
НЕБЕСКИ СВОДОВИ

Смештен  у  окружењу  држава  великих  пространстава,  између  Кине  и  Индије,
Непал је чврсто укорењен у амбијенту планинског масива Хималаја из кога небу стреме
највиши врховина нашој  планети.На  територији  Непала налази  се  осам врхова који  су
виши од 8.000  мнв,  све  санеприкосновеним  дивом Монт  Еверестом  који  досеже  8.848
мнв.Стога  је  ова  земља  незаобилазна  тачка  планинара,  трекера,  алпиниста,  љубитеља
природе  који  изазовима  које  имона  поставља  померају  сопствене  могућности  или
једноставно само оних који дубоко загледаниу оно изнад нас трагају за својим путевима. 

Путовање у пределе Хималаја и све припремне радње које такав подухват захтева
биле су у организацији ПСК ПОБЕДА из Београда и ПД „Кинђа” из Кикинде.На овакав
пут никад се не иде сам. Задовољство кад се досегне циљ не може бити без захвалности
према водичима и групи, јер колико је лична ствар, толико је и ствар заједнице. 

Ови  планинари  имају завидно  планинарско  и  животно  искуство.  Много  је
планинарских акција претходило овом подухвату, и нису се сводиле само на непосредне
припремеза овај поход, био је неспорно подразумеван као пропусница за пријаву и одабир
ентузијаста  који  су  и овог  пута  сами о  свом грошу походили ову далеку планинарску
дестинацију. Некима од чланова, омађијаним чудесним белинама које хрле ка сунцу, ово је
био само још један повратак – трећи, пети или шести сусрет са Хималајима, а некима је



био први сусрет са највишим пределима наше планете. Свима нам је циљ био Ајленд пик
на 6.189  мнв (према  неким  подацима  висина  је  6.165  мнв),  који  ће  као  сан  у  збиљи
одсањати пет чланова експедиције. 

Први корак у предворје небеских дивова био је долазак у Луклу. Авионски летови
су из Мантале, провинцијског места удаљеног од Катмандуа, главног града Непала, неких
шест сати вожње по не баш удобним друмовима или оним што је остало од њих после
летњих монсунских киша. Лет који се сматра посебно узбудљивим али и опасним због
слетања на писту у Лукли дужине око 500 м, а која је трасирана на платоу укљештеном
између брда и изнад дубоке провалије, трајао је неких двадесетак минута. Аередром носи
назив Тензинг-Хилари, који је дату част првих људи који су се успели на Монт Еверест,
давне 1953. године. Били су то Шерпас Тензинг Норгај и сер Едмунд Хилари. 

Одатле  пут  води  кроз  пикторескна  села  са  уредним  кућама  умивених  фасада,
прозорима и вратима офарбаним у живим нијансама плаве или зелене.  Свака кућа има
окућницу са баштом свих боја у којој се узгаја поврће (купус, кромпир, шаргарепа, блитва,
тиквице, карфиол) органског порекла. То је и логично с обзиром на поднебље и висину.
Сва околина је осунчана и осенчена златном, наранџастом, црвеном, зеленим бојом. По
нашем мерењу годишњих доба, јесен је.  Октобар месец. 

Вијугавим стазама из села у село, крај снажног тока реке Дуд Коши, кроз шуме
рододендрона који је заштитни знак вегетације овог дела Непала, наставили смо наш пут
до Намче Базара на висини око 3.400 мнв. То је место административни центар и варош у
којој живи највећи број припадника племена Шерпа, без чијег учешћа не би било могуће
извести експедиције диљем Хималаја. Ту се обично прави кратка станка од дан-два да се
набави, ако је потребно, још нешто од опреме и да се уради аклиматизациони успон на
околна узвишења како би се приближили висинској  граници од око 3.800 мнв. Са тих
видиковаца,  од  којих  је  најпосећенији  онај  са  кога  се  по  лепом  времену  види  Монт
Еверест,  Лоце,  Нупце,  Ама  Даблам,  ужива  се  у  погледу  на  снежне  висине  знаних  и
незнаних горостаса. 

Сваког  дана  смо ишли по унапред  планираној  динамици.  И све  ближе базном
логору за успон на највиши врх наше експедиције. Сваки дан други лоџ у другом селу.
Лоџеви су објекти грађени од камена или неког другог материјала који су људи и јакови
могли  да  донесу  до  удаљених  и  тешко  приступачних  села  која  живе  углавном  од
планинског туризма и експедиција. Смештај у лоџевим је скроман али довољно комфоран
имајући  у  виду  велике  висине  на  којима  се  налазе.  Трпезарије  су  централна  места
окупљања свих планинара и пењача. У њима се грејете, једете,  играте друштвене игре,
причате о предстојећем дану и успону, упознајете друге душе склоњене за тренутак у овај
сан,   пијете  чај  и  топлу  воду  како  би  обезбедили  довољно  течности,  неопходне  за
организам на великим висинама. На сваких 1.000 м висине треб да се попије 1 литар воде.
На 3.000 мнв пије  се  три литре воде,  на  4.000 м четири  литре,  па  докле стигнете  са
висином. 

