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B I L T E N 
PLANINARSKOG DRU[TVA                                              
R A D N I ^ K I 

 

Година  50. Београд,  децембар 2003 Број  21 
Цена:  по жељи, одредите 

сами 
 

 

 
 

 
Ова планинарска година показује да Раднички и даље наставља 

успехе старијих генерација својих планинара, и да се првенствена 
смер Радничког, трасирана педесетих година, наставља. Иако знамо 
да пењемо висок степен тежине, надамо се да ће и даље наша 
сигурна навеза ићи напред. Процените сами :  

 
 

...  сад  ... 
 
 

МОН БЛАН   2003 
 
 
Понедељак 21.07. Полазак испред Таша заказан је за 20.00 часова, али је аутобус са 
планинарима из Панчева стигао тек око 22.00. Кренули смо у 22.30. У 23.20 Ламброс је поделио 
мајице у Новој Пазови, после чега смо изашли на ауто-пут за Загреб. Аутобус је ишао уз стално 
цимање. 
Уторак 22.07. Од 01.10 до 03.15 били смо на српско -хрватској граници. Одатле су нас вратили 
јер нисмо имали дозволу из Министарства саобраћаја. Између 05.00 и 06.00 кружили смо по 
Новом Саду, и тек у 08.20 стигли у "Севертрансову" гаражу у Сомбору где су мајстори 
поправљали аутобус до 10.30. Ми смо то време провели на оближњем паркингу. Користили смо 
тоалет на пумпи и куповали храну у дисконту. Ничег другог није било. Од 11.05 до 12.05 били 
смо на граници у Бачком Брегу где нас је мађарски цариник малтретирао да вадимо ствари из 
аутобуса. У 13.20 лутамо по месту Баја, да бисмо у 16.00 на пумпи сипали гориво по далеко 
неповољнијем курсу од званичног. Од 16.30 до 20.40 време проводимо на језеру Балатон. У 
23.45 смо на граници, одакле настављамо у 00.45. 
Среда 23.07.Спавали смо на паркингу поред пумпе од 01.00 – 06.40. 0датле одлазимо у Грац 
где боравимо од  07.50 -14.20. Грац је други по величини град у Аустрији. Главни град 
Штајерске, на реци Мури, оивичен са три стране Алпима. Индустријски град са развијеном 
хемијском, индустријом  челика, железничке опреме, кожне галантерије, прецизне механике, 
аутомобила, и сл. Град је такође центар трговине вином, воћем и житарицама. Стари град се 
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налази на западној обали реке, а нови на источној. Повезани су мостовима. Стари је изграђен 
око Шлосберг парка, који је био изузетно утврђено брдо до 1809 год. када су утврђења 
уништили Французи. У Грацу се налази дворац из 11. века, црква Тевтонских витезова из 13. 
века, готска катедрала из 15. века, као и неколико Универзитета. Сматра се да је подигнут на 
рушевинама римског града. У 15. веку је био седиште римских владара, у 16. веку центар 
отпора Отоманској инвазији на централну Европу, а у неколико наврата и под Наполеоновом 
влашћу. После Другог Св. рата, до 1955. окупиран од стране Британије. Данас у њему живи 
четврт милиона становника. Марија и ја одлазимо у центар. Обилазимо неке радње. Наилазимо 
на степениште за тврђаву. Ту је отприлике цела екипа. Пењемо се. При повратку, наилазимо на 
спортску Робну кућу. На последњем спрату, налази се рај за планинаре. Поново срећемо скоро 
целу групу. Ту је и Ламброс. Све је на снижењу. И Сутко и Марија се одлучују за шаторе. 
Аутобус је већ у јако лошем стању и у аристократском месту Гранденбург стаје на узбрдици. 
Заустављамо саобраћај и људи гледају чудо невиђено. На крају ми излазимо у шетњу, а 
аутобус се враћа на равно да би упалио у трећој брзини.  
19.40 Лијенс.  
20,00 Матрез (1000 мнв).  
У 21,00 смо стигли у камп у Прагратену на 1312 мнв , у подножју масива Високи Таурен. У том 
моменту ни светла нам не раде. Смештамо се на две локације у истом кампу. Одлични услови. 
Четвртак 24.07.(Снежин рођендан). Устали смо у 06.40. Спремамо се за покрет у 09.00. 
Ламброс одустаје од успона тог дана, јер већ каснимо. Врагец инсистира да носимо бивак вреће 
и такси ипак долази по нас тек у 10.20. Вожња траје од 10.30 – 11.05. Плаћамо 9,5 евра по 
човеку. У 11.00 крећемо на успон са 2080 мнв. До 13.45 пењемо се до дома на 2960 м. Пауза до 
14.35. Од дома почиње глечер. Непосредно по поласку, долазимо до уског прелаза између две 
пукотине. Једна од њих је огромна. Одједном, чује се неки шум, затим као да у пукотини тече 
поток. Неко преко пута виче: лавина! Свуда је магла. Почиње страшно да тутњи. Страх није 
велики, јер је пукотина између нас. Наилази велики камен. Стаје. Све се стишава. Прелазимо 
Ламброс, Глумац и ја. Стојке одустаје. Мало се разведрило. Видимо узвишење са којег је 
лавина кренула. Магла се поново спустила и до краја не видимо ништа око нас. Ветар и киша 
нас ометају. Глумац и ја сами. Бодримо једно друго. Свесни смо да је терен релативно раван, 
јер је све мање пукотина. Непријатност и умор помешани са страхом и боловима у ногама. На 
врху се налази "Нож" који Ламброс и Ниџа обезбеђују гелендером. Стављам Мићин појас и 
помоћу прусика и карабинера качим се на уже. Успешан прелазак. У 17.45 налазимо се на врху 
Гросвенедигера (3674м). Укупно се попело 22, од тога 5 жена. Сликање и повратак истим путем. 
Скидамо дерезе после глечера у 19.05. Стижемо у дом, кратко се одмарамо и од 20.00 -00.15 
спуштамо се пешака до кампа. Многи не знају име града и лутају по околини.  
Са мном у групи су Драганче, Миланче и Зоран Филиповић. Успели смо да испењемо у једном 
дану!  
Петак 25.07. Ствари су нам потпуно мокре. Неки су их окачили по аутобусу да се суше. Бус 
смрди на влагу, ствари су и даље мокре. Сунце, за разлику од предходног дана. Сушим ствари 
на прусику разапетом између цепина и штапа. Лежим поред на сунцу и читам "Проклету Јерину" 
Видана Николића. Глумац снима камером. Слободан дан. Влада инсистира да се јавим мојима 
са његовог мобилног. Подносим мами кратак извештај. Око 18.00 Влада, Фара и ја идемо у 
шетњу преко реке. Мост дрвени, река брза, мутна. Прелазимо ливаду и идемо даље десно 
путем дуж реке. Правимо круг. Влада и ја трчимо при крају. Враћамо се новим улицама. За 
вечеру кувам коцку са макаронима. Око 23.00 у трпезарији Иван, Милош и Ива часте 
спонзорским конзервама Пепсија и Миранде. Свака им част. Па ми се међусобно још и не 
познајемо! Кувају и гриз са чоколадом за све. Пред спавање пакујем ранац за сутрашњи успон. 
Остале ствари смештам у аутобус. Спремила сам витамин и малтекс за  ујутру.  Седим до 00.30 
у трпезарији са возачима, Владом и Ламбросом који успут и вечера. 
Субота 26.07. Устали смо у 06.00. Врагец и Драган су изашли из шатора. Облачим Цицине 
панталоне и мајицу, мажем ципеле ималином , пакујем врећу, подлошку, шорц и мајицу. Носим 
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све у бус. У трпезарији једем тост са Драганом. Испред буса кувам кафу возачима, Глумцу, 
Фари и мени. Спремни смо за полазак пре 07.00. Са Шибалићем радим вежбе истезања и мало 
ме масира. Једем малтекс. Крећемо тек у 07.45. Камп смо предходно почистили, али они имају 
посебне контејнере за стакло, папир, пластику, конзерве. Нисмо знали, па је у нашим кесама 
све на гомили. Стижемо у Матреј. У бусу је русвај и још се осећа влага. Предходног дана 
аутобус је био у сервису, али нису умели да га поправе. Ипак,  добро иде низбрдо. 
Успон на Гросглокнер (Велико звоно) 3798 м. је изгледао овако: 
10.00 Калс на 1325  мнв. Одатле таксијем који је коштао 3,50 евра по особи долазимо на 1920 
мнв и дома Локнерхаус (Loknerhaus), одакле у 10.35 стижемо до дома Локнерхат (Loknerhutte) 
на 2241мнв.; 
 у 12,00 дом Штадлхат Studlhutte) на 2801м.; 
 у 14,45 дом Јоханхат (Johanhutte) на 3454м.  
Кратка пауза, успевам да поједем погачице и Зденку,  заједно са Ламбријем. 
15,10 - 17,35 успон на врх. Одмах изнад дома почиње глечер. Стављамо дерезе. Цепини су нам 
у рукама. Изнад глечера је стена. Обезбеђују је ужетом. Марија и ја идемо на крају. Води нас 
Иван. Дајем све од себе да самостално и што брже изађем на врх. На неким деловима је 
постављена сајла. Једна је јако високо изнад нас. Срећа да сам радила вежбе истезања са 
