemo rančeve i spremni smo za 
povratak u dolinu. Mnogo akcije za 
kratko vreme. Očekivala sam da će 
silazak biti lakši od uspona, ali sam 
se po svemu sudeći malo prešla. 
Krećemo pevajući, ali posle mnogo 
pregaženih kamenja i trave počinjem 
da osećam bol u kolenima i listovima. 
Ubrzo zatim osećam se kao fudbaler. 
Noge me strašno bole, a težak ranac i 
dalje nemilosrdno opterećuje moja 
leđa. Ne toliko fizički napor, koliko 
me je psihički porazio taj mučni 
silazak koji kao da nema kraja. Korak 
po korak, noga ispred noge, polako, 
jer brzo nisam mogla, spustili smo se 
do kola. Bol u kolenima bio je takav 
da mi je stvarno bilo teško da budem 
u stajaćem položaju. Zato sam čim 
sam ugledala šator legla. Sledećeg 
dana odmor mi je bio i više nego 
potreban. Prijalo je jer je dan posle 
bio rezervisan za smer od 650 m, 
ocene VI+, a čija težina ne pada 
ispod petice. Bio je to veliki izazov 
za mene. 

Znala sam da na štandovima 
moramo biti brzi i efikasni, jer to je 
ključ brzog penjanja. Isto tako 
moramo biti dobro koncentrisani 
kako bi sve bilo sigurno i bezbedno. 
Uveče je pala kiša, tj. padala je celu 
noć. To nije ubilo nadu u meni da će 
sutra biti lep dan za penjanje i moju, 
pre svega, želju za tim. Stena se na 
suncu brzo suši, ali pre 10 h nije bilo 
smisla ulaziti u smer. Tako smo i 
uradili. Prva dužina se još uvek nije 
osušila i bilo je to odvratno mokro 
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penjanje po ploči! Pomalo i strašno... 
Sunce nam se smilovalo i osušilo 
ostatak smeri. Tako smo uložili sve 
da budemo brzi, efikasni. Smenjivali 
smo se u vođenju i dobro nam je išlo. 
Na štandovima nije bilo priče, već 
samo razmena opreme i nastavak 
dalje. Bilo je to čak i naporno. Ocene 
su bile konstante, a stilovi se 
smenjivali. Oborene ploče, malo 
pukotine, previsi (ne dugi i teški) pa 
sve u krug. Na oko 100 m pred kraj 
stvarno mi je bilo dosta i jedva sam 
čekala da se završi. Požurili smo 
polako i na vrhu bili u tačno 16 h, što 
znači šest sati penjanja. Za prvi put, 
mislim da i nije tako loše prolazno 
vreme. Sačekali smo sledeću navezu, 
Pecu (koji je celu smer majstorski 
sam izveo!), Kukija i Cobeta. Znala 
sam da agonija tek sledi, 15 dužina 
abzajla. 

Silazimo baš kada je mrak. 
Dobro da nas nije uhvatio u steni. 
Kroz šumu se sjurimo dole gde nas je 
Laza strpljivo čekao. Bio je ponosan 
na nas ( i ja sam!). Vraćamo se u 
kamp i posle tuširanja lagano odlazim 
u svet snova. Sledeći dan okružuju 
nas teški, sivi oblaci i svesni smo da 
kiša koja pada celu noć i jutro 
onemogućuje penjanje narednih par 
dana. Tako se odlučujemo na 
pakovanje i povratak kući. Ova 
fenomenalna akcija održana od 27. 
jula do 6. avgusta polako se 
završavala. Popela odlične smeri, 
videla Italiju, pričala svojim 
omiljenim jezikom sa divnim 
pričljivim ljudima, unapredila svoje 
znanje i nadogradila iskustvo.... Bolje 
je možda i moglo, uvek može, ali sam 

ja ovim potpuno zadovoljna. U ovoj 
toploj noći koju provodim u svojoj 
sobi nedostaju mi planine, nasmejana 
lica dragih ljudi koji su ovo 
upotpunili, kao i svi oni stranci koji 
su nas uvek srdačno pozdravljali sa 
neizbežnim CIAO! 
 

Katarina Manovski 
 

TURNO SKIJANJE NA BESNОJ 

KOBILI 1923 mnv 

 
Polovina meseca februara je 

već…ko bi pomislio da se negde 
može otići u planinu, a kamoli penjati 
nešto, po ovako  “izvanrednim” 
uslovima što su nas zadesili u sred 
kalendarske zime. 

Planina Besna kobila (1923 
mnv) se nalazi na jugo-istoku Srbije, 
40 km istočno od Vranja, u 
neposrednoj blizini medjunarodnog 
autoputa E-75. U podnožju planine se 
nalazi i Vranjska banja poznata po 
lekovitim izvorima termalne vode. 

Našu ekipu su činili 
predstavnici iz Subotice, Kikinde i 
Novog Sada. Tako je i put našeg 
malog kombija imao svoj pravac sa 
samog severa na sam jug Srbije. 

Jeste da smo uz put zaobišli 
neka od mnogo boljih skijališta kod 
nas, ali  nas cilj je bio Javno 
preduzeće "Skijalište Besna kobila", 
čiji je zadatak izgradnja 
infrastrukture i stvaranje uslova za 
privlačenje što većeg broja gostiju, 
pre svega ljubitelja skijanja. 

Smeštamo se u “Planinsku 
kuću” na Besnoj kobili, na 1462 m 
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nadmorske visine. U proteklom 
periodu je u više navrata renoviran i 
dogradjivan, tako da danas ima 
smeštajni kapacitet od 66 ležaja i 
savremeni restoran sa 60 mesta, kao i 
baštu. 