У таквом ритму ходања и добијања на висини дневно од 400 до 500 мнв, стиже се
до врхова који су изнад 5.000 мнв. Први врх на који смо се попели био је Нангр Цанг, на
висини од 5.083 мнв, и на њега је уз мање тегобе изашло 11 планинара. Стаза, у почетку
земљана води кроз макију, на врху се претвара у стеновити излаз преко великог камења.
Поглед очаравајући, на врхове који су чини се већ ту, на дохват руке.Дотичемо их и као да



прсте хладимо у снежнимнаносима а леднике прелазимо хитро једним трептајем ока.Врх
Ама Даблам – као драгуљ унедрима.Поносно доминира кристално прозирним небом.Тамо
негде, низ долину облаци сезгрудвали и окупали Камтека и Тамсекру чије стене парају
небо. 

После два дана, пењемо се на Чукунг Ри. То је 5.550 мнв.Дан миран и сунчан како
већ то  можеда буде кад је  толико високо и тако далеко од сваког  мора.  Преко јасних
видљивих стаза,покривених песком,  травом и пред крај  љутим и назубљеним каменом,
излазимо на врх. Овогпута са нешто мање ваздуха у плућима.Корак је спорији и тежи.
Нема превише места зафотографисање. Тискамо се око молитвених заставица из којих са
сваког врха на Хималајимаветром ношене путују молитве за миран и сигуран пут онима
који су негде у загрљају планине. 

Задовољни учињеним, крећемо ка базном логору за Ајленд пик.Висина 5.100 мнв.
Логород шатора и камених оградица као заштите од ветра. Знамо редослед активности.
Ручак уобичајен – чорба, шпагете, тост са сиром и шаргарепом, уштипци с ушећереним
џемом. Ово је укусно више него било који оброк било где друго. Некима апетит расте са
висином, али већини и није баш до хране. Висина гаси апетит. Упркос свему, пијемо чај и
топлу воду. После окрепљења следи још једна провера пењачке опреме, договори за успон,
формирање навеза,  кратка вежба за жимарење на успону и абзајл у повратку. Брзо сунце
пада иза врхова и још брже бива веома хладно. Следи вечера и одлазак на спавање у 18
часова,  за  онекоји могу да спавају.  Ноћ је  ледена али мирна,  са мало ветра.  Шатор је
залеђен и споља и изнутра. Пун месец зрачи белином. Све је сребрно бљештаво. 

Буђење у поноћ, лаганим певањем наших водича. Ништа није нагло и нападно.
Облачимо се, додајемо још понешто у ранац. Доручак, или како већ да назовемо оброк у
поноћ, у видује драгоцене јечмене каше која греје стомак и гали тело. Полазимо на успон
сат по поноћи. Ледени ваздух сечемо кратким дахом и сјајем чеоних лампи. Ранчеви су
залеђени. Тешко их откопчавамо да би узели мало топле воде из термоса да се окрепимо.
Ходамо.  И све  тако наредних пет сати,  кроз  камен мразом окован.Кораци све краћи и
тромији,  дах  све  плићи  и  бржи.  О,  да  је  само  да  сване.  Да  нас  Сунце  погледа.  Пред
свитање, када се ноћ ломи а дан осваја,после сувог и суровог леденог камена, крочили смо
на  ледник  .Снег  и  бљештавило  белине  даје  снагу  и  брише  сећање  на  тамну  и  ледену
камену ноћ.  Опрема је комплетна.  Шлем, појас,  дерезе,  цепин.  Спремни смо за ход по
вечито  белом  огртачу  планине.  Ходамо  у  навези  вијугавом  стазом  између  ледничких
пукотина и високих снежних зидова, предвођени нашим Нимом, Шерпасом који је будно
бдио над сваким нашим кораком. Кривудамо између хладних, белих и дубоких провалија.
Прве препреке уз ледене зидове пролазимо без већих тешкоћа. Само је стаза узана, стрма,
ногоступи високи. Чврсто дерезе и цепин забијамо у снег који нас држи својом леденом
кором.  Напредујемо,  корак па опет корак.  Један прелаз  и пролаз,  па други,  па  опет уз
снежни зид, па низ зид. Онда после ледених зидина излазимо на ледник, раван и гладак.
Само је стаза вијугава и нарушава нетакнути склад белине. Небо је небески плаво. Тако
негде под њим видимо врх и пењаче који споро али упорно стреме ка њему. Ч ини ми се да
пењу већ целу вечност. Кад погледам увек су на истом месту. Улазимо у део са фиксним
ужадима и лагано гурамо прикачени жимар. Он путује  снагом наших мишица. Корак и
потез руком уз уже. И тако дужински 400 м, а висински 200 м. Прелазимо границу од 6.000
мнв. Не осећамо промену. Све је свакако напорно и захтева истрајност. Стрмина је велика,
скоро лицем да додирујемо траг у снегу где  треба да направимо наредни искорак. Идемо
тако сат, можда и више. Нико не зна. Није ни битно. Што смо ближи врху, ваздуха је све
мање, и све јенапорније. Ипак осећамо да је све на нашој страни. Силно узбуђени правимо



