Bezengi
Mes, E. Urbonas ir R. Rauleckas, šių metų liepos 22 d. – rugpjūčio 12 d. dviese buvome
išvykę į Kaukazo kalnus, Bezengi rajoną.
Aklimatizacinio išėjimo metu įlipome Pik Kursant 3838 m. (2B), vėliau į Pik Brno 4425
m. (1B).

Kažkur ant Kursantų viršūnių

Antrojo išėjimo metu įlipome į Gestola (4860 m), maršrutu 4310-Gestola, traversas (4A).
Oras buvo prastokas, pakilimo ir nusileidimo metu matomumas buvo gana prastas.

Štai toks matomumas, lipant į Gestolą

Verčiamės per Gestolos petį

Iš esmės pradėjome lipti, o galbūt ir sulipome tik dėl to, kad maskviečiai Kostia ir Saša
po dviejų dienų gero oro laukimo visgi apsisprendė eiti („Negali juk visada būti blogas
oras“), tai ir mes neatsisakėme. Maskviečiai gerai žinojo maršrutą, kas blogo matomumo
sąlygomis buvo ypač pravartu. Pakilimas iki Jesenino viršūnės sniegu ir ledu, vėliau
uoline ketera, nakvojome ant Čiurlionio perėjos. Kitą dieną užlipom į viršūnę. Dar
sekančią dieną leidomės pakilimo keliu, grįžome į Bezengi stovyklą. Dėl blogų orų ir
pastovaus debesuotumo ant Bezengi sienos, atsisakėme minčių lipti į Džangi-tau 4b
maršrutu.
Trečiojo rato metu Tioplyj Ugol slėnyje įlipom į Ukiu viršūnę 4A maršrutu, o sekančią
dieną darėme Uralų viršūnių traversą 4B maršrutu.

Ukiu 4a maršruto pradžia

Ant mažojo Uralo

Apie šiuos ir kitus maršrutus Bezengi slėnyje įkėlėme įsigytus aprašymus rusų kalba
adresu http://wiki.azuolas.org/climbing:marsrutai_bezengi.
Likusias dienas atostogavom, lipom vienos virvės 5-6c (pranc.) kategorijos prakaltus
maršrutus šalia Bezengi stovyklos.
Perduodame linkėjimus:
• Alpinistams Mankevičiui ir Markevičiui, kurie 1988-1990 m. laipiodavo Fanuose nuo
Šamraevskij, Jurij Mihailovič, tuometinio bazės vadovo (atsiliepkite, perduosime
jums jo raštelį).
• Audriui Peseckui nuo jo ilgamečio bendražygio iš Volgadono.
Kalnuose matėme alpinizmo įgūdžius gerinančių kareivių, retsykiais skraidė viršgarsiniai
lėktuvai, kartą karinis malūnsparnis tiesiai iš už Bezengi sienos skirdo. Kitų karo
požymių nematėme ir nejautėme.
Kelionės atgal metu policija taip pat kabinėjosi dėl registracijos, bet mokėti duoklę
atsisakėme. Maskvoje nuėjome konsultuotis į Rusijos Migracijos tarnybą, kur išaiškino,
kad policija neturi teisės kabinėtis („Nesileiskite provokuojami, tegul nekiša nosies ir
užsiima savo reikalais – viešos tvarkos palaikymu“). Prieš tai skambinome į Lietuvos
Respublikos ambasadą Maskvoje, bet konsultuojančios moters „pagalba“ buvo žemiau
bet kokio lygio – patys kalti, patys aiškinkitės, mes ne prie ko, pas mus neįeisite.

