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                       ГРЕХ 
Кукурек убрах на сунчаној ливади
           да   мало пролећа  живог
у дому имам свом
           и лист један зелени,  који је вириоиз снега,
букетић најлепши да  буде  на столу мом...
           Сада вену оба...
           и цвет више није цвет,
 ни леп као они бели цветови
који тамо, на планинама,
поздрављају сунце
и јутро, и вече,
и ветар који милује меки сомот.
  Увео је  пре него што је процветао...
O, зашто, зашто сам га са собом понео?
             Јанез Медвешек
( Препевала са словеначког Бојана Поповић)

 Молба за цвеће у пролеће

Сунце на заласку  прати планинаре који, стазама преко цветних ливада, силазе  до 
места одакле ће се аутобусом вратити својим домовима.Враћају се опорављени 
пешачењем, освежени  планинским ваздухом, опијени мирисом  ливада и жељом 
да  доживљај понове. Успут беру цвеће, носе шарене букетиће  да украсе своје 
домове. Дивна слика  - али само за фото-апарат!  Цвеће, смештено у полице 
изнад седишта у аутобусу  увенуће, умреће већ на десетом километру.
Тамо,далеко,миришу зелене ливаде украшене  цветовима, који су имали срећу да 
не буду ишчупани руком “планинара” који воле природу... 

Бојана Поповић

Насловна страна: Брезовица - слободно скијање
Задња страна: РА зимски успон на Трем 2019. (1810 m)
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На почетку 21. века сведоци смо нестајања 
најлепших река Србије  због изградње 
малих хидроелектрана. Интересне групе и 

појединци остварују огромну материјалну корист, 
наносећи велику еколошку штету брдско-планинским 
подручјима. Енергетска корист је безначајна, а све 
то плаћају грађани Србиј  кроз рачуне за утрошену 
електричну енергију. Апсурдно је да тако нешто 
финансијски подржава читаво друштво  наметнутом 
обавезом да сва домаћинства плаћају накнаду 
за производњу енергије из обновљивих извора, о 
чему грађани нису  имали прилику да се изјасне. 
Једна од угрожених река је и Гвоздачка река, драгуљ 
планине Гоч. Гвоздачка река тече са Гоча према 
Ибру, а иза  села Брезна и састајања са потоком 
Шошаница мења име и постаје Брезанска река. 

У Гвоздачкој тј. Брезанској реци, као и на ширем простору 
Гоча, живи видра која је законом заштићена као природна 
реткост. Ова врста је индикатор незагађености вода и 
богатства ихтиофауне. По неким подацима на Гочу има 
40 процената укупне балканске флоре и фауне. На Гочу 
се може наћи више лековитих и јестивих биљака него 
на Копаонику, Златибору и Тари заједно. Захваљујући 
природним одликама, превасходно очувању биолошке 
разноврсности и шумским заједницама, као и лепоти 
предела, погодној клими, богатству река и створеним 
вредностима, Влада Републике Србије 2014. 
године је шумски комплекс Гоч-Гвоздац  прогласила 

Специјалним резерватом природе II категорије.
Нажалост,  2017. године на Брезанској  реци, десној 
притоци Ибра,  изграђена је мала хидроцентрала 
„Кунара“, која има нефункционалну „ рибљу стазу“,  
кроз коју протиче безначајна количина воде, а још 
увек нису уклоњени делови оплате за бетонирање. 
Траса миниелектране “Кунара” у потпуности је 
прекрила километар посебног станишта риба 
 “Гочка река”. Како наводи проф. др Ратко Ристић, 
декан Шумарског факултета из Београда, на овој 
реци је проток воде изнад водозахвата од 250 л/с, 
предвиђени биолошки минимум је 100 л/с, а стање од 
водозахвата до машинске зграде, у дужини од преко 
3,5 километара, само 17 литара протока у секунди. 
Због тога је у овој реци дошло до потпуног помора 
заштићене поточне пастрмке и осталог живог света.
И то није све. Наиме, још један инвеститор планира 
градњу мале хидроелектране “Караула” на Брезанској 
реци, у Специјалном резервату природе “Гоч-Гвоздац” и 
већ је пријавио радове. Приватна компанија, на основу 
одлуке  Владе Србије из 2016. године, купила је од 
Републичке дирекције за имовину 161 метар квадратни 
земљишта на току Гвоздачке реке, како би направили 
постројење за водозахват. Тај простор им не значи ништа, 
уколико не добију у закуп од Шумарског факултета 
земљиште за изградњу коридора за цеви, кроз које би 
вода од водозахвата долазила до зграде са турбинама.
Овоме се оштро успротивио Шумарски факултет у 
Београду, иначе управљач поменутог специјалног 
резервата природе и најавио да шумске 

САЧУВАЈМО  
РЕКЕ  СРБИЈЕ

РЕКЕ - ПЛАНИНСКИ БИСЕРИ
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поседе неће дати у закуп за овакве намене. 
Подршку Шумарском факултету дао је и 
председник Савета Универзитета у Београду 
Александар Поповић, истичући да Савет штити 
имовину Универзитета у Београду од “бруталне 
злоупотребе” и градње мини- хидроелектране на Гочу. 
Декан Шумарског факултета др Ратко Ристић истиче: 
“Проблеми који су уочени изградњом постојећих 
миниелектрана захтевају хитно преиспитивање 
процедура за издавање дозвола како за планиране, 
тако и изграђене објекте, уз императив забране 
даље градње у заштићеним подручјима. Наставак 
изградње миниелектрана у Србији,  до планираног 
броја (850) довео би до озбиљних екосистемских 
поремећаја, деградације животне средине и био 

би индикатор неспособности система, али и шире 
друштвене заједнице, да сагледају аутодеструктивност 
ове форме понашања у јавном животу. То би, 
поред осталог, значило и ускраћивање основног 
људског права сваком грађанину Републике Србије, 
да користи током свог живота и сачува за будућа 
покољења, јединствене природне вредности Србије.“
Сачувајмо реке Србије!

Рада Вукосављевић, Краљево

Фотографије сл (1) и сл (2) аутор Горан Николић (река 
после МХЕ)

Сл (3) и сл(4) аутор Р.Вукосављевић (река пре МХЕ)

РЕКЕ - ПЛАНИНСКИ БИСЕРИ
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Планинарски савез Града Ниша и Град Ниш 1. и 2. 
марта 2019. године били су домаћини редовне 
Годишње скупштине Планинарског савеза 

Србије. Традиционална гостољубивост планинара 
овог дела Србије још једном се показала на делу и 
потврдила да нисмо погрешили у избору овогодишњег 
домаћина.
Манифестација је трајала два дана, а Команда 
Копнене војске, којој дугујемо велику захвалност, нам 
је уступила Дом Војске, где смо одржали овогодишњи 
скуп делегата и планинара из целе Србије.
По доласку у Ниш, у петак 1. марта, делегацију 
Планинарског савеза Србије примили су градоначелник 
Ниша Дарко Булатовић и градски већник за омладину 
и спорт Бранислав Качар. У делегацији су били Исо 
Планић, председник ПСС, Слободан Гејо, председник 
ПСГН и Владислав Ценић, начелник ПСГН. У пријатном 
разговору градоначелник је рекао да Град Ниш 
свесрдно помаже спорт, па самим тим и планинарство. 
Добили смо и обећање да ће Град учинити све што је у 
могућности и помоћи око решавања највећег проблема 
који планинари у Нишу имају, а то је обнављање 
планинарског дома на Бојаниним водама.
У поподневним сатима програм је отворен изложбом 
фотографија планинарских клубова, чланица ПСГН, а 

затим су одржане презентације:
- ‘’Резултати новијих спелеолошких истраживања у 
кањону Владикине плоче’’ – Немања Милосављевић, 
КС ПСС
- ‘’Парк природе Сићевачка клисура’’ - Заштићена 
подручја у околини Ниша и њихов значај – Бојан Митић, 

ПРВА РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА 
XXII САЗИВА ПЛАНИНАРСКОГ 

САВЕЗА СРБИЈЕ
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ЈП „Србија шуме“
- ‘’Четврт века ПАЕК  Ниш’’ – Весна Павловић, 
- ‘’70 година ПД „Сува планина“ Ниш – Војкан 
Комадинић, 
- 
У суботу, 2.марта, пре отварања Скупштине, на 
градском тргу Горска служба спасавања одржала је 
показну вежбу.
 После пријема делегата и наступа хора ‘’Грација’’, под 
диригентском палицом Сузане Петровић, који је извео 
химну Србије ‘’Боже правде’’, званично је почела са 
радом седница Скупштине ПСС. Ове године седници 
је присуствовало 160 делегата из 86 клубова (144 са 
правом гласа и 16 без права гласа).
Уочи отварања Скупштине, путем видео-везе из Финске, 
са Европског првенства у пењању на леду, делегатима 
се обратила и пожела успешан рад Катарина Мановски, 
која је предводила нашу спортску репрезентацију.  
Председник ПСС Исо Планић је поздравио присутне 
госте и делегате, а након избора радних тела 
Скупштине, извештаја верификационе комисије, 
усвајања дневног реда и потврђивања Пословника 
о раду Скупштине, поднети су извештаји Управног 
одбора, Начелништва, Надзорног одбора и Већа части. 
После дискусије присутних делегата, великом већином 
гласова усвојени су сви поднети извештаји. 
     Најсвечанији део седнице Скупштине била је додела 
признања.   На основу учешћа на Републичким акцијама 
у 2018. години, признања су добиле планинарске 
организације:

1. ПСК „ Железничар“ – Краљево
2. ПСК „Јастребац“ – Крушевац
3. ПСК „ Победа“ – Београд

ПСД „Љуктен“ – Трстеник
Повељу Планинарског савеза Србије  за „Планинарско 
дело“ добио је Бранислав  Божовић - Денис.
     На Скупштини је представљена нова маркетиншка 
кампања ПСС са слоганом  ‘’Планине зову’’, која  
промовише  планинарство и омасовљење, а то је, 
поред рада са младима,  један од циљева садашњег 
руководства Савеза.
     Заједнички ручак свих делегата је још једна традиција 
коју смо поштовали и ове године. Тиме је и завршена 
овогодишња седница Скупштине Планинарског савеза 
Србије.
     До следеће године, новог окупљања и новог 
домаћина...