Шибалићем. Врх је испењало нас 18, од тога 2 жене. На врху се сликамо и одмах крећемо 
назад. 
18.00 – 19.00 силазак до глечера. 
19.00 – 20.00 преко глечера до дома на 3454м. Пауза. 
21.45 дом на 2801мнв. Ламбри остаје са неким странцима. Касније нас мимоилази на стази. 
Срећемо и чувене алпске краве. Прилично је клизаво. 
23.30 – 24.00 вожња таксијем до Калса и аутобуса. Неки су и овај део пута прешли пешке. Моја 
група је била последња. Пресвлачење, вечера и полазак пут Италије. 
Недеља 27. 07. Из Калса крећемо у 01.40. У 03.10 смо прешли италијанску границу на којој 
нема цариника ни милиције. Око 08.00 правимо паузу на пумпи, а у 08.40 стижемо у Верону. 
Шетам се са Владом и Фаром, обилазимо Јулијине музеје, једемо сладолед у центру, сликамо 
се, срећемо Шибалића са камером и Ниџу и Ацу. Марија нам се придружује. На крају, око 13.00 
Влада и ја једемо сендвиче у једном кафићу и носимо Фари, који је пожурио на аутобус. Близу 
паркинга је чесма. Пунимо флашице. Јако је топло. Паркинг је пун савршених аутобуса. Нас је 
срамота. У 14.30 стижемо у Бренцону на језеро Гарда. У 14.45 већ сам у води. У 16.45 Глумац 
ме опомиње да су ми уста поплавела. Нико се није тако дуго купао. Неки су скакали, неки се 
сликали. Около плове лабудови... или су то патке. Излазим, али је сунце јако и не прија ми 
лежање на армафлексу. У 17.15 опет сам у води. Од 18.00 – 20.00 спавам на обали. Горан ме 
буди да пијемо кафу. Долази и Влада да једе мекиње у јогурту. Седи испод моје главе. Око 
20.00 са Фаром идемо у продавницу. Влада инсистира да ме части нечим, ваљда због сендвича 
у Верони. Купује ми јогурт. Док смо пливали у језеру, Влада је коментарисао чудан садржај свог 
сендвича. Закључујемо да се ради о морским плодовима: лигњама, дагњама, шкољкама... 
Наилази Фара у правом тренутку да му објасним како је њему сендвич узео са обичном кобајом, 
какву имају у аутобусу. Звони црква. Глумац каже да то Ламбри краде ужад. Супер се осећам. 
Пут настављамо ноћу. 
Понедељак 28.07. Бане и Горан су у кризи. Ово је друга ноћ за редом да возе. Јуче су били са 
нама на језеру и нису се одморили. Праве паузу  на некој пумпи. Позајмљујем од Банета 1 евро 
да купим кекс. Ужасно ми се спава, али морам у тоалет. У 07.00 стижемо у Аосту где нас чека 
Балерина. Она је из Панчева и већ седам месеци је удата у Италији. Успут до границе стајемо 
на 3 - 4 места да сликамо Мон Блан из разних углова. На једном од тих места правимо групни 
снимак - једини на целом путу. У 09.00 стижемо у Курмајер, до чувеног тунела Симплон, дужине 
11611м. Једва чекам доручак да попијем јогурт. Коначно тоалет. Враћамо се, аутобус не 
одговара стандардима, старији је од 10 година. Пробаћемо на другом прелазу, али успон је 
велики, а ми немамо прву и другу брзину. Купујемо карте за редовну линију Курмајер -Шамони 
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(1035 мнв), Ламброс плаћа 9,50 евра по човеку. Вожња кроз тунел траје 45 минута. Зоран нам 
организује превоз до кампа на Босону, градским бусом. Имамо бесплатне карте за бус, за све 
време боравка. Разапињемо шаторе, вечера и спавање.  Увече смо били у граду и у повратку у 
близини нашег кампа видели Победин аутобус. Одлазим до њега и налазим Драгану 
Ранђеловић и Воју Новаковића. Дају нам информације о њиховој групи и о успону на Гранд 
Парадизо. Ламброс и Влада су остали код аутобуса. Пробаће увече да се превезу. Ипак долазе 
сами. Ламбри је изгубио фото-апарат. Ми смо му криви. Не жели да крене са нама на туру, јер 
мора да купи други. Обавезно носимо 4 ужета, да се њих осморо спусти низ глечер Босон, јер 
зашто је иначе долазио по четврти пут на М. Блан. Једно уже задужује Врагец, па Драган и ја 
носимо шатор по пола. Наводно добијам лакши део. На примедбу да не желим да ми чини 
услугу, и да подели терет подједнако, признаје да то и јесу делови исте тежине. Не видим 
зашто ми онда тако презентује. Ламброс нас наговара да кренемо тек у подне, нема потребе 
пре. 
Уторак 29.07. Устали смо релативно рано. Пакујемо се за покрет, улогу вође преузима Никола 
Ђурић. Одлично се сналази у томе, сви га слушамо. У 12.10 хватамо аутобус за Лезуш. Овде 
срећемо Гогу, која чека Дулета и остале да се врате са успона. У Лезушу седамо на жичару, а 
касније на зупчасту железницу. То траје од 12.30 до 14.00. На станици срећемо прво Вулета 
који је одустао, а затим наилазе и Урошевићи (сво троје) који се први враћају са врха. Овде је 
висина 2372 м. Пешачимо до дома Тетрус (Tete Rouche – 3173 м. четири сата. Успут срећемо 
Аргентинца који је најпре сам стигао до првог дома, а онда се вратио по ранац своје девојке. 
Она је касније остала у том дому, а он се сам попео на врх. Све време се срећемо. Постављамо 
шаторе. Већ ми је лоше. Целу ноћ слушамо како кроз кулоар грува камење. Неудобно спавамо. 
Среда 30.07.  Устајемо у 6.30. Глумац, Алекса и Балерина су одустали. Видим све дупло. 
Глечер изнад нас је залеђен. Гледамо људе како се муче. У 8.50 крећем са Врагецом преко 
камења до кулоара. Неизвесност. На кулоару срећемо Дулета Блажића. Први прелази на моју 
страну. Срдачан сусрет. Његово присуство даје ми осећај сигурности. Уз његову асистенцију 
прелазим на другу страну. Недалеко одатле, наилази Победина група. Влада је доста хладан, 
или ми се чини. Остали су одушевљени што нас виде. При крају Раде Обрадовић води у навези 
Бранка Добрашиновића, а иза њих као последњи иде Влада Токалић. Стена је доста стрма. 
Предходног дана погинула је једна Украјинка. При мимоилажењу, закачили су ранац о ранац, 
она је несмотрено стајала на ивици, пала је близу Дулетове групе и кад су је извукли била је 
сва сломљена. Мијош увек не знамо ту причу, али ја се у таквим ситуацијама увек грчевито 
држим за сајлу или стену. У дом Де Гуте (De Gouter) на 3817м стижемо у подне. Правимо паузу 
два сата. Неки од нас једу крем чорбу, са комадом сира и коцкицама хлеба. Од 14.00 до 17.30 
траје успон до склоништа Вало (Ref Vallot) на 4362м. У доњем дому смо прочитали 
информацију да је брзина ветра на 4000 м. око 80 км/сат. Подижемо камп нeпосредно испод 
склоништа на низбрдици која се завршава провалијом. Укопавамо шаторе. Врагец, који је 
стигао доста пре мене, драми јер је копао за друге, па му је тешко и за себе. Тражи помоћ. 
Драган и ја најпре копамо, али мени не иде па се одлучујем да кувам чорбу. Није им право. Баш 
ме брига. Током ноћи ветар страховито дува. Скоро да нисмо спавали уопште. Врагец излази 
да осмотри. Касније ред долази на Драгана. Избија мања свађа, јер је за Драгана то паничење 
смешно. Размишљам о одустајању. Ништа ме више не вуче горе. Током ноћи чујем Стојкета 
како ме оговара са Панчевом, да сам неозбиљна мајка двоје деце, која иде иако се не осећа 
добро. Он би одустао да је нашао оправдање пред собом. 
Четвртак 31.07 - Огњена Марија. 6.30 устајање. Никола је спавао у склоништу. Чека нас у 9.00 
да се окупимо горе. Тежак успон за мене. На једном делу сам спремна да одустанем. Наилази 
Драган, који не може да ме убеди да кренем даље. Мојим жељама се прикључује и Професор. 
Наилази Аца Лукић. Прави нам стопе усецајући лед цепином и дерезама. На такав труд не 
остајемо имуни. Ипак настављамо. Све време је узбрдица. Ветар и магла су неподношљиви уз 
све остало што нас је снашло на преко 4000м. На једном делу наилазимо на пукотину. 
Прелазим међу последњима, опет уз Ацину помоћ. Пред самим врхом наилазимо на "нож". 
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Стране су му много мање стрме од оних на Гросвенедигеру. Стаза је толико угажена да личи на 
корито. Прелазимо без икаквог осигурања. Ја сам на челу мале колоне у којој је и Сана. Ово је 
једини врх на који се попела. Она и Милош су све време без дереза. У једном моменту профи 
водич их је снимио и извикао се на њих. Колико смо га схватили, око 200 људи је погинуло из 
тог разлога. Не обазиру се. 
 

