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ПЛАНИНАРСКОГ КЛУБА

РАДНИЧКИ

Година 65.

Београд, јун 2014.

Број 25

Цена: по жељи,
одредите сами

65 ГОДИНА ЈЕ ПРОШЛО, МИ ИДЕМО ДАЉЕ!

У овом броју:
Где смо били и шта смо радили последњих 15 година?
Успомене и извештаји са планинарских похода

Јубиларни, 25. број Билтена ПК „Раднички“,
најстаријег планинарског гласила у Србији, изашао је
захваљујући доброј вољи, сарадњи и труду свих чланова Клуба.
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Вера Живић

ОД „СЕЋАЊА“ ДО НОВИХ ЈУБИЛЕЈА

Много генерација је дошло и прошло кроз ПК „Раднички“, а
сви су у њему оставили трага. Задивљујуће је то трајање љубави
према природи, тај ентузијазам у људима, дружење које нас повезује. Стигле су младе генерације, чак и најмлађи – подмладак
„Радничког“. Али, има нас још који се сећамо почетка, а још ходамо
по планинама. И сви се питамо шта је то што нас вуче незадрживо
у тај мали клуб, у ту малу кућу у Грбаји, на све те врхове, било где.
За протеклих 65 година стекли смо нашу ИСТОРИЈУ која је
записана међу највеће пионирско-истраживачке, планинарске и
алпинистичке успехе, у нашим, па и светским размерама. Та историја, као наша заједничка прича и судбина, записана је у књигама
„Сећања“ и „Живот са планинама“. Ту се нашло првих 50 година
нашег постојања. Небројена сведочења у личним записима, планинарским дневницима, планинарским гласилима, публикацијама,
фотографијама. Од тада су нестали многи наши великани, узори,
учитељи, другари. Но, нисмо стали, наставили смо, и поносно
дочекали још три јубилеја:
- 65 година ПК „Раднички“
- 50 година дома и табора у Грбаји
- 5 година нашег поноса и будућности – „клинаца планинаца“
Имамо нашу кућу, наш дом. Успели смо да га направимо онда
када је било тешко, када се није имало, кад нас је било мало. Дом је
доказ шта све могу да ураде љубав и жеља – само за погледом на
врхове Каранфила, за срећом коју осетимо кад ставимо ранац на
леђа и кренемо у висине, за вечерњим миром пред домом који нас
испуњава топлином. То је „магија“ која даје снагу нашем „Радничком“ и ентузијастима да маштају и да својим рукама граде и стварају.
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У последњих 15 година, као феникс је поново заблистао наш
стари дом до тада нагризан зубом времена. Обнављамо га, НЕ
ДАМО ДА НЕСТАНЕ. Данас је лепши и удобнији него икада –
саниран је грађевински, од крова до темеља. Колико је било могуће, учвршћена је конструкција, урађена изолација, президан оџак,
избетониран и поплочан под у приземљу, уведена вода и соларно
светло, уређене спаваонице, окречено, офарбано. Организована
кухиња, трпезарија, спољно купатило, изграђен нов санитарни
чвор. Терен око дома изнивелисан, посађена трава. Небројено
малих и великих доприноса, почев од индивидуалних радова током
дугог низа година, до организованих радних акција последњих
година. Све звучи готово невероватно кад почне да се набраја.
Зато нас је у Грбаји, око дома, у шаторима, на табору, све
више. Зато је дом „Бранко Котлајић“ у Грбаји наша заједничка
кућа, зато нам помажу пријатељи и из других друштава и земаља.
Зато већ видим у будћности „клинце планинце“ како и даље раде
на кући, како је чувају, обнављају, украшавају. Живот је незадржив,
лепота у људима и око нас је вечна, треба веровати у будћност.

Дом „Бранко Котлајић“ у Грбаји
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Лазар Дојчиновић

ПК „РАДНИЧКИ“ – МНОГО ВИШЕ ОД КЛУБА

„Ово није планинарско друштво. Ово је клуб пензионера“,
помислио сам када сам први пут крочио у просторије „Радничког“.
Зар се крем планинарства и алпинизма не налази баш овде?
Немогуће!? Па овде је тек десетак старијих особа (сем једне бркате
громаде и његове ћеркице). Толико сам чуо и читао о људинама
које су остављале траг за собом где год да су планинарили, биваковали или се дружили! Планинарим већ неко време и желим да
припадам неком друштву. Да ли је то баш ово? Не знам. Време ће
показати своје.
Како ми сада бахато звуче мисли које су ми промицале кроз
главу тог првог састанка у клубу. Зар је могуће су ми тако старо и
грубо изгледала лица планинара којих сада на састанцима такорећи више и нема? Тихо су се повукли, а нама у аманет оставили да
макар одржимо оно што су стварали предходних шездесетак
година.
Већ на следећем састанку моје бојазни су пале у воду. Један
омањи чикица са наочарима велике диоптрије ми је пришао и уједначеним умилним гласом најпре упитао за здравље (како се то
ради у свакој домаћинској кући), а онда и за моја планинарска
путешествија. Разговору се убрзо прикључише још двојица, од
којих је један чикица помало смешно наглув (Мирко Мирковић), а
други за главу већи од ове двојице (Мита Ђорђевић). Као навијен
почех да мељем, а после сваког мог помена неке од планина на
којима сам боравио, правили су безброј упадица којима као да су
покушавали да ме разувере да сам тамо стварно био. Касније, када
се она брката громада (Мића Лазић) поздрављала са чикицом који
ми је пришао, сазнах да је то Бранко Котлајић, доајен српског планинарства и алпинизма. У тренутку сам поцрвенео, било ме је
срамота дечачке исхитрености и жара којим сам описивао своје
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успоне, као да бејах први на местима где су ови људи провели
много дана и у прсте знају сваки камичак. Али добро, шта сад!?
Почео сам да упијам савете као сунђер и већ те године почео да
доживљавам другачије планинарење. До тад сам срљао, било ми је
важно само да изађем на врх, а сада сам почео планину да доживљавам свом њеном лепотом. Почео сам да је ослушкујем и уживам
у њеним чарима. Почео сам да је „осећам“, како би то чика Бранко
рекао.
На мене је неизмеран утисак оставио приступ старијих планинара према нама млађима. Без имало надмености трудили су се да
на сваком састанку са нама попричају, пренесу нам своја искуства и
усаде клицу љубави и оданости „Радничком“. Признајем да сам
имао среће што сам упознао људе као што су Бранко Котлајић,
Мирко Мирковић, Димитрије Ђорђевић, Рајко Рувидић, Бранка
Кнежевић, Љубинка Павловић, Добрица Гаћеша и многи други
планинари „Радничког“ који су годинама крстарили планинарским
стазама и смерима у примитивној одећи са ужадима од кудеље и
дрвеним цепинима, али са пуно љубави према планини и дружењу.
Неколицина нас млађих трудила се да што више времена проводи
са њима, јер, како Пеђа рече, бивак у печурци са чика Бранком се
не може поредити ни са једним успоном.
Многих више нема, одложили су своје планинарске ципеле и
руксаке и отишли на заслужени одмор. Навршава се шездесет пет
година постојања клуба, али дела и имена ових храбрих људи и
даље живе. Живе и као ореол се надвијају над клубом, не би ли нас
усмерила ка правим и исконским вредностима планине и планинарства!

Живео „Раднички“!