                                                                                                                                                      
     Владислав Ценић

Начелник ПСГН и члан УО ПСС



77

ПЛАНИНАРСКИ ЈУБИЛЕЈИ

Први писани трагови о организованом 
планинарству у Нишу датирају из давне 
1910. године. Нишки лист „Трговина“ у броју 

6 од 21.1.1910. пише о одржавању Збора, на коме је 
формирано Планинарско друштво, чији је председник 
био Михајло Бабић, директор гимназије. Исте године, с 
пролећа, крећу први организовани планинарски излети 
у нишкој околини. Нажалост, балкански, а затим и Први 
светски рат прекидају планинарске активности. Обнова 
организованог планинарства у Нишу креће 1930. године 
формирањем Планинарско-туристичког друштва 
„Морава“, чији је први председник био Александар 
Митић, пуковник у пензији и Планинарско-туристичог 
друштва „Излетник“ са председником Славољубом 
Милорадовићем на челу. Први пут се под називом „Сува 
планина“, планинарско друштво појављује априла 
1931 године, настало из Планинарско-излетничког 
друштва „Излетник“. Оснивачка скупштина за првог 
председника Друштва бира студента права Светислава 
Стојановића, а већ наредне године председник постаје 
Славољуб Милорадовић, професор гимназије.
Године 1938. Планинарско друштво „Сува Планина“ 
мења назив у Планинарско друштво „Ниш“, које постаје 
члан Савеза планинарских друштава Краљевине 
Југославије. Године 1940. седиште Друштва је било у 
Обреновићевој улици бр.6 у Нишу (тел: 1-68).

Обнова планинарства у Нишу, после Другог светског 
рата, почиње 1948. године под руководством Мила 
Боричића, пуковника ЈНА. Планинарско друштво 
„Ниш“ одржава оснивачку Скупштину у мају 1949. 
године.У новембру 1949. године одржана је Скупштина 
Планинарског друштва „Ниш“, на којој је промењен 
назив  у : Планинарско друштво „Сува планина“ Ниш. Тај 
догађај славимо као рођендан ПД „Сува планина“ Ниш. 
Први председник Друштва био је Сретен Станковић, 
наставник физичког васпитања. Од те давне 1949. 
године, ПД „Сува планина“ живи и ради без прекида до 
данашњих дана, сврставајући се тако у ред најстаријих 
планинарских друштава у Србији. .У току своје дуге 
и богате историје „Сува планина“ је пролазила кроз 
фазе успона и падова, делећи најчешће добро и зло са 
приликама у друштву.
Период од 1949-1969. године, сматра се златним 
периодом Планинарског друштва „ Сува планина“. 
Од почетних сто, чланство се у наведеном периоду 
увећало на 320. Поред излета у околини Ниша, 
почињу и успони на планинске врхове широм 
тадашње Југославије и Европе. Честа су била и 
учешћа на слетовима планинара, који су у то време 
били „у моди“ ( Слет планинара на Јакупици 1950. 
године, и Слет планинара на Копаонику 1951 год., и 
Слет планинара на Тари 1952 год, затим слетови на 
Сутјесци, Проклетијама, Словенији итд.). Почињу са 
радом секције за алпинизам, оријентацију, скијашка 
секција, спелеолошка секција итд. Значајан подстрек 

СЕДАМДЕСЕТ  ГОДИНА ПЛАНИНАРСКОГ 
ДРУШТВА“СУВА ПЛАНИНА” НИШ
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развоју планинарства у Нишу дају и планинарски 
домови. Свечаним отварањем поводом 14 октобра – 
Дана ослободјења Ниша, 1952 године, планинарима је 
предат на управљање дом на Плочама. Већ наредне 
године нишки планинари добијају и дом у Островици, а 
1956 године планинари граде дом на Бојаниним водама 
и отварају за коришђење 1958. године. Године 1959. 
СО Града Ниша додељује планинарима дом у нишкој 
Тврђави. Овај дом ће наредних деценија постати 
омиљено место окупљања нишких планинара. Почињу 
и радови на  уређењеу и маркирању стаза на Сувој 
планини и Сврљишким планинама. Друштво формира 
више огранака у школама, установама и радним 
организацијама, одакле се регрутује велики број нових 
планинара. Најактивнији су били огранци у медицинској 
школи, градској и војној болници. Пионирски огранак у 
Осмогодишњој школи „Ратко Вукићевић“, под вођством 
наставника Бранка Томовића – Баје, био је најбољи у 
граду.

 У овом периоду планинари су се попели на најважније 
врхове у нашој и страним земљама. Сувопланинци“ 
су се попели на  Матерхорн (4478), Гросглокнер 
(3798), Гросвендигер (3666), Мармоладу (3343), Тре 
Циме(2999), Монблан (4810) итд. Наш члан, Тома 
Врачевић се попео на  Елбрус (5642). Поред тога, 
више пута су се попели на врхове Триглава, Митикаса 
,Мусале, Маљовица, Пелистера, Солунске главе, 
Ђеровице, Кораба...
 Године 1959.  Друштво покреће часопис „Планинар“ 
који уређују: Реља Аранитовић,  Лаза Божидаревић, 
Милица Матић, Благоје Матић, Часлав Николић, Милан 
Радивојевић и Миодраг Филиповић.Уз све ово, ПД 
„Сува планина“ има и летњи табор у Омишу, где под 
повољним условима  организује летовање на мору за 
своје чланове, током јула и августа. Нарочите заслуге 
за развој Друштва у овом периоду имају : Сретен 
Станковић, Мило Боричић, Крстивоје Танасијевић, 
Анђелковић Василије и Филиповић Миодраг – Фића.
Након овог „златног периода“, долази период 

стагнације упоредо са тешким годинама распада 
Југославије, транзиције, ратова, санкција, праћених 
падом животног стандарда, растом незапослености 
итд. Долази до осипања чланства. До 2010. године број 
чланова се креће од 40 до 50. Криза је довела и до 
губитка домова. Дом на Бојаниним водама је изгорео у 
подметнутом пожару, а Дом у Островици је руиниран, 
јер није било средстава за  одржавање. Распадом 
Југославије  изгубљено је и летовалиште у Омишу, 
а 2015. године, градска власт нам одузима и Дом у 
Тврђави, задајући тежак ударац нишком планинарству. 
Изгубљен је и Дом на Плочи, који је, кроз поступак 
реституције враћен првобитним власницима. У тако 
отежаним условима, „Сува планина“ успева да опстане. 
Планинарске акције, састанци и остале активности се 
редовно изводе. Предност добијају акције локалног 
типа. Посебне заслуге за рад и опстанак Друштва у 
овом тешком периоду имају др. Лаза Божидаревић, 
Љубодраг Давидовић, Живојин Миљковић и Миодраг 
Митић, који су се смењивали на месту председника 
Друштва.
Од 2010. године, захваљујући групи ентузијаста, на челу 
са Војканом Комадинићем, актуелним председником, 
креће  ренесанса Друштва. Број чланова расте из 
године у годину.У последње три године број чланова 
се редовно увећава за више од 30%. 2018.  годину 
Друштво завршава са 202 члана. 

 Поред локалних, све више се изводе и високогорске 
акције, вежбе на природној стени, акције у иностранству, 
таборовања  и сл. Поново се пењемо на Јулијске Алпе, 
Олимп, Мусалу, Вихрен, Проклетије, Пелистер, Комове, 
Кораб, Шару, Руен...Планирамо да  се, у блиској 
будућности, осмелимо  и на одлазак на значајније 
европске и светске врхове. У плану је да се, можда 
већ ове године, укључимо и у Трекинг лигу Србије, као 
и да крену са радом високогорска, бициклистичка  и 
скијашка секција.

ПЛАНИНАРСКИ ЈУБИЛЕЈИ ПЛАНИНАРСКИ ЈУБИЛЕЈИ
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У последње три године “Сува планина” је о свом 
трошку школовала и стекла 4 водича са лиценцом 
треће категорије у оквиру Службе водича ПСС-а, што  
значајно обогаћује и унапређује организацију и вођење 
планинарских акција.
У току је и подмлађивање Друштва. На акцијама је 
све више младих, а неки од њих већ и преузимају 
организацију и вођење планинарских акција  Посебно 
је активна мала Планинарска секција при ОШ” Ратко 
Вукићевић”, под вођством Татјане Љубомировић.
 Такође су обновљене активности на изградњи и 
уређењу планинарских објеката. Уређено је више 
планинарских стаза на теренима Суве планине и 
Сврљишких планина. На терену око  Бојаниних вода 
и Мосора на Сувој планини  поставили смо велики 
број металних путоказа, који су од велике помоћи 
планинарима и излетницима. Ове године је у плану 
обнова Љубине чесме на потезу од Бојаниних вода 
ка Трему у част Љубодрага Давидовића – чика Љубе, 
легенде планинарског друштва “Сува Планина”Ниш.
 Боља финансијска ситуација у Друштву омогућила је и 
набавку шатора, ужади, цепина, дереза и друге клупске 
планинарске опреме , која је на располагању свим 
члановима Друштва.  Планинарско друштво „Сува 
планина“ добија  и нови грб и заставу са симболом 
цвета рамонде, ендемитом Суве планине и симболом 
победе српске војске у Великом рату, на шта смо веома 
поносни.
Од 2018.  године смо покренули клупску акцију – 
Ђурђевдански успон на Дивну Горицу , један од врхова 
са најлепшим погледом на Сувој планини. Планинари 
су акцију радо  прихватили, а  интересантна је и за 

локалну самоуправу, па се надамо  да ће брзо ућу у 
Календар традиционалних акција ПСС-а.
ПД “Сува планина” редовно учествује у акцији 
Дани пешачења, а имамо и врло запажену улогу у 
активностима на одбрани наших планинских река.
На крају сваке календарске године организујемо  
„Планинарску забаву“, на којој се деле признања 
заслужним члановима и на којој, све више, имамо  
госте из планинарских клубова широм Србије. Иначе, 
имамо добру сарадњу готово са свим планинарским 
клубовима, посебно нишким, а  са ПД „Морич“ 
Власотинце смо се побратимили. Чланови смо 
Планинарског савеза Града Ниша и Планинарског 
савеза Србије, са којима такође одлично сарађујемо.
Од оснивања, па до данашњих дана, “Сува планина” 
је окупљала људе различитих професија -  лекаре, 
официре, раднике, ђаке, студенте, пољопривреднике, 
просветне раднике, инжињере итд. Старосна структуа 
је такође врло различита. Данас је најстарији активан 
члан Друштва Даница Петровић (1931), а најмлађи 
Илија Комадинић (2018). Наше посебно богатство су 
људи различитих нација и вероисповести, међу којима 
су се, својом активношћу, одувек истицали наши 
„Змајчеки”. Љубав према планини и жеља за дружењем 
све ове људе повезује у једну хармоничну целину под 
именом ПД „Сува планина“ Ниш и даје нам за право да, 
у годинама пред нама, очекујемо даље омасовљење 
чланства и напредак у свим областима.