Ne baš sasvim zadovoljni 
dočekom domaćina u sred noći, 
dobijamo jednu grupnu sobu u 
prizemlju doma, sa veoma urednim 
krevetima, kupatilo je zajedničko. 

Prvi dan provodimo skijajući se 
na “ski stazi” ispred  planinske kuće. 
Ski pas za ceo dan iznosi svega 200 
din, ali u tu cenu nije uračunato kada 
i do koliko sati će da radi ski lift. 
Tako da smo toga dan trebali da 
sikjamo ceo dan, ali iz  nepoznatog 
razloga  ipak smo morali da odemo 
na ručak i da ostatak dana provedemo 
u zadimljenom restoranu. Vreme  ni 
drugog dana nije obećavalo nešto što 
bi ličilo na skijanje… Predhodnu noć 
je napolju vejalo na sve strane i 
novog snega je bilo i do 20 cm. 
Samim tim i uslovi za otvaranje staze 
su pomereni za vreme ručka, pa ko 
stigne neka izvoli, skijali smo svega 
pun sat vremana. 

Po svemu sudeći bila je ovo 
promašena destinacija, ali šta je, tu 
je. Vremenska prognoza nam je za 
sutrašnji dan davala mali deo nade da 
nije sve toliko loše, da uradimo ono 
zbog čega smo u stvari i došli. 

Treći dan je bio planiran da se 
Iso i Željko, uz pomoc turno skija 
popnu na najviši vrh  koji se nalazi na 
1923 m nadmorske visine i sa njega 
turno smukom spuste do planinske 
kuće. Sa vrha mogu da se vide 
Kopaonik, Šara, kao i planina Rila u 

Bugarskoj.  
Tog dana sve je bilo spremno, 

osim vremena koje je po prognozi 
metorologa bilo sunčano…padao je 
sneg, duvao je vetar, vejalo je. 
Odlučujemo da polazak pomerimo za 
11 h. 

Posle kraćeg čekanja, ipak 
polazimo prema vrhu Besne kobile. 
Put nas vodi pored staze za skijanje, 
proplanka iznad mesta gde se 
završava ski lift, levo kroz šumski 
put, dalje prema borovima posle 
kojih izlazimo na sedlo. Posle sedla 
sve uz greben stižemo do samog vrha  
Besne kobile oko 14:30. Na njemu se 
nalazi TV relej (predajnik RTS-a). 

Sve vreme na usponu pratila nas 
je magla i veoma slaba vidljivost, uz 
povremeno padanje snega. Vetar je 
duvao brzinom pribižno 50-60 km/h, 
što je znatno otežavalo kretanje uz 
greben prema vrhu. Orijentacija je u 
ovakvim uslovima jedna od najbitijih 
stvari. Mi smo se orijentisali uz 
pomoc GPS-a i treka po kojem smo 
se kretali. Na vratima objekata 
pokucali smo u nadi ne bi li nas neko 
pustio unutra da se malo okrepimo i 
odmorimo za spust. Iskreno posle 
drugog pokušaja pomislio sam “pa 
ovde nema nikoga, šta ćemo sada?”. 
Otvorio nam je jedan od radnika, 
krsteći  se na vratima. 

Posle pijatnog dočeka, čaja, 
kafe i okrepljenja, razmenili smo 
nekoliko informacija bitnih što za 
nas, tako i za radnike koji se ovde 
smenjuju na svakih osam dana. 
Ovoga puta smena im kasni dva dana, 
jer zbog lošeg vremena i magle ne  
mogu da dodju do objekta na vrhu 
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Besne kobile. 
Pozdravili smo se našim 

domaćinima i opet uz pomoć GPS-a, 
krenuli na niže, prateći stubove po 
grebenu koji služe kao markiranti za 
siguran put. Svaki čas smo 
proveravali naše kretanje po treku 
koji smo napravili pri dolasku. Uz 
mala odstupanja od staze, dolazimo 
do naših tragova koji su nas vodili 
pravo do Doma . 

Posle celokupnog spusta koji je 
trajao nešto oko dva sata, stižemo u 
planinsku kuću do 18 h. Deo 
spuštanja pred sam dom uradili smo 
po potpunom mraku i maloj 
vidljivosti. Zadovoljni svojim prvim 
iskustvom sa turno skijanja i  
osvajanja vrha, skidamo sa sebe 
skoro zamrznutu opremu. 

Uz veliko iščekivanje našeg 
povratka, Marijna, Laza, Kaća i 
Djordje jedva su dočekali da čuju 
prve utiske sa našeg prvog turno 
skijanja. Uz večeru i priči o 
“turniranju” završavamo još jedan 
dan na Besnoj kobili…U nedelju 
ujutro moglo se reći: ”zašto poslednji 
dan mora da bude najlepši?” 
Dočekalo nas je verdro i sunčano 
jutro. Naravno da smo svi imali isti 
cilj, što duže  da skijamo. 

Besna kobila je deo Rodopskog 
planinskog masiva i sastavljena je 
uglavnom od granita. Vrhovi su 
većim delom godine pod snegom 
Podnožje planine čine šume, dok su 
viši delovi pod pašnjacima. Besnu 
kobilu karakteriše biljno bogatstvo 
koje se zasniva na divljem, 
samoniklom, lekovitom bilju i divljim 
plodovima, odnosno raznovrstan 

biljni svet sa preko 700 vrsta 
drvenastih, žbunastih i zeljastih 
biljaka. Među najpoznatijim vrstama 
lekovitog bilja koje rastu na Besnoj 
kobili su: kantarion, divizma, 
kopriva, kičica, nana, oman, hajdučka 
trava, borovnica, malina, maslačak, 
matičnjak Takođe, planinski pašnjaci, 
šume, nezagađeno zemljište, voda i 
vazduh, pružaju odlične uslove za 
boravak i odmor na Besnoj kobili. 

