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Рубрика на Анжела Гюрова | Снимки: проект „Да се изгубиш нарочно“

Да се изгубиш нарочно в България... Да се изгубиш нарочно в България... 
и да ти хареса!и да ти хареса!

Случвало ли Ви се е да се изгубите в непозната страна? 
А какво ли е чувството да се изгубиш в собствената си 
Родина, при това съвсем целенасочено?

На границата между 
безгрижието на уче-
ническите години и 
предизвикателствата 
на отговорния живот, 

трима приятели – Крис, Ясен и Анас-
тас, решават да прекарат последното 
си лято, като тийнейджъри, изгуб-
вайки се. Но не къде да е, а в Бълга-
рия. Водени от желанието да открият 
Родината ни такава, каквато никой 
до този момент не им я е показвал, те 
тръгват без планове, без навигация 
и без големи очаквания. Носят хар-
тиена карта, палатка, хамаци, спални 
чували, фотоапарати и безценното – 
сърца, пълни с приключенски дух. 

Разбира се, всичко, което може да 
се обърка, се обърква. По пътя невед-
нъж се случва да се изгубят и въпре-
ки това продължават да се чувстват у 
дома си. Срещат българския колорит 
и празничност, обикновени сърцати 
хора с необикновени истории, госто-
приемство и щедрост, научават нови 
неща, нови думи и наричат всичко 
това – щастие. 

Тримата документират почти все-
ки миг от своето пътуване, а с кадри-
те правят поредица от клипове/фил-
ми под общото име „Да се изгубиш 
нарочно“, които в момента разпрос-
траняват в Интернет, но имат жела-
нието да направят пълнометражна 
кино лента. 

За пътуването и решенията, из-
губването и намирането, случайните 
и неслучайните срещи, предизвика-
телствата и смелостта, за хората по 

пътя и пътя към хората, за чувството 
да нямаш план, а да бъдеш щастлив, 
да излезеш от големия град и зона-
та на комфорт, но да не ти липсва 
нищо и за още толкова много неща 
от своето приключение разказват ви-
новниците да го има проекта „Да се 
изгубиш нарочно“ – Крис Захариев, 
Анастас Шипков и Ясен Атанасов.

– Как бихте описали себе си само 
с едно изречение? 

– Крис: Оптимист с рошава коса, 
очила и билет за влака в ръка.

– Ясен: Ненужно висок, с червени 
бузи, крив нос и ужасен профил, но 
пък казват, че има нещо положител-
но в усмивката ми, ха-ха. 

– Анастас: Понякога мърляв и 
рошав, но винаги с любов към пъту-
ването и хората, пълен с усмивки и 
позитивно настроение. 

– Кога се зароди идеята и как за-
почна всичко? Трудно ли се взема 
такова решение? 

– Атанас: Идеята се зароди може 
би година преди реализацията си, 
а през пролетта на миналата 2017, 
Крис ме покани да се включа в про-
екта. Малко по-късно се събрахме и с 
Ясен и екипът беше готов, обединен 
от копнежа за приключения и красо-
та, който гори във всички ни. Може 
би най-големият проблем във взема-
нето на едно такова решение е да се 
отървеш от „ако“-тата, от страха да 
поемеш ангажимент за толкова дълъг 
период към себе си и спътниците, че 
си в играта, че на това отдаваш вре-
мето си, че не се притесняваш „ами, 

ако излезе работа“, „ами, ако има по-
добър начин да прекарам лятото си“.

– Избрахте ли предварително 
маршрутите си? Наистина ли нито 
веднъж не използвахте GPS през 
цялото си пътуване? 

– Анастас: Предварително си 
бяхме купили хартиена карта на 
България и имахме на ум откъде ис-
каме да минем като области, някои 
малки села, за които бяхме чували, 
а в процеса дори и това не спази-
хме, вятърът ни отвяваше в друга 
посока и на друго място. За да сме 
абсолютно искрени, GPS ползвахме 
първите ден или два в откъслечни 
случаи, но после разбрахме, че това 
не е нашият начин на пътуване и 
така не е интересно.

– Колко точно километра про-
пътувахте, докато бяхте „нарочно 
изгубени“ из България и колко дни 
продължи Вашето пътешествие?

– Крис: Пропътуваме точно 5 640 
км в рамките на 34 дни, изпълнени с 
изгреви и залези, върхове и долини, 
еуфория и преумора.

– Кое беше първото място, което 
посетихте? Ами последното? 