последње кораке за излазак на врх. Лагано седамо на његова снежна плећа, шћућурени око
сидришта за које смо прикачили све наше важно у том теренутку – нас саме. Врх је тесан
за више од пет људи али је довољно простран за сва наша очекивања, неисказане зебње и
за велики небески свод који нас је наткрилио .Само је он био изнад нас.

Наслови :

“ЕКСПЕДИЦИЈА ИЗ СРБИЈЕ БАЦИЛА ПОГЛЕД СА ТРИ ВРХА”
„ЕКСПЕДИЦИЈА ИЗ СРБИЈЕ ПОПЕЛА ТРИ ВРХА ХИМАЛАЈА“
„Остварени снови изнад 6.000 метара“

„Хималаји остварени дечачки сан“

Многи занеме чак и на помисао о Хималајима, планинском масиву који је дом највиших врхова
света, док други дуго сањају о походу на пределе огромног џина. 
Управо  се  12  планинара  у  заједничкој  организацији  Планинарско–спортског клуба  Победа из
Београда и Планинарског друштва Кинђа из Кикинде упутило на тронедељну експедицију у којој
су попели три врха најпознатијe планинe у источном делу Непала. 
”Ишли смо постепено са успутним аклиматизацијама до врха Ајланд пик који је на  6.189  метара
надморске висине. Најпре смо попели Нангар Чанг на 5.085 метара, док је други аклиматизациони
успон био Чукунг Ри на 5.550.   Временски услови су нам ишли на руку током целог боравка и сви
су рекли да су били незапамћено добри. Сунце нас је стално пратило, није било облака, тако да
смо имали леп поглед на пространство“ – рекао је за „Журнал“ Влада Матковић из Победе, водич
акције.

   
Он је један од оних којима се остварила дугогодишња жеља да виде Хималаје, док је други водич
експедиције, Небојша Бошњак из Кикинде шест пута био на овој планини. 



 

   „Његово искуство нам је пуно значило, поготово у организационом делу. Један члан је и пре
поласка планирао да иде само до 3.440 метара. Тако да је нас једанаесторо кренуло у један после
поноћи на успон на Ајланд пик и до врха смо стигли у предвиђеном оптималном времену од шест
до осам сати. Потом смо се, што је још битније, сви безбедно спустили. Стаза од базног кампа до
Ајланд пика је технички захтевна и опрез је био на највишем нивоу.  Имали смо и ту срећу да
видимо три врха изнад 8.000 метара, међу којима је и највиши на свету, Монт Еверест, који је
шерпас који нас је пратио попео чак девет пута“ – описао је Матковић. 
Победа је први пут званично била организатор одласка на Хималаје и у сарадњи са Кинђом акција
је успешно спроведена. 

   –  „Више  нас  је  годинама  сањало о  овоме.  Обишли  смо  све  у  Европи,  били  смо  на
највишем врху Африке, Килиманџару и ево сада нам се коначно остварио дечачки сан и ово је нека
круна нашег дугогодишњег планинарења. 
Ову акцију посвећујемо 70. рођендану наше Победе, који је обележен прошле године – поручио је
Влада Матковић.

УСПЕХ ЦЕЛЕ ЕКИПЕ

Екипа која  је  учествовала на акцији  на Хималајима била је  мешовита.  Њих  петоро су  чланови
Победе  –  Влада  Матковић,  Зоран  Младеновић,  Радован  Здравковић,  Зоран  Живановић  и
Светлана Живановић Кузмановић, из Кинђе су: Небојша Бошњак и Весна Миладинова, a успешно
су акцију завршили и Зоран Симић (Балкан, Београд), Љубиша Јовић (Топлица, Прокупље), Аднан
Хоџић (Коњух, Тузла), Санда Дољанин (Сплит) и Серж Ристе (Француска).  


