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ЛИЧНОСТИ ОТ ПЛАНИНАТА 
 

С  тази  последна  глава  завършвам  своята  книга.  Описвам  колкото ми  е  възможно 
образа  на  хората,    с  които  съм  имал  персонални  отношения.  Всичките  бяха  или  са 
планинари,  алпинисти,  работещи в  планината или  случайно  срещнати.  Казвам    за някои 
бяха, защото те вече не са между живите. На  живите  пожелавам здраве и щастие. Моля 
ги, да ме простят, ако не ги представям в светлината, в която се виждат те. Хората сме така 
устроени, че  се виждаме през своята собствена призма. 

Добре се разбира, че за да пиша за тези личности  те са ме впечатлили, оставили са 
следа  в моя живот.  Някои,  които  загубих  завинаги,  оставиха  у мене неизчезваща болка. 
Започвам  с  най‐големия  си  приятел  и  другар,  който  съм  имал  на  този мизерен  свят.  На 
него и на спасителя Спас Малинов посвещавам тази книга. На Спас, защото ни извади от 
проклетото дере след голямото падане. Ако някога са ми минавали мисли да свърша със 
себе си, това беше в това дере. Труд, проекти и подготовка се разбиха на дъното на това 
дере.  Никога  нямаше  да  отидем  на  Айгерванд.  Всичко  беше  на  халост,  лежахме    под 
скалите и чакахме края. Спасителите Спас Малинов и Запрян Хорозов натоварени с раници 
и въжета се появиха за мен като небесни ангели. Читателят може би   ще си каже: “този 
дрънка глупости”. Възможно е. Само че ако не бяха те, ние щяхме да си  изсъхнем там. 
 
 
 

РУСИЯТ 
 

Със Стоян по прякор “Русия” се запознах в алпийската школа под връх Мальовица. 
Карахме  с него    курс  за  инструктори по алпинизъм. Настаниха ни в  една  стая.  Стаите не 
бяха много широки. Имаше по четри легла, две по две едно над друго. Щях да прекарам 
времетраенето на курса заедно с три момчета – Стоян Наков от Кюстендил, Милен Метков 
от Сливен и Огнян Стойков от град Варна. Курсът започна с теория. Всяка сутрин влизахме 
в  голямата  учебна  зала  и  слушахме  лекциите  на  преподавателите.  Най‐интересно  ги 
водеше преподавателят Орлин Чачановски. Дълго ги коментирахме завърнали се в стаята  
късно през нощта. Няма да  се  спирам дълго на  този  курс.  Техническите описания,  както  
вече разбрахте, не са целта на тази книга. 

Паднах  се  на  горно  легло.  След  един  от  преходите,  които  правехме,  си  почивах. 
Русия почиваше под мен, четейки книга. Готвеше се усърдно за кандидат‐студенски изпити 
във  ВИФ.  Предполагах,  че  си  чете  скучните  учебници.  От  горе  погледът ми  падна  върху 
книгата – четеше Евангелието на Матея. Не желая да притеснявам читателя с религиозни 
въпроси. Прочитайки до тук читателят е разбрал, че съм православен. Не се срамувам от 
това.  Има  и  такива    българи  и  българки.  Не  съм  имал  проблеми  заради  вярата  си  в 
България по времето на социализма. Е, изключиха ме от Комсомола, но това беда ли е? 
Нямам    проблеми  и  в  католическа  Франция.  Католиците  са  хора  като  нас.  Вярата  не  е 
гаранция за добро или зло. И вярващите вършат понякога глупости. Толкова по въпроса. 

Фактът,  че  Русия  четеше  Евангелието  от  Матея  за  мен  беше  показателен, 
кюстендилецът  беше  вярващ,  беше  православен.  Заговорхме  по  тези  въпроси,  които 
интересуват  само  православните.Така  се  сближихме.  Заговорихме  за живота  въобще,  за 
своите  бъдещи планове. 
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Естественно  когато  наближи  практиката  се  оказахме  на  едно  въже.  Станахме 
свръзка.  Започна  яко  катерене  :  Куклата,  Ушите,  северната  стена  на  връх  Мальовица. 
Русият се оказа страхотен катерач, осигуряваше добре, разчиташе всякакъв терен като по 
книга. С него се синхронизирахме  все повече и повече. Другата свръзка Огнян и Милен не 
падаше  по‐долу.  Даже  ни  надминаха  по  едно  време  по  броя  на  изкачванията.  Русия 
заставаше на върховете, протягаше  ръце напред и викаше: 

‐ Красота планинска, искам да те прегърна! 
Романтичен като мен, търсеше в планината духовен контакт с природота. Външно, 

както се разбра, беше рус със сини очи, среден ръст, широки плещи. Приличаше на онези 
българи,  които са копие на Дякона. От слънцето и вятъра в планината бузите му ставаха 
руменни, а той жизнерадостен и добряк, бе готов да сподели  с всеки планинар малкото, 
което имаше в своята раница. Задавам си често въпроса, дали  след толкова много години 
някой си спомня още за него в България? 

След курса започнахме да кроим планове един от друг по амбициозни.  
Не  ставаше  въобще  въпрос  за  постигане  на  високи  спортни  цели.  Далеч  съм  от  това!  
Просто желаехме от все сърце да бъдем непрестанно заедно в планината. Приятелство и 
планинската романтика! Това ни беше в главите. 