6

Јагода Новески

СВИ ЦВЕТОВИ БУДУЋНОСТИ СУ
У СЕМЕНУ САДАШЊОСТИ
(кинеска изрека)

Делимо срећу са другарима који себе зову „клинци планинци“, који походећи планине, уче од природе, посматрају, ослушкују, сазнају и схватају. Делимо са њима њихове осмехе, уздахе,
храбримо их кад посустану. Делимо усхићења због погледа са
врхова и гледамо како расту, љубопитљиво се опходећи према
планини.
Када су садили „Добро дрво“ на Рајцу и радовали се што тамо
ниједна лисица није ухваћена у хајци коју направише сто бркатих
ловаца, када су пецали поред Рибничког језера на Златибору или
се грејали уз логорску ватру поред Љубиног дома, када су пили
чисту воду Градца, са страхопоштовањем гледали слепе мишеве у
Равништарки, учили ходати по вулканским стенама Острвице,
пели се на „леђа стегосауруса“ (Борачки крш), учили о преради
грожђа испод Гудуричког врха и играли колце уз хармонику, када
су били задивљени тајновитим светом гљива берући их на падинама Јадовника и Бељанице, када су постављали кућице за птице
(Црни врх –Дивчибаре – Маљен) или су се брчкали у Ждрелу после
успона на Вукан, Јежевац, Крилаш, када су на Повлену у чуду гледали како облаци трче према њима и од њих, када су се спуштали
низ стрмеке прелепе Торничке Бобије и рецитовали у комбију
после пређених три врха Рудника, када су за „Дан чистих планина“
желели да покупе сваки отпадак од Равне Горе до дома на Рајцу,
или кад препознају сремуш, угледају и посматрају кртицу, срну,
зеца, када су по другом доласку у Грбају рекли: „Немој да нас
дираш, ми стопедесет година нећемо одавде!“, знали смо да се све
то пренело и уселило из „бића планине“ у њихова бића и биће
„Радничког“.
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„Планинологија“ – наука о планинама, тако се темељно
изучава сада већ пету годину, а „планинолози“, „клинци планинци“ су стварно посебни клинци. Да ли ће неко од њих походити
високе планине, отићи на Монт Еверест, мање је важно. Важно је
што гледамо да уче од планине и природе и не престају да „ћуле
уши“, радознало запиткују, додирују стабла, мазе биљке, упијају
врхове и погледе, деле, играју се и расту уносећи тако у „Раднички“
и у све нас велику благодет. Радујемо се што смо са клинцима поделили нашу љубав према планини. Та љубав расте и „Раднички“
расте са њом.

Рајац, 2014. година

8

Огњен Павловић, 9 година
2013.

ТАБОР У ГРБАЈИ

Моји другари и ја смо из планинарског клуба „Раднички“.
Заједно планинаримо већ четири године, а прошлог лета смо
Стефан, Ђорђе, Маја и ја били на Проклетијама.
Све је почело дугом вожњом до Проклетија. Када смо стигли,
узели смо торбе и кренули до планинарског дома. Тамо смо оставили небитне ствари и кренули на врх Волушница (1868m). Почетак
пута је био кроз густу шуму пуну мокрог лишћа по коме су се деца
клизала. Шума је била пуна бреза, а био је и понеки четинар. Када
смо изашли на чистину, једва смо се пробијали кроз густу траву.
Видели смо једну чекаоницу. То је место где ловци чекају да дођу
животиње.
Наставили смо да пратимо планинарске ознаке. То су кругови
нацртани на дрвећу и камењу и показују нам пут којим треба да се
крећемо. Они су црвени, а унутра је бела тачка. Поново смо ушли у
густу шуму. Тамо није било планинарских ознака, али на срећу,
водич је знао пут. Стигли смо до зелене долине од које се креће до
врхова: Волушница, Талијанка и Попадија. Тог првог дана смо
стигли до врха Волушнице. То је велика, стрма литица са које се
виде врхови Копље, Северни и Јужни врх. Видели смо и мало село
у долини. Сви врхови су били прекривени снегом. Поглед је био
фантастичан.
После краћег одмора вратили смо се у планинарски дом.
Играли смо фудбал. Упознали смо и два нова другара који су спавали у шаторима. Ми смо спавали у дому у заједничкој соби на креветима на спрат у врећама пошто су ноћи хладне.
Другог дана смо кренули на врхове Талијанка и Попадија, оба
преко 2000 метара. У свему су нам помагали Јагода, Зоран, Драган
и Тихомир. Стигли смо до исте зелене долине као и првог дана, па
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смо застали код водопада, где смо са Јагодом тражили фосиле. То
су окамењене биљке или животиње. Нашли смо их неколико.
Прво смо се попели на Талијанку. То је граница Црне Горе и
Албаније. Видели смо једну старију жену из Албаније како чува
овце. Причали смо са њом, али је нисмо баш најбоље разумели.
Сви смо били исцрпљени, али смо после краћег одмора наставили
на Попадију. Са тог врха смо видели планине у разним облицима.
Тамо су нас крстили у високогорце, што значи да смо попели свој
први врх преко 2000 метара.
Након враћања у
дом
сви
су
нам
честитали и похвалили
нас. На табору је било
доста планинара из
разних
планинарских
друштава. Пробали смо
пасуљ са копривом који
је
спремао
Зоран
Дечански. Научили смо
да пуно тога у планини
може да се једе. То су
шипак, маслачак, љубичица, сремуш, дивља шаргарепа и још пуно
тога.
Ишли смо на краће излете. Видели смо велики водопад, место
са много извора ледене воде и Савино око – плаво језеро ледене
воде за које се каже да може да продужи живот. Старији планинари
су нас пренели до великог камена у језеру са ког смо осматрали
околину. Одлучили смо и да се мало окупамо. Било је ледено, али
је пријало.
Били смо и у оближњем ресторану, где смо ручали и посматрали свитце. Такође смо увече разговарали седећи око ватре.
Певали смо песме и причали вицеве. Највише ми се допало дружење са другарима, као и уживање у природи.
При повратку смо сви били тужни, али и срећни са сазнањем
да смо научили много тога, а и да ћемо се поново вратити!!!
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Раде Р. Павловић
2004.

ПРВИ ЗИМСКИ УСПОН НА ЈЕЗЕРСКИ ВРХ

У плану активности за 2004. годину у којој се обележавало 55
година од оснивања Клуба, био је предвиђен и првенствени зимски
успон на највиши врх Проклетија – Језерски Врх (2694 m).
Дан први, 15. март: Један део екипе преспавао je у кафани код
Евлијана и ту сачекао остатак групе планиране за успон на врх.
Одлазимо до Вусања и, након завршених формалности око дозвола
у караули, са целокупном опремом настављамо пешке долином
Ропојане до летње карауле „Ропојански застан“ на 1384 m. У караулу смо стигли у поподневним сатима пробијајући се кроз поприлично дубок снег.
Дан други, 16. март: Натоварени „као мазге“ у зору крећемо
пут долине језера и границе са Албанијом. Споро напредујемо кроз
шуму, а поједини пропадају до појаса у расквашени снег. По изласку из шуме идемо левом страном долине до места где би требало
да је гранични камен Б17 (1774 m), али камена нема, јер га је прекрио снег (процена преко 3 m). Настављамо долином језера, па се
пењемо преко Моренске пречаге до друге долине. Ту улазимо у
потпуно непознат предео где треба да се ослањамо само на топографску карту, јер се овај део не види са врхова са црногорске
територије. Око 3 сата стижемо до места на коме сам одредио да
буде камп: налази се на 2100 m, безбедно је од лавина и заклоњено
од ветра, а лети је ту једина зелена травната оаза у мору камена.
Камп од четири шатора је брзо направљен, али је поред њих и
Галић за себе ископао пространу и удобну „вучју јаму“.
У току ноћи температура се спустила испод –100С, што је значило
добар и тврд снег за сутрашњи успон.
Дан трећи, 17. март: Устали смо око 5 сати и пре зоре кренули
ка превоју Гратс (2335 m), који се налази између врха Кокерхаке
(2508 m) и Језерског врха (2694 m). Призор је био нестваран: доли11

на Валбоне у благој измаглици, а изнад ње снежни врхови Краснићких планина, Бријасета, Хекураве, Рогама и, у даљини, наше
Ђеравице.
Монтирамо дерезе и
крећемо пут врха, левом
падином до кулоара па право
уз кулоар што ближе стени.
Успон је стрм, преко 60
степени. Што се више пењемо
до краја кулоара, све је
стрмије, а потом следи
гребенчић и прћење по јако
стрмој падини до следећег
малог кулоара кроз који се
избија на гребен који води до врха.
У 9:15 сати сви стижемо до врха, свесни да смо први који су на
њега крочили зими, и да је тај успон такорећи већ ушао у историју
„Радничког“ и планинара Србије. Њиме су испуњене жеље многих
планинара „Радничког“ који су годинама са Каранфила чежњиво
гледали пут Језерског врха. Смер успона је добио име „55 година
‘Радничког’“.
Поред десет чланова „Радничког“ на успону су учествовала и
два члана ПСД „Душан Булатовић Џамбас“ из Мојковца и један
члан „Крагуј Пик“ из Крагујевца.
Учесници акције
који су успешно попели
врх: Лазар Дојчиновић,
Александар Лукић,
Никола Селаковић,
Александар
Дамњановић,
Предраг Ћурдић, Драган
Павловић, Ненад Галић,
Љубомир Загорац,
Милош Бусарчевић,
Раде Ђорђевић, Небојша Ковач, Ранко Мишнић и Раде Павловић.
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Бојан Миловановић
2004.

