Успон на Дамаванд (5.671 m н.в.)
- Иран, август/септембар 2018. године „Идеш у Иран???!!! Да ли си ти ...???!!!“ – Речи изговорене са јаком дозом чуђења, па чак и
неверице, које сам најчешће чуо када сам током пролећа и лета ове године говорио о идеји да проведем 19
дана у Ирану. „Не знам шта си радио у том Ирану, али по твом изразу лица („блажени осмех“, прим. аут.)
изгледа да ти је стварно било лепо!“ – Речи изговорене опет са дозом чуђења, овога пута некако
позитивног, које сам најчешће чуо када сам се вратио из Ирана. И већ је то довољно да покаже да бих баш
погрешио да нисам отишао!

Карта Ирана са основним подацима о земљи

Дамаванд, највиши врх Ирана и највиши вулкан у Азији

Нестабилност, рат, Иранска револуционарна гарда, потлачене жене, Хомеини, небезбедни услови,
исламисти, ... најчешће су асоцијације када се у Србији говори о Ирану – зато ме и нису чудила она питања
са почетка текста.
Ипак слика која се створи у глави после скоро три недеље проведене у Ирану говори другачије:
такорећи потпуни осећај сигурности (безбедности) у било које доба дана/ноћи на било ком месту – нешто
као у СФРЈ средином друге половине прошлог века (схватиће они који памте тај период), ни трага од
полиције (осим неколико саобраћајаца, можда су ови други били у цивилу, али их нисам приметио)1, војска
присутна само у редовима за улазнице у комплексе културно-историјских споменика, жене јесу у обавези
да у јавности буду обучене од „главе до пете“ са обавезном марамом на глави (што је обавеза и за
странкиње и чему су морале да се повинују и чланице наше групе), али не делује да су, осим тог морам
признати поприлично непријатног и вероватно понижавајућег правила поготово на +40 0С, превише
потлачене јер смо их срели већ на аеродрому као службенице за контролу пасоша, у већини су на
рецепцијама хотела, представљају бар 30-40% возача аутомобила, равноправно се образују од основних до
високошколских установа, како су нам причале у многобројним разговорима када су нам саме прилазиле
на улици и започињале конверзацију (што је и за нас било мало изненађење), Хомеинијеве слике, називи
тргова и улица доминирају по градовима али то није много сметало (опет сам се сетио СФРЈ средином
друге половине прошлог века када је била слична ситуација само са другом особом у главној улози),
исламски дух је свакако присутан али чини се да није ни приближно доминанатан као у појединим
арапским земљама, па и Турској, а велика пажња посвећена културним, историјским и иним споменицима
и скоро невероватно велика посећеност истих од стране самих Иранаца, су посебна прича, итд. (свакако да
овде није могло да се напише о свему ономе што је оставило позитивне утиске на мене, поготово о
контрастима који се јављају у природним лепотама и за чије потпуно доживљавање би било потребно да у
Иран дођем и у пролеће, а што остављам за неки други текст или неку другу прилику).
1
Приликом првог пријављивања у хотелу у Техерану, љубазни домаћин нам је саопштио да пасоше оставимо на рецепцији, јер у
Ирану нас нико неће легитимисати, нити нам тражити информацију колико имамо новца код себе. Довољно је да понесемо са
собом визит карту хотела у коме боравимо и уколико се не снађемо за повратак, покажемо је било коме и добићемо потребну
помоћ. И тако је и било: нико нас није легитимисао, нико нас није питао за новац, а визит карту сам показивао када смо се таксијем
за 70-100 динара возили 7-8 км по Кашанау, једином граду где нам је смештај био нешто даље од центра и где до најзначајнијих
садржаја нисмо могли да дођемо пешке.
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И поред свега наведеног, главни утисак су оставили људи, али сви: и стари и млади и средовечни, и
мушки и женски, и Персијанци и Курди и Азери и ... Не прође ни десетак минута, а без обзира да ли сте у
вишемилионском Техерану где влада невероватна гужва или у неком селу где у малој продавници
мешовите робе од седог старца купујете безалкохолно пиво са укусом нара или газирани доугх2, а да вам
не приђе неко, и са обевезним осмехом, пита: „Одакле сте?“. А када одговорите, без обзира да ли знају где
је Србија/Србистан или не, следи „Добродошли! Хвала што сте гости Ирана! Да ли желите да вам
помогнемо око нечега?“. А затим, не баш тако често, и углавном када су у питању припадници млађе
популације, следи молба: „Можемо ли да се фотографишемо са вама?“, после чега следи заједничка
фотографија, опет са обевезним осмесима на лицу, уз употребу смарт телефона најчешће новије генерације
од мога. И тако у недоглед. И није ми досадило ни деветнаестог дана, јер сам схватио да су ти људи
поносни и на себе, и на нас као њихове госте, и на историју, и на своју земљу, каква год она била, а имам
неки чудан утисак, чак и на ту инфлацију која је због наметнутих санкција учинила да прођемо са
невероватно малим трошковима.

