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ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА ПЛАНИНАРСКОГ ДРУШТВА "РАДНИЧКИ"
(Реферат на академији 23. новембра 1989.)
Драги планинарсни пријатељи и поштовани гости !
Вечерашњи скуп је посвећен подсећању на једно релативно давно време, чији су
сведоци само делимично овде, док је међу нама - силом природних закона, све више оних који
ће о том времену сазнавати само из докумената и усмених предања.
Већ четрдесет пута су се непогрешивим ритмом смењивала годишња доба, већ
четрдесет пута су цветале генцијане и рунолист на високим планинсним травњацима, а
гамзови су изводили нове нараштаје младунаца - од оне давне јесени када се у планинарском
животу ове наше средине појавио "Раднички". Тај период износи нешто око половинe укупног,
иначе кратког, трајања историје организованог планинарства у Београду и Србији и нешто
мањи део те повести на јужнословенским и балканским просторима уопште.
Планинарско друштво "Раднички" је настало 1949. године, управо у време када се, после
рата планинарска организација у нашој земљи нашла у новим, измењеним условима, у широкој
разнородној породици спортова обједињених у тадашњем ФИСАЈ-у, односно ФИСАС-у.
Убрзо после тога, почетком педесетих, долази до осамостаљења планинарске
организације, али "Раднички" и даље остаје укључен у истоимено спортско друштво, што је
ређи случај у спортским колективима ове врсте. Наиме, због чињенице да је планинарство
сложена спортска и културна дисциплина која се по начину, месту и условима упражњавања,
знатно разликује од других делатности у области Физичне културе, основне планинарске
организације су, по правилу, самостална планинарсна друштва.
Међутим, и поред посебности и сложености планинарства, чији је циљ да, кроз
оспособљавање за живот и кретање под свим условима у планинама, људи уналређују своја
психофизичка, морална и интелектуална својства, при чему нема видљиве такмичарске
компоненте и службеног вредновања резултата, објављивања таблица, вођења рекорда итд.,
планинарство се - бар кроз своје физичке појавне облике јавља и као спорт. Јер, тај физички
појавни облик је вршење успона, било на мала, безначајна брда или на највише врхове,
укључујући успоне преко тешко приступачних стена и залеђених баријера.
И сви ти успони, почев од једноставних шетњи па до највећих достигнућа која се на
плану физичке културе уопште могу остварити, нао што су успони на високе врхове преко
екстремно тешких стена - имају заједнични садржатељ, узајамно су упоредиви и представљају
акт снаге и воље, којим се, поред унапређивања знања и духовних својстава човека, чини и
спортски напор и постижу евидентно спортски резултати који, ако достижу известан ниво,
захтевају одговарајућу обуку, припрему, тренинг и сл.
Околност да је "Раднични" у саставу Спортског Друштва, сама по себи уназује на, поред
осталог, и спортске амбиције оних који су га основали и који су касније развијали његову
делатност.
Клуб (који је бројао, како у којој години, обично 50 до 200 чланова) давао је увек
својеврстан печат београдској планинарској организацији, програмирањем и организовањем
високогорског планинарења, полазећи од чињенице да је планинарство и постало таква појава
у савременом друштву каква јесте, управо у Алпима и њима сличним планинама, и да се
планинарска оспособљеност и свестрани планинарски профил људи изграђује свуда где се они
пењу и ма како да то чине, али пре свега и неизоставно у високим планинама.
Многобројне су, стога, високогорске туре "Радничког" које су протеклих година много пута
организоване у високе планине као што су:
2

Шар-планина, Кораб, Пелистер, Кајмакчалан, Јакупица, Караџица, Пронлетије, Дурмитор,
Комови, Морачке планине, Маглић, Биоч, Волујак, Зеленгора, Трескавица, Прењ, Јулијски и
Камнишки Алпи и сл. У тим походима учествовали су и чланови других друштава, често
премашујући укупни број чланова "Радничног" у том тренутку.
Па, и када се интерес "Радничког" кретао ка нижим подручјима, то су по правилу били
терени који су, и лоред малих апсолутних висина, имали својства правих планина, које
захтевају вољу, знање и сналажљивост. Тако су међу подручјима ближим Београду, за
"Раднички" дуго времена биле најпривлачније планине источне Србије - Кучај, Хомоље, Ртањ,
па је пре око 25 година "Раднички" извео и једно од првих маркирања планинарских стаза у том
крају – на потезу од Горњака, у долини Млаве, до Нереснице у долини Пека, преко централног
венца Хомољских планина.
Наглашена спортска и истраживачка оријентација ''Радничког" условила је да у великим
раздобљима његови чланови буду међу носиоцима алпинистичке активности у Београду и
Србији. У "Радничком" се од самог лочетка окупило језгро од неколико алпиниста већ
оформљених и ишколованих у другим срединама и неколико почетника из Београда, који су већ
раније организовали алпинистичке вежбе кроз одговарајућу секцију Гимнастичког друштва
"Београд V".
Крајем 1950. године основан је Алпинистички одсек Београда, заједнички за сва
планинарска друштва у Београду, али је учешће чланова "Радничког" у њему увек било знатно,
тако да историја овог одсека има многе заједничке странице са историјом планинарског
Друштва "Раднички".