МУКО МОЈА

Буди ме шкрипа дереза по залеђеном снегу, повремени ударци цепина и штапова, одсјаји батеријских лампи и неразумљиви
гласови. У полусну схватам да су то први пењачи већ кренули пут
врха. Гледам на сат – 03:00, знам да ускоро и ми треба да кренемо,
покушавам да заспим али не вреди: шкрип, шкрип, шкрип... ми не
дозвољава. У том стиже Срђан и каже нам да су у дому већ сви
поустајали, да је несносна бука и да више нема спавања. Групе
планинара и даље пролазе поред нашег шатора.
Лакију се не излази из вреће, каже да се смрзао у току ноћи.
Убрзано пакујемо ствари, излазимо из шатора, спремамо се у дому,
кувам чај, топимо снег, то траје. Лаки и ја смо спремни, чекамо,
полако нас хвата нервоза. Коначно, у 05:20 крећемо. Вадимо цепине који су у току ноћи држали шатор. Река људи далеко испред нас
одмиче кроз мрак уз светлост лампи, са висине од 3817m гледамо
успавани Шамони у долини, помало им завидимо, али се сигурно
не бисмо мењали са њима.
Већ после првих корака осећам да је премор од претходног
дана оставио трага и да ће бити тешко. Полазимо уз огромну снежну падину ширине стотинак метара, већ утабаном стазом у облику
серпентине. Навезујемо се, као најспорији, ја идем први, на сваких
тридесетак корака правим паузу. Брзо се замарам, ноге тешке, ипак
напредујемо, лагано, кад брже не може. Превој испред нас, који се
стално удаљује, ипак је достижан. Стижемо до њега поред и преко
пар пукотина. Сунце је већ увелико обасјало предео иза нас, црвенкаста боја одсјаја коју сам до тада виђао само на фотографијама
прекрива огромно снежно пространство, гледамо шаторе испод
нас, мотив прелеп за фотографисање али немам снаге да скинем
ранац и извадим фото-апарат.
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Са превоја видимо склониште Вало. Развезујемо се, креће
лагано спуштање, ууххх! Како прија, али то кратко траје, па опет
горе по залеђеној падини. Склониште је ту испред нас, размишљам, до њега ћу стићи а после ћемо видети.
Одмах по уласку у склониште заузимам први лежај, хладно
ми је, почињем да се тресем, узимам чоколадицу и мало топлог
чаја. И остали су уморни али инсистирају да се не задржавамо дуго
јер и њима постаје хладно, ја захтевам нешто дужу паузу. Поред нас
је неколико старијих планинара који су већ били на врху. Разговарају, смеју се, стидим се самог себе. После 30 минута паузе крећемо
даље. Не осећам се много одморнијим, кораци су и даље тешки,
двоумим се да ли да одустанем и готово сам решен да то учиним.
Саопштавам то осталима, да ћу још мало за њима и враћам се назад
(вероватно због умора и нисам имао превелики мотив да издржим). Лаки ме убеђује да наставим јер је и њима тешко и да могу да
издржим, што и ја знам, али не желим да идем по сваку цену и да
ми то буде мучење. Срђан размишља да се и он врати у дом, да
преспава, па сутрадан одморан на врх, а ја знам да, ако данас то не
учиним, сутра нећу сигурно.
Крећемо, саопштавам им да ме не чекају, да иду напред а ја ћу
за њима лагано гребеном па ако може, може. И даље ништа не
фотографишем. То ћу учинити у повратку, а јутро – идеално. Лаки
вуче напред, Срђан и Исидора за њим и, како за који превој или
пукотину замакну, то одређујем као крајњи циљ. На сваких 15-20
корака правим паузу. Страшно ми се спава, осећам да бих за 30
секунди заспао. Сад тек разумем зашто кажу да људи умиру од беле
смрти са осмехом. Мислим да би ме, када бих сада заспао, нашли са
осмехом око главе.
Хеликоптер ме већ неколико пута надлеће. У шали размишљам да легнем и да зовем помоћ (да искористим део осигурања које
смо уплатили, ионако се никад нисам возио хеликоптером).
Трудим се да уживам у прелепим пејзажима тог огромног
пространства вечног снега и леда које се простире у недоглед, у
оштрим гребенима, плавичастим распуклим глечерима чије
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пукотине зјапе и вребају неопрезне. Увиђам колико сам сићушан у
односу на планину али у исто време сам и почаствован што сам
барем на кратко део тога и то ми даје снагу да истрајем.

Магла већ увелико у таласима надолази, велике групе
планинара пролазе поред мене у повратку са врха. Померам се у
страну на уском гребену пропуштајући их. Услед смањене
видљивости не видим више никога од својих пријатеља, распитујем
се код оних који силазе о растојању до врха добијајући делимично
охрабрујуће информације (30 минута мени у овом стању делује
недостижно). Ипак, настављам, трудећи се да одржим концентрацију и не одлетим у амбисе са обе стране. Долазим до "ножа", дела
завршног гребена који ми не изгледа толико страшно као на фотографијама и у причама. Стаза је добро утабана, ипак трудим се да
сваки корак буде стабилан и дерезе добро укопане, осигуравајући
се притом цепином јер јак ветар прети да казни сваку неопрезност.
Иако знам да сам близу, "нож" ми се много одужио. Тешко дишем,
на граници сам издржљивости, ноге су све теже, у том тренутку
појављују се Дора и Срђан и саопштавају да је врх испред мене и да
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ме Лаки чека. Њима је хладно и морају доле. Још неколико десетина корака и кроз маглу ми се указује Лакијева силуета. Сам је на
врху, седи и чека.
Вриснуо сам.
Био је то крик бола
и среће, на секунду
заплакао и легао
на снег долазећи
до даха. Мон Блан
(4807m) и ја на
њему! Изљубисмо
се, честитајући један другом, a ja
сам му захваљивао
му што ме натерао да истрајем.
Седимо на врху окрепљујући се топлим чајем, видљивост је
пет метара, жалим што нећу моћи да овековечим ове тренуткe иоле
пристојним фотографијама. Једино обележје најпосећенијег врха
Европе је један дирек. Лакију је хладно, ту је већ пола сата, крећемо
назад, сада је већ лакше, само ноге да издрже. У повратку, срећемо
још двојицу Италијана који тек иду ка врху, значи да нисмо последњи пењачи.
По доласку до шатора, до којих смо се некако довукли, примећујемо да је олујни ветар већ почео да га кида и да ћемо наредну
ноћ провести у дому спавајући по поду и клупама. Испоставило се
да смо ухватили прави дан за успон јер је у току ноћи пао нови снег,
и уз ветар и маглу, онемогућио више од стотину пењача да изађу на
врх наредног дана.
А ми ћемо лагано доле до Шамонија и Азурне обале да у
топлом мору прикупљамо снагу за неке нове успоне.
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Никола Ђурић, вођа успона
2007.

