Ale dlaczego nie w tym roku?
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S? pierwsi zdobywcy, s? równie? pierwsze relacje dokumentuj?ce tegoroczne wej?cie na Elbrus. Niestety, nie s? to relacje w j?zyku polskim, ale
w kilku zdaniach opisu mo?na rozpozna? d?ug? drog? i trudy zdobywania zamkni?tej góry, od trudno dost?pnej, pó?nocnej strony. G?ówna
trudno?? to nie sama prosta droga, ale zupe?nie zapomniany szlak, prowadz?cy poza cywilizacj? i wszelkim zaopatrzeniem. Co bardziej uparte
biura trekkingowe organizuj? ju? nieoficjalne wyprawy, na teoretycznie nadal niedost?pn? pó?nocn? stron? Elbrusa. Czy warto tak na si??,
koniecznie w tym roku zdobywa? najwy?szy szczyt Rosji?

Z naszego puntu widzenia nie warto, góra poczeka. Elbrus jest ma?o interesuj?c?, za?miecon? gór? i wprowadzon? na list? korony Ziemi w
zasadzie tylko przez popularno?? i uparto?? jednego cz?owieka (patrz artyku?: Reprezentant Europy). Cz?owiek ten najpierw pochopnie
oceni?: to Europa, a pó?niej j? odwiedzi?. Jestem pewien, ?e po powrocie zmieni? zdanie, ale raz wypowiedziane s?owa pozostaj?.

Nie chodzi nam ju? tylko o faktyczne granice geograficzne, ale niepowa?no?? ca?ej sytuacji. Czy to jest Europa? Na Kaukazie bij? si? i bili,
chyba odk?d Rosja utworzy?a tam namiestnictwo Kaukaskie w 1785r. Znaj?c Rosjan i ich polityk? w stosunku do terrorystów, to si? szybko nie
zmieni. Regionalna, górska turystyka przez ca?y czas si? nasila i przynosi nie tylko pieni?dze lokalnym przedsi?biorcom (Ci ?yj? wy??cznie z
turystyki), ale równie? bud?etowi, nie tyle ca?ej federacji Rosyjskiej (ma?y procent), co republice Kabardzko-Ba?karskiej (znaczny udzia?).
Wystarczy sobie wyobrazi? co by si? dzia?o, gdyby nagle zamkni?to cz??? naszego Zakopanego i wszystkie szlaki na Giewont, Wierchy, Rysy
czy cho?by doliny do schronisk, którymi chodzi najwi?cej turystów. Jak d?ugo mieszka?cy Podhala ?yliby z takim zakazem? Ja my?l?, ?e
bardzo szybko, kto? z jakiego? urz?du zosta?by wywieziony "na taczkach" i sytuacja wróci?aby do normalnego stanu. Niestety na temat s?ów:
Rosja i demokracja, mo?na by filozofowa? tak samo d?ugo, jak nad s?owami: Rosja i Europa. Niby si? zgadza ale jednak...

Jest koniec czerwca. Za 4 dni mia?a si? rozpocz?? nasza tegoroczna droga na Elbrus. Niektóre ?ród?a prognozowa?y, ?e szczyt od lipca
b?dzie oficjalnie otwarty. Czy b?dzie? Dowiemy si? ju? pojutrze, ale wed?ug naszej oceny obecny stan si? szybko nie zmieni. To nie pierwszy
fa?szywy alarm. Wyprawa pocz?tkowo mia?a by? prze?o?ona na wrzesie?. Czas szybko biegnie, czy do wrze?nia szlaki zostan? otwarte? Nie
jeste?my pewni. Je?li tak, na pewno b?dzie to tutaj opublikowane. Tymczasem wypraw? w Kaukaz prze?o?yli?my na przysz?y rok i
jednocze?nie planujemy ostatnie stadium alternatywy dla Elbrusa na ten rok. Co to takiego? Ju? nied?ugo uka?e si? na stronie.
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