У условима планинарске организације Србије, у којој је иначе алпинистичка делатност
заостајала, а и сада далеко заостаје за врхунсним достигнућима алпинизма у Југославији, која
је у том погледу сада на нивоу светске силе, вредно је забележити да су чланови "Радничког"
били ти који су остваривали нове квалитете у развоју планинарства Србије, постижући
резултате који су својевремено много значили за овдашњу планинарску средину, као што су:
- прва посета једног члана планинарске организације Србије највишем врху Европе –
Монблану, 1958. године, уз успон на тешко приступачни Дан д' Жан;
- прво гребенско пречење Матерхорна, од навезе коју је водио члан "Радничког";
- прво гребенско пречење Монблан ди Такил - Мон Моди - Монблан од навезе из
"Радничког";
- многи други успони чланова "Радничког" у Алпима, као што су на Гран Парадизо у
Савоји; Дифур, Шпице, Лискам, Настор, Пунта Њифети - у масиву Монте Розе, Бар дес
Екрен у Провансалским Алпима, многи други врхови Високих Тура (Гросвенедигер,
Гросглокнер) и на десетине врхова Ецталских, Штубајских, и Кицбихелских Алпа,
Доломита (Тофане, Мармолада, Антелао, Пелмо, Ћивета и сл.).
Међутим, поред ових, било је и успона који би нешто значили у то време и у далеко
развијенијим срединама, као што је учешће нашег члана у успону преко чувене стене Ћима
Гранде ди Лаваредо (смер Комичи-Димаи) у Доломитима, још 1955. године, као и неколико
понављања и данас високо оцењених смери у стенама Шпика, Јаловца, Травника и
Мартуљкове скупине и пречење под снежним условима гребена Камнишких Алпа.
Прва два учесника једне југословенске алпинистичке експедиције из редова планинара
Србије били су чланови "Радничког" на Кавказу 1964. године, када су, поред других успона,
извршили и гребенско пречење веома тешких врхова Ужбе.
Делатност "Радничког" била је посебно значајна у планинарској и алпинистичкој обради
раније мало познатих планинских масива наше земље. Многобројне су летње и зимске
високогорске туре у Динарским, Родопским и другим планинама, као и туре са еминентно
алпинистичким садржајима, које су организовали и водили чланови "Радничког". Међу њима
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истакнуто место заузима први зимски послератни успон на Боботов кук на Дурмитору, као и
слични успони на Ђеровицу и Белич у Проклетијама и друге врхове.
Чланови "Радничког" заузимају, поред чланова неких других друштава, видно место у
алпинистичкој обради Комова, зими и лети (1956, 1957, 1961 , 1962. и неких наредних .година),
а остварили су, сами или у навези са члановима других друштава, низ првенствених успона
(првих пролаза одређеним правцем кроз стене или преко гребена или залеђених баријера) у
масивима Дурмитора (стене Шљемена, Плећа и Црвене греде (1952-1954. г.), Суве планине
(1951-1954. г.), Мучња (1954.), Хомољског Стола (1955-1956. г.), Вукана (од 1951. у много
прилика), Прења, Маглића, србијанског дела Проклетија (Хајла 1951 . и 1952, Хасанов врх 1952,
Крш Чврље 1954. и 1964.).
Врхунац пионирског планинарског откривања и алпинистичког освајања представљају
достигнућа чланова "Радничког" у масиву Каранфила, у црногорском делу Проклетија. Почев од
1956. године, када су први пут ушли у овај масив, чланови "Радничког" су, повремено уз учешће
својих другова из других друштава и градова, извршили обиман посао у обављању
првенствених успона кроз стене и преко гребена и врхова Каранфила, из долина Грбаје и
Ропојане, описивања, снимања, популарисања и пропагирања посете овог масива, маркирања
и осигуравања неких пешачких приступа и, коначно, у шездесетим годинама, изградње и
опремања планинарске куће у долини Грбаја.
Из дуге историје присуства "Радничког" у долини Грбаје и на Каранфилу, тешко је
издвојити све са спортског становишта најзначајније тренутке, али међу њима су свакако:
- први успон на Северни и Велики врх Каранфила 1956. г;
- први успон на Јужни врх Каранфила (Маја Кеч) и први гребенски прелаз свих главних
врхова Каранфила;
- први успон на Очњак (1957. године), по северозападним гребену;
- успон на Очњак по смери "Радничког" (1961. године);
- први зимски успон на Северни и Велики врх Каранфила (крајем 1959. године);
- први зимски успон на Очњак, уз учешће нашег члана (1964. године);
- први успони југозападном стеном Јужног врха Каранфила, уз учешће 4 наша члана
(196З. и 1964. године);
- први директни успон из тзв. Великог котла на главни врх Каранфила, уз учешће једног
нашег члана;
- пречење врхова Љуљашевића Каранфила зими.
Многобројни су и други резултати деловања планинара "Радничког" у овом масиву, као и
широм земље и у другим земљама, у којима су доприносили угледу београдског и
југословенског планинарства. Њихово присуство бележимо на врховима Француске, Италије,
Аустрије, Швајцарске, Шпаније, Андоре, Велике Британије, Норвешке, Шведске, Финске,
Пољске, Чехословачке, Мађарске, Румуније, Албаније, Совј. Савеза, Грчке, Турске и Израела.
Организационе послове планинарског клуба по правилу су носили чланови који су били
најактивнији и у самој основној делатности - у планинама, што је још једна специфичност ове
гране, за разлику од других спортова, у којима се обично јасно разликују активни такмичари од
"управе" тј. друштвених спортских радника, међу којима су и многи спортски ветерани.