Besna kobila danas predstavlja 
još uvek nedirnutu oazu prirode koja 
pruža mogućnosti i za bavljenje 
zimskim sportovima, izlete i 
rekreaciju u zdravoj sredini, vožnju 
biciklom ili džipovima po prelepim 
stazama. 

Naš boravak na Besnoj kobili se 
završava na način koji je upotpunio 
ceo vikend. Posle pakovanja i napuš-
tanja planinske kuce, stvari ostav-
ljamo u kombi i stajemo na skije. 

Sledi spuštanje do sela Krive 
Feje, a potom i dalje putem nizbrdo 
prema Vranjskoj Banji. Iskoristili 
smo stazu u duzini od 7-11km. 

Daleko i veoma naporno 
putovanje na Besnu kobilu opravdalo 
je naša očekivanja!!! A što se tiče 
samog skijališta…pa to je samo jedna 
dobra ideja koja još uvek njie našla 
svoje pravo rešenje. Za lokalne 
posetioce može biti dobro ali za 
goste??? 

 
 Željko Dulić 

 

MANGART 

 
Jedna od najviših i najzna-
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čajnijih planina u Julijskim Alpama. 
Kao gospodar zapadnog dela slove-
načkih Julijskih Alpa, Mangart svo-
jim ogromnim masivom razdvaja 
severozapadni deo Slovenije od seve-
roistočnog dela Italije. Prema južnoj 
slovenačkoj strani skoro 2000 m 
kosine pada u dolinu Koritnice. Ka 
italijanskoj strani severna stena pada 
1300 m u dolinu Mangartskih jezera 
(Belopeška jezera). Sa svojih 2679 
mnv, Mangart je četvrta planina po 
visini u Sloveniji. 

Naša grupa je, nakon Trbiža 
(ital. Tarvisio), stigla do doline 
Mangartskih jezera (ital. Laghi di 
Fusine, slov. Belopeški jezeri) na oko 
930 mnv, nedaleko od slovenačkog 
gradića Rateče. To su lednička 
jezera, Gornje (929 mnv) i Donje 
(924 mnv). Odatle je put za saobraćaj 
zatvoren, s obzirom da smo ušli u 
nacionalni prak. Sledi prepakivanje, 
priprema i polazak na uspon, prvo 
kolskim putem, a zatim markiranom 
stazom ka jugu. Blaga jutarnja 
izmaglica dok prilazimo šumi i prvi 
jutarnji zraci sunca na vrhovima 
Mangartskog masiva najavljivali su 
lepo prepodne. Na jednoj uzvisini po 
izlasku iz šume pravimo prvu pauzu. 
Pogled unazad na jezera je prelep, a 
ispred nas uzdiže se prelepa 
Mangartska stena.  

Nakon narednog sata hoda, i do 
tada ukupno pređenih 800 m visine, 
pristižemo i do bivaka Nogara na 
1850 mnv. Bivak je opremljen sa 9 
ležajeva, savršeno je čist i uredan. Na 
obližnjem izvoru točimo vodu, to je 
poslednje mesto na kojem ima vode, 
do silaska u dom. Odatle se ulazi u 

stenu i potrebno je uzeti svu 
neophodnu opremu za uspon feratom.  

Ferata (Via della vita) vodi 
italijanskom stranom planine i dužine 
je oko 450 m. Na nekim delovima 
zaista veoma eksponirana, važi za 
jednu od najtežih ferata u istočnim 
Julijskim Alpama.   

Na sreću vreme je lepo i vedro i 
omogućava nam fotografisanje ferate 
i vrhova oko nas. Nakon otprilike 3 
sata izašli smo iz ferate na 
Mangartsko sedlo (2055 mnv), gde su 
nas dočekali naši drugari planinari iz 
Slovenije, sa velikom kantom punom 
grožđa! Kakvo savršeno okrepljenje!  

Sa sedla nastavljamo 
slovenačkom feratom, dosta lakšom 
od italijanske. Šteta što je oko nas 
magla.  

Na vrhu smo bili nešto pre 15 h, 
srećni, ali uskraćeni za, sigurno, 
divnu panoramu i pogled na ostale 
planinske lepotice. Slikamo se, nas 
25-oro, pravimo grupne slike sa 
zastavama i krećemo nazad. Silazak 
je bio opet na drugu stranu, 
italijanskom markiranom stazom, 
koja je samo na par mesta opremljena 
pomoćnim sajlama za pridržavanje. 
Počinje blaga kišica, ali dovoljna da 
stenu načini vrlo klizavom. Bolje je 
ići polako i sigurno se spustiti, nego 
juriti po tom mokrom kamenjaru. 
Ova staza nas je dovela ponovo do 
Mangartskog sedla, odakle smo se 
spustili do Mangartske koče (1906 
mnv) i na asfaltni put, gde nas je 
sačekao kombi koji nas je prevezao 
do autobusa, a zatim smo autobusom 
nastavili do doma Slatna (1026 mnv) 
u mestu Rateče. 
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Kao i uvek, i ovaj put su naši 
domaćini iz Slovenije učinili zaista 
sve moguće da se osećamo kao kod 
kuće. Savršeno ljubazni i 
gostoljubivi, dočekali su nas sa 
toplim čajem i gulašem koji su 
itekako prijali. I ne samo to. Posle 
večere i tuširanja (dom raspolaže i 
tuševima) okupili smo se oko 
logorske vatre, a zatim zadovoljni i 
umorni otišli na spavanje. 

U nedelju ujutro, posle obilnog 
doručka i kafe, krenuli smo nazad. 
Usput smo obišli Planicu, Kranjsku 
Goru i Bled. 
 