 Голяма  беше  радоста  ни,  когато  Русия  си  купи  “Трабант”,    бръмчахме  с  него 
навсякъде.  Пътуванията,  както  се  досещате,  бяха  все  към  планините  –  Вратцата,  Рила 
планина,  Пирин  планина,  Лакатнишкото  дефиле...  Катерехме  извън  разни  алпиниади  и 
планински сборове. И двамата не обичахме навалиците, груповите изкачвания за разряди1 
не бяха нашето верую. Сутрин пристигаше и клаксонираше под блока където живеех. Един 
ден беше особено щастлив: 

‐  Румба, приеха ме във ВИФ. Днеска след  Комините те каня на ресторант, аз черпя! 
Това беше ново, досега  не бяхме ходили на ресторант. Все пак Русия беше член на 

алпийския клуб от Кюстендил. Тогава кюстендилци    имаха идеята да пробият нов тур на 
Врачанската стена. Щяха да опънат палатки там. Русия веднага ме покани да отида с тях. 
Като ни виждаха все заедно неговите съотборници се смееха. Един от старите, Стамен ни 
казваше; 

‐    Абе  вие  двамата  сте  като  Куку  и  Пипе.  Внимавайте  само  да  не  се  изтряскате 
заедно някъде. 

Там  на  Вратцата  Русия  се  влюби.  Обект  на  неговата  любов  беше  една  красива 
алпинистка  от  Враца,  казваше  се  Биляна.  Всички  я  наричаха  Биба.  За  мен  Биляна  беше 
обикновенно момиче със светли очи и кестенява коса, изрусяла от слънцето. 

За Русият нещата стояха по друг начин. Тя беше фея, тя не катереше, тя танцуваше, 
тя беше ангел на земята. Пред нея той ставаше друг, стоеше като захласнат, опитваше се 
да й привлече вниманието. Веднъж купи една бутилка  лимонада, изстуди я на чешмата, 
изчака  момичето  да  се  завърне  от  едно  изкачване  и  уж  случайно  й  предложи шишето. 
Биляна  катереше  с  Гьоко  Згориградски,    катерач  от  района,  най‐добрия  познавач  на 
масива. Федерацията по алпинизъм му беше зачертала досието с червено. Първи солист2 в 
България,  Гьоко Згориградски не се харесваше на тези, които организираха колективните 

                                                            
1 Спортни разряди в алпинизма, присъждащи се според определен брои изкачвания с определена трудност. 

2 Соло катерач.  
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мероприятия.  Стигаше  се  дори  до  политика  по  отношение  на  него,  най  отвратителното 
нещо  в  планината!  За  двадесет  годиини    катерене  не  беше  поканен  нито  веднъж  за 
излизане в чужбина. 

Русият  правеше  своите  опити,  но  Биляна  не  го  забелязваше.  Тогава  той  стана 
съвсем друг човек. Все за нея ми говореше – гласът и бил като мелодия и други подобни. 
При всяко отиване под Вратцата я търсеше с очи. Така се изниза много време и си мислех, 
че ще му мине. Уви, не му мина,   любовта е мистерия,   която никой не може да обясни 
откъде идва  тя,    защо е винаги мъчителна като болест и   несподелена. Виждах  го,  че  се 
измъчва ужасно и реших да  си позволя някои действия, макар   че  тези работи са много 
деликатни – да се бъркаш в хорските истории. Но все пак или си приятел, или не. Веднъж 
подхвърлих на Биляна ей така: 

‐ Биба, Русият е добро момче,  какво ще кажеш за него? 
‐ Да, много  добре е възпитан,  личи си че е от добро семейство. Катери също много 

добре,  –  отговори Биба. 
И нещата останаха до тук, нищо не се промени от това разговорче, тя просто не го 

забелязваше. Жените както е известно, не са като нас мъжете. Те си имат свой свят. Ние 
нищо не знаем за него. Това е по‐голям проблем за нас от изкачването на стената Базел1 
например.  Тези  които  пишат  книги  и  се  опитват  да  дадат  обяснение  на женската  душа, 
според мен са празни лаладжии. Колкото е по дебела книгата, толкова повече нищо не се 
разбира.  Обикновенно  накрая  ти  се  замотава  главата.  Авторите  на  подобен  род 
литература  обикновенно  подчертават,  че  ако  нищо  не  си  разбрал,  не  си  достатъчно 
интелигентен. 

При  всички  случаи  това  не  пречеше  на  катеренето.  Даже  мисля  че  точно  тогава 
Русия  се  заяде  сериозно  с  дуварите,  търсеше  най‐трудното.  Започна  се  с  “Огледалата”, 
премина    във    високата  планина  –  Дяволските  игли,  тура  на  Кованджиев,  тура  на  Енчо 
Петков,  на Атанасов. Предлагаше ми да води непрестанно.  Разбирах  че иска да  забрави 
някои подробности от човешкото битие. Рядко излизах напред, имах му  пълно доверие. 
Щурмувахме  туровете  на  Злия  зъб,  “Гранит”,  Продановата    диреттисима,  Плевенската 
епопея – всички те бяха изкатерени в елегантен стил. Един единствен път се получи опит 
за летене. Беше взето решени да се изкатерят всички турове на Злия зъб. Така стигнахме 
до тур “Варна”.  Русия се беше поизморил и ме помоли да поведа. Още от начало разбрах, 
че  този  тур  е  костелив  орех.  Той  се  намира    между  туровете  “Армеец”и  “Веждите”. 
Попаднах  в  едни  пасажи  с  трошливи  хватки.  На  всичкото  отгоре  имаше  и  надвеси.  При 
едно набиране една хватка се отчупи, увиснах за секунда на другата ръка и стана каквото 
стана.  Стената  запреминава  пред  очите  ми  в  обратна  посока.  Така  този  тур    поведе  по 
точки пред нас. Но не бяхме нокаут. Това беше само малък нокдаун. 