Чланови "Радничког" били су у сваком изборном периоду носиоци функција у
Планинарсном савезу Београда (председници Савеза и појединих његових комисија,
начелници Алпинистичког одсека и станице ГСС итд.), као и у Планинарском савезу Србије
(председници и подпредседници Савеза, председници и чланови комисије за алпинизам,
службу спасавања, итд.). Дуги низ година, иницијатори, организатори и непосредни
руководиоци Службе спасавања у планинама у Планинарском савезу Србије и носиоци низа
непосредних задатака, вежби, течајева и других акција ове службе, били су поједини истакнути
планинари "Радничког", а међу њима и први савезни инструктор за ову службу.
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Деловање чланова "Радничког" на пропагандном, публицистичком и педагошком плану
одговарало је, по обиму и садржају, њиховом деловању у планинама.
Дуг би био библиографски списак чланака и других писаних прилога у планинарској и
другој штампи, у друштвеном и другим билтенима, уз неколико оригиналних и преведених
издатих наслова: књига, брошура (из водичке литературе, планинарске медицине и сигурности
у планинама, као и технике пењања) и планинарских картата.
Још много дужи - кад би постојао - био би списак предавања чланова "Радничког",
углавном уз дијапозитиве, и то не само у нашем, већ и у многим другим планинарским
друштвима, другим колективима и институцијама, па и на угледним трибинама, каква је, на
пример, Коларчев народни универзитет.
Врсни планинарски фотографи из реда чланова нашег друштва били су више пута и
успешни излагачи и добитници признања (у једном случају и "Златне дивокозе") на изложбама
планинарске фотографије.
Учешћа појединих чланова ''Радничног", одличних познавалаца одређених научних или
уметничких области, историјских епоха или географских подручја (професионалаца или
аматера) представљали су често догађаје који се дуго памте и међу учесницима из других
планинарских средина. У таквим приликама, снажно је долазила до изражаја културна
димензија планинарства, а посећивање истиријских места и споменика, походи стазама разних
борби, повлачења и напредовања, збегова и сеоба, и преко попришта победа и пораза у
вековним биткама нашег народа за ослобођење и уједињење, доприносили су сталном
богаћењу знања чланова, њихових хуманистичких и родољубивих осећања и братских односа
према другим људима и народима.
Вечерас имамо прилику и обавезу да - без дуготрајног и неизбежно непотпуног
набрајања имена - упутимо речи сећања и захвалности нашим планинарским пријатељима из
других планинарских друштава, градова и земаља, са којима смо изводили заједничке акције,
сусретали се и сарађивали - свима онима који су нас растеретили, охрабрили, превезли,
поучили, упутили, нахранили, огрејали, сместили под кров - другим речима, свима - живим и
мртвим - који су нам показивали планинарску варијанту велике особине човекољубља.
Истe речи захвалности - за другачију, али увек добродошлу, материјалну помоћ и
моралну подршку, изражену кроз друштвено признање "Радничком" и појединцима - дугујемо
нашем централном Друштву и органима и организацијама општине Звездара које делују у
области Физичкв културе, народне одбране и другим областима.
На прагу пете деценије постојања "Радничког" пред нама се отварају нове могућности и,
разуме се, нови проблеми који проистичу из укупне нове друштвене ситуације и изазова
будућности. То се односи како на шири друштвени и политички миље у коме ће се
планинарство развијати, тако и на еколошку будућност човека. У "Радничком", после његових
вишекратних успона и опадања, и сада има људи који ће моћи и знати да настављају његову
оригиналну и садржајну историју. Најсрећнија је околност ако су међу њима припадници свих
генерација, од најмлађе до најстарије - као што је најздравија шумска састојина од стабала
разних дебљина.
Зажелимо таквом "Радничком'' нови период стрпљивог и садржајног планинарског рада,
ако може, и кад може, и ефектних достигнућа и пењачких успеха, а у сваком случају срећан
одлазак у позната и нова планинарска пространства, већ од сутрашњег дана !

Велибор Станишић
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ИЗВЕШТАЈ СА ТУРЕ У ЧЕХОСЛОВАЧКУ
Планом ПД "Раднички" за 1989. годину, а поводом 40 година Друштва, предвиђена је
акција - поход на Високе Татре у Словачкој. Она је остварена у периоду од 29. септембра до
8. октобра 1989. године.
После добрих и темељних припрема, из Београда је кренуло 27 планинара: из
"Радничког" 10, "Победе" 8, ОПД "Београд" 2, "Каблара" Чачак 1, "Железничара" 3, "Јосифа
Панчића" 1, и "Рудар-геолога" 2. Чланови "Радничког" и гости заједно су дочекали наше
домаћине - планинаре "Челика" из Смедерева, тако да се кренуло 29. септембра око 9.30 и
путовало преко Суботице (22,30) и Будимпеште (4.00) до мађарско-словачке границе, коју смо
прешли око 6 сати и стигли у Зволен у 7.15. Ту смо се задржали ради доручка и разгледања
града и око 10 продужили за Банску Бистрицу, а у Ломницу смо дошли око 13.30 на дан
З0. септембра. Дочекани смо од другарица из комитета за смештај, тако да смо већ после
једног часа сви смештени по приватним становима, лепо и удобно. У месту се налази експресресторан који нам је у даљем боравку био састајалиште за договоре о акцијама за сваки
наредни дан.
Сви чланови били су веома активни и покретни, тако да су сваког јутра били на станици,
спремни за одговарајућу туру. Доживели смо готово сва годишња доба и све промене времена,
али се у целини може казати да смо имали погодно време.