Teodora Stanković 
 

VISOKE TATRE 

 

U Budimpešti smo oko 6 h 
ujutru. Kratak predah, šetnja do 
Citadelle i pogled na buđenje grada. 
Nismo mnogo odmakli od 
Budimpešte kada nas je stigao maler i 
pokvario se autobus. Očajanje i 
čekanje majstora potrajalo je 6 sati! 
Za to vreme, grupa se pokazala 
izuzetno strpljivom, kako je kasnije 
rekao naš vodič Slaviša. Svirala se 
gitara u obližnjem kanalu pored puta i 
pilo se hladno pivo... Naravno, kad 
smo krenuli, mislili smo mukama je 
došao kraj ali... onda nam je pukla 
guma... opet čekanje u obližnjoj 
kafani... Tako smo silom prilika, 
upoznali sve lokalne kafane.  

U Zakopane i naš smeštaj stigli 
smo u 21 h. Poslužena nam je večera 
i ubrzo je sve sustigao umor.  

Dan drugi - Pešačka tura, 
zapravo fensersko razgledanje 
Zakopana. Krećemo dakle sa 980 m. 
Vodič je odmah u startu rešio da nas 
razbudi, već nakon 100 m poveo nas 
strmim usponom, ispod same žičare, 
pa sad neka se pokažu junaci! Na 
kraju uspona, vrh žičare i prelepi 
pogled na Zakopane i venac Visokih 
Tatri. Nastavljamo grebenom 
razgledanje lokalnih vikendica, sve 
sredjeno da ti pamet stane, vidi se 
bogatstvo na svakom koraku. 
Dolazimo do vrha grebena 
Gubalowke (1120 m) gde sve vrvi od 
turista. Svakojaki suveniri, kafići ali 
najlepši je pogled na Kasprowy vrh i 
ceo greben koji je za koji dan. 
Nastavljamo u pravcu Zakopana gde 
nas vodič prepušta sopstvenim 
ineresovanjima, svako se vraća u 
smeštaj kako mu se svidja...  

Dan treći - D-day, uspon na 
najviši vrh Poljske Rysy (2499 m). 
Ustajanje je u 5 h. Dobili smo lanč 
paket i pravac autobus.  

Stižemo na Lisa Polanu (1100 
m). Tu moramo platiti ulazak u 
Nacionalni park 1 evro. I još jedno 
iznenađenje, vozimo se zapregom, 
sve fensi, konji itd a i to moramo da 
platimo po 10 evra! Tako kao pravi 
turisti, stižemo u planinarski dom uz 
jezero Morsko oko. Dakle start 
uspona je od doma sa 1393 m. Staza 
je lepo uređena, popločana kamenom 
(sve za turiste) i vodi oko prelepog 
jezera, do pola zaklonjenog u jutarnjoj 
magli. Onda lagani uspon i stižemo 
do sledećeg jezera koje je prosto 
čarobno. To je Crna bara na 1583 m 
ali nije crno nego kristalno tirkizne 

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ  
 

 ПУТНИК 77 М А Р Т 2012. страна 34  

boje. Po njemu plivaju patke a mi 
škljocamo aparatima. Vodič nas 
upozorava da je sad teren daleko 
ozbiljniji i da se skoncentrišemo na 
stazu. A staza je sada sve uža, vodi uz 
samo jezero, dakle treba paziti kako 
se gazi... dalje nagli uspon koji je 
trajao i trajao... dok nismo bili na 
izmaku snage. Onda na nekoj čistini, 
kratki predah, zakuska, vetar sve 
ozbiljnije duva, hladno a vidljivost 
jedva par metara. Dalje krećemo po 
ogromnom kamenju, povremeno 
velike kamene ploče su opasno 
klizave, neki već kukaju... Onda 
počinju lanci, izvlačenje snagom ruku 
i veštinom, napredujemo sve sporije u 
želji da ipak svi izađu na vrh koji je 
već tu, blizu. Na vrhu Rysy 2499 m 
snažni udari ledenog vetra ne 
dozvoljavaju nam zadržavanje. U 
momentima je ličilo da može da obori 
čoveka. Naš vodič se uplašio za 
bezbednost učesnika i naredio odmah 
da silazimo. Silazak je ka slovačkoj 
strani, izuzetno strmom stazom. Svi 
klizamo a magla tako gusta da idemo 
korak po korak da se ne izgubimo. 
Vetar udara, koraci su nestabilni a 
onda još gore, počeo je takav pljusak 
da smo se jedva kretali. Gazimo po 
klizavoj, strmoj stazi, potoci se 
sastavljaju sa našom stazom. Cipele 
pune vode, pokisli i promrzli stižemo 
nakon nekih dva sata u slovački 
planinarski dom na 2250 m. Tu 
lupamo pečat jer ga na vrhu nije bilo, 
sušimo se uz vatricu u kaminu, 
pijemo čaj, sve se u momentu 
zaboravilo.  

Sledi još 3 sata pešačenja do 
autobusa kroz lepu šumu. Važno je 

napomenuti da kiša nije prestala da 
pada i bili smo mokri do kože.  

Taj dan je ispešačeno 27 km. i 
visinska razlika 1400 m. Nama je 
izgledalo kao da smo prepešačili 50 
km, toliko smo bili iscrpljeni...  

Dan četvrti - Da bi odmorili od 
prethodnog dana, vodič je osmislio da 
obiđemo nekadašnju prestolnicu 
Poljske Krakov. Tog dana smo 
posetili i nekadašnji logor smrti 
Aušvic za koji ulaznica košta 
simbolično 1 evro. Za taj novac 
dobijete aparat i slušalice + vodiča 
koji vas povede u obilazak od dva - tri 
sata i usput vam pokaže sve što treba 
videti i znati. Inače, u Aušvicu je haos 
od turista iz svih krajeva Evrope i 
grupnu posetu je potrebno unapred 
najaviti da vam obezbede vodiča na 
vašem jeziku.  