У комлексу Голестан палате у Техерану

Призор са базара у Техерану

Дакле, у касним вечерњим сатима по локалном времену, 23. августа 2018., слећемо на међународни
аеродром „Имам Хомеини“ у Техерану, којим и нисам посебно био импресиониран, што је било и
очекивано после краткотрајног боравка на „Хамад“ аеродрому у Дохи (Катар), а где ћемо се задржади
више сати у повратку ка Београду и који сам тада још боље упознао, о чему ћу писати у завршном делу
овог текста.
Смештај првих неколико дана је у симпатичном, али за опште услове у Ирану помало скромном
хотелу (што тада и нисмо знали, док нисмо видели остале у којима смо одседали), у јужном Техерану, а
чија највећа предност је добра локација за полазак у даље планиране активности. О првим данима,
посетама бројним занимљивим локалитетама, палатама, базару, небројеним парковима и уопште самом
Техерану3, нећу много писати јер би ово прерасло у текст на више десетина страна, што можда и не би
било лоше, али је питање да ли би било корисно имајући у виду сврху овог писанија.
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Алкохол је у Ирану званично забрањен и нема га у слободној продаји, нити у било којим угоститељским и сл. објектима. Чули
смо да га има на црном тржишту али се нисмо трудли да га набавимо, тако да сам се свих 19 дана лепо одморио од истог. Доугх
или дугх, како год, тешко је написати како се изговара, али је одлично пиће за расхлађивање у врелим данима – слично турском
ајрану, нека врста ретког, сланог, понекад мање или више газираног јогурта са обавезним додатком менте (нане). Једном су ме
преварили када су ми препоручили да га пре отварања добро промућкам, а био је баш газиран, тако да када сам га отворио, било је
мало прскања по ресторану, али се нико није бунио – углавном су се благо насмејали...
3
Техеран, главни град Ирана, урабно подручје са око 8,5 милона, а читава агломерација са око 15 милиона становника. Град који
се развија невероватном брзином, са мамутским сателитским насељима која се граде на ободу пустиње, са врло добрим метроом
који, чини ми се има 7 линија и који функционише од 1999. године, са преко 1000 паркова који заузимају око 12.600 ha или око
20% укупне површине градског подручја, невероватном гужвом на улицама на којима је прелазак пешака са једне на другу страну,
чак и кад има пешачког прелаза, право мало мајсторство које се релативно лако савладава после 10-так покушаја и све мање
размишљања, са висинском разликом од преко 500 метара између нижег јужног (око 1200-1300 m н.в.) и много вишег северног
дела (око 1700-1800 m н.в.). Релативно млад град (поготово за историју овог дела света) који тек 1786. године постаје престоница
ове земље – и то по неким подацима као тек 38. град по реду који је проглашен престоницом! Континентална клима доноси доста
снега у зимском периоду (са рекордном висином снежног покривача од 100 cm у фебруару 2005. године) и температурама далеко
испод нуле (рекорд -20 0С), али и оно по чему је познатији, дуга и топла лета са температурама преко 40 0С (рекорд +43 0С).
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Како је први и основни циљ мог путовања био успон на Дамаванд, највиши врх Ирана и највиши
вулкан у Азији, висок 5.671 m н.в., који се издваја из великог планинског масива Алборз који се у правцу
северозапад – југоисток простире између Каспијског мора и Иранске висоравни у ширини између 60 и 130
km и дужини преко 900 km, ред је да се у овом тексту мало посветим и тим данима.
Прва аклиматизација илити почетак прилагођавања нашег тела и духа на бивствовање, и уопште
функционисање на великим висинама, а самим тим и повећање шанси да остваримо успон на планираних
скоро 5.700 m н.в., није успела. Наиме, вожња гондолом од 1.900 до 3.750 m н.в. (дужина трасе 7,5 km) и
даље пешачење до оближњег врха на 3.960 m н.в., који се налазе у оквиру планинског туристичког центра
Точал који је практично саставни део Техерана и који има више од 6 месеци могућности за скијање на
природном снегу (набројте милионске градове са оваквим природним погодностима), није оставрена из
једног једноставног разлога: гондола те суботе није радила! А није радила јер је у петак (нерадни дан у
Ирану) била масовна навала становника Техерана и околине, тако да се суботом већина особља које ту
ради одмара, а ради онај мањи део који гондолу припрема за наредну радну недељу. Ипак, да коликотолико искористимо планирано време за пешачење, а и да добијемо мало самопоуздања, нас троје је
испешачило од 1.900 до 2.450 m н.в., при чему смо уживали у изузетним панорамама Техерана. Морам да
напоменем да је чланица наше групе, Снежана, том приликом показала своју изузетну припремљеност и
мени је жао што није имала намеру да иде са нама на успон на Дамаванд, а убеђен сам да би била успешна.
И не само она, већ сигурно и Јелена и Весна II и Срђан и ... Али, не замерам им, имало је шта да се види и
доживи и без тога, поготово што су они који нису ишли на успон, те дане искористили за додатне обиласке
Техерана али и пут до Каспијског мора (језера).