У Високим Татрама видели смо уређена излетишта, маркиране стазе, лепо одржаване
планинарске домове, електричну железницу која нас је возила до свих места дуж 30
километара дугачког планинсног масива. Високе Татре су веома интересантне и доступне
готово свим категоријама планинара, од алпиниста до туриста, и ми смо боравак искористили
на најбољи могући начин. Од постојећих жичара, многе нису радиле због ремонта, тако да их
нисмо могли користити према предвиђању.
Са нашим домаћинима као и друговима из "Челика" постигнут је договор о зимовању.
Извештај о турама даје у наставку Звонимир Блажина. Учесници из нашег Друштва били су:
Звонимир Блажина, Небојша Хрњичек, Бранка Кнежевић, Љубинка Павловић, Милорад
Мирковић, Милан Симеуновић, Јагодинка Милошевић, Нада Лукић, Оливера Ђорђевић и
Димитрије Ђорђевић.
Трошкови пута износили су 400.000 динара по особи.
Женски део наше екипе купио је 4 нњижице и карту Високих Татри.
И овом приликом желео бих да се захвалим друговима из "Челика" на позиву и још
једном лепом дружењу, као и нашем "ветерану" Звонку Блажини на упорности, организацији и
сакупљању правих планинара из других друштава да ова акција успе и у планинарском смислу.
Димитрије Ђорђевић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ВИСОКИМ ТАТРАМА У ЧЕХОСЛОВАЧКОЈ
По променљивом времену (нови мокри снег и често јак ветар) учесници похода
остварили су следеће планинарске резултате:
од 50 учесника, 30 планинара је изишло на седам високих врхова и то:
1. на Ломнични штит (2631) 4 - (из "Победе", "Ј.Панчића", "Челика" и "Железничара" по један;
2. на Нежмарсни штит (2558) 2 - по један из "Радничког" и "Рудар-геолога";
3. на Хунцевски штит (2351) 4, и то по један из "Радничког" и "Победе" и 2 из "Рудар-гоолога";
4. на Нос (2283) 3 - по један из "Радничког", "Рудар-геолога" и ОПД "Београда";
5. на Славковски штит 3 - истк као на Нос;
6. на Велику Ломничну вежу (2211) 6 - по један из "Победе", "Челика", "Железничара", "Рударгеолога", "Јосифа Панчића" и "Каблара'';
7. на Предње Голеско (2093) у два наврата укупно 13, и то: из "Радничког" 3, из "Челика" 5, из
ОПД "Београд" 2, из "Победе" 1, из "Железничара'" 1, из "Каблара" 1.
Изведено је унупно десет различитих тура са 35 човек-успона на врхове висине између
2093 и 2632 метра.
У Председништву Друштва одређена су задужења:
Димитрије Ђорђевић, вођа пута,
Милан Симеуновић, вођа високогорских успона и
Звонимир Блажина - организатор похода, вођа тура.
Сви су обавили посао у целости, без примедби, како је оцењено на првом редовном
састанку после туре.
За мање навикнуте на услове на високој планини и лошије опремљене за снежне услове,
биле су организоване и изведене туре:
 од Хребиенока до водопада Скок и језера изнад њега;
 од Хребиенока до Слеског дома са силаском у Татранску Полианку;
 од Татранске Ломнице преко Хате Капитана Налетки на Студеноводски водопад,
Хребиенок и Стари Смоковец (или у супротном правцу);
 од Старог Смоковца, Хребиенока и Хате Капитана Налетки до Скалнатег плеса, са
силаском у Татранску Ломницу.
У овим вишечасовним турама (три до четири пута од седам дана боравка) учествовали
су свих 10 планинара из "Радничког", односно: Оливера Ђорђевић, Бранка Кнвжевић, Љубинка
Павловић, Јагодинка Милошевић, Нада Лукић, Димитрије Ђорђевић и Небојша Хрњичек (који
иначе нису били учесници на наведеним високогорским турама).
Сви смо учествовали у једнодневном излету у 140 км. удаљени град Кошице, који је
организовао "Челик" из Смедерева.
.
Звонимир Блажина
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ЈЕДНА ДАВНАШЊА ПОСЕТА ПРЕЊУ
(из планинарског дневника)
17.07.1955. године
У долини Босне је свитало. Точкови су непрекидно у круг понављали неколико тактова,
који су једноличношћу одвлачили у летаргичан сан. Неугодан положај, а можда и ти исти
тактови, враћали су нас у неко полусвесно и буновно стање. У тим моментима отворе се очи и
пређу преко путника који спавају у различитим, често немогућим положајима. Затварали смо
очи и поново се предавали напорном сну. А јутро је свитало. Пуно сунца, разбијених белих
комада магле и продорног вриска парне локомотиве, која нас је вукла поред прљаве траке
надошле реке.
Један по један смо се расањивали×××. Сарајево је било близу. На нашем путу за Коњиц,
тамо ћемо променити воз. Скидали смо ранчеве и са језом помишљали да у њих треба да
стане још 2-3 килограма хлеба.
Сарајево. Излазимо један по један, наравно на челу са Батом. Поседали смо на пољани
поред нове станице, чекајући да се постави наш воз уског колосека.
Имали смо сат времена, па смо Баћа и ја пошли да тражимо хлеб. У ствари, била је
недеља, продавнице затворене, а ми смо пошли да се прошетамо. Идемо поред Миљацке.
Журимо, дугим корацима, да видимо место где је Гаврило Принцип својим хицима прекинуо
разметљивост једног бечког војводе. Стижемо после пола сата. Гледамо стопе одакле је
Принцип кренуо, читамо посвету на згради која је сада Принципов музеј, па хитамо натраг.