 
 

У подне смо на врху Мон Блана, 4810 мнв, највишем у масиву Савојских Алпа и Западној 
Европи. На врх нас је изашло, у великом размаку, 25, од тога 5 жена. Неки су већ пустили 
корење. Хладно им је и спремају се за повратак. Сликамо се групно и са спонзорским 
заставама. Одустаје се од силаска низ глечер јер нико ове године није туда прошао због 
огромних пукотина. Журимо назад. Силазак је доста лакши. Пред врхом срећемо Ламброса са 
неколицином. Међу њима је и Глумац, који је при повратку срео Ламброса у кога има поверења 
и који је успео да га охрабри да настави. Сазнали смо и да су при преласку преко оне пукотине 
срели неког Чеха који се оклизнуо и полетео према провалији. Кажу очевици да је Ламбри прво 
извадио фото-апарат и овековечио тренутак а онда се сјурио да га заустави. Захвални Чех га је 
частио чоколадицама иако је био крвав од огреботина. Мора да није схватио предходни 
Ламбријев потез. Стижемо до склоништа. Због магле не видимо наше шаторе. Бауљамо 
потпуно без снаге. Одједном, магла се подиже. Стојим на неколико метара од првог шатора. 
Лежем на ранац, док ми сунце пржи десну страну лица. После неког времена чујем Ивана како 
се распитује колико сам већ у том стању, да ли треба да ме буди. Устајем сама и улазим у 
њихов шатор. Прија ми спавање. Милош набавља супу од парадајза. Кувамо на примусу 
унутра. Скупљам снагу, устајем да перем судове после вечере и кувам чај од боровница. 
Нажалост, имам само две кесице. Страшно нам прија. Милош у свој део стално додаје снег да 
расхлади. Остајем са њима ту ноћ јер су моји цимери сишли до 3800 м. Спавам у средини. 
Ужасно је неудобно. Пола ноћи сам преседела. 
Петак 01.08. Устајемо око 7.30. Између 08.00 и 09.00 силазимо на 3800 м. Група која је сишла 
предходног дана није имала среће са постављањем шатора па су многи у сред ноћи завршили 
у дому, јер је дувао јак ветар. Ламброс спава напољу на клупи где се намештају дерезе. Ујутру 
рано буде га приспели планинари. Остали су унутра, у трпезарији по поду и столовима провели 
пола ноћи. Око 02.00 су их пустили у кревете, када су многи отишли на успон. Купујемо воду, 
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једемо чорбу или омлет. Пауза траје један сат. Мени је чорба пресела, јер је Иван рекао да је 
слинава. Од 10.00 до 12.00 силазимо низ стену. У критичном делу чекам, наравно, Ацу Лукића. 
Долазимо до кулоара Драганче и ја. Крећем. Водич ми са друге стране виче да идем, али ја не 
схватам да ли напред или назад. По покрету руке схватам да треба да се вратим. Идем у 
рикверц, јер немам где да се окренем. Почиње одрон. Не усуђујем се преко. Полазе они. 
Између четвртог и петог пролеће каменчина. Јако се бојим. Драганче пролази испред мене. 
Идемо заједно. Ипак није толико страшно. Прелазак кратко траје. Наилазе са обе стране велике 
групе. Настаје велико олакшање. Са Глумцем седим на неком камењу. Осећам велику жеђ, због 
које ће ме непца касније јако болети. Око 14.20 стижемо до воза који је у станици. Глумац и ја 
покушавамо да се укрцамо, али нисмо узели резервацију. Они примају одређени број путника и 
деле неке пластичне картоне у боји. Нисмо добили наранџасти за тај воз, већ црвени за 
следећи у 15.30. Седимо у ресторану са друштвом које пије пиво или сокове. Решила сам да 
частим себе једном кафом. Љубазни Француз ми објашњава да немају аутомат, али ја ипак 
узимам кафу. Даје ми малу пластичну чашу са топлом водом и кашичицом, кесицу са кафом , 
кесице са шећером и мало млеко. Остали ми се смеју. Тек што сам смутила неукусни напитак 
стиже воз. Пијем у реду. Улази нас неколико. Ламброс силази пешака дуж пруге. Са њим је и 
Шибалић. Код себе имам чак три карте за жичару и не знам чије су. Доле срећемо Милоша и 
Ивана. Они су без карата. Гужва је на жичари. Улазим тек у трећем кругу. У Лезушу дуго чекамо 
градски аутобус. Купују хлеб и кока колу. Са нама је поново Аргентинац са девојком. Око 18.00 
стижемо у камп. Исцрпљени, али срећни сазнајемо да још две ноћи спавамо у овом кампу. 
Нажалост, велики Глумчев шатор се поломио. Сви криве Владу који је у међувремену отпутовао 
назад за Београд, јер у понедељак ради. Од успона на М. Блан одустао је пред  кулоаром. Ко 
зна како се вратио. Победа није била расположена да га вози. 
Субота 02.08 - Свети Илија. Позајмљујем мајицу од Стојкета, не стојимо најбоље са храном и 
осталим потрепштинама. Одмарамо. Обе ноћи спавам ван шатора, јер је време идеално и 
поглед на небо је прелеп. Ту сам испред Сутковог и Шибалићевог шатора. Неки су брижни па 
ми нуде место. Једино што ми је врећа ујутру влажна од росе. 
Недеља 03. 08. Устајемо у 07.00. У 08.35 аутобусом за Шамони одлазимо у центар да купимо 
мајице. Са мном су Шибалић, Бошко, Вучко и Профа. Вучко нам свима чува ствари код поште. 
Шибалић и ја купујемо мајице, неке сувенире за његове рођаке и на крају крушке за нашу малу 
групу. Одлазимо полако до станице где долази и остатак групе. Први аутобус за Курмајер 
полази тек у 13.30. Прилично се мрцваримо. Још један промашен дан. Око 14.15 долазимо на 
станицу где смо оставили наш аутобус, али њега нема. Неко је пронео вест да су нам возачи 
ухапшени после неке туче коју су изазвали пијани. Око 15.15 крећемо за Аосту. Из Аосте уским 
путем узбрдо кроз национални парк Гранд Парадизо. Одушевљена сам призором. Аутобус 
једва иде. Куће око нас су у стању распадања. Испред њих су паркирани бесни аутомобили. 
Кровови су камени. Са леве стране протиче река, са слаповима на више места.. 
У 18.00 стижемо у камп у месту Понт, 1955 мнв. Ламброс прави збрку, јер не пријављује све 
људе. Врагец, Драган и Шибалић одлучују да спавају ван кампа. Остајемо Сутко и ја у два 
шатора. Договарамо се са Маријом да спавамо у једном. Вадим торбу са храном после дуже 
