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 Краят на зимните дни  бяха много топли и снежната покривка не  ставаше за 

истинско каране на ски. Около Централната планинска школа „Мальовица”, където бях 

отседнал с приятели беше кишаво и затова предложих на Иван да се разходим по 

дългата пътека до ски пистата на Ръждавица. Вървяхме бавно. Не се бяхме виждали 

почти година. От време на време се подпирахме на щеките и си бъбрехме за здравето, 

за децата и внуците, а спомените ни бродеха през нашата близо петдесет годишна  

активна планинарска и алпийска практика. Постепенно в  раздумката изплува 

историята за едно наше алпийско изкачване през 1966 г. по отвесите на Портала – 

внушителен скален масив, който е прилепнал в основата на величествения връх Двуглав 

извисил мощна снага над долината на Рилска река и „Кирилова поляна”. Всъщност през 

август 2016 г. трябваше да отбележим юбилей на това съдбовно приключение. Идеята 

се роди спонтанно и предложих: „Иване, защо не седнеш да напишеш това което е 

останало в твоите спомени. Аз ще те допълня. Не бива всичко да отива в забвение!”.  

 Лятото се изтърколи и един ден получих пратка от Мальовица. Отворих я и с 

изненада зърнах почерка на Иван. Това беше ръкопис за въпросното ни катерене сред 

Великата рилска пустиня. Ето какво пишеше там:    

             

Един ден дъщеря ми Рилка се сетила, че мога да намеря сред 

алпийската си колекция някоя стара „джаджа”1 за подарък на техен 

приятел, тръгнал да ходи по върховете на Андите, но не като инвентар 

за приключението, а да виси над камината му у дома. И докато се 

занимавах с това, един стар „познайник” издрънка в ръцете ми. 

Познах го веднага. Огледах го, като че ли за пръв път го виждам. 

Скален алпийски клин от онова време, но историята за него ще ви 

разкажа по-нататък. 

 Ранното лято на 1966 година във високата планина беше все още 

много снеговито. По подветрените северни склонове на Северозападна 

Рила се спускаха огромни снежни преспи. Дебелите и фирновани2 

снежни маси създаваха отлични условия за учебна работа по зимна 

алпийска техника.  

 При тези условия Републиканската комисия по алпинизъм (РКА) 

сформира сборна учебна група алпинисти от алпийските клубове в 

страната за усъвършенстване на техниката за работа на лед с оглед 

предстоящо посещение и изкачвания по върховете на Кавказ. В онези 

години това беше лелеяна мечта за всеки български алпинист, още 

повече че Алпите, а и  всички „западни” планини бяха зад „желязната 

завеса” по времето на Студената война и достъпът да тях беше крайно 

                                                           
1
 Джаджа – в „Речник на думите в българския език” – Заврънгачка, а  сред алпинистите 

понятие, което означава някаква вещ, алпийско съоръжение, което се използва при 

катеренето.   
2
 Фирн – уплътнен сняг със зърнест строеж, от който се формират ледниците. 
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ограничен. Слава богу бях сред избраниците, защото да попаднеш в 

такава група, за мен беше цяло събитие. Номинираните не бяха 

случайни алпинисти. Всички бяха признати за част от тогавашния 

алпийски елит – доказали се хора с много изкачвания и траверси, 

походи със ски, технически прегледи и други дейности и мероприятия 

на РКА.  

 И така, събраха ни на спортен лагер за предварителна 

подготовка в Рила, с тренировъчен център Централна планинска 

школа „Мальовица”, защото да стъпиш в тази забележителна планина 

Кавказ, се изисква високо ниво на подготовка. Освен това ехото от 

гибелта на единадесетте алпинисти под вр. Мальовица не беше 

заглъхнало и изискванията за сигурност бяха драстични. 

 В един от тренировъчните дни – трябва да е било 13 юни 1966 

г.3, тренирахме около заслон „Орловец”. В един момент забелязахме, 

че откъм „Втора тераса” бавно нагоре се изкачваха, явно добре 

натоварени, четирима човека. По това време планината оживяваше и 

никой от нас не подозираше, че сред тях е знаменитият Демезон. Един 

от емблематичните алпинисти за онова време. Те бяха доста ниско и 

ние си продължихме тренировката – нагоре и надолу по преспата, 

копаене на стъпки, осигуровки, рамас и какво ли не още, и не 

усетихме кога четиримата се спряха за почивка под нас – 

респектиращо. Та това бяха заслужилият майстор на спорта по 

алпинизъм Георги Атанасов – Джиджи, незабравимият Атанас 

Каванджиев – Насо, с ореола на изгряваща звезда на родния 

алпинизъм и по-късно държавен треньор към РКА. Те съпровождаха 

световно известния френски гид и алпинист Рене Демезон и неговия 

клиент – Люсиен Каркасес – префект във Франция.   

 Бързо се струпахме около тях. Непринудено запознанство. 

Сухият и висок Демезон ни оглеждаше  с интерес. Усетих как 

критичният му поглед се  закова  върху струпаните на гладките 

каменни плочи около заслон „БАК”4 инвентар и екипировка. Като 

                                                           
3
 Б.а. Малчо Малчев - Срещата с Рене Демезон и Люсиен Каркасес е на 13 юни 1966г., 

тъй като премиерата по южната стена на Портала е осъществена на 14 и 15 юни 1966г. [ 

вж. Георги Атанасов.- Стръмни върхове, с.201]. В гидовника на БФА „Рила . Алпийски 

малшрути” – тур „Българо-Френска дружба”, категория на трудност  VI
+ 

  A4,  e 

допусната грешка, че първото изкачване (премиерата) е осъществено на 15 август 

1966г. На 15 август същата година Рене Демезон е вече във Франция и участва в 

изключително трудна спасителна акция на вр. Пти дрю (фр. Petit Dru) в Алпите за 

спасяването на двама немски алпинисти -  Heinz Ramisch и Hermann Schridell, която 

накратко описвам в този разказ. 
4
 Автентичният заслон „БАК” е „подзидана” скална ниша. Неговото име не трябва да се 

бърка със заслон „Орловец”, който е построен значително по-късно.  
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гледах как бяха екипирани те, ми стана пределно ясно какво си мисли 

за нашия хал – та това беше 1966 г. С нищо не издаде състраданието 

си към нашего брата. Това обаче не помрачи моето вълнение. Все още 

трудно възприемах, че пред мен е човекът, който е изкачил най-

трудните стени в Алпите, предприемал е многобройни експедиции в 

Андите и две в Хималаите. По време на втората от които участва в 

премиерното изкачване на трудния и красив връх Жану – 7710 метра. 

Невероятно и вълнуващо бе да го зърна имено тук – в подножието на 

вр. Орловец и Злия зъб. 

 

 И сега за Рене Демезон…. Той е роден на  14 април 1930 в Bourdeilles, Франция. 

Френски алпинист, който от средата на 50
те

 години на 

миналия век, в течение на 30 години е изкачил повече от 

1000 върха в Алпите, Хималаите и Андите, сред които 114 

премиерни изкачвания по нови сложни маршрути, в това 

число на непокорени върхове, сред които  Жану (7710 м.) в 

масива на Кангчендзьонга.  

Женен с два брака, Рене Демезон има четири 

деца.Умира в Марсилия от рак на 28 септември 2007 г. 

Рене Демезон може да бъде представен като пионер 

на екстремния зимен алпинизъм, противоречива личност, 

неприеман от много хора от неговата среда, дразнещ със 

своите постижения, постъпки, поведение, коментари. 

Неговите необикновени изкачвания стават предмет на 

широки дискусии и публикации в средствата за масова 

информация и повод за многочислени нападки. 