Последњих 500 метара пред станицом, морали смо да претрчимо, али се убрзо успоставило да
је то било непотребно. Мирко је седео крај ранчева и мирно читао. Објаснио нам је да је Бата
отишао негде где се поставља воз, да заузме место. Не знам колико смо чекали постављање
воза, али кад је ушао у колосек, био је препун. Ради тога смо у купе код Бате улазили кроз
прозор. Ово улазно средство је коришћено на свим прозорима.
Најзад воз крену. Пошто је ишао уз Иван планину споро, то је Бата имао времена да
присутнима у купеу одржи своје прво предавање о екстремном алпинизму. Ради тога, Баћа није
био у стању да започне своју велику тему "одслужење војног рока". Мирко је прекратио време,
па је на својој усној хармоници одсвирао 42 пута "Смоки". Пошто смо пред Коњицем видели
неке врхове Прења, почели смо да скидамо ранчеве на очигледан ужас путника који су ишли на
море.
Да се не задржавам много око нашег боравка у Коњицу. Напоменућу само да смо једва
нашли један бајат хлеб, који смо платили 70 динара, и да смо дуго, на месту које је требало да
буде аутобуска станица, чекали било шта, да нас одведе на Борачко језеро. На крају, кад нам је
досадило чекање, натоварили смо ранчеве и пошли пешке.
Једно време смо ишли поред Неретве, а онда смо скренули у брда. У почетку смо се
држали друма, а затим неким пречицама, брзо почели да добијамо висину. Један извор је
дошао као поручен за наш одмор. Искористили смо га да се оперемо од јучерашњег и
данашњег пута. Када је прање било завршено, никоме се није ишло даље, па смо предлагали
да се поново оперемо. Испод нас се зачу звук мотора. Бата изађе на пут да га сачека и
заустави, а ми се брзо договарамо колико највише да платимо. Наиђе полупразан аутобус, који
на Батин знак стаде. После кратког договора са шофером, он нам довикну :

×××)

Учвсници туре били су : Милорад Мирновић (Мирко), Добрица Лазић (Баћа),
Бранислав Митрашиновић [Бата) и писац овог дневника, Бранко Котлајић.
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"Хај'те брзо, може".
"Пошто?" питамо и не мрдамо.
Опет се Бата споразумева са шофером и победоносно виче:
"Сто динара".
"Може" – вичемо, и убацујемо ранчеве у аутобус.
Човек тек после вишечасовног пешачења под врелим херцеговачким сунцем и тешким
ранчевима, осети благодет аутобуса. Угодно смо се завалили и гледали како промичу
километри. Ни обилно труцкање и заношење по лошем макадамском путу, није могло да умањи
уживање у вожњи. Уз оштру узбрдицу, изашли смо на висораван по којој је лежало расуто село
Борци. Даље смо, после кратког одмора, продужили кроз шуму, да одједном изађемо на
чистину са које се испод нас видело Борачко језеро – циљ нашег данашњег пута. Гледајући га
одозго, заиста је било лепо и одмах смо пожелели да будемо крај његових бистрих вода.
Возач, као да је погађао наше жеље, брзо се сјури у долину. На нашу молбу, заустави аутобус
код логора "ДИФ"-а, где се искрцасмо. Овде је требало да добијемо по шаторско крило – још
1,5 кг више.
Дижемо наше розе шаторе одмах иза њиховог логора. Вечерамо док је још дан. Од
"дифоваца" добијамо амерички сир, укусан и мастан . Позивају нас на ватру. Одлазимо да
видимо и то. Заспали смо те ноћи врло брзо, јер смо се, неспавањем у возу и данашњим
пешачењем, прилично заморили.
18.07.1955.
Пред зору нас је пробудило добовање кише по крилима наших шатора. Шум кише по
лишћу и нашим шаторима, поново нас је одвео у сан. Пробудили смо се кад смо осетили да
сунце почиње да греје шаторска крила. Напољу је било пуно росе, која се на сунцу пресијавала
као драгуљи. Мирко је остао да спава. Овим, он почиње своју дугоспавачку серију.
После доручка, наравно код "Дифоваца", идемо клисуром Шиштице, потоком који
излази из Борачког језера, и после сата хода, пада у Неретву дивним водопадом, високим око
30 метара. Избијамо на место одакле се водопад руши. Гледамо дубине бистре Неретве и
окомите стене што у чистој вертикали излазе из воде, правећи грандиозан кањон. Вратили смо
се на језеро задовољни, јер би заиста била штета доћи на језеро а не видети водопад.
Чим смо стигли у логор, почели смо да се пакујемо. Бата по други пут изводи егзибицију
паковања ранца, која ће трајати бар пола сата више од нас осталих. Затим, без икаквих
скрупула, одлазимо са порцијама код "Дифоваца" на ручак. Ту ће Бата одржати своје треће
предавање о екстремном алпинизму (друго беше одржао синоћ крај ватре, неким девојкама).
Најзад, ручак и предавање су завршени и ми се опраштамо од наших домаћина.
Полазимо ка Борачкој Драги. Овим почиње наш знаменити успон од 1000 метара надморске
висине. Лагано смо, метар по метар, излазили ка коти 1364. Често смо гледали врхове лево и
десно, што су се наднели над Драгу, и оцењивали на којој су висини. На Бати и Мирку се
осећао умор од данашњег купања на језеру. Изостајали су, али су се јуначки држали, не
тражећи дуже и чешће одморе. У први сумрак смо избили на толико жељену коту. Погледом
смо обухватили планину, која је увелико тонула у мрак. Црно поље, пуно крша и нешто траве,
пружало се ка неком врху који је у подножју био обавијен шумом, а у врху тешким облацима
који су иза њега нагло и брзо извирали, и на свом путу остављали дебелу црну траку, која је
деловала застрашујуће.