След броене до десет се измъкнахме в ляво, по съседния тур на  Борето Овчаров. 
На всички млади катерачи в България мога да кажа следното: ако без проблеми изкатерят 
тур  ”Варна”  на  Злия  зъб,  могат  спокойно  да  се  захванат  със  стената  Базел  във  високата 
Тарантеза. Там през цялото време е така: малко осигуровки,   шибани надвеси, трошливи 
хватки.  Нека  не  забравят,  че  на  тур  “Варна”`  имаше  смъртни  случаи.  Варненци    като 
направят тур, ти го оставят за домашно. Не може да го прецапаш на юруш. Между нас се 
оформиха  този  уникален вид отношения,  каквито има само в планината.Ще бъда лъжец 

                                                            
1 Трудна за изкачване стена в Алпите 
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като политиците,  ако описвам всичко в розово. 
В една свръзка има и моменти на конфликти и несъгласие, но те преминават като 

вихри и бързо  ги  забравяме.   Планината  събира различни  хора  с различни убеждения и 
амбиции. Има  и търкания,   има и радост. Да посоча известни свръзки,   делили щастие и 
беди : Бонати‐Маури, Зеделмайер‐Мерингер, Питер Бордман и Джо Таскър, Лионел Тере‐ 
Луи  Лашенал,  Ребюфа‐Френдо  и  десетки  други.  Българският  алпинизъм  също  има 
примери  на  безкористно  другарство:  Саваджиев‐Стоименов,  Тодоров  ‐Михова,  Бангиев‐
Бреянов,  Проданов‐Зашев,  Петков‐Досков,  Киров  ‐  Кожухаров  и  десетки други.  Всичките 
тези отиваха докрай заедно каквото и да става. 

В свръзка всичко е общо. Виждаш своят партньор  обливан с часове от леден дъжд, 
вкочанен от студ, на ветровит бивак, разбит психически след жестоко друсане,  гладен от 
дни. На някои се наложи да  делят и последните минути от живота. Съдби различни! 

Това за мен не е трагично. Трагично става тогава, когато единият за да  спаси своята 
кожицата,  жертва  другарчето  си!    Спортният  алпинизъм  събра  и  не  малко  шкарто  и 
човешки отпадък от дъното на градската клоака. В последните години бяхме свидетели на 
трагедии,    изпълнени  с  низости,  безхарактерност  и  егоизъм.  Най‐разтъстващата  за 
алпийският  свят  бе  тази,  която  се  разигра  на  Сиула  Гранде.  След  като  попаднали  в 
критична ситуация, Симон Ят прерязва въжето на своето другарче Джо Симпсон. Симпсон 
прави  срахотно  падане  в  бергщрундовата  цепнатина,  но  оцелява  като  по  чудо.  Следва 
влачене с километри по ледника и морените към живота и спасението. Вдигна се много 
шум  покрай  тази  история.  Но  Джо  Симпсон  е  благородно  планинарско  сърце  и  прости 
официално на  Ят този акт на подлост и предателство. Даже направи филм, за да оправдае 
Симон.  Той  не  е  искал    Симон  Ят  да  се  мъчи  до  края  на  живота  си  с  угризения.  Така 
постъпват джентълмените. 

Дали  в  дъното  на  душата  си  наистина  му  е  простил,  не  знам.  Във  всеки  случай   
никога  повече  не  се  е    се  вързал    с  него  на  въжето.  Последваха  и  други  невероятни 
истории от тоя  род с други свръзки. Светът се промени, появи се   арогантното поколение 
на безкруполните свръхчовеци. За това внимавайте с кого се връзвате, за да няма плач и 
скърцане  със  зъби.  Аз  съм  катерил  с  такива  и  в  България  и  в  чужбина.  За  някои  късно 
разбрах, що за хора са. Трябваше да минат години за да разбера, че бях използван да ги 
осигурявам  и  нищо  повече.  Пробиваха  си  премиерите,  обираха  лаврите    и  славата. 
Правеха  суперекстремни  изкачвания  за  задоволяване  на  болните  си  амбиции.  Аз 
повеждах напред, докато си вземаха дъх след психологическата криза, последвала  опита 
им  за летене. Но аз им прощавам всичко. Да   простиш е най‐хуманният  възможен акт  в 
този свят на духовна проституция.  

Този Джо Симпсон е наистина велик планинар. Защурмува Айгерванд, но беше си  
разбрал урока – вече избираше   за партньори   само истински планинари, сурови мъже с 
чепати  физономии,  от  тези,  дето  пият  по  една  бира  в  заслоните,  преди  да  се  втурнат  в 
следващото  изпълнение.  Но  човекът  нямаше  късмет.  При  всеки  щурм  ставаше  нещо, 
старата брантия им дробеше курвенските си номера : шрапнели, тежка артилерия, лавини 
зафучаваха като бесни. Свръзката Матю Хайес и Филип О’Съливан се разби буквално пред 
тях след падане от повече от 850 метра. Но и това не го спря, беше претръпнал. Ако видите 
един човек  с решително лице и очукани чепици на Клайне Шайдег1,  това е  той, –   Джо. 

                                                            
1 Малка планинска станция – изходно място за изкачване на Северната стена на Айгер. 
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Готов  е  пак  да щурмува,  всеки  път  е  за  последно.  Има  такива мъже,  които    нищо не  ги 
спира.  В  алпйските  среди  се  говори,    че  е  чул  Божия  глас  там  –  на  Сиула  Гранде.    Джо 
отхвърля  всичките  тези  глупости,  ама  знае  ли  се,  това  са  много  лични  неща,  за  да  ги 
споделя. 