По време на своята дълга кариера Демезон неведнъж се е срещал очи в очи със 

смъртта. Болезнено приема  смъртта на своя приятел и партньор Серж Гусо (Serge 

Gousseault) през 1971 г., който умира от изтощение след две седмици по Гранд Жорас 

(Grandes Jorasses, 4208 м) в масива на Монблан. Самият Демезон е спасен с хеликоптер 

почти на границата на смъртта. 

За Рене Демезон може да се пише много, но за мен (б.а. ММ) важното беше да 

направя връзката между посещението на французите в България и изкачването на 

„Портала” по тур „Френско-българска дружба”, защото има явно разминаване в 

хронологията на събитията. И тъй като това често се случва в мемоарната литература, 

вмъкнах тези бележки с убеждението за коректност. 

За какво става въпрос? На 13 август 1966 година двама немски алпинисти: Heinz 

Ramisch и Hermann Schridell са започнали изкачване по западната стена на вр. Пти-

Дрю5. Те достигат до неголяма площадка на 700 метра от основата на стената и около 

                                                           
5 Връх или пик Пти – Дрю, 3733 м  (фр. Petit Dru – Малък Дрю) — е един от двата върха 

на Дрю (фр. Aiguille du Dru) в планинския масив Монблан във Френските Алпи. Пти – 

Дрю е известен като един от красивите и сложни за изкачване върхове на Алпите. През 

1963г. българските алпинисти Георги Атанасов – Джиджи и Аврам Аврамов изкачват 

Рене Демезон 

 

– 1966 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83
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250 метра от върха, където започва трагедията.
6
 Те ще прекарат десет тежки дни на 

стената и сами няма да знаят, че ще бъдат причината за една от най-мащабните 

планински спасителни операции, която някога се е провеждала в Алпите.  Не са имали 

никакви болки, никакво физическо изтощение, нито някаква болест, те просто не са 

били в състояние да направят дори малки крачки на тази огромна за тях стена, която се 

оказала твърде стръмна и твърде сложна за тях. 

Първият етап на спасителната операция започва на 17 август 1966 г. от 

спасители на Алпийската военна академия (EMHM - военно училище за 

високопланински алпинисти), но те не са били обучени да провеждат такива сложни 

операции и не постигат прогрес в акцията. В ранното утро на следващия ден , 18-ти 

август, на помощ на спасителите от EMHM се присъединяват намиращите се наблизо 

опитни френски алпийски гидове(водачи), сред които са Meot, Fontaine и Coudray. 

Независимо от включването на вертолети, доставянето на лебедка, достатъчно 

количество алпийски въжета и други съоръжения, всички опити на спасителите да 

достигнат до блокираните алпинисти са безуспешни. 

Вторият етап от спасителната операция е 

свързан с името на уникалния за онова време 

американски алпинист Гари Хеминг (Gary 

Hemming). Научавайки за инцидента на Пти Дрю, 

бързо напуска кафенетата на Париж и в същия 

ден, 18 август, като оценява работата и 

шансовете на спасителите от EMHM по 

спасяването на двамата немци на Пти-Дрю, 

разбира, че спасителните работи са организирани 

крайно лошо и се провеждат неефективно. 

Гари бързо формира своя спасителна 

група, в която участват: Gilles Bodin, François 

Guillot, Lothar Mauch, Mick Burke и Gerhard Bauer 

– класни алпинисти за тогавашното време. По-

късно за тази спасителна операция Гари Хеминг 

получава прозвището „Битникът”. На 19 август към 

групата на Гари Хеминг се присъединяват 

намиращите се на Пти-Дрю Rene Desmaison и Vincent Mercie – алпинисти,  наети 

журналисти от информационната агениция «Paris-Match» и френската национална 

телевизия (ORTF), които били длъжни от професионална гледна точка да  осветлят 

спасителната операция. 

                                                                                                                                                                                     

Западната стена за три дни. Вторият от върховете на Дрю,  Гранд – Дрю (фр. Grand Dru 

– Голям Дрю) е по-висок от  Пти – Дрю с 21 м (3754 м). Двата върха се намират в 

западния гребен на вр. Верт (Aiguille Verte) (4122 м). 
6
 Виж снимката на корицата на френския седмичник «Paris-Match», която е направена 

от Рене Демезон. Седналите на площадката са двамата немски алпинисти, а до тях 

прави – са François Guillot и Gary Hemming. 

Факсимиле от страницата на 
списание «Paris-Match» 
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На 20 и 21 август спасителната 

операция продължава. В нея се включват 

допълнително двама от най-опитните 

гидове: Yves Pollet-Villard и Yvon 

Masino, «Compagnie des guides de 

Chamonix» изпраща на помощ Gérard 

Devouassoux и Christian Mollier – 

високласни водачи. Тези четири гидове с 

помощта на вертолет, си проправят път 

към търпящите бедствие немски 

алпинисти през северния склон на Пти-

Дрю. 

На 23 август 1966 година, след 

последното нощуване на стената в 

очакване на края на силната снежна 

буря, двамата немски алпиниста са 

били благополучно спасени. 

Та да отговоря за какво става въпрос. В някои български писания пише, че Рене 

Демезон  „През 1966 г. извъръшва невероятна акция на западната стена на Дрю, 

спасявайки двама немски алпинисти.” 

Не! Както вече цитирах някои фрагменти около тази уникална спасителна 

операция, Рене Демезон е един от многото участници в нея. Друг е въпроса за 

санкциите на сдружението на гидовете в Шамони, от което бива изключен. Мотивите 

са продажбата на разказа и снимките на Демезон на списание „Paris-Match”. 

Действията на Рене се окачествяват като комерсиални и неморални. Дебатите са 

жестоки.  Но все пак след всичко Сдружението на гидовете в Шамони го приема отново 

през 2005 г., две години преди смъртта му. 

Другите факти се отнасят до неточното датиране на събитията. Рене Демезон със 

своя клиент, след премиерата на Портала отдавна е отпътувал за Франция. По време на 

спасителната операция по Западната стена на Птю – Дрю през август месец 1966 г., в 

България – Мальовица, се провеждаше международната асамблея и алпиниада на 

ЮИАА и РКА. По това време с Иван Кандиларов – моят учител в алпинизма, 

направихме второто изкачване на тур „Френско-българска дружба” с премиерен 

вариант. Тогавашната оценка за трудност е 6+, А4 , а днешната - 6a 5.10a. 

Още нещо. Натъкнахме се и на неточно представяне на описанието на маршрута 

на Демезон по Свещите на Портала в гидовника за Рила – издание на БФА 

(Българската федерация по алпинизъм   ), но за това ще стане дума по-нататък в нашия 

разказ и в спомените на Рене Демезон в книгата му „Професионалист по отвесите” 

(„Professionnel du vide”, издателство Arthaud, 1979 г.) в разказа „Шарл Куртрош и 

планината”. 

Това бяха неща, станали около мен и далеч във Франция през този месец август. 

През последните дни на месеца, докато си търсех квартира в София и отпивах глътки 

горещо кафе в сладкарницата на ЦУМ, намерих случайно в нашата преса оскъдна 

Феноменалният американски алпинист Гари 
Хеминг -Битникът 
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информация за епопеята на Пти – Дрю и за Гари Хеминг. Такива бяха времената – най-

опасните години на Студената война и „желязната завеса”. Нямаше интернет, ТV 

канали. По Мальовица слушахме захласнати разказите на малцината българи, стъпили 

по туровете на различни върхове в Алпите. 

Но сега да се върна към спомените на другия „Охо Бохо” и да проследим 

неговия разказ. Иван по начало си е сладкодумец.  

    

Джиджи непринудено превеждаше. От приказка на приказка 

разбрахме, че са се запътили към вр. Двуглав и целта им е да трасират 

премиерно изкачване на Портала с импозантните игли Свещите. Кой 

ли ги кръстил така си помислих още тогава, но ни най-малко 

предполагах, че ще бъдат едно от съдбовните изпитания в моя живот и 

в  планинарската ми „одисея”. 