АМА ДАБЛАМ
Планински масив: Хималаји, Кумбу регион (Непал)
Висина: 6856m
Координате: 27.8611° N 86.8611° Е
Трајање експедиције: 23.10 – 22.11.2007.
Организација експедиције: Extreme Summit Team
Након десетак година планинарења и алпинизма, дошао је
ред на Хималаје. Дводневно путовање преко Атине и Дохе до
Катмандуа, главног града Непала, прекратило је дружење са
члановима експедиције из свих крајева бивше СФРЈ. Прво усхићење уследило је још у авиону када смо високо изнад облака и
индијске равнице угледали највише врхове света. По слетању у
Катманду почела је аклиматизација на азијску климу, културу и
храну. Мало је рећи да је некима то био прави шок! Овај бучан,
пренасељен али и невероватан град напустили смо након три дана
обилажења храмова, куповине опреме и сређивања документације.
Посебан доживљај био је лет малим авионима од Катмандуа до
Лукле, полазне тачке експедиције. Одатле се пут наставља кроз
шумовите долине, преко висећих мостова са молитвеним заставицама и уских планинских путева до Намче Базара (3500m). Са
оближњег видиковца први пут нам се указала задивљујућа
пирамида Ама Даблама и у даљини Монт Еверест. Двонедељну
аклиматизацију урадили смо са целом групом, а затим се одвојили
ради даљег успона.
Базни камп (4500m) био нам је одвојен од осталих експедиција, тако да смо могли да се опустимо и уживамо на овом необично
лепом месту, окружени импозантним хималајским врховима.
После сређивања опреме и планирања успона, кренули смо даље
на аклиматизацију до 5000m, а након дана паузе и до кампа 1
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(5600m). Први пут из близине сагледавамо литице и размишљамо
о томе шта нас све чека. Ноћ проводимо у шаторима на гребену,
заштићени од јаког ветра само омањом стеном. Дочекује нас
хладно и некако суморно јутро, али после топлог чаја и доручка
добијамо елан за даљи успон ка кампу 2. Пењање се наставља по
фиксној ужади, и након сат времена схватам одакле ми тај суморан
осећај – време се драстично квари и из долине се навлаче тешки
облаци и иду ка нама. Краћи договор и одлучујемо да се брзо
вратимо назад у базни камп. Испоставило се да је одлука била на
месту, јер стижемо тачно пре невремена. У великом трпезаријском
шатору чека нас вечера, а вече проводимо препричавајући догађаје
са пењања. Ујутру нас, уместо траве по којој смо се излежавали,
изненађује снег, и одједном све добија неки озбиљнији изглед.
Због таквих околности били смо принуђени да паузирамо неколико дана. Време се полако стабилизовало и охрабрило нас да кренемо. Лагано идемо већ познатим путем ка кампу 1 и 2, одакле терен
постаје све тежи. Напредовање нам олакшавају већ постављена
фиксна ужад. Због тежине смера и неколико споријих пењача
испред нас, пењање не напредује брзином којом смо планирали
тако да не стижемо до кампа 3. Принуђени смо да ноћ проведемо у
кампу 2, најстрашнијем и најинтересантнијем месту за спавање
које сам икад видео. Половина екипе спава на самом гребену, док је
мој шатор испод, на снежној полици. Полица је широка толико да
ми део шатора виси изнад литице. Целу ноћ спавамо са појасевима,
укачени у ледне клинове, што топљење снега и коришћење pee
bottle-а чини веома занимљивим... Све ово пада у сенку само једне
мисли – да ли ћемо моћи сутра да наставимо или смо већ изгубили
превише времена. Ујутру контактирамо базни камп, проверавамо
прогнозу и добијамо дозволу да наставимо даље. Сува стена,
залеђена стена, неколико серака и око поднева стижемо у камп 3.
Већ смо високо у планини и неопходно је да уносимо доста
течности (преко 4l дневно) иако би организам само да заспи. Опет
топимо снег, вечерамо и спремамо залихе за сутрашњи финални
успон. Ноћ је била тешка, један од чланова екипе је повраћао
неколико пута, једва да смо спавали. На срећу, са нама је и Шерпас
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Лакпа, који ће нам помагати до краја. Устајање у 3h, облачење
комплетне опреме и хладан старт. Прсти се коче, али сваким кораком смо све ближи јутру и сунцу. И наравно – врху. Прошли смо
незгодан део око огромне снежне стрехе, неславно познате по
догађају из 2006. године. Свануло је, кретање је отежано, неколико
удаха па корак. Терен постаје мање стрм, одједном ми се отвара
поглед на околне хималајске врхове и схватам да је већина остала
испод мене. Поглед лево, поглед десно – не идем више узбрдо.
На врху сам! Упијам мир овог места. Ослобађам мисли.
Ускоро пристижу моји
супењачи Харис, Кено, Шиме и
Лакпа. Осмеси на нашим лицима довољно говоре. Сунце је већ
увелико грејало и морали смо да
пожуримо преко стрехе због све
веће опасности од лавина.
Спустили смо се низ ужад до
кампа 3 и кампа 2, а затим
одпењавали до кампа 1. Поента
је била да стигнемо у базни
камп пре мрака. Дочекала нас је
вечера и чанг – пиринчано вино
боје млека а укуса црног вина.
Прву ноћ после дуго времена
провели смо без стрепње – да ли
смо спремни, да ли знамо довољно, какво нас време чека, какви су
услови у планини... Ујутру је трпезаријски шатор већ био склопљен
и највећи део опреме на путу за Луклу. Спаковали смо остатак
ствари и кренули. Свако се на свој начин поздрављао са планином,
са жељом да се опет врати. Повратак до Лукле и Катмандуа
искористили смо да обиђемо манастире и храмове, да се одморимо
и сумирамо утиске са пењања. Ово незаборавно путовање
завршило се доласком на београдски аеродром, где су нас дочекала
насмејана лица породице и пријатеља.
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Са успона на Кајмакчалан
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КАЈМАКЧАЛАН