                                Војкан Комадинић

ПЛАНИНАРСКИ ЈУБИЛЕЈИ
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УСПОН НА ТРЕМ 2019.

У суботу 23. фебруара успешно је реализована 
једна од најзахтевнијих планинарских акција 
у Србији – „Зимски успон на Трем“. Као и 

свих претходних  година, ову акцију која је, иначе, 
републичког карактера, 23. пут је организовао 
Планинарски клуб „Железничар“ из Ниша. Највиши 
врх Суве планине –Трем (висине 1810 метара) ове 
године је походило 900 планинара из 74 клуба из 
свих крајева Србије, Македоније, Бугарске, и један 
учесник из Немачке. По проценама организатора, 
читаву стазу, која је водила од Горње Студене до 
Трема (дужине 24 километра са висинском разликом 
од 1300 метара) савладало је око 700 планинара, 
док  један број учесника одлучио за нешто лакшу 

варијанту успона са Бојаниних вода. Традиционално,  
један број планинара спровео је успон из Доњег 
Душника, док је пет алпиниста успело да се попне 
на Трем са стеновите северне стране.  Временски 
услови су погодовали напору планинара  да и ове 
године савладају горостасни Трем, тако да су уз добру 
видљивост,  температуру која се кретала од -2 до -10 
степени  Целзијуса са повременим ударима ветра, 
сви имали прилику да уживају у успону и погледу 
са највишег врха Суве планине. Најстарији учесник 
акције ове године био је Миливој Црномарковић из 
Крушевца (71 година) а најмлађи Давид из Параћина 
(9 година).

ПК “Железничар” Ниш

РЕПУБЛИЧКА АКЦИЈА
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СЛОБОДНО ПЛАНИНАРСКО СКИЈАЊЕ

У једној од претходних тема закључио сам да је Шара 
веома погодна планина за „фри раид“ скијање. 

Две године касније,  неколико посета било је довољно 
да схватим да је моја процена  била блага -  Шара 
је, заправо, „лудило“ од планине, рај за турно и фри 
раид (слободне) скијаше. Усудићу се да кажем да на 
Балкану за ове видове зимске рекреације нема боље 
планине, а обишао сам их доста.
Није ни чудо да сам једну од најуспешнијих  зимских 
авантура у 2018. години имао управо на Брезовици. 
За неколико дана, између 15-18. фебруара , успели 
смо да “спустимо” доста падина, добро се дружимо и 
непланирано одрадимо један од лепших турно - успона 
(и спустова) икад - успон на врх Бистра!

ПРВИ ДАН - ЗАГРЕВАЊЕ

Магла - и то баш!!! Са прозора “Спорт турса” једва се 
назиру жуте мимоилазеће кабине зупчастог лифта, које 
превозе људе и ствари до хотела “Молика”. Видљивост 
испод 50 метара не обећава много активности за овај 
дан, па нам се не жури. Уз јутарњу кафу смишљамо 
шта бисмо могли да радимо по оваквом времену. Нема 
много опција, држимо се ски - стаза и мало шарамо 
поред, ако нам се укаже прилика. Време је “бљак“, па 
доносим одлуку да нема смисла да носим фото- апарат 
и остајем „наоружан“ само мобилним телефоном (ах, 
каква грешка!). 

Крећемо жичаром “велика ливада”, једином која 
ради тог дана  и, након висинског скока од неких 500 
метара, долазимо до излаза. На тренутке се изнад 
појављује јача светлост, која наговештава да би горња 
база облака могла бити близу. Брзо мењамо планове, 
идемо на Пирибрег. Пробаћемо, идемо полако, па ако 
до превоја пробијемо облак, идемо даље, а ако не - 
назад на стазе... 
Петнаестак минута касније испод нас је море облака, а 
изнад сунчано и плаво небо. Све се види - цела Шара, 
Проклетије, Копаоник…Настављамо  туру пуни елана и 
убрзо стижемо на врх Пирибрег (2524 мнв).

Близу врха Пирибрег, поглед на југозапад ка Црном 
камену, Језерском  врху  и Бистри... Врх Пирибрег 
(2524 мнв.). 

ПЛАНИНА ШАРА - БРЕЗОВИЦА 
  ФРИ РАИД  /FREE RIDE/- СЛОБОДНО СКИЈАЊЕ
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Силазак са Пирибрега и наставак гребенске туре 
ка „канти“ (фотo). Права је штета што сам оставио 
фото-апарат у хотелу .Доносимо одлуку да наставимо 
гребенску туру која води преко Меанчета до (Штрбачке) 
Црне чуке, одакле се директно можемо спустити  у Ски 
- центар. Време је нестабилно, па журимо да се што пре 
спустимо, јер облаци као да се лагано пењу… Црну чуку, 
која се са Пирибрега видела, полако гута облак, који је 
и нама све ближи.
На око 2300 метара висине, исто онако како се одједном 
појавило сунце, сада се појавила магла. Видљивост 
је застрашујуће мала, једва се  међусобно видимо, 
а морамо да наставимо кретање по терену који није 
безопасан у оваквим условима. Први у групи сам ја. 
Лагано отклизавам гребеном трудећи се да будем 
што ближи самој ивици, како ме не би сувише одвукла 
источна падина и како не бисмо завршили у Штрпцу 
уместо на Брезовици. Добро ми је познат тај потез, јер 
сам ту и раније ишао турно - скијама, али у овој магли 
ми претходно искуство и није од превелике користи. 
Појма немам да ли има стреха и где су тачно одсечени 
делови, који могу бити веома опасни. На сваких пет 
минута гледам у ЏПС да проверим да ли сам још на 
доброј путањи. Упорно покушавам да нађем  кулолар, 
којим сам се претходне године попео на тај гребен, а  
налази се неколико стотина метара југоисточно пре 
“канте”.  Не полази ми за руком. На крају долазимо до 
места одакле би имало смисла да покушамо силазак 

са гребена. Наилазимо на доста добар свежији снег 
и срећни идемо надоле пуним гасом. Завршавамо у 
потоку, падина нас је одвела право у водосливницу, 
али није страшно. Уз мало гимнастике и скидање скија 
успевамо да пређемо на другу обалу. Сада смо већ 
уморни, иако нисмо  прешли неку нарочиту дистанцу, 
па је  једногласна одлука да данашње турно - скијање 
наставимо у кафани.
Ова тура се може сматрати једном од класичних у Ски 
- центру „Брезовица“, није превише захтевна, може да 
се пређе за пола дана, па вам оставља другу половину 
за скијање по стазама, или неку другу активност. У исто 
време пружиће вам одличан поглед на источни крак 
Шаре, а  Ски - центар ће све време бити са ваше леве 
стране. Уколико не користите жичару, направићете леп 
успон од скоро 900 метра.
Ево и мале новине- на блогу, од сада ту су GPS трекови. 
Како бих вам боље визуелизовао кретање по оваквим 
акцијама,  решио сам да додам  GPS руте у све теме 
овог типа. Било је тога и пре у неким темама, али као 
линковани фајлови и без визуелизације. После доста 
размишљања определио сам се за gpsies јер омогућава 
директан download трекова из самог прозора на блог 
страни (без посете сајта), иако је wiкilоc визуелно 
допадљивији. Сада можете директно скинути трекове и 
користити их, анализирати и радити шта год, али молим 
вас - обавезно прочитајте посебно упозорење на крају!
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ДРУГИ ДАН -  ДУРЛОВ ПОТОК И НОЋНО СКИЈАЊЕ
Дурлов поток
Дан фантастичан! Јуче сам се преварио, па нисам понео 
фото - апарат, али данас нећу. Носити професионалну 
фото - опрему у овакве авантуре представља велики 
терет. Пре свега, ту је брига да се нешто не уништи 
–смрзне,покисне, испусти, али је и терет, јер ранац 
постаје тежи за неколико килограма, што представља 
сметњу при јачим турама. Отуда сваки пут настаје 
преиспитвање да ли ми је баш данас потребан апарат. 
... На крају се сваки пут испостави да је потребан. На 
ову туру сам понео DSLR апарат CANON 6Д и два 
објектива: 24-105 ЛИС и 50/1.8. То је  максимум опреме 
за целодневне туре…
Ујутру нам се придружио Синиша, познатији као Цупе, 
изузетно активан локални турно - скијаш и наш добар 
пријатељ. Заправо, тада смо га упознали. На планини 
најбоље видиш  какав је ко човек, тако да смо се врло 
брзо разумели и сада имам  утисак као да се знамо 
сто година. Он је већ био свуда куда ми планирамо 
да идемо, па је било природно дозволити му  да нам  
предложи активности за овај дан. 
Договор је пао, идемо на фри раид ултра класик 
Брезовице: спуст кроз Дурлов поток. Улаз има неколико 
варијација, може се кренути са Црног камена (2536м) 
или мало ниже са седла ка коти 2454. Одлучили смо 
се за ову другу варијанту. Крећемо жичаром. Док се 
пењемо уживамо у погледу на околне врхове, али и 
читав венац Проклетија. На скијама настављамо ка 
Пирибрегу, али на гребену скрећемо десно ка Црном 
камену, па нам Пирибрег остаје иза леђа. Пролазимо и 
коту 2454, последње узвишење на гребену и сада смо  у 
подножју Црног камена. Цупе каже да је то право место 
за улазак. Стојим на гребену и гледам, а испод мене  
огроман анфитеатар оивичен стрмим падинама, које се 
спуштају са околних врхова. Делује „зезнуто“, али не и 
страшно. Скидамо крзна, стежемо ципеле, пребацујемо 
везове у „ски-мод“ и крећемо. 