 След около час раздумки и взаимни благопожелания всеки 

остана със задачите си. Ние отпътувахме за Витоша, където трябваше 

да продължим тренировките си по преспите на „Резньовете”, а те 

останаха на заслона. Споменът за тази среща бързо избледня, защото 

в умовете ни доминираше предстоящото приключение в Кавказ.   

 Като се завърнах от Кавказ, вече с изкачен вр. Елбрус – 5 633 

м.н.в. и още други върхове и маршрути нямах време за почивка. Пък и 

тогава бях млад, здрав и силен. С Малчо продължихме усилени 

тренировки. Той също беше в превъзходна спортна форма след 

интензивна тренировъчна програма и полагане на конкурсни изпити за 

прием във ВИФ „Г. Димитров” в специалност „Туризъм, алпинизъм и 

ориентиране”, но все още не знаеше резултатите. Близката ни спортна 

цел беше представянето ни на Републиканската лятна алпиниада и 

предстоящата асамблея на UIAA и защитаването на престижа на 

Шуменския алпийски клуб. Шуменци в това време бяхме все добри. 

Скалните изкачвания не бяха проблем за нас. Тогава вече се говореше 

за „Шуменската школа” на техника на катерене, която се бе родила и 

усъвършенствала по ронливите скалните отвеси на Мадарските скали 

– поставили „на колене” редица известни родни катерачи. Трудно по 

онова време можеше да се посочи такъв алпийски клуб като 

„Мадарски конник”  Шумен – изграден и укрепнал с помощта на 

солидно подготвени стари планинари. 

 Още с пристигането ни в района на ЦПШ „Мальовица” усетихме 

приповдигнато настроение и гълчава7. Веднага в погледите ни се наби 

прецизно организирания бивак на „Меча поляна” с очертани коридори, 

обозначение на местата за отделните клубове и пилони с веещите се 

разноцветни знамена. Между тях беше и флага на UIAA (Union 

                                                           
7
 Гълчава – Шум от едновременно говорене на много хора; глъчка. 
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International des Associations d'Alpinisme – Международен съюз на 

алпийските асоциации).Разбрахме, че на поредната асамблея8 на UIAA 

в България са пристигнали 50 гости от 18 националности – 7 

делегации от социалистическите страни и 11 от западните. Според в. 

„Ехо” от 11.08.1966г. това е рекордно участие в подобни форуми на 

Международния съюз на алпийските асоциации до момента.  

Беше привечер, наоколо се устройваха пристигналите клубове, 

тук-там отделни групички коментираха предстоящите събития. Бързо 

бяхме упътени от коменданта на знаменателното алпийско събитие за 

нашето парцелче, заехме си „апартаментчетата” (неугледни 

бризентови палатки стандарт BG) и с Малчо си оборудвахме спалните 

и будоарите, след което изпружихме крака пред палатката за кратка 

отмора. Почти падаше здрач, когато по пътеката зърнах Георги 

Атанасов – Джиджи, който придружен от Наско Кованджиев и други 

студенти от ВИФ вероятно се беше упътил към хижа „Мальовица”. Не 

знаех как да реагирам, защото този човек – известен планинар и 

алпинист вдъхваше респект у мен, но пък и нямаше нужда, защото 

спряха при нас. Поздравихме се и той ме попита за изкачванията в 

Кавказ. След това директно се обърна дружелюбно към Малчо – „Е, 

честито! Сега ще представяш „Мадарски конник”, а от есента  ще си 

член на отбора на ВИФ”. Пожелаха ни успехи и закрачиха нагоре. Така 

Малчо разбра и то директно от доц. Георги Атанасов, че вече е приет 

за студент във ВИФ „Г. Димитров”. Знаех неговия стремеж към това и 

още по-добре знаех какво чувства сега! 

Сега не си спомням точно дали срещата с Джиджи и Наско 

провокира у мен идеята да се опитаме с Малчо да направим второто по 

ред изкачване на Портала по тур „Френско – Българска дружба”, но се 

вкопчих в нея. В паметта ми изплуваха моменти от срещата ни с 

групата на Демезон на преспите под вр. Орловец и Злия зъб през юни 

същата година.  

 

Анонсът 

Още с връщането ми от Кавказ научих за успешната им премиера 

от най-висока категория на трудност. Премиера при екстремални 

условия и ситуации. Проливен дъжд, принудителен бивак и понижение 

на температурите. И четиримата прекарват нощта „препарирани” към 

стената на стълбички, под водопада, който се излива директно върху 

тях от винкелите и кулоара между Свещите на Портала. Мъчителна 

нощ, но на другия ден изкачването приключва успешно. 

                                                           
8
Асамблея – Представително събрание, свиквано от международна организация; събор, 

конгрес. 
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 Обсъждахме, но повече говорех аз. Малчо по-рядко се 

включваше в разговора. Вероятно това се дължеше, че познаваше 

района на вр. Двуглав само от информациите в туристическата 

литература за нашите планини. Освен това току-що бе научил 

новината от Джиджи за приемането му ВИФ „Г. Димитров”. Много 

въпросителни вероятно се въртяха в главата му, но вярвах, че ще 

зацепи. Чувствах, че го сърбят ръцете. Още миналата – 1965 година, 

по време на курс за „Младши инструктор по алпинизъм” – летен 

профил, направи свой „подиум”, като за един ден заедно с алпинисти 

от АК „Планинец” София изкачи тур „Варника”, „Веждите” и 

„Славянския” по вр. Злия зъб. Не се излъгах! 

 На другия ден утрото на „Меча поляна” беше прохладно и ведро. 

Жребият беше вече хвърлен и преминахме към логистиката на 

изкачването. Първото условие беше да получим разрешение за 

маршрута от техническия ръководител за района на вр. Двуглав. С 

това се заех аз. Попълнихме маршрутния лист и тръгнах към 

ръководството на алпиниадата. Нямахме някакви пречки, освен 

нормативното изискване аз да бъда водач на свръзката, а Малчо 

участник. Знаех, че това няма да му хареса, но такива бяха правилата 

на играта тогава – времето на Единната републиканска класификация 

и разрядната система. Важното беше, че сме „корде”9 и си имахме 

доверие като партньори. Последва събиране на информация, която 

впоследствие се оказа недостатъчна, но какво да се направи повече. 

Колкото толкова – останалото щеше да се изясни на  място. Последва 

комплектуването на съоръженията - две въжета, клинове, карабинери, 

стълбички, помощни въженца, каски (кожени), ролплъгови клинове – 

слава Богу, че ги взехме, шило за гранит и други дреболии. Добавихме 

малко храна и всичко подредихме, по-скоро наблъскахме в 

катерачните сакове. Такава беше катерачната мода тогава. Събра се 

доста багаж. За спане (планиран бивак) по стената и не помислихме. 

Бяхме много надъхани – сега го казват мотивирани.  

 Измъкнахме се от палатката посред нощ. Все още встрани някой 

много тихо подрънкваше с китара. В планината има едно правило, 

което сега младите са позабравили. Ако искаш да се прибереш 

навреме и в контролния срок за Планинската спасителна служба 

(ПСС), трябва да тръгнеш много рано. А Портала – къде е той? Няма 

по-далечен катерачен обект от него в Мальовишкия дял на Рила. А 

                                                           
9 Корде – понятие, което ползват алпинистите в миналото и което се разбира като двама 

или трима другари, вързани заедно с едно въже, когато предприемат катерене по 

отвесни скали, което символизира вече едно цяло. Днес се ползва предимно понятието 

„алпийска свръзка”. 
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какъв е подходът – страхотия от кулоари, стенни прагове, трудно 

проходими клекове и почти отвесни тревни склонове. Микс от 

„маймунджулуци” или „клекинг”, както се изразяват младите дихатели 

(прощъпулниците в алпинизма) – така наричаме преминаването през 

клековите полета и другите проклетии. Макар и крайно изморително и 

неприятно, без това не може. Това си е планинарството. 