паузе. У мом засебном боксу вруће је од мотора. Колачи су се у кутији мало убуђали. Служим 
возаче. Ту је и Ламброс. Плесан им није сметала да смажу скоро све. Вечерамо са Стојкетом и 
Панчевом качамак са зденком и качкаваљем. Њима се покварио примус. Касније кувам себи чај 
од боровнице па од нане. Шверцовани планинари ипак спавају у бусу. 
Понедељак 04.08. Ћанетов рођендан. Шибалић ме буди да кренемо раније. Пијемо кафу. 
Међутим, он иде сувише брзо за мене. Чекам групу која креће у 8.20. Пролазимо поред 
Ламброса који пије кафу са Миром и Гоцом. Оне су касније промашиле стазу и морале су да се 
врате. У 8.20 стижемо до дома Виторио Емануел, на 2734 мнв. у коме је Победа спавала при 
успону. Правим паузу од 10 минута да поједем погачице и зденку. У 12.00 стижемо до глечера. 
Стављамо дерезе и цепин. Не изгледа ми страшно. Глумац је са мном, а Ламброс изнад нас. 
Изнад овог леда, налази се снег. Отежано ходамо. Дугачак успон у једном делу пресечен 
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камењем. Прелазимо га са дерезама. Пуно је поточића од отапања. Пред врхом су мердевине 
постављене преко вертикалног леда испод кога је пукотина. Бирам десне јер ми изгледају 
чвршће. На врху капирам зашто сви иду левим - овде нема пута. Не желим назад, видела сам 
Ниџу да ми иде у сусрет. Стаје испод мене. Ипак не смем да се усправим. Држим се за ужад 
којим су причвршћене мердевине док ми не да руку. Успевам да пребродим пут до стазе. 
Одатле идем сама. На самом врху се налази стена. Глумац гунђа како је Победа боље 
организовала пут. Скидам дерезе и пењем се до Алексе у 15.45. На највишем смо врху Грајских 
Алпа и Италије, Гранд Парадизу 4061 мнв. Једем мед и орахе и силазим. Нисам се попела на 
камен на коме се налази статуа Богородице. Ламброс је у међувремену сишао да помогне 
Глумцу. Треба му камера за шоу на врху. Све време нас је нервирао са оним својим: Давај, 
давај! На врху је било 19 људи, од тога 2 жене. Алекса, Аца Лукић и ја силазимо заједно све до 
краја глечера. Шибалић, кога сам срела на завршној стени, бежи ми за мало, али не могу да га 
стигнем. По скидању дереза идем опуштено. Зато падам 3-4 пута, али лепо се осећам. Сама 
сам. Сви су испред  мене. Идем десном страном реке. Учинило ми се да су и они кренули туда. 
Река ме одвлачи поприлично од дома. Неколико пута покушавам да је прегазим. На крају морам 
да се сквасим. Са друге стране огромно камење. Некако стижем до дома у 19.00 у исто време 
када и Ламброс, Глумац, Драганче и Миланче. Сипамо воду на чесми и одмах настављамо. 
Почиње киша и грмљавина. Прилично јуримо. Негде на пола стазе време се поправља. Ја 
стајем. Немам више снаге да јурим за њима. Скидам кабаницу, пијем воду и настављам полако 
да уживам у призору. Стаза је права планинска, вијугава, шума прелепа. Тек понегде користим 
пречице. Почиње да се смркава. Размишљам да седнем и чекам да ли би ме неко тражио. 
Ламброс је само протутњао поред мене. Ускоро почиње нешто да шушка у жбуњу. Прилично 
сам се уплашила. Излази Панчево и сазнајем да их има десетак иза мене. Идем дуж реке ка 
кампу. Јако сам уморна, али пресрећна због својих резултата. У кампу ме дочекују Шибалић и 
Сутко са крвавим рукама. Баш су се питали где сам да им видам ране од пада низ глечер. Сутко 
је летео 20 метара и није могао да забије цепин никако, већ је из другог пута закочио дерезама. 
Докторка Весна им је преписала антибиотике које је само Сутко пио и то врло ревносно 3-4 
дана. Прскају их бивацином. Шибалић је одрао и леђа, мало. Прилазим возачима. Желим да 
окачим оглас у бусу да мењам два половна цимера за једног читавог. Вучко се пријављује. 
Задовољна сам. Жалим се Банету како ми је посветлела коса. Каже, да се он попео на све ове 
врхове, не би имао ништа против ни да му опадне. Шибалић је скувао за нас троје парадајз 
чорбу. Вече проводим са Ламбросом и возачима, лежем око 00.30. 
Уторак 05.08. Устајем у 07.00. Обећала сам Банету кафу, јер ми је предходног дана нашао 
загубљени цепин. Улазим полако у бус да видим колико је сати. Сви наравно спавају. Кувам 
кафу коју су будни попили и износим остатке од колача. Глумац, Бошко и Ниџа су са мном. 
Сажалила сам се на рањеног Сутка, па му перем ствари у лавору који сам понела од куће. Тада 
сам га употребила и више не, до краја пута. Поново једемо качамак са качкаваљем за четири 
особе. Туширам се непосредно пред полазак. Почиње киша да пада. Ипак, крећемо. У 15.30 
стижемо у Аосту. Добили смо слободно до 19.00. Ламброс и Зоран иду да се распитају за 
Матерхорн. 
Инсистирам да у граду једемо пицу. Долазимо до киоска где су Драганче и Миланче већ купили 
по парче. Узимам последњу вегетеријану, Иван узима пицу са месом, а Сутко одуетаје јер је 
можда месо свињско. Ја му препуштам своје парче и узимам пицу на којој је само кромпир у 
колутовима. Ништа одвратније у животу нисам појела. Пресело ми је. Код аутобуса вадим 
еурокрем да поправим укус. Полако се прикупљамо. Стаже и Ламброс. Нажалост, нисам чула 
цео план. Можда бих се другачије организовала. Докторка Весна даје предлог да остатак групе 
та три дана проведе у Аости. Улазимо у аутобус и крећемо ка кампу који се налази у близини 
центра на једном брду. Имамо проблема да упаркирамо аутобус. После подужих преговора у 
којима је посредовала Балерина, јер домаћица није знала ни један језик осим италијанског, 
Ламброс нас обавештава да су нас примили, али једва, и да не узнемиравамо остале у кампу. 
Тако смо испали непожељни. За та три дана оставили смо им око 600 евра. Разапињемо 
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шаторе по киши. Сутко није задовољан, лоше сам везала горњи слој. Помаже нам Марија. Већ 