Със Стоян ни  свързваше общият    стремеж към духовната  чистота.  Всяко  катерене 
заедно  ни  пречистваше  от  всички  негативни  натрупвания.  Не  пренебрегвам  любовта  ни 
към природата и планинарската романтика.Той беше по възвишен от мен, четеше поезия. 
Любимото му стихотворение  е от Яворов: “Душата ми е стон”. От френските се ровеше из 
Жак  Превер,    от  англосаксонските  ‐  Робърт  Бърнс,    Шели  и  други.  На  един  бивак 
рецитираше  Гьоте.  Къде  ли  ги  намираше?  Дали  в  Кюстендил  имат    книжарници  и 
билиотеки? 

Скитахме    си  добре  с  Русия  по  чукарите.  Като  имаш  до  себе  си  верен  приятел, 
животът е друг. За феята  Биба се палеха свещи в някои известни манастири. Специално за 
тази  цел    слязохме  по  “Белия  улей”  до  Рилския  манастир.  Стоян  обясни  тежкото  си 
състояние  на  един  високообразован  свещеник.  Божият  служител  посъветва  Русия  да  не 
бърза, защото: “рано или късно избранницата му ще  получи   прозрение в истината...”.  

Така задоволени от този отговор се върнахме да  катерим  на Двуглав. Проблемът  
беше  разрешен.  Често  слизахме    до  Рилския  манастир  първо  –  защото  е  свято  место  и 
второ  –  по  силата  на  нашите    православни    потребности.  Тъй  като  сме  си  българи,  все 
натам ни тегли. При едно отиване до манастира срещнахме Карловеца Христо Проданов. 
Русия беше много учуден да го види в манастира да пали свещи, защото знаеше,  че е член 
на  БКП.  След  успеха му  на  връх Лхотце  в  Хималаите  биографията му  беше  разгласена  в 
пресата. Това са мистериите на българската душа. Въздържам се от всякакви коментари. 

След службата го изчакахме пред църквата. Христо предложи да хапнеме заедно на 
някоя  поляна.  Разположихме  се  до  реката.  Ицо  извади  шише  карловска  ракия,  наряза 
луканка. Ние извадихме кой каквото носеше – глава лук, черен хляб сирене, домати, два 
марципана.  Тогава  така    катерехме  стените,  с  този  “енергиен  източник”.  Консервите  от 
копърка допълваха менюто. Ние не му бяхме конкуренти на Христо, той ни намираше  за 
симпатични  запалянковци.  Така  ни  нарече  –    “запалянковци”.  С  нас  се  държеше  много 
сърдечно.  Подари  един  карабинер  “Бонати”  –  3  тона  на  Стоян.    Карабинерът  премина  
десетина   пъти от неговите ръце в моите.  За нас  това беше  голям подарък за  свръзката. 
Ицо се отпусна   и започна да разправя за Карлово. После премина на тема Кремиковци. 
Твърдеше че това е екологична катастрофа от една страна, а от друга страна нямало начин, 
защото  индустрия без желязо и стомана е  невъзможна! Започна да разправя на Русия,  че 
във  ВИФ  го  чакат  весели  студентски  историйки  и  пр.    Знаел  това  от  собствен  опит.  Бил 
голям бунтар и  бързо му писнало от бонзите и празното им дрънкане. 

‐  Пещите,  батка,  там  е  за  мъже.  Имаме  си  и  алпийско  клубче,  все  от  приятели  ‐ 
Мишо,  Лазо,  Дедето,  Сираковия,  Арсо,  Елисавета  и  Данчето...  Какво  ти  трябва  повече! 
Анадън му? 

 Започна  да  се  смее,  което  беше  рядко  за  него.  Започна  да    разказва  как  се  бил 
заблудил  с  жените.  Оженил  се  за  брюнетка,  но  по‐късно    разбрал,  че  предпочитал  
блондинките. Сега  вече бил на прав път. 

‐  Батка,  сега  наистина  съм  влюбен,  само  ако  я  видите,  самодива  –  очите  му 
заблестяха. 

Въздъхнах  ‐  още  един  влюбен,    феи,  самодиви,  медени  звънчета,  вълшебни 
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мелодии...  Българинът    като  се  влюби   –    слушай приказки.  Как да не  се отчаяш от  този 
народ? Правителствата трябва да вземат по‐строги мерки в това отношение. Почуствах се 
крайно неудобно между тия двамата. Не  летях върху тяхните розови облаци. 

‐ Щастлив  съм, след Еверест ще заживеем заедно. – Уточни  Ицо. 
‐ И аз ще си взема моята Биба, щом си намерим подходяща квартира,  – зарадва се 

Русият. 
Тоя пък къде отиде сега, тя въобще не го забелязва, баламурник такъв. Ама как да 

му го кажеш, сърце не ти дава. 
‐  Имам  и  двама  приятели,  душа  хора:  Данчо  и    доктор  Стайко.  На  тези  двамата 

можеш да разчиташ. Докторът е културен човек. Има такива българи, никога няма да ти 
омръзне  да хортуваш с тях! – Продължи Христо. 

Стоян  допусна  груба  грешка,  като    го  попита  как  върви  подготовката  на 
експедицията за “Еверест”.  Ботевското чело веднага се сбръчка: 

‐  Какво  да  ви  разправям,  оправия  няма!  В  тази  експедиция  събраха  всички  стари 
куфари. Мъкнах ги по Пти‐Дрю и къде ли не още, дойдоха ми до гуша. Предложих млади и 
силни катерачи. Мишо Кръстев от моичките,  знаете  го.  А  те  казват,  че бил много   млад, 
нямал опит. Глупости на търкалета! Дон Мигеле знае да катери, за разлика от тях. Те само 
това повтарят:  парапети, парапети лагери, лагери, до  върха. Чорбаджии, захапали кокъла, 
не го пускат. Бедна майчица България... 