 
  Като обсъждахме с Иван идеята за разказа и докато спомените се нижеха като 

кинолента, натрапчиво у мен се формира убеждението, че тогава допуснахме 

тактическа грешка по отношение подхода към стената. През юни  групата на Джиджи и 

Демезон са бивакували на заслона БАК и на следващия ден са започнали спускането 

към основата на Двуглав. Това в много голяма степен е съхранило силите им, а ние 

трябваше да преодолеем денивелацията от ЦПШ „Мальовица” до премката 

(седловината) между Злия зъб и Ловница, да се спуснем до подножието на Портала и 

веднага да започнем изкачването. На както Иван сподели вече – бяхме много надъхани. 

Може би това имаше някаква взаимовръзка с последвалите събития. Надявам се, че и 

Иван също е мислил по този казус….  

 Иван си спомня по-нататък – тежките катерачни сакове не ги и 

усещахме. Бързо, крачка след крачка набирахме височина към „БАК”. 

Недалеч над него в утринния сумрак се очертаваше премката на 

„Синия улей”. Злият зъб се мръщеше, че му нарушавахме нощното 

спокойствие. На „Халката”10 ни посрещна току-що подалото се слънце 

над Източна Рила. Спряхме за минута, захласнати от величието на 

разбуждащите се зъбери и се концентрирахме върху предстоящото 

спускане по стръмните и хлъзгави пасажи на „Дяволския улей”. До тук 

като че ли всичко взехме на един дъх. Едрите капки на нощната роса 

вече искряха на първите слънчеви лъчи като бисери. Започнахме 

внимателно да слизаме по улея. Колко точно някой в миналото  го е 

кръстил „ Дяволски”! Слизането по улея е много по-трудно от 

изкачването. Внимателно подбирахме пътя. Тук каменните блокове и 

купчинките по-дребни късове всеки момент са готови да се 

сгромолясат надолу. На всичкото отгоре тежките катерачни сакове 

затрудняваха баланса и ни „бутаха” като товарен локомотив надолу 

към „Кирилова (сега известна и като Партизанска) поляна”. От нас 

вляво, трудно би се сетил човек който за пръв път е попаднал тук, че 

страховито към „Белия улей” се спускат като божествена мантия 

невероятните стени на „Дяволските игли”, а Злият зъб с тур11 

                                                           
10

 Халката – скален феномен (скално образувание – дупка)  който съединява Злия зъб с 

вр. Двуглав. След ръба започва силно наклонената част на т.н. Дяволски улей. 
11

 Тур – завършен алпийски маршрут, който е описан по определени правила в 

гидовниците (пътеводителите) по алпинизъм  с информация за подходите към обектите,  
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„Веждите” е над всичко. 

Вдясно, над долината на 

Рилска река наднича 

„Черната стена”. В това 

време аз вече имах зад 

гърба си както първото 

смесено изкачване  на 

„Черната стена”, така и 

на легендарните „Вежди” 

на Злия зъб, тур „ВИФ” и 

тур „Народна армия” на 

Дяволските игли, и не се 

впечатлявах толкова от 

тези алпийски обекти, но 

да си призная им имах респекта. От време на време при кратките 

почивки Малчо ме подпитваше за разкриващия се далечен ландшафт 

на прекрасната Рила в този прекрасен слънчев ден.    

 Вече се бяхме спуснали много ниско. Вляво от нас е ръбът на 

„Дяволските игли” и „Бивака на обесената”12, а вдясно основата на 

„Черната стена”. Трябваше да тръгнем вдясно, но решихме да 

отдъхнем още малко. Оглеждахме седловината между „Портала” и тур 

„IIра  Републиканска” по Южната стена на вр. Двуглав. Вляво – стръмно 

по склона се спускат множество клекови гнезда и „Единичната мура”. 

Това беше първият „нишан”.13 Размърдахме се и се насочихме вдясно, 

много внимателно по стръмните и хлъзгави пасажи от алпийска трева 

по Двуглав. От клон на клон по клековете уморително се спуснахме 

бавно и внимателно към  целта на нашия преход. Изведнъж близо до 

нас вдясно блесна страховитата Южна стена на Портала. Трябваше да 

се спуснем в основата на тази грандиозна двусвещна игла. Нооо, не 

може хей така! Бяхме на ръба на отвесен 15 – 20 метра висок  скален 

праг, който нямаше как да заобиколим. Не че беше някакъв проблем, 

но се нервехме, че губим време. Малчо бързо измъкна тънкото въже от 

катерачния сак и сръчно организирахме рапела за спускане. Метнахме 

през рамо по един „дюлфер”14  и не след дълго, и още малко 

                                                                                                                                                                                     

категорията на трудност и друга информация. Произходът на думата вероятно има 

връзка с френската дума “le tour” – обиколка, пътуване, пътешествие.   
12

 „Бивака на обесената” – удобно място в улея за бивакуване. Наименованието е 

дадено от Иван Кандиларов, който като директор на школа „Мальовица” и 

преподавател е използвал този бивак при множество занимания по туризъм и 

алпинизъм с курсисти от школата.  
13

 Нишан – белег, ориентир. 
14

 Дюлфер – способ за спускане по въже. 

Скалният масив на Двуглав, „Дяволският  

улей” и Злия зъб 
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„маймунджулуци” по клековете, бяхме в основата на стената. 

Започнахме да я оглеждаме, за да открием втория „нишан”. Взирахме 

се нагоре. Не се виждаше нищо друго освен отвеси, надвеси и тавани. 

Божичко, как ще я бъде тази работа запитах се мълчешком в един 

момент. Нали бях водач на свръзката? Погледнах крадешком към 

Малчо. Той спокойно вадеше и подреждаше въжетата и съоръженията 

от катерачните сакове, като доста дълго време се залиса около 

скалните клинове. Беше спокоен. Това ми подейства добре. В 

следващия момент зърнах на няколко метра над мен забит скален 

клин. Чудесно. Поредният „нишан” беше открит. От тук нагоре 

донякъде логиката на маршрута беше ясна. 

 

 Сигурно е така, както си спомня Иван. Мен тогава, под  Портала ме занимаваха 

други мисли. Повод за това беше срещата ни със западните алпинисти, които участваха 

в Международната асамблея  на UIAA. Тук на „Меча поляна” за първи път зърнах 

тяхната екипировка и съоръжения. Гръден колан за обвързване „Еделрид”, катерачни 

сбруи и разнообразие от карабинери, ранните модели на протриващи устройства и 

други джаджи, които със сигурност влияеха благотворно върху техниката на катерене и 

сигурността при изкачванията. Но сега с Иван трябваше да си спретнем по една гръдна 

обвръзка с краищата на въжето и „аванти попули”. Какво тук значат натъртени мускули 

и ожулен гръден кош?  

 И така „Охо” и „Бохо” – тъй се наричахме помежду си тогава, 

приседнахме в основата на прословутата стена след международната 

премиера на групата на Рене Демезон и Георги Атанасов. А за „Охо” и 

„Бохо”  какво – това беше просто повиквателната ни комуникация по 

време на катерене. Закачката се роди по време на едно тренировъчно 

катерене на скалите известни сред шуменци като „Дяволското 

проходче” в покрайнините на Шуменското плато над града. 

Разнообразни, интересни и трудни скални пасажи. След това ни 

хареса и продължихме да се търсим на тази позивна. Ако ме питат 

сега откъде дойдоха тези имена, трудно бих могъл да отговоря. Може 

би от някоя детска приказка. Ама също така не знаехме  и кой 

конкретно е „Охо” и кой е „Бохо”! 