Северна страна Црног камена 2536м (први лево) толико 
je стрма да изгледа „нескијиво“... Иза њега моћни гребен 
који води ка Језерском врху, Бистри  и тако у недоглед - 
до краја Шаре...(фото)
Кратак спуст ка првом седлу између Пирибрега и Црног 
камена, а онда опет узбрдо…Пењемо се полако и на коту 
2454, узвишење на гребену негде означено као Раша 
или Рафша, а негде се овај топоним користи за превој 
који се налази мало ниже. Иза нас остаје Пирибрег, 
доминантни врх скијалишта „Брезовица“.(фото)

После првих неколико  стидљивих заокрета, тело излази 
из грча, а осмех постаје све већи. Ово је савршено! 
Потпуно смо одсечени од света, сами на свом терену у 
правом алпском амбијенту. То је тај осећај због кога све 
мање времена проводим на скијалиштима, а све више 
тражим оваква места. Након серије стрмих и блажих 
делова, укључујући и један одличан кулоар, спуст се 
завршава у Дурловом потоку, који излази на пут око 300-
400 метара испод  Ски-центра. Одатле сте за мање од 
10 минута у неком од кафића, где можете да се окрепите 
и смислите куда ћете даље, јер остало вам је још пола 
дана за авантуру.
Цупе креће први да провери какво је стање, а затим 
крећемо “пуним гасом” на доле. 
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На првој заравни - кратка пауза  -  не зато што смо 
уморни, већ зато што у овом амбијенту треба уживати. 
Посматрамо северну страну Црног камена и гледамо на 
ком месту  би се могло „проћи“.

Дурлов поток омогућује несвакидашњу вожњу, место 
врло дивље, а опет довољно питомо да може да се скија. 
Међутим, ова тура није за свакога. Терен је изузетно 
сложен, а пролази се и кроз прилично лавинозне и 
опасне деонице. Дакле, за скијање ван стаза у оваквим 
условима морате бити мало више од доброг скијаша, 
морате разумети терен којим се крећете. У овакве туре 
се не иде када услови нису повољни, јер је могућност да 
изазовете лавину врло реална. Чак и у добрим условима 
треба бити опрезан, а без лавинског бипера, сонде 
и лопате и не помишљајте да крећете. Цело брдо на 
северној страни Дурловог потока је изузетно лавинозно, 
о чему сведоче и честе спонтане лавине.

ГРЕБЕНСКА ТУРА И ЗАЛАЗАК

Правимо предах за ручак, али не журимо. План је да 
се опет попнемо на онај исти гребен  и да се спустимо 
у Ски-центар. За разлику од претходног дана, сада 
“нападамо” гребен директно ка Меанчету. Претходног 

дана је била магла, па другари из екипе нису добро  
видели ту страну планине -   ред је да поновимо! Наша 
велика група постаје још већа, а у поподневној тури 
придружује нам се још једна легенда Брезовице – Паја 
Илић. Са излаза жичаре Велике ливаде скијамо до 
полаза жице Пирибрег (која је ван функције годинама). 
Одатле се косо пењемо директно на гребен, ка коти 
2440, а по изласку настављамо ка Ливадицама. Услови 
су изванредни, ветра нема чак ни на гребену, а поглед 
је за памћење. Већ је касно поподне. Сунце је ниско, 
па Шара лагано добија  златне тонове. Скрећемо ка 
Меанчету и настављамо још мало даље гребеном до 
једног седла. Пред сам спуст ка Ски-центру „Брезовица“, 
одлучујемо да направимо један дужи одмор и сачекамо 
залазак Сунца. Половина групе креће раније да заузме 
место у кафани, а остатак чека да Сунце зађе иза 
хоризонта.

Никуда не журимо, штета је  пропустити залазак Сунца 
по оваквом дану.

ЉУБОТЕН (2498 м)ВЕЛИЧАНСТВЕНА  ПИРАМИДА НА 
СЕВЕРО-ИСТОЧНОМ КРАЈУ ШАРЕ(фото)

На слици аутор овог текста и ових фотографија, високо 
изнад Ски - центра. Фото: Александар Гргић
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Део екипе креће надоле. Дубоко у позадини се види 
село Брезовица, а у њему хотел „Нарцис“, изузетан 
објекат који, нажалост, већ  деценијама.пропада.
Постало је мрачно и хладно, па смо решили да полако 
одскијамо надоле под светлом чеоних лампи. Први 
део спуста је добар, али што се више спуштамо, снег 
постаје лошији и тежи за скијање. Последњих 100-200 
метара висине никада нисам скијао по горем снегу.  
Снег који је током дана због температуре омекшао, 
почео је да се стеже, па је постао недовољно чврст да 
останеш са скијама на површини, а недовољно мекан 
за маневрисање. Катастрофа!  Нервирао сам се, јер 
нисам знао шта да радим, било коју технику да сам 
применио, подједнако сам лоше и тешко скијао. Нисам 
био сигуран да ли сам много уморан па ми лоше иде, 
или једноставно не знам да скијам...Мало ми је лакнуло 
када смо се спустили, прво што сам и даље   „у комаду“, 
али и зато што се по уздасима и коментарима видело 
да је све мучила иста мука…Дан завршавамо у кафани 
и договарамо се куда ћемо сутра. Мој план да идемо на 
Љуботен пада у воду, Цупе има бољу идеју - идемо на 
Бистру! А та авантура заслужује засебну тему…
Крећемо и ми, Сунце је већ испод хоризонта, па је 
светлост лампи неопходна за безбедно спуштање.
Ноћно скијање ван стаза није лако, али је итекако 
узбудљиво и јединствено.(фото)
Дехидрирани и гладни  опорављамо се код Данета у 
кафани и смишљамо планове за сутра…

УПОЗОРЕЊЕ!
Приложени ГПС трекови су постављени у сврху 
илустрације путање кретања  и не представљају нужно 
нити прави, нити безбедан пут. Планинско окружење 
представља могућу врло опасну средину, а одлике 
терена  зависе од годишњег доба и временских услова 
у датом тренутку, па трекове не чини универзално 
примењивим. У природи морате увек бити спремни 
на изненађења. Трекове можете користити у сврху 
анализе, припреме и упознавање терена пре ваше туре, 
али НИКАКО и као путању којој можете веровати. С тим 
у вези, на сваком појединцу остаје да процени ниво 
својих способности пре него што се упусти у авантуру 
и да добром припремом сведе ризике на минимум. Увек 
имајте број телефона одговарајуће спасилачке службе. 
За територију Републике Србије то је Горска служба 
спасавања Србије, коју 24/7 можете позвати путем 
дежурног телефона +381 (0)63 466 466.

Верујем да некима од вас није баш најјасније 
како си ми то крећемо скијама и узбрдо, и 

низбрдо. Укратко, имамо специјалну опрему за 
турно скијање /страни термини: ski тоuring, ran-
donee skiing/. У суштини, скије и панцерице су 
веома  сличне онима  за алпско скијање, с тим 
што  су углавном олакшане и мало прилагођене 
специфичностима турног скијања. Главна разлика 
је у везу, који није фиксиран, већ постоји могућност 
„откључавања“ пете и „закључавања“ предњег дела 
веза  ципеле, што омогућује  лакше и природније 
кретање по узбрдици и равном терену. За кретање 
узбрдно неопходна су и крзна, или коже - приликом 
успона лепе се на доњу површину скије, а приликом 
спуштања скидају. Крзна омогућују да скија клизи 
нагоре, а структура од ситних длачица спречава 
клизање надоле (до неког нагиба). Када скијате 
низбрдо, скидате крзна и закључавате везове. Са 
турно скијама се, вероватно, можете кретати 

најбрже зими на планини.

Текст и фотографије Димитрије Остојић  2019

СЛОБОДНО ПЛАНИНАРСКО СКИЈАЊЕ
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SEKCIJA РТАЊ - ЧУДЕСНАПЛАНИНА

ВИА ФЕРАТОМ КРОЗ СЛОВЕНИЈУ И 
ИТАЛИЈУ

Сваке године, негде у пролеће, ПД  “ Железничар“ из 
Београда организује на посебно припремљеним 
теренима у Словенији и Италији обуку за кретање 

оклинчаном стазом „фератом“. Ове године вођа наше 
експедиције био је Радмило Марић.. О планинарству 
смо, готово све,  учили и научили од Словенаца, зато  
нам се увек  придружи и Драго Метљак, искусни водич 
и алпиниста из Словеније.
Првог дана планиран је одлазак на  ферату Rose d’In-
verno  у Национални парк Val Rosandra, у близини 
Трста, јер је она права школска оклинчана стаза са 
свим елементима  захтевнијих ферата, па припада 
реду  тежих  и носи обележје тежине D  на скали од А 
до F. 