У једној мањој ували нашли смо место за наше шаторе и док су их једни дизали, други
су довлачили дрва за ватру и спремали вечеру. Поред разигране ватре која је унела у нас
веселост својих дугих пламенова, брзо смо се повратили од умора и хладноће. Тихи и сетни
звуци усне хармонике, разливали су се у звезданој ноћи и одводили нас далеко у висине, снове
и чежњу.
Бранко Котлајић
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ДУГО ЗАОБИЛАЖЕНА ПЛАНИНА
"Зелетин! Колико сам пута пролазио његовим подножјем пешке, камионом, аутобусом,
путничким колима. Од Андријевице до Мурина и од Мурина до Андријевице. Његове стрме и
шумовите северне стране нису омогућавале поглед ка врховима. То ускраћено задовољство
замењивао је поглед на увек бистре воде Лима, који је вијугао упоредо са путем.
Рељеф сам му знао само из карте. Знао сам му врхове и њихове висине. Тињала је
стална жеља да се и тај планински венац упозна и изађе на његове највише тачке. А оне су
биле високе преко 2ооо метара. У журби сам пролазио његовим подножјем на путу за
Проклетије и Грбају, и последњег дана испод њега опет хитао натраг кући.
Тог јулског јутра 1989. године ево нас у Андријевици. Најзад, циљ је Зелетин. Остављамо
поспане другове у аутобусу, који ће даље ка Гусињу. Машемо им и пролазимо кроз једину
андријевичку улицу, која је истовремено и пут Мурино-Андријевица-Иванград. Наш пут иде ка
Бојовићима, последњем селу под планином. Горе ће бити летњи станови и њихови
гостољубиви и радознали становници.
Нас шесторо хитамо узбрдо. Пут није много стрм. Доскоро је сигурно био коњски, а сада
је проширен и насут за тракторе, па и за путничка возила. Пролазимо кроз Анђелат, и ево нас у
Бојовићима. Куће су разбацане по падини, али то није планинско село, разбијеног типа, какво
срећемо у овим крајевима. Заустављамо се при крају села код .једног јаког извора. Доручак, и
одмор. Небо је покривено облацима. Свеже је. Испод нас дубоко је Злоречица, која се, нешто
више, зове Кутска ријека. Обе стране уске речне долине су покривене густом шумом, која је
прошарена лазовима и пропланцима. На њима катуни, торови и ретка стада. Крећемо се даље,
нагиб се повећава, и задихани излазимо на превој који се, као на много места, зове исто
Превија. Ка северу је Јериња глава (1548), а ка југу успон по уском билу до Гаревина (1868).
Облаци се раскидају и повремено има сунца. Наш пут је кроз шуму и пропланке, али стално
узбрдо, Код Лушких катуна већ осећамо замор од ноћашњег неспавања и досад пређеног пута.
Настављамо пут, уз пар кратких одмора, и изненађење. Дугачко било се раздваја уз два
упоредна венца, који су углавном благих падина, али камени. Уобичајено за наше планине вршни део је кречњачки. Између тих венаца ходамо травном увалом, и још једно изненађење.
Мало планинско језеро, можда већа локва, али ипак радост - и на овој планини налазимо горска
ока. Опет кратак успон. Са њега видимо још једно језеро. Ово је веће и заиста достојно назива,
Горско око. На његовим странама, ретке мунике и стада. Катуни су сигурно близу, а и крај дана
је ту. Налазимо их уз помоћ карте, мале стазе и овчије балеге.
Ту смо ноћили. Ноћ сам провео са стомачним тегобама, али срећом, само ја. Те тегобе и
исцрпљеност сам осећао целог наредног дана, али о томе, у овој лепој планини, више нећемо.
Јутро следећег дана било је свеже и сунчано. Над нама плаво небо, без иједног облачка.
Циљ пред нама је Говеђак (2039). Излазимо на гребен. Са друге стране, дубоко испод нас је
долина Лима и асфалтна трака Андријевица—Мурино. По долини расуте куће Улотине и
Крушева. Букови Лима се белесају на сунцу. До нас допиру шумови свакодневног живота шумови мотора и сирене. На топлом сунцу и лахору поветарца је пријатно седети и бити
срећан што смо изашли изнад једнолике свакодневице. Али, пут пред нама је дуг, и поново
идемо узбрдо. Овога пута на Говеђак. На њему смо после кратке узбрдице, посуте четинарима.
Врх је дугачко теме, благо заобљено, и на њему седамо. Пред нама је Голеш - највиша тачка
Зелетина (2126 мнв.). Спуштамо се типичним динарским кречњаком. Остављамо гребен који
спаја Говеђак са Голешом. Он је искидан и назубљен, и за нас непролазан. Уосталом, и његово
име - Рогови, то говори. Спуштамо се југозападно, у малу зелену увалу са катунима и овцама
по целој ували. Налазимо искидану овчију стазу, која је, што силазимо ниже, све боља.