Са прве аклиматизације, у позадини Техеран

Северни Техеран, поглед са „Милад“ торња

Далеко од тога да је тај дан остао без атрактивних обилазака. Уосталом, као и сваки други дан на
овом путовању, био је препун доживљаја који многи не доживе ни у току вешедневних путовања. Између
осталог, тог дана смо посетили Милад торањ (или Народни торањ), изграђен 2007. године, који је са
висином од 435 m шести највиши телекомуникациони торањ на свету, који је и значајна туристичка
атракција са отвореним и затвореним видиковцем, великим ротирајућим рестораном, три музејске
поставке, многобројним продавницама и мањим ресторанима, конгресном салом итд., а у чијем окружењу
су и велики тржни центар и концертна дворана. Истог дана уживали смо и у комплексу у чијем средишту
је пешачки мост Пол-е Табијат (Мост Природе) који у три нивоа (пешачке стазе и видиковци, ресторани)
премошћује градски аутопут повезујући два велика парка који опет имају различите туристичке и
спортско-рекреативне садржаје.
Друга аклиматизација, која је уследила већ наредног дана, је делимично успела. После
четворосатног путовања од Техерана главним путем ка Касписјком мору, где смо се углавном возили у
колони, стигли смо до планинског туристичког центра Дизин где је требало да са превоја на 3.200 m н.в.
кренемо на гребенски успон на врх Колун Бастак висок 4.170 m н.в. Међутим, како је пут од Дизина до
превоја био у прекиду због радова на тоталној реконструкцији, а наш возач није имао информацију о томе,
као ни информацију да је са друге стране планине отворен пут од Техерана до тог превоја и да траје око
два сата (уместо оних наших четири сата у колони), одлучили смо да прошетамо од 2.550 m н.в. где је
паркинг у Дизину, па узбрдо докле стигнемо. И стигли смо Стеван и ја до 3.660 m н.в. (Зоки и Срђан су
стигли до 3.400 па нас сачекали на превоју на 3.200 m н.в.). Имали смо снаге и воље и жеље да наставимо и
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даље ка врху, али није било времена јер је већ било касно поподне, а чекао нас је прво спуст до 2.550 m
н.в., а затим и четворосатни повратак у колони до Техерана. Ипак, били смо добро расположени и знали
смо да иако нисмо одрадили планирани успон на преко 4.000 m н.в., јесмо колико-толико припремили тело
и дух на висине и напоре који нас очекују наредних дана.

На другој аклиматизацији, на 3.660 m н.в.

Колун Бастак висок 4.170 m н.в., на који нисмо стигли

И већ наредног јутра, Зоки, Стеван и ја крећемо таксијем ка Полуру, одакле теренским возилом по
прилично лошем путу у последњих десетак километара, стижемо до кампа Гусфанд Сара који се налази на
3.020 m н.в. И тада, као што то обично бива, почиње да нам се „враћа“ за све оно непредвиђено што нас је
задесило у претходна два дана и утицало на мање-више недовољно квалитетну аклиматизацију. Као прво,
уместо у предвиђеном прашњавом склоништу на бетону са подметачима и врећама, добијамо смештај у
засебној, сопственој просторији са нормалним креветима, јастуцима, прекривачима, неизбежним тепихом,
столом и столицама. И као друго, уместо суве хране коју смо понели, јер смо имали информацију да у овом
кампу нема могућности за набавку хране, гостимо се топлим домаћим чајем и густом супом са тестенином
по невероватно ниским ценама у оближњем импровизиваном „ресторану“, а ко воли и Кока-колом4. Оно
што је такође врло битно у непосредној близини собе био је и WC, који је итекако значајан на овим
висинама, када се због превенције јављања висинске болести пију изузетно велике количине течности и из
тог разлога је потребна честа посета поменутим просторијама.

Камп Гусфанд Сара, 3.020 m н.в.

У кампу са иранским пријатељима, у позадини Дамаванд
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Занимљиво је, а имајући у виду позната дешавања у односима са САД, да је као и у многим другим деловима света, једно од
најпопуларнијих пића и у Ирану, неизбежна Кока-кола. Има и Пепсија и више сличних локалних напитака од којих је најпознатија
Зам-зам кола. А пошто ја баш и нисам неки љубитељ „црних сокова“, потрудио сам се да испробам што више различитих
безалкохолних напитака са основом од јечма или пшенице и додатним укусом различитих врста воћа (лимун, бресква, нар,
егзотик, јабука, крушка,...), а који се у Ирану најчешће називају Делстер по најзначајнијем произвођачу. Било је ту и различитих
класичних безалкохолних пива попут Баварије, Холстена, Ефеса, Етингера, више врста Иранских и неког украјинског које је било
најсличније „нормалном“ пиву.
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План је био да истог дана одрадимо још мало аклиматизације, пењући се неколико стотина
висинских метара, уз што дуже задржавање на тој висини. И то је оставрено – лагано смо прошетали до
3.600 m н.в., поседели којих 50-так минута и вратли се у камп, где сам ја одспавао „као беба“ у
неочекиваној удобности правог кревета. Ујутру ми је Зоки причао да је око поноћи била велика гужва
напољу, да је неколико њих улазило у нашу собу тражећи смештај, итд., али ја то нисам приметио.