  

Събитието 

В онова време да направиш „премиерно” изкачване беше трудна 

работа. Изискваше се много сериозна подготовка за екипиране на 

маршрута – създаване на опорни точки за междинно осигуряване и 

оборудване на местата за събиране на свръзката и смяната на 

водачеството. За постигането на това се налагаше употребата на 

множество скални клинове с различна конфигурация и цели: 
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хоризонтални, вертикални, универсални, тънки, дебели, метални, 

дървени, ролплъгови (разширяващи се по подобие на днешните 

дюбели, които се използват масово в строителството) и др. Сред 

нашите алпинисти рядко можеше да се види клин фабрично 

производство – обикновено внесен от чужбина. Почти всичко беше 

самоделно направено в шлосерските работилници или ковани в най-

обикновените железарници. Та такива бяха и нашите клинове, които 

бяхме подбрали преди да тръгнем към Портала. Сред тях се мъдреха 2 

– 3 „шльоковци”,15 които ни бяха направили приятели от Комбината за 

товарни автомобили „Мадара” в Шумен. 

 Сега нещата са съвсем други. През последните десетилетия се 

измислиха толкова много „джаджи”, които намалиха необходимостта 

от използването на набивни скални клинове, осигуряваха пестенето на 

силите на алпинистите и повишаваха сигурността на изкачването. 

Родиха се съвсем нови системи като клеми, френдове, клинове „лонг 

лайф”, лепящи се клинове и какво ли не още. Твърди се, че всичко е 

направено в името на сигурността и определено е така. Не че сега не 

загиват алпинисти, скиори и планинари, но със сигурност в днешно 

време са по-малко. Такава е философията – докато  съществуват 

планините и хората, ще има и загинали.    

 Слънцето бързо започна да се дига нагоре. Нямаше време за 

губене. Двете перлонови въжета вече бяха размотани в краката ни. С 

основното въже си направихме гръдна обвръзка, а с по-тънкото 

„кръстно-седалищна”.  В това отношение с Малчо бяхме майстори. На 

повечето турове по мадарските скални масиви се налага приложението 

на висша алпийска техника и катерене на двойно въже с използването 

на изкуствени опори и алпийски стълбички. С Малчо се спогледахме, 

казахме си „Бог е с нас” и тръгнах. Преди това отново хвърлих един 

поглед върху дължината и пътя на първото въже.  Бяхме се разбрали 

аз да катеря пръв, а той да ме осигурява. Поради релефа на първо 

въже се наложи по-голямата част от инвентара да бъде в мен. 

Останалото потъна в раницата на  Малчо.  

                                                           
15

 Шльоковци – дълги от 15 до 30, 40 сантиметра шини от стомана 20, широки 3 до 4 см, 

със заварена халка на незаострения край. Много често ги използвахме при изкачванията 

на Мадарските скали. 
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Този маршрут според тогавашната категоризация (а тя беше 

свръх субективна) беше от VIА категория на трудност. По тази система, 

която е съобразена с категоризацията на UIAA, всяка категория имаше 

две степени на трудност - „А” и „Б”. По-късно те бяха заменени с ( – ) 

Турът на  
Демезон 

Описание на тур „Френско-българска дружба”     

(взаимствано от гидовника за Рила планина на 

БФА). Надясно от началото на V въже е маршрута 

на Рене Демезон, а наляво е премиерен вариант 

на Иван Кандиларов и Малчо Малчев. 
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и ( + ), а сега да се върна към спомените. По разнообразни, 

сравнително лесни скални форми от III+ категория на трудност, вляво 

от неголеми скални пещери, достигнах първия таван, под който с 

употреба на стълбички излязох наляво в основата на вътрешен ъгъл. 

Катеренето по него продължи на стълбички. Излизането от него беше 

под втория по-малък таван. До тук използвах няколко клина, оставени 

от премиерното изкачване на Демезон и компания, но се наложи да 

забия няколко наши. След втория винкел се измъкнах под основата на 

обширен таван. Тук трябваше да се съберем с Малчо. Площадка, на 

която да се стъпи нямаше и осигуряването му трябваше да направя на 

стълбички. Той се изкатери бързо до мен. Такава беше тактиката ни. 

Вторият от свръзката да катери на макс, освободен психически, бързо, 

силово, защото осигуряването при нас беше безкомпромисно 

надеждно. Дължината на това въже беше около 32 метра от VI+  

категория на трудност. Малчо ми прехвърли инвентара, който беше 

обрал по първото въже и тръгнах веднага вляво според разказа на 

Наско Кованджиев. Беше невероятен въздушен траверс. На Рене 

Демезон може би да е било по-лесно, защото той беше човек с много 

висок „чатал”, както казва народа, но за мен, с моите скромни ръстови 

данни работата беше бая зор. Целият траверс беше с приблизителна 

дължина 18 метра и наличие на 3 клина, оставени от премиерата. Да 

се забие друг клин просто беше невъзможно. Напредването трябваше 

да стане по малки хватки и стъпки. Движенията изискваха 

балансиране и аз предвидливо започнах катеренето без клетер сака. 

Той щеше да бъде грижа на Малчо. Засега партньорът ме осигуряваше 

през два здраво забити клина. Единият за неговата самоосигуровка, а 

другият за моето осигуряване. Какво си говорехме с Охо Бохо, не 

помня вече, освен да поискам някъде да ме набере плътно към клина 

и да фиксира въжето, за да мога да почина. 

Може би след двадесетина минути и то все диагонално нагоре по 

траверса, достигнах до по-леки участъци с добри възможности за 

осигуряване. Последва 15 метра катерене директно нагоре. След това 

в лек диагонал надясно достигнах добре оборудвана площадка. Тук 

имаше няколко забити клина. Явно Демезон добре е преценил, че по 

траверса може да възникне инцидент. Бързо си организирах 

самоосигуровката и подвикнах „Охо Бохо, тръгвай!”. Започнах 

внимателно да обирам въжетата защото траверса беше коварен. Те се 

движеха равномерно, което ме успокояваше. Малчо се държа мъжки, 

независимо че беше с двата доста тежки катерачни сака. Нямаше 

начин как да ги изтегля и да го облекча от натоварването, както се 

прави понякога.  
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Не след дълго се събрахме на площадката. Предстоеше  

преминаването на третото въже, което по предварителна информация 

е с катерачна дължина 40 м и е с много висока категория на трудност 

-  VI +.   Пладне отдавна е превалило. Стената се огрява от слънцето 

непрекъснато и дланите се потят от жежките скали. Косите ни са 

потни и сплъстени под нагретите каски. Но какво да се прави, това си 

е просто вписано в правилата на играта наречена „алпинизъм”. 

Отпихме по две – три глътки от бидоните си и бързо прегрупирахме 

инвентара. Бях спокоен – Малчо е много добре самоосигурен. Близко 

пред него имаше още няколко здрави клина. Започнах катеренето 

надясно и нагоре по плоча, следваше винкел, два надвеса и една 

ниша. Чукът непрекъснато беше в действие. Къде забиваш нов клин, 

къде пренабиваш друг -  оставен като наследство от Рене и компания. 

Скалните форми ставаха все по-трудни, но и двете въжета започнаха 

по-трудно да се изтеглят след мен, независимо от последователното 

им включване. В ония години не бяха измислени все още лентите, 

катерачните примки и други джаджи, с които днес  безпроблемно се 

коригира линията на въжето.Тогава използвахме прусечни примки. 

След може би близо 40 минути, най-често въздушно катерене, 

достигнах до един голям вертикално забит “W” образен клин. Такъв 

вид досега не бях виждал. Оглеждах терена нагоре…път просто няма! 

Стоях над клина  и според консултацията с Наско Кованджиев 

трябваше да се траверсира надясно. Но… Къде? По гладката стена 

надясно такъв траверс просто бе невъзможен. В следващия момент 

забелязах, че на десетина метра вдясно към мен наднича клеков клон. 