Излазимо на горњи део увале и седамо крај једног изворишта. На пуно места излази вода,
чинећи поток који се спушта ка катуну. Сада нас чека успон на превој између Голеша и коте
2о59. Пут је добар и у кључевима, због приличне стрмине. Један по један, излазимо на раван
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простор са ретким дрвећем. Остављамо ранчеве и полазимо на Голеш. Опет добра овчија
стаза, изводи нас под голу јужну падину Голеша.
На врху смо. Немамо среће. Подневни планински облаци покрили су небо, и
фотоапарати су остали у футролама. Киша као да ће да почне. Да ли ће то бити плаха летња,
или кратка, која ће нас оросити - не знамо. Ипак, остајемо на врху. Прво гледамо пут иза нас.
Јериња глава и Гаревина су далеко у измаглици. Окрећемо се нашем будућем путу. Визитор је
близу, али пут до њега је дуг. Треба обићи долине Муринске и Досове ријеке, а то је јајолик
обилазак, који ће нам одузети још много времена и снаге. Па, шта онда чекамо? Праћени првим
кишним капима, силазимо ка ранчевима. Ту ћемо ручати и бити задовољни да је први део
нашег пута остао иза нас.
Визиторе, ево нас."
Бранко Котлајић

ПРЕГЛЕД ПРЕДАВАЊА СА ПРИКАЗИВАЊЕМ ДИЈАПОЗИТИВА
(одржаних од скупштине 1989. до скупштине 1990. г.)
1) У Дебелом лугу, на јубиларном излету Друштва у Хомоље 15.04., Милан Симеуновић
приказао је уз живописну слину и реч, преглед наших прошлогодишњих излета, тура и похода у
нашим и иностраним планинама.
2) 20.04.1989. Звонимир Блажина и М. Симеуновић:
Успони под зимсним условима (април 1989.) на Дурмитору: Чворов богаз, Палеж, Ледена
пећина, Бандијерна, Терзијин богаз и Велини међед, у оквиру завршних успона зимског
алпинистичког течаја ПД "ЧЕЛИК"-Смедерево и А.О.П.С. Београда.
3) 27.04. Бранислав Савић: Сећање на нашег Рашу Радовића.
4) 04.05. З. Блажина и Ненад Лочкић: приказ дијапозитива Живојина Градишара,
снимљених. на I савезној експедицији "КАВКАЗ '64" (у поводу 8-годишњице његове смрти) и
читање записа Миће Лазића о планинарском раду Жике Градишара.
5) 16.05. М. Симеуновић: Првомајски успон на врх Вихрен на Пирину у Бугарској.
6) 25.05. 3. Блажина: Избор дијапозитива из овогодишње активности; Зима у Татрама у
Чехословачкој; Зимски алпинистички течај на Дурмитору; пећина Церемошња у Хомољу;
Овчар, Каблар, пећина Турчиновац и манастири у клисури; зимски семинар савезних
алпинистичких инструктора у Тамару у Словенији.
7) 01.05. З. Блажина: Приказ рада југословенских алпинистичких експедиција на
Хималајима '89. са освртом на рад македонске експедиције (према писању Томе Чесена у
"Алпинистичким новицама" у "ДЕЛУ" од 29. маја 1989. год.).
8) 06.06 Влада Марковић: По планини Радочело, око Студенице.
9) 15.06. М. Симеуновић: Овогодишњи првомајски успони на Пирину (понов. предавање).
10) 22.06. Н. Лочкић: а) Тара и њено геолошко порекло; б) Фр. Гора и њени манастири.
11) 07.03. М. Симеуновић: Преко Зелетина и Виситора (од Андријевице до Мурина).
12) 14.09. З. Блажина: Проклетије, јула '89; Међудруштвени поход на Волушницу,
Попадију, Голијанку, Очњак, Каранфиле, Облу главу...
13) 21.09. Јанићије Цветковић (ПД "ПОБЕДА" – Београд: Магистралом Високих Татри и
успон на највиши врх Герлах у Чехословачкој.
14. 23.09. М. Симеуновић: Грбаја овог лета; успони на Очњак, Сев. и Вел.врх Каранфила.
15) 05.10. Зоран Дечански: Овогодишње туре са нашим подмлатком, са исходиштем из
куће "Радничког'' у Грбаји.
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16) 19.10. З. Блажина: Овогодишње туре чланова "Радничког" по стазама и смерима
Дурмитора, на двадесетак врхова.
17) 09.11. З. Блажина и Ј. Цветковић: Високе Татре у Чехословачкој, зимус и јесенас:
У знак обележавања 40 година рада ПД "Раднички"', успони на Ломничку вежу, Нос, Славковски
штит, Ломнички штит, Хунџовски штит, Нежмарски штит и Предње Солиско, са турама
Татранском магистралом до планинарских домова: Хата под Солиском, Слезски дом, Боналова
хата, хата код Тана Налепко, Енцијан на Скалнатом плесо, обиласком водопада и језера (ово је
била јубиларна тура у Иностранству, са планинарима друштава из Београда и Србије).
18) 23.11. Академија у поводу 40 година рада ПД "Раднички'' :
Велибор Станишић: Излагање о 40-годишњем Раду планинара "Радничког";
Бранко Котлајић: Осврт кроз пројекцију дијапозитива на планинарско-алпинистички
истраживачни рад у Друштву и на изградњу куће у Грбаји.
М. Симеуновић: Високогорски рад планинара "Радничког" нове генерације - дијапозитиви.
З. Блажина: Осврт кроз дијапозитиве на инструкторски, планинарско-алпинистички и
спасилачки рад чланова "Радничког" и на њихове спортске резултате у алпинизму, у земљи и
иностранству кроз одправе и експедиције.