На  почетку нам водичи-инструктори одрже  предавање 
и  показне вежбе о начину уласка у ферату, о осигурању, 
безбедном кретању, мимоилажењу са  планинарима 
најчешће  из Италије, Словеније, Хрватске,  па одскора 
и  нашим...У Београду смо већ раније савладали 
везивање неколико врста алпинистичких чворова, 
набавили и научили како се користи опрема за ферате 
и како се креће по њима.
Са врха стазе пружа се поглед са ових стена на 
лепуоколину и град Трст..... Враћамо се шумском 
стазом, а ко жели  може да се врати  истим путем – 
фератом... .
Другог дана идемо на стазу Фурланова пот у близини 
Випавске долине и висоравни Нанос у Словенији. Ова 
стаза је технички много лакша и краћа, тежине С, али 

је и много атрактивнија. Она је награда за успешно 
савладану обуку, што се и видело по задовољству  
полазника  овог течаја.Задовољни су били и водичи, 
јер није било ниједног погрешног корака, ниједне  
повреде, пада – сви су били послушни, озбиљни, сви 
опремљени и спремни да науче што више.
Спавали смо у Кочи /дому/-„На Кокоши“, па је и то 
био посебан доживљај: Пут до дома је шумски, значи 
земљани са добрих 5 км значајног успона,јер је коча 
на надморској висини од 674 м. Дом је веома леп,.
домаћини срдачни... У случају да се на путу сретнете 
са другим возилом, један од вас мора назад до краја, 
или почетка - како вам лакше звучи.

Ово јесте обука за оне који се  први пут пењу на стену 
оклинчаним путем – фератом, али има и оних који 
долазе поново, и поново, можда и зато што су успони 
невероватно занимљиви, а потпуно сигурни, па сте 
ослобођени страха. 

                                                          Татјана Ивановић
 ПД „Железничар“ Београд

VIA FERRATE - КОРАК ДАЉЕ И УСПОН ВИШЕ
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ВИА  ФЕРАТА /VIA  FERRATA/  
БЕРИМ 

Све док стварамо тражимо нове путеве и тежимо 
ка савршеном... На почетку пута  слоган „Усуди 
се да замислиш“ води  нас  напред. За почетак 

- усуди се да замислиш да можеш бити другачији, 
да је твоја различитост - твоја предност. Усуди се 
да замислиш да ће твоја особеност – живот твој у 
најлепше боје осликати. Усуди се да замислиш да 
можеш учинити немогуће, да можеш све,   усуди се да 
замислиш да је свет, заправо, предиван,   да можда 
постоје нека места којих ниси био свестан, да ћеш као 
планинар рећи - ово је изнад Елбруса и Мон Блана, 
лепше и више! Усуди се да замислиш да си на виа 
ферати  Берим! И док мислиш о свом првом преласку 
виа ферате Берим, твоји дланови почеће да се  зноје, 
а колена подрхтавају...Књига почиње да се пише и 
уобличава. Виа ферата Берим је јединствено место 
на кугли земаљској...И буди срећан  што има људи 
који су се пре тебе усудили да замисле и да – изграде 
виа ферату Берим. Уважи идеју и залагање Драгише 
Мијачића,  који је покренуо „Outdoor In” и виа ферату  
Берим.

Виа ферата Берим је “гвоздени пут” на планини 
Мокра гора, на стени Берим, која одудара од  околине 
Беримa и делује као острво до кога ниједан капетан не 
сме свој брод усмерити. Стена Берим је застрашујуће 
оштра, сурова, тако далека, опасна... Шиљци Берима 
парају небо и народ Ибарског Колашина се прибојава 
Берима. И онда, када је Ибарски Колашин сунцем 
окупан, када завлада идила на обалама Ибра и језера 
Газиводе, када се сунце огледа у језеру, а Зубин Поток 
буде ушушкан у свом спокоју – Берим може бити у 
облацима, на Бериму могу дувати олујни ветрови. Оно 
што је Ртањ за средишњу Србију, то је стена Берим за 
Ибарски Колашин и Косово.
Управо су ову стену визионари из Удружења “Out-
door In” одлучили да „укроте“. Много је виа ферата 
у Алпима, такве планинске стазе и смерови тамо 
су и настали. Јужно од Алпа, ретке су. У овом делу 
Европе постоје кратке виа ферате, дужине до стотинак 
метара, на стени Островица на планини Рудник, затим 

„Почетком 2015. године Институт за територијални економски развој InTER, општина Зубин Поток и Out-
door In, покренули су пројекат под слоганом “ПЕЊАЊЕ НА БЕРИМ – УСУДИ СЕ ДА ЗАМИСЛИШ“ са циљем 
изградње и промоције нових  туристичких производа, који афирмишу Ибарски Колашин као атрактивни  
простор за активни туризам. Пројекат је финансијски подржала Амбасада Финске, а помоћ је пружио и 
швајцарски пројекат PPSE/Swisscontact. У оквиру пројекта урађена је VIA FERRATA, нови туристички 
производ, који пружа јединствен догађај  безбедног пењања на стене Берима на Мокрој гори. Via Ferrata 
представља планинарску стазу опремљену металним  газиштима и сајлом...“ 

                                                                         ( званична информација о пројекту изградње)

УСУДИ СЕ ДА ЗАМИСЛИШ
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у Овчарско-кабларској клисури и две у Руговској 
клисури код Пећи – виа ферата  Ари и виа ферата Мат. 
Aри је вертикална виа ферата, а Мат је хоризонтална.

Виа ферата Берим, у стандардној варијанти, дуга је чак 
4 километра. Дужином, разноврсношћу и изазовношћу 
је у рангу виа ферате на Алпима. Недавно је чак и 
продужена и до највишег врха стене Берим (1731 м) 
преко висећих мостова, с тим што ће та деоница за 
комерцијалне акције бити отворена на пролеће 2019.
године. Виа ферата Берим носи оцену 7 на скали 
захтевности виа ферата од 1 до 10.

Виа ферата Берим, у дужини од 4 километра, садржи 
знатно више вертикалних деоница у односу на 
хоризонталне. То повећава тежину преласка и истински 
адреналински осећај. Основу виа ферате Берим чине 
челично уже, које је причвршћено уз беримску стену 
и газишта од челика, где пењачи проналазе ослонац. 
Почиње застрашујућом вертикалом у беримској стени, 
висине од чак 80 метара.  Из правог амбиса се пењемо 
према врху тог „зида“. Тешко је гледати надоле, а опет, 
нешто нас мами да макар на секунду погледамо у 
амбис. Тело се тресе због тог погледа, али ваља знати 
да је безбедност на виа ферати  Берим апсолултни 
приоритет. 
Пењачи морају бити најбоље  психофизички 
припремљени, а Удружење “Outdoor In” у свом 
саставу има врхунски обучене водиче са лиценцом 
и спасиоце за виа фератa смерове. Опрема, коју 
сваки пењач добија од водича, је професионална, а 
период замене је знатно краћи од оног који прописују 
светски стандарди. Ништа се на виа ферати Берим не 
препушта случају. 

После прве вертикале пењачи улазе у пећину, а 
наредних тридесетак метара пењу се кроз пећину, што 
доприноси  атрактивности виа ферате Берим. Одмах 
после пећине следи нова, прилично висока вертикала. 
Она ће пењаче одвести до првог “зуба” Берима, 
места где ће застати на нешто дужем одмару. Од овог 
врха, виа ферата  Берим спушта се до превоја, са 
кога пењачи полазе на технички и физички изузетно 
захтевну деоницу, која обухвата и вертикални успон 
и хоризонтално кретање. Таман када се чини да су 
пењачи дошли до врха стене, траса виа ферате Берим 
скреће улево и наредну деоницу пењачи проводе 
приљубљени уз стену, а ходају као по облацима, јер - 
испод је дубока провалија, чије се дно не може видети. 
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Стопала су на газиштима, две гуртне су на челичном 
ужету. А човек – лебди!
И сада, ако пењачи подрхтавају од страха и узбуђења 
када се пењу савршено осигураном виа фератом 
Берим, морамо помислити колико је знања и снаге 
било потребно да се виа ферата  Берим изгради, а 
изграђена је 2015. године и од тада је омиљено место 
окупљања авантуриста из целе Европе
Планинарско друштво “Преслап” из Ниша 
организовало је 3 и 4. новембра 2018. године одлазак 
на виа ферату Берим и то је био први организовани 
одлазак неког планинарског удружења са југа Србије. 
У акцији је учествовало дванаест планинара из Ниша, 
Краљева, Алексинца и Доњег Душника. Хероји који су 
уз вођство Милоша Смиљића из Удружења “Outdoor In” 
прешли виа ферату Берим су: Данијела Хаџи Млаџић, 
Јелена Јонић, Оливера Врећо, Милица Јелић, Милица 
Цонић, Соња Рајковић, Наташа Јовановић, Бранислав 
Јовановић, Дејан Николић, Жарко Гроздановић, 
Слободан Васковић и Мирослав Докман.
Првог дана акције планинари су били лишени 
сваког напора, чували су снагу за oзбиљан успон на 
Берим. Необично лепо време за почетак новембра 
искоришћено је за обилазак Приштине, Грачанице и 
Газиместана. Свуда су планинари радо виђени гости 
и срдачно дочекани. Различите културе и језици, 
споразумевање, толеранција и пријатељство спаја 

нас и омогућује напредак.У једном дану успели смо 
да спојимо, као каквим невидљивим мостовима, 
традицију и историју са будућношћу, јер оно што ће 
нас одвести у будућност јесу нови и виши циљеви. 
Само тако ћемо поплочати пут ка бољој будућности.  

Лепоте језера Газиводе, спокој,  гостопримство 
мештана Ибарског Колашина, били су додатни 
подстрек за успешан успон виа фератом Берим.

 И овде није крај. Почетак је ово једног великог 
пријатељства планинара са југа Србије и народа 
Ибарског Колашина. Почетак је ово традициије 
одлазака на  Берим. Успостављени су и контакти са 
планинарима из Пећи да планинари са југа Србије 
изведу успон на врх Ђеравица на Проклетијама  
трасом са косовске стране.

„Усуди се да замислиш“ – и оно најлепше ћеш 
доживети!