– Анастас: Пътуването започна в 
един летен следобед и ние заминахме 
на север. Първото място, което ви-
дяхме по залез слънце, беше Искър-
ското дефиле, а вечерта преспахме на 
високите хълмове над гара Лакатник. 
Пътуването завърши с изкачване на 
връх Мусала в Рила в един студен 
снежен ден, който ни показа, че лято-
то е към края си, че приключението 
засега свършва.
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– По време на пътуването поми-
слихте ли си поне веднъж да се от-
кажете или зададохте ли си въпроса 
„Какво правим тук?“

– Ясен: Трябва да си призная, че не 
мислих, че ще изпитвам трудности по 
време на пътуването, но с изминатите 
километри осъзнах, че трябва да имаш 
и силен дух за подобно приключение! 
Най-трудно ми беше в моментите, ко-
гато ставаше дума за катерене по ска-
ли, където Анастас е специалист, но аз 
нямам никакъв опит. Тогава много се 
ядосвах, защото ми беше трудно, но не 
се предадох! Както можете да видите 
в първия епизод, имахме доста пре-
междия с превозните средства, а без 
тях проектът трудно щеше да се осъ-
ществи. На моменти бяхме на ръба и 
неведнъж сме водили разговори дали 
ще успеем, но в крайна сметка мисля, 

че вярата в това, което правим, ни 
закрепи и дори да бяхме останали без 
кола, щяхме да измислим вариант за 
осъществяване на замисленото!

– Кое беше най-интересното и 
вълнуващо нещо от цялото пъту-
ване?

– Ясен: Това, че късметът, или 
да го наречем съдбата, беше с нас по 
време на цялото пътуване, мога да го 
определя като най-интересното нещо. 
Винаги, когато имахме проблем, се 
случваше така че някой да ни помог-
не в същия миг. Освен в поправянето 
на колите, не останахме гладни, защо-
то хората, с които съдбата ни среща-
ше бяха изключително дружелюбни 
и отворени – каниха ни в къщите си, 
гощаваха ни, не можеше да се оплачем 
от липса на внимание. Бяхме им инте-
ресни. В много от случаите пък, бъл-

гарската уникална природа ни подсло-
няваше и ни караше да се чувстваме 
сигурни. Губехме се, а тя ни помагаше 
да я преоткриваме и да се намерим!

– Имаше ли странни или страшни 
преживявания? 

– Анастас: По пътя човек среща 
всякакви хора – от най-широките ус-
мивки до най-заплашителните погле-
ди, но в крайна сметка обикновено от 
нас зависи с кои си избираме да общу-
ваме. Така или иначе, имахме няколко 
неприятни ситуации, като една нощ в 
Предбалкана, когато пияни момчета 
решиха, че им пречим, тъй като сме 
си опънали палатката на хълм до тях-
ното село, или веднъж когато кметът 
на едно село ни изгони, защото се раз-
хождаме по улицата без разрешение. 
По-сериозни проблеми не сме имали.

– Какво е необходимо на един чо-

век, когато реши да се впусне в по-
добно приключение? На Вас липсва-
ше ли Ви нещо? 

– Ясен: На първо място желанието 
да обикнеш прекрасната ни родина и 
куражът да го направиш. Наистина, 
човек се нуждае и от време, за да го на-
прави, но отделянето му си заслужава. 
Дори да е само за седмица, човек може 
да обиколи много! На всяка крачка 
има красиви места, за които дори не 
подозираме. Много хора не обичат да 
експериментират със спане на открито 
или на палатка, но трябва да признаем, 
че намериш ли правилното място, за-
бравяш за този факт. По някой път ди-
вото зове и не е лошо да му се оставим.

– Какви хора срещнахте по време 
на пътуването? 

– Крис: Нацията ни е страшно то-
пла и това не е мит, а факт. Наистина 

по-възрастните хора по селата в някои 
случаи като че ли нямаха доверие, ко-
гато се опитвахме да завържем разго-
вор с тях, но ни трябваха буквално 5 
минути, за да „разтопим леда“. След 
това следваше гощаване с градински 
плодове и зеленчуци и истории, кои-
то не би могъл да чуеш в големия град. 
Толкова много райони в България, а 
една и съща сърцатост. Младите хора 
и децата най-вече ни се радваха и дори 
играхме футбол в село Глогово с цяла 
армия от енергични човеци – веднага 
ни приеха и на всичкото отгоре ни и 
биха! От кмета на водещото се като 
„най-западнало“ село в Европа, кой-
то ще прокара интернет през него до 
Гинка, от село Кайнарджа, която ни 
направи най-готините прически и се 
грижи всички в съседните 5 села да се 
сдобият с такива.

– Интересни ли Ви бяха различ-
ните диалекти? Научихте ли нови 
думи от различните краища на Бъл-
гария? 

– Ясен: Красотата на един език се 
крие в неговите различни изменения. 
Имаше райони, в които ние, като коре-
няци-софиянци, не разбирахме доста 
от думите и изпитвахме затруднения, 
но страшно се забавлявахме. Един от 
изразите, които научихме още в са-
мото начало на пътуването и продъл-
жихме да го повтаряме до самия край 
гласеше „Куде и да сме, ми смо си ми!“. 
Каза ни го един художник от Ново 
село и в превод означава „Където и да 
сме, ние сме си ние!“.