Напокон се сакупи екипа кадра и довољно луда да покуша
успон на Кајмакчалан. Често смо о томе разговарали, али никако
да кренемо... Сам Кајмакчалан и није захтеван врх. Висок је 2522
метра, али се до њега може стићи аутомобилом, путем направљеним након Првог светског рата. Слушали смо разне приче од људи
који су пешака стигли до горе, по којима је до врха од 21 до 25 km и
од 12 до 16 сати хода у успону и силаску. Те приче нису нас
обесхрабриле; већ, напротив!
Карамарка, Ана, Лазар и ја смо кренули пут Македоније колима у понедељак ујутру. У Битоли нас дочекаше киша и Драгица.
Сместисмо је некако у претрпани сузуки па у дом у Скочивиру,
последњем селу до границе. Без муке га нађосмо по мраку. У дому,
бившој караули ЈНА, дочекаше нас Паја, његова жена и двоје
полицајаца.
Други је дан Ускрса, домаћини изнесоше јаја, ми повадисмо
наша и направисмо гозбу. Уз мезе нам објаснише да до самог врха
има око 31 km, да се до 1900 метара иде џипом, па онда пешака још
11 km (џип је 50 еура), да је село на нешто више од 500 метара и да
успон који смо осмислили (из села пешака до врха и назад) траје
бар два дана. Поготво што још увек има снега изнад 2000 метара.
Наравно да им нисмо поверовали, али мало смо се и замислили. Они одоше на спавање уверавајући нас да нећемо успети да
одемо на врх и вратимо се истог дана, а ми чврсто решени да у томе
успемо. Заказали смо буђење за пет ујутру. Све ствари за успон
припремисмо увече како бисмо ујутру што мање дангубили –
свакако нас је чекао дуг пут.
У пола шест смо већ били на мосту који води из села низ реку
ка врху. Измаглица лебди тик изнад воде, јутро је прохладно, а
сунце се тек назире иза хоризонта. Село још спава, само један пас
упорно лаје за нама. Предвиђамо леп и сунчан дан, и повратак у
село најкасније до десет увече.
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Иако треба да савладамо нешто више од 2000 mnv, сам успон
је, због знатне дужине стазе, прилично благ. Углавном се иде путем
који је понегде прекраћен јасно видљивим пречицама. На три
километра по изласку из села наилази се на ловачку кућу на самом
ушћу Коњске у Црну реку. Надаље је чиста дивљина, ако изузмемо
овај пут по коме ходамо. Након пар серпентина на истоку се појавио врх Кајмакчалан. Сунце је још увек било иза њега, али су га
зраци увелико прескакали. Око нас су били пашњаци из којих су
израњале стене најчуднијих облика. Поједине су биле огромне, а
држале су се на ножицама толико танким да је изгледало као да
лебде. Као огромне окамењене печурке. Километре смо прелазили,
али смо слабо добијали на висини. Пут је упорно кривудао лево–
десно, а Кајмакчалан једнако далек остајао. Једино што га је Сунце
прескочило па је на голом путу бивало све топлије.
Коначно сретосмо неког живог у овом безграничном простору: двојица у лади ниви кренули у гљиве. Кратко смо разговарали,
али довољно да и они посумњају у наш успех. Настависмо даље. На
једном пропланку наиђосмо на споменике српским јунацима из
Првог светског рата. Неке је већ обрасла клека па их цепинима
очистисмо. У том тренутку сам пожелео да на оваквом месту, са
оваквим погледом, и сам будем сахрањен.
Поглед на Кајмакчалан се све више отварао, а рупа између нас
и њега бивала је све већа. Врх нам је био са десне стране, а једини
пут водио је стално улево. Она двојица у лади сада пројурише
поред нас низбрдо. Недуго затим наиђосмо на још једног гљивара.
Овај је имао више среће, набрао је десетак кила смрчака. Седосмо
мало са њим. И он нам рече да су слабе шансе да данас попнемо
врх и сиђемо назад у Скочивир. Скоро је подне, а ми безмало без
воде. Рече нам да пар километара даље имамо чесму, те кренусмо.
Ушли смо у четинарску шуму. Много је пријатније за ходање.
На ивици шуме је летња караула граничне полиције, идеално
место за планинарски дом. Сад нам је Кајмакчалан сдесна, а и пут
води на ту страну – крајње је време било, лево је врх Ниџе. Излазимо из шуме, стижемо до цркве Св. Преображења и чесме. Сад смо
на 1900 mnv, скоро је два поподне. Очекивали смо да у ово време
будемо на врху. Чесма, наравно, не ради. Седамо да ручамо.
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Ветар почиње да дува али је пријатан, пошто смо опет под
ведрим небом. Нема више шуме. До овде смо могли џипом. Јесмо
ли погрешили, питамо се. Идемо даље са мало воде, а до врха има
још доста, и тек нам предстоји повратак целим овим путем. Већ и
сам сумњам помало у успех. Ускоро наилазимо на полусрушену
караулу некадашње ЈНА. Поново улазимо у неки шумарак, кад у
њему - извор! Напунили смо флаше, умили се и орни наставили
даље. Поново излазимо на пут већ прекривен снегом. Газићемо га
све до врха. На њему се јасно види црква, не изгледа далеко.
Ветар појачава, али је то на преко 2000 m и логично. Идемо
тик испод гребена. По гребену је граница Грчке и Македоније.
Лазар и Карамарка су далеко одмакли, Ана и ја заостајемо. Видимо
их код неког споменика. Рачунам да је то спомен-костурница под
самим врхом. Кад стигосмо дотле, видех да је то споменик изгинулима у Другом светском рату. Прилично сам уморан. Седам на
једну стену. Сви одмичу.
Врх је ту. Црква на дохват
руке. Крећем. Пар корака
па
пауза.
Престижем
Карамарку. Па Ану. Лазар
је под самом црквом. Или
не!? Више нисам сигуран у
оно што видим. Имам
утисак да ће ми ветар
поцепати шушкавац, али
не осећам хладноћу.
Сад је црква изнад нас. Стојимо на ветру док се Лазар вере уз
неку вертикалу. Можемо туда, али нема Карамарке. Коначно и она
избија иза неке кривине. Настављамо даље. Стижемо до звоника.
Лазара нема. Звоно тихо удара под налетима ветра. Све је оковано
ледом. Парохијски дом је пун снега пошто нема прозора ни врата.
Обилазимо га и на врху смо. Црква је на двадесетак метара, али нас
Лазар, који је већ поред ње, не чује од завијања ветра. Карамарка
пролази још ближе нама. Ни она нас не види и не чује. Скидам
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рукавице како бих подесио апарат да нас слика, Ану и мене. Прсти
ме боле након мање од пола минута. Успевам. Овековечени смо!
Једва отварамо црквена врата јер је под набреко од хладноће.
Улазимо унутра и затварамо их. Напољу ветар урла. Прозори се
клате. Ситне пахуље однекуд сипају по нама. Ипак, много је пријатније него напољу. Пола пет је поподне. Стигли смо на врх након
тачно једанаест сати хода! Карамаркино сокоћало показује да смо
прешли 31,5 km! Значи, нису нас слагали Македонци. Остаје нам
још да се вратимо назад! Напољу је сигурно -10°C, иако је само 200
метара ниже +10°C. Доле у селу је јутрос било +20°C. Палимо
свеће, више да бисмо загрејали промрзле прсте, него у спомен
јуначким Солунцима.
Ана предлаже да спавамо у цркви, ко ће да се враћа још 31
km!? Сунце већ почиње да залази. Ко зна колики ће минус бити
ноћас на 2522 mnv кад сад већ једва издржавамо. Лазар и ја смо
против повратка истим путем, Карамарка је неодлучна. Ана је и
даље против било каквог пута... Некако се на крају договорисмо и
око пет кренусмо ка селу супротно од правца из кога смо дошли.
Нисмо имали појма шта нас на чека. Надали смо се само да нећемо
наићи на вертикални одсек и да је пут краћи од оног којим смо
дошли!
Црква је мала,
скромна. Као и војска
која је заслужила њено
постојање овде. Већ је
оронула, нема фресака.
На олтару и око њега
налази се неколико
икона, углавном грчких. По књизи утисака
се види да је већина
посетилаца из Грчке,
што не чуди јер они
имају жичару која их доноси до 2480 m. Над улазом у цркву пише
„Мојим Дивјунацима неустрашивим и верним који грудима својим
отворише врата слободе и осташе овде као вечни стражари на
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прагу отаџбине“. У једном ћошку је урна у којој је било срце др
Рајса на којој пише „Овде у овој урни на врху Кајмакчајана златно
срце спава пријатеља српског из најтежих дана, војника правде,
истине и права Швајцарца Рајса“. Урна је празна. Бугари су се у
Другом светском рату побринули да тако буде. Добро је нису
разбили.