Мирослав Докман,
Планинарско друштво „Преслап“ Ниш
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СЕЋАЊЕ

ЖИВОТ ЗА ХУМАНОСТ
ЂОРЂЕ ВДОВИЋ

/1965  -  2019/

... Био једном један Вда ..... 

Изненада и трагичним сплетом околности напустио 
нас је Ђорђе Вдовић - Вда визионар високих 
моралних вредности, човек чија се животна мисија 

огледала у пружању помоћи и бризи о другима. Начин 
његовог одласка - пад авиона у далекој Етиопији, био је 
несвакидашњи, као и цео његов живот. 
Још као средњошколац  прикључио се планинарској 
организацији ПСД „Авала“. Убрзо завршава курс Горске 
службе спасавања 1986.године. Стиче звање „спасилац“ 
и добија значку број 60. Уз то, Вд завршава и курсеве 
спелеологије, алпинизма, роњења и падобранства. 
Деведесетих година, са групом спасиласца- блиских 
сарадника, реформише ГСС у савремену и модерну 
организацију. 
У том периоду, као члан Начелништва, а посебно као 
начелник ГСС-а током 1998. и  1999. године, енергијом и 
упорношћу, допринео је да ГСС оформи нови  Статут, да 
уведе годишње лиценцирање спасилаца, категоризацију 
и рангирање , да модернизује и стандардизује обуку 
и уведе у школовање нових чланова савремене 
разноврсне  приручнике из области спасавања у 
планини, урбаним условима и природним катастрофама. 
Такође, захваљујући Вдиној енергији и разборитости, 
ГСС почиње поново блиско да сарађује са сродним 
организацијама Алпинистичким и Спелеолошким 
одсеком Београда и планинарским друштвима, што је 
донело размену искустава и успостављање чвршћих 
веза између организација. Колико су ове промене 
осавремениле и унапредиле ГСС као организацију, 
можда најбоље говори чињеница да је током НАТО 
агресије ГСС имао једну од кључних улога у  јединици за 
спасавање са високих и урушених објаката  при Цивилној 
заштити Града Београда. Поред свих редовних обавеза 
у овој јединици, Вд је  израдио и целокупан,  врло 
комплексан ратни логистички план за читаву јединицу, 
који је обухватао комуникацију између спасилаца путем 
пејџера / тада није било мобилних телефона/ и начин 
транспорта бициклима до унапред уговорених места 
за састајање јединице и даље малобројним приватним 
аутомобилима до места несреће… Израда овог плана је 
за све нас, а посебно за Команду  Града Београда, била 
незамислива новина у начину размишљања, а Вд је не 
само био способан да сагледа значај такве логистичке 

организације, већ и да је спроведе у реалност  на себи 
својствен начин, без помпе и буке…
Касније, због својих професионалних обавеза у WFP 
(Светски програм хране Уједињених нација/  које су 
подразумевале дугогодишња одсуства и хуманиртани 
рад у кризним подручјима, Вд је ређе долазио у Србију, 
али је, упркос томе, увек био у чврстом контакту са ГСС-
ом и својим пријатељима не само пратећи, већ и активно 
учествујући у свим значајним догађајима.
У предаху професионалног ангажовања у УН 2011. и 
2012. године,  који проводи у Београду, уочио је да је 
ГСС-у неопходна савременија / ПР/ Служба која би 
на прави и ефикасан начин остваривала односе и 
комуникацију са јавношћу. Вд приступа овом новом 
послу опет на себи својствен начин, ставља срце на 
терен и ствара добро организовану ПР службу, која 
својим деловањем доприноси да ГСС постане познат 
широј јавности по свим својим акцијама спасавања у 
планинским и урбаним условима. Важност ових акција 
препознали су људи  добре воље и високе свести о 
немерљивом друштвеном значају ГСС.  Захваљујући 
томе, придружују се бројни  спонзори са значајним 
донацијама и подршком, чиме је започет  нови период у 
афирмацији  ГСС-а. 
Вдиним трагичним и прераним одласком планинарска 
организација и ГСС  изгубиле су  великог и мудрог 
човека,од којега сви треба да учимо и који свима нама 
треба да буде узор, без обзира да ли смо га познавали, 
или о њему само слушали 
.......Био једном један Вда…

ПЛАНИНАРИ И ГОРСКИ СПАСИОЦИ СРБИЈЕ
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Планинарски клуб „Железничар“ из Краљева 
сваке године организује за своје чланове  
испраћај старе и дочек нове године на Голији. 

Ова лепотица увек има спреман дочек...

Сваке године украси све смреке и букве белим 
накитом, оивичи путеве блиставилом и простре 
непрегледне видике испред нас. Голија је уочи Нове 
године најлепша. Из снежног покривача извирују 
црвени кровови кућа на Одвраћеници  и разбијају 
белину пространства око изворишта Студенице. 
Одатле и ми сваке године крећемо на Јанков камен, 
девет километара удаљен врх Голије. Последњег  
дана децембра „снежна краљица“ нам се представила 
у другачијем светлу. Јака мећава и магла спречиле 
су нас да дођемо до врха, сметови снега су понегде 
били виши од метра. Планинара у колони испред себе  
нисмо видели даље од пет корака.

Ветар понекад раздува маглу, па се видици поред пута 
отворе, али на кратко. Већ иза следећег завоја на путу 
-  магла...Окренусмо назад према Одвраћеници, биће 
још прилика. 
Сутрадан, првог дана Нове године, освануло је тмурно, 
магловито јутро. Мећава целу ноћ није посустајала. 
Поделили смо се у две групе: једни хоће поново на 
Јанков камен, а остали на други крај Голије –Грмичак и 
Црни врх. До краја дана време је било врло занимљиво. 
Периоди магле и ведрог времена смењивали су се на 
пола сата. Таман помислимо биће сунца, а оно ветар 
из дубине „снежне краљице“ подигне облаке и опет 
магла...

ГОЛИЈА – СНЕЖНА  КРАЉИЦА
ПУТОПИС ИЗ ЗАБОРАВА
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До Грмичка, превоја испод Црног врха, има око шест 
километара од Одвраћенице  - око два сата пешачења. 
Опет је „снежна краљица“ учинила чудо: разгрнула је 
облаке баш изнад Грмичка и подарила нам савршен 
зимски пејзаж. Блистави снег по околном жбуњу учинио 
је да биљке изгледају као корали. Смреке у потпуно 
белим одорама и букве су као велике беле кугле.
Нестварно леп зимски призор.

Планинаре, који су отишли ка Јанковом камену „снежна 
краљица“ је такође пријатно изненадила. Ана, Љубица, 
Ива, Лидија и Ружица храбро су савладале дубок 
снег и стигле на врх баш када је сунце било најјаче. 
Бескрајну белину око врха разбијају  једино замрзнута 
конструкција торња и шарене боје јакни планинара.
„Снежна краљица“ Голија лепа је у сваком издању. И 

ове новогодишње празнике је учинила незаборавним.
Утиске и дивне фотографије са ове планине са 
задовољством делим са вама...

Текст -  Светлана Крџић
фотографије - Светлана,Ана,Лидија, Верица
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ПОХОД  ВРХОВИМА СЕВЕРНЕ ГРЧКЕ
ПЛАНИНАРИ  -  ПОТОМЦИ НА СЛАВНОМ МЕСТУ

Планинари нису само пењачи до планинских 
врхова, они су и поштоваоци     великих и 
значајних историјских догађаја и посвећени 

посетиоци културно-историјских споменика, којима су 
обележена попришта великих битака и  догађаја из 
прошлости нaшега народа. 
Високогорска секција ПД „Жежељ“ из Крагујевца 
окупља  велики број чланова Удружења потомака 
ратника Србије 1912-1920 „Војвода Радомир Путник“. 
Њени чланови су од 2012. до протекле 2018. године, 
поводом стоте годишњице славних догађаја из српске 
историје - оба Балканска и Великог рата, организовали 
десетак поклоничко-планинарских акција по земљама 
Балкана, одајући пошту славним ратницима,  чувајући 
тако успомену на њихове херојске подвиге.
Последњи планинарско-поклонички излет изведен 
је од 8-11. новембра 2018. године,  када је група 
планинара  посетила североисточне делове Грчке и 
упознала природне и историјске знаменитости региона 
Сер. Задатак  је био  успон на три планинска врха у 
северној Грчкој, а програмом је предвиђен и обилазак 
неких ретко посећених туристичких места у Бугарској 
и Грчкој. Учествовало је 19 планинара, од којих су 
већина били потомци ратника с почетка прошлог века. 
Чињеница је да планинари из Србије ређе залазе у ове 
крајеве, јер подручја Олимпа и Атоса  свакако привлаче 
више пажње. 

Путовали смо преко Бугарске и, низ живописну долину 
реке Струмице, стигли до занимљивог градића Мелника 
у југозападној Бугарској. Град је препун малих хотела и 
винарија, аутентичног архитектонског облика с почетка 
XIX века, темељно обновљен и стављен под заштиту 
UNESCO-a, а природно окружење је као да сте на некој 
другој планети! Непоновљиви утисак који се памти... 
По доласку у Грчку, са истакнутог  видиковца - не 
случајно названог Мали Акропољ,  посматрамо град 
Серес. Остаци старог града са грбом Немањића 
указују на значај који је град имао у периоду владавине 
најславније српске династије. Oбилазимо још један 
споменик националне историје – градску цркву, у којој 
је Цар Душан 1354. године  допунио свој Законик. 
 Настављамо путовање и први дан завршавамо 
смештајем у пријатном Планинарско-скијашком 
дому „Лаилијас“ , у подножју планине Вронтоус, на 
надморској висини 1.510 мнв. Дом је изузетно пријатан, 
лепо уређен, а домаћин веома  гостољубив. После 
дугог и помало напорног путовања, тo je право место за 
одмор, окрепљење и припрему за главни део похода.  
Касни долазак и непријатне падавине онемогућиле су  
да се у предвечерје првог дана попнемо на врх изнад 
коначишта. 
 Други дан посвећен је главном планинарском циљу 
– успону на планину Орвилос (Славјанка) и изласку 
на  прилично захтеван врх Гоцев (2.212 мнв), на грчко-
бугарској граници. Акција траје око 9 сати, пешачење 
више од 15 км, уз савладавање висинске разлике 
од око 1.350м. Смењују се пошумљени делови, 
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травнати пропланци, деонице покривене снегом. При 
успону до испод самог врха прати нас магла, али по 
изласку на  врх магла наједном нестаје и пружају се 
незаборавни видици на врхове грчких и бугарских 
планина, удаљених стотинама километара. Нико из 
екипе није био у прилици да се раније нађе на том врху, 
а у екипи имамо и  планинаре „дебитанте“, којима је 
ово први озбиљнији успон.  Има ли веће одважности 
него планинарску каријеру започети високогорским 
успоном? 