Dan peti - Ustajanje u 6 h, i 
polazak za selo Kužnice, rodno mesto 
pape Pavla II. Dakle, krećemo iz 
Kužnica 1000 m na uspon ka 
Kasprowom vrhu. Uspon ide ispod 
uspinjače, kamenitom, stepenastom 
stazom, prilično strmom. Stižemo do 
prevoja, levo je Kasprow vrh a desno 
vrh Giewont. Dan je prelep, kao 
nagrada za onaj prethodni, toplo i 
sunčano vreme je izmamilo gomile 
turista i drugih planinara sa kojima se 
susrećemo. Uspon na Giewont se u 
jednom delu vrši uz pomoć lanaca ali 
staza nije ni blizu onako teška kao na 
Rysy. Na vrhu gužva, škljocaju 
aparati, svi su veseli. Sledi povratak 
do prevoja i grebenskom stazom 
prema Kasprowom vrhu. Tu 
najednom, takvom brzinom, gledamo 
kako nailazi oblak. U momentu se 
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ništa nije videlo, počinje kiša koja nas 
prati narednih dva sata do vrha. Na 
vrhu se čudimo, otkud tolika gužva, 
čak je bilo i male dece a vreme i dalje 
jako loše. Ubrzo shvatamo da se na 
vrh drugom stranom stiže gondolom 
tj. žičarom tako da je dom, ustvari ski 
-centar na vrhu, bio pun turista, 
penzionera i omladine koji tu dođu 
tek tako, da popiju nešto na vrhu.  

Vraćamo se u autobus, nije nam 
palo na pamet da za silazak koristimo 
žičaru, nego lepo, kao pravi planinari, 
silazimo po kiši još tri sata.  

Sledećeg dana nakon doručka 
krećemo za Srbiju. Usputno stajanje u 
Banskoj Bistrici u Slovačkoj, radi 
kupovine sportske opreme pojedinaca. 
Shvatamo ubrzo u lokalnom kafiću, 
koliko je ovde sve jeftinije...  

Za kraj, pred sam ulazak u 
Srbiju nestalo nam je goriva pa smo 
čekali „samo“ sat vremena da naš 
vozač ode s’ kantom i donese naftu, 
tek toliko da putovanje ne bude 
monotono. 
 

Gordana Rožek 
 

MON BLAN I MATERHORN 

2011  

 
U petak 23.09.2011. alpinistička 

ekspedicija iz Republike Srpske u 
sastavu: Bobana Petrović (PSD 
Treskavica), Jovo Elčić (PSD 
Treskavica), Nenad Banović (PED 
Majevica), Đorđe Rađen (PK Samit), 
Željko Dulić (PD Vilina Vodica) i 
Mladen Lukić (PD Javorina) je 
krenula iz Istočnog Sarajeva put 

Šamonija na 1400 km dug put. Nakon 
polaska iz Pala u 6 h, prošli smo kroz 
Lukavicu u 7 h, Banja Luku u 10 h, 
kroz Ljubljanu u 15:40 h, kroz 
Veneciju u 18:15 h, Milano u 21 h, 
Aostu u 22:50 h, da bi konačno stigli 
u Šamoni u 23:45 h i smjestili se u 
kampu "Le Grand Champ" u 
Takonazu. 

 Subota 24.09.2011. Obilazak 
grada od 10 h. Pijačni dan u 
Šamoniju. U planinskoj kući smo 
dobili pozitivne prognoze :"Sunce, 
sunce, sunce..." u koje je bilo teško 
povjerovati zbog oblaka koji su se 
preko noći nadvili nad Šamonijem. 

Nedelja 25.09.2011. Ustajanje u 
4:30 h. Prevoz žičarom na Belvi 
(1800 m) u 8 h. Stazom pokraj 
glečera Bionaseja stižemo na Nil de 
Agi (2400 m) u 12:15 h. U kamp 1 
(2764 m) stižemo u 14:20 h. U 17 h 
vršimo aklimatizacionu šetnju do 
3000 m i u 19:40 smo nazad u 
kampu. Povečerje. 

Ponedjeljak 26.09.2011. 
Ustajanje u 5 h. Izlazak na Tet Rus 
(3200 m) i pauza za ručak. U dvije 
trojne naveze ulazimo u kuloar smrti i 
u popodnevnim časovima izlazimo do 
skloništa Di Gute na 3800 m. 
Podižemo kamp 2 i u 17:40 h vršimo 
aklimatizacionu šetnju do 4000 m. 
Povratak u kamp i pripremanje vode 
za sutrašnji uspon. Kvar na 
benzinskom primusu je ovaj proces 
produžio do kasno u noć. Đorđe, koji 
je osjećao mučninu, i Nenad su već 
postavili svoje nove visinske rekorde. 

Utorak 27.09.2011. Krstovdan 
nas je darivao prelijepim vremenom i 
naš uspon na vrh smo započeli u 6:15 
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h. Već u 9 h smo bili na vrhu Dom di 
Gute (4300 m), u 11h kod skloništa 
Le Valou (4370 m), a na sam vrh smo 
preko grebena Bos, izašli u 14 h. 
Srpska trobojka, zajedno sa 
zastavama PSD Treskavica, PED 
Majevica, PK Samit, PD Vilina 
Vodica i PD Javorina, se zavijorila na 
krovu Zapadne Evrope i Alpa. 
Uživanje u predivnom pogledu je 
trajalo 45 minuta i onda je bilo 
vrijeme da se krene nazad. U kamp su 
svi pristigli do 18 h. Otklonili smo 
kvar na primusu i obezbjedili vodu za 
sutrašnji silazak. Ovog puta je Nenad 
osjećao prehladu i imao temperaturu.  