нас сви зезају. Зову нас вегетеријанцима. Нас троје смо у шатору. 
Среда, 06.08. Ујутру, чујем како се спремају за одлазак на Матерхорн,  
4478 мнв. Сматра се да је италијанска страна тежа од швајцарске, али ми немамо избора јер 
нисмо добили визе. Ламброс, Ниџа, Аца, Врагец, Шибалић, Иван и Милош иду возом уз 
преседање. Све ми то делује компликовано. Неизвесно ми је шта бих радила док су на успону. 
Одустајем. Данас не могу да прежалим што нисам ни видела планину. Тог дана успели су се до 
дома Duca Abruzzi (2810 м.) и склоништа Luigi Di Savoy (3838 м). За то време, ми смо се 
сморили у кампу. Време проводим углавном са Банетом и Гораном. Играмо карте. Бане ме учи 
да играм "белу". Безуспешно. 
Четвртак, 07.08. Банетов рођендан. Глумац и још пар њих, били су у подножју Матерхорна, у 
месту Червињо, на 2006 мнв, да виде бар како то све изгледа. Тог дана, Ламброс и екипа пели 
су се у стени где су на неким местима постављена бродска ужад и ланци. По повратку са врха, 
спавали су у склоништу на 3838 мнв. Ми се шетамо по граду. Банчи и ја у великој самопослузи 
купујемо храну. Цео дан нам пролази без везе. Увече излазим са вином у рукама да честитам 
Банету рођендан. Износе неко послужење, пије се пиво. Придружују нам се и остали будни. 
Врло смо весели и остајемо до касно. Сутра стиже група са М. 
Петак, 08.08. Када су се коначно вратили са врха тек у поподневним сатима, изашавши притом 
сва седморица, одушевљено их дочекујемо. Ипак, Шибалић сам кува супу и то за обоје. При 
успону је прилично надрљао, јер су му ране на рукама прокрвариле. Ипак је издржао. Шта значи 
воља! Донео ми је предиван камен са 3800 м. за Мићу Сарделића. Одушевљена сам. Пакујемо 
се за полазак. Још један дан за одмор. 
Субота, 09.08. Аутобус је већ у јако лошем стању, али Ламброс се држи плана и ми одлазимо у 
Венецију. Паркирали смо се на паркингу изван града. Сутко и ја крећемо пешке ка центру. 
Обилазак града је врло успешан. Прелазимо преко Универзитетског моста и уз помоћ путоказа 
стижемо до цркве Светог Марка. И гле чуда. Група је већ пристигла неким другим путем! 
Остајемо на Тргу голубова пар сати. Водим Сутка до хотела Метропол где сам боравила као 
дете. Успут пролазимо поред Моста Уздисаја и показујем му Цркву Свете Марије. Купујем деци 
оловку са гондолом која клизи, какву смо и ми имале, и Бати мајицу са истим мотивом. Сутко је 
одушевљен призором и снима камером. Враћамо се у договорено време на паркинг. Скоро сви 
су ту и пре времена. Чак је и Марија стигла. Међутим, нема докторке Весне и још једног дечка. 
Када коначно стижу са више од сата закашњења, примећујемо да више ни возачи нису ту. 
Мртви 'ладни одоше на кафу. Одушевљена сам њиховим поступком. Одлазе по њих и можемо 
да кренемо. На самом излазку из Италије, на мосту висине пар десетина метара, воз се испод 
нас види као минијатура, аутобус се коначно дефинитивно квари. Долази Италијански ауто-мото 
савез и шлепају нас 80 км назад, до железничке станице у Тревизу. Истоварање ствари из буса 
је било мучно. Неприпремљени за овакве случајеве не знамо шта да радимо са вишком опреме 
и стварима које нису у ранчевима и торбама. Остајемо без аутобуса, који настављају да 
шлепају. Опраштамо се са Банетом и Гораном. На гомили су, између осталог: велики пластични 
сто који је Ламброс понео за импровизовану трпезарију коју ни једном нисмо организовали, 
пластична гајба за хлеб која је завршила у контејнеру, пластично Ацино буре са храном, 
картонске кутије, торбе, планинарска опрема на гомили,  цепини, дерезе, ужад... Најлакши пут 
до куће је преко Аустрије. Купујемо карте до Филаха. Стижемо око 02.00. Инсистирам да се 
шетамо по граду у коме сам била пре 20 година. Сутко је и онако гладан. Излазимо из подземне 
железничке станице. Град је мали, осветљен, на реци близу моста преко ког прелазимо 
шљашти брод. Много младих нациста је у граду. Обилазимо киоске. Сликамо се испред 
фонтане у облику неке животиње. При повратку, из једне кафане излази група која пева 
"...Бехар пробехарао, мене је живот разочарао...". Прилично су пијани. Сутко купује гирос код 
неких Турака са којима се једва споразумева од којих животиња га праве. На самој станици 
налазимо бифе са вегетеријанским и разним другим сендвичима. Купујемо и чоколадице. 
Остатак ноћи спавам на клупи у врећи. 
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Недеља, 10.08. У 06.00 полази воз директно за Београд. Улазимо у купе прве класе иако 
немамо за то резервације. Нико нас не дира осим хрватских цариника, али ми не реагујемо. 
Неколико минута по поласку, Бошко схвата да Вучко није ушао у воз. Паметна глава отишла је у 
станични тоалет као да не зна да код њих возови крећу у минут. Узима од Ламброса 100 евра и 
спреман је да сиђе на следећој станици. Међутим, полиција улази у воз и обавештава нас да се 
"Господин Вуцковиц" јавио са станице и замолио да му оставе карту и ранац. Ући ће у следећи 
воз. После смо чули да је био јако бесан. На себе, наравно. Седим мало са Сутком, па 
прелазим код Шибалића у купе у којем може да се спава. Он и даље снима. Има добру идеју за 
стрип. Преко Словеније и Хрватске, стижемо најпре на станицу Нови Београд где излази део 
групе и настаје општи хаос са стварима. Више не знамо шта је чије. Око 18.00 и ми смо у 
Београду. Јавила сам мами и деци да ме чекају на станици 46-ице. Све се срећно завршава. 
Скоро све... Са Банетовим татом сам у контакту сваки дан. Они су у неком хотелу, чекају да се 
аутобус поправи. Газдин рођак доноси паре и у петак крећу  на  пут. Каква агонија. 
Збирна висина свих врхова износи 20731 м. Ефективна висина за нас кОЈИ смо освојили  четири 
врха  је  8116 м.  За  пет  врхова – 10588  м. 
          