Силазак је једнако напоран као и успон. Напоран је и 
излазак на полазну тачку, аутобуско стајалиште крај 
бране мале хидроакумулације. Стижемо под светлом 
батеријских лампи - захтевно, али успешно савладано. 
Следи готово двочасовна ноћна вожња уз дремкање, 
повратак и заслужени одмор у загрејаном и ушушканом 
Планинарском дому „Лаилијас“. 
Трећег дана групица одважних планинара зором креће 
на највишу коту планине Вронтоус – Али Бабин врх 
(1.849 мнв) и за верање по залеђеним стенама награда 
су бајковити призори праскозорја и сванућа. По силаску 
раноранилаца, екипа напушта пријатно коначиште 
подно Вронтоуса. 
Наставак дана испуњен је културно-образовним  
садржајима – обиласком града Сереса, који ће 
посетиоцима остати у сећању по  разгледању 
Етнолошког музеја Каракачана, аутохтоне етничке 
групе номадског народа, који је и у првој половини 
XX века живео на традиционалан начин у родовским 
заједницама. Заиста је задивљујуће како су Грци 
сачували и уредили поставку, која подсећа на живот и 
обичаје те необичне етничке заједнице. Апсолутна је  
препорука за посету, ако се нађете у том занимљивом 
граду. У наставку путовања долазимо до језера Керкини. 
Гледамо стада бивола на испаши, а са катамарана јата 

корморана, фламингоса, пеликана, лабудова  и других 
егзотичних птица. 
По доласку у бању Лутраки уживамо у одмору од 
планинарских успона, у ноћном купању и пријатној 
вечерњој шетњи. Иако је половина новембра, вече није 
хладно, осећа се утицај медитеранске климе.
Четврти, завршни и најзанимљивији дан-  једанаести 
новембар.... Свет обележава стоту  годишњицу 
примирја у Великом рату, највећој ратној драми, која 
је људски род до тада задесила. Група планинара–
потомака, поклоника, долази до Ски-центра Ворас и 
креће на поход према једном од највећих стратишта 
српске војске у Великом рату – највишем врху планине 
Ниџе, Кајмакчалану (2.521 мнв), истовремено и 
највишој тачки коју ће група досећи.
Из аутобуса износимо ловоров венац украшен свежим 
цвећем, у ранчевима су воштане свеће и бочица 
црвеног вина. Формирамо поклоничку колону, а на челу 
је планинар, потомак, са заставом Удружења. Колона 
се полако креће, тихо као у мимоходу, погледа упртих ка 
врху одакле  се убрзо назире силуета цркве посвећене  
херојству 4.438 српских јунака, који оставише кости 
на врлетима планине Ниџе. На травнатим падинама 
запажамо плавичасте цветиће наталијине рамонде 
(заспанке), тог пркосног „феникс цветића“, који је 
открио и коме је у част Краљице Наталије кумовао 
наш славни ботаничар др Јосиф Панчић. Та ендемска 
биљка расте  само на овом месту, а тих дана сав 
слободарски свет носи је на реверима. Следе лагани 
успон, кратки одмори,  фотографисање, погледи упрти 
у сасушену траву не би ли се пронашао неки ратни 
сувенир  - куршум, чаура, комад гелера, бајонета, било 
чега што је још заостало из крвавих битака вођених на 
том месту пре једног века.
После  два сата лаганог хода - ево нас на врху! 
Једанаести је новембар, 11 сати...у Паризу се 
обележава стогодишњица примирја у Првом светском 
рату, а ми смо на бојишту које је такође  одлучило о 
исходу тих крвавих страница људске историје. Са 
пијететом отварамо капију цркве-капеле. На мермерној 
плочи изнад врата читамо посвету Краља Александра 
I Карађорђевића „Мојим Дивјунацима...“. Тихо, један за 
другим, улазимо у капелу, неколико потомака полажу 
венац понет из Крагујевца, а затим на симболичну 
гробницу спуштамо заставу нашег Удружења. Минутом 
ћутања одајемо пошту див- јунацима. Најстарији 
учесник узима кадионицу - просторијом се шири опојни 
мирис тамјана, ту је и неколико бочица црвеног вина, 
молитва за миран покој и вечно сећање на херојство 
оних који положише своје животе на капији отаџбине. 
Док  слушамо  стихове   песме  Војислава  Илића  
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Млађег,  посвећене  великом  пријатељу  српског  народа 
др Арчибалду Рајсу, сузни погледи уперени су на урну 
у коју је, по изричитој жељи тог хуманисте, положено 
његово срце. Урну  оскрнавише бугарски фашисти у 
Другом светском рату. Следе стихови Владана Пантића 
„Капија слободе“, посвећени славним прецима са овог 
бојишта. 

Излазимо из капеле. Чланица Управног одбора Удружења 
потомака уручује споменице Планинарском друштву 
„Жежељ“, потомцима и организатору акције... Има ли 
славнијег места за тако високо признање? Разлеже 
се хорско „Тамо далеко“, „Пукни зоро“, заједничка 
фотографија за анале и личне успомене, сликање крај 
металног крста испред капеле...
Силазимо 200-300 м низ планину до Спомен костурнице, 
одајемо почаст јунацима славне епопеје, још једна 
заједничка фотографија и лагани силазак до полазне 
тачке Ски - центра Ворас...
Прелазимо грчко-македонску границу и свраћамо у град 
Битољ (некадашњи Монастир) да посетимо Српско 
војничко гробље. Надгробни крстови у правилном 
геометријском распореду, трава уредно покошена, 
испред споменика тог дана положени венци са посветама 
државних делегација, дипломатских мисија, удружења 
потомака... Застава нашег Удружења нашла се и на том 
потресном месту.
Следе кратко разгледање тог занимљивог града, предах 
да се среде утисци и смире емоције једног узбудљивог 
и испуњеног дана, а затим повратак у Крагујевац. 
У мислима остаје једно узбудљиво и инспиративно 
путовање, задовољство планинарским постигнућима 
и утисак да смо див-јунацима посветили тај јубиларни 
дан и на неки начин испунили мали део онога што им 
дугујемо...
Поздрав до нове прилике за успон на неки нови занимљив 
планински врх да употпунимо личне фото-архиве и 
поделимо утиске са пријатељима, да посетимо још неко 
место на коме су исписане најславније странице српске 
историје и изразимо поштовање онима који нас својим 
херојством вечно задужише.

Зоран Костадиновић,



28

У СРЦУ МЕДИТЕРАНА

                                                   

Годинама сам слушао приче о  средоземном 
острву, лепим рајским плажама,  о гостољубивим 
Малтежанима, који радо угосте туристе жељне 

сунца и топлоте. Слушао сам приче о  граду Ла Валети, 
који је споља сива средњoвековна тврђава, а унутра 
диван, уредан град препун лепота и  историјских 
споменика. Томе су додаване и романтичне 
приче о Витезовима Светог Јована, који су после  
средњовековних крсташких похода из Свете земље 
прогнани најпре на Кипар, а касније на Родос, да би 
најзад  добили као поклон острво Малту, где су се 
коначно скрасили...
Ови Витезови, сада  Малтешки, били су  вишенационална 
организација подељена према „ језику“, а тих „језика“ 
је било осам - Баварци, Провансалци,  Французи, 
Арагонци, Кастиљанци, Енглези, Немци и Италијани. 
Грб Малтешких витезова био је крст са осам кракова.  
Два и два крака су била спојена, тако да су обликовала 
“Малтешки крст“ који, са својих осам кракова, 
симболише осам  врлина: истину, веру, покајање, 
мир, праведност, милосрђе, чистоту и трпељивост. Тај 
Малтешки крст је и данас, када је Малта  независна 
држава, чланица Европске уније, застава Републике 