‐    Не  си  прав Ицо,  ако  не ме  беше  взел  на  салама,  нямаше  да  кача  ‘’Фунията’’  и 
Мальовица по Саваджиев. – обадих се  обиден. 

‐    Батка,  не  става  въпрос  за  такива  запалянковци.  С  най‐голямо  удоволствие  се 
връзвам  с  вас,  за  да  ви  открия  планината.  После  след  време  ще  се  оправяте  сами. 
Постепенно става, не бързайте, анадън му? – чукна ме с юмрук по рамото. 

‐    Не  знаете  какво  изживях  по  ‘’Пътя  на  Гидовете’’.  Трябваше  да  им  се  моля  да 
катерят  с  техните  капризи  и  психологически  кризи.  Унижиха  ме  като  човек.  Сега  искат 
тотална  сигурност  до  върха  –  бутилки  с  кислород  един  тон.  Още  не  сме  тръгнали,    а  те 
говорят за това, какво ще получат после. 

‐  Ами то какво ще остане тогава от алпинизма бе, Ицо? – Запитах учуден 
‐  Именно, именно, какво ще остане от алпинизма и аз това питам. 
‐    Сладури,  няма много да  се  застоявам  с  вас,  защото имам в  четри часа  среща  с 

Данчо под Ушите. Той идва от Урдина река и тича от Говедарци, за да   помпаме заедно. 
Такива  ми  ти  работи,    Батка.  Само  младите  и  твоите  шопи  са  си  на  мястото  в  тази 
експедиция,  –  заключи Ицо,  изправи се  на дългите си крака и реши да ни развесели: 

‐  Знаете ли защо няма турци в шоплъка? – Засмя се отново. 
Знаехме го този виц,  взимаше ни на мезе. Как да му се сърдиш? 
Нямаше  грам  мазнина  в  този    човек,  затова  прякорът  му  беше  Мускула.  Русият 

беше силно поласкан от казаното за неговите съотборници. Христо Проданов говореше на 
чист  български  език.  Всеки,  който  го  е  слушал  да  говори,  е  забелязал  това.  Цяло 
удоволствие е да слушаш чист Български език. Искаш ли да чуеш чист български, отиди в 
Карлово. 

При  нас  шопите  нещата  не  стоят  така.  Нямаме    я  тази  култура  от    централна 
България. Ние не говориме чисто, а  дудним на диалект. По произход аз съм Радомирец. 

Разделихме се с Христо Проданов и дълго гледахме след него със Стоянчо. За нас 
шопите по‐голям  българин от този  не можеше да се измисли. Все едно че бяхме говорили 
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с някой от Априлските съзаклятници, с някой от бунтовниците, които подпалиха чергата на 
империята.  

Да  продължим  с  експедициите.  Има  два  вида  –  частни  и  държавни.  Частните  са 
финансирани  от  фирми  и  от  самите  участниците.  За  една  такава  ми  разказа  господин 
Булайе:  чудесни   взаимоотношения,  висока хуманност... да им завидиш. Недай си   Боже 
само да закъсаш някъде на височина: 

‐  Умираш ли? Много ти здраве,  дошъл съм за върха,  а не да те спасявам. Пари съм 
вложил! 

Не бих участвал  дори и да е безплатно с подобни индивиди. Няма ли приятелство 
какво се получава?  Нищо и половина. Банда от егоцентрици, които се цакат със седмаци. 
Най‐голямото  нещастие  са  международните  експедиции.  Напоследък  те  са  много    на 
мода. Събират се хора, които въобще не се познават, от кол и въже, както се казва. Не е за 
чудене  като четем в пресата за масови кланета по планините на света.. 

Мога да сваля шапка само на хора като Питър Бордман и Джо Таскър.  Тяхното   е 
алпинизъм  от  най‐чист  вид:  двама  приятели  и  една  планина.  Кога  се  карат...?  кога  се 
разбират...?  Това  са  нормални  неща    между  приятели,    но  между  тях  няма  курвенски 
номера а има авантюра, има истина, има мъжки отношения. Когато ще  се мре – заедно се 
мре и точка! Те показаха на бъдещите планинари и алпинисти как трябва да се играе тази 
игра. Който не е разбрал тяхното послание, го поканвам да се запише в някой тенис  клуб. 
Билярдът  на маса е също подходяща игра за егоисти. 

Заедно  до  края!  В  нашия  алпинизъм  пример  в  това  отношение  е  свръзката 
Стоименов‐Саваджиев.  Там  на  Мальовица  можеше  да  им  бъде  лобното  място.  Те 
преминаха,  защото  от  двете  воли  се  изля  жилава  стоманена  сплав.  Само  пред  такива 
планината отстъпва! 

Другият  вид  са  държавните  експедиции,  които  днес  почти  не  се  организират. 
Отмина им епохата. 

За какво могат хората да се карат в една експедиция, след като целта е една? Всеки,  
който не познава алпинистите, би разсъждавал така. От разказите на западняци и българи 
излиза, че всяка една държавна експедиция е гнездо на оси. Валтер Бонати  съдаде своя 
шедьовър1  след  кото  оцеля,  оставен  почти  да  умре  пред  една  палатка  над  8000  м. 
Държавна експедиция на К2,  гнездо на оси...!    Това разбрахме с Русия от приказките на 
Христо. От Булайе след години в друго време  разбрах същото. Заключвам за себе си – не 
ми трябват експедиции! Катеря  с приятели на Комините.                                

