
А К О Н К А Г В А   

(19.01.2002-20.02.2002. године) 
 
 

 У периоду од 19. јануара до 20. фебруара 2002. године изведена је 

планинарска експедиција на највиши врх Јужне Америке - Аконкагва (6963м). 
Војној експедицији коју су сачињавали Драган Јаћимовић, Горан Ферлан и Бојан 

Брандо, коју је пратио до самог врха сниматељ БК телевизије Сони Даријевић, 

придружили су се Славан Каранац, Драган Стрелић и Милан Гргуров. Експедицију 
је успешно водио Драган Јаћимовић, коме је ово био други успон на Аконкагву. 

 После дугог путовања од Београда до Мендозе, што је изведено авионом 

(19-21. јануар), ради што бржег уласка у национални парк Аконкагва,  подигнути 

су по први пут шатори на сат и по хода од Пуенте дел Инке 22. јануара 2002. 
године. била је то висина око 2900м. Ту смо од ренxера, приликом обавезне 

контроле дозвола за улазак у национални парк, задужили еколошке најлон вреће 

које су носиле број и морале су бити враћене по изласку из националног парка 
под претњом новчане казне. Доласку у базни логор Плаца де Мулас, претходила 

су два дана аклиматизације на Конфлуенци 3300м  и на 3500м, што је око два 
сата хода од Конфлуенце ка базном логору. 25. јануара 2002. године подигли смо 

базни логор на Плаца де Мулас. Сви смо се добро осећали, што је потврдио и 
лекар на обавезном прегледу, на који смо ишли после ренxерске контроле наших 

дозвола. До доласка под Аконкагву смо дошли до информација да време за 

пењање није баш наклоњено пењачима, да је горе пуно снега и да се само један 
човек до тада попео на сам врх. Срећем, од момента кад смо дошли у базни 

логор, време се стално побољшавало, а снега је из дана у дан било све мање. 
Настављен је процес аклиматизације изласком под сам Нидо де Кондорес (око 
5200м 27/01/2002. године), а 29/01/2002. године на Нидо смо донели шаторе, део 

личне опреме и храна где је практично подигнут први базни логор. Ја сам носио 
шатор, па из тог разлога нисам понео као остали тешке и гломазне Кофлак 

ципеле. Дана 01/02/2002. године поново смо се обрели након одмора у базном 

логору на Ниду. Сада је донеша комплет опрема за спавање и излазак на врх. 
Јаћимовић је у међувремену променио план аклиматизације, донео одлуку да га 

скрати, јер се најављивало врло брза промена времена - да се након ноћења 

крене на Берлину (5800м), подигне други висински логор, ту ноћи до ране зоре и 

нападне врх. Мудра одлука, али за мене неповољна. Изласком на Нидо јако сам 
дехидрирао и након ноћења, одлуком вође експедиције морао сам да сиђем у 

базни логор на опоравак. Врх су освојили 03. фебруара 2002. године: Драган 

Јаћимовић, Горан Ферлан, Бојан Бранда, Сони Даријевић и Славан Каранац. 
Следећи дан смо Драган Стрелић и ја изашли на Нидо и помогли освајачима врха 

да скинемо сву опрему у базни логор. Словенци, који су једним већим делом своје 

екипе успешно освојили врх, увече су нам се придружили и направљено је једно 
еx YУ славље. Дивно дружење до касно у ноћ. Ја сам са Драганом Стрелићем и 

Славан Каранцом 6. фебруара испењао врх Бонете (око 5100м). Време је стварно 

почело да се квари и то из дана у дан постајало је све горе. Сад у Андима 

остајемо само због већих трошкова у Мендози. Дана 9. фебруара смо Славан 
Каранац и ја заједно са словенцима сишли скроз до Пуенте дел Инке, док су 

остали преспавали нешто изнад Комфлуенце завијени тешким сивим облацима. 

Доле се време до ноћи стабилизовало. Следећег дана сам обишао гроб 
легендарног Линка који је   водио експедицију на Аконкагву у којој је трагично 

настрадао а у коју је до тада четири пута угазио. Било је то далеке 1944. године 
18. фебруара, што је описао наш замљак и учесник у експедицији Тибор Секељи. 
Од 11. до 17. фебруара били смо у Мендози, где смо покушали да упознамо и 



град и људе. Мало смо пазарили а Сони и ја смо 14. фебруара отишли у Чиле да 

видимо Пацифик. Били смо у Нињо дел Маре. 18. фебруара смо се обрели у нашој 

амбасади у Буенос Аирес-у и нашој цркви код попа Зорана. Следећа два дана 

провели смо у путу, да би 20. фебруара у 12,45 били на Сурчину у Београду. 
Оцена Драгана Јаћимовића је да је експедиција успешна. Мој неуспех је 

оквалификовао као последица више фактора, међу које нарочито ставља: 
неискуство у експедицијском освајању врхова, лоша аеробна припрема пре 
експедиције. Сматрам да су његове констатације исправне. Здравље нас је у 

целини готово све послужило. Дијареју смо скоро хорски имали у пар наврата, 
што су Флонивини успешно решавали. Храна је била стручно планирана у 

планини, а ван ње не да нисмо били гладни, него смо имали прилике да обилато 

окусимо плодове мора, јужног воћа, онога што од воћа само лети имамо, вина и 
разно-разне слатке ђаконије. Друштво је било у свим потребним моментима 

(радне обавезе) компактно и сложно. Све их краси коректност, толерантност и 

зрелост. Било мо је част и задовољство провести 32 дана са таквим екстремним 

момцима, од којих сам и те како много научио. 
 
 

 
 

Сомбор, 27.02.2002. године МИЛАН ГРГУРОВ 

 
 

     

  