Поглед са врха био је никакав, јер су се у међувремену навукли облаци ношени јаким ветром. Ишли смо гребеном на запад,
прилично брзо, како бисмо што пре побегли од ветра. За кратко
време се спустисмо испод границе снега и све постаде много
подношљивије. Сад је требало само изабрати слив који ће нас најбрже и најбезбедније одвести у село. Било их је десетак, сви су
слично изгледали. Одлучисмо се и кренусмо.
На једној падини прегазисмо мочвару, а онда поче
прескакање палих стабала, провлачење кроз жбуње, скокови са
камена на камен и прескакање потока с једне на другу страну.
Лазар извади карту да пробамо да докучимо докле смо стигли.
Дефинитивно се сви потоци са ове стране падине спајају и чине
Коњску реку која се улива у Црну реку. Знамо да смо на правом
путу, али се на сваких стотинак метара појављује нови ток те не
можемо да проценимо где се налазимо ни колико још треба да
пешачимо до села.
Пратили смо главни ток који се све стрмије обрушавао низбрдо. Шума је била густа, дан на измаку, а ми све уморнији. Надали смо се да ће ускоро настати река, пошто смо на карти измерили
да је њен ток до ушћа дуг око пет километара и онда нам од ушћа
до села остаје још три километра. Међутим, ништа од тога, изнова
и изнова су се појављивали нови поточићи. Почели смо да размишљамо о спавању у шуми.
У тим мислима наиђосмо на део са обореним огромним
смрчевим стаблима. Не ветром или снегом, него моторном тестером! То нам је повратило пољуљано самопоуздање. Чим је неко
секао оволика стабла сигурно ће их некако и однети одавде. Претпоставка се показала тачном јер је на десетак метара изнад нас
пролазио камионски пут. Трагови цивилизације у овој дивљој
планини! Четвороношке истрчавамо преко оборених стабала уз
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скоро вертикалну обалу потока на пут. Овде је заправо крај пута,
што значи да је почетак негде у селу. Колико је дугачак? То је већ
непознаница, нема га на карти, али нам то сад и није много важно.
Вратила нам се вера у брз силазак. Сад нам ни мрак није
могао ништа. Веровали смо да ћемо за два сата путем стићи до
села. Забављали смо се погађајући где ће се овај пут укрстити са
оним којим смо пели врх. Мрак је бивао све гушћи, пут све равнији,
а кривине опет све на страну супротну нашим очекивањима. Одједном, нешто пројури кроз шуму. Крупна нека зверка, рекло би се по
ломљави грана. Појачали смо тон при разговору како бисмо упозорили домаћине шуме да им се приближавамо.
Хук велике воде бивао нам је све ближи. То мора да је Коњска
река. Мало нас је бунило што се чује са десне стране, а требало би
да нам је са леве. Значи, мораћемо преко! Пут једно време иде
поред реке, а онда на једној кривини урања у њу. Нема моста. Река
је широка четири–пет метара. Убацујемо крупно камење са обале
како бисмо направили колико–толико безбедан прелаз. Вода је
брза, ледена и дубока преко колена. Време пролази... На крају,
изувамо се, заврћемо ногавице, ранце и ципеле бацамо у мрак на
другу обалу и 'ајд' у воду! Углачано камење на дну је клизаво. Вода
би да ме избаци из равнотеже. Морам да користим и руке.
Сви смо успешно прешли реку. Заслужили смо паузу док се
мало не просушимо. Ципеле су се већ усијале од ходања. Никоме се
не обува, али мора се даље, мада нам је сад већ свега доста. Немам
појма колико је сати, већ дуго је мрак. Гладан сам. Село се још увек
не назире. Око нас је само шума, а над нама звездано небо.
Спава ми се. Глад је неподношљива. Ненормално ме боли
леви кук, а све више и лево колено. Видно ћопам. Ћопа и Ана. И
Лазар. Па и Карамарка. Заостајем. Хоћу да легнем. Џангризав сам.
Кукам. Ови ме пожурују, у почетку и бодре, а онда почињемо да се
свађамо. Свима је тешко, а само ја кукам! Па шта!? Тако ми је
лакше! Идем као осуђеник. Стављам пиштаљку у уста и, уместо
јецаја, испуштам звиждуке. И то им смета. 'бем ти народ, остаћу у
шуми па нек' ме глођу звери! Хоћу да спавам!!!
У агонији се вучем за њима. Немам ни лампу. Добро видим и
без ње. Тврду земљу заменио је меки песак. Или сам већ заспао? А
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онда, видим траг длана. Као да је неко пао. Хвала песку што све
показује. Враћају се ови са лампама. Онако измрцварен препознајем савршен и свеж мечији траг! Наравно да се то у оваквим
приликама не изговара, поготово што су нас уверавали да овде
нема медведа, али ја рекох! Тако себи нанесох још веће зло.
Пожурише другари, а и ја за њима, мада нам је мечка прошла у
сусрет. Негде смо се у овом мраку мимоишли.
Видимо светла у даљини. Мора да је то Скочивир. Делује
вековима далеко. Некако је све престало да ме боли, утрнуло или
сам огуглао!? Није ни важно. Лакше се крећем. Таман сам се мало
смирио, кад поче Карамарка да буде гладна, да јој се спава, да не
може више... Наједном, једно око бљесну из мрака пред нама.
Укопасмо се. Лампе осветлише нестварно белог коња. Просусмо
светлост по ливади: ту их је било још двадесетак. Сви наједном
потрчаше кроз мрак. Онако ћопави потрчасмо и ми. Свако у своју
сигурност! Коначно застадосмо да нешто презалогајимо.
У даљини се чује лавеж паса. Ваљда нећемо и поред њих
морати. Наравно да хоћемо! Негде смо близу бачија. Вичемо. Нико
не одговара. Шарпланинци се врзмају око нас. Светлост лампе их
зауставља ако им се нанишане очи. Али долази други, па трећи, а
нама у функцији само две лампе! Скупљамо камење. Свако сваком
окренуо леђа и ротирамо се, зуримо у мрак како нас не би
изненадиле длакаве звери! Преживесмо некако и ово.
Након ових керова и приче је све мање. Имам утисак да
ходајући спавамо. Мрак не попушта. Идемо већ ко зна колико дуго.
Мислим на Солунце, или их сањам. Те храбре сељаке, без икакве
опреме и појма где су, како су се исто овако враћали са Кајмакчалана. Вукли су и топове. Можда је падала киша па су се заглављивали у блату; можда је била ведра, звездана ноћ, ко ова наша на
прилику... Можда...
Препознајем раскрсницу! Разматрамо, истражујемо. Нисам
сигуран да ли ми другари верују, али знам да сам у праву! Није ни
важно верују ли или не, кренули смо низ, по мени, прави пут, и
нисмо погрешили. Након неколико серпентина стигосмо на ушће
Коњске у Црну реку. За двадесет минута ће поноћ. Стварно ће нам
тура трајати два дна. Али сад већ добро знамо где смо и шта нам је
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остало, па се можемо мало и опустити. Лазар извади чоколаду,
никад лепшу и слађу. Поседасмо на клупе око стола и упадосмо у
лаки дремеж. Тишину ноћи нарушавао је пој птица и хук реке...
Тачно у поноћ настављамо даље. Ноге су нам одрвенеле од
овог одмора. Колена се једва савијају. Анина ни толико, хода као
робот. Иако је све равно често застајкујемо, као да смо на 8000 m
без боца са кисеоником па се боримо за ваздух. Свако иде како и
колико може, тако да се непрестано претичемо и међусобно
бодримо. Дођосмо до моста, ту неки и заплакаше. Још неколико
корака и у дому смо. Пола два је! Три километра за сат и по,
вероватно смо оборили светски рекорд у спорости! Али кога је
брига. Стигли смо у дом након тачно двадесет сати пешачења.
Радост, еуфорија!? Ма какви! Тотална исцрпљеност. Седим
пет минута како бих скупио снагу да одвежем пертле. На једвите
јаде перем ноге и зубе. Падам у кревет. Лазар је приставио супу.
Ана извукла остатке стопала из ципела: жуљеви су их до пола
одрали! Више булазнимо него што причамо нешто смислено. У
полу-шоку смо. Гласови се мешају, више не распознајем који је
чији. Таваница ме притиска. Испуњава ме милина. Ко је укључио
анестезију?...
Сутра смо се пробудили прилично рано, нешто пре десет сати.
Нисмо много уморни, као да смо управо стигли из неке краће
шетње. „Нашим“ путем смо прекратили стазу за 11 km, укупно смо
прешли 52 km; али ово скраћење се није ни осетило. Доручкујемо,
препричвамо јучерашњу голготу у дворишту бивше карауле...
Коментари битолских планинара су се кретали од „Рекосмо вам ми
да је то тура од два дана“ до „Што сте се толико задржали? Сигурно
сте уживали у пешачењу“...
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МОЈА АКОНКАГВА