На стази од Гусфанд Саре до Баргах Севома

Планинарски дом Баргах Севом, 4.250 m н.в.

Нови дан је донео нови успон и још једну аклиматизацију. Из кампа на 3.020 m н.в. крећемо ка
планинарском дому и кампу Баргах Севом који се налази на 4.250 m н.в. Зоки је инсистирао да опет имамо
засебну собу, како би се што боље одморили и припремили за завршни успон. А пошто та соба није била
доступна до увече, договорили смо се да Стеван и ја што пре одрадимо још једну аклиматизацију, иако је
завршни успон планиран већ у току наредне ноћи, односно да будем прецизнији у 4 сата ујутру. И
прошетали смо до 4.610 m н.в., поседели скоро читав сат на тој висини и таман пре мрака се вратили у дом.
Као и претходних дана и тада нас је пратило врло лепо време, са помало ветра, и тек по којим облаком, тек
да фотографије буду још лепше. Смештамо се нешто мало после 20 h у „своју“ собу, само нас тројица, што
нам омогућава да се лепо раскомотимо и припремимо за спавање. У међувремену, ја сам пио воду као
„суманут“, и када сам на крају израчунао, изашло је у току целог дана на нешто мало више од укупно 7
литара течности, а што је учинило да морам врло често да посећујем новоизграђени санитарни чвор који је
несрећно лоциран на више од 70 m од улаза у дом, и то на узбрдици која је сваки пут када сам туда ишао
изазвала значајно убрзавање дисања, а које је опет учинило да не могу тако лако да заспим по повратку у
кревет. И нисам се нешто наспавао те ноћи. Можда све укупно 2 и по до 3 сата исцепканог сна.

Атмосфера у планинарском дому на 4.250 m н.в.

Моја вечера пред завршни успон

Сва тројица смо будни већ око 3 сата ујутру. Зоки, који није ни планирао да крене на успон, силази
у велику заједничку салу да нађе/сачека локалног водича који би требало да је стигао у току претходне
вечери. Ми се још мало окрећемо по креветима, безуспешно покушавајући да „дремнемо“. Спремамо се уз
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дилему колико топло да се обучемо јер не делује да је хладно како смо очекивали, и силазимо око 3:45.
Зоки и водич се коначно проналазе око 4:00 и водич нам саопштава да крећемо за један сат. Ми потпуно
збуњени, не знамо шта да радимо још цео сат „обучени у пуну ратну опрему“ за ноћни успон, али Зоки
својим великим даром за преговарање „у секунди“ убеђује водича који нам саопштава да крећемо за 10
минута. Добро је, одахнули смо... Стеван и ја излазимо напоље и гледамо ка светлима која у даљини већ
иду ка Дамаванду. И једва чекамо да кренемо. Мени је сасвим ок, „у глави“ сам потпуно спреман за оно
што ме очекује, и иако сам због болова у десном колену ставио стезник, а због проблема са стомаком
претходне вечери попио 2 пута по 2 Лоперамида (после три неочекивана „пражњења“), више немам
никакву дилему да ли ћу успети. Брине ме Стеван који има проблеме са мучнином која му не дозвољава да
једе и пије течност још од претходног поподнева. Договор са Зокијем је да се, ако Стеван не буде могао да
иде до врха, он и водич враћају, а ја да наставим сам, али не размишљам о томе. Док чекамо водича, Зоки
нам каже да је ово најтоплије и када су у питању временски услови најлепше јутро у његових пет боравака
на овом месту у ово време, и то нас још више охрабрује. И коначно крећемо на успон у среду 29. августа
2018. године у 4:10.

Свитање, 1 h и 40 мин. од поласка на завршни успон

Све је лепше и лакше када смо обасјани сунцем

Први део завршног успона на великим висинама обично није превише занимљив. Они који су то
пролазили, знају о чему говорим. Чак бих рекао да је непријатан. Мрак, температура испод нуле, ветар,
чеона лапмпа преко капе и капуљаче, вишеслојне горетекс рукавице преко промрзлих шака, споро, али баш
споро ходање са погледом непрекидно упртим испред ногу у осветљени део стазе и ноге оног испред
себе... И тако до изласка сунца. Е тада почињу да се отварају видици, постаје топлије, врх постаје све
ближи и све некако постаје лепше. Осећам се одлично. Велика количина течности (оних поменутих 7
литара) као и солидна количина хране где су доминирале тестенине, а које сам унео претходног дана,
учинили су своје. Сигурност ми даје и водич. Млад је али видим да је искусан планинар.