(Дневник Невене Михајловић) 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОРАК ПО КОРАК – МАТЕРХОРН 
 
 

Све је почело 05.08.2003. Као и за сваку акцију, рано ујутро се завршавало са паковањем 
потребних ствари и хране за успон. Ни овај успон, успон на један од најтежих врхова Европе, 
ништа се није разликовао по организацији од осталих на овој  тури. Нисмо знали шта нас чека: 
глечер или сува стена, где су домови, да ли раде, да ли има воде и још много питања је било 
без одговора. Срећом, екипа је била компактна, са пар људи који су били упућени у алпинизам. 
Скоро без алпинистичке опреме, сигурни у себе, кренули смо на Монт Червињо. Намерно га 
тако називам јер смо пели са италијанске стране. 
У 09.00 нам је кренуо аутобус за Червињо, али са преседањем. То време између два аутобуса, 
искористили смо за куповину хране. Нешто пред подне, први пут угледасмо наш крајњи циљ. 
Осмеси на лицима, на уснама уздаси и речи: "И није тако оштар. Бар тако одавде изгледа!" 
Осокољени предходним једнодневним успонима на тешке врхове и вишечасовним боравком на 
висинама преко 4200 мнв на Мон Блану, знали смо да проблема са снагом и аклиматизацијом 
неће бити.  
По доласку у Червињо, распитали смо се о времену у локалном планинарском друштву. Још 
једна коцкица се сложила. Наредна три дана са оптимистичком прогнозом.Око 13.00 кренусмо 
са тешким ранцима, пуним ствари које нам неће требати на овом успону, из разлога које ћете 
прочитати касније, на планину голу и негостољубиву. Упркос томе, по њеним плећима гмижу 
колоне људи, од којих немају сви среће да у првом покушају учине оно што смо нас седморица 
постигли - да досегну до врха. Али, пут до врха води преко трња. Прича почиње...  
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На почетку, одмах проблем: Којим путем? Наравно, погрешним. Ајде назад! За око два 
сата хода, по још увек зеленој природи, попесмо се на 2800 мнв, до дома који се реновирао и 
који је наравно био затворен. Шта даље? Где са стварима? Куда води стаза, глечером или не? 

Настављамо са комплет опремом. Доста брзо смо добили на висини. То нас охрабри, 
да ћемо успети до мрака да стигнемо до дома и зато смо прилично ретко правили кратке паузе. 
На једној од тих кратких пауза, умало да нам се пут прекине. Камен. Ниоткуда, право на нас! 
Величине фудбалске лопте, пао је с неба и у силним рикошетима изазвао повреду на Ивановом 
листу леве ноге. Моментално, сви заједно, потрчасмо до најближе стене. Тај камен остао је 
миетерија до краја. Одакле се створио? 

Стаза постаје све нејаснија и захтевнија, а ми све уморнији. Утркивање са мраком 
почиње. Иако се смркава прилично касно, око 22.00, код каменог зида који се пење уз помоћ 
ланца, стиже нас и та невоља. Нисмо могли са стварима уз тај ланац, па су њих Никола и 
Ламброс извукли ужетом. а ми, како је ко знао. Дом је био ту, на дохват руке. Стигосмо подно 
њега. Ту се десило нешто што сад нећу помињати, а оне који знају ћу подеетити да је Врагец 
био главни актер догађаја. Кад споменух Врагеца, сетих се да вас нисам упознао са екипом. За 
Ивана, Николу и Ламброса. који је био и вођа екипе, сте већ чули. Ту смо били још и Шибалић, 
Милош, горе споменути Врагец и ја - Аца. 

 

 
 
У дому, тишина и мрак. Попалисмо батеријске лампе, а затим и неке свеће. Тек под 

том светлошћу, приметисмо да је дом одлично опремљен. Има плина, кревета, ћебади. 
Буквално свега што смо понели, изузев воде која нам је већ тада била при крају. Нешто смо 
прегризли и легли да спавамо око поноћи. 

Прве екипе су, у цик зоре, негде око 04.00 кренуле на пут који је и нас чекао. Ми смо 
се лагано покренули око 08.30. На путу су се смењивале окомите стазе, вертикалне, осигуране 
сајлама, ланцима или бродским ужадима. Од осигурања смо користили највише десет прстију 
на рукама. а тек смо се ту и тамо навезивали и то на местима где је било леда, јер је протекле 
ноћи нападао снег. Напредовали смо споро, али сигурно. На најопаснијем месту, на бродским 
лествама, десила су нам се два одвојена инцидента. Шибалићу је неки странац, како смо звали 
све па и домаће Италијане, оборио камен на главу. На срећу, једини од нас, који је носио шлем 
све време био је управо Шиба. Други инцидент се десио мени, када ми је једна Намица, 
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спуштајући се безбедно са осигурањем, згазила на руку која ми је тада била најбољи друг. 
Нисам издржао да јој не одбрусим на сочном српском језику.  

Око 14.00 ето нас на врху. Срећни, уморни и све више жедни. Из ранчева вадимо 
чоколаде и фото-апарате, док воду има само Љуба Врагец. Пописмо сви по гутљај, два. Снег 
којим сам напунио флашу непосредно пред врхом, још се није отопио. Поглед је био 
невероватан: Цермат са једне, Червињо са друге стране била су једина насеља која се виде у 
мору врхова. Већином су то окомити гребенски врхови, али смо видели и шиљке који су 
штрчали из ледничких долина. 0 самој стени Матерхорна вам нећу много рећи, изузев даје 
најближа зараван 1700 м под ногама "освајача". 
 
 

 
 

Пола пута је прошло, али по мишљењу многих, остао је тежи део. Да би себи 
олакшали силазак, користили смо абзајл, кад год смо то могли. Сигурно смо 15, ако не и 20 пута 
пуштали уже. Срећом, сидришта има и више него што је потребно. То је трајало све до 21.00. 

Опет мрак и тишина у дому. Притајено смо се смешили и честитали једни другима. 
Тек сада, на сигурном, почели смо да осећамо умор, бол, глад, а изнад свега неописиву жеђ. 
Како је утолити без воде? Почесмо да преврћемо ствари по трпезарији. Ни странци нису 
наивни, спавају са флашама поред глава. Тако и одосмо жедни на спавање. 
Јутро је свануло лепше него икад, или ми се тако само чинило. После кратког паковања, 
похитасмо према води-која-живот-значи, и ту лекцију смо врло добро научили. Чини ми се да 
смо у пар скокова стигли до првих поточића који су се цедили из снежних крпа и са собом 
носили по мало песка и још којекаквог наноса, али није нам сметало. Где ли нам је стала толика 
вода? Као да смо расушена бурад. Још брже кренусмо ка зеленој вегетацији, која је била још 
увек доста испод нас. Код првог дома, који се реновирао, направили смо последњу паузу на 
овој прелепој планини. Срећни и испуњени, сад већ на сигурном, на трави која је расла међу 
камењем, направисмо последње снимке за своје албуме. Даљи пут до кампа није донео ништа 
занимљиво. А тамо - пољупци, честитке, питања... Неко време смо им били на располагању, 
задовољавали њихову знатижељу, али пошто смо још исто вече кретали ка Београду, морали 
смо мало и ми да се одморимо. Да искористимо удобност кампа, да скинемо тродневне наслаге 
зноја и прашине. Касно увече напустисмо Аосту, са жељом да јој се једном вратимо. 
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Тако се нас седморица, мало случајно, мало срећно, а највише срцем, попесмо на 
Монт Червињо или Матерхорн, ко како више воли. 

Велики поздрав до неке наредне приче, надам се убрзо, и да ће бити са атрактивног 
места исто колико је и ова била! 

 

 

                         (Из дневника АЦЕ ЛУКИЋА) 

 
 
 
 
 
... и некад ... 
 
 
 

ПРЕЛАЗ  ПРЕКО МАТЕРХОРНА   1956. године 

Прво југословенско пречање Лион у Хернли гребеном којим су правцима изведена прва два 

класична успона на Матерхорну 

 
 

Осећање које сам носио у себи било је слично оном које се има у повратку нечем што је већ било. 