Следващият път  когато  го  видях,  беше на погребението  на Данчо  Зашев.  Толкова 
беше мрачен, че не посмях да го доближа. В онези години често ходехме на погребения, 
но все не можех да им свикна. Всички бяхме в течение за плановете му да атакува монт 
Еверест с Данчо в свръзка. Тази смърт промени целия ход на заплануваната експедиция. 
Експедицията  беше  хекатомба от  човешки жертви,  спасителни  акции  и  ампутации.  След 
толкова  много  години  желая  да  напомня  за  всичките  недостойни  приказки,  които  се 
говореха по адрес на Христо. Те ще ви разкрият  реалната  картина  на епохата. 

Поради  каква  причина  Христо  Проданов  конценрира  върху  себе  си  и  злото  и 
доброто?  Давам  ви  моето  планинарско  виждане,  то  не  е  задължително  за    никого. 
Политическата  ситема  в  онази  епоха  беше  пред  сгромолясване.  В  страната  на  киселото 

                                                            
1 Става дума за книгата ‘’Моите планини’’ 
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мляко нямаше кисело мляко,  и  се редяхме    с  часове на опашки.  Системата висеше като 
сераците,  надвиснали  над  Бренва.  Достатъчно  беше  някой  да  кихне,  за  да  почне 
мелявицата. Властващите с експедиция “Еверест” отклониха умело вниманието на народа 
от настъпващата криза. Нямахме кисело мляко, но щурмувахме върха на света! При този 
щурм  се  изляха  всичките  ни  положителни  и  отрицателни  психически  натрупвания,  едни 
искаха герои и светци,  други, за да се отърват от собствените си мръсотии и гузна съвест, 
ги приписаха на щурмуващите. 

Горкия  Ицо,  натовариха  го  с  най‐тежкия  кръст  и  трябваше  да  го  изнесе  до  8848 
метра  надморска височина! Той го изнесе, но кръстът  беше много тежък и силите му на 
връщане  се изчерпаха...  

И докато куфарите си почиваха, един  шоп тръгна да го търси. Те, шопите,   служат 
все  за  такива  работи  през  цялата  ни    история.  При  Дедеагач  беше  същото,  спасяваха 
положението  и    докато  всички  отстъпваха,  те  настъпваха  и  онези,    които  Аллах  беше 
избрал за господари на раята, се разбягаха като зайци... 

Какви  злобни  думи  се  говореха  за  Христо?!  Предлагам  ви малко  резюме  от  тези 
приказки, казани от българи: 

“Христо Проданов  изкачил Еверест,   слязъл от другата страна, след което заминал 
за Америка, (или Австралия) с парите на експедицията”. 

“Проданов е метач в завод Кремиковци, а съобщават че е инженер металург, за да 
не се срамуват българите, че един прост метач е качил  пръв Еверест. 

“Христо Проданов  се оженил за милиционерка, за да вземе Софийско жителство”. 
“Христо е станал член на БКП  с цел да бъде включен в хималайската експедиция”. 
“Христо го е страх да се качи на самолет”  (Версия на една от съпругите). 
“Христо  Проданов  не  е  достигнал  връх  Лхотце,    а  е    снимал  байряка  върху  една 

бабуна. Той е обикновен измамник” . (Версия на завистливци). 
“Христо  е  щурмувал  сам    Лхотце  и  Еверест,  защото  не  искал  да  дели  славата  с 

никой.’’ (Версия Дойчин Василев). 
“Христо отиде на Еверест,  за да се самоубие.’’ 
С всичкото уважение, което имам към Дойчин, той беше шампиона  по оплюването 

на  Ицо.  Не  се  сърдя  на  Дойчин  за  това,  че  ме  набута  в  лавинарник  и  ми  се  размаза 
физиономията.  Такива дреболии са без значение за мен. Сърдя   му се  за  злите думи по 
адрес на  Ицо, Бог да го прости. 

Христо Проданов, който  стана легенда за българите, беше използван докато  беше 
жив. Той беше използван и след бавната му агония по “Жестокия път”.  Христо е герой, но 
за съжаление  всеки го използваше, както намери за добре. Някои хора , които въобще не 
бяха  го  виждали,  написаха  книги  и  поеми  за  него...  Той  понесе  всичките  ни  грехове  и 
подлости, беше  едновременно и светец и негодник. Всеки му лепеше своите недостатъци. 
Българите си сложиха  на душата голями грехове с този човек. Един ден за изкупването им 
ще  се  наложи  да  се  организира  специална  експедиция  за  намирането  и  свалянето  на 
тленните  останки  на  голямия  Българин.  Докато  не  си  го  погребем  в  Карлово  както  се 
полага, няма да видим мира.  Така и децата на нашите деца ще могат да се поклонят на 
гроба му. Защото с нас винаги така става – оставяме злото да закопае човека, пък после се 
молим за прошка за  да ни отминат бедите. Но те не ни отминават! 

Времето  летеше.  Отмина  и  експедиция  “Еверест”.  За  нея    всички  знаете    с  най  ‐
голями  подробности.  Тя  отвори  епохата  на  българските  експедиции  в  Хималаите  и 
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планините  по  света.  Дори  и  малки  дружества  започнаха  да  организират  излизания  в 
странство.  Конкуренцията    между  кандидатите  се  изостри.  Тогава  търсеха  кусури  в 
произхода  и  потеклото.  Така  стана  с  Янко.  Дрязгите,  които  дотогава  не  познавахме,  
обхванаха  всички  клубове.  Ние  с  Русия    си  стояхме  настрана  от  всичко  това.  Специално 
Стоян си мечтаеше за Биба. Но  той си беше добър и нямаше начиан – взеха го за катерене 
из Алпите. Оттам се върна  силно впечатлен от всичко. Направо  ми каза: 

‐  Румба, там е друга планета. Като сън ми беше. 
Аз  от  двадесет  години  живея  на  тази  друга  планета  и  разбирам  шока,  който  е 

изживял  моят  приятел.  Тогава  живеехме  в  пълна  изолация.  За  нас  Кореком  беше 
западният начин на живот,  за  който  си   мечтаехме.  Той  е  точно  като Кореком,  имаш ли 
пари – купуваш, нямаш ли  – гледаш. 