19) 21.12. а) Бранка Кнежевић: Манастир Лапушња под Ртњем (из стручног излагања Б.К.
на међународном скупу о културно-историјским споменицима Србије из прве половине XVI
века, одржаног јесенас у САНУ, уз дијапозитиве Ивана Ракочевића и 3. Блажине).
б) Иван Ракочевић: Клисура и манастир Вратна са приказом природе око
Жагубице и Горњачке клисуре.
20) 18.01.1990. Зоран Камарит: С пута оо Холандији.
21) 25.01. Б. Котлајић: Проклетије (I) - Волушница, Попадија, Караула, Тројан...
22) 06.02. Б. Котлајић: Прокллетије II - Везирова брада, Подгоје, Јагњило, Очњак,
Северни и Велики врх Каранфила, Котлови, Грбајски застан, Мечин до, Љубокуће...
( Ова два предавања Б.К. је одржао 17. и 24.01.'90. и у ПД "Железничар" у Београду)
23) 15.02. И. Ракочевић: а) Јулијске Алпе; Мангарт и б) планине оно Кучева.
24) 22.02. Разговор са учесницима експедиције чланова АО-а ПСС Београда "АНДИАКОНКАГВА '89 (Милисав Маринковић, вођа, Радмило Марић и Павле Милошевић, учесници).
25) 01.03. Б. Котлајић: Мој поглед на планинарство.
26) 15.03. З. Блажина: Лепоте и опасности у заснеженим планинама (Ово предавање
одржано је и у ПД "Железничар" 21.02.90. год.
Имајући у виду да од календарских 52 недеље у једној сезони, девет недеља (јула и
августа) Друштво не одржава састанке, видимо да на 43 недеље, у које се чланство састајало
четартном, 26. имају садржај састанака обогаћен предавањима и пројекцијама. Ово је било
покривено наступом 11 наших планинара и четворице из: "Победе", ''Железничара", и "Челика"Смедерево. Своје, или радове других планинара, приказали су:
 3. Блажина у "Радничком" 9 пута и 1 пут у "Железничару"
 М. Симеунрвић
" 7
"
 Б. Котлајић
" 4
"
2 "
"
 Н. Лочкић
" 2
"
 И. Ракочевић
" 2
"
 З. Дечански
" 1
"
 3. Камарит
" 1
"
 Б. Кнежевић
"
1
"
 В. Марковић
"
1
"
 Б. Савић
"
1
"
 В. Станишић
"
1
"
 Ј. Цветковић
"
2
" (члан ПД "Победа")
те М.Маринковић, М. Марић из "Железничара" и П. Милошевић из "Челика" у једном наврату.
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Осим овога, бар 5 пута мењан је садржај ормарића за пропаганду и информације, са
фотографијама новијег датума и актуелним обавештењима.
На Академији о прослави 40-годишњице П.Д. "Раднички" приређена је изложба
фотографија 9 аутора - наших и других чланова ( на 10 паноа 1,1 х 1 м, са преко 90 прилога
величине од 18х24 см до 30х40 цм). били су изложени и радови: превода и уџбеника, ауторски
водичи и карте наших планина, часописи и репортаже које илуструју наш рад, каталози са
фото-изложби и др. Фотографије су изложили: 3. Блажина, пок. Ж. Градишар, Б. Котлајић,
Р. Јевтић, Н. Лочкић, В. Марковић, Д. Мочилник, И. Стојановић и Ј. Цветковић. Мора се истаћи
трпежљив рад Димитрија Ђорђевића у прикупљању фотографија - прилога за албуме
"Радничког", без чије савесности би остали "кратки" и празних корица.
Звонимир Блажина

УКРШТЕНЕ РЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1) Лица која се баве планинарством; 10) Манастир у Србији; 11) Четврто слово
ћирилице; 12. Четврти самогласник; 13) Прво слово; 14) Пето слово ћирилице;
15) Млечац (лат.); 17) Кило (скр.); 18) Извршни савет (скр); 20) Пољопривредни комбинат
"Београд"; 21) Део ципеле; 24) Хем. симбол радијума; 25) Мајка Ромула и Рема; 26) Показна
заменица; 27) Самогласник и сугласник; 28) Тридесето слово ћирилице; 29) Хем. симбол јода;
30) Планина у Босни; 34) Извршни комитет; 35) Токсини; 36) Једна друштвена игра, 38) Сеоска
подручја; 40) Други самогласник; 41) Решење анаграма I
УСПРАВНО: 1) Решење анаграма II; 2) Нота солмизације; 3) Име глумице Гарднер;
4) Предлог; 5) Назив спортске ТВ емисије; 6) Ауто ознака за Ниш; 7) Хем. симбол актинијума;
8) Онај који распршује; 9) Трећи самогласник; 11) Решење анаграма III; 16) Стара мера за
тежину (мн.); 19) Председник МОК-а; 22) Надметање у брзини; 23) Врsта змије (мн.);
31) Просторија; 32) Страно женско име; 33) Део ледника; 37) Магистар (скр.); 39) Два иста
слова; 42) Дијамиетар;
АНАГРАМ I
ДАРКИ сам набрао планинскога цвећа
за рођендански ЧИН четрдесет година рада.
АНАГРАМ II
ЛЕПТИР по пољу лети, а планинар из
подножја гледа на КОЈЕ ће се врхове
попети.
АНАГРАМ III
ГРБ планинара пуним сјајем сија
А и ЈА сам још са њима.
(Решење анаграма у укрштеним речима)
З.Д.
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