Srijeda 28.09.2011. Silazak niz 
kuloar je trajao duže nego obično, 
zbog umora i iscrpljenosti pojedinih 
članova, pa smo u Tet Rusu podjelili 
tim u dva dijela. Oni brži, Jovo, 
Bobana i Željko, su do 18 h stigli 
skroz do Šamonija, dok je sporija 
polovina, Nenad, Đorđe i ja, u isto 
vrijeme bila tek na Nil de Agiju, gdje 
smo odlučili i da prenoćimo. Ovog 
puta nas je umjesto šatora, ugostilo 
prijatno sklonište iznad pruge 
planinaskog voza. Lijepo je bilo 
odspavati jednu noć u krevetima za 
promjenu. Gorska služba Šamonia je 
bila prisutna na donjem spratu 
skloništa, gdje su bile njihove 
prostorije. Pogled kroz prozor 
skloništa na zapadne vrhove Alpa 
dok smo večerali i sabirali utiske, je 
bio zaista veličanstven. 

Četvrtak 29.09.2011. Nakon 
silaska do Belvija, nastavili smo 
planinskom stazom koja se pružala 
ispod žičare do Le Zuža i na 1010 m 
smo se spustili do 14:30 h. Zatim 

autobusom do Takonaza i nakon 
jednog 'kaznenog kruga' ispred našeg 
kampa za koji sam ja kriv, u 15 h smo 
konačno stigli na pravu adresu.  

Nakon tuširanja, u 18:20 h 
napuštamo Takonaz i odlazimo u 
Šamoni kako bi se opremili za uspon 
na Materhorn. Nakon preveženih 200 
km, u večernjim časovima stižemo u 
naš kamp u Voulternešu sa italijanske 
strane Alpa. Za razliku od Šamonija, 
ovdje je sve bilo pusto i sablazno. 

Petak 30.09.2011. Željko Dulić 
i ja krećemo u tandemu na osvajanje 
Materhorna. Krenuli smo sa prvim 
sunčevim zracima prema ovom 
strmom gorostasu, čiji je izgled bivao 
sasvim drugačiji u odnosu na sve 
okolne vrhove. Strma četverostrana 
piramida se svojom južnom stranom 
spuštala u Červinju, skijaški centar na 
sjeverozapadu Italije. Kombijem, u 
pratnji našeg vozača, Stojana 
Subotića iz Pala, smo stigli do visine 
od 2200 m. Zbog uskog drvenog 
mosta, zastali smo kod planinske 
crkvice sa velikim drvenim krstom 
ispred bogomolje i pozdravili se sa 
našim vozačem, uz dogovor da nas 
čeka na istom mjestu sutra veče. Do 
zatvorenog planinarskog doma 
Orionde na 2800 m smo stigli u 10 h. 
Kamenom stazom, koja se postepeno 
naginjala, smo preko dva kamena 
grebena konačno stigli do Lavlje 
kapije na 3500 m u 14:20 h. Ovdje 
smo konačno dobili kontakt sa 
surovom realnošću. Sa obje strane 
uskog prevoja koji je spajao masiv 
Materhorna sa masivom Testa de 
Leone (3708 m), se pružao vertikalni 
ambis, s tim što je onaj sa naše lijeve 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJOVODINE 
 

 PUTNIK 77 M A R T 2012. strana 37 
 

strane bio prekriven debelim slojem 
glatkog leda. Ispred nas je bi jedan 
italijanski vodič sa klijentom, a iza 
nas trojica alpinista, kojima je takođe 
ovo bio prvi put da su ovdje. Klijent 
ispred nas je počeo ubrzo da leleče i 
jauče, žaleći se na bol u koljenu pa je 
njegov vodič pozvao GSS, koji su 
pola časa kasnije, helikopterom 
evakuisali povrijeđenog. Od Lavlje 
kapije je uslijedio ozbiljan uspon do 
Karelove kolibe na 3800 m. Dva 
vertikalna zida, niz koja je bio 
spušten debeli konopac za pomoć pri 
usponu, su iz mene izvukli poslednji 
atom snage. To me je uveliko 
zabrinulo, jer nakon dolaska u 
sklonište, uvjerili smo se da je iznad 
njega još mnogo sličnih zidova, na 
kojima se bukvalno na rukama 
uspinje. Iako nas je umor sa Mon 
Blana stizao i usporavao, mi smo u 
skloništu Karel bili već u 16:30 h, 
iako je za uspon sa Lavlje kapije 
predviđeno cijelih 4 sata. U toku noći 
smo se rehabitovali i prepakovali, 
kako bi što lakše nastavili dalji 
uspon. Pored nas je tu bilo još 
desetak ljudi, uglavnom Italijana i 
Francuza. Vrijeme je bilo idealno, što 
je uveliko pomoglo da suzbijemo 
naše strahove i nedoumice. 