Шаторско платно је лудачки лупало на ветру који је са запада
доносио влагу са бескрајног Пацифика. Гризао нам је образе док
смо чекали на знак за покрет. Одужило се превише. Прошла је
читава вечност од кад смо напустили удобност топлих врећа, ставили спремне ранце на леђа и погледа упртих у мркли мрак чекали.
Раше још нема. Баш је нашао кад ће да се успава, Берлина је право
место за мало дужу дремку док те другари чекају на ветрометини и
дебелом минусу. Цупкам у месту да загрејем већ хладне ножне
прсте, али са мало успеха. Утом Шуки израња из мрака:
„Френ је јако лоше, Раша је код ње.“
Коначно се појављује Раша. По гесикулацији нам је свима
јасно да нашој другарици планина не дозвољава да бар покуша.
Исцрпљеност, слабост, јак кашаљ су симптоми који говоре да је
висинска болест полако обузима. Мало преостале снаге искористиће да се чим сване спусти до Нида и касније ниже, ка Плази.
Немамо времена ни да размишљамо да ли је то лош знак. Свак са
својим демонима, у мантри сопственог дисања крећемо на дуго
ишчекивано последње поглавље одисеје за коју се већ дуго
припремамо. Још 1000 вертикалних метара нас дели од остварења
сна и циља наших тренинга. Cerro Aconcagua. Највиши врх Анда,
навиши врх јужно од Екватора и западно од Гринича. Највиши врх
ван aзијског континета. Еверест за свакога – како многи описују
овај врх. Тако близу, а тако далеко.
„Идемо!“
Једва чујемо Рашу од ветра, али сви као један формирамо већ
устаљену колону, уиграну у претходних петнаестак дана. Влада и
Шуки су иза мене, испред још девет чеоних лампи пробија се кроз
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вертикалну камену пустош пред нама. На челу гази Раша, по већ
познатој стази ка врху којем се враћа по трећи пут.
Још од када сам крајем деведесетих година први пут дограбио
роман „Олуја на Аконкагви“ Тибора Секеља, знао сам да ћу морати
да одем тамо. Сваки пут када бисмо отишли у Зрењанин, обожавао
сам да претурам по огромној библиотеци у дневној соби, посебно
по делу који је обиловао књигама о планинарењу, експедицијама,
путовањима и разноразним истраживањима. Једна од књига које
сам прогутао у даху је и „Олуја“ - то је књига која вас обузме тако да
не можете да престанете да је читате док не стигнете до последње
стране, а онда пожелите да почнете испочетка. Први пут сам је, не
дижући главу, прочитао за једно послеподне, без ручка и вечере.
Путовао сам са Тибором кроз Аргентину, са мулеросима обилазио
глечере Хорконеса, дрхтао од зиме заједно са његовим другарима.
Пар црно белих фотографија у књизи само су допуњавале филм
који ми се одмотавао пред очима. Аутобиографски филм о жељи и
страсти малог човека и о суровој и прелепој, грандиозној природи.
Знао сам већ тада сигурно да ћу једног дана газити по плећима тог
дивног горостаса Анда. Но, пролазиле су године, „Олују“ сам читао
још неколико пута, сад већ и својим клинцима, али ми обавезе нису
дозвољавале ни да помислим на ту пустоловину. Накупило се планинарског искуства, ноћи проведених по шаторима и домовима,
километара у гојзерицама, накапало је зноја са чела, али никако да
се укаже ни трачак прилике за одлазак на пут са оне стране Земљине кугле. Све до лета 2011.
Јаћима сам упознао у јесен те године. Седели смо у „Малој
фабрици укуса“ и причали о детаљима експедиције коју у фебруару
наредне године организује Extreem Summit Team. Мендоза,
Пенитентес, Плаза, опрема, исхрана, хидратација, екипа са целог
Балкана - теме су се саме ређале. Преко ноћи сам одлучио да им се
прикључим. Наредних пар месеци је протекло у припремама.
Јутарња трчања или бицикл. Кошутњак и Ада су ме се нагледали.
Неколико пута сам пешачио до Авале и назад. Рано ујутро бих
спаковао мали ранац, који је, сем мешине са водом и пар бонжита,
имао још само пакет киселе воде који сам покупио у шпајзу.
Десетак кила за трекинг од тридесетак километара. Преко Авале,
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поред торња, доле до Чарапићевог бреста на телећу чорбицу и брзо
назад. Оно мало светских градова које сам упознао тешко да могу
да се пореде са Београдом по могућностима за разноразне outdoor
активности. Две реке, Авала и Космај, Ада, Кошутњак и још неколико уређених шума нису само места где можете да проведете
угодно поподне, већ озбиљна вежбалишта и тренинг-полигони где
је могуће припремити и тело и дух на најтеже напоре, равне онима
са успона на највише врхове света. Нажалост, тамо је мало активних људи. На Ади, где сам најчешће тренирао у рана зимска јутра,
није било живе душе до чувеног маратонца Драге Кнежевића, који
је упорно и лагано вртео своје кругове.
Пар слободних викенда сам искористио да, заједно са Рашом
и Владом, које сам упознао у међувремену, и другарима из „Радничког“ скокнем до Ртања. Велика висинска разлика релативно
ниског пирамидалног врха одличан је полигон за табанање узбрдо.
Јаћим је инсистирао да одрадимо over and out, како смо у шали
назвали двоструки излазак на Ртањ у дану: прво са севера, да бисмо
се спустили на јужну страну и вратили се истим путем назад. Беше
то дуг дан у коме су ми друштво правили Влада и два опасна
Победаша: Соко и Бобиша. Соко, сем што купих од њега техничке
алпинистичке ципеле (које знају пут и саме иду, како их је сад већ
бивши власник рекламирао и у којима је две године раније попео
управо Аконкагву), беше и добар извор информација о ономе шта
нас чека у Јужној Америци и у висинама Анда. Веран сапутник ми
беше и онај пакет киселе који ме верно пратио тих пар месеци.
Сјајан спортски реквизит и због тога што га, након дугог дана
тегљења, кад му тежина задупла, није за бацити јер увек имате
утисак да носите неку вредност са собом. А и не знам како бих
Сашки објаснио где је она вода коју узесмо у продавници прошле
недеље.
Последњи озбиљан тренинг имали смо на Рили пет недеља
пред полазак. Влади и мени придружила се екипа из Лазаревца,
Раша и Деки, обојица већ „андисти“. Дуг пут до Боровеца, где нас је
чекао Јаћим, искористили смо да се добро упознамо и попунимо
све непознанице везане за предстојећи пут. Кренули смо из
Београда у касно поподне, па је потпуно разумљива била одлука да
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преноћимо у Димитровграду и пут наставимо сутрадан рано ујутро
не бисмо ли стигли у Боровец на прву гондолу. Roadhouse blues,
камионџијска кафана поред пута, најближи је опис нашег смештаја
на самој граници са Бугарском. Ипак смо за мале новце имали
сасвим пристојан смештај по планинарским нормама. После
краћег чекања на граници са ЕУ (увек ми је некако ЕУ била са
друге стране, на западу, али 'ајд') и вожње по бугарским солидним
путевима, и ето нас те се срдачно поздрављамо са Јаћимом у
Боровецу. Не задржавамо се превише да бисмо стигли до Хиже
Мусала за дана. Остављамо Јаћима и крећемо на двадесетак минута удобне вожње, са дивним погледом на осунчану долину у коју се
ушушкао овај скијашки центар. Следе четири добра сата прћења
девичанске стазе, некада до појаса дубоког младог пршића и хвата
нас мрак пред самим домом. Шкрипа снега под гојзерицама само
нам потврђује оно што нам говоре утрнули образи и прсти. Дебео је
минус, али се радујемо удобности дома и добро познатој топлој
чорби од боба. Мало ме буни што нема ни трачка светла из дома
који би требало да је ту пред нама али коначно схватам зашто је
Јаћим инсистирао да понесемо шаторе. Божић је по грегоријанском календару, а браћа Бугари не одмичу много за нама по питању нерадних дана. Дом не ради и већ ширимо шаторе у заветрини.
Нема времена за кукање, ваља натопити воде за сутрашњи успон.
Мој цимер Влада, који је возио све време од Београда, као да не зна
где је лево. Зезамо се да га је већ одвалио висињак на 2400 метара
надморске висине али умор полако узима данак и полако се
гасимо. Успевамо да се довољно брзо попакујемо у топле вреће и
већ топим снег да коначно посрчемо ту топлу чорбу. Грејемо се
изнутра сваком новом кашиком инстант супе и брзо заборављамо
на напор дана иза нас. Креће шала, форе и фазони које могу само
да изроде планински вукови и дуге ноћи планинске. Причамо о
свему и свачему, жагор допире и из комшијског шатора. Звезде су
већ засуле кристално црно небо над нама. Скоро минус двадесет.
„Јеси ли ти некад биваковао у планини?“ питам Владу.
„Ма јок!“ прекиде ме одсечан одговор.
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„Па добро, јеси лети, можда не зими, ал’ лети сигурно јеси.“
покушавам да му изнудим признање, бар неко искуство из
планине.
„Ма јок!“ каже Влада и тоне у сан праведника.
И мене побеђује сан уз мисли о томе шта нас чека с оне стране
Атлантика. Не борим се превише, Владино уједначено дисање ми
ионако није ваљан саговорник. А сутра нас чека нови дан, нови
напори и нове награде. И чека нас Аконкагва.
Полако се румени
небо преко јужног гребена
Аконкагве. У заветрини
Индепенденције намештамо дерезе. Сваки покрет је
успорен и захтева неколико
удаха реског разређеног
ваздуха. Попио сам шољу
још увек врло топлог чаја
из термоса и појео три зрна
неког јужноамеричког кикирикија или нешто слично. Ваља кренути. Над нама је гребен
преко кога улазимо у траверзу која води до под сам врх. Колико је
само бесконачно дугачка та наизглед равна стаза која пречи готово
читаву западну страну планине при самом њеном врху. Ветар је
упорно брисао са десне стране, скоро ме је обарао на падину.
Отегло се, а стаза је све стрмија и стрмија. После неколико година
самоће довлачим се до под стену где одмарају другари које сам
пратио. Потпуно је свануло. Шуки је већ стрчао низ планину.
Храбри нас да је врх близу и да смо већ успели. Нисам стигао ни да
га питам како је горе. После десетак минута паузе крећемо даље
успореним корацима. Доктор остаје лежећи на леђима потпуно
истрошен. Ту је за њега крај успона, али не и експедиције. Ваља му
се вратити у сигурност шатора који је неколико сати хода испод.
Сећам се Рашиних речи да је до Каналете пола, а одатле друга
половина успона. Сам превод са шпанског даје опис овог дела
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успона – олук. И то онај вертикални део олука. Верујем да могу до
горе. Бодрим се сада већ наглас. Ветар распршује моје речи па
другари и не примећују да причам сам са собом.
У првих десетак метара је врло стрм успон и стаза се припија
уз саму стену нижег јужног врха. Са десне стране нас надвисује
крушљива стена препуна облутака из неког праисторијског океана.
Повремено се примам и за њих. Ноге су тешке као да су од олова.
Борим се за удах, па за следећи, па за следећи. Кораци се ређају
један за другим у бескрајну ниску. Каналета се лагано исправља и
завија улево. Облаци пролећу кроз мене дајући приказ ветра који
неумољиво шиба. Један за другим другови се враћају са врха и
бодре ме да истрајем. Леденице са бркова и носа ми казују колико
је хладно. Али више не осећам хладноћу. Преиспитујем се да ли ми
је добро или само трипујем омамљен недостатком кисеоника у
мозгу. Причам сам са собом, тик испод гребена који спаја два врха
Аконкагве. И не размишљам о вертикалном амбису, ту преко
гребена, пар метара од мене, који се обрушава на југ све до Плазе
Франције, две хиљаде метара ниже. Осврћем се и погледом тражим
Владу. Цимер је петнаестак метара ниже, лагано сакупља један по
један метар и не одустаје. Иза њега јужни врх у висини на којој и
сам стојим. Осмех ми криви испуцале усне. Још педесетак метара
значи. Вршни гребен, јужни врх у позадини, Влада који излази за
мном, Раша који маше са самог врха изнад нас – све ми то даје
снагу и последње метре
готово да прелећем. И ето
ме на врху.
Не знам ни сам шта
сам очекивао, али немам
никакав доживљај. Кратко се поздрављам са
Владом, сликамо се и
након десетак минута
напуштам то парче камена које сам толико дуго
сањао.
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Не осећам никакву еуфорију, ни срећу ни тугу. Одлазим без
последњег погледа преко рамена. Лако. Знам шта сам уложио да
бих тих десетак минута стајао на том месту. И враћам се журно да
то надокнадим. Празан и безосећајан.
Огроман талас емоција ће ме преплавити сутрадан док се
будемо спустали ка Ниду, помажући тешко оболелом другу.
Емоције су навирале изнова и изнова, на сваку помисао на Сашку,
Нику, Тонија и Андреја. Породицу, моју највећу планину. Касније,
на Плази кроз грцаје проговорих неколике речи за тих шездесетак
долара колико платих десет минута плакања кроз сателитски
телефон. И не сећам се да ли сам им уопште рекао оно што сам
имао да им кажем. Ипак сигуран сам да им је било јасно.
Да ли човек мора да оде на крај света да схвати шта му је
најважније у животу? Да схвати да су те далеке планине само
мрвице наспрам огромних хридина које имамо одмах поред себе.
Моја Аконкагва спава ту поред мене.
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ВРХОВИ ВРЕДНИ СПОМЕНА
НА КОЈИМА СЕ ВИЈОРИЛА ЗАСТАВА ПК „РАДНИЧКОГ“
година