Време је врло пријатно, врх је све ближе...

... а погледи све лепши и лепши...
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На паузама узимам по мало слаткиша и по који гутаљ воде. Међутим, Стеван и даље има проблеме
са мучнином. Повраћа му се, не може да пије течност, нити да једе било шта, али нема главобољу, што је
добро. Покушава да поједе парче банане и да попије мало течности, али види се да му је све теже. И у
једном тренутку, мислим да је било негде око 4.800 m н.в., пада на колена и почиње да повраћа. Гледам у
водича, очима га питајући шата даље? А он ми са полусмешком намигује и каже биће све ок, биће му боље
сада. И ставрно му је било боље. Негде после 5.000 m н.в., водич пушта Стевана да иде напред како би сам
одређивао темпо кретања. Нешто касније му узима и ранац и тако га носи све до врха. Мени је и даље
савим ок, мислим да бих могао и брже да идем, али видим да нема потребе јер већ увелико прелазимо
поједине групе које се крећу још спорије од нас. Не гледам у сат и не знам колико је сати, али често гледам
у ГПС и Стевану говорим висину до које смо стигли, покушавајући да га бодрим да издржи. И издржао је.

Пред сам излазак на врх

И коначно, на Дамаванду, 5.671 m н.в.

На врх излазимо у 9:50, после само 5 сати и 40 минута од поласка. Помало смо изненађени, јер
знамо да је екипа из Крушевца коју смо срели претходног дана, извршила успон за 7 сати, а да је наш циљ
био да изађемо за највише 8 сати. Уследило је уобичајено заједничко и појединачно фотографисање, са и
без застава, са једном или другом позадином... А ту, на врху, време неосетно пролети за тили час. Мени се
још остајало, осећао сам се одлично, хтео сам још мало да прошетам, можда мало ка северу и покушам да
видим у даљини Каспијско море, али водич је инсистирао да што пре кренемо назад.

Са Стеваном и заставом Србије

А ту је и „Врбица“

И после његовог трећег или четвртог позива, остављамо врх иза нас и крећемо низбрдо. Још једном
пролазимо поред познатих фумарола са сумпорним испарењима, о којима су нам причали они који су овде
били. Проблема са њима нисмо имали ни приликом успона нити код силаска, јер је ветар тако дувао да је
сумпорни облак одлазио на супротну страну од нас код оних близу врха, а оне нешто ниже нису испуштале
гасове. Уопште, временски услови су и даље били сјајни, као и током целог боравка у Ирану, а што је
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посебно било важно у ових неколико дана проведених у планини. Водич је и даље инсистирао да се што
пре спустимо и журио је негде до 5.200 m н.в., где смо напаравили прву паузу у силаску и пресвукли се у
летњу одећу. Мени се и даље није журило, хтео сам да уживам, али није било много времена јер нас је
истог тог дана чекао силазак не само до кампа на 4.250 већ и до оног на 3.020 m н.в., а затим и даље аутом
до Техерана. А да се све не би завршило уобичајено, догодила ми се једна занимљива епизода у којој сам
се, па могу рећи прилично успешно, снашао као „мазговодац“.

Неки се још увек пењу ка врху ...

... а ми полако силазимо

У плнинарски дом на 4.250 m н.в. стижемо у 13:30 и тек тада следи међусобно честитање и грљење,
што је и уобичајено када су у питању велике висине или озбиљније планинарске акције јер је познато да се
више незгода у планини догоди у силаску него у успону. И ја сам, онако помало еуфоричан, два пута због
непажње пао у силаску али без озбиљнијих последица – једна модрица и две три огреботине, тек да
подсете на Дамаванд. Укупно 9 сати и 20 минута за успон, паузу на врху и силазак је много брже него што
је планирано. Очекивали смо да нас Зоки сачека испред дома, али га изненеђујемо у соби. И он је
изненађен што нас види тако рано, али одмах израчунава да имамо сасвим довољно времена и да се мало
одморимо и наставимо силазак и пут, и да у Техеран стигнемо на вечеру, и да се исте вечери спакујемо за
наставак пута по Ирану. Из тог разлога, из кампа крећемо у 16:00 h, неуобичајено време за оне који су
задужени да нам велике ранчеве превезу на мазгама до „доњег“ дома и аутомобила који нас чека.

Искрено честитање по повратку у дом на 4.250 m н.в.