Настъпи  зима  и  се  подготвяхме      да  прилагаме    зимна  техника  по  Резньовете  на 
Витоша,  които    са  чудесно място  за  зимно катерене. Планирахме   да    атакуваме    зимно 
Момин  връх  в  Пирин  планина,  но  не  беше  определено  кога.  Синаница  също    ни 
интересуваше, но нямаше от кого да вземем информация. Малко катерачи познават този 
район на Пирин планина. Там  никога няма  навалица, а ние точно това търсехме. И до ден 
днешен избягвам турове, където се събират тълпи. Човек не се променя, а само остарява. 

Това беше последният път, когато го видях жив. През април имахме среща на хижа 
“Мальовица”. Като пристигнах в хижата  го потърсих. Планинари ми казаха, че е отишъл да 
катери на  връх Камилата.  Започнах да  се мотам из  хижата.  По масите    в бюфета имаше 
доста  народ.  Заприказвах    се  със  случайно  срещнати  хора,  когато  изведнъж  вратата  се 
отвори  и  вътре  нахлуха  катерачи  в  пълно  бойно  снаражение.  Обърнахме  се  към  тях, 
лицата бяха сурови, бяха асове от националния отбор: 

‐ На Камилата стана злополука. И двамата са мъртви. Трябва да се приберат... 
Хората  наскачаха,  задаваха  въпроси,  питаха  за  имената.  Всеки  се  тревожеше  за 

някой  приятел или познат. 
‐  Кюстендилци,  Людмил  и  онова  русото  момче,  как  се  казваше,  Стоян  –отговори 

един от катерачите, захвърляйки въжето. 
‐  Долу  са  в  циркуса,  под  стената  върху  снега.  Ужасна  гледка!  –  Добави  неговият 

партньор. 
  Думите  са  бедни  за  да  опиша шока.    Заслизах  към школата  с  омекнали  карачки. 
Ревях с пълен глас за очудване на качващите се туристи. Добрите хора ме питаха какво ми 
е. Изгубих глас. Засрещнах спасителната група. Те ме подминаха на масимален ход. . 

По късно  Борето от ‘’Академик’’ ме попита защо не отидох под  връх Камилата. Не 
е толкова трудно да се разбере. Може би защото не съм толкова силен човек. Не исках да 
виждам останалото от него след падането от сто и педесет метра височина. Не съм от тази  
стомана, от която са направени Спас Малинов и Запрян Хорозов. Те бяха видяли всякакви 
страхотии  по  планините.  Ако  бях  отишъл  там  щях  да  преча  на  другите  да  си  вършат 
работата. В планината сълзите не помагат  на никого. И да плачеш късно е. 
   Трябваше да ги погребваме. За да отида на това погребение събрах  всичкия кураж, 
който  ми  беше  останал.  Изпаднах  в  тежка  депресия.  На  погребението  в  Кюстендил  се 
беше събрал целият алпийски свят, плюс близките на загиналите,    което   прави огромна 
тъжна процесия.  Направи ми  силно  впечатление,  че не бяха погребани  заедно,  както  се 
прави  в  Шамони,  Гринденвалд  и  Пралонян.  Там    загиналите    ги  погребват  заедно.  В 
Кюстендил  единият  беше  погребан  в  парцел,  където  погребват  обикновените  хора,  а 
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другият  –    в    парцел,  където    погребват  големците  на    града,  партийни  членове,  висши 
офицери и други величия. 

След погребението на Русия  всичко ми  стана безразлично.  Заживях ден да мине, 
друг  да  дойде.  Който  искаше  някъде  да  си  строши  главата,  ме  вземаше  със  себе  си. 
Закатерих  с  най‐големите  камикадзета  на  българския  алпинизъм.  Това  ме  устройваше 
добре.  Има  хора,  които  и  да  загубят  близък,  не  им  пука.Явно  не  ставам  за  свръхчовек. 
Тръгнах с въртоглавите, с които емоции не липсваха. Мога да назова няколко от тях: Бисер 
Николов,  Адриани  Ранчев,  Гибона,  Боби Мазохиста,  Гнойника,  Павел  Друсача  и  редица 
други тотално претръпнали личности, повечето от които преминаха през алпинизма като 
комети  и  правеха  всичко  възможно,  за  да  се  пребият.  Но  в  последния момент  ставаше 
нещо и те се разминаваха на косъм от смърта. Всички оцеляха. Съдба! 

Ще  кажа  няколко  думи  за  тях.  Те  са  от  черния ми  катерачен  период.  Започвам  с 
Бисерчо, който не беше лошо момче за тези, които го познаваха добре. Баща му го беше 
изоставил като дете и заминал за   Америка. Майка му живееше с друг мъж, който не го 
желаеше  в  къщата  си.  Единствената  личност,  която  милееше  за  него  беше  баба  му. 
Злобата, която Бисер беше натрупал, се изливаше върху старата жена. Той я наричаше  с 
всички обидни думи, но   старата българка търпеше. Веднъж Бисер дойде в къщи с едно 
седеммилиметрово въже “Шуинард”   и ми каза, че с това въже ще се спуснем до дъното 
на Ада. И така двамата заспускахме безпроблемно. Всеки си имаше лични причини. 