– С какво се хранеше „бандата на 
съвременния Том Сойер“ по време 
на своето приключение? 
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Отляво надясно: Ясен Атанасов, Крис Захариев, Анастас Шипков Среща с българския колорит
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– Ясен: Всяка вечер си правихме 
специалитети – Крис доста често се 
изявяваше като майстор-готвач, а 
когато спахме на ветровитите скали 
над Ловеч, неговият варен боб спа-
си положението! Анастас пък, още 
първата вечер направи паста в къща 
на поне 100 години на върха на един 
хълм около Лакатник. Доста често 
опирахме и до хапване на лютеница 
с хляб на капака на колата. Смеем да 
твърдим, че на село гладен не можеш 
да останеш. Възрастните хора ни да-
ваха винаги зеленчуци и плодове и 
то истински – от техните скромни, но 
поддържани градинки!

– Какво е усещането да спиш в 
„хотел с хиляда звезди“ (открито 
небе)? Кои бяха най- интересните 
места, на които преспивахте?

– Ясен: Много често не успявахме 

да се придвижим във времето така, че 
по светло да намерим къде да спим. 
Само фаровете на колата ни даваха 
бегла представа на мястото, където 
ще опнем палатката. Естествено има-
хме и карта и знаехме приблизително 
къде се намираме, но незнайното ни 
зовеше в повечето случаи. Звездите 
бяха прекрасни приятели. Поняко-
га лягахме пред палатката и просто 
гледахме нагоре към тях и мълчахме. 
Това беше всичко, което ни трябва-
ше, преди да заспим отново, готови за 
следващия ден.

– Какво ново научихте и придо-
бихте ли умения, които нямахте до 
този момент?

–Анастас: Може би лично аз ос-
танах очарован от широките сърца 
и гостоприемността на помаците от 
Южна България, което ме научи на 

повече толерантност и разбиране към 
различните, на уважение към една 
друга култура, с нищо по-малко зна-
чима от българската, ако за такава 
може да се говори. 

– Крис: Научих как се разпъва па-
латка за отрицателно време и как се 
готви боб на газово котлонче!

– Ясен: Научих, че за да ядеш диня, 
не е нужен нож!

– А изгубихте ли се наистина поне 
веднъж по време на пътуването? 

– Ясен: Доста често се допитва-
хме до различни хора, които също 
имаха слабо чувство за ориентация 
като нашето. Неведнъж обръщахме 
колата и тръгвахме да караме, след 
което се усещахме, че сме в обратна-
та посока, но пък решавахме да взе-
мем грешния път и често той се оказ-
ваше най-правилният. 

– Освен онлайн проекта, планира-
те ли нещо по-мащабно, като пълно-
метражен филм на голям екран или 
пък пътуването Ви да бъде описано в 
книга, под формата на пътепис? 

– Ясен: Да, имаме големи плано-
ве! Организирахме прожекция в Дом 
на киното (София), а междувремен-
но Крис пише пътепис за приключе-
нието.

– Кой е най- яркият/ вълнуващ/ 
емоционален спомен, за който първо 
си спомняте от пътуването Ви? 

– Крис: Всеки залез беше неповто-
рим и зареждащ, и учудващо, защото 
забравям много, ги помня всичките! 

– Ясен: В Добруджа решихме да се 
качим на едно малко самолетче, което 
можеше да побере само 4 човека. Тряб-
ва да кажа, че гледката беше изумител-
на. Бяхме на около 100 – 200 метра във 

въздуха и от прозорците се виждаха 
във всички посоки обширните добру-
джански поля – житницата на Бълга-
рия. На всичкото отгоре уцелихме да 
бъдем и по залез слънце! Късмет…

– Анастас: Може би моментът, в 
който попаднахме в родопската маха-
ла „Балинов чарк“, извадена като от 
детска приказка – зелена поляна, от-
криваща се тайнствено зад поредния 
завой на черен път, който лъкатуши 
през гората. 

– Бихте ли повторили отново? И 
ако да – пак ли в България? 

– Ясен: Със сигурност бихме пов-
торили и вярваме, че има още много 
приключения, които ни очакват в Бъл-
гария. Но защо не и някъде в Африка 
или Азия?

– Коя е дестинацията, която меч-
таете да посетите? 

– Крис: Норвегия! 
– Ясен: Островите Кук! 
– Анастас: Вярвам, че мястото не е 

толкова важно, колкото хората, с кои-
то е поделено то, но ако трябва да из-
бера едно – мечтая да пътувам в Южна 
Америка, било то в Перу, Боливия, 
Чили или Аржентина, да усетя юж-
няшкия латиноамерикански дух. 

– И за финал… Пожелайте нещо 
на читателите на списание „Роден 
глас“!

– Крис: Животът е красив, не се 
притеснявайте да излезете от комфор-
та, защото там живее приключението. 

– Ясен: Пътувайте и търсете красо-
тата на хората и света около вас!

– Анастас: В следващото си пъту-
ване, излезте извън отъпканите пъте-
ки, разходете се из малките улички на 
града, който посетите.  ◆
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Гостоприемство и щедрост Обикновен сърцат човек с необикновена история