Пред полазак, ово су биле црне панталоне и црне ципеле

И ту следи поменута епизода „мазговодац“. Док Зоки и Стеван одлазе, мене задржавају код мазге
на коју товаре џакове са нашим великим ранчевима. Претпостављам да им је потребна помоћ око
товарења, али видим да није. И тада ми некако, уз обавезан осмех, објашњавају да је мој задатак да
натоварену мазгу спроведем од кампа на 4.250 до оног на 3.020 m н.в. У првом моменту сам збуњен, али
када ми у руку убацују конопац којим је мазга везана, и опет уз неизбежан осмех, одлазе узбрдо ка дому,
сватам да више немам избора. И прво почињем да се љутим на себе што нисам одбио, па на њих што су ми
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утрапили мазгу, па на Зокија који је отишао и није ме сачекао, ... А онда схватам да та мала епизода може
да буде и занимљива и да је најмање што ми треба да ми тако нешто поквари тако леп и успешан дан и све
оно што ће тек уследити у Ирану. И зато прихватам улогу и са смешком водим мазгу наредних више од два
сата, успут упозоравајући многобројне групе планинара које срећем да нисам професионални водич мазги
и да воде рачуна када се мимоилазимо. У завршним деловима стазе, мазга повремено почиње да застаје
покушавајући да пасе оскудну вегетацију која највише подсећа на неку врсту кактуса, што мени баш
одговара да се помало одморим. И тада још једно пријатно изненађење за мене: два планинара Иранца,
видевши да пуштам мазгу да пасе, прилазе ми и зхајвањују због тога. Претопостављам да професионални
водичи мазги редовно журе како би „одрадили што више тура“ и да је ово неуобичајена ситуција па ми се
због тога захваљују, а свакако да ми тако нешто прија и позитиван утисак о данашњем дану диже на још
виши ниво. Једино за чим жалим је то што немам ни једну фотографију као „мазговодац“.
Исте вечери, са подоста оштре вулканске прашине на одећи и обући (а и у носу, што је вероватно
учинило да из леве ноздрве имам крварење наредне ноћи), стижемо у наш хотел у Техерану. Следе прво
питања а затим и искрена честитања. Свакако да је улогу хероја заслужено понео Стеван, човек који је са
пуном 71 годином извршио успон на Дамаванд без хране и воде. Јесте он искусан планинар који је већ
више пута био на сличним висинама и који је у одличној кондицији, али мора му се одати велико признање
за менталну снагу којом је превазишио проблеме који су га мучили. Надам се да му је у томе макар мало
помогла и моја подршка.

Стена на чијем врху је изграђена тврђава „Аламут“

Мушко и женско лице (стене) поред Zendan-e Soleyman-а

Времена за „славље“ нисмо много имали јер смо одмах морали да се „бацимо“ на паковање и
припремање за јутарњи полазак на путешествије по Ирану које ће уследити у наредних 12 дана. И било је,
у најмању руку, невероватно, феноменало, изузетно... У најпозитивнијем смислу. Преко 3000 km по, за
мене помало изненађујуће добрим, иранским путевима, са боравком у 7 различитих градова5, са обиласком
више десетина изузетних локалитета, и све то са локалним водичима. Детаљније писање само о делу онога
што смо видели и доживели у тих 12 дана би прилично потрајало и изашло би на бар 50так страна текста,
тако да ћу овде, више као информацију за читаоце, само побројати оно најзанимљивије:
−
Аламут (Орлово гнездо, чувена тврђава још чувенијих убица-атентатора Асасина),
−
град Казвин,
−
Маузолеј Ољаити са џамијом Султанијом (на УНЕСКО-вој листи светске културне баштине),
−
Сулејманов трон, велико светилиште и тврђава зороастријанаца6 на 2.200 m н.в., са термалним језером
у палеовулканској купи и другом оближњом палеовулканском купом званом Соломонов затвор (Takhte Soleyman и Zendan-e Soleyman, такође на УНЕСКО-вој листи светске природне и културне баштине),
5

Када се узме у обзир и боравак у Техерану и на планиарењу, долазимо до податка да смо 19 ноћи провели на 11 локација: 8 ноћи
по хотелима у осам различитих градова, 2 ноћи у два кампа на планини и једну ноћ на аеродрому у Дохи.
6
Зороастризам или заратустризам је религија заснована на учењима светог пророка Заратустре, и важи за вероватно најстарију
дуалистичку религију на свету. Настала око 600. године пре нове ере, била је доминантна религија у Персији до 7. века. Основи
веровања: Бесмртност Душе, тј. живот после смрти; Ватра као симбол Божанства; Живот као вечна борба Добра и Зла, итд. Ахура
Мазда или Ормазд (господар мудрости одн. мудри господар) је врховни апстрактни Бог који је створио видљиви и невидљиви свет.
Поштовање према њему Зороастријанци показују поштовањем „чистих супстанци“ које је Бог створио: земља, вода, ваздух и
нарочито ватра (у Храму ватре, који смо посетили у Јазду, је ватра која непрекидно гори више од 1.500 година). Све зло на свету је
створио Ахриман или Ангра Маињу (зао дух) који је својим приклањањем злу створио смрт. Он је такође одувек постојао, али ће
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−
−