Subota 01.10. Ustajanje u 5 h. 
Polazak u 6 h. Ispred nas se vide ljudi 
kako uz čeone lampe savlađuju 
vertikalne zidove po mrklom mraku, 
koristeći lance i pomoćnu užad. Sa 
rasterećenim rančevima smo se 
mnogo lakše kretali, mada je 
neizvjesnost i pitanje koliko još 
vertikalnih ploča treba da popnemo 
do vrha, stalno stvarala tenziju i 

pritisak. Ovaj uspon nije ličio ni na 
šta, što sam do sada iskusio. Ovo je 
bio više kao zanatski rad: uže, 
karabineri, naprave za osiguranje, 
zategni uže, pokupi uže, premotaj 
uže, iznova i iznova, a ispod nas se 
ambis sve više produbljavao, kako 
smo odmicali u vis. Nakon što smo 
zaobišli Grand tour i konačno 
uspuzali na greben Tindala, tenzija se 
za trenutak smanjila, jer je kretanje 
po grebenu ipak bilo sličnije onome 
na što smo ranije navikli. Ponekad 
nas je lomilo i pitanje da li da 
stavimo dereze ili ne jer je sa 
osjenčane strane grebena bio ledeni 
pokrivač. Željko je ipak bio odlučno 
protiv dereza sve do samog konačnog 
izlaza na vrh planine. Nisam 
zabilježio u koliko sati smo izašli na 
Tindal jer smo imali poprilično spor 
tempo, ili se bar nama tako činilo 
zbog toga što se planiramo spustiti 
isti dan do Červinje. Nakon prelaska 
na glavu Materhorna, imali smo još 
par neugodnih vertikalnih zidova, a 
na jednom su bile postavljene i 
ljestve od užeta-tzv. Jordanove 
ljestve, što je olakšalo pristup na vrh, 
koji je uslijedio u 12:30 h. 
Odjednom, kao da smo u drugom 
svijetu, hodamo u derezama po 
uskom vrhu obasjanom suncem, sa 
kojeg nam se pružao pogled na 
Cermat. On je bio nešto sasvim novo, 
u odnosu na vrhove Mon Blana 
prema zapadu i Monte Rose prema 
istoku, koje smo mogli i ranije da 
uočimo. Na vrhu su čovjek i žena sa 
Korzike, koje smo sinoć upoznali. 
Ljubazno su Željkovim  fotoaparatom 
ovjekovječili ovaj naš uspon. Trebalo 
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nam je zatim još 15-tak minuta da 
pređemo stotinjak metara do pravog 
vrha na švajcarskoj strani, visokog 
tačno 4477,5m ili jedan metar višeg 
od italijanskog blizanca. Ovdje smo 
fotografisali jedan drugog sa našim 
klupskim zastavama i onda brzo 
krenuli nazad. Silazak je bio potpuno 
dramatičan, najviše zbog 
iscrpljenosti, prava igra živaca. Da li 
ćemo se osigurati preko ovog grebena 
ili tu ipak treba da samo prođemo u 
navezi kako ne bi izgubili dragocjeno 
vrijeme, i sl? Na Tindalu smo bili u 
15:15, a u Karelu čak u 18:30h. Kako 
je u ovo doba godine dan kraći, noć 
nas je uhvatila odmah na Lavljoj 
kapiji na 3500 m, pa smo tako sišavši 
na 3300 m, greben iznad doma 
Orionde, uspjeli i da izgubimo stazu, 
na onom penjačkom djelu. Nakon što 
smo otkrili grešku u navigaciji, 
prolazimo kraj doma Orionde u 23 h i 
nekako, s Božjom pomoću, ipak 
stižemo do crkvice iznad Červinje u 
00:15h. Tu su nas dočekale naše 
kolege i pomogle da se upakujemo za 
povratak kući. Prespavao sam gotovo 
cijeli put kroz Italiju i probudio se tek 
u Sloveniji narednog dana. Na ovaj 
način su redom osvojena dva 
impozantna vrha Alpa krajem 
septembra i početkom oktobra 
mjeseca 2011. godine. To ipak ne bih 
preporučio nikom, bar ne u 
uzastopnom usponu, a  ponajviše 
zbog tehničke težine Materhorna. 
Ipak, hvala i slava Gospodu Bogu, 
koji nas je očuvao u onim najtežim 
trenucima!  
 

Mladen Lukić 

 

КАРЛОВАЧКИ ГИМНАЗИЈАЛЦИ 

У ЈУЛИЈСКИМ АЛПИМА 

 
У програму, којим Карловачка 

гимназија у периоду Краљевине 
Југославије, хоће, да уз одређени 
план рада на верским 
просвећењима, науком, уметношћу 
и телесном вежбом развије код 
својих ученика и јаку националну 
свест и непоколебљиву веру у ја-
чињу нације и државе, иде у 
извођење велике научне екскурзије 
које се приређују са ученицима 
седмог разреда о ускршњем 
одмору. „Не само зато што уче-
ници на томе своме путу непос-
редно доживљавају велики део зна-
ња из историје, земљописа, књи-
жевности и уметности, него као и 
најзгоднија прилика за развитак 
живота у свему лепоме и вредном 
што ова земља даје сваком од нас, 
после чега у истину ученици 
постају свеснији, препорођенији и 
облагорођени, поклања се овој 
екскурзији највећа пажња у сваком 
погледу“ истакао је директор гим-
назије професор Милан Јоковље-
вић пред наставничким већем и 
закључио: “Те екскурзије које су у 
нашој школи постале традицио-
налне остављају у души сваког 
ученика дубок траг за цео живот. 
На томе се путу даје ученику 
прилика да у друштву својих 
наставника и другова дели са њима 
благоуживања у лепотама ове 
земље, а затим дисциплиновањем 
самога себе и покоравањем 
правилима друштвене дисциплине 
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да издржи испит послушности и 
свете љубави за ову земљу, у којој 
је сваки од нас само највреднији и 
најскромнији радник“. А правац 
екскурзије, пролећа 1938 године, 
на коју ће кренути 27 ученика и 5 
професора под вођством директора 
Јаковљевића били су: Сремски 
Карловци – Бања Лука – Јајце –
Сарајево – Херцег Нови – Котор–
Цетиње – Дубровник – Сплит–
Љубљана – Бохињска Бистрица –
Загреб – Сремски Карловци.  
Екскурзија је прешла које желез-
ницом, лађом и аутобусом преко 
3000 км. Како су доживели боравак 
у Словенији и на њеном најлепшем 
делу Јулијским алпима сазнајемо 
већ по напуштању Љубљане: 
“Сутрадан се возимо хладовитим 
шумама испод венца Алпа а са 
нама небројена множина путника – 
све то јури на планину, у природу, 
у слободу. Врх Триглава кристално 
је јасан и чист какав се ретко виђа 
и у летњим месецима. Долазимо у 
Бохињску Бистрицу до „Златоро-
га“, а одавде пешице на извор Са-
вице. Водопад је силан, маса воде 
прска далеко и неда прићи до 
подслапа где смо пређашних 
година песмом поздрављали ову 
чудну игру и ћуд природе. Сад је то 
од силне масе воде и хладноће 
немогуће. Враћамо се натраг до 
подножја,  затичемо младе Београ-
ђане, који после тродневног клиза-
ња у планинама спустили доле 
опаљени сунцем,  уморни али пре-
порођени. Исто послеподне стиже-
мо на Блед. Тамо је још тишина, 
све се спрема за почетак сезоне. 