Това беше добър вариант, но остана открит въпросът как да стигна до 

него.  

Пренабих внимателно въпросния “W” образен клин, закачих 

стълбичката и започнах внимателно и леко да се изнасям в надвеса с 

тенденция да достигна най-висока позиция. Погледът ми беше все 

надясно. И докато се чудех и оглеждах, в един момент усетих, че 

падам. Всичко стана за хилядни от секундата. Успях да извикам 

светкавично „Падам” и усетих, че летя с краката надолу. Удар! 

Каската ми хвръкна в пропастта. Чух ясният звън на изтръгващите се 

от скалата клинове. Усетих пронизваща болка в главата и толкова. 

Колко време съм летял в пропастта, не мога да кажа. Осезателно 

усещах леко люлеене. В този момент прозрях, че безопорно вися под 

надвес и интуитивно чувствах, че падането засега е преустановено, но 

освен болката в главата нямах и грам представа дори за пораженията 

от травмата. 
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В следващия момент отчетливо чух гласа на Малчо „Как си Бохо-

о-о-о?”. Този тревожен въпрос и ехото от него в пазвите на Двуглав ме 

постави на място! Едва тогава разбрах, че съм паднал далеч встрани и 

под Малчо! Кръв шуртеше по лицето ми. Виждах замъглено само с 

едното око, като че ли перде се беше спуснало над другото. Малко 

след това прогледнах и с него, но смътно усещах, че нещо „виси”  от 

клепача. И тогава ясно фиксирах наредените един над друг на въжето 

на гръдната ми обвръзка карабинери с висящите за тях избити 

клинове и ми стана ясно как яко се е „разпрал” тура над мен! 

Последва втори въпрос от Малчо „А сега какво правим?”. Сам той 

си е знаел какво е преживял до този момент на неизвестност, а аз все 

още се люлеех като топчето на махало над пропастта. 

„Фиксирай въжетата на здравите клинове!” – това ми бяха 

първите думи. Интересно! За миг и не помислих, че сме били и 

двамата пред смъртта! „Ами ако не бяха издържали клиновете пред 

Малчо и тези на неговата осигуровка? Ами ако беше изпуснал 

въжетата?” Тогава летежът в пропастта щеше да е неизбежен – 

свободно падане цели 100 метра! 

 

Както пише Иван, положението наистина беше повече от критично! Не видях 

отхвръкналата каска от главата му, но усетих първия силен тласък от динамичния удар 

след падането. Въжетата се обтегнаха само за миг след което последва серия от 

„вторични”  тласъци. Държах здраво въжетата. И дума не можеше да става  за 

„протриването” им. В досегашната си практика имах опит за справяне с „друсане” на 

водача на свръзката до първия осигурителен клин или с изхлузването на втория 

партньор, но това, което ставаше в момента, и сега трудно разказвам. Чувах 

смразяващия метален звън на изтръгнатите клинове, а когато тялото на Иван профуча 

надолу и вдясно в пропастта с ужас прозрях ситуацията. Мигновено последва 

следващият удар от тънкото въже, което беше включено в карабинера на останалия 

предпоследен клин пред мен. Малък блестящ на слънцето клин, който не беше забит до 

основата на ухото си. Беше тънък, по-късно разбрах, че е пластина, с щемпел USA! 

Наблюдавах го! Наблюдавах как се огъва надолу към скалата явно под тежестта на 

тялото на Иван! Очаквах всеки момент и той да се изтръгне. Ако станеше това 

оставаше само един клин вдясно от мен с карабинера, към който Иван беше включил 

основното въже! Какво би се случило в този случай, е само една хипотеза. Това би било 

най-апокалиптичният сценарий. Тогава не съм мислил така….Погледът ми беше 

хипнотизиран във вълшебното американско клинче. Изкриви се напълно до опора на 

ухото в скалата, но издържа….въпросът беше докога?  

След като чух ясно, че иска да фиксирам въжетата, веднага разгадах замисъла на 

Иван. Единственото спасение беше пострадалият ми приятел сам да си помогне, като 

приложи спасителната техника „самоизвличане”. И той трябваше незабавно да се 

задейства и да облекчи тялото си от  смъртоносната хватка на гръдната си обвръзка. В 

противен случай ръцете му щяха да станат неработоспособни и безжизнени от 
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притискането на кръвоносните съдове. Вледеняваща тръпка пропълзя по гърба ми. 

Веднага си спомних обучението ми в курса за младши инструктор по алпинизъм в 

школа „Мальовица” и разказите на нашите преподаватели. Тогава ме впечатлиха 

спомените на моя инструктор Любомир Недков, който ни разказа за една спасителна 

акция през зимата на стената на Дяволските игли по тур „ВИФ”, когато Тодор Николов 

– един от елитните софийски алпинисти за тогава, увисва свободно под надвесената 

скала. Въжетата на гръдната му обвръзка под мишниците са притиснали мускулните 

влакна и нерви вероятно и  ръката отказала да му служи! Него ден, когато Любашата 

(така го наричаха колегите му от школата) ни разказваше тази случка, бяхме 

приседнали в основата на учебните скали над ЦПШ „Мальовица”. Темата на 

практическото занятие беше именно „Спасителни способи – самоизвличане с помощта 

на самозатягащи се възли”. Сега си мисля, че Тодор Николов или не е имал достатъчно 

инвентар, или не е тренирал достатъчно този способ, а може би е закъснял с 

предприемане на ефективни действия преди ръцете му да станат безжизнени поради 

нарушаване на кръвообръщението им.      

Сега погледнах към моя мощен „шльоковец”, който забих на площадката преди 

тръгването на Иван по трето въже. Освен че и аз бях самоосигурен на този юнашки 

клин, бързо фиксирах към него дебелото въже с едно „стреме” и допълнителен 

карабинер с муфа. Погледът ми отново се вторачи в  „американчето”, но то засега си 

кротуваше. 

Не ми оставаше да правя нищо друго, освен да чакам развитието на нещата под 

надвеса и таваните. „Боже, мислех трескаво,  помогни на Иван да се изтегли до мен, 

пък сетне ще умуваме какво ще става по-нататък!”      

  

 „А сега Иване?” – говорех на себе си…Помощ да потърсиш от 

някого – абсурд! Кой ще дойде тук на най-отдалеченото място в тази 

част на Рила? Нямахме осигуряваща свръзка, нямахме радиостанция, 

никакви мобилни връзки, както е сега…Само един контролен срок за 

връщане в ЦПШ „Мальовица”, но той изтичаше на следващия ден! 

 От тези мисли ме извади гласа на Малчо – „Фиксиран си 

здраво!”. 

 Страхът бързо си отиде. Беше дошло време за действия. Успях 

внимателно да освободя катерачния сака от гърба си и да го закача 

пред гърдите си. Извадих два „прусека”16  и викнах отчетливо: „Ще се 

самоизвличам по дебелото въже. Осигурявай ме през тънкото!”. Време 

                                                           
16

 Прусик – късо 3 до 4 – 5 метра спомагателно въженце, което се използва за различни 

дейности при катеренето. Човекът, който за пръв път описва възела, е д-р Карл 

Прусик (1896 – 1961) – австрийски планинар, който е бил избиран два пъти за 

Президент на Австрийския планинарски клуб. Той пръв е изкачил над 70 катерачни 

маршрута в Австрийските планини и също така е разбирал доста от въжета и 

полезни катерачески възли. 
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за повече приказки нямах. Все още висях на около 12 или може би 15 

метра под Малчо. Значи съм летял повече от 20 метра. 

 По дебелото въже направих три „самозатягащи” се възела. За 

целта с джобното си ножче срязах един от прусеците на две равни 

части. Близо под всеки един от възлите закачих по една стълбичка 

(тогава вече катерехме с „фифета”17).  Третият самозатягащ се възел 

закачих за обвръзката за всеки случай, независимо че Малчо ме 

набираше на свободното въже. Просто не знаех в какво състояние са 

дланите на ръцете му! 