−

−
−

град Такаб, најмањи град у коме смо преноћили, некада један од центара производње чувених Афсхар
персијских тепиха,
пећина Али Садр (једна од највећих пећина у свету са подземним воденим током, са до сада
истражених више од 11 km канала, са највећом двораном димензија 100 са 50 m и висином од 40 m,
изузетно добро уређена за посте са читавим туристичким комплексом у окружењу и која привалачи
огроман број посетилаца),
град Хамадан (или Екбатана један од најстаријих градова света са историјом дугом преко 5000 година,
у дугом периоду у старом и средњем веку летња престоница Персије, град на 1.850 m н.в., чије је старо
централно градско језгро у периоду од 1928. до 1933. године по плану немачког инжењера и урбаног
планера Карла Фриша потпуно реконструисано кроз изградњу великог централног трга од кога се
зракасто пружа 6 булевара са регулационим профилом од 30 метара и који сада због тога подсећа на
европске градове),
Баба Тахеров гроб и маузолеј (Baba Taher Oryan, познати персијски песник из 11. века),
Авиценин гроб и маузолеј (Авицена или Ibn Sina, један од најпознатијих персијских и уопште
исламских филозофа и лекара, које се бавио и алхемијом, астрономијом, психологијом, етиком,
политиком, теологијом, метафизиком, физиком, логиком, математиком и поезијом, живео и радио у 10.
и 11. веку),

„Трг слике света“ или Имамов трг у Исфахану
−
−

−

Исфахан, Си-о-се пол, мост са 33 лука из 16. века

град Хомеин (са родном кућом и музејом Рухолаха Хомеинија, који је био вођа исламске револуције
1979. године, а затим и ајатолах и рахбар Ирана),
Исфахан или Есфахан како се изговара у том делу Ирану (са својим чувеним мостовима из 11. до 17.
века, преко реке Зајанде чије корито је данас у већем делу без воде, и за који се у средњем веку
говорило: „Исфахан је пола света“, а што довољно говори о тадашњем значају овог града који је дуго
векова био престоница Персије, град на путу свиле, град у коме и данас успешно функционише 24 km
наткривеног базара, у коме се налази други највећи трг старог света који је на УНЕСКО-вој листи
светске културне баштине, град у коме сам јео најбоље јагњеће котлете, град на 1.600 m н.в. са 2
милиона становника у урбаном језгру и 4 милиона у агломерацији, и када се све узме у обзир вероватно
и најфасцинантији град у коме смо били у Ирану),
Персеполис (на УНЕСКО-вој листи светске културне баштине, чувена церемонијална престоница
Персије чију иградњу је у 6. веку пре нове ере започео Дарије I Велики који је владао територијама од
реке Инд на истоку до Либије, Египта, Грчке и Тракије на западу, а наставили његов син Ксеркс I и
унук Артаксеркс I, делимично уништен у походу Александра Македонског 330. године пре нове ере, а
тешко страдао у навалама Арапа у 7. веку, односно Монгола почетком 13. века након чега бива
потпуно напуштен),

бити поражен на Судњи дан. Зороастријска етика се састоји из добрих мисли, добрих речи и добрих дела (мисли добро, говори као
што мислиш, делај како говориш). Људи после смрти прелазе мост који води преко пакла. Ако су били лоши, мост ће се сузити и
они ће пропасти у пакао. Насупрот њима, праведници ће наћи пут до Светлости. Умрлима се врше помени седмог и четрдесетог
дана од смрти, као и на сваку годишњицу. На пролећну равнодневицу 21. марта прославља се Иранска или Персијска Нова година,
обичај који потиче из зороастријанског периода. Тада се фарбају јаја, сади пшеница у малим посудама, пале свеће, спремају
посебне врсте колача, итд.
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−

−

град Шираз (на 1.500 m н.в., са око 1,7 милона становника, са тзв. „пинк“ џамијом или Nasir ol Molk
Mosque, музејима, базаром, хамамима, прелепом Ерам ботаничком баштом, Шах Чераховим
маузолејом и џамијом, итд.),
Хафизова гробница и маузолеј (Khwajeh Shams al-Din Muhammad Hafez-e Shirazi, чувени персијски
песник који је „опевао радости љубави и вина“, чија се сабрана дела сматрају врхунцем персијске
књижевности и могу се наћи у већини домова на персијском говорном подручју),