Малте.
Малта је омање каменито и безводно острво, а ипак 
туристички атрактивно,   густо насељено и погодно 
за живот. У Средоземном мору Малта је на главном 
поморском путу од Гибралтара ка Суецу, скоро 
подједнако удаљена од Европе (острво Сицилија) и 
Туниса у Африци. 
Највиши врх ове острвске државе  је на западу на 
стрмим стенама, клифовима. Највећа висина Дингли 
клифа је  свега 258 метара! Успон на овај највиши 
врх државе Малте остао ми је у лепом сећању.  Као 
дугогодишњи планинар пењао сам се на највише 
врхове многих земаља / Мароко, Бугарска, Турска, 
Либан, Шпанија, Украјина, Иран, Русија.../. Сви ти 
успони су веома захтевни како због висине, тако и због 
климатских услова. Овде, пак, успон на највиши врх  
била је једна лепа, лака шетња у патикама, без ранца, 
која је трајала мање од једног сата хода, а висинска 
разлика је била само неколико десетина метара! Пре 
поласка на Малту имао сам доста  површних сазнања о 
овом острву, а истовремено имао сам хиљаде питања 
на која нисам знао одговор.
Малта је мали архипелаг, поред ње - највећег острва, 
постоје још два насељена острва  Комино и Гозо. Но, 
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поред њих ту су и два минијатурна острва Коминото и 
Свети Павле, који су ненасељени,  тако да Републику 
Малту чине, чак, пет острва. Иначе, држава Малта 
заузима свега око 316 квадратних километара, а 
настањују је око пола милиона становника!   Малта је, 
тако, најгушће насељена земља Европске уније! На 
Малти је у употреби најчешће малтешки језик - складна 
мешавина италијанског, арапског и енглеског језика, а  
у употреби су и енглески, као и италијански језик.
              У средњем веку, пре доласка Витезова  Светог 
Јована, сва малтешка насеља била су удаљена од 
обале и подигута на узвисини, одакле се могло пратити 
приближавање непријатеља, пљачкаша, или гусара. То 
су Рабат и Медина,  утврђени градови саграђени још 
у доба Римљана. Оба ова града богата су значајним 
историјским догађајима. Свакако, најзанимљивије су 
Катедрала Светог Павла, као и пећина и Катакомбе 
Светог Павла. Свети Павле је овде, на овом острву,  
посебно поштован . Постоји легенда, a  тврди се да 
догађај истинит. Та легенда  гласи :
„Свети Павле је половином првог века, због 
проповедања хришћанства у Светој земљи, ухваћен 
и послат бродом у Рим на суђење и егзекуцију. Брод 
је поред обала Малте доживео бродолом. Међу 
малобројним  преживелим бродоломницима био је и 
Свети Павле. Боравећи у пећини - затвору на Малти, 
он је исцелио  оца римског намесника Публија. Ипак, 
после три месеца боравка на Малти,  пребачен je у 
Рим, где је умро у арени, растргнут од дивљих звери. 
Недуго затим,  на Малти је римски намесник Публије 
примио хришћанство и био први хришћански епископ 
Малте.“
На Малти је одувек  владала оскудица воде. С обзиром 
на величину острва, није било водотокова, али било 
је доста извора мале издашности, па је зато,  када је 
падала киша, скупљана и кишница. Данас оскудице у 
води нема, јер се морска вода дестилише.
Долазећи на Малту очекивао сам сунце, пешчане 
плаже, љубазне домаћине, брдовито острво, 
очувану средњoвековну  историју и старе римске и 
средњoвековне зграде... Све то сам нашао. У Валети 
сам уживао у погледу из баште Бараки на залив 
и три града са друге стране залива. Дивио сам се 
Цркви Светог Јована и слици Каравађа.  Посетио сам 
чамцем Плаву пећину. У пећини Гар Далам видео 
сам окамењене остатке праисторијских животиња. 
Слушао сам легенду у пећини на острву Гозо о Одисеју 
и његовом трогодишњем боравку код чаробнице 
Калипсо.  Тамо сам посетио „Окно“ - необичну морску 
прераст (природни камени мост) , затим „Врата“ и 
унутрашње море - необичан залив у који се долази 

кроз природни тунел. Свега, од историје до природних 
лепота, на Малти и Гозоу  има у изобиљу. Био сам 
потпуно задовољан виђеним, јер „ни мање земље, ни 

веће разноврсности“.
Међутим, ипак је за мене на Малти најупечатљивији 
и најимпресивнији утисак оставила  праисторија. 
Сматрао сам да само у Енглеској у Стоухенџу постоји 
нешто што је старије од Вавилона, Хетита,  пирамида у 
Египту. Обилазећи Турску и остатке Хетитског царства, 
па остатке прошлости у Ирану, пирамиде у Египту 
и Мексику, сматрао сам да сам посетио најстарије 
светске цивилизације које датирају  око 2000 година 
пре Христа!
На Малти нисам ништа спектакуларно очекивао. 
Сматрао сам да ће  најстарије што ћу видети и посетити 
бити остаци из римског, или грчког доба. Међутим, 
Малта је била потпуни  шок и угодно изненађење. 
Срећом, преварио сам се. Малта ми је отворила очи 
да прошлост и историју гледам и осећам  дубље, 
потпуније. Малта је пуна мегалитских споменика, а 
то значи  остатака из праисторије, негде 4 па и 5000 
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година пре Христа! На   Малти постоје четири таква 
споменика, то су Таршин, непосредно поред главног 
града Ла Валета, Гар Далам на  истоку острва, па Хагар 
им и Мнаида који су на југу код Плаве пећине. Ипак, 
најимпресивнији утисак оставио је храм Џанти, који је 
на  суседном острву Гозо.
Прво изненађење  догодило се када сам пошао у 
обилазак природне реткости  Плаве пећине. Успут се 
зауставих да видим остатке храма  Таршин. Овај храм 
је можда најмлађи од свих малтешких мегалитских 
праисторијских  храмова. Но, он је интересантан, јер се 
преко њега може пратити еволуција у праисторијском 
градитељству.  Унутар ове грађевине - храма нађене су 
велике камене статуе. Висина статуа је око 2,5 метра 
и вероватно су представљале Богињу-мајку. У  храму 
су импресивне капије од два усправљена монолита са 
наткривеном, пребаченом грубо обрађеном стеном, 
тешком преко једне тоне. Ту се налазе и очуване 
степенице од грубо отесане стене.  Овај први додир 
са праисторијом био је упечатљив и мислио сам - 
непоновљив... Касније, када сам видео Хагар им и 
Џанти, схватио сам да, и од нестварно лепог, има још 
нешто лепше и нестварније.
На југу острва, у  близини мора, наилазим на  једно 
још веће и монументалније светилиште - Храм  Хагар 
им. Огромне кречњачке стене , тешке више тона , 
грубо обрађене и усправљене, чиниле су зид који је 
окруживао храм. Сматра се да је храм био посвећен  
култу- фалуса! Храм је обновљен и рестауриран, па 
делује веома импресивно.  Пролазећи улицама, а 
окружен зидом усправљених стена грубо обрађених, 
нисам могао а да се не запитам – прво, како и којим 
алатом су те стене обрађиване, а посебно како су 
овамо донете, допремљене, усправљене и подигнуте.  
Не треба заборавити да је старост храма око 5000 
година!
Следећи мегалитски храм био је Мнаидра. Недалеко 
је од храма Хагар има, а и од  Плаве пећине. Састоји 
се од три кружна храма, међусобно одвојена, а који, 
ипак, чине целину.  Дошавши овамо, посматрајући ове 
камене блокове, усправљене, човек не може а да се не 
запита зашто и због чега су Хагар им и Мнаидра два 
храма толико близу.  Колико је требало људи и рада да 
се ови храмови саграде? Зар није био довољан само 
један храм? Археолози тврде и закључују да је овај 
храм био посвећен култу здравља.
После одмора и купања,  следећи излет је био на 
острво Гозо.  Острво Гозо је северозападно и није 
далеко од Малте. Гозо се разликује  од већег острва 
плоднијим земљиштем, лепшим плажама и пејзажима, 
а и становницима дубоко везаним за ово острво.

Ипак, најимпресивнији  је, у средишту острва, мегалитски 
Храм Џанти, који има још једно име - Тврђава дивова. 
Ово име му итекако одговара, јер својом величином, 
дужином и унутрашњошћу  казује да му име Тврђава 
дивова потпуно одговара. Све у овом храму је огромно, 
као да је заиста био намењен дивовима! Храм се дели 
на две целине које, као и храмови  у Мнаидри, нису 
директно повезане. Један храм је Јужни, а други је 
Северни. Јужни храм је већи и сматра се да је стар 
5.500 година. Састоји се од пет састављених апсида. 
Северни  храм је нешто мањи, а сматра се и да је 
нешто касније зидан. Он има четири апсиде, међу 
којима је размак 23 метара и има усправљене  блокове 
високе 8 метара. Не треба заборавити да овде нема 
никаквог везивног материјала између ових оријашких 
стена. Нигде нема трага о каквом лепку, или  малтеру! 
Храм је данас откривен, без крова, а вероватно је био 
покривен у то време дрветом, или кожама. У градњи 
су коришћена два типа камена, ко зна одакле и како 
донетим. Мекши, нежнији  је коришћен за унутрашњост, 
која је и осликана необичним спиралним цртежима . За 
спољашност коришћени су тврди, делимично обрађени 
огромни монолити, тешки више тона и постављани 
тако да су преко  оних усправљених, вертикалних, 
постављани хоризонтални монолити, чинећи на тај 
начин зид стабилним. Овај храм је вековима био 
затрпан шљунком и земљом, па је зато добро очуван.
           Дошавши пред овако  монументално дело људских 
руку, човек мора да буде у неверици, фасциниран и  
збуњен не само градитељским умећем, већ и знањима 
тог, како кажемо „праисторијског човека“.
Боравак на Малти није био испуњен само  купањем, 
обиласком многобројних градова дуж обале, обиласком  
оставштине из римског и доба Малтешких витезова - 
била је то и школа и наук из праисторије!

Александар Дамјановић
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ПРЕТПЛАТА НА „ПЛАНИНАРСКИ ГЛАСНИК“

Часопис Планинарски гласник се дистрибуира читаоцима 
путем претплате. Часопис примају сви клубови који су 

чланови Планинарског савеза Србије (по један примерак), 
љубитељи планинске природе, као и организације, државне 
установе и невладине организације са којима Планинарски 
савез Србије сарађује.
 Претплата за једну календарску годину износи 400,00 
динара (за иностранство 10 €). У цену претплате укључена 
је поштарина.
Заинтересовани за примање часописа претплату могу 
извршити путем електронске поште, телефоном, факсом 
или писмом. При наручивању потребно је доставити име, 
презиме и адресу на коју ће часопис бити достављен. 
Планинарски савез Србије поштом на дату адресу шаље 
попуњену уплатницу за годишњу претплату (правним 
особама шаље се профактура) коју треба уплатити. После 
примљене уплате Планинарски савез Србије шаље све 
бројеве часописа који су изашли од почетка године, а затим 
сваки нови број часописа до краја године.
 Ако желите да некоме поклоните претплату на часопис, 
пошаљите адресу примаоца часописа и своју адресу (за 

слање уплатнице).
Планинарски савез Србије
Андићев венац бр. 2.
текући рачун: 325-9500600031176-30

Mob:     +381 62 88 35 437
Phone:  +381 11 40 00 330
Fax:      +381 11 20 88 129

E-mail:  emilija.zivkovic@beosport.com
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