 За да достигна до челото на надвеса над мен, трябваше 

последователно да преместя възлите поне 10 пъти. В това време 

Малчо ме фиксираше добре на всеки сантиметър по пътя ми към него. 

И така метър по метър се добрах до желаната площадка. Трудна 

работа. Този спасителен способ го учих в школата.  

Първата ни работа, като се добрах до площадката, беше да се 

прегърнем, а втората беше Малчо деликатно да ми каже, че клепачът 

на окото ми е скъсан. 

 „Божичко, до тук добре!” си рекох мълчешката. „Той и този път 

ни прости! А сега?”. Малчо е с прегорели длани и на двете ръце. Не е 

лесно да овладееш въжетата и да ги контролираш при такова зловещо 

падане. Ръкавици, освен при зимните изкачвания не използвахме. 

Постояхме, пихме водица, поговорихме си и решихме – „Отново 

нагоре!”.  

    
Моите и на Иван спомени са различни в някои от детайлите, а те според мен са 

съществени. Бяхме един до друг и всеки оглеждаше другия „Охо Бохо”! Нямаше 

огледала да видим кой на какъв хал е! След като Иван се показа от ръба на тавана, на 

около метър –  два под мен, картината, която видях беше зловеща. Главата му беше 

една голяма червена топка, като главата на боксьор тежка категория след 15 рундов 

мач! Под очите вече се бяха образували „очилата” (медицинско понятие) от сините 

оттоци, които най-често съпътстват тежките черепно-мозъчни травми! На този етап 

други поражения не личаха, но фактът, че Иван успя да се измъкне от клопката на 

таваните ми подсказваше, че няма сериозни увреждания на опорно-двигателния апарат.  

 През тези няколко минути всъщност трябваше да решим възловия въпрос. 

Накъде? Евакуация от стената по рапелен път или продължаване на изкачването? 

Докато Иван настояваше да продължим, аз поддържах мнение, че с оглед на всички 

обстоятелства трябва да прекратим изкачването: преди всичко тежката травма – имаше 

външни симптоми за мозъчно сътресение и не се знаеше как щяха да се развият нещата 

впоследствие, времето напредваше много бързо и явно трябваше непредвидено  да се 

бивакува на стената, Иван беше вече без каска, а и запасите ни от вода бяха оскъдни. 

                                                           
17 „фифе” – късо „ S” образно огънато метално приспособление което улеснява 

алпиниста при откачане на стълбичката от клина или карабинера 
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Сега, от дистанцията на времето и опита, който натрупах по-късно, съм убеден в 

правотата на своите доводи. Бързо спускане в основата на стената и слизане още по 

светло на   „Кирилова поляна”, откъдето цял ден се чуваше хорска глъч и музика. 

Виждах, че Иван имаше нужда от своевременна медицинска помощ.  

 „Отново нагоре!” –  това все пак беше крайното решение.  Сега Иван също се 

пита: „Дали е било най-разумното – не зная, но младостта и потребността от 

самодоказване надделя!” 

 Предложих на Иван да го сменя във водачеството на третото въже, но той 

категорично възрази: „Зная откъде паднах и сега няма да позволя отново да бъда 

изненадан!” Не настоявах повече. Просто си го познавах много добре. Инат – не, 

просто беше упорит до крайност! И така отново нагоре! 

              

 Времето напредваше бързо. Слънцето отдавна се скри зад Царев 

връх. Започна да се мръква. Отново потеглих нагоре. Забивах от 

нашите клинове. Сравнително бързо достигнах до мястото, където 

беше забит моя познайник – „Американския”  W – образен клин. Той 

сега висеше на обвръзката ми и кротуваше, след като ми стори такава 

беля. 

 Светлата част на денонощието отдавна свърши. Звездите на 

небосклона една след друга ставаха все повече. Трудно различавах 

хватките и стъпките по скалните пасажи. Трябваше и взех трудно 

решение – „Оставаме да спим на стената!”. 

 Аз се намъкнах в малка ниша където се самоосигурих с три 

клина. Краката ми излизаха малко навън и затова ги блокирах с двете 

си стълбички. Малчо беше на 20 под мен. Беше се самоосигурил много 

добре, но трябваше да изчака утрото в бедрена опора на стълбичките 

си. Катерачният ми сак беше в него. Имаше малко храна и вода. 

Оставаше му само да гледа надолу към „Кирилова поляна” и 

изцъклените звезди над него! 

      
 Сега като чета ръкописа на Иван и сглобявам нашето повествование, ме 

впечатлиха мислите му – „ … оставаме да спим на стената!”. Боже, колко е нежна 

тази дума – да спим!  Какъв ти сън….След това премеждие, в нашия планинарски 

живот с  Иван сме попадали в много други подобни, а понякога и по-страшни ситуации 

с биваци по стените на Кавказ и Алпите, брулени от бури, мълнии и каменопади…., но 

тази нощ над  „Кирилова поляна” е паметна за мен. 

 Имам основание да мисля, че Иван се беше подслонил в нишата, където 

принудително са се прислонили за „нощувка” Каркасес, Джиджи и Наско, а Рене 

Демезон е бил по-високо под хвойната, която се оказва едно от възловите места. До 

този извод стигнах, след като прочетох разказа на Рене  за перипетиите по време на 

това премиерно изкачване в книгата му „Професионалист по отвесите”. Ето какво 

пише той: „Леден вятър духа по склоновете на планината. Моето положение, 
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отначало удобно, бързо става мъчително. Едно е да стоиш увиснал на хвойната, 

докато вторият от свръзката се качи, а съвсем друго е да прекараш нощта на нея. 

Решавам да се присъединя към моите приятели долу. Напускам хвойната и слизам на 

клина под нея. Едва що краката ми се появяват, обаче, и от пещерата се разнасят 

възмутени гласове: „Няма място! Пълно е!”. Вярно е, че тримата са заели цялото 

място. Виждам ги заклещени на тясното дъно на пещерата. Дори ми се струва, че 

тяхното положение е още по-неудобно от моето на хвойната. Единственото им 

предимство е, че са малко по-защитени от студения вятър. Връщам се обратно на 

мястото си и се подготвям да прекарам нощта. Което не е сложно: един карабинер с 

възел стреме на него, краката подпрени на плочата – и готово. За да скъсим дългата 

нощ, се опитваме да си разказваме вицове и да се шегуваме със ситуацията, в която 

сме изпаднали, но всичко това бързо приключва.”
18

 

 Та и нашето дередже беше нещо такова, но в никакъв случай не ни беше до 

шеги. Ръцете ме боляха все по осезателно, бяха започнали да засъхват и леко да 

пулсират. Трябваше да направя нещо! Нещо дезинфекциращо, но какво да бъде? Тогава 

си спомних игрите в моето родно село Кюлевча и думите на вуйчо когато нещо  се 

нараним – „Я иди и припикай раната!”.  Мдааа….това трябваше да направя и сега в 

тъмнината. Нямаше от кого да се срамувам! Криво-ляво се справих. Проблемът беше с 

материала. Потенето през горещия ден и дехидратацията напълно ме беше 

обезводнило. Все пак старанието даде някакъв резултат. Тънката топла струйка и 

острата смъдяща болка по дланите бяха доказателството за успешната народна 

медицинска практика! 

 Тази нежна дума – да спим! Не, само мигновено задрямване и след това –   

засилващия се порив на вятъра или поредното клюмването на тялото встрани те 

стряскат и чуваш учестеното си сърце! Оооо, помня много ясно и нещо друго! 

„Кирилова поляна” беше обляна от електрическа светлината и  дива чалга се носеше в 

долината до късно през нощта. Чувствах, че се лееше бира! Какво пък, хората се 

веселяха! Все още беше сезонът на отпуските. 