Било шта данас да кажем, још увек остаје шупљина у речи, колико год да се потрудим да нешто 

опишем. Поготово, ако су то доживљавања ношена у себи. 

Када смо сишли са воза у Шатион, италијанско исходиште за Матерхорн, да би нас аутобус, после 

непуна два сата вожње, дигао са 1000 на 2024 метра надморске висине у познато смучарско стециште 

Червина - Броил, нисмо још били сигурни да ли ћемо при повратку имати Матерхорн у правом смислу те 

речи - за собом. Матерхорн је, међутим, остао овај пут за нама. И мислим да су нам за то кораци у 

повратку преко његових распрслих глечера били дивовски велики, не толико што смо, следећи 

инстиктивно жељу да избегнемо невреме, хитали натраг у долину, колико да са веће дубине можемо опет 

гледати у његов виторог и врх. Његова сенка, лежећи по долини исувише тешка да се пре новог свитања 

још једном подигне, није нам више уливала страха нити је за собом вукла злослутност  стрмина. 

0 њему нисмо знали много. Знали смо да га је освојио Вимпер, 14.јула 1865. године са швајцарске стране 

по Хернли гребену. Знали смо и то да је узалуд шест година пре тога покушао да ово своје дело оствари 

са италијанске стране са Жан Антоан Карелом, обичним сељаком из долине Валтурнанш, ина-че 

незаменљивим водичем тога доба комеје и самом још од 1857. године ово постао једини животни циљ. 

Знали смо да је имао среће више од Карела захваљујући само лакшој страни коју је одабрао за наставак 

својих покушаја, којом је отворен данас најлакши приступ на „најлепшу планину Европе". Но нисмо 

знали какве су све тешкоће чекале Карела да одмах  за њима изађе - као други - на теме Червина, како 

домороци називају ову прекрасну планину. Били смо први Југословени који ће претраверзирати 

Матерхорн преко ова два класична успона - Лион и Хернли гребеном. Пријатност првенства мешала се 

тог дана са нелагодношћу непознатог, непознатог у оних завршних 400 метара под врхом, одакле сам се 

стиснутих зуба у сагласности са својим тадањим партнером вратио прошлог лета, са оним тако 

непријатним утиском потиштености када се нешто не освоји. Којих два сата успона од Червина 

непрегледним стрмим пашњацима шкрте горске траве, прескакање кладенаца и слапова којих је овде 
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безброј и стижемо на 2800 метара, на којој висини из овлаш клесаних камених блокова стоји подигнута 

пријатна велика зграда Рифуђо Орионде. Недалеко од куће, на малој заравни, дижемо „велценбах". Тесан 

додуше, али довољно топао да на ветрометини сакрије двојицу у спаваћим врећама. Док сам на бензин-

примусу припремао оброк, почело је и невреме. Једва да смо стигли да спремимо опрему, кад се из 

раствореног неба осуо град. Од кад се мотам по брдима такав још нисам доживео. Већи од ораха, парао је 

по танком гумираном крову да смо се стрепећи питали: кад ће и по нама? На доласку ноћи, град је 

прелазио у ледену кишу, да би се доцније смењивао са снегом. Тад смо и заспали. Али не задуго. 

Готово истовремено, разбудило нас је урлање ветрова. Махинално, прихватили смо се обојица за танке 

алуминијумске штапове. Као препуно једро на-пињала се страна шатора окренута Фурген-седлу. Били 

смо у неизвесности да ли ће шатор издржати. Не сећам се, да ли сам још гдегод морао тако да вичем на 

уши човеку до мене да би ме овај разумео шта хоћу. Тражио сам да из резервног веша, који смо прострли 

подасе, ископа његове ватиране рукавице. Лед је толико тукао по чукљевима смрзнутих прстију да је 

постајало неиздрживо тек тако, голих руку, држати штапове шатора. Због грмљавине која се наставила, 

више сујеверја ради, избацили смо далеко уоколо сву гвоздену опрему из шатора. Срећом, сурласти 

„Хималаја" - улаз на шатору омогућио је довољно добро и брзо затварање да нас није ни изнутра 

подухватио подивљали ветар. Сутрадан, гледали су нас с неверицом, као фанатике којима посебно 

уживање чини ношење с временом. Међутим, не верујем да им је падало на памет да смо на тај начин 

хтели уштедети по 1500 лира по особи, колико се овде плаћа по једној постељи. 

 

Валски Алпи - Машерхорн - Червино - леви је Лион гребен (иреко њега и Хенрли гребена 

изведено  је  иречење из Ишалије у Швајцарску) 

 
 

 

Према искуству од прошле ноћи, легли смо када и кокоши домарке. И с правом. Следећа ноћ се мало 

разликовала од претходне. Само је јутро било већ ведрије. Тако смо у поодмакло доподне с потребном 

опремом и нешто рациониране хране пошли ка глечеру. Пут нас води крај Кареловог крста, скромног и 

јединог споменика великану овога краја, подигнутог на каменој литици на дну зеленог глечера. Место на 

коме треба наскочити глечер означено је овећом пирамидом из камена. То је међународни начин 

обележавања свих места на којима претходник жели да помогне у налажењу правог пролаза кад планину 
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заодене магла и невреме. Глечер не намеће неке посебне проблеме, изузев што захтева да се траверзира 

стрмином горњег руба ради избегавања лавина из вршног дела стене, завитог у новозапали снег. 

Нешто доцније скрећемо лево у стрми кулоар који ће нас извести на Лион гребен, 400 метара над нама. 

Добро га познајем још од прошлог лета. Знам да све време успона сипа у очи слеђени снег, да често и 

преко метар дубоким жљебом у слеђеном фирну као низ тобоган лети огромно камење, ледени блокови и 

оштар зрнасти снег у таблама. Везани ужетом по целој дужини лагано одмичемо ка вишем, што овде 

значи сигурнијем. Наочаре за снег добро су дошле, јер штите очи од неумитног одбљеска зракова сунца 

које се примакло зениту. Овде је лане одлетело четворо Американаца, да их ниже доле прогута глечер 

својим разјапљеним стоструким ждрелима. Можда их тек коју деценију касније, као оно недавно 

Винклера, избаци подземном бујицом на камење морене. Али и то зависи само од његове ћуди. 

На два три потега, којих стотинак метара над нама, чујемо гласове. Кад смо се већ докопали руба, уместо 

поздрава водио се, отприлике овакав дијалог: 

„Ако вам се жури... - горе ћете наћи двоје мртвих." - „Шта кажу људи?" -„Двоје мртвих су, кажу, - горе." 

- „Јел то ту обичај?..." - „Изгледа да јесте." 

Били су Аустријанци. Довде су дошли директно из Бројла, по јужној падини Теста дел Леоне. Успут су 

срели повратнике са врха. Од њих су чули ту вест. Негде, на стрмени гребена, нестало је двоје 

Наполитанаца. У невреме прошлог дана. Ови их нису пронашли. Па зашто бисмо онда требали ми да их 

сретнемо! Саопштио сам партнеру да нам изгледа ни овом приликом није суђено да сагледамо врх. 

Мртве треба спустити натраг, у долину. Звучи као неумесно, али у овој ситуацији то је било обично 

питање: „Да ли имате добра леђа камараде?" -„Имамо." - „Зашто?"- Објаснио сам да је код нас члан 

горске службе спасавања дужан да, у зависности од околности, организује спасавање, па макар то било и 

обично ношење тела усмрћених. Аустријанци су флегматично слегли раменима пруживши утешну 

информацију да је тај гробарски посао у овим крајевима ствар организације водича, а не ни њихова нн 

моја. 