врх и планински масив

2003.

Матерхорн, Мон Блан, Грос Глокнер, Грос Венедигер,
Гран Парадизо (Алпи)

2004.

Елбрус (Кавказ), Језерски врх ( првенствени зимски
успон), Дамаванд, Велики Арарат (Арарат)

2005.

Аконкагва (Анди)

2006.

Елбрус (Кавказ), Мон Блан, Дан ду Жеан (Алпи)

2007.

Ама Даблам (Хималаји), Котопакси, Чимборазо (Анди),
Мон Блан ду Такул, Гервасути Пилар (Алпи)

2008.

Памир, Елбрус (Кавказ), Агил ду Рок, Триангл ду Такул
(Алпи), Травник (Јулијски Алпи)

2009.

Елбрус (Кавказ), Ухуру (Килиманџаро), Адамс
(Срипади), Габароу Албиниони, Енвер де Агил, Агил ду
Миди (Алпи)

2010.

Мон Блан (Алпи), Елбрус (Кавказ), Атлас, Чопов Стебер
(Јулијски Алпи), Пиз Бадил (Алпи)

2011.

Кастор, Гран Парадизо (Алпи), Дебела печ (Јулијски
Алпи)

2012.

Аконкагва (Анди), Сигналкупа, Винцент пирамида,
Шварцхорн, Лудвигсхохе, Паритшпице,
Зумштајншпице, Грос Венедигер, Грос Глокнер (Алпи),
Јаловец (зимски успон) (Јулијски Aлпи), Митикас,
Скала (Олимп), Шите (Јулијски Алпи)

2013.

Грос Ваибахорн, Грос Глокнер, Тофана ди Розес,
Ортлер (Алпи), Стефани, Митикас, Скала, Сколио
(Олимп)
Билтен ПК „Раднички“ излази захваљујући вашим прилозима,
сугестијама, текстовима и фотографијама. Достављајте нам све што може
допринети развоју и афирмацији планинарства. Уредништво се унапред
захваљује на сарадњи.
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