Предвече је, возимо се по језеру на 
три чамца и поздрављамо га пес-
мом „Оток блешки, кинч небешки 
крањске земље ти“, а онда „По 
језеру близ Триглава“. Мора се 
отићи и на оток и позвонити у 
звоно. Касно увече стижемо у 
гостољубиви хотел старе позна-
нице, власнице хотела „Зака“. 
Сутра ујутру шетамо око језера и 
разгледамо удобне виле и хотеле 
који ће за кратко време примити 
отмене госте. Купује се понека 
ситница за спомен својима. 
Прилика је да мало пешачимо од 
језера до железничке станице 
Лесце дивно уређеним местом, 
кроз лиснату шуму и на сјајном 
сунчаном дану. 

Традиција великих научних 
екскурзија ученика виших разреда 
гимназије, започета 30-тих година 
двадесетог века, наставља се убрзо 
по ослобођењу. Прошле су две 
године по формирању Нове 
Југославије а ученици карловачке 
гимазије на својој великој научној 
екскурзији од 17 до 31.10 1947. г. 
ће посетити бисерна ока Јулијских 
Алпи, Бохињско и Бледско језеро.  
У једном од извештаја са ових 
екскурзија бележимо из дневника 
професора географије Карловачке 
гимназије Радована Јованчића 
(касније дугогодишњег секретара 
ПСД „Стражилово“) за 23 и 24. 
април 1951 следеће:“ Са станице 
Лесце–Блед екскурзија се превезла 
аутобусом до Блед-Језера где су се 
ученици сместили у хотелу „Парк“. 
Сутрадан 24. априла, ученици су 
посетили клисуру реке Радовне- 
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Винтгар. Овде им је показана 
хидроцентрала „Радовне“, која даје 
елекетричну енергију јесеничкој 
железари. Наши ученици су били 
први који су ове године прошли 
кроз Винтгар. Пут кроз Винтгар је, 
услед снежних усова, био 
делимично јако оштећен, а поред 
тога прелазио је и преко снега, те је 
прелажење било доста отежано. 
Ученици су помогли радницима, 
који су тога дана почели 
поправљати порушене мостове и 
тако је био омогућен пролаз кроз 
Винтгар. Поподне истога обишло 
се око Бледског Језера и дуж отоке 
језера дошло се на обалу Саве 
Бохињке. На обали реке ученицима 
су наставници тумачили постанак 
рељефа тога предела- леднички 
карактер Бледског Језера, флувија-
лно - глацијални нанос, ледничке 
валове који су обрађени радом реке 
у речне долине. Ученицима  је 
указано на зонални распоред биљ-
ног света у планинаском подручју 
као на карактер привреде тога 
краја (земљорадња, сточарство, 
шумарство, туризам, индустрија). 
Сутрадан су ученици разгледали 
стари феудални замак изнад Језера 
саграђен 1004. године, који се сада 
преуређује за музеј. У замку су 
ученици видели карактеристично 
средњевековно оружје и старе 
слике од којих су нарочито 
интересантне средњовековних 
еснафа. Боравак на Бледу омогућен 
је захваљујући помоћи у храни 
Општинске организације Црвеног 
Крста из Сремских Карловаца. 

1951. године, одмах по 
званичној регистрацији Друштва у 
Новој Југославији, Карловчани 
настављају путем свог првог 
председника, професора Панајота 
Миодраговића, који је од 1919. па 
све до почетка другог рата,  сваког 
лета, на највишем врху планине у 
Краљевини. Шест чланова 
планинарског друштва “Стражило-
во“ током лета 1952. на челу са 
начелником успели су се  на најви-
ше врхове Јулијских Алпа и то 
Дебелу Пец 2007 м и Липански 
Врх 1997 м. Осам чланова друштва 
вршило је поход у Јулијским 
алпима с правцем Покљука-Рудно 
Поље, преко превоја Тосец-Водни-
кове Коче-Планике-Кредарице до 
врха Триглава. На врх Триглава 
који је висок 2864 м успели су се 
другови: Јовић Војислав (тадашњи  
судија), Матковић Влатко (тадаш-
њи директор занатске школе), и 
три ученика карловачке гимназије 
Холовка Стеван, Холовка Влади-
мир и Недељковић Душан. Остали 
чланови су извршили поход у 
Јулијским алпима с правцем: дом 
Планика под Триглавом- Триглав-
ска језера- дом на Богатима- дом 
на Комни-Бохиње-Покљука. То је 
био почетак поновно активираног 
планинарског друштва, одлазака 
свакога лета ка Јулијским алпима, 
успонима на Триглав а убрзо и 
алпинстичким подухватима под 
северном стеном. 
 

Борислав Стевановић 

 


