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Патагонисти

Как едни момчета покориха върховете на Патагония и никой не разбра за това
Докато държавата ни се тресе
и разни хора се надпреварват
да дават пресконференции,
за да мотивират глупавите
си постъпки и изказвания,
три момчета, тихо и
кротко, отбелязаха уникално
постижение в световния
алпинизъм. Без финансиране,
без медийна подкрепа, без
излишна помпозност и
ръкостискания с политици
за пред камерите. Никола
Леваков, Григор Вътев и Дамян
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Чолпанов са сред надеждите
на българския алпинизъм и
катерят не от вчера
Никола например е от
последните български
алпинисти, покорили
северните стени на Айгер
и Матерхорн – едни от найтрудните и дълги маршрути
в Европа. Участва и в първия
български премиерен маршрут
в Хималаите, което си е сред
най-сериозните постижения
на алпинизма ни напоследък.

Григор също има изкачване
на Матерхорн, както и
на западноевропейския
първенец Мон Блан. Участва
в експедиции в Непал,
Швейцария, Аржентина,
където през 2009 г. с Никола
и колегата им Сотир Стойчев
изкачват връх Aguja De la S.
Дамян е възпитаник на
Националното училище за
планински водачи в с. Черни
Осъм. Катерил е из цяла Европа
като сред постиженията му,

освен заветните Мон Блан и
Матерхорн, е и Гросглокнер
(само името му може да те
ужаси) в Австрия и Триглав в
Словения.
Какво всъщност направиха
нашите момчета? В
средата на януари тримата
отпътуваха за Южна Америка,
за да се пробват по маршрут,
който не е повтарян от
премиерното му изкачване
– южната стена на Cerro
Fitzroy. Никола, Григор и Дамян
се справят безпроблемно
и се оказва, че са първите,
покорили върха по тур Boris
Simoncic след словенците от
1985 г. Въпросният маршрут
се води ED (extremely difficult)
и може да се досетиш защо не
е повтарян в последните 27
години.
Едва ли ще чуеш за тези
момчета по телевизията.
Там дават само хора, които
напредват с лакти, а не
катерят върхове. А за Никола,
Григор и Дамян катеренето
е като дишането – без него
просто не става.
Накрая на експедицията, при
опит за покоряване на още
един връх, Григор и Дамян
се отказват на финала на
изкачването. Ето какво пише
Григор в блога си: „Сега си
мисля и ме е яд. Спомням си
как, минавайки покрай езерото
Сусия, поглеждах към върха
и пак ме беше яд. Поглеждах
натам, докъдето стигнахме,
и не исках и да си помислям
колко близо бяхме. Сега ме е яд,
а тогава ми беше все тая. Сега
съм си аз и съм тук. Тогава бях
пак аз, но бях там. Сега аз тук
мисля различно от аз там. Кой
от двамата е прав, едва ли ще
узная. Гледните точки все ще
са различни.“
Това чудене е най-страшното
за Григор. А ние искаме само
да му припомним думите на
легендарния Крис Джоунс,
който още през 1968 г. изкачва
Cerro Fitzroy: „По-добре да
се откажеш на хубав тур,
отколкото да успееш на какъв
да е.“

Никола Леваков
Защо го правиш?
Защото обичам тази игра
Кога беше най-страшно?
Когато не си вярваш или не ти
вярват
Какво те държи на земята?
Навици. Близките хора.
Опасението, че няма по-добро
място
Кое е твоето житейско
обезопасително въже?
Взаимността с хората, които
обичам и ценя. Съпреживяното
с приятелите. Неповторимите
мигове, в които се чувствам
надарен с нещо, което малцина
имат.
Как се гледа от високо?
Виждат се неща, недостъпни
за нормалните хора. Понякога
имам чувството, че получавам
незаслужено много. Често
бързам надолу, че горе е
страшно
Следващите върхове?
Да съм повече време с децата
си. Да обърна повече внимание
на любимите хора. Това са
труднодостъпни върхове
Най-лошият сценарий?
Загубата на приятел, на вяра.
Безусловното намаляване
на възможностите с
увеличаването на годините
А най-добрият?
Да успяваш, когато изглежда
невъзможно. Така сме
устроени, че само успехите
ни дават увереност да
продължим. Другото е инерция
и ежедневие
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Дамян Чолпанов
Защо го правиш?
Защото има тръпка,
адреналин и чувства, които
не могат да се обяснят,
трябва да се изпитат
Кога беше най-страшно?
Страх има винаги, но може
би той те съхранява, след
като се върнеш от горе. Но
там, на стената, не може да
си позволиш да те е страх.
Стане ли това, значи не ти е
там мястото и грешките се
занизват една след друга
Какво те държи на земята?
Волята и силният дух, който
винаги успява да бъде найотгоре и да види света от
високо
Кое е твоето житейско
обезопасително въже?
Здраве, спокойствие,
сигурност, приятелката ми
Цвети, майка ми, сестра ми и
приятелите ми
Как се гледа от високо?
Гордо
Следващите върхове?
Живея с тази мисъл – слизам
от един връх и по пътя надолу
вече мисля за другия
Най-лошият сценарий?
Липсата на средства
А най-добрият?
Стъпването на най-високата
точка, за която сме тръгнали
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Григор Вътев
Защо го правиш?
За да бъда себе си. Това умея,
това ме държи жив, това съм аз.
Кога беше най-страшно?
Патагония, 2009 г. Слизане от
Aguja Saint-Exupery. Вятърът
духа със страшна сила. При
поривите не можем да стоим
на крака и се хвърляме по очи
върху ледника със забити
в твърдата повърхност
ледокопи
Какво те държи на земята?
Желанието за живот, а не
просто съществуване
Кое е твоето житейско
обезопасително въже?
Утоляването на жаждата за
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карта

влизане в света на планината.
Допирът със скалата и
прекрачването отвъд
границите на „позволеното“
за хората
Как се гледа от високо?
За сега гледам само нагоре
Следващите върхове?
Baintha Brakk (7 285 м.н.в.),
Каракорум, Пакистан.
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Най-лошият сценарий?
В едно пътуване – то
никога да не започне. В
едно изкачване – да не бъде
последвано от слизане. В
живота – пълно отдаване на
силите на течението
А най-добрият?
Нирвана [текст Боряна Телбис
/ фотография личен архив]
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