Даље смо пењали ћутке гребеном заједно, до бивака Амадео. У тој дивљини каменог хаоса окованог 

леденим рекама, као оаза у пустињи добро долази ова дрвена колиба изграђена искључиво добровољним 

радом љубитеља овог каменог колоса. Када планину захвати невреме које је у овим крајевима безмало 

свакодневна појава, пријатан осећај сигурности добија човек када под топлим покривачем на скупном 

лежишту слуша где као топовске салве грме новим падавинама преоптерећени глечери у свом лаганом, 

али незадрживом току ка долини. Праскање стреха отргнутих са гребена повлачи за собом огромне 

широке лавине за којима ускоро нипгга друго не остаје, осим широки траг и тутањ којим проламају 

врхове. 

Пењачи пристигли за нама донели су умирујућу вест да су водичи већ пронашли једног од Наполитанаца. 

У потврду те вести видимо 1000 метара под нашим ногама као мраве ситне прилике како обилазе око 

нечег црног, безобличног, испруженог на глечеру. Оно што је касније допринело још мучнијој атмосфери 

тог поподнева, била је вест више: још двоје алпиниста из Минхена нестало је у Цмут грату, гребену који 

се тек на врху састављао са нашим. Четворо их, значи, мање! И иехотице, ово те приводи размишљању. 

Легли смо кад се смркавало. Запао сам у неко полуразмишљање. И притиснут размишљањем које ми се 

ретко кад наметне, те ноћи слабо сам спавао. Зора ме нашла будног. 

Нисмо пошли пре шест како сам намеравао, јер су се небом вукли сумњиви облаци. Пошли смо тек иза 

осам. Пењаље нам није падало тешко као што сам очекивао. Једна ноћ аклиматизације била је добро 

дошла да нас снага није издавала, а ни даха нам није понестало на напорним одсецима ветром брисаним 

гребеном. Но једна ноћ још увек није била довољна да се и организам мога партнера привикне. На нос је 

потекла крв. Обична појава код многих, ненавикнутих на висину. Но ово га још увек није натерало да 

тражи повратак. Вели, да му је потпуно престала тек кад смо превалили врх. 

Под Пик Тиндалом забрињава ме на једном месту што ме не следи, нити ми се одазива готово читав сат. 

Осигуравајући обоје преко једног климавог, у гребену заглављеног камена, пењао сам опрезно за скоро 

половину дужине ужета да бих га видео где својеглаво настоји да испење „нешто лакше", јер му се није 

свидело да иде онуда куда самја прошао. (По каснијој реконструкцији догађаја који се два дана пре 

одиграо на овом гребену, ту негде је било место одакле су морали одлетети Наполитанци у свом 

хиљадуметарском слалому низ јужну стену Матерхорна до глечера. Судећи по ужету које је остало 
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читаво па пронађено два дана после несреће, сви изгледи указују на то да партнери нису били добро 

навезани. Ни на једном крају уже није било прекинуто, није било ни пререзано, било је напросто 

развезано. 

До под врх, време је било ветровито и ведро. Кад смо се попели били смо у магли. Видик - баш никакав. 

Да није било великог гвозденог крста на уском гребену, готово не бисмо ни знали када смо стрчали са 

њега. Ветарје био толико силовит да је тада изгледало сувише прозаично. У силазу, сустигли смо једиу 

италијанску навезу и даље наставили пењање заједно. Већ у дубоки мрак, видећи да се не можемо 

докопати склоништа, решили смо се на бивак под ведрим небом. „Да ли сте већ често бивакирали?" - 

„Не. Нисмо. Ово нам је први бивак..." -По томе сам оценио да је умесније да га партнер и ја поставимо. У 

мраку напипане пукотине прогутале су серију клинова. Тако смо се навезали, имајући пред собом чак и 

уверљиву ограду, мада само из обичног перлон пењачког ужета. Ноћ смо провели на једној узаној 

каменој полици. Њих троје седећи скупљених ногу на мокром смотаном остатку ужади, док сам ја остао 

да престојим у омчама. У моменту кад сам из ранца вадио винил бивак - врећу, довољно комотну да 

прими све четворо, озебли прсти због рада без рукавица показали су се довољно неспретни да је испусте. 

Пажљиво осигуран од стране партнера узалуд сам покушавао да је пронађем на некој замишљеној 

избочини, насумице пењући у тмини стену за читаву дужину ужета под нама. У понору мрака нестала је 

ка долини. Остали смо без ње. 

Не знам кад је кога савладао сан. И ове ноћи ја сам опет размишљао. 

Као у бунилу из полусна прену ме пењачима тако познат осећај да се пропада у бездан. Опет цвокотање. 

На ногама, крутим, као туђим, „пумпам" да бих се загрејао: чучни, устај, чучни, устај... Не знам колико 

дуго. У један мах осврнух се према Цермату; негде на 1600м висине топло су подрхтавале сишућне 

светиљке. Мени, на 4200 м изгледале су више иронично. Ко те је терао да се вереш туда? Ко? Дај -реци!... 

Нико. Нико ме није терао. Можда, можда потреба да када сиђем доле будем задовољнији скромнијим но 

што сам био пре овог пењања... И жалим што ми недостаје способности да овом научим и друге. Али је 

већ доста да сам и себе научио... 

И опет ме пригрли - „ сан ". 

Једва да је почело да свиће и ми смо дигли бивак. Ускоро смо били далеко под Италијанима. Снег је већ 

увелико падао. Отпочело је невреме. После свега сат времена били смо у Солвеј хите. Значи, толико још 

било је потребно да бисмо ноћили испружени! Овде налазимо све, изузев двоје, који су јуче били бржи 

од нас. Партнер би рађе да овде чекамо да се време умири. Међутим, налазимо да је паметније да бежимо 

ка долини. У десет, када смо кренули, увиђамо да је то паметно. Водичи, са клијентима на ужету, обрћу 

такође. Долина зове својом сигурношћу. Тек неки, безглаво настављају успон, да се поклоне врху, кога 

неће честито ни видети, али кога (зашто?) држе изнад вредности коју представљају тренутно њихови 

животи. 

Око један, ми смо били на сигурном. 

У Хернли хите, у Швајцарској - после низа уверавања да је неразумно по невремену прећи преко глечера 

који нити с ове, нити са италијанске стране, не познајемо - „Фројлајн" нам ипак некако показа лежаје. 

Овде смо провели још једну разуларену ноћ. Били смо сретни што смо на сигурном. 

Сутра. Сутра као да се није ништа догодило. Небо је опет било без крпице облака, планине у снежном 

белом покривачу, а ми, ми са оним пуним осећањем у грудима које прожима када се нешто обави. 

Грејани сунцем, спокојно смо ходали глечером који данас није миловао ни најмањи дашак ветра. Само су 

трагови новопопалих лавина парали заслепљујућу белину бљештеће снежне пустоши. 

Прешли смо границу која овде постоји тек на карти назначена. Да се гребен није ломио на две супротне 

падине, не бисмо ни знали где је. 

Морена је постајала све крупнија. Матерхорн се удаљавао за нама. Тако је, лагано, опет израстао у 

високи, достојанствен, монуметални обелиск, парајући над собом небо без граница и мере. 

 

 

 

                        Звонимир Блажина 



 16 

Aко сте пажљиво погледали наш и ваш Билтен, видели сте да се 
навршило 50 година од изласка првог броја. У наредном периоду, 
покушаћемо да упоредо са актуелним текстовима, дамо и репринт 
текстова који су објављивани у тим, давно изашлим бројевима Билтена. 

Надамо се да ће билтен надаље излазити чешће, и да ће бити 
богатији разноврсним прилозима, како чланова Радничког, тако и 
текстовима и сликама планинара осталих друштава. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

БИЛТЕН "ПД РАДНИЧКИ" излази захваљујући вашим прилозима, сугестијама, текстовима и 
фотографијама. Достављајте нам све што може допринети развоју и афирмацији планинарства.  
Уредништво се унапред захваљује на сарaдњи.  

 