 Нощта напредваше бавно. От време на време си говорехме с „Охо Бохо”! 

Внимателно го слушах, за да доловя речта му. Боях се от усложнения през нощта, но 

след два, три часа се успокоих. Иван говореше напълно смислено. Изглежда е имало 

само един сериозен удар при падането, тогава, когато каската е изхвърчала от главата 

му.  

 Нощта беше студена, което предсказваше хубаво време на другия ден! Често 

мърдах рамене и се потупвах тук-там, като се заблуждавах, че ще се стопля. Иван си 

спомня по-нататък… 

 

                                                           
18 www planini eu /planini/ failes/ rene_desmaison – razkaz + biografia. Dok. Разказ „Шарл 

Куртрош и планината” от Рене Демезон в книгата  „Професионалист по отвесите” („Professionnel 

du vide”, издателство Arthaud, 1979 г.) - Превод Момчил Дамянов, Редактор Маргарит Дамянов= 
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 Нощта напредваше и студът ставаше все по-осезателен, но 

нямаше какво да се направи. Трябваше да осъмнем. Най-интересното 

в мислите ми между кратките задрямвания  не беше за това, което се 

случи, а това, че ще бъда най-грозният човек на света с този скъсан 

клепач. Кръвта отдавна беше спряла да тече, а за това от къде ще 

излезем от стената, изобщо и не помислих. Чаках само звездите по-

бързо да се стопят в процеждащата се светлина на утрото. То ме 

завари треперещ. Същото беше и с Малчо. Но все пак – мислех си – 

…е добре! Живи сме! Първото ми действие беше да изтегля Малчо още 

малко нагоре до една много „по-добра” площадка. 

 След като „Охо Бохо” ми даде сигнал отдолу, че се е 

самоосигурил на новата площадка, все още премръзнал се изправих и 

започнах да се оглеждам. За съжаление път не се виждаше нито 

надясно, нито по надвесите нагоре, а само вляво, на около 5 – 6 метра 

встрани стената се сгъва. А какво имаше там, не знаех. 

 И все пак бяхме опитни „кучета”! Предварително се бяхме 

подготвили. Решението беше едно – атаката да бъде наляво с един 

„ролплъгов” клин. Той обаче трябваше да се забие максимално 

напред. 

 След като не успяхме да излезем по траверса надясно по 

описания ни път, решихме, че пасажът не е лъжица за нашата уста. 

Все пак Рене Демезон  го е трасирал! Не е случаен катерач! Явно 

тогава е бил в страхотна форма, което се потвърждава от 

последвалите трагични събития на Пти Дрю, макар че по-късно 

разбрахме разковничето на проблема. На Портала, точно на това 

възлово място, Рене е използвал лепящи се клинове, за които ние 

дори не бяхме чували. С един такъв се е измъкнал надясно. И още 

нещо, Малчо сега се беше натъкнал на една част от разказа на Рене за 

организирането на „пандюл”19 за излизане вдясно на плочата. Тук 

Люсиен Каркасес среща затруднение. Под тежестта му един от 

клиновете се чупи и той увисва на осигуровките на партньорите си. 

Моето падане беше приблизително някъде по тази част от маршрута. 

За съжаление тези подробности тогава бяха спестени в указанията на 

Наско Кованджиев, а може би и аз да съм го слушал твърде разсеяно! 

 Така че предстоеше ни премиерно излизане. Добре подсигурен 

от Малчо, успявам да забия болт на ляво. С помощта на стълбичката и 

малко акробатика с краката успях да премина зад ръба. Вдигнах глава 

и какво да видя? Аз се бях измъкнал в основата на двете стърчащи 

върхови свещи на „Портала”. Максимално бързо се изнесох още по-

наляво. Подвикнах ентусиазирано на „Охо Бохо” – „Малчо,о,о,о 

                                                           
19

 От pandule - махало 
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излизаме – няма проблеми” ! Набрах го. Направихме една смяна – 

пуснах го да води следващото въже и след това излязох на скалното 

седло през което „Портала” се свързва с масива на връх Двуглав. 

Край! Всичко беше решено! Господ Бог и този път ни пощади и 

помогна! Изкачихме Портала и то по нов вариант в самата горна част.  

Много по-красив от първия! 

  Събрахме се! Прегърнахме се. Не помня вече какво си казахме, 

но травмата ми напомняше, че трябваше да бързаме в ранното 

августовско утро. Трябваше час по-скоро да отида в болница. А 

Самоков е далеч! 

  Отново бяхме в прегръдките на „Дяволския улей” и бързо 

напредвахме нагоре, отново се промушихме през „Халката” и покрай 

хижата, където не спряхме, се спуснахме до Централна планинска 

школа „Мальовица”. Там вече знаеха за нашето изкачване и за 

перипетиите, които преживяхме. Посрещнаха ни различно. Кой с 

поздравления, кой със завист, трети с наказания. Нормално. 

Български алпинизъм. Но важното, което мога да кажа сега, е, че 

дълги години след нашето изкачване нямаше трето.  

 Джипката на Планинска спасителна служба бързо ме свали до 

Самоков. Като ме видя, лекарят изтръпна! От началото на травмата 

бяха изминали повече от 24 часа! Доктор да си с кураж. Прави с мен 

каквото прави, но явно го е направил както трябва. От тогава до сега 

с окото и клепача всичко е наред! 

  И днес като си спомням за това изкачване си давам сметка какво 

значи да си млад, какво значи да си подготвен. Аз бях рожба на ЦПШ 

„Мальовица”. Значи тя е давала достатъчно добра подготовка за 

справяне във всяка ситуация и обстановка. Затова днес ми е страшно 

мъчно, като я виждам в сегашното й дередже! 

 След изкачването на „Портала” нещата станаха по-други. Ние 

вече не бяхме само Иван и Малчо от Шумен. Далеч останахме от 

нашия роден град. Аз по „Мальовица”, Малчо в София във ВИФ „Г. 

Димитров”. Съдбата отреди по-късно и заедно изядохме още една 

торба със сол, но какво да се прави – алпинизъм. 

 Много по-късно, като приключи с активната си спортна дейност 

Малчо тръгна по пътя на науката, а аз продължих да гоня „Михаля”. Е 

не успях да го стигна и до днес, когато  Малчо вече е професор 

Малчев!             

 От историята на това изкачване още веднъж се вижда, че в 

алпинизма няма значение кой е първи, кой втори в кордето. И двамата 

са вързани с една тънка връв – алпийското въже, без което нито 

единият, нито другият могат да разчитат на успех. Става дума за 



24 
 

нормалните изкачвания. Друг е въпросът при „соловите” – 

индивидуалните.   Това са коренно различни философии за които ще 

си говорим може би друг път. 

 Животът е пълен с превратности. Наскоро една журналистка – 

запозната добре с особеностите на българския алпинизъм ме запита: 

„А ти как успя да оцелееш в онова време сред „Вифаджии”?” 

Отговорих й – „С помощта на „Вифаджии”?”. 

 

 Това, което ви разказахме, беше само една част от времето, 

когато все още не бяхме станали професионалисти. След това нещата 

станаха по-трудни! Години наред се конкурирахме за местата си в 

националните гарнитури на Българската федерация по алпинизъм. 

Тежък тренировъчен процес – гонехме се на тестове 5, 15 и 30 

километра ски бягане около ЦПШ „Мальовица” и винаги бяхме сред 

първите, и какво ли не още! Обучихме десетки момчета и момичета на 

изкуството да се катериш. Някои от тях водихме и по големите 

планини н света.Но най-важното което и двамата съхранихме беше 

човечността, нашето десетилетно приятелство и безкрайната обич към 

планината пред която се прекланяме!   

 

 

 

Порталът – в подножието на „Свещите” 