Испред „Врата народа“, Персеполис
−

−

−

Накш-е Рустам (Naqsh-e Rustam – комплекс са гробницама Персијских краљева Дарија I Великог,
Ксеркса I, Артаксеркса I и Дарија II, које су уклесане у вертикалну стену, праћене са седам уклесаних
великх рељефа који приказују познате догађаје и битке из историје Персијског царства, међу којима је
најпознатији онај који приказује победу персијског краља Шапура I над римским императорима
Валеријаном и Филипом),
Пасаргад (на УНЕСКО-вој листи, престоница Кира Великог, где се налази и његова гробница, изграђен
у 6. веку пре нове ере као престоница великог Персијског царства које се тада пружало од Егејског
мора до Индије),
град Јазд са својим храмовима ватре, кулама тишине и хватачима ветрова (централно старо градско
језгро је на УНЕСКО-вој листи светске културне баштине), град у коме смо били смештени у прелепом
хотелу традицоналног стила са унутрашњим двориштима са фонтанама и базенима и рестораном на
кровној тераси,

Ерам, ботаничка башта у Ширазу
−
−
−

Пасаргад, гробница Кира Великог, оснивача Персијског царства

Испред зороастријанске куле тишине у Јазду

зороастријанско светилиште Чак-чак (кап-кап) у планинама у сред пустиње где из стене непрекидно
капље вода,
куће за чување леда и диван ресторан у реконструисаном старом каравнсарају у граду Мејбоду,
традиционално село Абјане на 2.200 m н.в. са својим црвеним кућама,
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−

град Кашан (са познатим дестилеријама ружиног уља, традиционалним господским кућама са почетка
19. века које представљају бисер иранске стамбене архитектуре, са остацима зигурата Тапе Сиалк –
храма у облику терасасте пирамиде старе око 8000 година), ...

Завршни део, могу слободно рећи ове дивне авантуре, само је још поправио укупан утисак. На
време смо стигли на техерански аеродром да се препакујемо, поново се после 12 дана сусрећући са
планинарском опремом и топлим стварима које нисмо носили на путовање по Ирану, као и да у добро
снабдевеним продавницама потрошимо преостале иранске новчанице купујући углавном по неки поклон,
или чоколадице и сокове које смо конзумирали до укрцавања у авион. За разлику од летова у доласку, овог
пута сам у оба лета, и од Техерана до Дохе, и од Дохе до Београда, успео да се сместим до прозора (иако то
нису била моја „званична“ места), а што је моја омиљена позиција у авиону. И уживао сам у прелепим
ноћним погледима на „светла“ Ирана и Катара. Посебан доживљај је било прелетање предграђа и самог
централног дела Дохе, негде око поноћи по локалном времену. И сутрадан, на лету до Београда, уживао
сам у прелету преко Ирака, Турске, Бугарске и Србије (прелетели смо и изнад Смедеревске Паланке, која
морам признати изгледа лепше из авиона, пуна зеленила и са чудно плавичастим Кудречким језерима). А
већ поменути „Хамад“ аеродром у Дохи је прича за себе. Отворен средином 2014. године, са свим
погодностима које пружају нови аеродроми, већ 2016. (са скоро 40 милона путинка) ушао је међу 50
аеродрома у свету по промету путника. Иако смо ту имали неколико сати паузе у „сред“ ноћи, нисам се
превише досађивао, уживајући у занимљивим садржајима, међу којима је била и понуда Стеле (Stella
Artois) 2 за 1, по релативно повољној аеродромској цени од 10 долара.

Скоро цела „наша екипа“, недостаје само Стеван, са једним од водича и возачем
(фотографија из архиве Ј. С.)

„Врбица“ и безалкохолно пиво
негде у Ирану

И на крају, али можда и најбитније за укупан утисак, која реч о „нашој екипи“. Организатор и
„вођа“, Зоки Филиповић из ПД „Азимут“ из Београда, увек на висини задатка (осим можда код
претеривања са пицама – мала шала коју ће схватити чланови „екипе“), без иједног ни приметног ни
неприметног исказивања нервозе или било чега сличног, у било ком моменту у свих 20 дана и 19 ноћи, што
је свакако утицало и на мене (а надам се и на остале) да се осећам потпуно опуштено, како би и требало на
једном оваквом путовању. А остали ... мислим да је довољно рећи да када се са неким заједно проведе
толико дана, а да не падне ниједна не тешка реч, већ да се не чује нити један повишен тон, нити се осети
нервоза, нити било шта што би иоле непријатно утицало на мене, а мислим и било ког другог од нас, је
тако рећи невероватно. У најпозитивнијем смислу. Мада, када се само сетим о каквим светским путницима
се овде радило, међу којима сам ја вероватно најмање пропутовао планету (а није да нисам путовао), и не
чуди ме таква људска ширина и изузетно позитван дух. Из тог разлога, захваљујем и Зокију и свим
сапутницама и сапутницима што су учинили да ми ово путовање буде још лепше у њиховом друштву.
Нисам сигуран да ћу поново ићи у Иран, не зато што то не бих волео, већ зато што постоји још
много места на свету које заслужују да их посетим, а времена је све мање. Али зато сам сигуран да никада
нећу заборавити Иран и ово путовање!
У Смедеревској Паланци,
септембра 2018. године.

Текст и фотографије:
др Дејан С. Ђорђевић
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