Заредиха  се  изпълнения  от  всякакъв  род.  Но  един  ден  на  лакатнишките  скали, 
излизайки от тур “Люляк”,  Бисерчо се отвърза, остави ме насред тура , качи се на влака за 
София  и  си  замина  без  да  ми  каже  “довиждане”.  След  два  дни  дойде  в  къщи  да  си 
прибере  въжето. Друг път, докато го чаках да ми се обади, го видях да помпа отвързан по 
друг тур. Държеше да ми покаже как ще изкатери тур “Свинята” соло. Гледах го с болка в 
сърцето, защото някой тръгне ли по този път спиране няма, докато не се похарчи. Според 
мен  пред  него  нямаше  друга  перспектива,    освен  гробищата  в  Малашевци.  Той 
подсъзнателно искаше да свърши  с жестокия свят. Спасиха го Емануил Деянов и Снежана 
Томова от Федерацията, като му дадоха  преспектива на състезател по скалолазене. Бисер, 
Васил, Иван и Милкана Русева след време се оформиха като най‐добрите  в България. За 
Бисер Снежана непрестанно ме питаше  : “Има ли какво да яде, иска ли купони за стола”. 
От Федерацията му ушиха  панталони и яке, дадоха му  пуловер. Голямо сърце имаше тази 
българка  Томова,  пое  му  всичките  проблеми.  Бисер  се  почувства  друг,  уважаван,  тоест 
човек. 

Гибона  също не беше лошо момче,  но от неговият клуб  “Планинец”  го плюеха  за 
щяло  и  нещяло.  За  това  не  катереше  със  своите.  Имаше  ли  сторена  беля  от  София  до  
Обеля, виновен беше Гибона. Измиваха си ръцете с него лошите люде. Големи грехове си 
сложиха  с  това  момче  в  този  клуб.  Ходеха  в  чужбина,  а  него  го  зарязваха  като 
неблагонадежден.  Идваше  на  Комините  и  му  се  плачеше.  Оплакваше  ми  се  от 
несправедливостта  на  неговите  жестоки  другарчета.  Имаше  си  и  своите  страност  – 
катереше  с  котки насред лято по Комините по потник,  но  това не беше причината да  го 
тъпчат. Оцеля и той като по чудо. Беше добър катерач с добра душа, но му бяха му създали 
лоша репутация. Беше ми жално за него защото винаги заставам на страната на губещите 
и аутсайдерите. Майната им на шампионите и преуспяващите. И те ще си затворят човките 
един ден. “Последните ще бъдат първи а първите последни”,  се казва в Библията. 

Павел Друсача  имаше  съвсем  кратка  кариера,  пълна  с  емоционални  изпълнения. 
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Той  имаше  рекорден  брой  падания.  Осигурявах  го  през  рамо  с  ръкавици.  Притежаваше 
старо  конопено  въже,  оплетено  с  три  дилки.  Пропусках  по  няколко  метра  за 
армортизация. Често въжето ми прогаряше кожата през ризата. Щом ми извикваше: “Сега 
внимавай”!  –  две  секунди  след  това  се  издрусваше.  Веднъж  с  бъдещата  си  съпруга  се 
бяхме разхвърляли   без дрехи във вихъра на страстите.  

‐ Гърбът ти е нарязан като от камшици, пак си катерил с Друсача –заяде се тя. 
‐ Не,  мило сърчице, брахме къпини из планината – отбих атаката аз. 
Павката  попадна  на  едно  русо момиче  и  се  ожени.Това  го  спаси  от  по‐нататъчни 

излишни рискове. Започнах да катеря с Анди Ранчев, но и с него не ми провървя за дълго. 
При една спасителна акция от пренатоварване той получи херния. Жалко, добър катерач 
беше. След това напусна катеренето и стана кучкар и митничар.  

Само Гнойника не можах да разбера що за човек е.  Главата му беше като ритана 
зелка от ударите в скалите. Мисля че изпитваше удоволствие от телесните повреди, които 
получаваше. Показваше с гордост раните си на девойките, за да ги шашне. Те извръщаха 
глави с погнуса. При липса на всякаква хигиена раните му  гноясваха, и оттам му залепиха 
прякора    “Гнойника”.  Един  път  се  издруса  от  десет  метра  през  скалите,  приземи  се, 
изправи се и дойде при мене: 

‐  Как  изглеждам?  Какво  ще  кажеш,  ще  ги  шашна  ли  цицоланките?    –  запита 
Гнойника. 

‐ Нямаш никакъв проблем, Пич! –  му отговорих. 
Всичките те оцеляха. “Неведоми са делата Господни”. 

   На  другите  двама  приятели,  с  които    се  сближих  на  този  курс,    Огнян  Стойков  и 
Милен  Метков,  също  не  им  провървя.    След  години  във  Франция  ми  дойде    на  гости 
Емануил  Деянов,  добър  алпинист  и  сърдечен  планинар.  Решихме  да  отидеме  на  монт 
Пури. На  слизане от върха направих  глупост и  след красив лупинг на ледника щях да  си 
счупя  палеца.    Спряхме  в  заслончето  на  превала  и  Емо  започна  да  ме  превързва.  Така 
както ме бинтоваше ме погледна  и рече: 

‐  Твоите  приятелчета  Милен Метков  и  Огнян  Стойков  изчезнаха  на  Анапурна  по 
тура  на  “Херцог”.  Няма  да  ги  видим  никога  вече.  Огнян  останал  назад,  за  да  подкрепи 
другарчето си. Безследно изчезнали. Намерили само една от техните раници... 

Ако знаех че така ще стане, никога нямаше да отида на тоя курс... 
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